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  ..الشكر جزيل مين ملك  ..والنجاح التوفيق يل متنى من كل إىل
ةــ  "الباحث"

  وتقدير شكر

 ... كلمات يف وجيمعها احلروف خيطّ أن قبل ليفكر الرياع يتوقف اللحظات هذه مثل يف
   ..التعبري عن عاجزاً الكالم ويقف املعا�ي تتبعثر

 إىل كان مبن  جتمعنا ذكرياتٌ  إال املطاف هناية يف لنا يبقى وال اخليال يف متر كثرية سطورٌ
 ..   الطويل الدرب هذا يف جا�بنا

   ..باهلل إال توفيقي فما .. البحث هذا أمتمت بفضله والذي  أوالً تعاىل هلل والشكر احلمد
 باإلشراف تكرم الذي اهلل العبد فواز الدكتور املوقر ألستاذي  ثا�ياً  والعرفان الشكر و

 أو بعلم باخلٍ غري ، الدرب هناية إىل للوصول به اقتديت الذي النرباس فكان  البحث، هذا على
   ... الشكر جزيل مين فله  .. �صيحة

 مالحظاهتم و آرائهم على احلكم جلنة أعضاء للسادة الشكر خبالص أيضاً أتقدم كما
   ..النهائي بشكله إخراجه يف الكبري الفضل هلا كان و البحث أغنت اليت

 والسادة وتشرين دمشق جامعيت يف الرتبية كلية عمادة أشكر أن  ذلك إىل باإلضافة يل يطيب 
  ..ودعم  مساعدة من يل  قدموه ملا فيهما التدريس هيئة أعضاء

 عين خفف و جا�يب إىل وقف و البحث هذا إمتام يف ساعد�ي  من لكل موصول والشكر
   ..ليناً  سهالً فأحاهلا  .. العراقيل و بالعوائق  مألى دربٍ مصاعب
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  دراسيت أمسيات  يف  أكتافهم على اتكأتُ  و  ... وشبابي  طفوليت  ينقامس  من  إىل
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  : مقدمــة البحث 
ن الـــــصعب  أصـــــبح مـــــ للقـــــرن الواحـــــد والعـــــشرين، إذ مميـــــزةً  العلميـــــة والتقنيـــــة عالمـــــةً اتـــــت االبتكـــــاراتُ ب

ـــى اإلنـــسان التخلـــي عنهـــا ـــا تُيـــسِّر مـــصاعب الحيـــاة وتحقـــق نتـــائج مذهلـــة فـــي تتـَّــسُم بـــه، لمـــا عل  مـــن مزاي
ــــضفي الراحــــةَ  ــــم والعمــــل وت ــــذي  عليهمــــا، ولعــــلَّ العل ــــر ال ــــزة التطــــور الكبي ــــرز هــــذه العالمــــات الممي  مــــن أب

ذي ســــــّهل العمليــــــة المعلــــــم الثــــــاني الــــــ ، هــــــوامجــــــه، فباإلضــــــافة إلــــــى جميــــــع مزايــــــاهطــــــال الحاســــــوب وبر 
  .التعليمية على كلٍّ من المعلم والمتعلم ، ببرامجه وألعابه المتنوعة 

  شـــكلَ  فـــي التعلـــيم حتـــى يأخـــذ التعلـــيمُ  إلـــى ثـــورةٍ نحـــن بحاجـــةٍ "ي ظـــل هـــذه الثـــورة التكنولوجيـــة الهائلـــة فـــ
،ولكـن ه الـشكلية فقـط لـيس فـي درجـة جاذبيتـ بـذلك الثـوب القـديم ثوبـًا جديـدًا، المنظومة التعليمية ، ونستبدلُ 

ــــة بمكوناتهــــا المختلفــــة،، فيمــــا يكمــــن وراءه  ــــورة أي فــــي جــــوهر المنظومــــة التعليمي  حتــــى نــــساير عــــصر ث
 التكنولوجيا الحديثة القائمة على تكنولوجيا المعلومات وما  استخدامُ ولذلك أصبح من الضروريِّ  المعلومات،

  مـــن حالـــة التعلـــيم الجامـــد إلـــى الـــتعلم المـــرن لننتقـــل، وشـــبكات نقـــل المعلومـــاتيـــرتبط بهـــا مـــن حاســـباتٍ 
"Flexible Learning) ، المعلـــم مـــن ُمـــَصدِّر أساســـي ولينتقـــل دورُ ، ) 38،ص2003 ســـالم  وســـرايا 

 العتبـار واالسـتفادة منهـا ،، مـصادرها مـن عليهـا الحـصول طريقـة علـى ذةلتَّالمـل َدرِّبللمعلومـات إلـى ُمـ
  ،المـشكالت حـلوفـي   الحيـاةفـي وتوظيفهـا إلـى مـصادر المعرفـة الوصـول هـو للتعلـيم  األساسـيهـدفال

 لنتاج  أساسيمٍ ومقوِّ  وناقد وباحث مشارك إلى سلبي مستمع من التلميذيتغير دور و باستخدام التكنولوجيا 
يها المقررات الدراسية  قد يجـدها  الكثير من المعلومات والمعارف التي تحو  ، من جهٍة أخرى وبما أنجهده

ّهل تعلــم التالمــذة وُتــضفي التلميــذ معقــدًة وصــعبة الفهــم ، كــان أمــرًا جــديرًا باالهتمــام التوجــه إلــى طريقــة ُتــس
فهــي الــسبيل لتوضــيح مفــاهيم   ، المنــشودة الــضالةَ  كانــتاأللعــاب الحاســوبية التعليميــة وعنــد ليــه ،المــرح ع

 وذلــك مــن خــالل ســيرهم بمراحــل لعبــٍة، هــي فــي ،ب علــى التالمــذة اســتيعابه ، وشــرح مــا َيــصعُ علميــًة معينــة
 نـا يـشتركان بعالقـةٍ نـا و عواطفُ مُ علُّ ظاهرها لعبةُ تحدٍّ ومغامرات ، ولكن في باطنها درسٌ تعليمـيٌّ متكامـل  فتَ 

قـد تخطَّـت ان بهـا  اإلنـس الكبيـر فـي المنجـزات العلميـة  وتـأثرِ للتـسارعِ  ونتيجةً   الحاسوبيةاأللعابَ  و "، حميمة
 جديــدة لــم يتــصور مبتكــرو األلعــاب األولــى أن تقتحمهــا ، ومــع نطــاق الترفيــه الــذي بــدأت بــه إلــى نطاقــاتٍ 

ــــة  ــــة والطبي ــــات التعليمي ــــات األلعــــاب الحاســــوبية فــــي مجــــاالت عــــدة كالتطبيق ــــسخير تقني ــــسارع الخطــــى لت ت
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الـــشوبكي ،  ("، ربمـــا يكـــون مـــن اإلجحـــاف أن نـــستمر فـــي اعتبـــار هـــذه التقنيـــات مجـــرد ألعـــابالعـــسكريةو
  www.onislam.netعن ) 2005

 هـا الحـضارة المعاصـرة ، إال أنصـناعةوبـالرغم مـن اعتقـاد الكثيـرين لهامـشية دور ألعـاب الحاسـوب فـي "
 تتفــاوت المراحــل العمريــة إذأصــبحت تــشغل حيــزًا كبيــرًا مــن وقــت وفكــر الكثيــرين فــي جميــع أنحــاء العــالم ، 

طفـال فـي مـراحلهم األولـى  كبير بـدءًا مـن األلعـاب التعليميـة الموجهـة لأللمستخدمي ألعاب الحاسوب بشكلٍ 
 فّعــال فــي خدمــة نظريــة التعلــيم عــن طريــق المــرح ، مــرورًا باأللعــاب القتاليــة التــي تحتــل والتــي تــسهم بــشكلٍ 

 وألعـاب اإلدارة وسـوق المـال الموجهـة بـشكل أساسـي للكبـار باأللعـاب االقتـصاديةاهتمام المراهقين ،وانتهاًء 
 نسبيًا ظهر بأشـكاٍل مختلفـة منـذ  جديدٌ  إبداعٌ  الحاسوبِ عابُ فأل"  )249 ص، 2005محمود، "(والناضجين 

 جـزءًا مـن حياتنـا ، وقـد أصـبحت ضـرورية فـي وقتنـا هـذا والـذي بـات فيـه الحاسـوببداية ظهـور الحواسـيب 
أنظـار األكـاديميين قـد لفـت  النجـاح الهائـل لأللعـاب الحاسـوبية إنَّ " (Sadigh , 2002 ,p.3) " اليوميـة

 وكانــت ،المتخصــصين فــي التعلــيم إلــى منحــى تعليمــي جديــد، وهــو اســتخدام هــذه األلعــاب كوســيط تعليمــي
ماذا لو استطعنا أن نمنح المقررات الدراسـية القـدرة علـى اسـتغراق الدارسـين : الفكرة الرئيسة لهذا التوجه هي

  www.onislam.net  عـن)2005الـشوبكي ،  ( "والتفاعل معهـم شـأن األلعـاب الحاسـوبية مـع الالعبـين؟
الـصعوبات ، وبإضـافة المتعـة إلـى في تعليم تالمذتنا بأقل درجة من لنستثمر ذلك  في الوصول إلى غايتنا 

 تعلمهم ، خاصًة  وٕان كانت  اللعبة الحاسوبية تشتمل  على مقومـات المتعـة و جـذب االنتبـاه، كمـا أن هـذا
حة لوزارة التربية في الجمهورية العربية السورية لدمج التكنولوجيا فـي التعلـيم التوجه ينسجم مع الدعوات المل

 ونوعيـة الـتعلم لديـه، إضـافة لتجـسيد التلميـذواإلفادة منها في تطوير طرائق التعلـيم بمـا يـنعكس إيجابـًا علـى 
ة بــشكل مباشــر فــي عمليــة إشــغال التالمــذ"  ، وتحقيــق الــتعلم النــشط والــذي ُيعــرَّف بأنــه مبــدأ الــتعلم باللعــب

عـــشا و "(الـــتعلم ،إذ يقومـــون بعمليـــات المـــشاركة والتطبيـــق بـــدًال مـــن االقتـــصار علـــى اســـتقبال المعلومـــات 
وقـــد يتـــساءل كثيـــرون لمـــاذا الـــتعلم النـــشط مهـــٌم بالنـــسبة لتالمـــذة هـــذه األيـــام؟ )   "524،ص2012زمـــالؤه، 

نولوجيـا ونحـو البيئـة التعلميـة التـي تعتمـد علـى تكمن اإلجابة في أن تالمذة اليوم لديهم توجه أكبر نحـو التك
  "التعامـــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــسريع مـــــــــــــــــــــــــــــع األجهـــــــــــــــــــــــــــــزة واألدوات المالئمـــــــــــــــــــــــــــــة للـــــــــــــــــــــــــــــتعلم النـــــــــــــــــــــــــــــشط

)McCarthr & Anderson , 2000, p.45( مـن هنـا كـان ميـل أطفـال يومنـا هـذا إلـى الحاسـوب ،
أمـام اختبـار   األلعاب نجاحا ممـاثالً  هذههل ستحققف ،في الترفيه حققت نجاحًا هائالً وألعابه المتنوعة والتي 

  التعليم ؟ 

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/3772-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/132862-2005-02-24-110305.html#prev2
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  ! أو مــضجرة تخلــو مــن التــشويق والترفيــهجهمــةً  أن يكــون التعلــيم عمليــة اً   ربمــا نعــم؛ ألنــه لــيس ضــروري
وٕاذا ما اتفقنا على أن ألعاب الحاسوب أضـحت ضـمن ثوابـت الخريطـة الزمنيـة لمعظـم األطفـال والـشباب ، "

محمـــود، " (فـــإن اقتحـــام عـــالم صـــناعة وبرمجـــة األلعـــاب يـــصبح هـــدفًا ثقافيـــًا وحـــضاريًا ال شـــك فـــي أهميتـــه 
 االرتقــاء مــن أجــللمــين  مــن إدخالــه إلــى مؤســسات إعــداد المع منــه وال بــدَّ  ال بــدَّ  وأمــراً ) 249، ص 2005

   . البلدان المتطورةومجاراة، بمستوى التعليم 

  :  مشكلة البحث -1
، دخلت التقنيات " عصر التقانة والمعلوماتية"ي ظل االنفجار العلمي الحاصل في عصرنا الحالي ف

معطيات هذا لتعايش مع  على إعداد أطفالنا لالضروريِّ العمل منوأصبح  الحديثة مجاالت الحياة كافة ،
تنامي القدرات العلمية  وٕان فلم يعد النفاذ إلى عصر المعلومات أمرًا يتعلق بالترف أو الموضة ، " ،العصر

، وظهور األساليب  وتخزين البياناتوالتكنولوجية، والقدرة المتزايدة للحاسوب في معالجة المعلومات
 المعارف وتوظيفه منَة دمج هذا الكم الهائل البرمجية المتقدمة ، تطرح على الناس أفرادًا وجماعات قضي

واستخداُم المستحدثات التكنولوجية هو ،  )30ص ، 2008،الملحم " (توظيفًا مثمرًا في الحياة المهنية 
 تنأى بنفسها عن ذلك التطور، وما خارَج المدارسرغم ذلك ما زلنا نرى غالبية السبيل لتحقيق ذلك ، لكن 
وال زالت طرائق التعليم المتَّبعة هي الطرائق التقليدية  ، هو داخلها  كل البعد عماأسوارها يبتعُد في حداثته

التي تعتمد بشكل كبير على المعلم ، بينما يقتصر دور التلميذ فيها على التلقي واالستماع ، حتى أن 
الباحثة من خالل ته  الحظاستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية ال زال في أدنى درجاته ، األمر الذي

  .عملها كمعلمة، ومن خالل قيامها بزياراٍت لعدد من المدارس لتعرف واقع التعليم فيها 

 يتسرَّبون من مدارسهم ويكتسبون اتجاهات سـلبيةً  نرى بعض التالمذة يهربون و وكنتيجة طبيعية لذلك ،
راقبة شـديدة  واجباتهم المدرسية إال بمتابعة ومونراهم يهملون دروسهم وال يؤدون نحوها وربما نحو معلميهم،

  .من أولياء األمور 
ــــون بــــالجلوس أمــــام شاشــــة الحاســــوب ولكــــن مــــا إن نُ  طلــــَق العنــــان لهــــؤالء التالمــــذة ليلعبــــوا ، نــــراهم يهمُّ

  . والتي تبعث في أنفسهم مرحًا وسعادًة لن يشعرَ بها من تجاوز جيلهم  فيه،مختلف األلعابب ليستمتعوا
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كـرة القـدم أو " يلعبـون" أبنـائهم أمـام شاشـات الحواسـيب رُ مُّ سَ تَـ، ف الكثير مـن اآلبـاءالذي يعاني منهاألمر 
ـــةســـباقات الـــسيارات لـــساعاتٍ  ـــرة ،  طويل مـــن ذلـــك الموقـــف الـــذي يمكننـــا وصـــفه  بـــات يـــشكِّل معـــضلًة كبي

  ،أال نستطيع خلق شيٍء إيجابٍي؟" السلبي"بــ
حـد بألعـاب الحاسـوب أفـال يمكننـا اسـتخدام هـذه األلعـاب فـي التعلـيم  مـولعين إلـى هـذا الالتالمـذةإن كان 

لتــصبح جــزءًا مــن يــومهم المدرســي ؟ وخاصــًة إن كانــت قــد ُصــمِّمت ألغــراض تعليميــة ُتوّضــح مــا يــصعب 
  شـروحاتٍ  على التالمذة فهمه في مختلف المواد الدراسية  كمادة العلوم مثًال ، والتي تحتـوي أمثلـًة عديـدة و

 التلميــذوذلــك مــع   حــسية وشــبه حــسية حتــى ُيمكــن اســتيعابها ، حيويــة ال بــد مــن تجــسيدها بطرائــقَ لعمليــاتٍ 
ق فــي ائــ  أحــوج مــن غيــره ألبــسط الطر - علــى ســبيل المثــال–الــصغير قبــل الكبيــر ، فتلميــذ الــصف الثــاني 
 المرتبــة لحاســوبية تحتــلُ  القــد أخــذت األلعــابُ " ،ق الــتعلم لديــهالتعلــيم وأكثرهــا إمتاعــًا بالنــسبة لــه لنــضمن تحقُّــ

  نتـائجَ  إلـىؤدي إالتـ األطفـال عنهـا ال  صـدِّ  محـاوالتُ لنسبة الختيـار وتوجهـات األطفـال ، وباتـتاألفضل با
  سـادت فـي أوقـات سـابقةها وبأيسر السبل ، ولم تعد األلعاب التي التوجه نحوَ هم ، فقد أصبح متاحًا لسلبية

 ال تقـاوم وهـي كمـا  الملونـة والمتحركـة ذات سـلطةٍ  المرئيـةُ  ، فالـصورةُ انتبـاههم واهتمـامهمل قادرًة علـى تحويـ
ـــة إيقولـــون أشـــهى مـــن أي حلـــوى ، أو  ـــدةٍ  أشـــياءٍ  يـــروق لألطفـــال رؤيـــةُ  إذ،"حلـــوى عقليـــة " نهـــا بمنزل   جدي

، )102،ص 2008الملحـم، " (يفهمون ما فيها على نحو أسهل بكثير من القـرارات والتخيـلهم ومختلفة ، و 
   :بالسؤال الرئيسي التالي البحث مشكلة تتلخص من هناو 

  ما أثر استخدام األلعاب الحاسوبية  في تعليم مادة العلوم لتالمذة الصف الثاني األساسي ؟ 

  :أهمية البحث   -2

  يستمدُّ البحُث الحالي أهميَته التطبيقية مما يأتي: 
الصف لتالمذة  موضوعاٍت مختارة من مادة العلومتعليم لعبٍة حاسوبية تفيد في  نموذجِ له تقديمِ  -1- 2

 .الثاني األساسي
 ، سـعيًا لتعميمـه المدارس منه إلدخال أسلوب التعليم باأللعاب الحاسوبية إلى  كمحاولةٍ جاء البحثُ  -2- 2

نــا مــن أوائــل إلــى مــواَد أخــرى ، وصــفوٍف أخــرى ، وذلــك لتحقيــق الهــدف األكبــر أال وهــو أن تــصبح  بالدُ 
 . الحاسوبية بشكل رسميٍّ في تعليم تالمذتها ف األلعابَ البلدان التي توظِّ 
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  األساسي على استخدام األلعـاب الحاسـوبية فـي دروسـهم مرحلة التعليم معلمي قد يساهم في تحفيز -3- 2
 .  النتائج المتوقعة من البحثوذلك حسب

 العربيـــة الــسورية والمــؤتمرات التربويــة فـــي تماشــيه مــع مــا تــسعى إليـــه وزارة التربيــة فــي الجمهوريــة -4- 2
مجــال دمــج التكنولوجيــا بــالتعليم،  ومــسايرته لالتجاهــات التربويــة الحديثــة التــي تؤكــد علــى ضــرورة توظيــف 

 ضـرورة التَّعلـيم علـى لتطـوير الثـاني التربـوي المـؤتمر  أكَّـدإذمستحدثات التكنولوجيا في تعليم مادة العلـوم، 
 خـالل إدخـال مـن ذلـك ويـتم مخبريـة، عمـلٍ  جلـساتِ  وتـضمينها الدراسـية هجالمنـا فـي الحاسـوب دمـج

التَّعليميـة،  المرحلـة مـع يـتالءم بمـا األساسـي التَّعلـيم بمرحلـة مـروراً  التَّعليميـة المنـاهج فـي المعلوماتيـة
 .واالستمرار بذلك إلى المراحل العليا

 بأن يكون البحث خطوًة أولى في تحويل المنهج الدراسي الورقي بكامله إلى ألعاب حاسوبية، يؤملُ  -5- 2
 .تناسب مستويات التالمذة العمرية والعقلية 

 
  ويستمدُّ البحُث الحالي أهميَته النظرية مما يأتي:  
الكثيـر ًا كبيـرًا مـن تفكيـر تسليط الضوء علـى موضـوع األلعـاب الحاسـوبية التعليميـة والـذي أخـذ حيـز  -6- 2

 .هذا النوع من األلعابصت لتصميم حتى أن شركاٍت تعليمية بكاملها قد ُخصِّ من التقنيين والتربويين، 
 وخاصــة تالمــذة مرحلــة التعلــيم األساســيأهميــة المرحلــة العمريــة التــي اســتهدفها البحــث ، فتالمــذة  -7- 2

هم باألســاليب الــصف الثــاني، يحتــاجون إلــى اهتمــاٍم خــاٍص كــونهم فــي أولــى ســني حيــاتهم الدراســية، وتعلــيمُ 
 إيجابيـة لـديهم نحـو المدرسـة ونحـو المـواد الممتعة والمرحة كاأللعاب الحاسوبية قد يسهم في خلـق اتجاهـاتٍ 

هرات الــسلبية التــي قــد تظهــر الحقــًا كاإلهمــال الدراســية ، األمــر الــذي يزيــد مــن تحــصيلهم، ويقلــل مــن الظــا
 .والتسرب 

 
  :أهداف البحث  -3

  : الحالي إلى  البحثُ يهدف
 . األساسي األلعاب الحاسوبية في تعليم مادة العلوم لتالمذة الصف الثاني أثر استخدامِ تحديد -1- 3
  .البرنامج الحاسوبي المقترح حول  مرحلة التعليم األساسي معلميآراء تعرُّفِ  -2- 3
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صــِل إلــى مقترحــاٍت مــن شــأنها تحــسيُن العمليــة التعليميــة وتطويرهــا فــي مجــال دمــِج التكنولوجيــا التو  -3- 3
 . من جهٍة أخرى التعلممع التعليم من جهٍة ، ودمج المرح مع 

  
  : أدوات البحث  -4
 ، ُيمكن Swish Max على األلعاب قامت الباحثة بتصميمه بواسطة برنامج  قائمٌ  حاسوبيٌّ برنامجٌ  -1- 4

  . األساسي محددة من مقرر العلوم للصف الثانياالستفادة منه في تعليم موضوعاتٍ 
 التالمـذة أفـراد العينـة فـي الموضـوعات المختـارة مـن تحصيل لتحديد بعديٌّ   /قبليٌّ تحصيلي  اختبارٌ  -2- 4

 .مادة العلوم
ـــيم معلمـــي آراءاســـتبانٌة لمعرفـــِة   -4-3 ـــة التعل ـــ( األساســـيمرحل  البرنـــامج الحاســـوبي حـــول )ىالحلقـــة األول

  .المقترح

  :متغيرات البحث -5
  :فالمتغيرات المستقلة هي) : التحصيلياالختبار (لبحث داة ابالنسبة أل

  المعتادة الطريقة استخدام األلعاب الحاسوبية،(تين ويضم فئ:  التعليم طريقةمتغير(.  
  ريف ،  مدينة ( ويضم فئتين : متغير مكان اإلقامة(.  
 ضعيف جيد ،  وسط( فئات  ثالثويضم : متغير مستوى التحصيل  ،(. 

   ."أفراد العينة"الثاني األساسيتحصيل تالمذة الصف : والمتغير التابع هو 

 : فالمتغيرات المستقلة هي  : )راءاستبانة اآل(لبحث داة اأما بالنسبة أل
  سنوات10 سنوات ، أكثر من 10 إلى 5، من سنوات 5أقل من (فئات  ثالثمتغير الخبرة ويضم.( 
  دراسات عليامعهد إعداد معلمين، إجازة معلم صف، ( فئات ثالثمتغير المؤهل العلمي ويضم(  

ــــابع هــــو ــــر الت ــــيم األساســــي معلمــــي آراء: والمتغي ــــة التعل ــــى(مرحل ــــة األول ــــامج الحاســــوبي حــــول )الحلق   البرن
   . المقترح
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  :أسئلة البحث  -6
 :يحاول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية 

 تالمذة الصف الثاني األساسي ؟لما أثر استخدام األلعاب الحاسوبية في تعليم مادة العلوم  -1- 6
  ما المعوقات التي تحول دون استخدام المعلمين لأللعاب الحاسوبية في التعليم ؟ -2- 6
 رنامج الحاسوبي المقترح؟ البحول) الحلقة األولى( معلمي مرحلة التعليم األساسيآراءما  -3- 6

 

  : فرضيات البحث  -7
  :وهي ) 0.05(تم التحقق من صحة فرضيات البحث عند مستوى الداللة 

 فــي االختبــار أفــراد المجموعــة التجريبيــة متوســطي درجــات داللــة إحــصائية بــين ذووجــد فــرق ال ي -1- 7
  . في االختبار البعديودرجاتهمالقبلي 

ـــة إحـــصائية بـــين ذووجـــد فـــرق يال  -2- 7 ـــة والمجموعـــة  أفـــراد درجـــاتمتوســـطي دالل  المجموعـــة التجريبي
  . التعليم طريقةُيعزى لمتغير الضابطة  في االختبار البعدي 

 أفــراد المجموعــة التجريبيــة فــي االختبــار درجــات متوســطي داللــة إحــصائية بــين ذووجــد فــرق يال  -3- 7
   .)ريف ،  مدينة (  لمتغير مكان اإلقامة ُيعزىالبعدي 

 داللة إحصائية بين متوسطات درجات  أفراد المجموعة التجريبية فـي االختبـار ال توجد فروق ذات -4- 7
   .)جيد ،  متوسط ،  ضعيف( لمتغير مستوى التحصيل ُتعزىالبعدي 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين متوســطات درجــات آراء معلمــي مرحلــة التعلــيم األساســي  -5- 7

 .لمتغير الخبرة ُتعزى ح حول البرنامج الحاسوبي المقتر ) الحلقة األولى(

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين متوســطات درجــات آراء معلمــي مرحلــة التعلــيم األساســي  -6- 7

 .لمتغير المؤهل العلمي ُتعزى حول البرنامج الحاسوبي المقترح ) الحلقة األولى(
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  : مجتمع البحث وعينته  -8

جميـع تالمـذة الـصف الثـاني األساسـي فـي محافظـة الالذقيـة ، والبـالغ   فـيالحـالي البحـث  مجتمـعيتمثـل
ـــذة ، 20196عـــددهم  ـــذًا وتلمي ـــى  تلمي ـــيم األساســـي إضـــافًة إل ـــة التعل ـــة أولـــى فـــي /جميـــع معلمـــي مرحل حلق

 التربيـة مديريـة عـن الـصادرة حـصاءاتاإل معلـم ومعلمـة حـسب 5072المحافظة المذكورة ، والبـالغ عـددهم 
  . 2013/2014 عامل الالذقية محافظة في

األساسـي تـمَّ اختيـارهم  وتلميـذة مـن تالمـذة الـصف الثـاني اً  تلميـذ120 مـن  النهائيـة عينـة البحـثوتتألف
الـشهيد محـسن "مدرسـة : وهـي  الحلقة األولى فـي محافظـة الالذقيـة/ من عدد من مدارس التعليم األساسي 

" االشـتراكية" ، مدرسـة في مدينـة جبلـة" أبي العالء "مدرسة، ) قرية حرف المسيترة(في ريف الالذقية " بدور
 "التطبيقـات" مدرسـة ،) ريـة عـين الـشرقيةق(فـي ريـف الالذقيـة "الشهيد أحمـد صـقر"مدرسة   ،في مدينة جبلة
والتــي تــم اختيارهــا ، )قريــة القرنــدح(فــي ريــف الالذقيــة " الــشهيد اســمندر عجيــب" ،  مدرســة فــي مدينــة جبلــة

،و تـوفُّر قاعـاِت حاسـوٍب فيهـا ، وقربهـا مـن )ريـف، مدينـة( بشكل قصدي مع مراعاة موقع المدرسة جميعها
 مـن األولى ضـابطة تتـألف:  إلى مجموعتين عينة التالمذةُقسِّمت قد و مكان سكن الباحثة أو مكان عملها، 

   .  وتلميذةاً تلميذ 60 منوالثانية تجريبية تتألف   تلميذًا و تلميذة ،60
فــي ) الحلقــة األولــى(مرحلــة التعلــيم األساســيمــن معلمــي   ومعلمــةاً  معلمــ20 وتتــألف العينــة أيــضًا مــن 

 شــاركوا الباحثــة فــي اإلشــراف علــى تالمــذة المجموعــة نمــ مقــصدي بــشكل م اختيــارهتــمَّ محافظــة الالذقيــة، 
  . البرنامج الحاسوبي القائم على األلعاب التعليمية المدارس التي ُطبِّق فيها التجريبية في

  
  : حدود البحث  -9
  مــــن العــــام الدراســــي  فــــي الفــــصل األول  الحــــاليقامــــت الباحثــــة  بتطبيــــق البحــــث: الزمانيــــة  الحــــدود

2013/2014.   
  ــيم األساســي : الحــدود المكانيــة  فــي )حلقــة أولــى(اقتــصر تطبيــق البحــث علــى عــدد مــن مــدارس التعل

، )قريـة القرنـدح(في ريف الالذقيـة " الشهيد اسمندر عجيب" مدرسة :الذقية ، وهذه المدارس هيمحافظة  ال
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فـي مدينـة جبلـة، "التطبيقات"مدرسة ، ) قرية حرف المسيترة(في ريف الالذقية " الشهيد محسن بدور"مدرسة 
 ،) ريـة عـين الـشرقيةق(فـي ريـف الالذقيـة "الـشهيد أحمـد صـقر"مدرسة في مدينة جبلة ، " االشتراكية"مدرسة 
  . في مدينة جبلة " أبي العالء "مدرسة
  معلمـــي دارس محافظـــة الالذقيـــة الرســـمية، و تالمـــذة الـــصف الثـــاني األساســـي فـــي مـــ: الحـــدود البـــشرية

  .في تلك المدارس )الحلقة األولى(مرحلة التعليم األساسي 
  اقتصر البحث في حدوده العلمية على : الحدود العلمية:  
،  ما الحواس الخمـس؟ ،؟مم تتألف العين:  مادة العلوم للصف الثاني األساسي ، وهيدروسعدد من   - أ

   .كيف تتكاثر الحيوانات ؟ ، الحيوان؟ جسم يكسو  ماذا ،ما الغذاء الصحّي والنظيف؟
   .)8(في الصفحة  أدوات البحث المذكورة   - ب

  :منهج البحث -10

تــي  والعينــة ال متبعــًة خطواتــه التــي تتــضمن وصــفًا للمــشكلة  والواقــع المــنهج التجريبــياعتمــدت الباحثــة 
استخدمتها الباحثة فـي البحـث وقيامهـا بالتجربـة ، بغـرض تعـرُّف أثـر البرنـامج الحاسـوبي فـي تعلـم التالمـذة 

ؤ  تجريبية و ضابطة ، وقامت بالتأكـد مـن تكـاف:قامت بتوزيع أفراد العينة إلى مجموعتين حيث أفراد العينة،
كال المجموعتين وذلك بتطبيـق اختبـاٍر قبلـي يقـيس المعـارَف الـسابقة للتالمـذة أفـراد العينـة فـي الموضـوعات 

 التجريبيــة باســتخدام األلعــاب الحاســوبية، وُدرَّســت األخــرى الــضابطة الُمــراد تدريــسها ، ثــمَّ ُدرِّســت المجموعــة
ة بتطبيـق االختبـار البعـدي علـى المجمـوعتين ، القائمة في المدارس ، بعدها قامت الباحثالطريقة استخدام ب

  .و حساب أثر المتغيرات المستقلة في المتغيرات التابعة 
  

  :إجراءات البحث  -11

اطلعـــت الباحثـــة علـــى الدراســـات الـــسابقة واألدبيـــات المتعلقـــة بموضـــوع البحـــث ، لتحديـــد األســـس  -11-1
 .واإلجراءات الالزمة إلتمام البحث

التـــصميمي والبرمجـــي ، :  بقـــسميه  Swish Max  برنـــامج مهـــاراتدورة لـــتعلُّم اتَّبعـــت الباحثـــة -11-2
  .وكيفية استخدامه في تصميم األلعاب الحاسوبية 
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  :بعدها قامت الباحثة باإلجراءات التالية 

الـصف الثـاني تالمـذة بعدي لتحديد تحـصيل /بار قبلي اخت:  إعداد أدوات البحث ، والمتمثلة في  -11-3
ـــــي األساســـــي  ـــــومف ـــــارة مـــــن مـــــادة العل ـــــدروس المخت هـــــة لمعلمـــــي آراء ، َو اســـــتبانة ال ـــــيم  موجَّ ـــــة التعل مرحل
، باإلضـــافة إلـــى برنـــامج حاســـوبي قـــائم علـــى األلعـــاب التعليميـــة قامـــت الباحثـــة  )الحلقـــة األولـــى(األساســـي

 الموضــــوعات العلميــــة المختــــارةمــــا يالئــــم طبيعــــة   ،وفــــق Swish Maxبتــــصميمه باســــتخدام برنــــامج 
  .التالمذة ئص وخصا

مديريــة التربيــة فــي محافظــة الالذقيــة بــشأن إجــراء  األســتاذ المــشرف وموافقــة الحــصول علــى موافقــة-11-4
 .البحث في العديد من مدارس المحافظة 

 االتفاق مع المدراء و المعلمين في المدارس المختارة لتطبيق البحث فيها على إجـراءات التطبيـق  -11-5
  .ناسب المعلمين وخالل أوقات الدوام الرسمي و زمانه ومكانه بما ي

إخــــضاع التالمــــذة أفــــراد المجموعــــة التجريبيــــة لجلــــسٍة تدريبيــــٍة لتــــدريبهم علــــى اســــتخدام األزرار  -11-6
  .والمفاتيح المطلوبة في اللعبة

ــ -11-7  ة تطبيــق االختبــار القبلــي علــى التالمــذة أفــراد العينــة للكــشف عــن معــارفهم الــسابقة للمــادة العلمي
 .المختارة 

 البرنـامج  تعليم الموضوعات المختارة من مادة العلوم للتالمـذة أفـراد المجموعـة التجريبيـة باسـتخدام-11-8
الـــشهيد اســـمندر "و" التطبيقـــات"و" الـــشهيد أحمـــد صـــقر: "المقتـــرح ، وذلـــك فـــي المـــدارس التاليـــة الحاســـوبي 

ــيم تالمــذة المجموعــة الــضابطة بــالطرائق المعتــادة مــن ِقبــل معلمــيهم فــي ، وفــي الفتــرة ذاتهــا تــمَّ "عجيــب  تعل
 ".االشتراكية"و" أبي العالء"و" الشهيد محسن بدور: "المدارس التالية

 تعلمهـــم للمـــادة العلميـــة  االختبـــار البعـــدي علـــى التالمـــذة أفـــراد العينـــة للكـــشف عـــن مـــدى تطبيـــق-11-9
  .المختارة

مرحلة التعليم األساسي المشاركين فـي اإلشـراف علـى تطبيـق معلمي راء على تطبيق استبانة اآل -11-10
 .البرنامج الحاسوبي الُمطبَّق حول آرائهم لمعرفة البرنامج الحاسوبي في المدارس التجريبية ، وذلك
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ًا باسـتخدام  ، ومعالجتهـا إحـصائياألدواترصد البيانات التي حصلت عليهـا الباحثـة مـن تطبيـق  -11-11
 .SPSSة ية لتحليل البحوث التربوية واالجتماعياإلحصائ برنامج الحزمة

 . جمع آراء المعلمين حول صعوبات استخدام األلعاب الحاسوبية في التعليم - 11-12
في التعليم،  التعليمية األلعاب  الحصول على المقترحات التي يراها المعلمون في مجال استخدام-11-13

 .ل األسئلة المفتوحة في استبانة اآلراء وذلك من خال
 .التوصل إلى نتائج البحث ، وتفسيرها ، والخروج بمقترحات البحث في ضوء النتائج  -11-14

  :المصطلحات و التعريفات اإلجرائية  -12

هو مدى القدرة على تحقيق نتائج مستهدفة، وتتأثر هذه القـدرة بمـدى النجـاح فـي اختيـار ":  األثر -21-1
  )16، ص2011الجساسي، " (واستخدام مزيج مناسب ومتناسب للمدخالت والموارد دون إهدار أو إسراف

 ،مكان اإلقامة،   التعليمطريقة(مقدار التغير الذي تحدثه المتغيرات المستقلة : ة إجرائيًا بأنه تعرفه الباحثو 
   ).تحصيل تالمذة الصف الثاني أفراد العينة(في المتغير التابع ) مستوى التحصيل

  : األلعاب الحاسوبية-21-2

التعامـل مـع   وهـي  برمجيـات تحـاكي واقعـًا حقيقيـًا أو افتراضـيًا باالعتمـاد علـى إمكانـات الحاسـوب فـي"
االجتمـاعي  وٕاصـدار الـصوت، أمـا فـي المفهـوم وعرض الـصور وتحريكهـا multimedia المتنوعة الوسائل

ــيم فهــي تفاعــل بــين اإلنــسان واآللــة لإلفــادة مــن إمكاناتهــا فــي المـــركز العــالمي " (والتــسلية والترفيــه التعل
  www.c-arif.orgعن ) 2010لباراسيكولوجيا ،الروحانية و ا للدراسات اإلسـتراتيجية في العلوم

  
أنظمـة برمجيـة تـضمن التفاعـل مـع المـستخدم لتوليـد تغذيـة راجعـة مـن :"بأنهـا " Shabanah "وتعرفهـا 

  "الحاســــوب ، وتــــشتمل علــــى عــــدة عناصــــر كــــالمرح ، اللعــــب، الــــربح والخــــسارة ، باإلضــــافة إلــــى المنافــــسة
 )Shabanah,2011,P.1037(  
  

http://arab.educdz.com/educdz/14863.htm
http://www.c-arif.org/
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 اللعــب  التــوازن بــين تحقيــقوهــي األلعــاب التــي تهــدف إلــى : " األلعــاب الحاســوبية التعليميــة-21-3
 في العلومالمـركز العالمي للدراسات اإلسـتراتيجية (" .  مسليةوالمتعة، وبين نقل المعلومة للمستثمر بطريقةٍ 

  www.c-arif.orgعن ) 2010الروحانية و الباراسيكولوجيا ،

تلك النشاطات التي يمارسها الفرد ليس بغرض التسلية وتمـضية الوقـت فحـسب، وٕانمـا بغـرض "كما أنها 
  .)164 ص،2007زيدان َو عفانة ،" ( معين أيضًا  تعليميٍّ تحقيق نتاجٍ 

ألعـــاب الحاســـوب التـــي تـــمَّ تـــصميمها :  بأنهـــا  إجرائيـــاً "األلعـــاب الحاســـوبية التعليميـــة "فـــت الباحثـــة و عرّ 
لًة للمنهاج ،ألغراض    .م في عمله التعليمي  مساندةً  للمعلّ تعليمية لتكون مكمِّ

  تساعد التلميذ على تأمل وكشف العالم المحيط به ،  بهدف الحـصول وهي مادةٌ  : " مادة العلوم-21-4
   " علــى المعرفــة والمعلومــات مــن خــالل بحثــه وتنقيبــه وممارســته للــسلوك الــصحيح القــائم علــى فهــم الحقــائق 

 .)11ص ، 1997وزارة التربية،  (
 

   " : التعليم األساسي-12-5
ي مرحلة تعليمية مدتها تسع سـنوات تبـدأ مـن الـصف األول وحتـى التاسـع وهـي إلزاميـة ومجانيـة فـي ه" 

 .)1الرز و الحداد ، بدون تاريخ، ص(" مدارس القطاع العام في سورية 
الحلقة األولى  للتعليم األساسي تبدأ من الصف األول وحتى الصف الرابع ، والحلقـة : تتضمن حلقتين و   "

حتـى الـصف التاسـع ، وتنتهـي الدراسـة فـي مرحلـة التعلـيم يم األساسي تبدأ مـن الـصف الخـامس تعلالثانية لل
  ) .2002وزارة التربية، ( "ح الناجحون فيه شهادة التعليم األساسي منَ األساسي بامتحان عام يُ 

  
مجموعـة التالمـذة الـذين ينتمـون :  بـأنهم إجرائياً وتعرفهم الباحثة:   تالمذة الصف الثاني األساسي-21-6

 أعمــارهم بــين تكــونإلــى الــصف الثــاني مــن مرحلــة التعلــيم األساســي فــي الجمهوريــة العربيــة الــسورية والــذين 
  .  سنوات8_7
  
  

http://arab.educdz.com/educdz/12940.htm
http://www.c-arif.org/
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  :دراسات سابقة  -13
  : مقدمــة 

  تبـين لهـا أنَّ سـة الحاليـة،بعد قيام الباحثة باإلطالع على الدراسـات الـسابقة القريبـة فـي مـضمونها مـن الدرا
 الدراســـات اتجهـــت نحـــو بيـــان أثـــِر البـــرامج الحاســـوبية بـــشكٍل عـــاٍم ، والـــبعض القليـــل منهـــا تخـــصص أغلـــب

بالحــديث عــن أثــر األلعــاب الحاســوبية ، وقــد قامــت غالبيــة الدراســات أيــضًا بالمقارنــة بــين طريقــة التــدريس 
 حـول أفـراد عينـة كـلٍّ منهـا آراء وبالكـشف عـن باستخدام البرامج واأللعاب الحاسوبية مع الطرائق المعتـادة ،

ـــــــشريحة المـــــــستهدفة  ـــــــرأي ال ـــــــة األخـــــــذ ب ـــــــاحثين بأهمي ـــــــًا مـــــــن الب ـــــــق ، إيمان ـــــــامج الحاســـــــوبي المطبَّ   .البرن
 وفيما يلـي عـرٌض لدراسـاٍت سـابقة فـي مجـال الدراسـة الحاليـة ، وقـد تـمَّ تـصنيفها فـي محـورين ، مرتبَّـًة مـن 

  :  ، وفق اآلتيمكان إجرائها عن األقدم إلى األحدث بغضِّ النظر
  . برامج الوسائط المتعددة أثر دراسات تناولت-
  .األلعاب الحاسوبيةأثر  دراسات تناولت -

  
  : برامج الوسائط المتعددة  أثر دراسات تناولت-13-1

"  Koroghlanian) 2000(: Animation Audio andكوروجاليــان  دراســة -1- 13-1
"Spatial Ability Optimizing  Multi Media for Scientific Explanations 
  :"العلمية  في الشروح المتعددة الوسائط  تطويع :المتحركة للرسوم والمكانية الصوتية القدرة"

 الـصوت مثـل المتعـددة الوسـائط عناصـر بعـض أثـر عـن الكـشف إلـى الدراسـة هـدفت :الدراسـة أهـداف
 .الحاسوب بمعاونة األحياء تعلم برامج في الثالث والبعد المتحركة والصور
 .التجريبي المنهج :الدراسة منهج
  :مجموعـات أربـع فـي ُوزِّعـوا الثانويـة، المـدارس طـالب مـن مجموعـة الدراسـة عينـة كانـت  :الدراسـة عينـة

 صـورة فـي الموضـوعات تـدرس الثانيـة المجموعـة ، ثابتـة صـورة فـي الموضوعات تدرس األولى المجموعة
 صورة في تدرس الرابعة المجموعة ثابتة، وصور نصوص شكل في تدرس الثالثة المجموعة ثابتة، صوتية
  .الحاسوب بمعاونة متحركة وصور صوت



  

 وأهميتــه بالبحث التعريف                                               األول الفصل

 

 
16 

 كـان متحركـة، صـور شـكل فـي المـادة درسـوا الـذين الطـالب أن إلـى الدراسـة نتـائج أشـارت :الدراسـة نتـائج
 فـي تحـسنٍ  عـن الدراسـة كـشفت كمـا ثابتـة، صـورة فـي المـادة درسـوا الـذين أقـرانهم مـن أعلـى تحـصيلهم
 فـي درسـوا الـذين الطـالب فهـم فـي تحـسنٍ  عن وكشفت الحاسوب، بمعاونة درسوا الذين الدارسين اتجاهات
  . الثابتة المجموعة من أكثر المعلومات تناول وسهولة المتحركة، بالصور المادة شرح مجموعة

  
 ) : et al,  Wang) 2002.  و زمالئهدراسة وانج  -13-1-2

" An Elementary School  Mathematics Dynamic Learning System  and its 
Effects : 

 : " و تأثيراته الرياضيات في المدارس االبتدائيةلتعلم  ديناميكينظام" 
  . معرفة أثر استخدام برمجية محوسبة متعددة الوسائط في تحصيل الطلبة في الرياضيات: هدف الدراسة 
لـصف الرابـع االبتـدائي مـن مدرسـة طالبـًا مـن ا) 72(أجريـت الدراسـة علـى عينـة مؤلفـة مـن : عينة الدراسة 

 طالبـًا فـي 36شونج شـينج االبتدائيـة ، وقـسموا إلـى مجمـوعتين تجريبيـة وضـابطة  اشـتملت كـل منهـا علـى 
  .كل مجموعة 
  .اختبار تحصيلي قبلي بعدي ، وبرمجية محوسبة متعددة الوسائط في مادة الرياضيات : أدوات البحث 
عــة التجريبيــة الــذين درســوا باســتخدام البرمجيــة التعليميــة علــى طــالب تفــوق  طــالب المجمو : نتــائج الدراســة 

المجموعـــة الـــضابطة الـــذين درســـوا بـــالطرائق المتبعـــة ، كمـــا أثبتـــت النتـــائج زيـــادة فـــي تحـــصيل الطلبـــة ذوي 
  .التحصيل المنخفض في المجموعة التجريبية نفسها 

  
يمــي مقتــرح فــي وحــدة أثــر اســتخدام برنــامج حاســوبي تعل) : "2006(دراســة القحطــاني   -3- 13-1

  " :الضرب على تحصيل طالبات الصف الرابع االبتدائي في المدارس األهلية بمدينة الرياض
قياس أثر استخدام برنامج حاسوبي تعليمي مقترح في وحدة الضرب على مـستوى تحـصيل : هدف الدراسة 

  .طالبات الصف الرابع االبتدائي
ضــابطة عــدد : الرابــع ، وتــم تقــسيم العينــة إلــى مجمــوعتين  طالبــة مــن طالبــات الــصف 54: عينــة الدراســة 

   .28 ، و تجريبية عدد أفرادها 26أفرادها 
  :نتائج الدراسة 
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وجــود أثــر كبيــر للبرنــامج الحاســوبي المقتــرح فــي إتقــان مهــارة الــضرب ، حيــث كانــت درجــات طالبــات   ) 1
 .موعة  الضابطةالمجموعة التجريبية في االختبار البعدي أعلى من درجات طالبات المج

 تـأثير لمـستويات الطالبــات التعليميـة المرتفعــة والمتوسـطة والـضعيفة علــى درجـاتهم فــي اختبـار إتقــان  ال ) 2
 .مهارة الضرب، وذلك بعد استخدام البرنامج الحاسوبي المقترح 

، وذلـــك بعـــد ال تـــأثير لمـــستويات الطالبـــات المهاريـــة علـــى درجـــاتهم فـــي اختبـــار إتقـــان مهـــارة الـــضرب  ) 3
 .استخدام البرنامج الحاسوبي المقترح

 : )Liu )2006 ليو دراسة  -13-1-4
"The Effect of a Hypermedia Learning Environment on Middle School 
Students"، Motivation، Attitude  ، and Science Knowledge 

  :"المتوسطة المرحلة لطالب العلمية والمعرفة واالتجاه ، الدافعية على الفائقة بالوسائط التعلم بيئة أثر"
 العلميـة المعرفـة تحـسين فـي الفائقـة بالوسـائط التعلم بيئة أثر استقصاء إلى الدراسة هدفت :الدراسة أهداف

  .العلوم تعلم نحو واالتجاهات
  .التجريبي المنهج :الدراسة منهج
 مدينـة فـي االبتـدائي الـسادس الـصف طـالب مـن اً طالبـ ( 437 ) مـن الدراسـة عينـة تكونـت :الدراسة عينة

  .)ويسترن ساوث(
 .تحصيلي اختبار المتعددة، الوسائط برنامج : الدراسة أدوات
  :إلى الدراسة نتائج أشارت : الدراسة نتائج
 القبلـي، االختبـار مـع مقارنـة البعـدي االختبـار فـي ملحـوظ بـشكل البحـث لعينـة العلميـة معرفـةال زيـادة )1

  .أسبوعين بعد تعلموه الذي بمعظم احتفاظهم وكذلك
  .تعلمها نحو دافعيتهم وزادت البرمجية هذه استخدام بعد دالٍّ  بشكلٍ  العلوم نحو اتجاهاتهم ارتفعت  )2
  

   ) et al, Harskamp )  2007  .زمالئه و هارسكامب دراسة  -13-1-5
Does the Modality Principle for Multimedia Learning Apply to Science " 

"?Classroom  
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 :"العلوم؟ صف في المتعددة بالوسائط التعلم مبدأ تطبيق الممكن من هل"
 لمـادة الثانويـة المرحلـة طـالب تعلم في المتعددة الوسائط فاعلية تعرف إلى الدراسة هدفت :الدراسة أهداف
 .والرسوم اإليضاحات من سلسلة في العلوم
  .التجريبي المنهج :الدراسة منهج
  ( 28 )وعـددها ضـابطة مجموعـة إلـى توزعـت اً طالبـ ( 55 ) مـن الدراسـة عينـة تكونـت :الدراسـة عينـة
 بالـصوت تعلمـت ( 27 ) وعـددها تجريبيـة مجموعـة وٕالـى الـورق، علـى المطبوعـة والـصور بـالنص تعلمت
  .بالحاسوب المتعددة بالوسائط والصورة
 .تحصيلي اختبار المتعددة، الوسائط برنامج : الدراسة أدوات
 المنطـوق والـنص بالرسـومات أفـضل  بـشكل يتعلمـون الطـالب أن إلـى الدراسـة توصـلت :الدراسـة نتـائج

 الكلمات المتضمنة المتعددة بالوسائط التَّعلُّم وفاعلية ، المطبوع والنص الرسومات من )المتعددة بالوسائط(
 تقلـيص فـي تـساهم وكـذلك ، التقليديـة الطريقـة فـي المطبوعـة بالكلمـات الـتعلم فاعليـة مـن أكبـر المنطوقـة
  .العلوم دروس مع التفاعل عند الوقت

  
الـصف  طلبـة تحـصيل فـي العلـوم لمـادة تعليميـة برمجيـة أثـر) : "2011(دراسـة األبـرط   -13-1-6

  :"اليمنية بالجمهورية األساسي السابع
  . األساسي السابع طلبة الصف تحصيل في العلوم لمادة تعليمية برمجية أثر اختبار: هدف الدراسة 
  .األساسي  السابع الصف طلبة من وطالبة  طالباً  ( 43 ): عينة الدراسة

 .التحصيلي  و االختبار)البرمجية(المحوسبة  التعليمية المادة:  أدوات الدراسة 
  :نتائج الدراسة 

ة المقترحــة فــي تحــصيل الطلبــة أفــراد العينــة فــي مــادة العلــوم ، حيــث  أثــر كبيــر للبرمجيــة التعليميــوجــود  ) 1
  .التجريبية  المجموعة لصالحبين درجات الطلبة  فروقال جاءت

  . ال أثــــــــــر لمتغيــــــــــر الجــــــــــنس فــــــــــي تحــــــــــصيل الطلبــــــــــة باســــــــــتخدام البرمجيــــــــــة التعليميــــــــــة المقترحــــــــــة  ) 2
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 فـي علميـة ةمتحركـ رسـوم بـرامج اسـتخدام أثـر) :" 2011  (و زمالئـهدراسـة  الـشلول  -13-1-7
  :" العلمية للمفاهيم التالميذ اكتساب في تعليم العلوم

 األساسـي  الـسادس الـصف طلبة من طالبة (98) و  طالباً  (70)الدراسة من عينة  تكونت :الدراسة عينة
  .األولى  إربد التابعة لتربية المدارس في

 إكـساب المفـاهيم فـي علميـة متحركـة رسـوم بـرامج اسـتخدام أثـر كـشف إلـى الدراسـة هـدفت:  هدف الدراسة
  .األولى اربد تربية مديرية في األساسية لطلبة المرحلة
  : نتائج الدراسة 

  أثـر كبيـر لبـرامج الرسـوم المتحركـة العلميـة فـي إكـساب الطلبـة المفـاهيم العلميـة ، حيـث جـاءتوجـود  )1
  .التجريبية المجموعة لصالحبين درجات الطلبة  فروقال
 حـسب التجريبيـة طلبـة المجموعـة لـدى العلميـة المفـاهيم اكتساب في إحصائية داللة ذات فروق وجود)  2

 .اإلناث ولصالح الجنس متغير
 العـادات اكتـساب فـي ( 3.86) مقـداره متوسـط حـسابي علـى التجريبيـة المجموعـة طلبـة حـصول)  3

 العلمية وبلغ العادات اكتساب في أقل حسابي متوسط على الضابطة طلبة المجموعة حصل بينما العلمية،
  .3.73 ) (مقداره 

  
 والتربية الصحية العلوم مفاهيم تعليم في حاسوبي برنامج أثر) : " 2012(دراسة الغزي  -13-1-8
  :"األساسي  في التعليم األول الصف لتالميذ الدراسي التحصيل في

لتالميـذ  الدراسـي التحـصيل فـي الصحية والتربية العلوم في حاسوبي برنامج أثر عن الكشف: هدف الدراسة
  .األساسي التعليم من األول الصف
إلـى  مقـسمة األساسـي للتعلـيم األولـى الحلقـة مـن األول الـصف تالميـذ مـن العينـة اختيـار تم : الدراسة عينة

  ) .30(الضابطة وعددهم ، والمجموعة)30( التجريبية وعددهم  المجموعة:مجموعتين
 :الدراسة أدوات

 .الباحث إعداد من الحاسوبي البرنامج -أ 
  ) .وبعدي قبلي( تحصيلي  اختبار-ب

  :الدراسة نتائج
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 فـي الطرائـق المعتـادة فـي المـدارس علـى بالحاسـوب المـصمم العلـوم مـنهج اسـتخدام طريقـة تفـوق ) 1
 ثابتـة صـور صـوت، ( باسـتخدام الحاسـوب الـتعلم فاعليـة إلى التفوق هذا ويعود المباشر، البعدي االختبار
 .)....وأفالم ومتحركة،

 تالميـذ تحـصيل مـع بالمقارنـة) وٕاناثًـا ذكـوًرا(ة التجريبيـ المجموعـة تالميـذ تحـصيل مـستوى زيـادة  ) 2
 .الضابطة المجموعة

 وهـذا التجريبيـة، المجموعـة المؤجل لمـصلحة البعدي االختبار في بالمعارف االحتفاظ مستوى ارتفاع  ) 3
 وٕاكـسابهم الفعـال الـتعلم نحـو التالميـذ الهتمامـات بيئـة دافعـة خلـق فـي الحاسوب استخدام فاعلية إلى يعود
 الطرائـق مـن أطـول لمـدة أذهـانهم فـي تترسـخ التـي بالمعـارف عنهـا احتفـاظهم ينـتج ،والتـشويق اإلثـارة روح

 .المعتادة في التعليم
 التجريبيـة، فـي المجموعـة الحاسـوب باستخدام والتعليم التعلم طريقة في الجنس لمتغير أثر عدم وجود ) 4

  .في التعليم الطريقة نفس وتلقوا الظروف نفس في تعلموا الجنسين ألن
  
فاعليـة برنـامج حاسـوبي تفـاعلي متعـدد الوسـائط فـي تحـصيل ): " 2012(دراسة مصري  -13-1-9

  :"تالميذ الصف الثالث األساسي في مادة العلوم والتربية الصحية واتجاهاتهم نحوها
تحـصيل تالميـذ  فـي الوسـائط متعـدد الحاسـوبي البرنـامج باسـتخدام مالتعلـي فاعليـة قيـاس: هـدف الدراسـة

   .الصف الثالث األساسي في مادة العلوم والتربية الصحية
   :إلى مجموعتين الثالث األساسي مقسمة الصف تالميذ من العينة اختيار تم: الدراسة عينة

  ) .50(الضابطة وعددهم ، والمجموعة)50( التجريبية عددهم المجموعة
  :الدراسة أدوات

 .)وصحته اإلنسان جسم( وحدة محتوى تحليل قائمة  - أ
 .الوسائط متعدد تفاعلي حاسوبي برنامج  - ب
 .مؤجل  بعدي /مباشر بعدي / قبلي تحصيلي اختبار  - ت
 .العلوم مادة نحو التالميذ اتجاهات استبانة  - ث
  .اســــــــــــتبانة اتجاهــــــــــــات التالميــــــــــــذ نحــــــــــــو البرنــــــــــــامج الحاســــــــــــوبي التفــــــــــــاعلي متعــــــــــــدد الوســــــــــــائط   - ج

  :ما يلي إلى البحث  توصل:الدراسة نتائج
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 .المباشر البعدي التحصيلي االختبار في الوسائط متعدد التفاعلي الحاسوبي البرنامج فاعلية  ) 1
 .المؤجل البعدي التحصيلي االختبار في الوسائط متعدد التفاعلي الحاسوبي البرنامج فاعلية  ) 2
 .المؤجل  البعدي أو المباشر، البعدي التحصيل في الجنس لمتغير أثر وجود عدم ) 3
 العلوم مادة نحو التجريبية المجموعة اتجاهات إيجابية ) 4
 .الوسائط متعدد التفاعلي الحاسوبي البرنامج نحو التجريبية المجموعة اتجاهات إيجابية ) 5
 .الحاسوبي البرنامج نحو أو العلوم، مادة نحو االتجاهات في الجنس لمتغير أثر وجود عدم ) 6
  

  : األلعاب الحاسوبية  أثر دراسات تناولت-13-2

أثــر اســتخدام اســتراتيجية الــتعلم باللعــب المنفــذة مــن ) :" 2001(دراســة أبــو ريــا و حمــدي  -13-2-1
  :"خالل الحاسوب في اكتساب طلبة الصف السادس األساسي لمهارات العمليات الحسابية األربع 

ي تحصيل طلبة الصف السادس األساسي استقصاء أثر استخدام األلعاب الحاسوبية ف: هدف الدراسة 
  .لمهارات العمليات الحسابية األربع 

:  من طلبة الصف السادس األساسي في مدينة عمان، وزعوا إلى مجموعتين اً  طالب101: عينة الدراسة 
األولى تجريبية تعلمت من خالل األلعاب المنفذة بواسطة الحاسوب ، والثانية ضابطة تعلمت المهارات 

  .بالطريقة التقليدية نفسها 
مجموعة من األلعاب المبرمجة على الحاسوب ، واختبار تحصيلي لقياس التحصيل : أدوات الدراسة 

  .المباشر والمؤجل 
لمؤجل ، ُتعزى إلى التعلم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل المباشر وا: نتائج الدراسة 

  .لتحصيل المباشر والمؤجل تبعًا لمتغير جنس الطلبة ، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا في اباللعب

ــدي  -13-2-2 ــة فــي ) :" 2006(دراســة دوي ــي وبرامجــه التعليمي ــر اســتخدام ألعــاب الحاســب اآلل أث
التحصيل ونمو التفكير اإلبداعي لدى تالمذة الصف األول االبتدائي فـي مقـرر القـراءة والكتابـة بالمدينـة 

 ":المنورة 
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استقــصاء أثــر اســتخدام ألعــاب الحاســب اآللــي وبرامجــه التعليميــة علــى التحــصيل ونمــو :  هــدف الدراســة 
ــــــــــــة ــــــــــــراءة والكتاب ــــــــــــرر الق ــــــــــــدائي فــــــــــــي مق ــــــــــــصف األول االبت ــــــــــــدى تالمــــــــــــذة ال ــــــــــــداعي ل ــــــــــــر اإلب   .التفكي

تـمَّ  تلميـذًا تـمَّ تـوزيعهم إلـى ثـالث مجموعـات، حيـث 59تمثلـت عينـة البحـث العـشوائية فـي :  عينة الدراسة 
استخدام ألعاب الحاسب اآللي التعليمية مع المجموعة التجريبية األولـى، واسـتخدم برنـامج حاسـوبي تعليمـي 
إضافة أللعاب الحاسب اآللي للمجموعة التجريبية الثانية، بينما درسـت المجموعـة الثالثـة بالطريقـة التقليديـة 

  .كمجموعة ضابطة
 في تحصيل المجموعات الـثالث، 0.05 إحصائية عند مستوى  ال توجد فروق ذات داللة:  نتائج الدراسة 

 فــي نمــو كــل قــدرة مــن 0.05بينمــا أســفرت النتــائج عــن ظهــور فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى  
وكـــذلك فـــي تنميـــة قـــدرة ) الطالقـــة، والمرونـــة، واألصـــالة، والتفاصـــيل(قـــدرات التفكيـــر اإلبـــداعي علـــى حـــدة 

  .المجموعة التجريبية األولى والتي استخدمت ألعاب الحاسب اآللي التعليميةالتفكير اإلبداعي ككل لصالح 

أثر األلعاب الحاسـوبية علـى العمليـات المعرفيـة والـذكاء ) : "2007(دراسة الشحروري  -13-2-3
 : " في األردناالنفعالي لدى أطفال مرحلة الطفولة المتوسطة

تحديد أثر األلعاب الحاسوبية على العمليات المعرفية والذكاء االنفعـالي لـدى أطفـال مرحلـة : هدف الدراسة 
  .الطفولة المتوسطة 

 طالبـًا وطالبـة مـن طـالب الـصف الخـامس االبتـدائي ، قُـسِّموا إلـى 75بلغ عدد أفراد العينـة : عينة الدراسة 
ــــة عــــدد أفرادهــــا : مجمــــوعتين  ــــًا موجهــــة   36مجموعــــة تجريبي ــــى مجموعــــة تلعــــب ألعاب ــــدورها إل ــــسِّمت ب وُق

  . طالبًا وطالبة 39ومجموعة تلعب ألعابًا غير موجهة ، ومجموعة ضابطة عدد أفرادها 

 .أون للذكاء االنفعالي _ مقياس العمليات المعرفية ، و مقياس بار: الدراسةأدوات 

  :  نتائج الدراسة

 العمليــــات المعرفيــــة الكلــــي تبعــــًا لمتغيــــر المجموعــــة هنــــاك فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية علــــى مقيــــاس )1
  .ولصالح المجموعة غير الموجهة 
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أي أن (هناك فروق ذات داللة إحصائية على ُبعد اتخاذ القرار لصالح ذكور المجموعة غير الموجهـة  )2
أداء ذكور المجموعة غير الموجهة أظهرت أداء مرتفع على مقياس العمليـات المعرفيـة وبالتـالي كـان لـديهم 

  ).معرفي أفضل من المجموعة الموجهة 

 أون للـذكاء االنفعـالي الكلـي لـصالح -هناك فروق ذات داللة إحصائية فـي الـدرجات علـى مقيـاس بـار )3
  .المجموعة غير الموجهة  

 الدراسـي التحـصيل الحاسوبية علـى التعليمية األلعاب فاعلية) : " 2010(دراسة الحربي  -13-2-4
 :" الرياضيات في التعلم أثر وبقاء

 وبقـاء الدراسـي المباشـر، التحـصيل الحاسـوبية علـى التعليميـة األلعـاب فاعليـة عن الكشف : الدراسة هدف
  .االبتدائي الثاني بالصف الرياضيات لمادة الضرب دروس في التعلم أثر
 عـشوائيًا مـن اختيـارهم تـم تلميـذاً  ( 36 ) مـن عينتهـا وتكونـت ،  التجريبـي شـبه المنهج الدراسة اتبعت وقد

 الدراسة أما أدوات ،  المنورة بالمدينة األهلية المنورة المدينة سنابل بمدارس االبتدائي الثاني الصف تالمذة
 التحـصيل بإعـداد اختبـار وقـام الـضرب، دروس لتعلـيم مناسـبة إلكترونيـة تعليميـة ألعابـاً  الباحـث فاختـار
  .وثباته صدقه من التحقق بعد وتطبيقه الضرب دروس في الدراسي

  :نتائج الدراسة 
 االختبـار فـي الـضابطة والمجموعـة التجريبيـة تالمـذة المجموعـة درجـات متوسـطي بـين فـروق توجـد) 1

   التجريبية المجموعة لصالح ، ككل واالختبار الفهم ومستوى مستوى التذكر عند البعدي الدراسي التحصيل
 االختبـار فـي الـضابطة والمجموعـة التجريبيـة تالمـذة المجموعـة درجـات متوسـطي بـين فـروق توجـد) 2

 لصالح ،  ككل واالختبار الفهم ومستوى التذكر مستوى عند ) أثر التعلم بقاء ( المؤجل البعدي التحصيلي
  . التجريبية المجموعة

  
 فـي المحوسـبة التربويـة األلعـاب اسـتخدام  أثـر" :)2010(دراسـة  محمـد و عبيـدات   -13-2-5

  ":األولى إربد مديرية األساسي في الثالث الصف لتالميذ الرياضية المفاهيم تحصيل بعض
 مجمـوعتين، تجريبيـة وضـابطة إلـى قُـسِّموا وتلميـذة، تلميـذاً  (68)  تكونت عينـة الدراسـة مـن :الدراسة عينة
  .والكسور والقسمة الضرب وحدات درست
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 الرياضـية المفـاهيم تحـصيل بعـض في المحوسبة التربوية األلعاب استخدام أثر استقصاء:  هدف الدراسة 
  .التقليدية بالطريقة مقارنة األساسي الثالث الصف لتالميذ

  : نتائج الدراسة 
 المفـاهيم تعلمـوا الـذين األساسـي الثالـث الـصف لتالميـذ التحـصيل المباشـر متوسـطات بـين يوجـد  ) 1

 .التجريبية المجموعة التعليم ولصالح الرياضية، يعزى لطريقة
 المفاهيم تعلموا الذين األساسي الثالث الصف المباشر لتالميذ التحصيل متوسطات نبي فرق ال يوجد  ) 2

  .لجنس التلميذ يعزى الرياضية
 المفـاهيم تعلمـوا الـذين األساسـي الثالـث الـصف لتالميـذ التحـصيل المؤجـل متوسـطات بـين فـرق يوجـد ) 3

 .التجريبية المجموعة التعليم ولصالح الرياضية، يعزى لطريقة
 المفـاهيم تعلمـوا الـذين األساسـي الثالـث الـصف المباشـر لتالميـذ التحـصيل متوسـطات بـين ال يوجـد ) 4

 .لجنس التلميذ يعزى الرياضية
  

" swearingen) 2011 :(Effect of Digital Game Basedدراسة سويرنجن  -13-2-6
" Learning on Ninth Grade Students Mathematics Achievement  

   ":أثر استخدام اللعبة الرقمية التعليمية على تحصيل طلبة الصف التاسع في مادة الرياضيات"
 وطالبـة فـي المنـاطق الريفيـة الواقعـة فـي الغـرب األوسـط اً طالبـ) 208(بلغ عدد أفراد العينـة : عينة الدراسة 

  .من الواليات المتحدة األمريكية 
ـــة : هـــدف الدراســـة  ـــة أثـــر لعب ـــة الـــصف التاســـع فـــي مـــادة علـــى ) مـــوغ(معرف ـــى تحـــصيل طلب االنترنـــت عل

  .الرياضيات 
وجـــود فـــرق ذو داللـــة إحـــصائية فـــي تحـــصيل الطلبـــة ، يعـــزى لمتغيـــر الطريقـــة ، ولـــصالح : نتـــائج الدراســـة 

الطلبــة الــذين تعلمــوا الرياضــيات بواســـطة اللعبــة الرقميــة ، بينمــا لــم تظهـــر أي نتــائج دالــة إحــصائيًا تعـــزى 
  .لمتغير الجنس 

  
برامج التلفاز واأللعاب الحاسوبية العنيفة وعالقتها بالسلوك ) :" 2011(دراسة الشيخة  -13-2-7

 " : العدواني وٕاضعاف الحساسية لدى األطفال
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  .بيان العالقة بين برامج التلفاز واأللعاب الحاسوبية العنيفة ، وسلوك األطفال: هدف الدراسة 
 400( ســنة مــن الــذكور واإلنــاث11 األساســي فــي عمــر  تلميــذًا مــن تالمــذة التعلــيم764: عينــة الدراســة 

  .وتم سحب العينة بشكل عشوائي)  تلميذة 364 و اً تلميذ
  :نتائج الدراسة 

توجــد فــروق بــين متوســط درجــات مــستوى العنــف الُمــشاَهد فــي التلفــاز ومتوســط درجــات مــستوى العنــف  ) 1
 .الممارس في األلعاب الحاسوبية من حيث مستويات السلوك العدواني

توجـــد فـــروق بـــين متوســـط عـــدد ســـاعات مـــشاهدة التلفـــاز ومتوســـط عـــدد ســـاعات اللعـــب فـــي األلعـــاب  ) 2
 .الحاسوبية من حيث مستويات السلوك العدواني

توجــد فــروق بــين متوســط درجــات مــستوى العنــف الُمــشاَهد فــي التلفــاز ومتوســط درجــات مــستوى العنــف  ) 3
 .الحساسية الممارس في األلعاب الحاسوبية من حيث مستويات إضعاف 

توجـــد فـــروق بـــين متوســـط عـــدد ســـاعات مـــشاهدة التلفـــاز ومتوســـط عـــدد ســـاعات اللعـــب فـــي األلعـــاب  ) 4
 .الحاسوبية من حيث مستوى إضعاف الحساسية

  .تبعــــًا لمتغيــــر الجــــنس) تلفــــاز ، ألعــــاب الكترونيــــة (توجــــد فــــروق بــــين متوســــط درجــــات مــــدى التقليــــد  ) 5
 

أثــر األلعــاب التعليميــة المحوســبة فــي تنميــة مهــارة التخيــل لــدى ): 2012(دراســة العــون  -13-2-8
 :طلبة رياض األطفال في البادية الشمالية الشرقية األردنية 

تعّرف أثر األلعاب التعليمية المحوسبة في تنمية مهارة التخيل لدى طلبـة ريـاض األطفـال : أهداف الدراسة 
  .ية األردنيةفي البادية الشمالية الشرق

 طالبــًا وطالبــة 31 طالبــًا مــن طلبــة ريــاض األطفــال ، مــنهم 56عينــة عــشوائية مؤلفــة مــن : عينــة الدراســة 
  . وطالبًا وطالبة شكَّلوا المجموعة الضابطة 25شكَّلوا المجموعة التجريبية، و

  :نتائج الدراسة
 .الطلبة جنس لىإ ُتعزى الدراسية المجموعات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم ) 1
 لـصالح  التجريبيـة والـضابطة التجريبيـة الدراسـية المجموعـات بـين إحـصائية داللـة ذات فـروق وجـود ) 2

 .المحوسبة التعليمية باأللعاب تعلمت التي
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فاعليــــة األلعــــاب التعليميــــة الحاســــوبية فــــي تعلــــيم مــــادة ): "2013(دراســــة  ســــليمون  -13-2-9
  :"الرياضيات

تعــّرف فاعليــة األلعــاب التعليميــة الحاســوبية فــي تحــصيل تالمــذة الــصف الثــاني األساســي : أهــداف الدراســة 
فــي مــادة الرياضــيات، تعــّرف فاعليــة األلعــاب التعليميــة الحاســوبية فــي  مــن الحلقــة األولــى للتعلــيم األساســي

 للتعلــيم األساســي، باإلضــافة الثــاني األساســي مــن الحلقــة األولــى االحتفــاظ بالمعلومــات لــدى تالمــذة الــصف
  .إلـــى تعـــرف اتجاهـــات تالمـــذة الـــصف الثـــاني األساســـي نحـــو طريقـــة التعلـــيم باســـتخدام األلعـــاب التعليميـــة 

  . وتلميذة من تالمذة الصف الثاني من الحلقة األولى للتعليم األساسياً  تلميذ134: عينة الدراسة 
  :نتائج الدراسة

تفوق طريقة التعلم والتعليم باستخدام األلعاب التعليمية الحاسوبية على الطرائق المتبعة فـي االختبـارين  ) 1
  .البعدي المباشر و البعدي المؤجل

مـــن الـــصف الثـــاني بالمقارنـــة مـــع ) ذكـــورًا وٕاناثـــاً (زيـــادة مـــستوى تحـــصيل تالمـــذة المجموعـــة التجريبيـــة  ) 2
 .تحصيل تالمذة المجموعة الضابطة

ــــاع ) 3 ــــار البعــــدي المؤجــــل لمــــصلحة ارتف ــــي االختب ــــيم والمعــــارف  ف  مــــستوى االحتفــــاظ بالمفهومــــات والق
 .المجموعة التجريبية

تفوق تالمذة المجموعة التجريبية على تالمذة المجموعة الضابطة من حيث التحصيل الدراسي والقـدرة  ) 4
 .جلعلى االحتفاظ بالمعلومات في كال االختبارين البعدي المباشر والبعدي المؤ 

 .عدم وجود أثر لمتغير الجنس في طريقة التعليم والتعلم باستخدام األلعاب التعليمية الحاسوبية  ) 5
  

  :تعقيب على الدراسات السابقة  -13-3
هدفت الدراسات إلى بيان فاعلية استخدام الوسائط المتعددة فـي التعلـيم وفـي تنميـة العمليـات  -13-3-1

المعرفية ، وأكدت في نتائجها على زيادة تحصيل التالمذة عند استخدام البرمجيـات فـي العمليـة التعليميـة ، 
التــي تناولــت األثــر ) خةالــشي(علــى التلميــذ ، عــدا دراســة لــذلك كمــا أكــدت علــى اآلثــار اإليجابيــة المختلفــة 

 .السلبي لأللعاب العنيفة على التالميذ
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،  الحاســوبيةاســتخدمت الدراســات المــنهج التجريبــي لبيــان فاعليــة الوســائط المتعــددة واأللعــاب -13-3-2
 ، مقــدار تعلــم االثنتــينقيــاستجريبيــة وضــابطة ، ثــم : مجمــوعتين إلــى  البحــث عينــة تقــسيم وتمثَّــل ذلــك فــي 

 . بينهما والمقارنة
نوعت العينات المختارة في الدراسات حيث تناولت مراحل وصفوف مختلفة ، كذلك تنوعـت ت -13-3-3
 . الدراسات شملتها التي  الدراسيةالمواد
 .سعت غالبية الدراسات إلى تعرُّف اتجاهات أفراد العينة نحو البرنامج المطبَّق   -13-3-4
  

  ماذا استفادت الباحثة من الدراسات السابقة ؟ -13-4
   :ما يليالدراسات السابقة استفادت الباحثة من 

االطالع على مجاالت استخدام البرمجيات في التعلـيم ، وتعـرُّف المتغيـرات المختـارة ، وحـدود  -13-4-1
  .ة الحاليالدراسة ، لالستفادة منها ومن منهجيتها في  فيهاكل دراسة ، والمنهج المتبَّع

 مـن حيـث تحديـد المـشكلة وصـياغة الفرضـيات وكيفيـة معالجتهـا ة الحاليالدراسةتدعيم جوانب  -13-4-2
 .إحصائيًا 

االطــــالع علــــى كيفيــــة تــــصميم البــــرامج الحاســــوبية التفاعليــــة ، وكيفيــــة توظيفهــــا فــــي العمليــــة  -13-4-3
 .التعليمية 

  
  : موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة  -13-5

  :أوجه االتفاق
) الحربــي(و) دويــدي(و) الــشحروري(و) ســليمون(اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع دراســة كــل مــن  -13-5-1
، ث قياس فاعلية األلعاب الحاسـوبية من حي)العون(و ) أبو ريا وحمدي(و) سويرنجن( و)محمد وعبيدات(و

 .وجميعها مع الدراسة الحالية خلصت إلى فاعلية األلعاب الحاسوبية التعليمية 

مــن حيــث العينــة التــي تــم اختيارهــا ) ســليمون(و) الحربــي( الحاليــة مــع دراســة اتفقــت الدراســة  -13-5-2
 .حيث توجهت إلى تالمذة الصف الثاني األساسي كعينة للبحث 
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اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في المنهج المتبـع حيـث اعتمـدت الباحثـة المـنهج   -13-5-3
 .التجريبي كما في الدراسات السابقة 

  : ف أوجه االختال

 األلعـاب الحاسـوبية فـي تعلــيم أثـراتجهـت الدراسـة الحاليـة لمعرفـة : مـن حيـث المـادة العلميـة   -13-5-4
يرنجن، ، ســــو و زمالئــــه ســــليمون، الحربــــي، محمــــد وعبيــــدات، وانــــج (مــــادة العلــــوم ، أمــــا دراســــة كــــل مــــن 

 . مادة الرياضياتفقد اتجهت لمعرفة فاعلية األلعاب و البرامج الحاسوبية في) القحطاني، أبو ريا وحمدي 

ففــي الدراســة الحاليــة كانــت العينــة مــن الــذكور واإلنــاث ، أمــا : مــن حيــث العينــة المقــصودة   -13-5-5
دراسة القحطاني فقد توجهت نحو اإلناث فقط ، وكذلك في الدراسة الحالية كانـت العينـة مختـارة مـن تالمـذة 

و الــشلول (،) األبــرط(،) الــشحروري(،)الــشيخة(الحلقــة األولــى مــن المرحلــة األساســية ، أمــا دراســة كــل مــن 
فقـد كانـت العينـة ) و زمالئههارسكامب (و ) ليو (،) أبو ريا وحمدي(،) سويرنجن(،) كورجاليان(، ) زمالئه

 .فيها من فئاٍت عمريٍة أكبر 

 تحديــد آراء المعلمــين نحــو اســتخدامحيــث اهتمــت الدراســة الحاليــة ب : راء اآلتحديــدمــن حيــث   -13-5-6
ــيم ، بينمــا بــاقي الدراســات كدراســة كــل مــن التكنولوجيــا فــي الت فقــد اهتمــت ) مــصري(، )ليــو(، )ســليمون(عل

 . التالمذة نحو البرنامج الحاسوبي المطبق في كل منهااتجاهات تحديدب
وأخيرًا ُيمكن القول أنه تمَّ اختيار موضوع الدراسة هذا اسـتجابًة للتوجهـات الحديثـة التـي تتبناهـا وزارة التربيـة 
فـــي إدخـــال التكنولوجيـــا إلـــى التعلـــيم ، و إدخـــال المـــرح إلـــى الـــتعلم ، للوصـــول إلـــى المخرجـــات التعليميـــة 

  .، وبناًء على مقترحات كل من الدراسات السابقةالمنشودة 
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  : مقدمة 

 فــي مجــال الحاســوب وبرامجــه ، ظهــر اتجــاٌه جديــد يــدعم فكــرة  ويحــدثمــع التطــور الكبيــر الــذي حــدث
اســوبية تــضمن تفاعــل  الوصــول إلــى ألعــاب حيالــدمج بــين بــرامج الحاســوب والمــرح ، فكانــت ثمــرة ذلــك هــ

 لموضــوع ، وتــشدُّه إليهــا بمــا تحويــه مــن عناصــر جذابــة ، و فــي الفــصل الحــالي عــرٌض المــستخدم معهــا
، وبعـــض الحاســـوبية التعليميـــة و مزاياهـــااأللعـــاب الحاســـوبية ، ثـــم تخـــصٌُّص فـــي الحـــديث عـــن األلعـــاب 

 الحـالي، البحـثميم لعبـة  المـستخدم فـي تـصSwish Maxامج نـالوصايا في تصميمها  ، ثم نبـذة عـن بر 
األلعـاب الحاسـوبية فـي تعليمهـا  البـرامج و وفي نهاية الفصل حديٌث عن أهمية مادة العلوم وكيفية اسـتخدام

  .للتالمذة 

  : األلعاب الحاسوبية  -1
 :مفهوم األلعاب الحاسوبية  -1-1

وهــي فــي المفهــوم   ، الحاسـوب وتطــورهالظــواهر التــي رافقــت ظهــور تعـد األلعــاب الحاســوبية مــن أهـم  
التعامـل  حقيقيـًا أو افتراضـيًا باالعتمـاد علـى إمكانـات الحاسـوب فـي  برمجيـات تحـاكي واقعـاً ":المعلوماتي 
أمــــا فــــي ، تاصــــو وٕاصــــدار األيكهــــا صور وتحر  وعــــرض الــــ multimediaتعــــددةالم طمــــع الوســــائ

" والترفيـهوالتـسلية  التعلـيم اإلنـسان واآللـة لإلفـادة مـن إمكاناتهـا فـيفهـي تفاعـل بـين : االجتمـاعي المفهـوم
" الترفيـه التفـاعلي" وبدمج مصطلحي التفاعـل و الترفيـه يكـون لـدينا مـا ُيـسمى بــ ،)5،ص2012الزهراني،(
 ألنظمــة هم أحــد التعــابير التــي يــستعملها المنتجــون لتــصنيف منتجــات الوســائط المتعــددة عنــد تطــوير وهــو"

فقـــد  وفـــي لمحـــة ســـريعة لمفهـــوم الوســـائط المتعـــددة )170ص ،1994هولـــسينجر ،" (األلعـــاب الحاســـوبية
فها   الـصوت، الـنص، :منهـا لالتصال وسائط عدة فيها تتكامل التي الحاسوبية برامجال  " بأنها"عزمي"عرِّ

 عزمـي، ("تفـاعلي بـشكل المـستخدم معهـا يتكامـل والتـي ،حركـةالمت الـصور الثابتـة، الـصور الموسـيقا،
 وكـذلك ، متعـددة رقميـة وسـائط تكامـل "بأنهـا " Woodbridge وودبريـدج "فهـاوعرَّ ) 11 ص ،2005
  . Woodbridge, 2004, p.1)( " مع هذه الوسائط متكامل بشكل المختلفة الحواس تفعيل

 إذ تــضعه أمــام صــعوبات وعقبــات تتــدرج مــن المــستخدم،الحاســوبية أداَة تحــدٍّ لقــدرات  تمثــل األلعــابو 
 تطــويٍر لثقافتــه وقدراتــه إذ تــشدُّ انتباهــه وتنقــل إليــه إلــى الــسرعة، وأداةَ  التعقيــد، ومــن الــبطء إلــى البــساطة

بية الذكيـة ، وظهـور لغـات البرمجـة البدائيـة المنطقية والحاسو فمنذ نشوء الّدارات  "،ومتعة  المعلومَة بيسرٍ 

http://www.w3.org/
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ت االنتبـاه والقـت قبـوًال األلعاب الحاسوبية التي سرعان مـا شـدَّ  المجال إلى تطوير سارع المهتمون في هذا
 مـن الجهـد فـي تطـوير كثيـرٍ  فئـات المجتمـع، مـا دفـع المبـرمجين والـشركات إلـى بـذل  معظـم ونجاحـًا لـدى

فــي الترفيــه  بمتنــاول الجميــع تفيــد والبــرامج الخاصــة بهــا حتــى باتــت هــذه األلعــاب وســيلةً   مــن األجهــزةكــلٍّ 
  . )6،ص2012الزهراني،( "والتعليم

 :الحاسوبية   تاريخ األلعاب-1-2

ـــن العـــام هـــذا ففـــي  "1953 عـــام منـــذ جـــّديٍّ  بـــشكلٍ  الحكايـــة بـــدأت إظهـــار مـــن المختـــصين بعـــض تمكَّ
حينــذاك كلفتــه بلغــت ضــخم حاســوبٍ  باســتخدام وتحريكهــا ، المــصابيح مــن كبيــرة شاشــة  علــى »نملــة« 

1960 عــام وفــي  والــشطرنج، الــضامة مثــل أللعــابٍ  مبــسطة محاكــاة ذلــك بعــد تلتهــا الــدوالرات، ماليــين

 MIT التقنـي مـساشوستس معهـد مـن طالب ثالثة صّممها التي Space-Warالفضاء حرب لعبة القت
 Ralfبـاير رالـف صـمَّم الفتـرة تلـك وفـي الحاسـوب، مـع قيمـة هديـة تقـدمها المنتجـة الـشركات جعـل نجاحـاً 
Baer  أوديــسي ماغنــافوكس أســماه الفيــديو أللعــاب بيتــيٍّ  جهــازٍ  أول Magnavox Odyssey وكــان

ــــــــــــــــــالث يحــــــــــــــــــوي ــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــشرة ث ــــــــــــــــــة لعب ــــــــــــــــــى محمل ،2012الزهرانــــــــــــــــــي،("أشــــــــــــــــــرطة ســــــــــــــــــتة عل
وصـلت أن إلـى يطّوروهـا وجعلـوا لهـا، وقـتهم كرَّسـوا أنـاٌس  هناك كان األلعاب ظهور بداية  ومع ، )8ص
   .اليوم نراه الذي المستوى إلى
فقـد أّسـس كـل مـن نـوالن  بـارزًا فـي تـاريخ األلعـاب الحاسـوبية الحافـل ، حـدثًا 1972كـذلك شـهد عـام "

فـي الواليـات المتحـدة  حاسـوبيةشـركة ألعـاب   Ted Dabney وتيـد دابنـيNolan Bushnell  بـشنيل
لعبـة  هـذه ال وكانـت، نجاحـًا منقطـع النظيـر التـي سـرعان مـا القـت "Pong" "بونـغ"األمريكية وطرحا لعبة 
بمـستطيلين يتحركـان علـى طرفـي الـشاشة عـن  ل فيهـا المـضربانمثَّـيُ  الطاولـة كـرة محاكاة مبسطة لرياضـة

  .مربعة الشكل ين في الجهاز تتحرك بينهما كرةطريق مقبض
 وجيــزة الــشركة فــي مــدةٍ  أقبــل العامــة علــى هــذه اللعبــة لــدى اختبارهــا ألول مــرة فــي مقهــى، واســتطاعت

سـارع كـل مـن  وأمـام هـذا النجـاح ، كبيـر بتـسويق أكثـر مـن مئـة ألـف نـسخة مـن هـذه اللعبـةتحقيـق نجـاحٍ 
 "تهـديم الجـدار "، إلـى طـرح لعبـة Steve Wazniak وسـتيف فوزنيـاك Steve Jobs سـتيف جـوبز

" Breakout" يجـب هدمـه بكـرة ومـضرب ، فـي أعلـى الـشاشة متوّضـعًا قطـع اآلجـر  ، وتمثّـل جـدارًا مـن
   ،2012هرانــي،الز ( "هــذه اللعبــة إقبــاًال كبيــرًا ونجاحــًا بــاهراً ي متوضــع فــي أســفل الــشاشة، وقــد القــت أفقــ
  .)9ص
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هـــا فـــي  وطرححاســـوبية  تطـــوير ألعـــابٍ بـــدأ يـــزداد عـــدد الـــشركات التـــي جعلـــت مـــن أهـــدافهابعـــد ذلـــك 
 وبعــد أن فحققــت أرباحــًا كبيــرة ســمحت لهــا شــيئًا فــشيئًا بتطــوير البــرامج الحاســوبية والحواســيب،األســواق، 

 كبيـر ومتاحـًة  أصـبحت شـعبيًة علـى نطـاقعلى طبقات معينة من المجتمـع،رًا ك حالحاسوب ألعاب كانت
تــسارع تطــوير كمــا " اليــوم،   وســاعد علــى شــعبيتها ظهــور ألعــاب ممتعــة تركــت أثــرًا حتــىلجميــع النــاس،

 ومـع تزايـد الحاجـة إلـى ، إلـى قمـة مبيعاتهـا1982واأللعاب المتنوعة وتسويقها ووصـلت فـي عـام  األجهزة
و رسـومية  أجهزة يسهل اسـتخدامها والتعامـل معهـا، طرحـت شـركة يابانيـة جهـاز ألعـاب بمواصـفات بيانيـة

هدفــه  Marioمــاريو  عامــل تمديــدات صــحية اســمه األلعــاب فيــه علــى مغــامراتِ  تعتمــد فكــرةُ ،عاليــة الدقــة
 عـــات أشـــرطة واســعة ومبيعـــات خياليـــة، حتـــى تجـــاوزت مبيق هـــذا الجهـــاز شـــهرةً  وحقَّـــ،أميرتـــه البحــث عـــن

منـتج شـبيه بـه  ، لطـرح1986ما دفع شـركة يابانيـة أخـرى فـي عـام لعاب عليه الخمسين مليون شريط، األ
ألعـاب علـى  ت الـشركات عـدةوطـورَّ ، يبحـث عـن أميرتـه Sonic يعتمد شخصية قنفـذ سـريع اسـمه سـونيك

هـذه األلعـاب شـهرًة  تسبتـككبيـر ، فاحـواس عـدة كالبـصر والـسمع واللمـس بإتقـان   بإشـغالتسمحأجهزتها 
  .)9ص ،2012هراني،الز (" مبيعات تجاوزت كل التوقعات، وحققت كبيرة

  :األلعاب الحاسوبية بين الفن والبرمجة  -1-3
ال ُيمكن أن نصنف األلعاب الحاسوبية ضمن مجال الفن وحده ، أو مجـال البرمجـة وحـدها ، بـل هـي 

أصــغر "مــن المتفــق عليــه أن مــزيج متــداخل بــين الفــن والبرمجــة ، فمــا يقــوم بــه المــصمم ُيكملــه المبــرمج، و 
   : ، همافريق عمل البتكار لعبة من ألعاب الحاسوب يتكون من شخصين

 الخاصـة  والرسـوماتوهـو المـسؤول عـن عمـل المجـسمات" :  "Designer الجرافيـك  المـصمم أو فنـان-
  .باللعبة من شخصيات وعوالم ثالثية أو ثنائية األبعاد وخلفيات وخامات

وهو المسؤول عن تحليـل اللعبـة إلـى مكونـات أساسـية ، وبرمجـة التفاعـل :  Programmer"" المبرمج -
ـــــــــــات  ـــــــــــين هـــــــــــذه المكون ـــــــــــةمـــــــــــعب ـــــــــــة بينهـــــــــــا و  و ، بعـــــــــــضها مـــــــــــن ناحي ـــــــــــين المـــــــــــستخدم مـــــــــــن ناحي ب

  .)97ص،2005محمود،("أخرى

 بإحـدى لغـات البرمجـة األوامـركتابـة  :  هـيGame Programmingبرمجـة األلعـاب " حيـث أن 
فهم المبرمج و تمكنه مـن لغـة البرمجـة يـؤثِّر إن " ، تحكم بحركة  شخصيات اللعبة وسير مراحلها تي توال

البرنــامج زاد إبداعــه بدرجــة كبيــرة علــى كتابــة البرنــامج فكلمــا زاد فهــم المبــرمج للغــة المــستخدمة فــي ترميــز 
  .)280، ص2000ص، محمد و قوا"(له

http://www.w3.org/
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للعبــة  ا أنالمــصمم  الــذي يقــوم المبــرمج بكتابتــه ، مــثًال يحــدداألمــريحــدد وظيفــة هــو الــذي المــصمم إنَّ 
 يتعامل مع الجاذبية ومـع حركـة الالعـب أمرٍ تطلب نوعًا معينًا من القفزات العالية ، فيقوم المبرمج بكتابة 

 .  لتحقيـــــــــــــــــــــــــــــق القفـــــــــــــــــــــــــــــزة المطلوبـــــــــــــــــــــــــــــة
 فـــالمبرمج ال يـــستطيع " وكالهمـــا يحتـــاج لآلخـــر ،،وٕاذا تـــساءلنا أيهمـــا أســـهل ؟ فاإلجابـــة كالهمـــا صـــعب 

 وعلــى كــلٍّ  مم ال يــستطيع تحويــل أفكــاره إلــى لعبــة بــدون مبــرمج، بــال تــصميٍم محكــم ، والمــصأمــرٍ كتابــة 
منهما العمل في كال المجالين في فترة ما من حياته المهنيـة ، حتـى لـو لـم تكـن طويلـة فإنهـا تـساعد علـى 

تــساعد كمــا م علــى فهــم مــا ســيطلبه مــن المبــرمج وٕامكانيــة تنفيــذه ، التواصــل بــين االثنــين وتــساعد المــصمِّ 
  com.5igli.wwwعن   )2014مزواد،(ه فهم ما يطلبه منه المصمم وكيفية تنفيذالمبرمج على 

  : عناصر األلعاب الحاسوبية -1-4
  :تتكون كل لعبة حاسوبية بشكٍل عام من العناصر التالية 

 " فكرة اللعبة"Idea" :  تصف هدف اللعبة ونقاطها األساسية.  
  بداية اللعبة"Start : " تصف محتويات شاشة البداية في اللعبة. 
  مراحل اللعبة"Levels : " وكيـف يخـتم المـستخدم كـل سـيرهاتصف كيف تزداد صعوبة اللعبة خـالل ،

 .مرحلة وُينجز أهدافها
  أحداث اللعبة"Events :" تشرح نقاط اللعبة التي ُيكافأ عليها الالعب أو يعاقب. 

  نهاية اللعبة"End" :ب أو يفوز أو يحصل على أعلى درجةتشرح ماذا يحدث عندما يخسر الالع. 

  مدخالت اللعبة"Inputs : " تصف طريقة تواصل الالعب مـع اللعبـة ، مـن خـالل األزرار المـستخدمة
 . أو عصا التحكمفي لوحة المفاتيح أو الفأرة

  رسومات اللعبة"Graphics : "جزائها  وأ اللعبةوالتي تصوِّر خصائص مكونات. 

  أصـــوات اللعبـــة"Sounds : " األصـــوات الموســـيقية و التـــأثيرات الـــصوتية التـــي تـــصدر خـــالل أحـــداث
 .ومراحل اللعبة 

  شاشات اللعبة"Screens : " أي المكونات المرئية و الصوتية التي تصف اللعبة خالل مراحلها
 .شة اللعب، شاشة الربح أو الخسارةشاشة العنوان ، شا: المختلفة ، والشاشات الرئيسية في أي لعبة هي 
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  دليل اللعبة"Guide :"ويشرح كيفية التعامل مع اللعبة."  
) et al., 2010 , p.1123 Wechsler,( 

وقد قامت الباحثة باالستعانة بهذه العناصر عند تصميم لعبة البحث الحالي ، بما يخدم الجانـب التفـاعلي 
ســـيقا وصـــور جذابـــة وســـعت لتوظيـــف كـــل ذلـــك بـــشكل فيهـــا ، حيـــث قامـــت بـــإدراج مقـــاطع صـــوتية و مو 

متكامــل فــي إخــراج اللعبــة بــشكلها النهــائي، فتكامــل هــذه العناصــر مــع بعــضها بــشكل فعــال ُيمكــن لــه أن 
  .يكون عامًال من عوامل نجاح اللعبة وتحقيقها ألهداف مصمميها

 واحدة تتسلسل طوال عرض الفيلم بحيث يكون  لنتصور أننا نشاهد عرضًا سينمائيًا ، يحتوي على قصةٍ "
هــو  الــسينمائي العــرض كــل مــشهد فــي، و game القــصة هــي اللعبــة موضــوعنالهــا بدايــة ونهايــة ، فــي 

stage بحيـــــــــــــث يحتـــــــــــــوي علـــــــــــــى خلفيـــــــــــــة backgroundوممثلـــــــــــــين actors وأصـــــــــــــوات sounds  "
  : إذًا يكون التسلسل كالتالي  ،) 48 ، ص1998،الكعبي(

and actors    sounds , background »  stage »  Game 

 الالعــب يعــيش تلــك القــصة  ينبغــي علــى المــصمم أن يجعــل معينــة، مهمــا اختلــف نوعهــا قــصةٌ  لعبــةٍ لكــلِّ ف
  .ويصدقها 

  : اآلثار اإليجابية لأللعاب الحاسوبية -1-5

ــاٌر إيجابيــة عديــدة ــ فــبعض األلعــاب ،لأللعــاب الحاســوبية آث ساعد علــى ، وتــستخدم ألغــراض عالجيــةُت
وهـو طبيـب وأخـصائي نفـسي فـي  "Mark Griffiths" مـارك غريفيـث الـشفاء بـشكل أسـرع ، وهـذا مـا أكـده

 علـــى دور  فيهـــا،أكـــد" القيمـــة العالجيـــة لأللعـــاب الحاســـوبية "عنوانهـــا بمقالـــة  "نوتينغهـــام ترينـــت"جامعـــة 
عـانون مـن الحثـل العـضلي قـد فالمقعـدون وضـحايا الحريـق وأولئـك الـذين ي"األلعاب الحاسـوبية العالجـي ، 

اســتفادوا جميعــًا مــن العــالج عبــر األلعــاب الحاســوبية، وقــد طــوَّر أحــد أخــصائيي عــالج إصــابات العمــل 
 يتعــافون مــن  بــدؤوا مــن قــوة اليــد بالنــسبة ألولئــك الــذين هــذه األلعــابو زادت،  مــدتها ثــالث دقــائق ألعابــاً 

ذلك تهــدف بعــض األلعــاب إلــى تقــديم قــيٍم ومهــارات كــ  ، )Koushnar, 2005, p.3"(إصــابة يدويــة 
   .ة إلى مواقف الحياة الفعليةالمتعلَّم المهارات  تلك نقلصحية عديدة ، وتشجيع مستخدميها على 

، وخاصــًة تلــك األلعــاب تُــشجِّع علــى التكيــف االجتمــاعي باإلضــافة إلــى ذلــك فــإنَّ الكثيــر مــن األلعــاب
فـي مقالـة نـشرها مركـز "   Hellen Wolock" مـا رأتـه هيلـين وولـك ، وهـذاالتـي تـسمح بالعبـين أو أكثـر
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 أن فـياألبحاث اإلعالمي العالمي حول نتائج البحث الذي قامت به جمعيـة البرمجيـات الرقميـة التفاعليـة 
 مــن 1500األلعــاب الحاســوبية تــشجع علــى التواصــل مــع العائلــة واألصــدقاء ، حيــث تبــين أن مــن بــين "

مــــنهم أنهــــم يــــستمتعون باأللعــــاب الحاســــوبية ألنهــــم % 42لتــــي تــــمَّ ســــؤالها ذكــــر األشــــخاص والعــــائالت ا
  .)Wolock ,2004, p.54( "يستطيعون مشاركة اللعب مع األصدقاء والعائلة 

 فقـد نجـح علمـاء ألمـانتنميـة نـسبة الـذكاء لـدى األطفـال، ية دورًا هامـًا فـي لعـاب الحاسـوبكما تلعـب األ
مـن خـالل أحـد تـدريبات   فـي مؤشـر الـذكاءبـشكل ملحـوظ فـي زيـادة نـسبة ذكـاء أطفـالٍ خالل سـتة أسـابيع 

مــستوى ذكــاء األطفــال عقــب " فوجــدوا أن  ، التــي اعتمــدتها أكثــر مــن مئــة دراســة ســابقة الحاســوبيةالــذكاء
، وأوضــح ألكــسندرا لينهــارد مــن معهــد التعلــيم النفــسي فــي مدينــة التــدريب كــان أفــضل بكثيــر مــن ذي قبــل

أســباب   و أعطــوه زي اللعبــة، ومــن بــينكبيــرروا هــذا التــدريب الحاســوبي بــشكل سبورج أن باحثيــه طــوَّ فورتــ
  كـان علـى األطفـال حسب الباحثين هـو حـب األطفـال لممارسـة ألعـاب الحاسـوب حيـثالتدريبنجاح هذا 

 120ل حـل  كـان علـى األطفـاو حتـى نهايـة التـدريب ،  إلكتروني مما يجعل حماسـتهم مـستمرةً ع هدفٍ تتبُّ 
 أو أن يـسمح لهـم باللعـب فـي  ، كمكافـأة ذهبيـةٍ  قبـل أن يحـصلوا علـى قطـعٍ  أثناء البحـث عـن ماسـةٍ مسألةً 

   .www.alriyadh.comعن ) 2011جريدة الرياض، ("مستوى أعلى

  : صناعة األلعاب الحاسوبية العربية -1-6
 فـي  عديـدةظهـرت مبـادرات"كان للعرب مساهماتهم في صناعة وتصميم األلعاب الحاسوبية حيـث لقد 
 لـــصناعة التـــي ســـعت الـــشركات العربيـــة  للعديـــد مـــن  تبعتهـــا بعـــض الجهـــود فـــي التـــسعينيات،ات نـــالثماني

،  "عالميـةال" و "صـخر" شـركتي : المختلفة باللغة العربية وعلى سبيل المثال نـذكر منهـاالحاسوبيةاأللعاب 
 قامـتوالـذي كـان يبـاع فـي الـسعودية وبعـض الـدول العربيـة األخـرى،  ”MSX“ فجهـاز األلعـاب اليابـاني

 "العالمية"شركة  كانت وقد في أسواق متفرقة ، إنتاجها و إعادة توزيع ألعابه بشراء حقوق هاتين الشركتين
  ).19 ،ص2012الزهراني، ( "تصنع الكثير من األلعاب التعليمية و الثقافية على هذا الجهاز

  :ربية  عحاسوبيةٍ أللعاب  بعض النماذج وفي اآلتي
  :  لعبة تحت الرماد-1-6-1
 ســورية ثالثيــة األبعــاد ،ُاســتخِدمت فــي إنجازهــا أحــدث التقنيــات، صــمم حاســوبية  لعبــةهــي "تحــت الرمــاد"

، وقـد ُنـِشرت اللعبـة وُحمِّلـت عبـر آالف دمـشق اللعبة مجموعة من الشباب السوريين برعاية دار الفكر في
  .العربية والعالمالمستخدمين في الدول 

http://www.alriyadh.com/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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  : لعبة قريش -1-6-2

أفكــار "أنتجتهــا شــركة  ، ثالثيــة األبعــاد ســتراتيجيةســورية ، ُصــمِّمت بــإ لعبــة حاســوبية هــي" قــريش" لعبــة
د أال وهـي حقبـة رسـول اهللا اإلسـالمي وتتناول هذه اللعبة حقبة مشرقة فـي التـاريخ" سوريا ميديا  صـلى محم

 .حيث تسلط الضوء على غزواته بأسلوب مشّوق اهللا عليه وسلم

  ":از  في أثر ابن بطوطةالرَّك" لعبة -1-6-3

كــاز فــي أثــر ابــن بطوطــة" أول لعبــة حاســوبية ســعودية تُــسوَّق للعــالم الخــارجي، ُصــمِّمت بــدعم "هــي " الرَّ
لتقنيــة المعلومــات واالتــصاالت، وقــد " بــادر"ورعايـة مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة عبـر حاضــنة 

 العربـــي مـــن خـــالل شخـــصية الرحالـــة العربـــي ابـــن بطوطـــة، عمـــد مـــصممو اللعبـــة إلـــى أن تعكـــس التـــراثَ 
فــي تعقبــه لخطــى الرحالــة ابــن " فــارس جــواد"وتعتمــد اللعبــة فــي فكرتهــا علــى مغــامرة شــاب عربــي يــدعى 

بطوطـــة فـــي مغـــامرة تنقلـــه مـــن جبـــال أطلـــس فـــي المغـــرب إلـــى أحيـــاء دمـــشق القديمـــة ومينـــاء اإلســـكندرية 
  ).22، 2012الزهراني،( " ومدينة دبي

  :الحاسوبية مستقبل األلعاب -1-7
، ذلــك أنهــا تالئــم كثــرة المــساعي لتطويرهــا مــن ُيــدرك أهميــة األلعــاب الحاســوبية وفوائــدها الجمــة ُيــدرك 

فاأللعـاب  "روح العصر والمتسم بالميل الكبير لمستحدثات التكنولوجيا ولكل مـا يجـذب المـستخدم ويـشوقه،
   : وفق منحيين متكاملين ذلكبلورتالحاسوبية تسير بتقدم وتطور مطردين ، وي

 المعلومـات  هائـل مـنالحواسـيب وتوابعهـا، إذ بـات بمتنـاول الحواسـيب العاديـة تخـزين كـمٍّ  أولهما تطور 
 باإلضـافة إلـى تنـاقصما يسمح باسـتخدام متزايـد للـصور واألصـوات، وتحصيله ومعالجته بسرعات عالية 

، هــذه Digital Versatile Disk  (DVD) المتنوعــة  األقــراص المدمجــة واألقــراص الرقميــةأسـعار
 .والتفاعل السريع والمستمر مع الوسائط المتعددة،  للصور الكبير التخزينت  يسرَّ األقراص التي

   أمــا المنحــى الثــاني فــيخصُّ تطــوُّر البرمجيــات، حيــث ســاعدت وســائل البرمجــة الحديثــة والخوارزميــات
تعقيـــدها  زيــادة  وتطــوير إمكانـــات العــرض والمعالجــة فيهــا، وتحقيــق تنــوع فــي األلعــاب المتطــورة علــى

معالجتهــا مــن قبــل، فظهــرت ألعــاب  باحتوائهــا علــى كــمٍّ كبيــر مــن االحتمــاالت التــي لــم يكــن مــن الممكــن

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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وتفاعل المستثمر مع هـذا الواقـع، كمـا تهيـئ لـه  Virtual Reality مبرمجة تسمح بمحاكاة واقع افتراضي
  .)31، ص2012،الزهراني" (واللمس استخدام عدد من حواسه كالبصر والسمع

 والتعلــيم  بفــضل تزايــد فاعليتهــا فــي الترفيــهويــستمر تطــور األلعــاب الحاســوبية وانتــشارها يومــًا بعــد يــوم،
   .  من جهة أخرىتناقص ثمنهاو ،   من جهة والتعلُّم

   :الحاسوبية  تصنيف األلعاب-1-8
   : هيةي ثالثة أنواع رئيسإلىالحاسوبية من حيث الهدف منها  يمكن تصنيف األلعاب"

تهــدف عمومــًا إلــى التــسلية "و ": Entertainment Games"ألعــاب المتعــة والتــسلية   -1-8-1
ثمر مع اللعبة في أوضاع وحـاالت تبـدأ بمـستويات بـسيطة َيـسُهل المست وشغل الفراغ، وتعتمد على تفاعل

معقـدًة وسـريعة غالبـًا مـا تتجـاوز سـقف قـدرات المـستثمر مهمـا أتقـن تدريبـه، وتتميـز  التعامل معها لتـصبح
صـورًا و أصـواتًا  األلعـاب بأنهـا مثيـرة وجذابـة وتـشدُّ االنتبـاه لكثـرة تتـالي المواقـف فيهـا ، واسـتخداَمها هـذه
يؤلفــون الــشريحة العريــضة مــن  بــًة مــن الواقــع، وهــي بهــذا تــستهوي كثيــرًا مــن الــصغار والــشبان الــذينقري

وٕاثارتها تتالشى مع الزمن أمام الملل الذي يسببه التكرار فيها، ويندرج تحـت  مستثمريها ، إال أن جاذبيتها
اكـاة المعـارك وألعـاب القتـال ومح ،والـدراجات الناريـة الـسيارات سـباق النـوع طيـف واسـع مـن ألعـاب هـذا

   .)12ص، 2012الزهراني، ( "والحروب وغزو الفضاء
 

 وتعتمد هذه األلعاب على المحاكمات المنطقيـة " :Intelligence Games" الذكاء  ألعاب -1-8-2
من أشهر األلعاب في هذا المجال، حيث أصـبحت ألعـاب  الشطرنج وٕاعمال العقل في اتخاذ القرار، ولعل

الحاسوبية تشكل تحدَّيًا كبيـرًا يتجـاوز فـي بعـض األحيـان كبـار ومحترفـي الالعبـين، وتمتـاز هـذه الشطرنج 
تنـدرج " االحتمـاالت فـي وقـت قـصير تـصعب مجاراتـه، كـذلك األلعـاب بالقـدرة علـى معالجـة كـمٍّ هائـٍل مـن

يعتمـد النجـاح  ،انتباه أو منطق تمارين عن معظمها عبارة األلغاز تحت هذا النوع من األلعاب وتكون في
  ).139، ص2012قويدر،"( والمالحظة التفكير فيها على

 تــسهم  ":& Instructional Games Educational"والتعليميــة  األلعــاب التربويــة -1-8-3
 اللعـب  التـوازن بـين تحقيـقفي التعلُّم، إال أن األلعاب التربوية والتعليمية تهدف إلى ألعاب المتعة والذكاء
 .علومة للمستثمر بطريقة مسلّيةوالتعلُّم، وتنقل الم
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جــلَّ المراحــل الدراســية حتــى المرحلــة الجامعيــة ، ومــن هــذه  طيــف هــذه األلعــاب عــريض جــدًا يغطــي إنَّ "
األرقام والحروف وكتابتها، واأللعاب األكثر تعقيـدًا التـي  األلعاب البسيطة التي ُتعلِّم الطفل قراءة: األلعاب

 والتعامـل مـع المـسائل العلميـة والحـسابية، وهنـاك األلعـاب والبـرامج التـي والجمـل ، ُتعلِّمـه تركيـب الكلمـات
تهــتم بــالتثقيف العــام ونقــل المعلومــات فــي مجــاالت عــدة كالرياضــيات والعلــوم والتــاريخ والجغرافيــة وتعلــيم 

، وفيمــا يلــي حــديٌث )13، ص2012الزهرانــي، " (اللغــات وتعلــيم مبــادئ الحاســوب وغيرهــا مــن المجــاالت
  :ول األلعاب الحاسوبية التعليمية مفصل ح

 :األلعاب الحاسوبية التعليمية  -2
 :  مفهوم األلعاب الحاسوبية التعليمية-2-1

 ، يتحقـق ذلـك بدرجـة كبيـرة مـع  لفهـم العـالم ومواجهتـهأسـلوٌب مهـمٌ  اللعـب ُيجِمع علماء النفس على أن
 مزيـدًا المـستخدموكثيـرًا مـا يجـد "، خصباألطفال الذين يجدون في اللعب سبيًال إلطالق العنان لخيالهم ال

ويـؤثر فـي اتجاهاتـه، ويزيـد   الكثير الذي ينعكس على أفكـارههايتعلم من من المتعة فيما يمارسه من ألعاب
 و بـدمج فكـرة  ، )213ص ،2008، و إسماعيلشمى " (على االنتباه مشجعًا إياه على الخيالمن قدرته 

 اإلنتاجيـة تـوفر" والتـي  األلعاب التعليميـة مـع بـرامج الحاسـوب كانـت ثمـرُة األلعـاب الحاسـوبية التعليميـة،
 تجعـل تعليميـة مباريـات شـكل علـى األلعـاب هـذه تكـون مـا اً وغالبـ، األعمـار مختلـف مـن للتالمـذة والمتعـة
 يـربط األمـر الـذي جديـدة ، ومهـارات معلومـات يـتعلُّم الواقـع فـي إال أنـه ، يمضي وقتـه فـي اللعـبالتلميذ 

 ص ،2007 ومبـارز، سـويدان" (الخبـرة باكتـساب  اسـتمتاعٌ الـتعلُّم عمليـة فيـصاحب واللعـب، الـتعلُّم بـين
  فـي التعلـيم، وبـشكٍل خـاصٍ األلعـاب الحاسـوبية وظَّفـت التي من التجارب "شواهين " تجربة وتعد ) 177
 العلـوم مجـاالت ، تغطـي بعـض الفـالش برنـامج باسـتخدام تعليميـة اً ألعابـ محيـث صـمَّ  العلـوم، مختبـر فـي
 وكانــت نتــائج الــتعلُّم مذهلــة ، فكــان فــي هــذه )35،ص2008شــواهين،)"( اإلنــسان جــسم أجــزاء لعبــة(

 مـن العديـدهناك إن  "الطريقة اختصاٌر للوقت والجهد و وصول لمخرجاٍت على درجة عالية من الكفاءة ،
 ممارستها على شكل لعبة، حتى يـصل إلـى الهـدف الـذي التلميذيستطيع التي البرامج الحاسوبية التعليمية 

قــد يمــارس  وأ يخــسر، و آخــر وقــد يكــون فــي اللعبــة طرفــان متنافــسان أحــدهما يــربح ،مت مــن أجلــهمَّ ُصــ
 عفانة،"( الحاسوبي نفسه  البرنامج مع أحياناً   يتنافس و أصغيرة، مجموعات في زمالئه مع اللعبة التلميذ
 ستفيد مــن، حيــث باتــت تــ فــي هــذا المجــال تطــوراً وتوســعًا كبيــرين األلعــابوتــشهد ،  )21ص،2002

 أثناءالمستثمر   باستخدام الوسائط المتعددة في العرض والتفاعل معالمتمثلة  الهائلةاإلمكانات الحاسوبية
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بإحصائيات غنية عـن   وتزويدهالتلميذء اختبارات لتقويم مستوى  إمكانية إجراباإلضافة إلى، التعلُّمو  اللعب
 التعليم معظم تقنياتعن بالحاسوب بديًال  التعليم  أصبح "نتائجه في كل مرحلة من مراحل اللعب، لذلك

معظم األلعاب الحاسوبية على اللغات األجنبية، واإلنكليزيـة تحديـدًا، فقـد  وعلى الرغم من اعتماد الشائعة،
 منهــا  لغــاتٍ تطــرح ألعابــًا بعــدةِ  باتــت  أوســع لتــصريف منتجاتهــا والــشركات تتطلــع ألســواقٍ  بعــضبــدأت 

هــا أهمُ  كمــا بــدأت بعــض الــشركات العربيــة تطــرح ألعابــًا تعتمــد اللغــة العربيــة فــي التعامــل، يمــسُّ العربيــة، 
عانة بالقواعـد العروضـية باالسـت  اللغة العربية والتدرب على قواعدها النحوية والصرفية، ونظـم الـشعرتعليمَ 

التعليميـة إمـا كجـزٍء مـن  دخلت األلعاب التعليمية إجماًال فـي معظـم البـرامجكما ، واختيار القوافي المناسبة
فقرات وتمرينـات لهـا بعـد تعلـم الحقـائق  القواميس الحاسوبية مثل ألعاب الكلمات والحروف، أو بتخصيص

 جاذبيــة، والتــدريب علــى وجعلــه أكثــرَ  الــتعلُّم علــىد يــللتأك ستخدم هــذه األلعــابوالمفــاهيم والمبــادئ، وتُــ
مت هـذه األلعـاب التعليميـة، بحيـث مِّ وقـد ُصـ ،)14، ص2012الزهرانـي، (" التفكيـر المـستويات العليـا مـن

فـإذا أردنـا إضـافة ، من ذلـك واالبتكار  اإلبداع ُوِجد أنه يتعلم التعلُّم بقياس  بأنه يلعب، ولكنالتلميذيشعر 
األلعــاب  المــسماةو ة التعليميــة يــنمــاط البرمجيمكننــا االســتعانة بــالكثير مــن األ ق للعمليــة التعليميــةالتــشوي

 برامجــه تحــسينَ و  يــسرت التطــورات الجاريــة فــي الحاســوب وتوابعــهقــد ، و  التعليميــة، أو ألعــاب المحاكــاة
 الصغار والكبار إلـى التالمذة من الكثيردفع أسهم في أكثر تشويقًا، مما  التعليم البرامج التعليمية ، وجعل

  .التلميذ بغض النظر عن المكان والزمان وعمر  التعلُّم من خاللها مواصلة
 معهـا التعامـل يـتم بـرامج حاسـوبية ":ببـساطة بأنهـا التعليميـةالحاسـوبية  يمكن تعريف األلعـاب من ذلك

عــن طريــق جهــاز إلكترونــي، وتمتــاز غالبــًا باســتخدام المــؤثرات الــصوتية والبــصرية والتركيــز علــى إحــراز 
  ،2012الــشهري، (" خــرى تحقيقــًا ألهــداف تعليميــة محــددةمــن مرحلــة ألالنقــاط أو إتمــام المهمــة واالنتقــال 

 باللعـب الـتعلُّم دمـج عمليـة  مبـدأ علـىتقـوم التعليميـةالحاسـوبية األلعاب ومن التعريف نجد أن   ، )1 ص
 ويتنافـسون للحـصول علـى بعـض النقـاط، وفـي سـبيل تحقيـق ذلـك التالمـذةفي نموذج ترويحي يتبارى فيـه 

أو ، يقــرأ ويفــسر بعــض اإلرشــادات أن  مــشكلة حــسابية أو منطقيــة ،  أن يحــلَّ التلميــذيتطلــب األمــر مــن 
لوب تضيف األلعـاب الحاسـوبية عنـصر يجيب عن بعض األسئلة حول موضوع ما، ومن خالل هذا األس

 ويجعلــه ال يفــارق اللعبــة التلميــذ مــا تأخــذ الــشكَل الــذي يجــذب وعــادةً "اإلثــارة والحــافز إلــى العمــل الدراســي، 
 المنافــسة إلثــارة دافعيــة التلميــذ،  تعتمــد أساســًا علــى مبــدأيهــفدون تحقيــق الهــدف أو األهــداف المطلوبــة، 

 عن طريق بعض التدريبات التي يتم التعامل معها بـشكل غيـر التلميذاء  تقويم أدكما ُيمكن أن تسهم في 
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 وتكون هـذه األلعـاب علـى  )2 ص،2012الشهري، " (مباشر مما يزيد من احتمال تحقيق أهداف الدرس
 علــى التلميــذ تـشجيعالعلـوم أو اللغــات بهــدف  وأ مختلفـة كالرياضــيات شـكل مباريــات تعليميـة تتنــاول مــواد

علـى أيـة حـال ، "تحسين اتجاهاته نحـو هـذه المـواد ونحـو عمليـة الـتعلم بـشكل عـام ،  ، و والتقصيالبحث 
،  بوقــت أقــل، وجهــد أقــلفــإن المعلمــين يمكــن أن يوظِّفــوا األلعــاب التعليميــة للوصــول إلــى أهــداف المنهــاج

يــر مــستوى ، وتكُمــن فائــدة مثــل هــذه األلعــاب بقــدرتها علــى تغي أداء التالمــذةويمكــن أن يــستخدموها لتقيــيم
 المختلفـة، وتحفيـزهم مـن أجـل الحـصول علـى استراتيجيات التعلمالتالمذة ، وٕاعطائهم فرصًا للمشاركة في 

  .  )Fernandez ,2006 ,p.3  & Felice( "نتائج ممتازة 
 : فيها هي شروط عدة توافر ال بدَّ من ناجحة، التعليمية  الحاسوبيةاللعبة تكون ولكي 
 "تعليمها المطلوب المهارة وتعكس بدقة المفهوم أو ُتمّثل أسس على بنىتُ  أن.  
 أو المهارة المفهوم،  ذلكإتقان على قدرته إظهار عند التلميذ عليها يحصل نتيجة النجاح يكون أن. 
 هذه يلعب كيف أن يتعلم مجرد وليس يتقنها، أن عليه يجب التي والمهارات المفاهيم التلميذ يتعلم أن 

  ).70ص ،2002 الموسى ،( "اللعبة

  :   أهمية األلعاب الحاسوبية التعليمية-2-2

وفق سرعته الشخصية وٕامكاناتـه  بشكل ذاتي يتعلم أن المتعلَم في التعليمية  الحاسوبيةالبرمجياتُ تدعم 
  المختلفـة مـنوبرمجياتـه الحاسـوب استخدام يكون وقد ، خبرة في التعامل مع الحاسوب إلى الحاجة دون
 بأشـكال وعرضها المعلومات عن البحث كسرعة ميزات من به يتمتع لما نظراً "ي التعليم الطرائق ف أنسب

  شـّيقبأسـلوب المعرفـة والحـصول علـى الـتعلم، متعـة  مـنتزيـد وسـمعية بـصرية مثيـرات ترافقـه مختلفـة،
الـتعلُّم  ومواصـلة والمثـابرة المتابعـة علـى قدراتـه مـن ويزيـد ،الـتعلُّم نحـو ة التلميـذدافعيـ مـن يزيـد جـذاب

مـا  توضـيح يـساهم فـي التعلـيم عمليـة فـي  وبرامجه وألعابهالحاسوب، فتوظيف )63ص ، 2006بطاينة،(
 للتلميذ  إيجابيموقفتكوين  و جهة، من  فيهاالغموض وٕازالة  علميةمفاهيمتحويه  المناهج الدراسية من 

 مـن خزنـه أمكـن مـا خـزن لـيس التعلـيم عمليـة غايـة فتـصبح "أخـرى، جهـة مـن الدراسـية المـادة نحـو
 بذلك وتزداد اهتمامه يزداد حتى التلميذ إلى  المعرفة نقل عملية في التشويق عنصر إيجاد بل المعلومات،

عتبـر يُ ، لـذلك  ) 679،ص 2011األبـرط ،" ( والتركيـز بالتفاعـل يمتـاز جـو فـي التعلُّم على قبلفيُ  فاعليته
تؤكد النظريـات حيث " ، التالمذة الوسائل التي تشد انتباه  في التعليم من أكثر الحاسوبيةاستخدام األلعاب
 م، ولــــذلك فــــإن األلعــــابي فــــي عمليــــة التعلــــتقــــديم المعلومــــات مــــن  أهميــــةً  االنتبــــاه أكثــــرُ التعليميــــة أن شــــدَّ 
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 انتبــاههم  شــدِّ لقــدراتها علــى التالمــذة فــي أذهــان وتثبيتهــا التعليميــة تــساعد علــى تركيــز المعلومــة الحاســوبية
 مثل هذه األلعاب ال تظهر أهداف الدرس مباشـرًة ، بـل وفي،  )2 ص،2012الشهري، "(أثناء استخدامها

يقوم التلميذ بخوض ألعـاٍب تـؤدي فـي النهايـة إلـى الـتعلُّم ، ولـذلك فـإنَّ األلعـاب الحاسـوبية التعليميـة تكـون 
حلهـا عـن طريـق اللعـب ، ويتقـدم مشوقة جدًا للصغار،ألنها تضع التلميذ أمام مشكلة تتحدى ذهنه ويقوم ب

الصحيحة التي يحققها خالل فترة اللعـب ، بـشكل يتناسـب تدريجيًا في سرعة التعلُّم ، وفي كمية اإلجابات 
بـل أكثـر  " مبـدأ تفريـد التعلـيم ،ل األلعاب الحاسوبية التعليميـة دعم وهذا ما يؤكدمع سرعة تعلمه الذاتية ، 

أســتاذ المنــاهج فــي جامعــة " جــيمس بــول جــي"تعلــيم، كالــدكتور مــن ذلــك، يــرى بعــض المتخصــصين فــي ال
ما يجب أن نتعلمـه "  ففي كتابه ويسكونسن، أن األلعاب الحاسوبية بشتى أنواعها، لها فائدة تعليمية كبيرة

تــؤدي بهــا األلعــاب فــي دراســة الكيفيــة التــي " جــي"يتعمــق  " والمعرفــةالــتعلُّممــن األلعــاب الحاســوبية عــن 
 الحاسوبية إلى حث الالعبين على التفكير والتعامل مع عوالم و أجواء شديدة التعقيد والتـداخل، حيـث كـلُّ 

  www.onislam.net عن ) 2005الشوبكي ،  (" شيءشيء يتفاعل مع كلِّ 
 ، إذ ال تتـيح لـه ال ُتمكِّـن التلميـذ مـن الغـشِّ "كما ويندرج تحت أهمية األلعاب الحاسوبية التعليميـة أنهـا 

اإلطالع علـى اإلجابـة الـصحيحة إال بعـد قيامـه باإلجابـة عـن األسـئلة التـي يطرحهـا الحاسـوب ، وبالتـالي 
تعطيــه فرصــًة أكبــر للتفكيــر واإلجابــة ، فــإذا كانــت اإلجابــة خاطئــة تتــيح لــه فرصــة ثانيــة لمعــاودة التفكيــر 

، فالتعزيز المباشر هو أحـد ) 94، ص1999 مصطفى ،"(واإلجابة ، و تعززه إن كانت إجابته صحيحة 
ســمات األلعــاب الحاســوبية التعليميــة الناجحــة ، وهــذا التعزيــز ال يفــرِّق بــين مــتعلٍم متفــوٍق وآخــر ضــعيف ، 

ففي التعلـيم التقليـدي قـد يحـصل التلميـذ الجيـد علـى التعزيـز " األمر الذي ربما ال نجده في التعليم التقليدي
لُّم ،أمــا التلميــذ ضــعيف التحــصيل فــال ينــال مــن المعــززات مــا يقــوده إلــى تحقيــق الــالزم لــه لمواصــلة الــتع

أهداف التعلُّم بـسبب طبيعـة التعلـيم الجمعـي ، وألن المعلـم قـد ينفـذ صـبره أمـام التلميـذ بطـيء الـتعلُّم ، أمـا 
عـــززه الحاســـوب فـــُيمكِّن التلميـــذ مـــن الـــسير فـــي مراحـــل اللعبـــة حـــسب ســـرعته الذاتيـــة إلـــى أن يجيـــب ، في

دهم بالتمـــارين اإلضـــافية  ويكافئـــه، أي ُيـــشعر أولئـــك التالمـــذة بالنجـــاح ، ويـــسير حـــسب إمكانـــاتهم ، وُيـــزوِّ
 طرائـق مـن خـالل تميزهـا عـن أيـضاً  األلعـاب هـذهوتـأتي أهميـة ، )185، ص2001القـال،" (لتثبيت الـتعلُّم

  : األخرى بعدة مزايا منها التعليم
  "الـتعلُّم أكثـر مـن حاسـة لـدى اإلنـسان، ممـا يجعـل تثيـرذلك فهـي  لـ،استخدام مؤثرات سمعية وبـصرية 

 .ر تأثيرًا وأبقى أثراً بمن خاللها أك

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1403965382/qid=1107453045/sr=8-1/ref=pd_ka_1/102-9758948-8377733?v=glance&s=books&n=507846
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1403965382/qid=1107453045/sr=8-1/ref=pd_ka_1/102-9758948-8377733?v=glance&s=books&n=507846
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1403965382/qid=1107453045/sr=8-1/ref=pd_ka_1/102-9758948-8377733?v=glance&s=books&n=507846
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1403965382/qid=1107453045/sr=8-1/ref=pd_ka_1/102-9758948-8377733?v=glance&s=books&n=507846


 النظري اجلانب  الثانــي الفصل

 

 
44 

  إشـــباع الميـــل الفطـــري للمتعلمـــين إلـــى اللعـــب ، خاصـــًة صـــغار الـــسن مـــنهم ، األمـــر الـــذي يزيـــد مـــن
 .تعلمها من قبلب وامواضيع لم يرغبدافعيتهم لتعلم 

 وغيرهـاواالجتماعيات والعلوم الرياضيات مثل  مختلفةمواد تدريس في إمكانية استخدامها بشكل فعال " 
)Leonard & Tracy, 1993,p.499( . 
 " تنميـة االنتبـاه البـصري Visual Attention  ، الالعـب تتطلـب مـنحيـث واالتـساق الحـسي الحركـي 

، 2011الــشيخة، " (  الــشاشة والــرد عليهــا بــسرعة كبيــرةمــنأن ينتبــه إلــى عــدة مــؤثرات فــي أمــاكن مختلفــة 
  .)63ص
 "مشاركة زميلال يتطلب الخصومة والنزاع فيما بينهم، إذا كان اللعب فردياً  من تحرير التالمذة  . 

  إثبات الذات من خالل اللعب وتحقيق الهدف دون االستعانة باآلخرينالمساهمة في.  

 ي، نظــرًا ألنــه ينــسجم مــع هــدف  ، خاصــة التفكيــر اإلبــداعيــه التفكيــر لد وٕاثــارة العقلــي التلميــذزيــادة نمــو
 األبحـاث مـن أكدتـه جديدة في اللعب لتحقيق الهـدف ، وهـذا مـا اً و يحاول أن يبتكر أفكار اللعبة في خياله 

أن الخيــال الــذي يظهــره األطفــال عنــد ممارســة األلعــاب الحاســوبية  قــد يكــون لــه قيمــه عظيمــة فــي القــدرة 
 .على اإلبداع

 اللعب في أي وقت يرغبه وألي مدة يريدهاالتلميذ غير مرتبطة بزمن محدد، فيستطيع  .  

 إلى خطوات صغيرة تتطلب استجابة وتعطي تغذيـة راجعـة فوريـة، ممـا يركـز  المقدَّمة المعلوماتتقسيم 
 . لمواصلة اللعبالتلميذعلى الهدف التعليمي ويدفع 

 ن  مرحلـة الــتمكُّ  يـصل إلــى حتـىالتلميــذضمُن تعلـَم يـ  فـي أي وقــت التعليميـة الحاســوبية تكـرار األلعـاب
 .واإلتقان

  وٕاعطـائهم الخبـرة فـي ذلـك للمتعلمين على التعامل مع األجهـزة الحاسـوبية  العفويبمثابة التدريبتكون 
  .)3ص، 2012، الشهري" (دب إكسابها لهم بالتدريب المتعمَّ والتي قد يصعُ 

 مـن إجـراء التجـارب  التالمذةوتمكِّن ، فهي توفر مخابر العلوم االفتراضية توفر السالمة واألمن للمتعلم
 .و التفاعالت الكيميائية  في بيئة تحاكي الواقع

  التالمذة  كسر حاجز الملل  لدى بعض . 
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 تحفيـز الـنفس فـي البرمجـة اللغويـة العـصبية، مبـدأهذا وتلتقـي أهميـة األلعـاب الحاسـوبية التعليميـة مـع 
، فنحن عندما نلعبها إنما نتفاعل مـع غيـر المتوقـع" "الاالسترخاء الفعَّ "حيث ُأطلق على هذه األلعاب اسم 

إذ أنهــا جميعـــًا  هــذه األنــشطة تزيـــد مــن اإلبـــداع الشخــصي والتحفيــز العقلـــي ،، فوتــستجيب عقولنــا لـــذلك 
ــــــــــذي ُوِصــــــــــف بأنــــــــــه الــــــــــربط بــــــــــين التفكيــــــــــر  نــــــــــشاطات فعالــــــــــة، تتطلــــــــــب التفكيــــــــــر االســــــــــتجمامي ال

 باكتـساب اسـتمتاع عمليـة األلعـاب طريـق عـن تعلُّمالـ يـصاحب، و ) 213 ،ص2005خلـف،"(واالستجمام
 فـي األخـرى الطرائـق معهـم تجـدي ال الـذين لألشـخاص الـتعلُّم فرصـة إتاحـة "األمر الذي يفيد فـيالخبرة، 
 ههـذ تالءمتـ  كمـا، والمـشاركة اإلثـارة االهتمـام و مـن مزيـد إلـى لحـاجتهم   كـذوي صـعوبات الـتعلم،التعلـيم،
 مـن الكثيـر لتنميـة التعلـيم األساسـية مراحـل فـي ستخدمُيـ مـا فمنهـا المختلفـة، التعلـيم مراحـل مـع األلعـاب
 كألعـاب ، مـثالً  التـدريب فـيلكبـار اومـشكالت يتفـق مـا ومنهـا واالجتماعيـة، والعلميـة الرياضـية المفـاهيم
  .)112ص، 2002الفار، (" الطيارين تدريب

  :العناصر األساسية لأللعاب الحاسوبية التعليمية  -2-3

ــٍع و  لتحقــق األلعــاب الحاســوبية التعليميــة الهــدَف منهــا فــي إيــصال المعلومــات للمــستخدمين بأســلوٍب ممت
  :تتألف من عدة عناصر هي  ال بدَّ من أن"شّيق ، 

  الهــدف"The object :"لــذي يريــد أن يكــون لهــا هــدف تعليمــي واضــح ومحــدد يتطــابق مــع الهــدف ا
  .الالعب الوصول إليه

 القواعد"The rules :" أن يكون لكل لعبة قواعد تحدد كيفية اللعب.  

  المنافـسة"The competition  :" أن تعتمـد فـي تحقيقهـا لألهـداف علـى عنـصر المنافـسة وقـد يكـون
عيـار، وذلـك إلتقـان مهـارة مـا، أو  ومحك أو مالتلميذ والجهاز، أو بين التلميذ وآخر أو بين تلميذذلك بين 

  .تحقيق أهداف محددة

  التحـدي"The challenge : " مـن التحـدي الـذي يـستنفر قـدرات الفـرد مالئمـًا أن تتـضمن اللعبـة قـدرًا
  .في حدود ممكنة

  الخيال"The imagination :" أن تثيـر اللعبـة خيـال الفـرد وهـذا مـا يحقـق الدافعيـة والرغبـة لـدى الفـرد
  .مفي التعلُّ 
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  الترفيـه"The entertainment :" أن تحقـق اللعبـة عنـصر التـسلية والمتعـة، علـى أال يكـون ذلـك هـو
األكاديميـــة العربيـــة للتعلــــيم " ( والمحتــــوى التعليمـــيالتـــسليةهـــدف اللعبـــة، بـــل يجـــب مراعــــاة التـــوازن بـــين 

  www.elearning-arab-academy.com من )2010اإللكتروني، 

 " التكيف"The adaptation :"أنمـاط الـتعلُّم المختلفـة للطـالب، واخـتالف معلومـاتهم  اللعبةأن تراعي 
  . مستوياتهم و قدراتهم السابقة، واختالف

  المثيـرات واالسـتجابة اإليجابيـة"The stimulants & the positive response :"الموقـف نَّ إ 
رًا ويتطلـب اسـتجابة إيجابيـة حتـى ينتقـل  مثيـ ُيعـدَّ التلميـذالتعليمي في اللعبة الحاسوبية  التـي ُتعـرض علـى 

  .)Moreno-Ger, et al., 2008, p.5" ( ومثير جديد  جديدةمرحلةإلى 

  التغذية الراجعة والتعزيـز الفـوري"The feedback & the direct enhancing :" فالتغذيـة الراجعـة
زويــد المــتعلم بمعلومــات حــول اســتجاباته بــشكل مــنظم ومــستمر ، مــن أجــل مــساعدته فــي عمليــة تتعنــي 

يعنـي "، بينمـا إلى التعـديل وتثبيـت االسـتجابات التـي تكـون صـحيحة تعديل االستجابات التي تكون بحاجة
  ذلـكنكـو ي تعـرض لـه النتيجـة الفوريـة و الحاسـوبية للمثيـر، فـإن اللعبـة يستجيب التلميـذ أن بعد التعزيز أنه

 .  )3، ص2012الشهري، " ( الذي يدفعه لمواصلة اللعب المباشربمثابة التعزيز

  :التعليمية صعوبات استخدام األلعاب والبرامج الحاسوبية -2-4
   :)1( يوضحها الجدول التعليميةهناك العديد من صعوبات استخدام األلعاب والبرامج الحاسوبية 

  التعليمية صعوبات استخدام األلعاب والبرامج الحاسوبية :) 1(جدول

 في الحاسوبية والبرامج األلعاب استخدام دون تحول التي والمعــوقات الصعوبات  
  التعليمية العملية

  .الكافيين والكيف بالكم وملحقاتها حواسيب أجهزة توفر عدم  1

2  
 من هو الحاسوبية البرامج ثمن" أن حيث ، الحاسوبية للبرامج  المرتفعة الكلفة

 ،2005ديب، " (االعتبار بعين أخذها يجب التي الهامة العملية االعتبارات
  )142ص

 الصعيد على
  المادي

 من سواء التعليمية التقنيات الستخدام المجهزة الدراسية الفصول توفر عدم  3
  .األخرى المستلزمات أو الكهربائية التمديدات أو المساحة حيث
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ـــى مـــا ســـبق فـــإن  ـــة البـــرامج الحاســـوبية التعليميـــة المالئمـــةباإلضـــافة إل ـــه وقيمـــه ، قل  لمجتمعنـــا بعادات
لحاجات تالمذتنا ُتعـدُّ أيـضًا مـن صـعوبات اسـتخدام األلعـاب والبـرامج فـي التعلـيم ، وسـبب ذلـك  والمالئمة

 البرنــامج التعليمــي الــذي مدتــه فتــصميمهــذه البــرامج، مثــل  وٕاعــدادكيفيــة تــصميم عــدم المعرفــة ب إلــى يعــود
فـي الغالـب ذلـك  سـاعة عمـل ، حيـث يتطلـب 100 – 70 يـستغرق مـا بـين الحاسـوبنصف سـاعة علـى 

مدرس المادة باإلضافة إلـى مبـرمج قـدير أي يتطلب التعاون بين ( فردية اً جهود فريق عمل ، وليس جهود
 أن يكــون لــدينا فكــرة إلــى مدارســنا األلعــاب و البــرامج الحاســوبية ُنــدخلوال بــدَّ لنــا قبــل أن  ، )علــى األقــل 

الفعـال لهـا ، وأن يكـون لـدينا فريـق متخـصص فـي هـذا المجـال لكـي يقــوم واضـحة تمامـاً  عـن االسـتعمال 
 ، وٕاال التعلـيم  يتعلـق بتكنولوجيـا على كلِّ مـا ، ويعمل على تدريب المعلمين  الستخدامهابالتخطيط الجيد

 العمل االرتجالي وغياب المتخصصين في هذا المجال سيؤدي إلى إشكاالت كثيرة قد تجعل الـبعض "فإنَّ 
  ،  )43، ص 1998الخطيب، ("التعليم لعذر المالئم لمحاربة هذه التجربة الجديدة الرائدة في يجد ا

1  
 تكنولوجيا استخدام ظل في للعمل المناسب اإلعداد المعلمين إعداد عدم
 في الشديد بالتواضع تتسم اإلعداد مقررات زالت فال ، المدارس في التعليم

  .الجانب هذا
 صعيد على
 تدريب و إعداد

  المعلمين
 تكنولوجيا استخدام مهارات  المعلمين إلكساب كافية تدريبية دورات توفر عدم  2

   .التعليم

  .والتعليم بالتربية وُتعنى المعلمين تخدم التي العربية المواقع قلة  1
 المواقع ندرة

  والبرمجيات
   .المنهاج موضوعات تتناول التي الحاسوبية البرامج قلة  2

  .التعليم خدمة في التقنية توظيف  أهمية بعدم المعلمين بعض شعور  1

  .التعليمية العملية إدارة في التقليدي الفكر من المعلمين بعض تحرر عدم  2
 لدى مشكالت

  المعلمين

 في التعليم تقنيات الستخدام للمعلمين الفرصة بإتاحة اإلداريين قيام عدم  3
  .صفوفهم

  )15ص ، 2009 الغدير،(
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 باللغـة  كافيـةمن الصعوبات في استخدام األلعاب والبرامج الحاسوبية عـدم تـوافر بـرامج تعليميـةفكذلك 
 بـــل نـــدرة المبـــرمجين فـــال تـــزال البـــرامج التعليميـــة الحاســـوبية قليلـــة فـــي اللغـــة العربيـــة بـــسبب قلـــة" ،العربيـــة

ـــوم، "(التربـــويين ـــة والعل ـــشّكل هـــذا األمـــر،)52، ص1991المنظمـــة العربيـــة للتربي   اســـتخدام فـــيعقبـــةً   وُي
 الــصعوبة  ووضــعها فــي المــدارس ، إال أنَّ فمــن الــسهل علينــا شــراء حواســيب، الحاســوب كوســيلة تعليميــة

 مكتــوبٍ  غيــرالكثيــر مــن هــذه البــرامج حيــث يكــون  بــالبرامج المالئمــة ، الحواســيب فــي تزويــد هــذه تكمــن
أنَّ هنـــاك "، وجـــديٌر بالـــذكر  مكلفـــة وتحتـــاج لجهـــد كبيـــرعمليـــةٌ  وتعريبهـــا ترجمتهـــا عمليـــة وباللغـــة األم ، 

ــــرامج معالجــــة النــــصوص وقواعــــد البيانــــات ، إال أن هــــذه  ــــدة لتعريــــب نظــــم التــــشغيل ، وب محــــاوالٌت عدي
ـــراهن حيـــث ال  ـــد توقفـــت فـــي الوقـــت ال   تجـــد شـــركة مايكروســـوفت ــــــــ كبـــرى شـــركات تطـــويرالمحـــاوالت ق

وقد ال يكون في مصلحة شركات ) 85، ص2001العلي، "( البرامج ـــــ الدوافع للخوض في اللغة العربية 
البرمجة وتصميم البرمجيات السماَح للعرب بإنشاء لغة برمجة عربية ، ذلك حرصـًا علـى اسـتمرار التبعيـة 

  .تقنية والمعلومات الموجودة حاليًا في مجال ال

 :تصميم األلعاب الحاسوبية  -3
  : مفهوم تصميم لعبة حاسوبية-3-1

أي عــزم علــى الــشيء بعــد ) صــّمم ( مــشتقة مــن الفعــل هــافــي اللغــة فإنَّ " تــصميم"إذا عــدنا إلــى كلمــة "
 اصــطالحًا فيعنــي هندســة الــشيء بطريقــة مــا "التــصميم"أمــا مفهــوم  دراســته بــشكل واٍف، وتوقعــه بنتائجــه ،

 مفهـوم التـصميم فـي العديـد مـن المجـاالت كالتـصميم الهندسـي والتجـاري يـستخدموفق محكات معينـة ، و 
   net .forumegypt.2012nologytechعن )2012شاهين،(" وكذلك التعليمي وغيرهاوالصناعي 

 األسـاس فـي األلعـاب،  حجـر هو خلـق البنيـة والطبيعـة الخاصـة بهـذه اللعبـة والتـي ُتعتبـر :تصميم لعبةٍ "و
ــــة خــــصائَص وتــــصميم ــــّين كيفيــــة تفاعــــل الالعــــب مــــع اللعب      "  أخــــرى  أكثــــر عمقــــًا كاإلرشــــادات التــــي تُب

)3p. ،2002،Sadigh (القــصة ، وكــل والمهمــات   و المراحــلو تــصميم طريقــة اللعــب باإلضــافة إلــى 
   . دون أدنى تدخل في عملية البرمجة على الورقذلك بالرسم والكتابة

مـــع تقـــدم التكنولوجيـــا ، ظهـــرت "إنَّ مهنـــة تـــصميم األلعـــاب الحاســـوبية لـــم تكـــن معروفـــًة مـــسبقًا ، لكـــن 
عتبـر تـصميم األلعـاب ، حيـث يُ نة تصميم األلعـاب إحـدى هـذه المهـنالعديد من المهن الجديدة، وكانت مه

: مجـــاالت ، مثـــل يتطلـــب تكامـــل العديـــد مـــن الفهـــو ، تطـــوير البرمجيـــات مـــسيرةالجـــزء األكثـــر تعقيـــدًا فـــي
وفـي بعـض بلـدان العـالم يجـب أن وغيرهـا  ، ، عملية اإلنتـاج لعبة ، البرمجة ، الفنون البصرية الرسومات
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  شروطًا معينة لتـصبح مـصمم ألعـاب ، كـأن تجتـاز دبلومـًا فـي تـصميم األلعـاب كمـا هـو الحـال فـيتجتازَ 
 www.bestindiaedu.com  . "لعاب ُتعلِّم كيفية تصميم األمناهجٌ الهند والتي تتوفر في معاهدها 

 فكـلُّ "  ،حتى في الدول المتقدمة علميـًا  لسنين عديدة، سراً  الحاسوبية  األلعابتصميم وقد بقيت أسس
 ال يطَّلـع عليـه سـراً  تـصميم األلعـاب وبرمجتهـا معرفـَة عـدَّتالشركات التي تنتج ألعـاب الحاسـوب والفيـديو 

 ، أمــا فــي الوقــت الحــالي وبعــد )5ص، 1998الكعبــي، " ( مباشــرة مــع هــذه الــشركات  عالقــةٌ إال مــن لــه
اعتـــراف التربـــويين و اختـــصاصيي تكنولوجيـــا التعلـــيم باألهميـــة الكبيـــر لأللعـــاب الحاســـوبية و دورهـــا فـــي 
التعليم ، توجهت العديد من الـدول لجعـل أسـس تـصميم األلعـاب وأسـرارها متاحـًة للجميـع، و سـعت لتعلـيم 

بتها ومعلميها كيفية تصميم هذه األلعاب، إلنتاج ألعاٍب تحمل روح البالد و قيمها و لغتها ، وكان مـن طل
 جديــدة لتعزيــز أطلــق مجلــس أبــو ظبــي للتعلــيم مبــادرةً  حيــث  "تلــك الــدول دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

كامـل للتـدريب علـى تكنولوجيـا مهارات الطلبة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة وذلـك مـن خـالل برنـامج مت
وتــضمن البرنــامج  ، المتخصــصة فــي هــذا المجــالAMDتــصميم األلعــاب بالتعــاون مــع شــركة ومؤســسة 

 وبرنـامج لتـدريب المعلمـين لتزويـدهم بالمعرفـة التـي ،حـول تكنولوجيـا تـصميم األلعـابللطـالب ورش عمل 
 المبــادرة بــين التعلــيم تجمــع هــذهلعــاب، و  المــستخدمة فــي تــصميم هــذه األوباألســاليبيمكــن نقلهــا لــزمالئهم 

والتطــوير االحترافــي بطريقــة جديــدة ومتميــزة حيــث ســيتمكن الطــالب مــن خــالل هــذا البرنــامج مــن تعزيــز 
 كما سيتمكن المعلمون من تطوير مهـاراتهم بـشكل ،مهاراتهم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

ـــي ـــتعلُّمحيـــث أن   ،التالمـــذة م وتـــشجيع أكبـــر فـــي هـــذا المجـــال للمـــساعدة فـــي تعل  باأللعـــاب بوجـــه عـــام ال
 المراحـل ة لدى تالمذ الفعالة في التعليم الحديث سواءً الطرائق بوجه خاص أصبح من الحاسوبيةواأللعاب 

علومة حول مختلف القـضايا االجتماعيـة والثقافيـة وغيرهـا  المللتلميذ إذ أنه يقدم ، العليامالتعليمية المبكرة أ
 أصــبح هــذا النـــوع مــن التعلــيم واحــدًا مـــن وقــدويحقــق لـــه الفائــدة والمتعــة فــي آن واحـــد ، ، قة بــصورة شــيّ 
 فــي  المــشاركونالطــالب أعــرب يميــة بوجــه عــام ، وزة لإلقبــال علــى المدرســة والبيئــة التعل المحفِّــالطرائــق
 األلعــــاب أنَّ  مؤكــــدين ،لتقنيــــة المــــستخدمة فــــي تــــصميم األلعــــابام للتعــــرف علــــى  عــــن ســــعادتهالبرنــــامج

 وأن معرفة كيفية تصميم هذه األلعـاب يعـد أمـرا شـيقًا بالنـسبة ،الحاسوبية تحتل حيزًا كبيرًا من اهتماماتهم 
    www. e-taalim.com عن )2011،وكالة أنباء اإلمارات (" لهم 

فلكـي يواكـب المعلـم  " على تـصميم األلعـاب الحاسـوبية بـات أمـرًا ضـرورياً إنَّ تدريب الطلبة والمعلمين 
 لــه مــن التــزود بــالعلوم التكنولوجيــة المتطــورة والقــيم المرتبطــة باســتخدام التطــور العلمــي والتكنولــوجي البــدَّ 
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وسـائل التكنولوجيا في المجتمع الحديث، هذا فضًال عن إتقانه لمجموعة من المهارات العملية فـي إنتـاج ال
التعليمية، وتشغيل واستخدام اآلالت واألجهزة السمعية والبصرية في تعليم طالبـه ، وكـذلك إتقانـه ألبجديـة 

ســالم (" وتوظيفــه بــشكل مناســب فــي العمليــة التربويــة  العــصر الحــديث ،المتمثلــة فــي اســتخدام الحاســوب ،
 تـــصميم األلعـــاب وكيفيـــة ، وذلـــك يـــتم مـــن خـــالل دورات تدريبيـــة تتنـــاول أســـس)60ص، 2003،َوســـرايا

  .استخدامها في العملية التعليمية أثناء الخدمة أو قبلها 

  :   الصفات الالزم توافرها لدى مصمم األلعاب -3-2
ونقـــصد  -يـــنجح فـــي أن يكـــون مــصمم ألعـــاب حاســـوبية أن ي شــخص ُيمكـــن أل ال يمكننــا القـــول بأنـــه

عــدد مــن الــصفات يجــب  فهنــاك -اللعبــة بجميــع عناصــرها  ببنــاء الــذي يقــوم  الــشخَص بـمــصمم األلعــاب
  :توافرها لدى مصممي األلعاب ، وهي 

 " يتعــين علــى مــصممي األلعــاب أن يتحلُّــوا بقــدرات إبداعيــة وخيــاٍل خــصب حتــى :  القــدرة علــى التخيــل
  .تكون لديهم القدرة على التفكير في إنشاء األلعاب الجديدة

  المرونـة"The flexibility : "وتقبُّـل التغيـرات، يتعـين علـى مـصممي األلعـاب التمتـع بالمرونـة الكافيـة 
  .بداية التصميم  ما مختلفًا تمامًا عما كان مخططًا له في لعبةٍ لقد يكون اإلصدار النهائي ف

  المعرفـة" knowledgeThe   : "للعبــةوذلـك للـتمكن مــن معرفـة العوامـل التـي تــؤدي إلـى إنجـاح ا ،
 على المصممين اإلطـالع علـى جميـع المعلومـات المتعلقـة بتـاريخ األلعـاب ومراحـل تطورهـا حيث يفترض

، وُتعــّد المعرفــة الجيــدة بــأجهزة الحاســوب ولغــات البرمجــة أمــرًا أساســيًا لمــن يرغــب فــي وكيفيــة تــصميمها
  .العمل كمصمم ألعاب

  التواصــل"The connection :"األلعــاب تــصميم بصــل مــع أعــضاء فريــق العمــل المخــتص يعــد التوا
عنــصرًا فــي غايــة األهميــة، حيــث يكــون كــل عــضو مــن أعــضاء الفريــق مــسؤوًال عــن ناحيــة مختلفــة مــن 

 .  )4، ص2008ماكالباين ،  " ( وغيرهاالتحكم بالصوتكمظهر الشخصيات أو نواحي اللعبة ، 

ع ، أداًة ُيمكــــن  أداًة قويــــًة للتــــأثير فــــي المجتمــــيديــــه بــــين  األلعــــاب أنَّ مومــــن الــــضروري أن يعــــي مــــصم"
  ،) 250، ص2005محمود، ("استخدامها من أجل تعزيز الثقافة وصناعة الحضارة ونهضة األمة
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وبما أن ألعـاب الحاسـوب الحديثـة متقدمـة جـدًا ، فإنـه فـي الغالـب ال يعمـل مـصمم األلعـاب الحاسـوبية 
 فتـصميم األلعـاب  ،لوحده ، بل يعمل كعضو في فريٍق متكامل ، يقـوم فيـه كـل عـضو بتتمـة عمـل اآلخـر

  :عرٌض لألدوار المختلفة ألعضاء فريق تصميم األلعاب ) 1(عملية جماعية ، وفي الشكل رقم 

  
  عن) Filippini 2013,(أدوار أعضاء الفريق المسؤول عن تصميم األلعاب الحاسوبية ) : 1 ( رقمشكلال

www.schools.com  
  
  : بعض الوصايا في تصميم  األلعاب الحاسوبية -3-3

  أحد مـصممي األلعـاب عـددًا مـن الوصـايا لتـصميم األلعـاب"Travis Caesy" "ترافيس كيسي"وضع 
   : ُمدرجٌة في اآلتيالحاسوبية ، وهي

http://www.schools.com/
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 األلعاب حول أشياء تحبها وكن متفائًال بـأن حماسـك سـيأتي صمِّم: صمِّم األلعاب التي تحبها " - 3-1- 3
 .ثماره

أفـــضل طريقـــة لتـــتعلم تـــصميم األلعـــاب هـــي أن تقـــرأ الكثيـــر مـــن : التجربـــة هـــي أفـــضل معلـــم  - 3-2- 3
  .األلعاب، تلعب الكثير من األلعاب، تحللها وتجربها ، ثم ُتصمِّم لعبتك الخاصة

بـــك ، العبهـــا قـــدر اإلمكـــان، واطلـــب مـــن العـــب واختبـــر ألعا: اختبـــر، اختبـــر، واختبـــر أكثـــر  - 3-3- 3
  ثــم اســألهم عــن رأيهــم فيهــا، باإلضــافة إلــى ذلــك ، - وُيفــضَّل دون وجــودك جــانبهم-اآلخــرين أن يلعبوهــا 

  .فكر في القواعد التي ستضعها للعبتك ، وفكر في المواقف واالحتماالت الُمتضمَّنة 

ن القــرون الوســطى ، فيجــب أن تقــرأ إذا أردت كتابــة لعبــة خيــال مــ: تعلَّــم حــول خلفيــة لعبتــك  - 3-4- 3
أدبيات وتاريخ القرون الوسطى ، أن تقرأ كتبًا عن السحر، أن تلعب ما يتوفر من ألعاٍب تدور حول نفـس 
الموضــوع الــذي تريــد كتابــة اللعبــة عنــه ، إنَّ تعــرُّف خلفيــة لعبتــك ســيكون مفيــدًا لــك مــن عــدة نــواٍح ، فهــو 

ة للعبتــك ، وســيقلل مــن فرصــة وقوعــك فــي الخطــأ فــي كتابــة سيــساعدك علــى وضــع قواعــد واقعيــة ومنطقيــ
  .www.digitalqatar.qaعن ) 2012السيد ، ("اللعبة ومراحلها

 األلعــاب الحاســوبية"نــضوي تحــت اســم والتــي تأمــا فــي حــال تــصميم ألعــاب حاســوبية لغــرٍض تعليمــي 
  : كالتالي  ال بدَّ من األخذ بها ، وهيعدد من الوصايافهناك " التعليمية

 "  حــدِّد الهــدف العــام مــن اللعبــة ، ثــم تــرجم هــذا الهــدف إلــى مجموعــة أهــداف ســلوكية قابلــة للمالحظــة
 .والقياس
  احرص على توفير عنصر التفاعل بين التلميذ و اللعبة وفقًا لطبيعة المحتوى .  
 بطرق متنوعـة تعتمـد علـى الـروابط اللعبةختيار المحتوى والتنقل خالل ال الفرصة  أتح )Links  ( بـين

  .األفكار الرئيسية والمعلومات 
   ِاللعبة أيقونات التفاعل مع و حدِّد )لوحات اإلخراج( التلميذف كل شاشة تظهر أمام ص.   
  تأكد من مالءمة اللعبة التعليمية لميول ومستويات وقدرات الفئة المستهدفة .  
  َ305، ص2003سالم و سرايا، " (ة  احرص على توفير عنصر التشويق واإلثارة في اللعبة الُمنتج.( 

تـصميمها للبرنـامج الحاسـوبي الُمعـّد للبحـث كنقـاط ارتكـاز خـالل هـذه الوصـايا اعتمـدت الباحثـة علـى وقد 
  .الحالي 
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  Game Maker:  منها  ، األلعاب الحاسوبية متعددٌة ومتنوعة تصميمتفيد فيالبرامج التي إنَّ 
, Flash MX , 3D Adventure Studio, Swish Max ,  

 ، فما تصميم اللعبة الحاسوبية الخاصة بهذا البحث في Swish Maxوقد استخدمت الباحثة برنامج  
   ؟Swish Maxبرنامج 

   :Swish Maxحول برنامج  لمحة   -3-4

  هـــو بيئـــة تنميـــة متكاملـــة ومتطـــورة ، ُيمكـــن بواســـطتها إنـــشاء أفـــالم الـــصور المتحركـــة ومواقـــع الويـــب "
  "SWFلها إلى أكثرها تعقيدًا ، وُتصدَّر التطبيقات واألفالم التي  ُتصمَّم بواسطته  بـصيغة من أبسط أشكا

) Imran, 2004  ( عنwww.scribd.com  
وهــو برنــامج يتميــز بتــوفر قــسمين فيــه ، األول للتــصميم واآلخــر للبرمجــة ، فبعــد رســم األشــكال وٕادراج 

في قسم التصميم ، ُيمكنـك إدخـال أوامـر برمجيـة فـي قـسم البرمجـة تـسمح بـالتحكم بتلـك العناصـر الصور 
  .وعرضها وفق رغبة المصمم

   ؟SWFما ملفات 
الـشهير، وهـي  Flash المنتجـة لبرنـامجMacromedia هـي صـيغة ملفـات قامـت بتطويرهـا شـركة "

، وُتمكِّـن هـذه الـصيغة مـن عـرض الـصور والحركـة واألصـوات معـًا  Shockwave Flashاختـصار لــ 
ضـــــمن مواقـــــع الويـــــب، وُتعـــــَرض لجميـــــع متـــــصفحي االنترنـــــت دون الحاجـــــة لتركيـــــب ملحقـــــات برمجيـــــة 

  ). 4،ص2005الغامدي،" ( في هذا األمرGIFلمتصفحاتهم، أي أنها شبيهة بصور 
عنــدما ف" بــين المــستخدمين والمــصممين ،  مــن أكثــر البــرامج انتــشاراً Swish Maxلــذلك ُيعــد برنــامج 

 ســَتتعّلَم َكيــَف َتــصّمم األلعــاَب بــشكل ســريع وكــفء، وســتجد أن هــذا البرنــامج يجعلــك هتتــآلف نفــسك معــ
تغـــوص ضـــمن عمليـــِة تـــصميم األلعـــاب تاركـــًا لـــك الحريـــة بـــَأْن َتختـــاَر األجـــساَم، الشخـــصيات، التـــأثيرات 

  www.eHow.com" استخدامهاوالمناظَر التي ُتريُد 
   :Swish Max مزايا برنامج -3-4-1
  : في النقاط التالية Swish Maxتتوزع مزايا برنامج  
  " ضـمن البرنـامج، ) جـاهز( مـؤثر بـصري مبـّين 230من حيـث تـوفر أكثـر مـن : المؤثرات البصرية

، باإلضــافة إلــى إمكانيــة إدراج أشــكال جــاهزة ثنائيــة أو وٕاتاحــة المجــال للمــستخدم إلنــشاء مؤثراتــه الخاصــة
 .ثالثية األبعاد 

http://www.scribd.com/
http://www.ehow.com/
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  مـــــن حيـــــث تـــــوفر قـــــدرات برمجـــــة نـــــصية مـــــن خـــــالل اســـــتخدام لغـــــة البرمجـــــة : البرمجـــــة النـــــصية
ActionScript توفر محرر نـصوص برمجيـة يـسمح للمـستخدمين المتقـدمين مـن إدخـال  ، باإلضافة إلى

 تــسّهل إيجــاد وتــصحيح األخطــاء فــي الــنص  Debugوحــة تــصحيح  لالنــصوص البرمجيــة مباشــرًة ، و
  .)3،ص2005الغامدي ، " (البرمجي

  عبـارة والحركـة"  ،)  إخـراج– تأكيـد –إدخـال (من حيث توفر أنماط متنوعـة مـن الحركـات : الحركة 
" عــن سلــسلة متعاقبــة مــن الــصور والتــي تــؤدي إلنــشاء حركــة وهميــة عنــد عرضــها علــى التــوالي وبــسرعة

 ) .153 ،ص2004ديهان،(

   :، فهو يتيحالعديد من المزايا   أيضًا بSwish Maxيمتاز برنامج 

 "الصورة و بالصوت دروس تصميم .  
 تفاعلية ألعاب تصميم . 
 تقديمية مثل عروض تصميم PowerPoint . 
 فيديو تصميم. 
 انترنت صفحات تصميم .  
 فالشية ملفات تصميم  swf ) "،3، ص2012البوسعيدي( .  
  
 ؟Swish Max  المستخدمة في برنامج  "ActionScript"ماذا تعني لغة  -3-4-2

 األساسية التي تميز اإلنسان عن غيره من المخلوقـات، فبواسـطة اللغـة يـتعلم  اللغة اإلنسانية األداةَ تعدُّ 
اإلنسان المعلومات الجديدة ويتشارك المعرفة والتجربة مع غيره من الناس، كذلك األمر بالنسبة للحاسوب 

 مـا لتعلمـه للحاسـوبقـدِّم التعليمـات  تُ  ُأنـشئت البرمجيـات بلغـاتٍ لـذلكفاللغة ضرورية لتعمل اآللة بذكاء ، "
 ، فاألسـماء واألفعـال وأحـرف الجـر فـي إلى حـدٍّ مـايجب أن يفعله ، ولغة الحاسوب مشابهة للغة اإلنسان 

  )44ص، 1993وايت، " (اللغة اإلنسانية لها ما يوازيها في لغات الحاسوب 
ـــامج وُتعنـــى  ـــة ، مثـــل إنـــشاء برن  Photoshopلغـــات البرمجـــة بـــشكل عـــام بالمـــشاريع الـــصعبة والثقيل

 يعـدلون عـن معظـم النـاس  األمـر الـذي يجعـلانطالقًا من ال شيء ، وهي تتطلب وقتًا كبيرًا جدًا لتعلمهـا،
 فقـد ُصـمٍّمت إلنـشاء شـيفرة أبـسط وأقـصر، وألنهـا  ActionScript  البرمجـةلغة"ذلك لضيق الوقت ، أما 

" تحتـاج إلـى وقـت كبيـر لتعلمهـاُمصمَّمة إلنشاء األشياء البسيطة بدًال من لغات بنـاء التطبيقـات فإنـك لـن 
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وهــي بــشكل عــام عبــارة عــن سلــسلة مــن األوامــر المكتوبــة بلغــة ُمــضمَّنة فــي  ) "467ص، 2005شــبيب،(
 بشكل أساسي  ActionScript لغة  تعدُّ ، و )319،ص 2009بارون وٕايفيرس، ("Swish Maxبرنامج 

 ويمكــن ، فــي منطقــة العــرضعنــصرٍ   أيميــزات تغييــر غيرهــا ، فمــع هــذه اللغــة ُيمكــنأكثــر دينامكيــة مــن 
باإلضـــافة إلـــى  الفـــيلم ،  هـــذا فـــيالموجـــودة والـــتحكم فـــي العناصـــر فـــيلٍم ،  أيالـــتحكم فـــي تسلـــسل عـــرض

  . والقوائم buttonsعمل المفاتيحإمكانية تحديد أدوار و 
ا  بـل ويـستطيع إعطاءهـ،تفاعليـةأكثـر  يجعـل الواجهـة الرسـومية  ActionScriptلغـةكما أن استخدام "

  )539، ص2005شبيب، (" ُيعلِّم الفيلم ليفكر بنفسه  أنهدماغًا أيضًا ، أي
 الُمعدِّ لهـذا  أوامر البرمجة المستخدمة في تصميم البرنامج الحاسوبي عدد منأمثلة على) 2(الجدول وفي

 اسـم " اإلجابـاتتـصحيحعنـصر " ، وعلـى Peter اسـم "شخصية اللعبـة" الباحثة على البحث، وقد أطلقت
check اسم "صغير الجمل" ، وعلى small:   

  "أين الكنز؟"بعض أوامر البرمجة المستخدمة في برمجة لعبة البحث الحالي ): 2(جدول
  البرمجي األمر  المهمة

 هذه منذ الفأرة مؤشر إخفاء
  .اللحظة

onSelfEvent (load  ) { Mouse.hide() } 

 هذا ُيعطى الذي العنصر جعل
  .الفأرة مؤشر عن بديالً   األمر

onSelfEvent (enterframe) { 
    this._x= _root._xmouse ; 
    this._y= _root._ymouse } 

 onFrame (1) { play() }   .األول اإلطار عند العرض بدء

 onFrame (10) { stop() }   العاشر اإلطار عند العرض توقف
 في اليساري السهم على النقر عند
 نحو بيتر يتجه ، المفاتيح لوحة
   .اليسار

on (keyPress("<Left>")) { _root.peter._x-=2 } 
  

 في اليميني السهم على النقر عند
 نحو بيتر يتجه ، المفاتيح لوحة
  .اليمين

on (keyPress("<Right>")) { _root.peter._x+=2 } 
  

 هذا على الفأرة بزر النقر عند
 إلى الفيلم يعود ، وتحريرها العنصر

on (release) { _root.movie.gotoAndPlay(3) } 
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   .العرض من الثالث اإلطار
  

 مقطع يبدأ األول اإلطار عند
   .بالعمل" موسيقا "الصوت

  

onFrame ( ) 1 { playSound ")موسيقا("  } 

 مقطع يتوقف الخامس اإلطار عند
   .العمل عن" موسيقا "الصوت

onFrame (5 ) { stopSound ")موسيقا("  } 

 " check "التصحيح رمز إخفاء
   .العرض بداية منذ

onSelfEvent (load) { 
_root.check._visible= false } 

 إحداثيات كانت إذا إطار؛ كل في
 أكبر الفواصل محور على" بيتر"

 التصحيح رمز يظهر ، 20 من
"check "   

onSelfEvent (enterFrame) { if (_root.peter._x >20 ) 
{_root.check._visible=true}} 

 ،"small"العنصر على النقر عند
 مع للسحب قابالً  العنصر يصبح
   .الفأرة مؤشر

on (press) { small.startDrag(false) } 

 في المسطرة زر على النقر عند
 العنصر يصبح ، المفاتيح لوحة

small" " ًللسحب قابل غير ثابتا.  

on (keyPress("<space>")) { small.stopDrag(false) } 

  
  : األلعاب الحاسوبية والعلوم  -4
  : العلوم معنى -1 -4

وتعنـي المعرفـة، أي امـتالك ) Scientia(مـن الكلمـة الالتينيـة "  "science "العلـم"اشُتقَّ أصل كلمـة "
، 1998 مارتن و سيكـستون،" ( اً  إنسانياً  ونشاطاً العلوم بناءتعد المعرفة بدًال من سوء الفهم أو الجهل ، و 

  "ودراســــًة للحقــــائق المرتبــــة بــــشكل منهجــــي للوصــــول إلــــى القــــوانين التــــي تحكــــم تلــــك الحقــــائق"،  )12ص
) Reece, et al.,2013 ,p.27 (للوصول إلى تفسيرات لما حولنا من ظاهرات ، وبالتالي فإنَّ مـادة و 

علــى تأمــل وكــشف العــالم المحــيط بــه، بهــدف الحــصول علــى المعرفــة مقــرر يــساعد  التلميــذ " العلــوم هــي 
وزارة التربيـة ، " (والمعلومات من خالل بحثه وتنقيبه وممارسته للـسلوك الـصحيح القـائم علـى فهـم الحقـائق
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معرفـة تُفيد التالمذة في  المعلمين على تقديم خبرات تعليمية تساعد العلوم طبيعة ،  إنَّ ) 11، ص1997
 العلــوم موضــوع غيــر ثابــت وغيــر ، ويجــب اإلدراك بــأنَّ لتنبــؤ بــالتغيرات المحتملــة فــي المــستقبلالحاضــر وا

 فهـــو يتغيـــر ويتطـــور بمـــرور الـــزمن ، ولإلنـــسان دور كبيـــر فيـــه مـــن خـــالل االكتـــشافات العديـــدة مطلـــق،
ي العلـوم  الطـالَب علـى تقـدير الـدور اإلنـساني فـيحمـل األمر الذي"والمستجدات التي يتم التوصل إليها ، 

وتــؤثر  ، )118ص ،1998، وسيكــستون مــارتن"  ( تــشكيل ثقافــات متنوعــةفــيوكيــف يــساعد هــذا الــدور 
اليوميــة  فـي حيــاتهم اســتخداماتٍ يجــدون لـه العلـوم تــأثيرًا كبيـرًا فــي األطفـال عنــدما يتعلمونهـا بإطــار شـامل 

د األطفـال ينبغـي علـى بـرامج العلـوم وطرائـق تعليمهـا وت"ويتمتعون بمسراتها ، لذلك  قنيـات تقويمهـا أن تـزوِّ
إحــراز اكتــشافات علــى أرض الواقــع، ومــساعدتهم علــى بخبــرات تــساعدهم علــى تثمــين العلــوم واســتخدامها 

  .)27ص، 1998 ، وسيكستون مارتن" (مهمة بأنفسهم 

  :المكونات المعرفية للعلوم  -4-2
ات ، وتـرتبط والنظريـوالقـوانين  والمبـادئوالتعميمـات  م من مجموعـة مـن الحقـائق والمفـاهيمو تكون العلت

هــذه العناصــر مــع بعــضها بــشبكة مــن العالقــات األفقيــة والرأســية ، وتكــوِّن هــذه العناصــر هرمــًا ، تــشكِّل 
  :الحقائق العلمية قاعدته، والنظريات العلمية قمته 

ظـة ،  هي المعلومات البسيطة التـي يحـصل عليهـا الفـرد مـن خـالل المالح:الحقائق العلمية " -4-2-1
ومــن خــالل اســتخدام حواســه ، وتتــصف الحقيقــة العلميــة بــالتكرار فــي الحــدوث ، ممــا يحقــق لهــا نوعــًا مــن 

 .الثبات النسبي ، وهذا الثبات نسبي ألنه من الممكن أن تتغير بعض الحقائق نتيجة التطور العلمي 

نهــا التلميــذ نتيجــة إدراك الــ:المفــاهيم العلميــة  -4-2-2 صفات أو العالقــات  هــي بنــاء لــصوٍر عقليــة يكوِّ
المــشتركة بــين مجموعــة مــن المثيــرات ، وتُــصنَّف مجموعــة المثيــرات ضــمن فئــة ُيعبَّــر عنهــا بمــصطلح لــه 
داللته اللفظية، والمفهوم قابل للتغير والتطوير من خالل إضـافة بعـض الحقـائق أو تعـديل بعـض الحقـائق 

 .أو التخلي عنها 

ــة  -4-2-3 بط بــين مفهــومين أو أكثــر ، وتمــر فــي تكوينهــا  هــي جملــة أو عبــارة تــر :التعميمــات العلمي
مالحظة األشـياء أو األحـداث أو الظـواهر ، والتوصـل إلـى العالقـات التـي تـربط بـين : بثالث مراحل هي 

" األشــــــياء أو األحــــــداث أو الظــــــواهر التــــــي تمــــــت مالحظتهــــــا ، وصــــــياغة العالقــــــات فــــــي صــــــورة جمــــــل
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فــيمكن أن نــربط المفهــومين " الــسماد"ومفهــوم " تالنبــا"فــإذا كــان لــدينا مفهــوم ) 119، ص2004بطــرس،(
 .يحتاج النبات إلى السماد : بعالقة تأخذ معنًى جديدًا وتتحول إلى تعميم على الشكل التالي 

ــة  -4-2-4 ــادئ العلمي  هــي سلــسلة مرتبطــة مــن المفــاهيم العلميــة التــي تــصف الظــاهرة ؛ فجملــة :المب
 .هي عبارة عن مبدأ علمّي "  زيادة عدد الثغور في ورقة النبات تؤدي إلى زيادة معدل النتح"

 هي وصف كمي وكيفي لسلسلة مـن المفـاهيم العلميـة ، فهـي تـضيف للمبـدأ :القوانين العلمية -4-2-5
 .وصفًا كميًا 

 هــي مجموعــة مــن التــصورات الذهنيــة الفرضــية التــي تتكامــل فــي نظــام :يــة النظريــات العلم -4-2-6
ـــــاهيم وا ـــــائق والمف ـــــرة مـــــن الحق ـــــين مجموعـــــة كبي ـــــة ب ـــــح العالق ـــــوانين معـــــين يوضِّ ـــــادئ والق ـــــي و " (لمب عل

 :المكونات المعرفية للعلوم وفق توزعها الهرمي  )2 ( رقمويبين الشكل، )53، ص2007،عميرة

  
 المكونات المعرفية للعلوم وفق توزعها الهرمي : )2 ( رقمالشكل

 :عمليات العلم األساسية  -4-3

وصـول إلـى نتـائج العلـم ، والتحقـق مـن صـدق هـذه النتـائج ، هي مجموعة األنشطة التي تساعد في ال"
فهي تمثِّل طريقة الوصول إلى المعرفة ، ويشير برونر إلى أن هذه العمليات هي عـادات يكتـسبها التلميـذ 

  Tylerوتـايلور  Gagne ويؤكـد كـل مـن جانييـه) 63، ص2007علـي و عميـرة ،" (أثنـاء عمليـة الـتعلُّم 
مـــازن، " (المعرفـــة العلميـــة تمثِّـــل الجانـــب األكثـــر أهميـــة فـــي تعلـــيم وتعلـــم العلـــومأن طريقـــة الوصـــول إلـــى "

القوانين

التعميمات
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ذلـــك ألن ممارســـة هـــذه العمليـــات تـــؤدي إلـــى إثـــارة التالمـــذة ، وتـــدفعهم إلـــى مزيـــد مـــن ) 31، ص2008
  :البحث واالكتشاف ، ومن عمليات العلم األساسية 

 علــى جمــع المعلومــات مــن خــالل التــدقيق فــي األشــياء وتتمثــل فــي قــدرة التلميــذ : المالحظــة"  -4-3-1
والظـــواهر باســـتخدام حواســـه ، ويمكـــن اســـتخدام بعـــض األدوات لتـــدعيم عمليـــة المالحظـــة وتوجيـــه بعـــض 
األســئلة حـــول الظــاهرة المدروســـة لتركيـــز انتبــاه التلميـــذ نحــو بعـــض النقـــاط المــراد مالحظتهـــا ، وتتـــضمن 

مييـــز الفـــروق فـــي الخـــصائص الفيزيائيـــة لألشـــياء أو الظـــواهر المالحظـــة مجموعـــة مـــن الـــسلوكيات مثـــل ت
بالمالحظــة المباشــرة ، وتكــرار المالحظــة للحــصول علــى نتــائج دقيقــة ، وترتيــب األحــداث أو المــشاهدات 

 .وفقًا لترتيب حدوثها ، والتمييز بين العناصر الثابتة والعناصر المتغيرة

عـض األشـياء أو الكائنـات طبقـًا لـصفة معينـة تتمثل في قدرة التلميذ على تجميـع ب : التصنيف -4-3-2
أو أكثــر مــشتركة فيمــا بينهــا ، أي تنظــيم المالحظــة بطريقــة تحمــل معنــى خاصــًا ؛  كتــصنيف مجموعــة 
حيوانــات إلــى فقاريــة وال فقاريــة ، أو وضــع الــصخور التــي لهــا نفــس الحجــم و اللــون فــي مجموعــة واحــدة، 

فـة نقـاط التـشابه واالخـتالف فـي خـصائص األشـياء ، والقـدرة لذلك يجب أن يمتلك التلميذ القـدرة علـى معر 
على التوصل إلى الخـواص المـشتركة، ومـن ثـم القـدرة علـى تـصنيف األشـياء طبقـًا لهـذه الخـواص، وأخيـرًا 

 .القدرة على التحقق من صدق التصنيف بإجراء مالحظات جديدة

جهــول مــن دراســة شــيء ويتمثــل فــي قــدرة التلميــذ علــى تعــرُّف خــصائص شــيء م : االســتدالل -4-3-3
" معلــوم، كــأن يتوصــل إلــى خــصائص العــصور الجيولوجيــة الــسابقة مــن خــالل دراســة الحفريــات المختلفــة

 ).89 ، ص2012عرفة، (

 قيـــاس ، مثـــل أداة باســـتخدام لـــشيءتتمثـــل فـــي قـــدرة التلميـــذ علـــى إعطـــاء قيمـــة  : القيـــاس"  -4-3-4
 ).33، ص2008مازن ، " (أدوات القياساستخدام المسطرة أو المتر أو ميزان الحرارة أو غيرها من 

و تتحــدد بقــدرة التلميــذ علــى تحديــد أوجــه التــشابه واالخــتالف بــين شــيئين أو أكثــر  : التمييــز" -4-3-5
 .للتمييز بينهما 

  مـع اآلخـرينتتحدد هذه العملية بقدرة التلميذ على استخدام مختلف أنواع االتـصال : االتصال -4-3-6
إدراك :  وتـضم عمليتـين أساسـيتين همـا، والختـصار الوقـت والجهـد ، وذلك لتسهيل عملية التعلـيم والـتعلُّم 
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  "وفهـــــم الفـــــرد لرمـــــوز وأفكـــــار اآلخـــــرين ، و عـــــرض الفـــــرد لرمـــــوزه و أفكـــــاره بطريقـــــة مفهومـــــة لآلخـــــرين
 ).66، ص2009أمبو سعيدي و البلوشي ،  (

 على اقتراح الطريقة المناسـبة  للتأكـد مـن صـحة و تتمثل في قدرة التلميذ : اختبار المعلومات -4-3-7
معرفـة المـشكلة وصـياغتها صـياغة : أو خطأ بعض المعلومات ، وتتضمن مجموعة من القدرات الفرعيـة 

واضـــحة ومحـــددة ، ووضـــع الفرضـــيات، وبنـــاء خطـــة الختبـــار الفرضـــيات ، ثـــمَّ اســـتخدام النتـــائج التـــي تـــمَّ 
  ).72، ص1993الشهابي ،" (الوصول إليها في اإلجابة عن المشكلة 

وتتمثــل فــي قــدرة التلميــذ علــى وصــف العالقــات المكانيــة  : اســتخدام عالقــات المكــان والزمــان -4-3-8
وتغيرها مع الزمن ، فهـي تتـضمن دراسـة األشـكال والتـشابه والحركـة والتغيـرات التـي تطـرأ علـى األشـياء ، 

و الزمانيـة عنـد اسـتخدامه العالقـات الرياضـية وُيمكن تعرُّف قدرة التلميذ علـى اسـتخدام العالقـات المكانيـة 
  ة األبعــــــاد مــــــن حيــــــث تخيلهــــــا  ثنائيــــــة وثالثيــــــوالقــــــوانين والقواعــــــد العلميــــــة ، أو عنــــــد وصــــــفه األشــــــكالَ 

، كـأن يـصف توضـع األرض و الـشمس فـي حالـة )67 ، ص2009أمبـو سـعيدي و البلوشـي،" (رسمهاو 
  .الكسوف 

  :أهمية مادة العلوم  -4-4
مــا حولــه،  تــساعد اإلنــسان علــى فهــم فهــي خاصــة مقارنــًة بــالمواد األخــرى ، لــوم أهميــةً تأخــذ مــادة الع

ز القــدرة علــى التفكيــر فــي الطبيعــة وتفــسير ظواهرهــا ، ممــا يعطــي تــأثيرًا إيجابيــًا فــي نفــسية التالمــذة  وُتعــزِّ
ف مخــاوفهم العلــوم تــساعد علــى تخفيــ" ألن الطبيعــةويمــنحهم الــشعور باالرتيــاح نحــو  وخاصــًة األطفــال ،

 فــي إعــداد اإلنــسان -الســيما بالنــسبة لألطفــال-دورًا  العلــوم تلعــب مــادةكمــا وتفــسير مــا يجدونــه غامــضًا، 
د و موارد وثـروات ، والـتحكم فيهـا ، كـذلك تـساعد المتفاعل مع بيئته بكل مكوناتها من أشياء و أفراد وموا

 بنــاء الثقافــة العلميــة ، والتــي يــستطيع التالمــذة مــن خاللهــا علــى إكــساب األســلوب العلمــي فــي التفكيــر، و
 باإلضــافة إلــى دور مــادة العلــوم )92-91، ص2012، عرفــة ("تعــرُّف المــشكالت ثــم استكــشافها و حلهــا

ــ"  حيــثإحــداث أثــر فعــال فــي حيــاة التالميــذ ،فــي  نهم مــن تكــسبهم المهــارات واالتجاهــات والقــيم التــي تمّك
 إلــى كتـب العلـومفـال بـد أن تتـضمن "، )33ص، 2008،أحمـد"(ق  المـستمر والخـّال التفكيـر الـسليم والعمـل

وعمليـــات البحـــث ،  مهـــارات واتجاهـــات التفكيـــر العلمـــي ةجانـــب المعـــارف والحقـــائق فرصـــًا لتعلـــيم التالمـــذ



 النظري اجلانب  الثانــي الفصل

 

 
61 

 األساســيات الــضرورية التــي ة تعطــي التالمــذمعرفــة والتحقــق مــن صــحتها، كمــا أن العلــوملتوصــل إلــى الل
  .)36ص، 2002سالمة،" ( من فهم التطبيقات التكنولوجية للعلم نهمتمكّ 

   : ، وهي تذكر ثالثة أمور عن حقيقة العلومال بدَّ منوعندما نتأمل ماهية مادة العلوم ، 
 .ُتشجِّع العلوم اإلنساَن على تطوير مواقف إيجابية بما فيها الفضول القوي : المواقف "   - أ

 .جديدة لالستقصاء والفهم طرقعلوم اإلنسان على استخدام فضوله إليجاد ُتحرِّض ال: المهارات   - ب

 العملـــي والحيـــاة  مـــن أجـــل الـــتعلُّممعرفـــةً وهـــي ُتكـــسبه تتـــألف العلـــوم ممـــا تعلمـــه اإلنـــسان ، : المعرفـــة   - ت
  ).12 ، ص1998وسيكستون ، مارتن"  (اليومية

 : أهداف تعليم العلوم في مرحلة التعليم األساسي في سورية  -4-5

 إلـى أهـداف معرفيـة  في مرحلـة التعلـيم األساسـي حـسب وزارة التربيـة الـسوريةم أهداف تعليم العلومقسَّ تُ 
  :وأهداف مهارية وثالثة وجدانية

 القـــــدر المناســـــب مـــــن الحقـــــائق والمفـــــاهيم وتـــــشمل إكـــــساب التالمـــــذة : "األهـــــداف المعرفيـــــة -4-5-1
  :والتعميمات والمبادئ والقوانين و النظريات السليمة والتي تشمل 

  . المفاهيم العلمية-

ومعدنيــة ، ومــصادر للطاقــة وطاقــات ) بــشرية ، حيوانيــة ، نباتيــة ( البيئــة ومــا تــضم مــن ثــروات حياتيــة -
، وطرائــــق التعامــــل معهــــا وكيفيــــة ) المــــد والجــــزر كالطاقــــة الشمــــسية ، وطاقــــة الريــــاح ، وطاقــــة (بديلــــة 

  .المحافظة عليها واالستفادة منها ، وترشيد استخدامها 

  . بنية أجسامهم و وظائف أجهزتهم و أعضائهم -

  . أهمية الغذاء للجسم -

  . خصائص الكائنات الحية وعالقتها ببعضها ، والعالقات القائمة بينها وبين اإلنسان -

  .ان في المنزل والطرقات والمدرسة والعمل ، وعند حدوث الكوارث  السالمة واألم-

  . تعرُّف الكون -
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  :وتشمل  :األهداف المهارية  -4-5-2

ــــسيئة إكــــساب التالمــــذة  - ــــسليمة ، واالبتعــــاد عــــن العــــادات ال ــــصحية ال ــــدخين وتعــــاطي (العــــادات ال كالت
  .هم  ، ومراعاة قواعد الصحة العامة حمايًة لهم و لمجتمع)المخدرات

المالحظة  والفرضية والتجربـة :  تطبيق األساليب العلمية في الحصول على المعلومات الجديدة ، مثل -
  .وتدوين النتائج واالستنتاج 

كالقيـــاس :  تنميـــة المهـــارات بأنواعهـــا المختلفـــة لـــدى التالمـــذة ، والقيـــام بالعمليـــات المخبريـــة األساســـية -
  .وتمثيل العالقات بين المعطيات بيانيًا والتصنيف والتشريح والرسم وغيرها ، 

  . التعامل مع األجهزة التقنية بصورة تضمن حسن استخدامها وصيانتها-

  . تنمية المهارة في العمل ضمن زمر صغيرة و كبيرة -

  . تنمية مهارات التعلُّم الذاتي والرجوع إلى المصادر العلمية -

  :وتشمل   :الوجدانيةاألهداف  -4-5-3

  . بأنفسهم وتشجيعهم على مواجهة المشكالت التي تعترضهم والسعي لحلها ةتنمية ثقة التالمذ -

 تنمية االتجاهات العلمية واإليجابيـة نحـو اسـتخدام أسـلوب البحـث العلمـي واالستقـصاء لحـل المـشكالت -
  .من خالل الدقة العلمية والموضوعية 

  . اإلطالع والبحث باالعتماد على أسلوب المالحظة العلمية والتجربة  إذكاء حبّ -

 تنمية حب العلوم وتذوقها لدى التالمـذة، ألهميتهـا فـي حيـاة اإلنـسان  وأهميـة اسـتخدامها وتوظيفهـا فـي -
  .الحياة اليومية 

  . إذكاء الشعور الوطني والقومي من خالل إبراز دور العلماء العرب في تقدم العلوم -

 ،وزارة التربيـة (" مساعدة اآلخرين وتقديم العون لهم ، وحسن التعامل مع المسنين و المرضى والمعـاقين-
  .)7-6-5، ص2004
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  :مادة العلوم   صعوبات-4-6
 العـــبء الكبيـــر الـــذي يقـــع علـــى كاهلـــه فـــي صـــفوٍف  فـــي بالنـــسبة للمعلـــمتكمـــن صـــعوبات مـــادة العلـــوم

 تطبيـــق كـــل التجـــارب المقـــررة فـــي "ذي يجعـــل مـــن الـــصعبأصـــبحت مكتظـــة بأعـــداد التالمـــذة ،األمـــر الـــ
ن الصعوبة في عدم التوافـق م فتكللتلميذ والوقت الكافي ، أما بالنسبة، المنهاج لعدم توفر الوسائل الالزمة

 "  وبعـــــض المعلومـــــات المقـــــررة فـــــي المنهـــــاج وبالتـــــالي صـــــعوبة اســـــتيعابهةبـــــين مـــــستوى بعـــــض التالمـــــذ
  Majala2000.wordpress.com   عن ) 2011أحمد،(

ها عـن ون المـادة العلميـة التـي يدرسـ ُبعـدَ  فـإنَّ كـذلكأي عدم مالءمة المنهاج للفروق الفردية بين التالمذة ، 
  و يؤثر تأثيرًا سلبيًا على اتجاهاتهم نحو العلـوم ، قد يشّكل عقبة في فهمهم للمنهاج المدرسيواقع حياتهم

  نحــو العلــوم عنــدما يستكــشفون ويتفــاعلون مــع أتــرابهم، مبدئيــةيجابيــة مواقــف إونيملكــ األطفــال الــصغارف"
فـي إحـدى الدراسـات أجـاب ف ،  إذا لم يجدوا ما يـدعمها ويعززهـالكن المواقف اإليجابية تتناقص مع الزمن

عندما يكون لديك حصة علوم في المدرسـة ، : على السؤال التالي" نعم"ثالث بـ من طلبة الصف ال% 67
  ؟ فهل تحبها 

 مفيـدًا لهـم حتـى ، واعتقدوا أن ما يتعلمـوه فـي العلـوم ُيعـدُّ % 78أبدى األطفال أيضًا اهتمامًا كبيرًا بالعلوم 
، وقـد % 71، كما اعتقدوا أن معرفة الكثير عن العلـوم قـد تـنفعهم عنـدما يكبـرون % 67خارج المدرسة  

عنـدما سـئلوا عـن % 49ي عـشر وطلبة الصف الثـان% 53تناقص هذا الموقف عند طلبة الصف السابع 
  .)13ص ،1998 ، وسيكستون مارتن" (فائدة العلوم 

  : مادة العلوم تعليمطرائق  -4-7

مــن ن النظريــات والحقــائق والمفــاهيم والمبــادئ  ، فإنهــا كانــت  مــ متكــامالً بنــاءً لمــا كانــت مــادة العلــوم 
 خبــرات حــسية مــن أجــل تــوفير" إلــى الوســائل التعليميــة،  –وفــي جميــع المراحــل  – أحــوج مــواد المنهــاج

 عــن الوســائل التعليميــة فــي تــساعده علــى فهــم الكثيــر مــن الحقــائق والظــواهر العلميــة ، واالســتغناءُ للتلميــذ 
، 1999الـــسيد،" ( العلـــوم يجعـــل هـــذه المـــادة مجـــرد حفـــظ واســـتظهار لتراكيـــب كالميـــة ال معنـــى لهـــاتعلـــيم
يم العلــوم مــا بــين الطرائــق العرضــية التــي يــسيطر فيهــا المعلــم بــشكل كامــل طرائــق تعلــتتنــوع ، و )248ص

على العمليـة التعليميـة ، إلـى مجموعـة مـن الطرائـق الكـشفية التـي يتحـول فيهـا المعلـم إلـى مـشرف وموجـه  
و ميــسِّر  للتعلــيم ، ويــصبح التلميــذ فيهــا هــو العنــصر النــشط والفعــال ، كطريقــة حــل المــشكالت والــتعلُّم 
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كتــشاف، أو مــن خــالل األلعــاب التعليميــة وســرد القــصص و تعلــيم األقــران، وغيرهــا مــن الطرائــق التــي باال
  : كالتالي  )2009أمبو سعيدي و البلوشي ، (صنفها 

طرائق التعليم ذات العالقة بالعمل الجماعي ، وتتضمن الـتعلُّم التعـاوني ، والمناقـشة الجماعيـة،  - 7-1- 4
 .والتعلُّم المبني على المشاريع 

 .طريقة االستقصاء ، والعروض العملية : طرائق التعليم ذات العالقة بالعمل المخبري مثل  - 7-2- 4

 .كالعصف الذهني و الخرائط الذهنية : طرائق التعليم ذات العالقة بالتفكير  - 7-3- 4

طريقـــة لعـــب األدوار ، والقـــصة ، والـــتعلُّم : طرائـــق التعلـــيم ذات العالقـــة بالمتعـــة والتـــسلية مثـــل  - 7-4- 4
 .ومات الهزلية والكاريكاتورية باللعب، والرس

ـــا المعلومـــات،  - 7-5- 4 ـــيم المتعلقـــة بتقنيـــة المعلومـــات واالتـــصاالت مثـــل اســـتخدام تكنولوجي طرائـــق التعل
 . ا الباحثة في البحث الحاليي اعتمدتهت الالطريقة  وهي استخدام األلعاب الحاسوبية في التعليم ،وطريقة

  :عليم مادة العلــوم األلعاب الحاسوبية في تالبرامج و  استخدام -4-8
  كافـةً االسـتراتيجيات توظيـففكـان التوجـه نحـو  ، العلـوم ميتعلـ نتاجـات بتحـسين االهتمـام تزايـد قـدل

هـذه  أبـرز ومـن، العلميـة والمعرفـة الطريقـة بـين التكامـل تحقيـق بهـدف التعلـيم فـي المتاحـة والمنـاحي
 الحياتيـة مـع المواقـف التعامـل مـن نهمتمّكـ التـي المناسـبة التفكيـر استراتيجيات التالمذة إكساب" النتاجات
 إلصالح المفاهيمي التغيير امتالك مهارات على قدراتهم وتحسين العلمية، اتجاهاتهم وتحسين المستجدة،

  "  يدرســـــونه الـــــذي المعرفـــــي للمحتـــــوىهـــــم فهم وزيـــــادة لـــــديهم، المعرفيـــــة البنيـــــة
,p.28)2000 (Gaddis, and Anderson,.   

 إلـى العلميـة المعرفـة نقـل مجـرد لـيس ،خاصـةً  العلـوم وتعلـيم ،عامـةً  التعليم أن  علىالتربويون يؤكدو 
" جوانبهـا مختلـف مـن شخـصيته وبتكامـل )مهاريـاً  و و وجـدانياً  عقليـاً (ُتعنـى بنمـوه  عمليـة" هـو بـل التلميذ،

الحديثـة  التقنيـة اسـتغالل مكـنيُ  التـي المـواد أكثـر مـن العلـوم مـادة وتعـد )133ص،1999 زيتـون،(
 بعض على أحياناً  يحتوي قد مثالً  األحياء فمختبر " لتحل محل الوسائل المعتادة ،تعليمها، في المحوسبة

   ، )434ص، 2002اليتـيم، ( "المعديـة األمـراض مـن كثيـر إلـى تـؤدي أن التـي يمكـن الجـراثيم أنـواع
فـي  التجـارب إجـراء مـن تلميـذ كـل تمكـين فـي صـعوبة يواجهـون العلـوم  العديـد مـن معلِّمـي كمـا أن
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 تـدرُّب   لـذلك فـإنعنهـا، الناجمـة الحـوادث خـشية أو فنيـة، أو إداريـة وأماليـة  لـصعوبات المختبـرات
  ، هذا وباإلضافة إلى أنه باتمخبرية يمكن أن يحل هذه المشكلة كأداة استخدام الحاسوب على ةالتالمذ
 الحاسـوب أجهـزة أن ,خاصـةً  العلـوم، تعلـيم فـي بةالمحوسـ التقنيـة اسـتخدام ملـحٍّ  بـشكلو الـضروري  مـن

 لمـدارس علـى ا علميـة مجلـةقامـت بهـا  فـي دراسـةٍ ف" فـي منـازلهم ، التالميـذ غالبيـة لـدى فرةمتـو  أصبحت
 يحلَّ  أن يمكن الحاسوب أنَّ  ت الدراسةوجد مخبرية، عرضٍ  داةكأ حاسوبال أهمية للكشف عنالبريطانية 

  . بتكاليف أبسط وجهٍد أقلالمخبرية من المعدات كثيرٍ  محل
 تنميـة الثقافـة فـي يـسهم وصـيانته، وأنظمتـه  الحاسـوبتـشغيل عـن كثيـرة أشـياءَ   التالمـذةن َتعلُّـمَ كمـا أ

 المبـرمج، والتعلـيم الـنظم مـدخل نحـو منهجيـة  والتوجـه)51، ب، ص2000الفار ،" ( لديهم، المعلوماتية
  .عصر المعلومات في علمية مردودية األكثر المنهجية تعد التي
 التعليمـي المحتـوى إيـصال فـي المـساعدة عـن فـضال ،التعلـيم فـي متعـددة وأدواراً  وظـائفَ  يـؤدي و"

  )256ص،2000 سالمة،(" التالميذ إلى ومتنوعة مختلفة وٕاستراتيجيات بأنماط
 التلميــذ  يبلــغكمــا زادت أهميــة الحاســوب فــي التعلــيم بازديــاد تنــوع برامجــه وألعابــه، والتــي بواســطتها

ـح اسـتيعاب المفـاهيم ،  فهـي تـدعمدونهـا بلوغهـا يـستطيع ال مهاريـة و معرفيـة مـستويات   الخاطئـةوُتوضِّ
 لتعزيـــز التغيـــراتأيـــضًا يمكـــن أن تُــستخدم و  "، للمفهـــوم الـــصحيح إذا حرصـــنا علـــى التــشكيل منهــا، وذلـــك

  .)267ص، 1998 ،مارتن وسيكستون" (المفاهيمية وتسريع الوصول إلى المفهوم الُمراد
 مهمـة ،  التالمـذة عمليـةٌ لـدىز العمليات العقلية النشطة  التي تعزّ البرامج الحاسوبية اختيار  عملية إنَّ 

 أثنــاء مــن اإلفــادة مــن العقــل  حالــةً للتالمــذة  هــذه البرمجيــاتروفّ  أن تُــفيجــب أن نأخــذ بالحــسبان ضــرورة
 ليـست بـديًال  فـالبرامج و األلعـاب الحاسـوبية،لديهم الدافع نحو الـتعلم ويجب أن نخلق ، مع التقانةتفاعلهم
 مـادة  الفهـم واإلدراك فـيتزيد من مـستوى ، لكنها داعم أساسي لهما، بالطرائق التقليديةلتعلم والتعليم عن ا

  .العلوم، وتيَّسر تعلمها
  يوّســع بحــق حــواَس التلميــذ العلــوم تعلــيم فــيالبــرامج واأللعــاب الحاســوبيةإدخــال " وعلــى أي حــال فــإن 

 استخدام التقانة لخلق أمثلة حركية وتفاعلية للظواهر ه مننمكّ ، ويُ والتفسيرات تمكن من تشكيل المفاهيم لي
 مــارتن" (  بيئــة العلــوم المخبريــة النموذجيــة إلــى أبعــد بكثيــر ممــا هــو ممكــن فــيتتــسعالتــي يمكــن أن 
  .)263ص ، 1998وسيكستون ،
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البـرامج  والتـشويق إلـى اإلثـارةإن الرسومات والصور المتحركة والصوت وملفات الفيديو يمكـن أن تـضيف 
ونقـل المفـاهيم النظريـة لتـصوير "أن تُـستخدم   ، كما يمكنواأللعاب الحاسوبية المستخدمة في تعليم العلوم

تحـــسين الثقافـــة البـــصرية وهـــي تـــسهم أيـــضًا فـــي ،  بـــشكل أكثـــر قربـــًا إلـــى مـــستوى إدراك التلميـــذالتجريديـــة
فــال يخفــى  ، المتعــددة التــي تحويهــا وقــابليتهم علــى التفكيــر والــتعلُّم والتواصــل مــن خــالل الوســائط ةللتالمــذ

بـارون وٕايفيـرس، (" مل مع الـصوت والرسـومات والفيـديولعل متحمسين ن أغلب التالمذة يكونو على أحد أنَّ 
الــتعلُّم  الحاســوبية يرفــع كفــاءة  واأللعــابن اســتخدام البــرامج، باإلضــافة إلــى مــا ســبق فــإ)165، ص2009

 تحـصيل فـيو ُيحقِّق تأثيراٍت إيجابية مهمـة ، )التعلُّم إلى الوقت المصروف في التعلُّم نسبة مقدار وتعني(
زويـــساعدهموم،  فـــي العلـــالتالمـــذة  اتجاهـــات إيجابيـــة نحـــو  لـــديهم علـــى اكتـــساب معـــارف عديـــدة، و ُيعـــزِّ

  .ه ونميتعلالحاسوب ونحو الموضوع الذي 
 وال بـــدَّ مـــن االنتبـــاه إلـــى أنَّـــه مـــن مواصـــفات البـــرامج واأللعـــاب الحاســـوبية الجيـــدة أن تجعـــل المـــستخدم

 ثـم تطلـب وماٍت معينة بطريقة مبـسطة ومـشوقة،معل فتقدم لهيتفاعل بصورة نشطة في العملية التعليمية ، 
 التلميـذ سـيكون بحالـة  أخرى ، وفـي هـذه الحالـة فـإنمرحلة إلى ليتمكن من االنتقال أن ُيقدِّم استجابته همن

 قـد البرامج الحاسـوبية" تعلم نشطة ليقدم استجابًة صحيحة تسمح له باالنتقال إلى مرحلة جديدة، لذلك فإن
ُتعتبـر و  ،بهـا  مرغـوبهي البرامج التفاعلية بدرجة كبيرة والبرامج التكون تفاعلية بدرجة كبيرة أو ضئيلة ، 

 أفضل بكثير من البرامج الحاسوبية التي ال تتطلب من التلميذ سوى الجلوس بصورة سلبية أمام الـشاشة ،
مها مثـل هـذه البـرامج قـدِّ التـي يمكـن أن تُ و ه لذا ال بد للمعلمين أن يأخـذوا بعـين االعتبـار درجـة التفاعـل هـذ

  .)67ص ،1998،الخطيب ("وذلك عند استخدامها في تعليم التالمذة

  :العلوم  مادةتعليم في األلعاب الحاسوبية استخدام  مزايا -4-9

 تختلف جديدة، اً آفاقاستخدامها يفتح  فإن التعليم في مساهماتها و األلعاب الحاسوبية دور إلى بالنظر
األلعـاب  جعلي ما الراديو، هذا و أو الفيديو أكالتلفزيون استخدام أجهزة أخرى تيحهاي التي اآلفاق تلك عن

  :أهمها نذكر مزايا بعدة تتمتع الحاسوبية
 الـسعود،( "متعـة أكثـر العمليـة التعليميـة وتجعـل ،للـتعلُّم التلميـذ دافعيـة تثيـر موسـيقا تـوفير" - 9-1- 4

   )60، ص2008
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 ، وفـي)الطبيعـة التكـاثر، الغـذاء، النمـو،( الطبيعيـات مجـال علميـة متنوعـة فـي مفـاهيم تعلـيم - 9-2- 4
 عـن معـه ابحثـوا النجـوم، إلـى القمر ومنـه إلى وذهب السفينة ركَّب الفضاء رجل(  والفضاء الكون مجال
 .)أمامكم الشاشة على والقمر النجوم

، 2005 ومرتـضى، اليـاس( " العلمـي التفكيـر طرائـق التالميـذ لتعلـيم مهّمـاً  تعليميـاً  أسـلوباً  ُتعـدُّ  - 9-3- 4
  )149ص
 .الفورية الراجعة التغذية تقديم " -4-9-4
 .التالمذة وبشكل جذاب ومشوق لقدرات مناسب بتدرج التعليمية المادة تقديم - 9-5- 4
 سـالمة،" (لـه المناسـبين والمكـان الزمـان فـي الحاسـوب اسـتخدام للتلميـذ ُيمكـن حيـث المرونة، - 9-6- 4

 .)271،ص 2000
  
  : الخاتمة  -5

 مـا فيـه يتطـور بتـسارع كبيـر ، فكيـف لنـا أن التقـدم، وكـلُّ  بدرجة كبيرة مـن مما سبق فإن عصرنا يتسم
د أنفسنا وأطفالنا عن كل جديد فيه ، ونحن ندرك أشد اإلدراك أننا بتمسكنا بالقديم لن نخـرج مـن إطـار بعِ نُ 

 تطــورات عـــصرنا مواكبــةَ إن هــذا العمــل كمــا هــو دون أي تغييــر ، بقي علــى نتــاج العمــل التقليــدي، وســنُ 
 مــــستحدثاته تجعــــل علــــى عاتقنــــا كتربــــويين خلــــق جيــــٍل تقنــــيٍّ يتعامــــل مــــع التكنولوجيــــا بــــسهولة واســــتثمارَ 

وسالسة، ويتعـايش مـع التطـورات التـي تطـرأ علـى األصـعدة كافـة ، األمـر الـذي ُيمكننـا تحقيقـه مـن خـالل 
لــى العمليــة التعليميــة لجعلهــا أكثــر جاذبيــة ، و للحــصول علــى مخرجــات تعليميــٍة ذات إدخــال التكنولوجيــا إ
تكون هذه  كبيرة ، ف استخدام األلعاب الحاسوبية التعليمية يخدم ذلك بدرجةٍ أنَّ  بالذكر كفاءٍة عالية، وجديرٌ 

زة لمعلومات الكتاب المدرسي ، وعنصَر تـشويقٍ   و إثـارة للمـتعلم ، فـي األلعاب مكملَّة لدور المعلم ، ومعزِّ
  .ف األلعاب الحاسوبية في العملية التعليميةيوظعمل على ت البلدان التي ت أوائلخطوة تجعل بالدنا من
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   :مقدمة

 فـي ضـوء توجهـات الـسادة تطويرهـا مَّ والتـي تـ يتناول هذا الفصل عرضًا لكيفية تـصميم أدوات البحـث ، 
ثـــم تنفيـــذها طالعيًا للتحقـــق مـــن صـــدقها وثباتهـــا، تجريبهـــا اســـت، وبعـــدها قامـــت الباحثـــة بالمحكمـــين وآرائهـــم 

  : وفيما يلي عرٌض تفصيلي لذلك بشكلها النهائي، 

  :تصميم البرنامج الحاسوبي -1
   : الذي يتضمن عدة مراحل ، هي كالتالي  وفق مدخل النظمالبرنامج الحاسوبي تمَّ تصميم

 .مرحلة التحليل والتصميم  -1- 1

 .مرحلة اإلنتاج و الحوسبة  -2- 1

 .مرحلة التنفيذ  -3- 1

  .تمرة  شاملة ومستقويمو رافقت كل مرحلة من هذه المراحل عملية 

  :والتصميم التحليل مرحلة -1-1
 البرنامج التعليمي، وحوسبة إنتاج إلى الوصول بغية الفرعية، الخطوات من مجموعة المرحلة هذه تضمنت

  :هي الخطوات وهذه
يعــّد تحديــد األهــداف مــن األمــور الهامــة فــي أي عمــل  : "  تحديــد الهــدف العــام مــن البرنــامج-1-1-1

 الــذي يكــون لــه أهــداف محــددة و واضــحة، ألنهــا ســتعمل  البرنــامج ، والبرنــامج التعليمــي الفّعــال هــوتعليمــي
، 2009اوي، الطنــ" (ه مــن نتــائج مرغوبــة لعمليــة الــتعلمعلــى توجيــه العمــل التعليمــي نحــو مــا يــسعى لتحقيقــ

 البرنــامجاســتخدام  قيــاس أثــر فــي التعليمــي الحــالي  الحاســوبي البرنــامج ، وتمثَّــل الهــدف العــام مــن)13ص
  . في تعليم مادة العلوم لتالمذة الصف الثاني األساسي المقترح

لـذلك فـإن االلتفـات إلـى  األساسـي، وهـدفها التربيـة غايـةَ  التلميـذ يعـدُّ  : التَّالِمذة حاجات  تقدير -1-1-2
هم فـي نمـوه ، ويـسا المناسبة لخـصائص المحتوى وطرائق التعليم اختيار في يساعد حاجاته رغباته وتقدير

 الباحثـة قامـت ولتقـدير حاجـات التالمـذة أفـراد عينـة البحـث الحـالي، تحقيـق أهـداف العمليـة التعليميـة ،
المـدارس التـي تـمَّ اختيارهـا لتطبيـق البحـث فيهـا ، فتواصـلت مـع معلمـي الـصف  فـي اسـتطالعية بدراسـة
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  وقــدِّرت آراء التالمــذة حــول اســتخدام الحاســوب فــي التعلــيم ،بأخــذ الثــاني فــي كــلٍّ منهــا، وقامــت أيــضًا  
 :كاآلتي حاجاتهم

  .والعقلي العمري ممستواه لعرض المعلومات عليهم بما يناسب حاجة التالمذة إلى توفر طرق – أ
 والتطـور التكنولوجيـا عـصر فـي خاصـة ، فـي العمليـة التعليميـة والتـشويق اإلثـارة إلـى  حاجـة التالمـذة-ب

  .المعتاد التقليدي التَّعليم عن مختلفة بطريقة العلمي
 .الحاسوب باستخدام  وتعلمهاالمواد تلقي في التَّالمذة رغبة - ت
  .ألفكار والمفاهيم الموجودة في مقرر العلوم معاناة التالمذة من صعوبة فهم بعض ا– ث

 :المناسب التعليمي المحتوى اختيار -1-1-3
 العلوم للصف الثاني مقرر  موضوعات الفصل الدراسي األول منقامت الباحثة باختيار دروس متعددة من

  : اختيار الدروس التالية األساسي ، وتمَّ 
 ، مـا الحـواس الخمـس ؟ ،  تتـألف العـين ؟ ، مـممـا الغـذاء الـصحّي والنظيـف؟ ، كيف تتكـاثر الحيوانـات ؟(

   )الحيوان ؟ جسم كسوي ماذا
هـذه الـدروس بعـد الدراسـة االسـتطالعية التـي قامـت بهـا ، وكـان مـن مـسوغات اختيـار   الباحثـةرتوقد اختا
   :الدروس

تالؤم محتواها مع ما تسعى الباحثة للوصول إليه في مجال تصميم البرامج الحاسوبية مـن حيـث طريقـة   - أ
 .عرض المعلومات وشكل االختبارات  

 ، فــي حــين يمكــن اســتغالل التقنيــة اإللقــاء والمناقــشة فــي تعلــيم هــذه الــدروس طرائــق  المعلــم علــىاعتمــاد  - ب
 .تعليمها للتالمذة بشكل ممتع و جذابالحديثة في 

 .إمكانية تحويل محتويات تلك الدروس إلى برنامج حاسوبي تفاعلي   - ت

  

  :تحليل المحتوى التعليمي  -1-1-4
فيـد فـي ضـبط مـسار عمليـة الـتعلم فهـو ي، مرحلـة التحليـل فـي  الخطـوات الهامـةيعدُّ تحليل المحتوى من 

  ما يجب لتوجيه االهتمام باإلضافة إلى والتعليم ، وجعلها تسير بصورة متسلسلة ومترابطة و منطقية ، 
 



 البحث أدوات تصميم  الثـالث الفصل
 

 
72 

ـــه مـــن  ـــاط التركيـــز علي ـــوىنق ـــل لجميـــع  ،المحت ـــة المعلومـــات واألفكـــاروهـــو تحلي ـــواردة فـــي المـــادة العلمي    ال
 ُيعــرَّف  بأنــه و،  تحقيــق األغــراض التعليميــةومــا يــصاحبها مــن رســوم و صــور وأشــكال بــشكٍل يهــدف إلــى 

ـــــة وصـــــفًا موضـــــ" ـــــوى الظـــــاهري للمـــــادة التعليمي ـــــستهدف وصـــــف المحت ـــــي ي ـــــارة عـــــن أســـــلوب بحث   وعياً عب
 : عــــــــــــــــــــــــــــــــــــن)2001حــــــــــــــــــــــــــــــــــــسب اهللا ، " (وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــق معــــــــــــــــــــــــــــــــــــايير محــــــــــــــــــــــــــــــــــــددة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبقاً  

www.angelfire.com/ma4/halim/analy.htm#_ftn6  
 الوصـف الـدقيق والموضـوعي لمـا يقـال عـن موضـوع  " تحليل المحتوى يـستهدف بأنَّ "الزويل" أشار وقد

 أو البحـث عـن المعلومـات الموجـودة فـي موضـوع ،) 16، ص1980عبـد الحميـد، " (معين في وقت معـين
 عنهــا بوضــوح وموضــوعية وشــمولية ، مــا والتفــسير الــدقيق للمــضامين التــي جــاءت فــي المحتــوى والتعبيــر

وعلـــى ذلـــك قامـــت الباحثـــة بتحليـــل محتـــوى الـــدروس المختـــارة مـــن مـــادة العلـــوم للـــصف الثـــاني األساســـي ، 
تجزئــة المعلومــات وترتيبهــا بــشكل مبــسط ، والــتمكن منهــا عنــد مــستخرجًة مــا فيهــا مــن مفــاهيم و عالقــات ، ل
  :تحليل المحتوى  أهداف القيام بحوسبتها إلى لعبة البحث الحالي ، ومن

 . الوقوف على محتويات الدروس  - أ
  .خصائص التَّالمذة تناسب بطريقة تنظيم المعلومات  - ب
 .الدرسية  األهداف وضع  - ت
 .التحصيلي االختبار  بناء  - ث
 .القائم على األلعاب  التَّعليمي الحاسوبي البرنامج تصميم  - ج

 
 :الدرسية  األهداف تحديد -1-1-5

  يـــــضيف إلـــــى خبـــــراتهم خبـــــرات جديـــــدة ،ى إحـــــداث تغييـــــر فـــــي ســـــلوك التالمـــــذة ليهـــــدف التعلـــــيم إلـــــ
ــــم يكونــــوا قــــادرين علــــى أدائهــــا ــــنهم مــــن أداء مهــــارات ل    بــــصيغٍة واقعيــــة األهــــداف،  وتحديــــدُ  مــــسبقاً  ويمّك

ــــيم  أمــــٌر مهــــمالحظــــة والقيــــاسللم قابلــــة     نــــشتق فبعــــد تحديــــد األهــــداف العامــــة ، فــــي تحقيــــق نتــــاج التعل
  تكتـب وال ذاتهـا، حـد فـي غايـة تعـد ال الدرسـية األهـداف" الدرسـية ، ويجـدر االنتبـاه إلـى أن     األهـداف

 تــصميم فــي تــساعد هــذه األهــدافو  المحتــوى، تحليــل عــن عمليــة ينفــصل ال جــزءاً  تكــن مــا لــم 
ــــــــارات التحــــــــصيلية  ــــــــار األنــــــــشطة )149،ص1999الحيلــــــــة،( "االختب ــــــــة التعلــــــــيم واختي    و تنظــــــــيم عملي

   وقد قامت الباحثة بتحديد األهداف الدرسية ،  التالمذةتحصيل تحديد باإلضافة إلىالمناسبة ،  التعليمية
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بلــغ بــصورة قابلــة للمالحظــة والقيــاس وذلــك فــي ضــوء تحليــل المحتــوى، و  لمــراد تعليمــه للتالمــذة، للمحتــوى ا
  )).4(ملحقانظر (، هدفًا ) 19( الحالي برنامج األلعاب المطبق في البحثعدد األهداف في 

 كــل مــا قامــت بــه الكتــشافقامــت الباحثــة بمراجعــة وتقــويم وبعــد االنتهــاء مــن مرحلــة التحليــل والتــصميم 
نقاط الخلل والضعف التي قد تظهر فيـه ، كمـا قامـت بعـرض قائمـة األهـداف الـسلوكية الخاصـة علـى عـدد 

 ،))5(ملحـقانظـر (من السادة المحكمين من الهيئة التدريسية في كلية التربية مـن جـامعتي دمـشق وتـشرين 
  .ل إلى المرحلة الثانيةذلك كله قبل االنتقاوتمَّ تعديل قائمة األهداف وفق آرائهم ومالحظاتهم ، كان 

  : مرحلة اإلنتاج والحوسبة  -1-2
ثـمَّ ، بـشكل ورقـي أوالً  التعليمـي البرنـامج إنتـاج والحوسـبة أي اإلنتـاج تبـدأ مرحلـة التحليـل، مرحلـة بعـد

  : عدة خطوات هي كالتاليالمرحلة هذه وتتضمن حاسوبي ثانيًا، 

 :سيناريو البرنامج بشكل ورقي كتابة  -1-2-1
األوامـر حويل الفكـرة إلـى سـطور مـن لت ينتقلون مباشرًة  معينة فإن غالبيتهم فكرةٌ ينمبرمجلعندما تطرأ ل "

 اعتمادًا على نمط التجربة والخطأ ، و رغـم أن هـذا الـنمط قـد تكـون هذه األوامر ، ومن ثم تطوير البرمجية
، ًا من وقـت وطاقـة المبـرمجيستهلك قدرًا كبير  ه ، إال أنبالنسبة للمبرمجين المبتدئين له ميزات عديدة خاصةً 

 واإلضـافة  مباشـرةً أوامـر البرمجـةكذلك هو الحال فيما يتعلق ببرمجة ألعـاب الحاسـوب ، فقـد تبـدأ فـي كتابـة 
 هـا عـادةً  مواطن الخلل في تصميم البرنامج ، والتـي مـا يـستغرق حلُّ  بعد سطر ، ثم تكتشف فجأةً اً إليها سطر 

ـــذلك فمـــأضـــعاف الوقـــت الـــالزم لكتابتهـــا، ـــم فـــي عملـــك ن الـــضروري عـــدم االســـتهانة بأهم ل ـــة الورقـــة والقل ي
والتــي  ، مــن هنــا كانــت أهميــة كتابــة ســيناريو البرنــامج بــشكل ورقــي ،)238، ص2005محمــود،( "كمبــرمج
مـن  نمـاذج علـى تفـصيلية إجراءات إلى العريضة الخطوط ترجمة فيها تتم التي المرحلة" بأنها" علي"عرفها 
 ، و ال بــدَّ مــن االنتبــاه إلــى مبــدأ الفاعليــة والكفايــة أثنــاء كتابــة البرنــامج  )309 ، ص2002علــي،" (الــورق

قامـت الباحثـة  مـا سـبق  ولتحقيـقليكـون قـابًال للتطبيـق بـشكٍل يـوفر الوقـت والجهـد و ُيحقِّـق تعلمـًا أفـضل، 
حاســوبي ورقيــًا بــشكل ســهل االنتقــال مــن باالســتفادة مــن تحليــل المحتــوى فــي كتابــة مراحــل ســير البرنــامج ال

مرحلة ألخرى ، وبما يناسب مستوى التالمذة ويجذبهم للمادة التعليمية المعروضة ، وقامت بتحديـد مواضـع 
إدخــال الــصور الثابتــة والمتحركــة ومقــاطع الفيــديو إلدراجهــا فــي البرنــامج عنــد حوســبته بمــا يحقــق عنــصر 

  ه استخدام ، ويدعم تكامل حواس التلميذ مع بعضها عند المبرمج جالمنه ثريوبما ي اإلثارة  والتشويق ،
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 أن يكون قابًال لحوسبته ضمن إمكانات الباحثـة البرنامج الحاسوبي، كما راعت الباحثة عند كتابة السيناريو
  Swish Max و أن يكـون قـابًال للتطبيـق ضـمن إمكانـات برنـامج الحاسـوبية،في تصميم وبرمجـة البـرامج 

  .الذي اختارته لتصميم البرنامج الحاسوبي المقترح
 :يلي لما اً وصف السيناريو يتضمنو 
وُيراعـى عـدم تعليميـة  شاشات إلى توزيعها تم يالعلمية، المادة تحليل  بعد :التعليمية الشاشات تصميم - أ

 ،اإلكثار من المعلومات في الشاشة الواحدة ، وترتيب مضمون كل شاشـة بطريقـة منظمـة وغيـر عـشوائية 
فيها حتى يتقنها التلميـذ ، و راعـت الباحثـة عـدم إدراج صـور المعلومات  تكرار توفير إمكانية باإلضافة إلى

على عدم تشتيت انتباه التلميذ أو إلهائـه و مقاطع فيديو ال عالقة لها بصلب محتوى الدروس وذلك حرصًا 
  . عن التعلم

 ومتتابعـاً  متسلـسالً  انتقـاالً  التعليميـة الـشاشات  ويراعى فيها أن يكـون االنتقـال بـين :الشاشات تسلسل - ب
  .بطريقة مشّوقة وممتعة  معلومة إلى أخرى من االنتقال للتلميذ تتيح بحيث

بعد كل استجابة يقدمها  فورية بصورة تُقَّدم بحيث الراجعة التغذية يتم تصميم و : الراجعة التغذية - ت
عملية تزويد المتعلم بمعلومات "خاطئة ، وُيقصد بالتغذية الراجعة أنها  أم صحيحة أكانت سواء التلميذ،

، إلى التعديل حول استجاباته، بشكل منظم ومستمر، من أجل مساعدته في تعديل االستجابات التي تحتاج
  www.abegs.orgعن ) الحطاب، بدون تاريخ( "ت االستجابات التي تكون صحيحة وتثبي

حيث يتم تصميم مجموعة من األنشطة لتُقدَّم للتلميذ بعد كل معلومة وذلك الختبار  : البنائي التقويم - ث
تعليمية  نقطة كل  دراسةمن انتهائه بعد التلميذ يقوممدى استيعاب التلميذ للمحتوى التعليمي الُمختار ، ف

  .الفورية السلبية أو اإليجابية التعزيزات له متقدَّ ثم  ، حولها األسئلة بعض عن باإلجابة

 :تصميم البرنامج حاسوبيًا   -1-2-2

 التـصميم الـورقي ،  بعـدَ  لـه التـصميم الحاسـوبي"إن الترتيب الصحيح لخطوات بناء أي برنامج أن يأتي 
 بعد ، ف) 44ص، 2005مرعشي،" ( ًا هو المرحلة األخيرة في إنشائهفبناء المنزل فيزيائي  منطقٌي ، أمرٌ وهذا
 اسـتعانت فـي  ولتحقيـق ذلـك تفاعلي ، برنامج إلى تحويله  بحوسبته وقامت الباحثة ، ورقيًا السيناريو كتابة

 لغــة  مــستخدمةً Swish Max  التــصميمبرنــامجحوســبة البرنــامج المقتــرح للبحــث الحــالي ببــرامج عديــدة ك

http://www.abegs.org/
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  ، والـــتحكم بهـــا المتـــوفرة فيـــه إلضـــافة أوامـــر البرمجـــة للعناصـــر المعروضـــة )Action Script(البرمجـــة 
 العمـري التالمـذة مـستوى تناسـب  أتـاح للباحثـة إدراج الـصور واألصـوات التـيو اسـتخدام هـذا البرنـامج

 يلزمهـا مـا لجمـع العنكبوتيـة الـشبكة مـن الباحثـة اسـتفادت وقـد ،والجاذبية التشويق عنصري وتحقق والعقلي،
باإلضـافة إلـى   النهـائي، بـشكله وٕاخراجـه البرنـامج إغنـاء في دورها لها موسيقا و صور و فيديو مقاطع من

،  بعــد تحميلهــا مــن الــشبكة العنكبوتيــة الــصور لمعالجــة )Photoshop) Adobeبرنــامج اســتخدام الباحثــة 
 ، و لتحويـل صـيغ مقـاطع الـصوت )(Adobe Auditionبرنامجمعالجة األصوات واقتطاعها  باستعانت لو 

كـــذلك عملـــت الباحثـــة علـــى إضـــافة مقـــاطع فيـــديو إلـــى البرنـــامج  لـــدعم ) Format Factory(ببرنـــامج 
إلضـافة " طيـور الجنـة"المـأخوذ مـن قنـاة " الحـواس الخمـس" فيـديو عنصري التشويق والمرح ، فقامت بإدراج

نكهة محببة لدى التالمذة الصغار، والذي يخدم بدوره المعلومات المطروحة في إحدى مراحل البرنـامج ، و 
ســعت الباحثــة إلــى أن يكــون البرنــامج تفاعليــًا بدرجــٍة كبيــرة ، أي أن يكــون التلميــذ هــو العنــصر النــشط و 

ـــــــــــه ، فراعـــــــــــت عنـــــــــــد حوســـــــــــبته أن تجعـــــــــــل األساســـــــــــي فـــــــــــ ـــــــــــسلبي ل   ي اســـــــــــتخدامه ، ال المـــــــــــستخدم ال
 ســهًال وممكنــًا بالنــسبة للتالمــذة، فتُقَّــَدم -والمتمثلــة فــي الفــأرة ولوحــة المفــاتيح-اســتخدام عناصــر اإلدخــال 

  نقرالمعلومـــُة للتلميـــذ أوًال ثـــم تعـــَرض عليـــه أســـئلة محـــددة حـــول تلـــك المعلومـــة ، ويقـــوم باإلجابـــة عنهـــا بـــال
 عليهـــا بـــزر الفـــأرة ، أو بـــسحب اإلجابـــة الـــصحيحة إلـــى موضـــعها المناســـب،  وبالتـــالي راعـــت الباحثـــة أن 

ـــــة" ـــــة اإلجاب ـــــارة ، وفـــــي حال ـــــة مـــــن موضـــــوعات مخت ـــــل كـــــل ســـــؤال معلومـــــاٌت أو أجـــــزاٌء تعليمي ـــــوفر قب   يت
 وفـي ،) 55، ص1998الفـار،" ( الخاطئة ُتراَجع أجـزاء مـن المـادة العلميـة ، فُيعطـى المـتعلم معونـة فوريـة 

حالـــة اإلجابـــة الـــصحيحة ينتقـــل التلميـــذ إلـــى معلومـــة جديـــدة ، أي أن التلميـــذ لـــن يـــتمكن مـــن االنتقـــال إلـــى 
  .المرحلة الالحقة ما لم ينجح في اختبار المرحلة الحالية

  :وعند تصميم شاشات البرنامج الحاسوبي أكدت الباحثة على توفر ثالثة أمور

 التغذية الراجعة  -ج      االستجابة-  ب  المثير   - أ
ــــــذ ، ويجــــــب أن يكــــــون "  ــــــي ُتعطــــــى للتلمي ــــــر مــــــن مجمــــــوع المعلومــــــات واألســــــئلة الت ــــــألف المثي ــــــث يت   حي

القـال وناصـر " (المثير مميزًا أي معروفًا، يشتمل على اإليحاءات والتلميحـات التـي ُتمهِّـد لإلجابـة الـصحيحة
بعـدم اقتـصار المثيـرات علـى الـشكل النـصي، و اهتمت الباحثة عند تـصميم البرنـامج ، )341، ص2006،

  .بل اشتملت أيضًا على صور و مقاطع فيديو ومقاطع صوت 
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فتتمثل في إجابة التلميذ عن الـسؤال المطـروح فـي كـل مرحلـة ، وجعلـت الباحثـة اإلجابـة " االستجابة"   أما 

عن األسئلة تتمُّ بأشكال مختلفة ، كأن يقوم التلميذ بإيصال كل صغير من الحيوانات إلى والده ، وذلك يـتم 
ت ، وأن يقـــوم بتحريـــك شخـــصية اللعبـــة نحـــو الغـــذاء الـــصحي وذلـــك باســـتخدام عـــن طريـــق الـــسحب واإلفـــال

األسهم من لوحة المفاتيح، باإلضـافة إلـى غيرهـا مـن االسـتجابات المتنوعـة، وذلـك حرصـًا علـى عـدم وجـود 
  .أي ملل أثناء التعلم

يحة ينتقـل إلـى فـي إخبـار التلميـذ بـصحة إجابتـه أو خطئهـا ، فـإذا كانـت صـح" التغذيـة الراجعـة" وتتمثل 
ة معلومة جديدة ، وٕاذا كانت خاطئة يعود إلى بداية المعلومة الحالية، ويتكرر ذلـك  تمكن من اإلجاب ى ي حت

وتشير المصادر العلمية إلى أن الدور الذي تلعبه التغذيـة الراجعـة فـي التعلـيم " ،  بشكل صحيحعن السؤال
م بتغيير سلوكه عندما يعرف نتائج سلوكه الـسابق، ينطلق من النظريات التي تؤكد على حقيقة أن الفرد يقو 

ـــتعلم ، و ترســـيخ  و تؤكـــد علـــى أهميـــة التغذيـــة الراجعـــة فـــي اســـتثارة دافعيـــة التلميـــذ وتوجيـــه طاقتـــه نحـــو ال
  ) .  3،ص2002الشائع، " (المعلومات لديه 

  :وفي تصميم الشاشات وتنسيقها حاسوبيًا راعت الباحثة ما يلي 
 .ابة تشّد التلميذ للمادة المعروضة إدراج ألوان و صور جذ - 1

 .مالءمة سرعة عرض المعلومات في الشاشات مع الفئة المستهدفة من التالمذة  - 2

عدم ازدحام الشاشة بالعناصر والمعلومات، وٕاذا كـان هنـاك ضـرورة لـذلك ُتعـرض المعلومـات بالتـدريج  - 3
 .شيئًا فشيئًا 

إذ أن توظيـف الـصوت فـي " باإلضـافة إلـى الـصوت ، التنسيق بين مكونات الشاشة من صور و نص - 4
بعـــد إدراج و ، لـــذلك )273، ص2001منـــصور،" (البرنـــامج التعليمـــي هـــو أســـاس بـــرامج الوســـائط المتعـــددة

لة صـــوتية قامـــت الباحثـــة بـــإدراج بعـــض مقـــاطع، التالمـــذةولمـــستوىالـــصور المالئمـــة للمـــادة العلميـــة    ُمـــسجَّ
ـــة، ـــراءة،،مـــات لترافـــق عـــرض الجمـــل والكلبـــصوت طفل ـــك لمـــساعدة التالمـــذة ضـــعيفي الق ـــدَّ  وذل ـــذلك ال ب    ل

   مــــن الحــــرص علــــى وضــــوح الــــصوت وســــالمة لغتــــه، كــــذلك ُيمكــــن اســــتخدام بعــــض األصــــوات المناســــبة 
  و الموســـــــــــــيقا عنـــــــــــــد تقـــــــــــــديم التغذيـــــــــــــة الراجعـــــــــــــة أو أثنـــــــــــــاء عـــــــــــــرض البرنـــــــــــــامج و ذلـــــــــــــك لتـــــــــــــشجيع

 إدراج مقاطع متنوعة من الموسيقا في كل شاشة،أيضًا بلذلك قامت الباحثة  التلميذ وزيادة دافعيته للتعلم ،
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 البرنــامج ، ولــضمان عــدم شــعورهم بالملــل أثنــاء اســتخدامري الجاذبيــة والمتعــة لــدى التالمــذة لتحقيــق عنــص
 .الحاسوبي

، فـإذا نقـر  في أعلى كل شاشة مـن شاشـات البرنـامجةموجود" مفتاح "كذلك قامت الباحثة بتخصيص صورة
  :تحوي ثالثة خيارات هي)) 3(شكل رقم (عليها التلميذ ظهرت أمامه قائمة مساعدة 

  

 
  ألول فهمهـا مـن التلميـذ يـتمكن لـم إذا المعلومـة إلعادة : المرحلة إعادة 
   .مرة
  اللعبـة في سيستخدمها التي والمفاتيح األزرارَ  للتلميذ ويبين: اللعبة دليل 
  )).4(رقم شكل(
  تـسأل شاشـة تظهـر وعنـدها أراد، متـى اللعبـة مـن التلميـذ رجليخ: خروج 

  . البرنامج من الخروج في حقاً  رغبته من التلميذ

 المساعدة قائمة) : 3 (رقم الشكل
  اللعبة في

  
   دليل اللعبة:)4 ( رقمشكلال

  

 شخصيًا ،  البرنامجوذلك باختبار،  بشكل كليٍّ  هوبعد تصميم البرنامج الحاسوبي قامت الباحثة بتقويم
  : واختبار الزمالء له ، وكذلك عرضه على عدد من السادة المحكمين ، وفق التالي 
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  : للبرنامج االختبار الشخصي -1-2-3

من صحة التـصميم ع عمله ذاتيًا ليتحقق  ُيراجِ  حاسوبي أنمن الجدير بأي مصمم بعد تصميمه لبرنامجٍ 
  عدة مرات ، مجّربـة كافـةباختبارهوخلوه من األخطاء، لذلك وبعد تصميم البرنامج حاسوبيًا ، قامت الباحثة 

و فالعديــد مـــن المبـــرمجين يقومــون بسلـــسلة مـــن االختبــارات الشخـــصية لبـــرامجهم، " ،  واإلجابـــات الخيــارات
ب وتفحــص البرنــامج باســتخدام حــاالت مختلفــة مــن البيانــات قــدر و  الجلــوس أمــام الحاســيــةَ  عمليعنــي ذلــك
 وذلــك الكتــشاف نقــاط الــضعف واألخطــاء فــي البرمجــة ، وخــالل االختبــار الشخــصي ينبغــي علــى ،اإلمكــان

يفـشل ، المبرمجين أن يجربوا قيمًا قصوى وٕادخاالت خاطئة، وغالبًا يحاولون باختبـارهم أن يجعلـوا البرنـامج 
، 2005مرعـشي،" (  مـا سـيحدث فـي كـل األحـواللمراقبـةجربوا كل خيار متاح فـي البرنـامج كما يجب أن ي

  .) 139ص

 :بل الزمالء اختبار البرنامج من قِ  -1-2-4

مــن المفيــد أن يطلــب المــصمم مــن زمالئــه تجريــب البرنــامج واختبــاره،  ليأخــذ بــآرائهم ومالحظــاتهم فــي 
بالحـسبان أنـه كلمـا كانـت مجموعـة األشـخاص الـذين تعديله وتـصويب أخطائـه ، ويجـب أن يـضع المـصمَّم 

بعـرض البرنـامج ، وهذا ما اعتمدته الباحثة حيث قامت أكبر ، كانت فرصة تحسينه  أكبر يجربون برنامجه
  .على مجموعة من زمالئها المعلمين ألخذ آرائهم ومقترحاتهم بشأنه 

  :المحكمين السادة على المبدئية بصورته البرنامج عرض -1-2-5
علـى عـدد  CD من البرنامج الحاسوبي محمَّلة على قـرص مـضغوط تمثل في عرض النسخة المبدئيةوي
الـــواردة و  ية فـــي كليـــة التربيـــة مـــن جـــامعتي دمـــشق وتـــشرين أعـــضاء الهيئـــة التدريـــس الـــسادة المحكمـــينمـــن

،  للحـصول علـى أراء الـسادة ))1(ملحـقانظـر ( ومرفقًة ببطاقة تقـويم للبرنـامج ،  )5(ق أسماؤهم في الملح
العناصـر المكتوبـة ودرجـة مالءمـة  ، التي ُصـمِّم ألجلهـاتحقيق األهدافالمحكمين بشأن قدرة البرنامج على 

التــــرابط  مــــدى  ،و فــــي البرنــــامج لخــــصائص المتعلمــــين ولمحتــــوى الــــدروس المختــــارةوالمرســــومة والمــــصورة
استخدام البرنـامج بالنـسبة للفئـة سهولة وللحصول على مالحظاتهم حول درجة  العناصر، بين هذهوالتكامل 
 وتقــديم المقترحــات والتعــديالت الالزمــة رى، النــواحي التربويــة والفنيــة األخــجميــع، باإلضــافة إلــى المــستهدفة
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والتــي يرونهــا ضــرورية لتحــسين البرنــامج و تــصحيح مــا ورد فيــه مــن أخطــاء، وبعــد إطــالِع المحكمــين علــى 
  :البرنامج واإلجابِة عن بطاقة تقويمه ، كان من مقترحاتهم ما يلي 

ــ شخــصيةٍ تغييــر شــكل مؤشــر اللعبــة مــن شــكل  .1  ، إلــى شــكل ســهم بــرأس مــدبب ، ليــسهل علــى ة كرتوني
 . البرنامج من الذي يريدونهعنصر الالتالمذة النقر على 

 .  محتوى البرنامجتغيير صياغة بعض الجمل الواردة في   .2

 غيـــرصـــوتية لجميـــع العبـــارات والجمـــل الـــواردة فيـــه ، وذلـــك لمراعـــاة التالمـــذة  بمقـــاطعإرفـــاق البرنـــامج  .3
 .قادرين على القراءة لوحدهم ال

 .وقد قامت الباحثة باألخذ بهذه المقترحات ، وتعديل البرنامج وفقها ليصبح جاهزًا للتطبيق

  :التنفيذ مرحلة -1-3
  :والحوسبة قامت الباحثة بتطبيق البرنامج على التالمذة ، وفق ما يلي اإلنتاج مرحلة من االنتهاء بعد
  :استطالعياً البرنامج  تجريب -1-3-1

 األسـتاذ المـشرف موافقـة علـى والحـصول وتعديلـه وفـق آراء الـسادة المحكمـين ، البرنـامج إخـراج بعـد
الحلقـة األولـى /  التعلـيم األساسـيبتطبيـق البحـث فـي عـدد مـن مـدارس الالذقيـة محافظةفي  التربية مديريةو 
ة مـن تالمـذة الـصف تلميذًا وتلميـذ ) 30( على فردي بشكل قامت الباحثة بتجريب البرنامج المحافظة ، في

عـين قريـة الـشهيد أحمـد صـقر فـي ة مدرسـ  للبحـث وذلـك فـيالرئيسية أفراد العينةغير  الثاني األساسي وهم
للتطبيـق  وجاهزيتـه البرنامج صالحية من لتأكدبهدف ا ،جبلة ، ومدرسة التطبيقات في مدينة جبلة /الشرقية

 5/11 وحتـى 29/10الفتـرة الواقعـة بـين  ذلـك فـيتـمَّ  و ،مالءمتـه لهـم  معـه والتالمـذةالنهائي ومدى تفاعل 
وقــد انتبهــت الباحثــة إلــى أخطــاء التالمــذة أثنــاء اســتخدامهم للبرنــامج  ، 2013/2014مــن العــام الدراســي 

 كـانف لتقوم بتعديل المحتوى التعليمي و أساليب عرض المعلومات بما يجنب الوقوع في الخطأ مرة أخرى،
 :يلي ما يكمن فيالستطالعيةا التجربة إجراء من الهدف

 .التحقق من مالءمة البرنامج للفئة المستهدفة من التالمذة - 1

 .النهائي التطبيق أثناء لتالفيها التجريب تواجه التي والصعوبات األخطاء اكتشاف - 2

   .الحصول على مقترحات المعلمين بشأن البرنامج - 3
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  .لالستخدام النهائيلبرنامج ا جاهزية منأي أن التجربة االستطالعية تهدف بشكل عام للتحقق 

وكلما زاد عدد األشخاص في  " ،"اختبار بيتا"إن اختبار جاهزية البرنامج من قبل المستخدمين ُيعرف بـ 
اختبار بيتـا كلمـا زادت فرصـة اكتـشاف األخطـاء ، إذ أن المـستخدمين غالبـًا يجربـون أشـياَء لـم تخطـر ببـال 

 وكبيـرة فـي عرُف كلَّ صـغيرةٍ اللعبة يمبرمج ف"،   )140، ص2005مرعشي، ( " من كتب وصمم البرنامج 
 المطلوبـة لجعـل اللعبـة أكثـر تـسليًة اإلجابـات تهم سـوف تعطيـهمالحظـاو لكن اآلخرين ال يعرفـون ، لعبته ، 

  .) 248، ص 1998الكعبي ،" (نتبه لها ي على االنتباه لبعض األمور التي لم ستساعدهومتعة ، و 

  ،)5(يوضــحها الــشكل رقــمجــة اللعبــة واختبارهــا و إصــالح أخطائهــا ثــالُث خطــواٍت مرتبطــة ببعــضها إنَّ برم
  . للمبرمج من االنتباه لها ال بدَّ و 

  
  

  

  

 

  

  

  )241، ص2005محمود،(

  ارتباط خطوات تصميم البرنامج الحاسوبي مع بعضها:) 5 ( رقمشكلال
  

  :إخراج البرنامج الحاسوبي بصورته النهائية  -1-3-2

ه ، وجمــع المالحظــات  اســتخدام تحديــد الــصعوبات التــي واجهــت التالمــذة أثنــاء و البرنــامج اختبــاربعــد 
قـــويم عمليـــة التجريـــب االســـتطالعي واالنتبـــاه إلـــى المـــشاكل التـــي ظهـــرت أثنـــاء بت، قامـــت الباحثـــة حولـــه 

بالـشكل وتـصحيح مـا ورد فيـه مـن أخطـاء ، ثـمَّ إخراجـه  بعض النقـاط فـي البرنـامج التطبيق، وقامت بتعديل

Test  
  اختبار

Debugging 
  إصالح

  برمجة
Programming 
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   .على أفراد العينة األساسية للبحث ، ليصبح جاهزًا للتطبيق ))12(ملحق  ( النهائي

   :األلعاب على والقائم الُمصمَّم الحاسوبي البرنامج مزايا - 3‐3‐ 1

   :بأنه الُمصمَّم الحاسوبي البرنامج مزايا تلخيص ُيمكن
 التفاعـل وُيمكـن ، مبـسط بـشكل تُقـدَّم تامعلومـ مـن يحويـه بمـا كافـة التالمـذة مستويات مع يتناسب 
 .مرن بشكل معها
 تتــألف حيــث كنــز، إلــى للوصــول مغــامرةٍ  عــن عبــارة فهــو التالمــذة وميــول اهتمامــات مــع يتناســب 

  .الكنز إلى وصوالً  فيها والخوض للعبها التلميذ تّشد ، عدة مراحل من المغامرة
 علـــى قدرتــه و الذاتيــة، ســرعته حــسب اللعبــة بخــوض تلميـــذ كــل يقــوم حيــث ، التعلــيم تفريــد يــدعم 

  .وفهمها المعلومات استيعاب
 ـــديو مقـــاطع و صـــور مـــن متعـــددة وســـائط يتـــضمن ـــراد الموضـــوعات حـــول صـــوت ومقـــاطع في  الُم
  .وجودته التعلم نسبة في زيادةً  يحقق وبالتالي ، وتشويقه البرنامج جاذبية من يزيد ماب ، تعليمها
 المدرسي المنهاج حولو  التعلم عملية حول التالمذة لدى إيجابية آراء تكوين على يساعد.  
 المتـوفرة األنـشطة تنـوع خـالل مـن لـه، اسـتخدامهم أثنـاء لتالمـذةل اإليجابي تفاعلَ ال البرنامج يضمن 
 حيـوان كل وضع و  ،العين أقسام تركيب و ، الصحيح مكانها في الخمس الحواس صور وضع مثل ، فيه

 دور تفعيـلالبرنـامج  يـضمن وبالتـالي ، المتنوعـة األنـشطة مـن وغيرهـا جـسمه، يغطي الذي الكساء بجانب
 النجـار( "التَّعليميـة مباشـرة  األداة مـع وتفاعلـه الـشاشة أمـام بجلوسـه اإليجابيـة المـشاركة خـالل مـن "التلميـذ

  .)35،ص2002 ،و زمالؤه 
 "والعقاب  الثواب  من  كنوع  والسلبية  اإليجابية التعزيزات البرنامج ُيقدِّم "    )Trappl , et al.,2009, 
p. 7.( 
 علـى والتأكيد ، المتنوع الغذاء تناول على التالمذة كتشجيع ، القيم من العديد على البرنامج يحتوي 
  .اللعبة ختام في التلميذ عليه يحصل الذي الكنز هي الكتب جعل خالل من والمطالعة العلم أهمية
  

  :التحصيلي االختبار تصميم -2
  االختبار وُيعدُّ  "، تحصيليٍّ  اختبارٍ  شكل على عادةً  يكون مقياس بواسطة التالمذة تحصيل ُيقاس
  ويتحقق معينة، مادة في ومهارات لمعلومات التالمذة تحصيل مستوى لتحديد منظمةً  طريقةً  التحصيلي
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ذلــك مــن خــالل إجابــاتهم عــن الفقــرات االختباريــة ، و ال ُيمكــن االســتغناء عــن هــذا االختبــار فــي مجــاالت 
وأغـــراض متعـــددة ، وٕاضـــافًة إلـــى قيـــاس تحـــصيل التالمـــذة يمكـــن االســـتفادة منـــه فـــي تـــشخيص نقـــاط القـــوة 

  ).58، ص2008طربية،"(داف المرسومة والضعف لديهم، وتعرُّف مدى تحقيقهم لأله

يتكــون مــن عــدد مــن البنــود أو األســئلة الموضــوعة بــشكل مــنظم لقيــاس " ويعّرفــه الرفــاعي  بأنــه اختبــار
  ).263 ، ص1982الرفاعي ، " (تحصيل التلميذ، وينتهي إلى وضع النتائج بلغة الكم 

 فــي موضــوع مــا فــي ضــوء األهــداف التالمــذةإجــراء مــنظم لتحديــد مقــدار مــا تعلمــه  "  أيــضًا بأنــهفعــرَّ ويُ 
 ، وقــد اتبعـــت الباحثـــة الخطــوات التاليـــة فـــي تـــصميمها )172ص، 2007الزغلـــول والمحاميـــد ،" (المحــددة 

  .الختبار البحث الحالي 

 : تحديد الهدف من االختبار التحصيلي  -2-1

 :هدفت الباحثة من بناء االختبار التحصيلي إلى أمرين اثنين 

لتالمذة المسبقة فيما يتعلق بالدروس المختـارة ، والتحقـق مـن تكـافؤ مجمـوعتي تحديد معلومات ا - 1-1- 2
البحث التجريبية والـضابطة فـي الموضـوعات المدروسـة، بحيـث ُيطبَّـق االختبـار بدايـًة قبـل تطبيـق البرنـامج 
 الحاسوبي على أفـراد المجمـوعتين ، وذلـك للتعـرف علـى مـا يمتلكـون مـن معـارف وخبـرات سـابقة ، وُيـسمى

 " .االختبار القبلي"

 تعلُّــم التالمــذة ، ومــدى تحقــيقهم لألهــداف المحــددة للبرنــامج الحاســوبي ، باإلضــافة درجــةقيــاس  - 1-2- 2
إلى الكشف عن فاعلية البرنامج في التعليم ، وذلك بتطبيـق االختبـار ذاتـه بعـد االنتهـاء مباشـرة مـن تطبيـق 

  . "االختبار البعدي"البرنامج الحاسوبي، وُيسمَّى وقتذاك 

 :بناء جدول المواصفات  -2-2

 إذ يـتم مـن خاللـه تحديـد عـدد  االختبـار ،بنـاء يعتبر أمرًا أساسـيًا فـي جدول مواصفات االختبار بناء إنَّ 
 قائمـة تـربط بـين وهو عبارة عـن األسئلة المرتبطة بكل هدف في كل موضوع من الموضوعات المدروسة ،

األهداف والمحتوى التعليمي مـن ناحيـة، وبـين المحتـوى وفقـرات االختبـار مـن ناحيـة أخـرى ، ويمثـل الركيـزة 
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 الـداخلي وتمثيلـه للموضـوعات اتـساقهستند إليها في الكـشف عـن صـالحية االختبـار ومـدى األساسية التي يُ 
  . صدق محتوى االختبارعن ، أي الكشفالمطروحة 

  :دول المواصفات لالختبار الحالي قامت الباحثة بالخطوات التالية وإلعداد ج

 .تحديد الموضوعات الدراسية التي تريد الباحثة تصميم اختباٍر لها  - 2-1- 2
 ).4(الموضوعات المدروسة ، ملحق تحديد األهداف التعليمية التي تغطي  - 2-2- 2
 ، وعدد األسـئلة كل مستوى في تحديد األوزان النسبية لألهداف التعليمية ، وعدد أسئلة االختبار  - 2-2-3
  :كما يلي، فكان الجدول النهائي ) 13(، وفق المعادالت الواردة في الملحق كل درس ل

  األوزان النسبية وعدد األهداف واألسئلة للموضوعات المدروسة) 3(جدول 

  المعرفي المجال في التعليمية األهداف
  المحتوى

 الوزن
 النسبي
  المجموع  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر   %للدرس

  3  __  __  __  2  __  1 15.78  1الدرس
  4  __  __  __  __  __  4  21.05  2الدرس
  5  1  __  __  2  __  2  26.31  3الدرس
  4  __  1  __  __  1  2  21.05  4الدرس
  3  __  __  __  __  __  3  15.78  5الدرس

  19  1  1  __  4  1  12  %100  المجموع

  %100  5.26  5.26  __  21.05  5.26  63.15  للمستوى النسبي الوزن

  
 كل في األسئلة عدد

  مستوى
12.63  

  
1.05  
  

4.21  __  
  
1.05  
  

  
1.05  

  

 المقترح العدد
 االختبار ألسئلة
)20(  

  20  1  1  __  5  1  12  بالتقريب األسئلة عدد

    المجموع  5الدرس  4الدرس  3الدرس  2الدرس  1الدرس
 في األسئلة عدد

  20  3.15  4.21  5.26  4.21  3.15  الدرس

 األسئلة عدد
  بالتقريب

3  4  6  4  3  20  
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  :بناء االختبار التحصيلي  بصورته األولية  -2-3

 سـؤاًال ، وراعـت فـي 20قامت الباحثة بعد بناء جدول المواصفات بصياغة أسئلة االختبار والتـي بلغـت 
 فـي المجـال المعرفـي ، واعتمـدت ذلك األوزان النـسبية لألهـداف الدرسـية ، واألوزان النـسبية لمـستويات بلـوم

في صياغتها على األنماط التـي تناسـب مـستوى التالمـذة والتـي ُيمكـن حوسـبتها وٕادراجهـا فـي اللعبـة ، وهـذه 
  :األنماط هي 

 وتتيح خطئها، أو صحتها في الشك حقائق أو أحكام شكل وتأخذ: نمط أسئلة الصواب والخطأ   - أ
 درجاتهـا االختبـارات، وتوضـع مـن آخـر نـوع أي يتيحـه مـا مأكبـر األسـئلة مـن عـدد عـن اإلجابـة للتلميـذ

  أسئلة ، وراعت الباحثـة عـدم وضـعتسعة أسئلة الصواب والخطأ في االختباركاملة، وبلغ عدد  بموضوعية
ـــاح للمـــتعلم فرصـــة  ـــتظم حتـــى ال تُت اإلجابـــات الـــصحيحة بنظـــام ثابـــت بـــل قامـــت بتوزيعهـــا بـــشكل غيـــر من

 . التخمين
 عليـا مـستويات لقيـاس التصدي من األسئلة النوع لهذا يمكنو ": ار من متعدد  نمط أسئلة االختي  - ب
، وبلـغ عـدد أسـئلة )318، ص2009، ميخائيـل" (إعـدادها  حـسنأُ  إذا والمعرفـي العقلـي والنـشاط الـتعلم فـي

، وراعت الباحثة أن تكون البدائل في كل سؤال متـساوية فـي   أسئلةاالختيار من متعدد في االختبار ثمانية
  .الطول قدر اإلمكان، وأال تقل عن أربعة بدائل

 وبلـغ ، تناسـبها التـي والـصور الكلمات بين بالمزاوجة يقوم أن التلميذ من نطلب كأن : المزاوجة نمط  - ت
 الـذي والكـساء حيـوان كـل بـين يـزاوج أن التلميـذ مـن يطلـب واحـداً  سـؤاالً  االختبـار فـي المزاوجـة أسـئلة عـدد

 .يغطيه
 

 الخـاص، بأسـلوبه األسـئلة عـن إجابتـه عـن للتعبيـر للتلميـذ المجـال إلتاحـة :المفتوحـة األسـئلة نمـط   - ث
 للسمكة، بالنسبة الحراشف أهمية يتناول إحداهما ، اثنين سؤالين االختبار في المفتوحة األسئلة عدد وبلغ

  .المتنوع الغذاء في يهرأ يبين أن التلميذ من يطلب واآلخر

 صياغة األسئلة السهولَة اللغوية لمفـردات االختبـار ، و وضـوحها، ومناسـبتها لمـستوى عندوراعت الباحثة 
" درجــة الــصفر"لإلجابــة الــصحيحة لكــل ســؤال و" درجتــين"التالمــذة العمــري والعقلــي ، وقامــت بتخــصيص 

   .لإلجابة الخاطئة
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  :النقاط التالية ب الباحثة أثناء بناء االختبار اهتمت وقد
  . من مستويات بلوم الستة  أن تقيس األسئلة مستويات معرفية-
  . أن تراعي األسئلة الفروق الفردية بين التالمذة -
  . التعلم  التالمذة نحو  أن تثير األسئلة دوافعَ -
  

  :التحصيليالتجريب االستطالعي لالختبار  -2-4
تلميـذًا وتلميـذة مـن تالمـذة الـصف ) 30(ثة بتطبيق االختبار على عينة استطالعية مؤلفة مـن قامت الباح

و مدرســة " الــشهيد أحمــد صــقر"الثــاني األساســي، مــن غيــر العينــة األصــلية للبحــث ، وذلــك فــي مدرســتي 
امــت  وبعــدها ق2013 مــن شــهر تــشرين الثــاني لعــام 11-10، وقــد تــمَّ تطبيــق االختبــار يــومي "التطبيقــات"

  .الباحثة بالتحقق من صدق االختبار و ثباته 
  : االختبار صدق من التحقق  -5‐ 2
   :الظاهري الصدق 

 شـريطة ، ألجلـه وضـعت الذي للغرض وقياسها االختبار بنود سالمة على المحكمين اتفاق" به يقصد 
" لهـم الذاتيـة بـالرؤى اً مرهونـ التعـديل يكـون ال حتى ، العلمي االختصاص أصحاب من المحكمون يكون أن
 مـن عـدد علـى بعرضـه الباحثـة قامـت االختبـار، إعـداد وبعـد لـذلك ،  427)،ص 2005 الحميـد، بـدع(

 الملحـق في أسماؤهم والواردة وتشرين، دمشق جامعتي من التربية كلية في التدريسية الهيئة أعضاء السادة
 التالمـذة، مـن المـستهدفة الفئـة لمـستوى ومالءمتهـا االختبـار، بنـود سـالمة مـدى علـى للوقوف وذلك ،(5 )
 المحكمـين الـسادة أبـدى إذ للبحـث، العـام بالهـدف ارتباطهـا ومـدى فيهـا، الـواردة للمعلومـات العلميـة والدقـة

 ضـافةوإ  وتعـديل حـذف مـن يلـزم مـا بـإجراء الباحثـة فقامـت ، حولهـا ومالحظـاتهم االختبار بنود في هماءر آ
  . للتطبيق النهائية صورته في اً جاهز  االختبار وأصبح ، اآلراء ضوء في

 :االختبار ثبات من التحقق -2-6

 ر تطبيق االختبار أو إتباع طرق أخرى تتسم بالدقةاالوصول إلى النتائج نفسها بتكر "ُيعرَّف الثبات بأنه 
 اتساق درجات"، أي يقصد به  ) 417 ، ص 2005عبد الحميد ، " (واالتساق للوصول إلى ثبات النتائج

   ) .429  ،ص2003أبو عالم، "(د المجموعة من األفر االختبار 

  :وقد قامت الباحثة بالتحقق من ثبات االختبار بطريقتين 
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 :Internal Consistency Reliabilityثبـات االتـساق الـداخلي بمعادلـة ألفـا كرونبـاخ  -2-6-1
بيانـات أفـراد العينـة االسـتطالعية  حـساب معامـل االتـساق الـداخلي باسـتخدام معادلـة ألفـا كرونبـاخ لحيث تمَّ 

 ) .5( تلميذًا وتلميذة ، فكانت النتيجة كما هو موضح في الجدول 30والبالغ عددهم 
قامــت الباحثــة بتطبيــق االختبــار علــى : Repetition Reliabilityالثبــات بإعــادة التطبيــق  -2-6-2

 أسـبوعين مـن التطبيـق األول ، أفراد العينة االستطالعية ، ثم أعادت التطبيق على العينة ذاتها بعـد مـضي
، بـين التطبيـق األول والثـاني) رسـونبي(وقامت باستخراج معامالت الثبات عن طريق حساب معامل ارتباط 

 .يوضح النتيجة ) 4(والجدول 
 

   االتساق الداخلي ألفراد العينة االستطالعيةو إعادة التطبيقالثبات بطريقة قيم معامالت  )4(الجدول 
  كرونباخ ألفا  باإلعادة الثبات  

  0.89  0.944**  االختبار بنود
   0.01دال عند مستوى داللة (**) 

واالتساق الداخلي بمعادلة ألفا  ،إعادة التطبيق معامالت الثبات بطريقة أن) 4(يتبين من الجدول 
 في حال إعادة تطبيقه عدة مرات عالية وهذا يدل على تمتع االختبار بدرجة ثبات ، عاليةكرونباخ كانت 

أصبح صالحًا )) 3(ملحق ( ، وبالتالي فاالختبار التحصيلي للتطبيق النهائي في حدود عينة البحث
  .للتطبيق

  
  :ساب معامالت السهولة والصعوبة لفقرات االختبار ح -2-7

دد اإلجابـات  البنـد إلـى عـعـن الـذين أجـابوا إجابـة صـحيحة التالمـذةنسبة عـدد : ُيقصد بمعامل السهولة 
  :الصحيحة والخاطئة ، ويجري حسابها باستخدام المعادلة التالية 

  

  الصحيحة اإلجابات عدد
   =السهولة معامل

  الخاطئة اإلجابات عدد + الصحيحة اإلجابات عدد
  )167، ص2002الصراف ،(
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 الــذين أجــابوا عــن المفــردة إجابــة التالمــذة نــسبة عــدد ونحــصل علــى معامــل الــصعوبة مــن خــالل حــساب
  :أو باســــــــــــــتخدام المعادلــــــــــــــة اآلتيــــــــــــــة  ، خاطئــــــــــــــة إلــــــــــــــى عــــــــــــــدد اإلجابــــــــــــــات الــــــــــــــصحيحة والخاطئــــــــــــــة

  )97ص ،2009ميخائيل ،("  معامل السهولة -1= معامل الصعوبة " 
، ))6(ملحـــق (التحـــصيلي  االختبـــار لبنـــود وقـــد قامـــت الباحثـــة بحـــساب معـــامالت الـــسهولة والـــصعوبة 

   .)0.56(متوسط معامل السهولة ، و ) 0.66 – 0.5( بين تتراوح السهولة تال معامفكانت
  ، )0.44(متوســــــط معامــــــل الــــــصعوبة و ، ) 0.5 _ 0.34( معــــــامالت الــــــصعوبة بــــــين  كمــــــا تراوحــــــت

إذ يــشترط أال يزيــد معامــل الــصعوبة للبنــود أو لالختبــار ككــل " للتطبيــق يــدل علــى صــالحية االختبــار وهــذا
يبـين )  5(،  والجـدول )105،ص2008عوض،" (0.25 ، وأال يكون معامل سهولتها أقل من )0.8(عن 

  :تفسير قيم معامل السهولة 

  تفسير قيم معامل السهولة) 5(جدول

  الصعوبة مستوى  القيم مدى
  جداً  صعب  0.34 – صفر
  الصعوبة معتدل  0.59 – 0.35
  السهولة معتدل  0.84 – 0.60

  جداً  سهل  1 – 0.85
  www.iraqacad.org عن) 2009الطائي،(

  
  

  :حساب معامالت التمييز لبنود االختبار  -2-8

بنــــود االختبــــار ، عــــن قــــدرة البنــــود علــــى التمييــــز بــــين التلميــــذ الممتــــاز و التلميــــذ ُيعّبــــر معامــــل تمييــــز 
 فإذا كان معامل تمييز البند مرتفعًا فإنَّ التالمـذة الممتـازين سـيجيبون عنـه إجابـة صـحيحة، بينمـا الضعيف،

 التالمـذة جميـع فـإن منخفـضاً  التمييـز معامـل كـان ذاوإ ال يجيـب عنـه التالمـذة الـضعفاء بـشكٍل صـحيح، 
  .صحيح بشكل عنه اإلجابة من سيتمكنون

الــذي " كيــالي" باســتخدام تقــسيم ))7(ملحــق  ( االختبــاربنــودقامــت الباحثــة بحــساب معــامالت تمييــز قــد و 
ــًا ، ثــم ) 30(يعتمــد علــى ترتيــب درجــات التالمــذة فــي االختبــار والبــالغ عــددهم  تلميــذًا وتلميــذة ترتيبــًا تنازلي

وكـذلك  ، )9(من درجات التالمذة الذين أظهروا أداًء عاليًا وسميت بالمجموعة العليا وعددهم % 27فصل 

http://www.iraqacad.org/
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، )9(وعـة بالمجموعـة الـدنيا وعـددهم جات التالمذة الذين أظهروا أداًء منخفضًا وسميت المجممن در % 27
  :معادلة جونسون" استخدام  تمَّ ثمَّ 

  س ص – ع ص
   =التمييز معامل

0.27 x  ن  
  

  :حيث أن 

  .عدد الذين أجابوا عن المفردة إجابة صحيحة من المجموعة العليا : ص ع 

  عدد الذين أجابوا عن المفردة إجابة صحيحة من المجموعة الدنيا : ص س 

  )571ص، 2005زيتون، (" عدد الطالب : ن 

ــــز  ــــة أن معــــامالت التميي ــــين تراوحــــت ووجــــدت الباحث ــــغ ) 0.74 و 0.37( ب ومتوســــط معامــــل التمييــــز بل
  :وذلك وفق ما يلي  ؛  عالٍ ذو تمييزٍ  إذًا فاالختبار، )0.55(

  . تمييز عاليذات البنود تعتبر فإن )0.40( معامل التمييز أكبر من  إذا كان-" 

  . تعتبر ذات تمييز جيدالبنودفإن ) 0.39 -0.30( إذا كان معامل التمييز بين -

فقــرات ( تعتبــر ذات تمييــز جيــد إلــى حــد مــا البنــودفــإن ) 0.29-0.20( إذا كــان معامــل التمييــز بــين -
  .)حدية تحتاج إلى تحسين

  " ضــــــــــعيفة وينــــــــــصح بحــــــــــذفها البنــــــــــود فــــــــــإن )0.19 ( إذا كــــــــــان معامــــــــــل التمييــــــــــز أقــــــــــل مــــــــــن-
  www.minshawi.comعن ) 2008إبراهيم،   (

يقـوم علـى قبـول المفـردات التـي يتـراوح معامـل " ذلـك ، والـذي" "Diedereich" ديـدريش"ويـدعم معيـار 
  .)416، ص2001عبد الهادي، " (وحذف ما دون ذلك ) 0.75 -0.25(تمييزها بين 

  

  :   البرنامج الحاسوبي حول المعلمين آراء تصميم استبانة  -3

http://www.minshawi.com/
http://www.minshawi.com/
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ُيتوقَّـع أن تتعـزز مكانتهـا مـع التقـدم الـذي نـشهده  دراسة االتجاهات و اآلراء أهمية خاصة ، كما تكتسب
ثورة االتـصاالت، " في مجال االتصاالت و التدفق السريع والهائل للمعلومات الذي يرافق ما ُيعَرف حاليًا بـ 

فال بدَّ بعد كل تطوُّر أن يؤخـذ بعـين االعتبـار رأي الجهـات المعنيـة بهـذا التطـور، لمعرفـة تـأثيره علـيهم ومـا 
  . انطباٍع لديهم تركه من

  : تحديد الهدف من االستبانة -3-1
الحلقــة (تحديــد آراء معلمــي مرحلــة التعلــيم األساســي  إلــى  المــصممة فــي البحــث الحــاليتهــدف االســتبانة

 ،  والُمطبَّق على التالمذة أفراد العينـة SwishMaxالبرنامج الحاسوبي المصمَّم وفق برنامج  حول )األولى
باإلضــافة إلــى معرفــة الــصعوبات التــي تواجــه أولئــك المعلمــين فــي مجــال اســتخدام األلعــاب الحاســوبية فــي 

  . ، ومقترحاتهم في هذا المجالالتعليم

  : بناء االستبانة -3-2
 البرنــامج الحاســوبي حــول) الحلقــة األولــى( معلمــي مرحلــة التعلــيم األساســي آراءلتتعــرف الباحثــة علــى 

ببناء استبانة لتحديد آرائهم ، فبعد اطالعها على العديد من األدبيات المتخصـصة فـي هـذا المقترح ، قامت 
بندًا ، تضمنت عبارات إيجابيـة و أخـرى ) 17(المجال، قامت بصياغة فقرات االستبانة ، والتي بلغ عددها 

موافـق، ( ، وهـي سلبية، تكون اإلجابة عنها محددة بثالث احتماالت وفق مقياس ليكرت ذي التدرج الثالثـي
 تــضمنت كمــاحــسب إجابتــه، ) 6(، وُيعَطــى المعلــم الــدرجات المبينــة فــي الجــدول )حيــادي، غيــر موافــق

 األلعـاب اسـتخدام صـعوبات حـول المعلمين آراء على الحصول غرضه األول ، مفتوحين سؤالين االستبانة
  . التعليمية العملية في األلعاب هذه استخدام حول حاتهمار اقت لجمع والثاني ، التعليم في الحاسوبية

  
  درجات اإلجابات على بنود االستبانة) 6(جدول 

  موافق غير  حيادي  موافق  اإلجابة
  1  2  3  اإليجابية العبارات على اإلجابة درجة
  3  2  1  السلبية العبارات على اإلجابة درجة

  
بعـدد فقـرات االسـتبانة ) 3(ثة بحساب الدرجة الكليـة لالسـتبانة مـن خـالل ضـرب الدرجـة كما قامت الباح

، وذلـك )17(بعـدد فقـرات االسـتبانة ) 2(، و بحساب المتوسط الفرضي لها من خـالل ضـرب الدرجـة )17(
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،  بنــود االســتبانة، وبالتــالي كلمــا ارتفعــت درجــات المعلمــين أفــراد العينــة فــي إجابــاتهم عــن) 7(وفــق الجــدول 
  . البرنامج الحاسوبي المقترح حولايجابية آراءهم  على أن  ذلك دلَّ كلما

  الدرجة الكلية لالستبانة و المتوسط الفرضي لها) 7(جدول 

  االستبانة
 الدرجة
  الدنيا

 الدرجة
  الكلية

 المتوسط
  الفرضي

  34  51  17  المقترح الحاسوبي البرنامج حول المعلمين آراء
  

 الباحثـة قامـت ، االسـتبانة بنـود عـن إجابـاتهم حـسب العينـة داأفـر  المعلمـين آراء علـى الحكـم أجـل ومن
   (8): الجدول وفق العينة دار أف استجابات على الحكم فئات تحديد ثم ، الفئة طول بحساب
  

  االستبانة في لالستجابة درجة أدنى -االستبانة في لالستجابة درجة أعلى
   =الفئة طول

  االستبانة تدرج فئات عدد
  )75، ص2012درويش و رحمة ، (

   =الفئة طول  3-1
3  

 =0.66  

  
  حكم على استجابة أفراد العينةفئات ال) 8(الجدول 

  درجة لكل الحسابي المتوسط قيم فئات  ليكرت مقياس وفق المعطاة القيمة  اآلراء تقدير درجة
  1.66 -1 من  1  سلبي
  2.33 – 1.67 من  2  حيادي
  3 – 2.34 من  3  إيجابي

  
  :وقد حرصت الباحثة عند بناء االستبانة على مراعاة النقاط التالية 

  . استخدام كلمات ذات معاني محددة وغير معقدة -
  . استخدام جمل مختصرة ومرتبطة بالموضوع -
  . أن يحتوي كل بند من بنود االستبانة على فكرة واحدة -
  ) .128، ص1991عبيدات ، "  (عدم وضع أسئلة ُتشِعر المفحوص بالحرج "-
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 : التجريب االستطالعي لالستبانة -3-3
قامــت الباحثــة بتطبيــق التجربــة بعــد التجريــب االســتطالعي لالختبــار التحــصيلي والبرنــامج الحاســوبي ، 

 مــن معلمــين) 10(علــى  وذلــك  ،البرنــامج الحاســوبي الُمطبَّــق حــول المعلمــين آراءاالســتطالعية الســتبانة 
" الـشهيد أحمـد صـقر"ي العينة األصـلية للبحـث ، فـي مدرسـتغير ) الحلقة األولى(لة األساسية معلمي المرح

  : ، بعدها قامت الباحثة بالتحقق من صدق االستبانة وثباتها11/2013/ 13-12، يومي "التطبيقات" و 

  

  :االستبانة صدق حساب في اآلتية قائالطر  اعتمادب الباحثة قامت:  االستبانة صدق من التحقق -3-4
 الــسادة مــن مجموعــة علــى األوليــة بــصورتها االســتبانة عــرض خــالل مــن :  الظــاهري الــصدق -3-4-1

 ،)5 (الملحـق فـي أسـماؤهم والـواردة وتـشرين، دمـشق جـامعتي مـن التربيـة ةكليـ في التدريسية الهيئة أعضاء
حيـث أبـدى الـسادة  ، بالهـدف العـام للبحـثا ومـدى ارتباطهـاالسـتبانة،وذلك للوقوف على مـدى سـالمة بنـود 

 تأصـبحاآلراء ، و بـإجراء مـا يلـزم مـن حـذف وتعـديل وٕاضـافة فـي ضـوء  المحكمون آراءهم، وقامت الباحثـة
  .للتطبيق  النهائية افي صورتهاالستبانة جاهزًة 

 طريقــة باســتخدام الباحثــة قامــت لالســتبانة التمييــزي الــصدق مــن لتحقــقل و: التمييــزي الــصدق  -3-4-2
 المعلمــــين عينـــة علـــى االســـتبانة بتطبيـــق الباحثـــة قامـــت حيـــث، ) الطرفيـــة المجموعـــات (الطرفيـــة الفـــروق

 فــي المعلمــينأخــذ الربــع األعلــى مــن درجــات وذلــك بمقارنــة الفئــات المتطرفــة قامــت ب ثــم  ، االســتطالعية
 والذي يمثـل االستبانة في المعلمين وتمت مقارنته بالربع األدنى لدرجات ، والذي يمثل الفئة العليا االستبانة

   :يوضح ذلك) 9(والجدول  وحسبت الداللة اإلحصائية للفرق بين متوسطي الفئتين، ،الفئة الدنيا 

   للمعلمين من العينة االستطالعيةقيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفئتين العليا والدنيا) 9(الجدول

 المتوسط  الطرفية المجموعات
  الحسابي

 االنحراف
 درجة  ت قيمة  المعياري

  الحرية
 الداللة مستوى

  االحتمالية
 القرار
  

معلمين 3 العليا الفئة  50.33 1.155 
معلمين 3 الدنيا الفئة  30.33 0.577 

 دال 0.000 4 26.833

  
 الداللـة مـستوى مـن أصـغر وهـو 0.000 داللتهـا ومستوى  26.833 = ت قيمة أن) 9 (الجدول من ظالحَ يُ 
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 الــذي األمــر ، الثانيــة الفئــة ودرجــات األولــى الفئــة درجــات بــين فــروق وجــود يؤكــد وهــذا 0.05 االفتراضــي
 علــى التمييــز بــين ا بطريقــة الفــروق الطرفيــة، وذلــك مــن خــالل قــدرتهلالســتبانةالــصدق التمييــزي  إلــى يــشير

 .االستبانة صدق على دليالً  يعطي وهذا ،الفئة العليا والفئة الدنيا 

  :االستبانة ثبات من   التحقق-3-5
  : بطريقتين االستبانةقامت الباحثة بالتحقق من ثبات 

ــــداخلي بمعادلــــة ألفــــا كرونبــــاخ -3-5-1  Internal Consistency ثبــــات االتــــساق ال
Reliability: معادلـة ألفـا كرونبـاخ لبيانـات أفـراد العينـة حيث تمَّ حساب معامل االتساق الـداخلي بواسـطة 

 ) .10( معلمين ، فكانت النتيجة كما هو موضح في الجدول 10االستطالعية والبالغ عددهم 

ــقالثبــات  -3-5-2 قامــت الباحثــة بتطبيــق االســتبانة : Repetition Reliability بإعــادة التطبي
علــى أفــراد العينــة االســتطالعية ، ثــم أعــادت التطبيــق علــى العينــة ذاتهــا بعــد مــضي أســبوعين مــن التطبيــق 

بـين التطبيـق األول ) بيرسـون(األول ، وقامت باستخراج معامالت الثبات عن طريق حساب معامـل ارتبـاط 
 .يوضح النتيجة ) 10(والثاني ، والجدول 

  الثبات بطريقتي اإلعادة واالتساق الداخلي ألفراد العينة االستطالعيةقيم معامالت ) 10(دول الج

  كرونباخ ألفا  باإلعادة الثبات  
  0.87  0.995**  االستبانة بنود

   0.01دال عند مستوى داللة (**) 

واالتــساق الــداخلي بمعادلــة ألفــا   ،إعــادة التطبيــق معــامالت الثبــات بطريقــة أن) 10(يتبــين مــن الجــدول 
 فاالســتبانة بــشكلها النهــائي  األمــر الــذي يــدل علــى تمتــع االســتبانة بدرجــة ثبــات عاليــة ،،كرونبــاخ مرتفعــة 

  .أصبحت جاهزة للتطبيق النهائي ))2(ملحق (

 : تطبيق أدوات البحث بشكلها النهائي  -4
  : النهائية وعينته البحث مجتمع -4-1

جميـع تالمـذة الـصف الثـاني األساسـي فـي محافظـة الالذقيـة ، والبـالغ   مـنالحـالي البحـث  مجتمـعتمثَّـلَ 
حلقــة أولــى فــي /جميــع معلمــي مرحلــة التعلــيم األساســي باإلضــافة إلــى  تلميــذًا وتلميــذة ، 20196عــددهم 
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 الـصادرة عـن مديريـة التربيـة حـصاءاتاإل ومعلمـة حـسب اً  معلمـ5072، والبـالغ عـددهم المحافظة المـذكورة
  .2014/ 2013عام في محافظة الالذقية ل

 تلميــذًا وتلميــذة مـن تالمــذة الــصف الثــاني األساســي تــمَّ اختيــارهم 120وتألفـت عينــة البحــث النهائيــة مــن 
  وقُـسِّمت العينـةالحلقة األولـى فـي محافظـة الالذقيـة والمبينـة الحقـًا،/ من عدد من مدارس التعليم األساسي 

 60 مــن مكونــة ومجموعــة تجريبيــة  تلميــذًا و تلميــذة ،60 مــن مكونــةمجموعــة ضــابطة : إلــى مجمــوعتين 
   .  وتلميذةاً تلميذ

الحلقــة  / معلمــي مرحلــة التعلــيم األساســي ومعلمــة مــناً  معلمــ20 مــن  النهائيــة للبحــثعينــةكــذلك تألفــت ال
اركوا الباحثــة فــي اإلشــراف علــى تالمــذة قــصدي ممــن شــ بــشكل م اختيــاره، تــمَّ األولــى فــي محافظــة الالذقيــة 

  .المدارس التي ُطبِّق فيها البرنامج الحاسوبي القائم على األلعاب التعليمية المجموعة التجريبية في
وقــد أجــرت الباحثــة التطبيــق النهــائي للبحــث فــي عــدد مــن المــدارس جــرى اختيارهــا بــشكٍل قــصدي مــن 

، )ريـف، مدينـة(محافظة الالذقيـة ، مـع مراعـاة موقـع المدرسـة في ) الحلقة األولى(مدارس التعليم األساسي 
  :و تـــوفُّر قاعـــاِت حاســـوٍب فيهـــا ، وقربهـــا مـــن مكـــان ســـكن الباحثـــة أو مكـــان عملهـــا ، وهـــذه المـــدارس هـــي

فــي مدينــة " أبــي العــالء "، مدرســة) قريــة حــرف المــسيترة(فــي ريــف الالذقيــة " الــشهيد محــسن بــدور"مدرســة 
ريــة عــين ق(فــي ريــف الالذقيــة " الــشهيد أحمــد صــقر"، مدرســة فــي مدينــة جبلــة" االشــتراكية" ، مدرســة جبلــة

قريــة (فــي ريــف الالذقيــة " الــشهيد اســمندر عجيــب"مدرســة  ،فــي مدينــة جبلــة "التطبيقــات"مدرســة  ،) الــشرقية
  :يبّين توزُّع أفراد العينة على المدارس الُمختارة ) 11(،  والجدول )القرندح

  ع أفراد العينة على المدارس الُمختارةتوزُّ ) 11(جدول

  العينة أفراد التالمذة عدد  الموقع  المدرسة اسم
 أفراد المعلمين عدد

  العينة
  ـــــــــــــــــ  24  ريف  بدور محسن الشهيد
  ـــــــــــــــــ  22  مدينة  العالء أبي

وعة  14  مدينة  االشتراكية
جم
الم

 
طة
ضاب

ال
  ـــــــــــــــــ  

  9  21  ريف  صقر أحمد الشهيد
  7  28  مدينة  التطبيقات

وعة  11  ريف  عجيب اسمندر الشهيد
جم
الم

 
بية
جري

الت
  4  
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و بالنسبة للمتغيرات المتعلقة بالتالمـذة أفـراد المجموعـة التجريبيـة ، فقـد اعتمـدت الباحثـة فـي تحديـد مـستوى 

 فــي مــادة العلــوم خــالل العــام الدراســي تحــصيل التالمــذة علــى محــصلة نتــائجهم فيمــا قــدموه مــن اختبــارات
و بمــساعدة معلمــي ) تــدريبات شــفوية، تــدريبات كتابيــة، مــذاكرة(لبحــث  حتــى موعــد تطبيــق ا2013/2014

يبــــين تــــوزُّع التالمــــذة أفــــراد المجموعــــة التجريبيــــة وفــــق ) 12(مــــادة العلــــوم للــــصفوف التجريبيــــة ، والجــــدول 
  .متغيرات البحث

  وفق متغيرات البحث المجموعة التجريبية أفراد  التالمذةعتوزُّ ) 12(دولج

94 

  التالمذة لتوزع بياني مخطط  التالمذة عدد  الفئة  المتغير

  21  جيد

  26  وسط
13    

  التحصيل مستوى

  ضعيف

  ريف  32

28  
  

  اإلقامة مكان
  مدينة

  

أمــا بالنــسبة للمتغيــرات المتعلقــة بــالمعلمين أفــراد العينــة فقــد اعتمــدت الباحثــة متغيــر الخبــرة ويقــصد بــه عــدد 
الـــسنين التـــي أمـــضاها المعلـــم فـــي مهنـــة التعلـــيم، و متغيـــر المؤهـــل العلمـــي ، مـــن أجـــل معرفـــة تـــأثير هـــذه 

   .توزع المعلمين أفراد العينة وفق متغيرات البحثيبين ) 13(المتغيرات في إجاباتهم ، والجدول 
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95 

  المعلمين لتوزع بياني مخطط  المعلمين عدد  الفئة  المتغير

  سنوات 5 من أقل  4
 10 إلى 5 من

  سنوات
9  

7  
  

  الخبرة

  سنوات 10 من أكثر

  معلمين إعداد معهد  4

هل  9  صف معلم إجازة

7  
  

  العلمي المؤ

  عليا دراسات

  

  : اإلجراءات التمهيدية للتطبيق النهائي -4-2

مديريــة التربيــة فــي محافظــة الالذقيــة األســتاذ المــشرف و وافقــة حــصول الباحثــة علــى مبعــد   -4-2-1
 عملــت علــى لقــاء ،)) 10(ملحــق (لتــسهيل مهمتهــا فــي تطبيــق البحــث فــي المــدارس التــي قامــت باختيارهــا 

  .مدراء و بعض معلمي تلك المدارس، واتفقت معهم على إجراءات تطبيق البحث 
  الـــذين تـــمَّ وللمعلمـــينهدافـــه إلدارة المـــدارس  قامـــت الباحثـــة بتقـــديم فكـــرٍة عامـــة عـــن البحـــث وأ-4-2-2

  . البرنامج الحاسوبي المراد تطبيقه حول اختيارهم كعينة ستؤخذ آراؤها
موعــد إجــراء التطبيــق النهــائي ألدوات البحــث، اتفقــت الباحثــة مــع إدارة المــدارس علــى تحديــد  -4-2-3

وتمَّ تحضير قاعات الحاسوب وتحميـل ملـف البرنـامج الحاسـوبي القـائم علـى األلعـاب التعليميـة علـى أجهـزة 
الحواســـيب فيهـــا ، ولتغطيــــة الـــنقص فــــي حواســـيب بعـــض المــــدارس اســـتعانت الباحثــــة بحاســـبها المحمــــول 

  .وحواسيب بعض المعلمين 
ـــة، و وضـــعتهم فـــي صـــورة تطبيـــق  اجتمعـــت -4-2-4 ـــة مـــع التالمـــذة أفـــراد المجموعـــة التجريبي الباحث

،  لتــدريبهم علــى اســتخدام األزرار والمفــاتيح المطلوبــة فــي اللعبــة البحــث ، ثــمَّ أخــضعتهم لجلــستين تــدريبيتين
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  مـن العـام28/11 والخمـيس 27/11إمساك الفأرة والنقر بهـا بـشكل صـحيح ، وذلـك يـومي األربعـاء وعلى 
   .2013/2014الدراسي 

 
  :  إجراءات التطبيق النهائي للبحث -4-3 

 وبعــد اختيــار العينــة النهائيــة بعــد التجريــب االســتطالعي ألدوات البحــث ، والتأكــد مــن صــدقها وثباتهــا ،
  فــي المــدارس المختــارة ،و علــى العينــة المختــارة ألدوات البحــث قامــت الباحثــة بــالتطبيق النهــائي للبحــث، 

  : المراحل التالية  ، وفق6/1/2014وحتى  1/12/2013بدءًا من تاريخ وذلك 

 تلميـذًا وتلميـذة مـن 120 قامت الباحثة بتطبيق االختبار القبلـي علـى أفـراد العينـة والبـالغ عـددهم  - 3-1- 4
 .1/12/2014تالمذة الصف الثاني األساسي ، وذلك على مدار ثالثة أيام ابتداًء من 

افؤ المجمـــــــوعتين التجريبيــــــة و الـــــــضابطة باعتمــــــاد معامـــــــل تكــــــقامــــــت الباحثـــــــة بــــــالتحقق مـــــــن  - 3-2- 4
Independent Sample T- Test فـي االختبـار  لتحليـل الفـرق بـين متوسـطي درجـات أفـراد العينـة 

 ) : 14(القبلي فكانت النتيجة وفق الجدول 

 أفراددرجات قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت للفرق بين متوسطي ): 14(الجدول 
  القبلي االختبار في العينة

 المتوسط  العدد  المجموعة
  الحسابي

 االنحراف
 درجة  ت قيمة  المعياري

  الحرية
 مستوى
  الداللة

 
 القرار
  

 4.229 21.47 60 الضابطة
 4.370 22.13 60  التجريبية

 غير 0.410  181 0.894
 دال

 

 الداللــة مـستوى مـن أكبــر وهـو 0.410  داللتهـا ومـستوى 0.894 = ت قيمــة أن) 14 (الجـدول مـن ُيالحـظ
 فــــي المتوســــطات بــــين يظهــــر فــــرقٍ  فــــأيُّ  المختــــارتين، المجمــــوعتين تكــــافؤ يؤكــــد ممــــا ، 0.05 االفتراضــــي
 .التعليم طريقة متغير إلى ُيعزى بأنه القول يمكن البعدي االختبار
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ـــة - 3-3- 4 ـــوم لتالمـــذة المجموعـــة التجريبي ـــارة مـــن مـــادة العل ـــيم الموضـــوعات المخت ـــمَّ تعل  تلميـــذًا 60 (ت
 ، وذلــك SwishMaxم وفــق برنــامج  باســتخدام البرنــامج الحاســوبي القــائم علــى األلعــاب والمــصمَّ )وتلميــذة 

بحضور معلمي الصف الثاني وعدد من معلمي الصفوف األخرى في المدارس التجريبيـة والتـي يتـوفر فيهـا 
ـــيم تالمـــذة المجموعـــة الـــضابطة )) 11(ملحـــق (قاعـــات حاســـوب  ـــمَّ تعل ـــرة ذاتهـــا ت ـــذًا 60 (، وفـــي الفت  تلمي

 وحتــى 8/12تــاريخ رائــق التعلــيم المعتــادة ، وذلــك ابتــداًء مــن طفــي المــدارس الــضابطة باســتخدام  )وتلميــذة
  .24/12تاريخ 

 أيـام ثالثـة أفراد العينة ، على مـدار  جميع التالمذةبعدها طبقت الباحثة االختبار البعدي على - 3-4- 4
  .29/12ابتداًء من تاريخ  

 مـن معلمـي ) ومعلمـةاً  معلمـ20(  أفـراد العينـة  المعلمـين علـىراء قامت بتطبيق استبانة اآلو  - 3-5- 4
ــــــقحــــــول آرائهــــــممرحلــــــة التعلــــــيم األساســــــي لتعــــــرُّف    خــــــالل يــــــوميوذلــــــك ،   البرنــــــامج الحاســــــوبي الُمطبَّ

 5 - 6/  1  /2014 . 

  

   :البحث تطبيق أثناء الباحثة واجهت التي الصعوبات -4‐ 4

 إقامــة مــن الــرغم علــى ،اللعبــة فــي المــستخدمة واألزرار الحاســوب بفــأرة التالمــذة تحكــم صــعوبة - 4-1- 4
 فـي المطلوبة واألزرار المفاتيح استخدام على و ، صحيح بشكل الفأرة استخدام على لتدريبهم تدريبية جلسة
 .اللعبة

 تــم وقــد ، البحــث فيهــا الباحثــة طبقــت التــي المــدارس فــي للعمــل الــصالحة الحواســيب عــدد قلــة - 4-2- 4
 الختــصار وذلــك ، المحمولــة المعلمــين وحواســيب ، المحمــول هالحاســب لباحثــةا باســتخدام ذلــك علــى التغلــب
 .الواحدة الجلسة في للبرنامج المستخدمين التالمذة عدد زيادةلو  ، البحث تطبيقل الالزم الوقت

 طريــق عـن ذلــك علـى التغلـب وتــم ، كمعلمـة عملهـا بحكــم البحـث لتطبيـق الباحثــة تفـرُّغ صـعوبة - 4-3- 4
  .المحدد وقته في البحث وتطبيق بعملها للقيام ساعية وأذون إجازات على الباحثة حصول
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  الصفحة رقم   املوضوع                
  101      مقدمــة               

1-  
 يف املستخدمة اإلحصائية القوانني

  البيانات معاجلة
101  

  101  البحث أسئلة عن اإلجابة  -2

 ومعاجلتها البحث فرضيات اختبار  -3
 
ً
  إحصائيا

104  

4-  
 الواردة املفتوحة األسئلة عن اإلجابة

  اآلراء استبانة يف
110  

  112  وتفسريها النتائج عرض  -5
  114  البحث مقرتحات  -6
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 : قدمةم
باإلضـافة  ، فـي الفـصل األول تـمَّ التطـرق إليهـا أسئلة البحـث التـي عن  اإلجاباتيعرض الفصل الحالي

ة لتحليــل البحــوث  اإلحــصائي الحزمــةبرنــامج اختبــار الفرضــيات باالعتمــاد علــى كيفيــةإلــى شــرح تفــصيلي ل
، وتفـسير هـذه ن صـحة الفرضـيات مـن عـدمهابـيِّ  وذلك للوصول إلى نتـائج تُ  ،SPSS التربوية واالجتماعية

  .النتائج وفق ما تراه الباحثة 

 القوانين اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات -1
بعد جمع البيانات من خالل أدوات البحث السابقة الذكر ، قامت الباحثة برصد درجات أفراد العينـة فـي 

ة  اإلحــصائيالحزمــةبرنــامج بيانــات إحــصائيًا وذلــك باســتخدام  ، ثــم قامــت بمعالجــة الاالختبــار و االســتبانة
   :، مستخدمًة القوانين اإلحصائية التالية  SPSS لتحليل البحوث التربوية واالجتماعية

 المتوسط الحسابي.  
  االنحراف المعياري.  
  معامل)Independent Sample T- Test ":( للمقارنة بين متوسطات درجات المجموعة

ميخائيل، " (التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي البعدي واالختبار التحصيلي القبلي
  )  .122، ص1997
  13(، ملحق " إيتا"باستخدام قيمة : معادلة حجم األثر. ( 
 تحليل التباين األحادي معامل  One-Way ANOVA.  
 للمقارنات البعدية شيفيهعامل م .  
  
  : أسئلة البحث عناإلجابة  -2
ما أثر استخدام األلعاب الحاسوبية في تعليم مادة العلوم لتالمذة الصف الثاني : السؤال األول  -2-1

 .الثانيةوسوف تتمُّ اإلجابة عنه في مناقشة الفرضية األساسي؟  

 
مـــا المعوقـــات التـــي تحـــول دون اســـتخدام المعلمـــين لأللعـــاب الحاســـوبية فـــي  : الثـــانيالـــسؤال  -2-2

  ؟التعليم
و ســوف تــتم اإلجابــة عنــه الحقــًا فــي هــذا الفــصل ، عنــد اإلجابــة عــن الــسؤال الثــاني مــن أســئلة االســتبانة 

 .المفتوحة
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 البرنــامج حــول ) الحلقــة األولــى(  معلمــي مرحلــة التعلــيم األساســيآراء مــا : الــسؤال الثالــث  -2-3

  الحاسوبي المقترح ؟
  ):15(في الجدولجاءت اإلجابة كما هو موضح و 

  البرنامج الحاسوبي المقترححول)  الحلقة األولى( معلمي مرحلة التعليم األساسي آراء :) 15(جدول

  التقدير  العبارة  الرقم
 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  الرتبة

 لعبهم أثناء استمتعوا قد تالمذتي أن أعتقد  1
  الحاسوبي بالبرنامج

  4  0.598 2.61  إيجابي

 يناسب الحاسوبي البرنامج أن أعتقد  2
  3  0.489 2.64  إيجابي  جميعها التالمذة مستويات

 من ُيمكِّن الحاسوبي البرنامج  أن أؤيد  3
  6  0.686  2.56  إيجابي  بسهولة  التلميذ ذهن إلى المعلومات إيصال

 عند باالرتباك شعروا قد تالمذتي أن أرى  4
  الحاسوبي البرنامج مع تعاملهم

  15  0.718  2.10  حيادي

 عند بالملل شعروا قد تالمذتي أن أرى  5
  الحاسوبي البرنامج مع تعاملهم

  13  0.834  2.20  حيادي

6  

 الحصة في يسود الفوضى من جواً  أنَّ  أعتقد
 البرنامج فيها ُيستخَدم التي الدراسية

   الحاسوبي
  

  14  0.875  2.15  حيادي

  الحاسوبي البرنامج  بواسطة التعليم أن أرى  7
  الوقت من الكثير يوفر

  9  0.605  2.45  إيجابي

 المعلومات يقدم الحاسوبي البرنامج أن أؤيد  8
  جذابة بصورة

  8  0.607  2.50  إيجابي

 في الموجودة المتعددة الوسائط أن أرى  9
  جاذبيته من تزيد الحاسوبي البرنامج

  1  0.470  2.70  إيجابي
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 الحاسوبي البرنامج باستخدام التعليم أن اعتقد  10
  المعتادة بالطرائق التعليم من أسهل

  17  0.858  2.00  حيادي

 محفزاً  سيكون الحاسوبي البرنامج أن اعتقد  11
  العلوم مادة ليحبوا لتالمذتي

  11  0.813  2.35  إيجابي

 دعم في ُيساِعد الحاسوبي البرنامج أن أرى  12
   التعليم تفريد مبدأ

  12  0.733  2.30  حيادي

 الحاسوبي البرنامج هذا مثل استخدام أحبذ  13
  القادمة دروسي في

  10  0.598  2.40  إيجابي

14  
 البرامج الستخدام ناجحاً  مستقبالً  أرى

  التعليم في الحاسوبية
  

  7  0.510  2.55  إيجابي

 بواسطة العلوم مادة تعليم  تجربة تعميم أؤيد  15
  المواد بقية إلى الحاسوبي البرنامج

  2  0.489  2.65  إيجابي

 تمنعني التي المعوقات من العديد وجود أؤكد  16
   التعليم في الحاسوبية البرامج استخدام من

  5  0.503  2.60  إيجابي

  للوقت مضيعة الحاسوبي البرنامج أن أشعر  17
  

  16  0.688  2.00  حيادي

    11.074  41.26    عام بشكل االستبانة

 وبلــــغ المتوســــط  جــــاءت إيجابيــــة بــــشكل عــــام ،المعلمــــين أفــــراد العينــــة آراء أن) 15(مــــن الجــــدول نالحــــظ 
 ، وهـذا يـدل 34 وهو أكبر من المتوسط الفرضي لالستبانة والـذي يـساوي 41.26الحسابي لدرجات آرائهم 

حــداث تغييــر علــى وعــي أولئــك المعلمــين بأهميــة األلعــاب الحاســوبية ودورهــا الكبيــر فــي تعلــيم التالمــذة  وإ 
  .جذري في العملية التعليمية

) 11، 13، 7، 8 ، 14 ،3 ،16 ،1، 2 ،15، 9(وبالنــسبة لبنــود االســتبانة ، فــإن البنــود ذات األرقــام 
حصلت على الرتب األعلى ضمن ترتيب البنود ، األمـر الـذي يـدل علـى تكـون آراء إيجابيـة لـدى المعلمـين 

مطبق وذلك لما الحظـوه فـي البرنـامج مـن عوامـل الجاذبيـة والتـشويق أفراد العينة حول البرنامج الحاسوبي ال
  وشــــــد انتبــــــاه التالمــــــذة، الحتوائــــــه علــــــى صــــــور وأصــــــوات وألــــــوان تالئــــــم مــــــستواهم و تثيــــــر اهتمــــــامهم،
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وقد أيَّد المعلمون استخدام مثل هذه األلعاب في صفوفهم علـى الـرغم مـن وجـود معوقـات كثيـرة تمـنعهم مـن 
  .تطبيق ذلك

فقـــد حـــصلت علـــى الرتـــب األدنـــى ضـــمن ) 10، 17، 4، 6، 5، 12(سبة للبنـــود ذات األرقـــام أمـــا بالنـــ
ترتيب البنود، و دلَّ ذلك على آراء حيادية من ِقَبـل المعلمـين أفـراد العينـة حـول سـلبيات األلعـاب الحاسـوبية 

نَّ هــؤالء المعلمــين مــن حيــث إثارتهــا للفوضــى والملــل واالرتبــاك لــدى التالمــذة، األمــر الــذي تفــسره الباحثــة بــأ
على الرغم من وجود سلبيات في طريقة التعليم باأللعاب الحاسوبية إال أنهم لم يأخذوا موقفـًا سـلبيًا منهـا بـل 
كانوا على الحيـاد فـي ذلـك،  وهـذا دليـل علـى اقتنـاعهم بهـذه الطريقـة كطريقـة للتعلـيم علـى الـرغم مـن تواجـد 

  .سلبيات فيها 

 عنــد مــستوى  التحقــق مــن صــحة فرضــيات البحــثتــمَّ  :جتهــا إحــصائياً اختبــار فرضــيات البحــث ومعال -3
  ):0.05(الداللة 

أفــراد المجموعــة  درجــات ذو داللــة إحــصائية بــين متوســطيوجــد فــرق ال ي:  األولــى الفرضــية -3-1
   : درجاتهم في االختبار البعديوبلي التجريبية في االختبار الق

 يتوسطم الفرق بين  لحساب  Independent Sample T- Testمعاملقامت الباحثة باستخدام 
  :القبلي و البعدي ، وقد جاءت النتيجة وفق اآلتي االختبارين في أفراد المجموعة التجريبيةدرجات 

  
 أفراد درجات  للفرق بين متوسطيقيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت:) 16(الجدول 

  البعدي و القبلي االختبارين في التجريبية المجموعة

 المتوسط  العدد  االختبار
  الحسابي

 االنحراف
  مستوى  الحرية درجة  ت قيمة  المعياري

األثر حجم القرار  الداللة  

 4.370 22.13 60 القبلي

 2.948 36.77 60  البعدي
 0.89 دال 0.000  118 21.501

  
  

 مــستوى مــن أصــغر وهــو 0.000 داللتهــا مــستوىو  21.501 = ت قيمــة أن) 16 (الجــدول مــن يالحــظ
ذو ق يوجـد فـر  :القائلـة البديلـة الفرضـية ونقبل ، الصفرية الفرضية نرفض وبالتالي 0.05 االفتراضي الداللة
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 درجـــاتهم فـــي و فـــي االختبـــار القبلـــي أفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة درجـــات  داللـــة إحـــصائية بـــين متوســـطي
حـسب الباحثـة ويعـود ذلـك  ، البعـدي االختبـار لـصالح الفـرق كـوني المتوسطات وبمقارنة ، االختبار البعدي

  ورســوماتإلــى الــدور الكبيــر والفعــال للبرنــامج الحاســوبي بمــا يحويــه مــن صــور و مقــاطع فيــديو وأصــوات
، وفــي تحــسين فهمهــم و إتقــانهم للموضــوعات جذابــة فــي إكــساب التالمــذة المعلومــات والمعــارف المطلوبــة

  .، فكان طريقًة ناجحة ومثمرة في التعليم المدروسة
، فكـان ) 13(وفـق المعادلـة فـي الملحـق ) Effect Size) (ES(حساب حجم األثر بكما قامت الباحثة 
 التــي تعــد العتبــة لحجــم أثــر كبيــر حــسب تـــصنيف 0.5  وهــو أكبـــر مــن r= 0.89حجــم األثــر مــساويًا 

 أثر كبير للبرنامج الحاسوبي في تنمية معـارف  أن هناك األمر الذي ُيمّكننا من القول"Coheen" "كوهين"
  .  ، وتحسين فهمهم لهاالتالمذة و إكسابهم معلومات جديدة لم تكن لديهم

 المجموعـــة أفــراددرجــات  ذو داللــة إحــصائية بــين متوســطيوجــد فــرق ال ي : الثانيــة الفرضــية -3-2
   : لمتغير الطريقةعزىيُ التجريبية والمجموعة الضابطة  في االختبار البعدي 

 يتوسطم الفرق بين  لحساب  Independent Sample T- Testمعاملقامت الباحثة باستخدام 
  :البعدي ، وقد جاءت النتيجة وفق اآلتي االختبار في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةدرجات 

 أفراد للفرق بين متوسطي درجات قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت) : 17(الجدول 
  الطريقة لمتغير ُيعزى البعدي االختبار في العينة

 المتوسط  العدد  المجموعة
  الحسابي

 االنحراف
 درجة  ت قيمة  المعياري

  الحرية
  مستوى
 القرار  الداللة

 
األثر حجم  

الضابطة المجموعة  60 29.33 4.696 
 2.948 36.77 60  التجريبية المجموعة

 0.69 دال 0.000  118 10.384

  
  

 مـستوى مـن أصـغر وهـو 0.000 داللتهـا مـستوىو 10.384  = ت قيمـة أن) 17 (الجـدول مـن يالحـظ
 ذوق يوجد فـر :  القائلة البديلة الفرضية ونقبل ، الصفرية الفرضية نرفض وبالتالي 0.05 االفتراضي الداللة

 المجموعة التجريبية والمجموعة الـضابطة  فـي االختبـار البعـدي أفراد درجات يداللة إحصائية بين متوسط
 المجموعــة أفــراد درجــات متوســط أن نجــد نفــسه الجــدول مــن المتوســطات وبمقارنــة عــزى لمتغيــر الطريقــة ،يُ 
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 المجموعــة أفــراد درجـات متوســط مـن أكبــر كـان الحاســوبية األلعــاب اسـتخدام بطريقــة تعلمـت التــي التجريبيـة
 الحاسـوبية األلعـاب اسـتخدام طريقـة لـصالح الفـرق كـوني وبالتـالي المعتـادة، بالطريقـة تعلمـت التي الضابطة

 فـي الحاسـوبية األلعـاب السـتخدام بـأن ُيمكـن القـول وبالتـالي ،   r=0.69كمـا بلـغ حجـم األثـر ، التعلـيم في
 هـــذه أن إلـــى الباحثـــة حـــسب يعـــود وذلـــك ، التالمـــذة تحـــصيل ســـوية رفـــع و تحـــسين فـــي كبيـــراً  دوراً  التعلـــيم
 الكثيــر وشــرح تفــسير فــي وتــسهم ، والمــرح اللعــب نحــو الطبيعــي ومــيلهم التالمــذة اهتمامــات تراعــي األلعــاب

 التعلـيم عمليـة علـى وتـضفي ، واالسـتيعاب الفهـم وسـهلة مبـسطة بطريقـة المنهاج في الواردة المعلومات من
 ال متلقيــاً  ، ســلبياً  عنــصراً  فيهــا التلميــذ يكــون قــد والتــي التقليديــة الطرائــق اســتخدام بعكــس وجاذبيــة، تــشويقاً 
 األمــر مــنهم، الــبعض يواجههــا قــد لــصعوبات تخفيــفٌ  وال ، التالمــذة بــين فرديــة لفــروق مراعــاةٌ  فــال ، معطيــاً 
  .ونتائجهم تحصيلهم على بدوره ينعكس الذي

  
ــة الفرضــية -3-3 ــين متوســطيوجــد فــرق ال ي : الثالث ــة إحــصائية ب ــراد المجموعــة  ذو دالل درجــات  أف

   :)ريف ،  مدينة ( التجريبية في االختبار البعدي ُتعزى لمتغير مكان اإلقامة 

أفراد  درجات يتوسطم الفرق بين  لحساب  Sample T- Test معاملقامت الباحثة باستخدام 
  :البعدي ُيعزى لمتغير مكان اإلقامة ، وقد جاءت النتيجة وفق اآلتي االختبارفي المجموعة التجريبية 
 أفراد درجات للفرق بين متوسطيقيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت ): 18(الجدول 

  اإلقامة مكان لمتغير عزىيُ  البعدي االختبار في التجريبية المجموعة

 المتوسط  العدد  اإلقامة
  الحسابي

 االنحراف
 درجة  ت قيمة  المعياري

  الحرية
  مستوى
 حجم القرار  الداللة

 األثر

 1.580 38.86 28 مدينة
 2.938 35.63 32  ريف

 0.56 دال 0.000  58 5.198

  

 مـــستوى مـــن أصـــغر وهـــو 0.000 داللتهـــا ومـــستوى 5.198 = ت قيمـــة أن) 18 (الجـــدول مـــن يالحـــظ
ذو وجـد فـرق ي :القائلـة البديلـة الفرضـية ونقبل ، الصفرية الفرضية نرفض وبالتالي 0.05 االفتراضي الداللة

عـزى لمتغيـر مكـان يُ  درجـات  أفـراد المجموعـة التجريبيـة فـي االختبـار البعـدي داللة إحصائية بين متوسـطي
 المدينـة تالمذة درجات متوسط أن نرى نفسه الجدول من المتوسطات وبمقارنة ،) ريف ،  مدينة ( اإلقامة 
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 قالفــر  كـوني وبالتـالي ، البعـدي االختبـار فــي الريـف تالمـذة درجـات متوسـط مــن أكبـر البعـدي االختبـار فـي
 اســتخدام علــى اعتيــاداً  أكثــر يكونــوا قــد المدينــة تالمــذة أن إلــى ذلــك الباحثــة وتعــزو ، المدينــة تالمــذة لـصالح

  ، وأكثـر تقـبًال للـتعلم بواسـطتهاسـتخدامه فـي مرونـةً  أكثـر هـم وبالتـالي ، المختلفـة بألعابـه واللعـبِ  الحاسوب
  . وهذا ما انعكس في نتائجهممن تالمذة الريف،

الحاسـوبي ، وبالتـالي يمكـن القـول أن هنـاك أثـر للبرنـامج   r=0.56وبحـساب حجـم األثـر كـان مـساويًا 
ف ومعلومـات معـار بدهـم وّ على كلٍّ من تالمذة الريف و المدينـة معـًا ، فقـد أسـهم برفـع سـوية تحـصيلهم و ز 

   .جديدة بطريقة فعالة وجذابة

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات درجـات  أفـراد المجموعـة : الرابعة الفرضية -3-4
  :)جيد ،  متوسط ،  ضعيف(التجريبية في االختبار البعدي ُتعزى لمتغير مستوى التحصيل 

أفراد  درجات اتتوسطم الفروق بين  لحساب  One-Way ANOVAمعاملقامت الباحثة باستخدام 
البعدي والتي ُتعزى لمتغير مستوى التحصيل ، وقد جاءت النتيجة وفق  االختبارفي المجموعة التجريبية 

  :اآلتي
 تحليل التباين األحادي لمتغير مستوى التحصيل لدرجات االختبار البعدي ألفراد المجموعة): 19(الجدول 

  التجريبية

 مجموع  التباين مصدر
  المربعات

 متوسط  الحرية درجات
  المربعات

 قيمة
  )ف(

  مستوى
  الداللة

 القرار 
 

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

  الكلي

4.109  
82.491  
86.600  

2  
57  
59  

2.055  
  دال غير  0.250  1.420  1.447

 االفتراضــي الداللــة مــستوى مــن أكبــر وهــو 0.250  هــو الداللــة مــستوى أن) 19 (الجــدول مــن يالحــظ
ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـطات درجـات  القائلـة الـصفرية الفرضـية نقبـل وبالتالي 0.05

ــــر مــــستوى التحــــصيل  ــــار البعــــدي ُتعــــزى لمتغي ــــة فــــي االختب ــــد ،  متوســــط ،  (أفــــراد المجموعــــة التجريبي جي
 موسـيقاه و وألوانـه برسـوماته األلعـاب علـى القائم الحاسوبي البرنامجتعزو الباحثة ذلك إلى أن و   ،)ضعيف
 علــى الجيــد التلميــذ حفــاظ فــي فأســهم ، تحــصيلهم مــستوى عــن النظــر بغــض التالمــذة لجميــع مالئمــاً  كــان

 فـي نتـائجهم فـي جلياً  ذلك ويظهر ، التحصيل في الوسط التلميذ و الضعيف التلميذ مستوى وتحسن تفوقه،
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 اخـتالف علـى التالمـذة تعلـيم فـي فعالـة طريقـة األلعـاب اسـتخدام مـن يجعـل الـذي األمـر ، البعـدي االختبار
   .للتعلم دافعيتهم زيادة و مستواهم تحسين في األلعاب تسهم حيث منهم الضعفاء وحتى مستوياتهم،

 معلمـي آراءال توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـطات درجـات  : الخامسة الفرضية -3-5
   : البرنامج الحاسوبي المقترح ُتعزى لمتغير الخبرةحول) الحلقة األولى(مرحلة التعليم األساسي 

 آراء  لحـساب الفـروق بـين متوسـطات درجـات  One-Way ANOVAقامـت الباحثـة باسـتخدام معامـل
 البرنـــامج الحاســـوبي المقتـــرح والتـــي ُتعـــزى لمتغيـــر حـــول) الحلقـــة األولـــى(مرحلـــة التعلـــيم األساســـي معلمـــي 

  : النتيجة وفق اآلتيالخبرة، وقد جاءت
   المعلمينآراءدرجات لمتغير الخبرة ل تحليل التباين األحادي :)20(الجدول 

 درجات  المربعات مجموع  التباين مصدر
  الحرية

 متوسط
 القيمة  )ف (قيمة  المربعات

  االحتمالية
 القرار
  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

  الكلي

1044.683  
143.067  
1187.750  

2  
17  
19  

522.341  
  دال  0.000  62.067  8.416

 وهــو أصــغر مــن مــستوى الداللــة االفتراضــي 0.000أن مــستوى الداللــة هــو ) 20(الحــظ مــن الجــدول ن
توجـد فـروق ذات داللـة :  وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ، ونقبل الفرضية البديلة والتي تقول بأنـه0.05

 البرنـــامج حـــول) الحلقـــة األولـــى( معلمـــي مرحلـــة التعلـــيم األساســـي آراءإحـــصائية بـــين متوســـطات درجـــات 
فـــروق الدالـــة إحـــصائيًا بـــين المتوســـطات الحـــسابية تـــم الحاســـوبي المقتـــرح ُتعـــزى لمتغيـــر الخبـــرة ، ولبيـــان ال

  ) :21(مبين في الجدول رقم  شيفيه كما هو معاملاستخدام المقارنات البعدية 
   المعلمينآراءدرجات لمتغير الخبرة ل شيفيه معامل المقارنات البعدية :)21(الجدول 

  المتوسط  
  الحسابي

 5 من أقل
  سنوات

 10 إلى 5 من
  سنوات

  سنوات 10 من أكثر

        49.75  سنوات 5 من أقل
      *0.041  44.89  سنوات 10 إلى 5 من

    *0.000  *0.000  31.71  سنوات 10 من أكثر
  0.05 الداللة مستوى عند دالة* 
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 وجــاءت ،الــثالث الفئــات بــين 0.05 مــستوى عنــد إحــصائية داللــة ذات فــروق وجــود الــسابق الجــدول يبــين
 فــي العهــد حــديثي زالــوا ال المعلمــين هــؤالء أن إلــى ذلــك ويعــود ،) ســنوات 5 مــن أقــل (فئــة لــصالح الفــروق
 تغييــر بــضرورة قناعــة وأكثــر ، صــفوفهم إلــى جديــد كــل إدخــال و لتجريــب  تقــبالً  أكثــر هــم ،وبالتــالي المهنــة
  .بها تمسكاً  أكثرَ  األكبر الخبرة ذوي المعلمين يكون قد والتي القديمة، التعليم أساليب

 معلمــي آراءال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين متوســطات درجــات  :  الــسادسة الفرضــية -3-6
  : المؤهل العلميلمتغير ُتعزى  البرنامج الحاسوبي المقترح حول) الحلقة األولى(مرحلة التعليم األساسي 

  
 آراء  لحـساب الفـروق بـين متوسـطات درجـات  One-Way ANOVAقامـت الباحثـة باسـتخدام معامـل
 البرنـــامج الحاســـوبي المقتـــرح والتـــي ُتعـــزى لمتغيـــر حـــول) الحلقـــة األولـــى(معلمـــي مرحلـــة التعلـــيم األساســـي 

  :نتيجة وفق اآلتي ال ، وقد جاءتالمؤهل العلمي
   المعلمين أفراد العينةآراء لدرجات المؤهل العلميمتغير لتحليل التباين األحادي : ) 22(الجدول 

 مجموع  التباين مصدر
 متوسط  الحرية درجات  المربعات

 القيمة  )ف (قيمة  المربعات
  االحتمالية

 القرار
  

  المجموعات بين
  المجموعات داخل

  الكلي

763.000  
424.750  
1187.750  

2  
17  
19  

381.500  
  دال  0.000  15.269  24.985

  
 وهــــو أصــــغر مــــن مــــستوى الداللــــة 0.000أن مــــستوى الداللــــة هــــو  ) 22(يالحــــظ مــــن الجــــدول رقــــم 

 توجــد:  وبالتــالي نــرفض الفرضــية الــصفرية ، ونقبــل الفرضــية البديلــة والتــي تقــول بأنــه 0.05االفتراضــي 
) الحلقـة األولـى(مرحلـة التعلـيم األساسـي  آراء معلمـيدرجـات  متوسـطات بـين إحـصائية داللـة ذات فـروق
 الفــروق الدالــة إحــصائيًا بــين  هــذه ، ولبيــانالمؤهــل العلمــي البرنــامج الحاســوبي المقتــرح ُتعــزى لمتغيــر حــول

  . )23(مبين في الجدول  شيفيه كما هو معاملالمتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية 
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  أفراد العينة  المعلمينآراء شيفيه ألثر متغير المؤهل العلمي على معاملالمقارنات البعدية ): 23(الجدول 

  المتوسط  
  الحسابي

 إعداد معهد
  عليا دراسات  صف معلم إجازة  معلمين

        30.75  معلمين إعداد معهد
      *0.015  40.67  صف معلم إجازة

    *0.032  *0.000  48.00  عليا دراسات
  0.05 الداللة مستوى عند دالة* 

)  معلمـين إعـداد معهـد (فئة بين 0.05 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود) 23 (الجدول يبين
 لـصالح الفـروق وجـاءت ، أخـرى جهـة مـن) عليا دراسات (و ) صف معلم إجازة (فئات من وكل ، جهة من

 التـــي المقـــررات بفـــضلو  المعلمـــين أولئـــك أن إلـــى ذلـــك الباحثـــة وتعـــزو ،) عليـــا دراســـات (فئـــة مـــن المعلمـــين
 ثقــافتهم زادت قــد ، وبرامجــه بالحاســوب كبيــر حــدٍّ  إلــى ُتعنــى والتــي ،العليــا الدراســات ســني خــالل درســوها

 حـــولو  التكنولوجيـــا حـــول غيـــرهم مـــن إيجابيـــةً  أكثـــرُ  آراء لـــديهم تولـــدت وبالتـــالي ، كبيـــرة بدرجـــةٍ  المعلوماتيـــة
  .التعليم في استخدامها

 :اإلجابة عن األسئلة المفتوحة الواردة في استبانة اآلراء  -4

  : التعليم في الحاسوبية األلعاب استخدام صعوبات عن األول السؤال -4-1

  ) :24 (الجدول في مبينة هي كما وجاءت ، عديدة المعلمون قدمها التي اإلجابات كانت
   األول االستبانة سؤال عن العينة أفراد المعلمين إلجابات المئوية والنسب اتالتكرار ) : 24(الجدول

  التكرار  الصعوبات
 النسبة
  المئوية

 األلعاب باستخدام تعليمهم حال في أطول وقتاً  تتطلب والتي الكبيرة التالميذ أعداد
   .الحاسوبية

8  40%  

  %35  7  .المتزايدة التالمذة أعداد الستيعاب تكفي ال المدارس في الموجودة الحواسيب أعداد
  %80  16   .عاتقه على الملقاة األعباء وكثرة المدرسي اليوم خالل المعلم وقت ضيق
  %70  14   .التعليم في الحاسوب استخدام و التكنولوجيا مع التعامل بكيفية المعرفة عدم

  %90  18  .الدراسي المنهج من موضوعات تخدم التي الحاسوبية األلعاب قلة
 التقنية استخدام على المعلمين يساعد المدارس في تعليم تقنيات أخصائي وجود عدم

   .الحاسوبية واأللعاب
12  60%  
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 اسـتخدام مجـال فـي العينـة أفـراد المعلمين تواجه التي الصعوبات أكثر من أنه) 24 (الجدول من ُيالحظ
ــيم فــي الحاســوبية األلعــاب  ،الدراســي المــنهج مــن موضــوعات تخــدم التــي الحاســوبية األلعــاب قلــة هــو التعل
 بتحويــل يقومــون األلعــاب تــصميم مجــال فــي ناختــصاصيي تــوفر عــدم إلــى الباحثــة حــسب يعــود الــذي األمــر
 قـد وذلـك ، تالمذتـه تعلـيم فـي واستخدامها إليها الرجوع المعلم على يسّهل بشكل ألعاب إلى الدراسي المنهج
 بعيـدة تكـون أن الممكـن مـن والتـي التجاريـة المحـال فـي المتـوفرة الحاسوبية األلعاب إلى للتوجه المعلم يدفع
 الـصعوبات أكثـر مـن كـذلك ، جيـد بـشكل المرجوة األهداف تحقق وأال ، المنهاج محتوى عن مضمونها في
 علـى يلقـي الـذي األمـر ،المدرسـي اليـوم خـالل المعلـم وقـت ضـيق هو المجال هذا في المعلمين تواجه التي

 إلدخــال الوقــت مــن متــسعاً  يجــد فــال ، وقتهــا فــي المهــام هــذه إنهــاء هــو الوحيــد هدفــه تجعــل أعبــاء كاهلــه
 الجهــات قامــت لــو التــي الــصعوبات مــن العديــد أيــضاً  الجــدول وُيظهــر ، صــفه إلــى جديــدة تعليميــة أســاليب
   .مخرجاتها وعلى التعليمية العملية على وكبير إيجابي بشكل ذلك النعكس بتسهيلها المعنية

  

  : التعليم في الحاسوبية األلعاب استخدام حول المعلمين مقترحات عن الثاني السؤال -4-2

 ) :25 (الجدول في مبّينة وهي ، المعلمون قدمها التي المقترحات تعددت
  الثاني االستبانة سؤال عن العينة أفراد المعلمين إلجابات المئوية والنسب التكرارات) : 25(الجدول

  التكرار  المقترحات
 النسبة
  المئوية

 المعلمين بإعداد تهتم الجامعية اإلجازة مرحلة في دراسية مقررات تخصيص
   .تكنولوجياً 

16  80%  

 واستخدامها الحاسوبية األلعاب تصميم على المعلمين لتدريب تدريبية دورات إقامة
  .التعليم في فعال بشكل

19  95%  

 األلعاب بواسطة التالمذة تعليم عملية لتيسير الحواسيب من إضافي عدد توفير
  .الحاسوبية

11  55%  

 األلعاب بتصميم المعنية والجهات جهة من المعلمين بين فّعال تعاون إحداث
 محتويات ومع التالمذة حاجات مع تتالءم ألعاب لتصميم أخرى، جهة من الحاسوبية

  .المدرسي الكتاب
12  60%  
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 تدريبيــة دورات إقامــة هــو المعلمــين إجابــات فــي تكــراراً  المقترحــات أكثــر مــن أنــه) 25 (الجــدول مــن ُيالحــظ
 المعلمـين رغبـة علـى يـدل إنمـا شـيء علـى دلَّ  إن وهـذا الحاسـوبية، األلعـاب تـصميم علـى المعلمين لتدريب
 فــي ذلــك لتوظيــف المجــال هــذا مهــارات واكتــساب ، الحاســوبية األلعــاب تــصميم مجــال خــوض فــي الكبيــرة
 غالبيـــة اقتـــراح) 25 (الجـــدول نتـــائج أظهـــرت كـــذلك ، حاســـوبية ألعـــاب بـــشكل وبرمجتهـــا دروســـهم تـــصميم
 ، تكنولوجيـاً  المعلمـين تأهيـل تـدعم الجامعيـة اإلجـازة مرحلـة فـي دراسـية مقررات تخصيص يتم أن المعلمين

 قـدر أكبـر علـى والتعـرف التكنولوجيـا عـالم إلـى الولـوج مـن معلـم لكـل بـدَّ  ال أصـبح التقني التقدم عصر ففي
 وجهــد وقــت و أفــضل، بــشكل نتائجهــا تحقــق و التعليميــة العمليــة تــسّهل التــي والتقنيــات البــرامج مــن ممكــن
 مـن عملـي بـشكلٍ  تطبيقهـا تـمَّ  إن التـي المقترحـات مـن عـدداً  نفـسه الجدول وفق أيضاً  المعلمون واقترح أقل،

   .عدة عقبات أمامهم من تزيح و المصاعب من الكثير عنهم تخفف أن الممكن
 
  : عرض النتائج وتفسيرها -5
   :يلي ما إلى الباحثة توصلت ، البحث فرضيات من والتحقق ، إحصائياً  البيانات معالجة بعد
 الباحثـة فـّسرت و المعتـادة، التعلـيم طرائـق علـى التعليميـة الحاسـوبية األلعـاب اسـتخدام طريقة تفوق -5-1

 صـورٍ  مـن تحويـه بمـا ، المعتـادة الطرائـق مـن أكبـر بـشكل التالمـذة انتبـاه تـشدُّ  الحاسـوبية األلعـاب بـأن ذلك
 كما صدر، برحابة لتلقيه ومستعدين معلومات، من تقدمه ما على مقبلين وتجعلهم ، جذابة وألوانٍ  وأصواتٍ 

 يجعـل الـذي األمـر ، المتنوعـة وألعابـه وبرامجـه الحاسـوب علـى هموٕادمـانَ  ، عـصرنا أطفال ميول تساير أنها
 كونهــا جانــب إلــى ترفيهيـة وســيلةً  األلعــاب فتكـون ، ملــل أيِّ  دون مرنــاً  و فعــاالً  األلعـاب هــذه بواســطة الـتعلمَ 
) 2006 دويــدي، (و) 2007، الــشحروري (مــن كــل دراســة نتــائج مــع النتيجــة هــذه وتتفــق ، تعليميــة وســيلةً 

 و) 2010 عبيــدات، و محمــد(و) 2010 الحربــي، (و)  2001، حمــدي و ريــا أبــو (و)2013 ســليمون،(و
  .التعليمية العملية في الحاسوبية األلعاب فاعلية على جميعها أكدت التي و) 2011، سويرنجن(

 أن إلـى الباحثـة حـسب ذلـك ويعـود ، البعـدي االختبـار فـي الريـف تالمـذة على المدينة تالمذة تفوق -5-2
 الحاســوب اســتخدام معتــادين يكونــوا قــد  -الريــف مــن أكثــر المدينــة مجتمــع تطــور بحكــم -المدينــة تالمــذة
 أدائهـم علـى إيجابـاً  يـنعكس الـذي األمـر ، اسـتخدامه فـي مرونةً  أكثر هم وبالتالي ، المختلفة بألعابه واللعبَ 

 الحاســـوب اســـتخدام فـــي األقـــل هـــارةالم ذوو الريـــف تالمـــذة أمـــا ، الُمطبَّـــق الحاســـوبي للبرنـــامج واســـتجابتهم
   للتعلم تقبلهم كان وبالتالي ، استخدامه عند باالرتباك الحاسوبي البرنامج أشعرهم فربما برامجه مع والتفاعلِ 
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 الباحثـة الحظتـه مـا ذلـكَ  ويؤكـد  ، الحقـاً  نتـائجهم علـى أثر مما ،"المدينة تالمذة "نظرائهم من أقل بواسطته
 بفـــأرة الـــتحكم علـــى قـــدرةً  أكثـــر المدينـــة تلميـــذ كـــان الحـــصر ال المثـــال ســـبيل فعلـــى ، البحـــث تطبيـــق أثنـــاء

 . " الريف تلميذ " نظيره من الحاسوب
 علــى القــائم الحاســوبي البرنــامج اســتخدام بعــد نتــائجهم فــي أثــر أيُّ  التالمــذة تحــصيل لمــستوى لــيس -3‐ 5

 وتـرى ، مـنهم والـضعيف الوسـط حتـى جمـيعهم التالمـذة تحـصيل ارتفـاع المالحـظ ومـن ، التعليميـة األلعاب
 وحتـى ، مـستوياتهم اخـتالف علـى التالمـذة لجميع مالئماً  كان الحاسوبي البرنامج أن في ذلك سبب الباحثة

 وشــرح المدرســي الكتــاب علــى المعتمــدةِ  المجــردة بــالطرائق الــتعلم فــي صــعوبة يجــدون الــذين مــنهم الــضعفاء
 جـو إلـى والفـشل اإلحبـاط جـو مـن بهـم وتخـرج التالمذة، لهؤالء المنتشلِ  دورُ  لأللعابِ  فيكون ، المعلم وٕالقاء
  بــأنّ  اليونــسكو "قــول يدعمــه مــا وهــذا ، النجــاح إلــى بــدوره يوصــل والــذي المبــسطة والمعلومــات المــرح الــتعلم

 التالمذة الـذين أن الدراسات وجدت حيث الدراسي، الفشل لمكافحة وسيلة تعد التقنية هذه االستعانة بمثل "
 الفرصـة لهـم تتـاح عنـدما هممـواهبُ  وتظهـر همحـوافزُ  تـزداد االعتياديـة طرائـق التعلـيم فـي صـعوبات يعـانون
  .)  283 ، ص1996اليونسكو، (" التعليمي بالحاسوب للتعلم

 و وتأييـدهم، بإعجـابهم حظـي فقـد الُمطبَّـق، الحاسـوبي البرنـامج حـول إيجابيـة المعلمين آراء جاءت -5-4
 و ، مراحلــه الجتيــاز وتلهفهــم ، البرنــامج بواســطة تعلمهــم أثنــاء التالمــذة انــسجام أنَّ  إلــى ذلــك الباحثــة تعــزو
 فــي للمعلــم البرنــامج قــدمها التــي الكبيــرة المــساعدة إلــى باإلضــافة ، اســتخدامه بعــد تحــصيلهم مــستوى زيــادة
 البرنــامج نحــو وٕايجــابيتهم المعلمــين رضــا ســبب كــان ذلــك كــل ، الدراســية الحــصة فــي والوقــت الجهــد تــوفير

  .التعليم في حديثة كطريقة فيه واقتناعهم

 الـذين المعلمـين بقيـة آراء مـن إيجابيـةً  أكثـر سـنوات 5 مـن األقـل الخبرة ذوي المعلمين آراء جاءت  -5-5
 فــي خبــرتهم مــدة تقــلُّ  الــذين المعلمــين أن إلــى الباحثــة حــسب يعــود ذلــك و ،الخبــرة مــن أكبــر ســنيناً  يمتلكــون
 جديـد كـل إلدخـال وجـرأةً  تقـبالً  أكثر هم ،وبالتالي المهنة في العهد حديثي زالوا ال سنوات خمس عن التعليم
 الخبــرة ذوي المعلمــين يكــون قــد والتــي القديمــة، التعلــيم أســاليب تغييــر بــضرورة قناعــة وأكثــر ، صــفوفهم إلــى

  . بها تمسكاً  أكثرَ  األكبر

 وَ  معلمــين إعــداد معهــد ( فئتــي مــن إيجابيــةً  أكثــر العليــا الدراســات فئــة مــن المعلمــين آراء جــاءت -5-6
ــــــم إجــــــازة ــــــراد المعلمــــــين مــــــن) صــــــف معل ــــــة أف ــــــك الباحثــــــة وتعــــــزو ، العين ــــــى ذل ــــــك أن إل    المعلمــــــين أولئ
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 فـي وأهميتـه وبرامجـه بالحاسـوب ُتعنـى والتـي ،العليـا الدراسـات سـني خـالل درسوها التي المقررات بفضل و
 أكثـــرُ  آراء لـــديهم تولـــدت وبالتـــالي ، كبيـــرة بدرجـــةٍ  المعلوماتيـــة ثقـــافتهم زادت قـــد ، الحيـــاة مجـــاالت مختلـــف
 أكثــر كــانوا المهنــي الميــدان دخــولهم وعنــد ، التعلــيم فــي اســتخدامها و التكنولوجيــا حــول غيــرهم مــن إيجابيــةً 
 التعامــل فــي والرغبــةِ  المــرح، و للعــب التالمــذة حاجــة شبعُيــ التعليميــة الحاســوبية البــرامج اســتخدام بــأن إيمانــاً 
 عنـدهم ويخلـق ، فعـاالً  تعلمـاً  يحقـق فهـو وبالتـالي ، وميوَلهم هماهتمامات يراعي أنه كما الحديثة التقنيات مع
 ."ةنا يشتركان معًا بعالقٍة حميموعواطفَ  تعلَمنا " أنَّ  يقول الذي بالمبدأ مؤمنين ،العلم حول إيجابية آراء

  :مقترحات البحث  -6
 باأللعــاب مقــررات دراســية فــي كليــة التربيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الــسورية تتعلــق تخــصيص -6-1

  .الحاسوبية التعليمية وتطبيقاتها التربوية وكيفية تصميمها 
يتــضمن هــذا بحيــث مــع كــل كتــاب مدرســي ُيــوزَّع علــى التالمــذة ، ) CD(إرفــاق قــرص مــضغوط  -6-2

 .القرص ألعابًا حاسوبية حول موضوعاٍت من الكتاب 
حـول اختيـار و تـصميم األلعـاب الحاسـوبية ، ليكـون مرجعـًا للمعلمـين   ورقـي وٕالكترونـيدليـل توفير -6-3

 .لهم وقت الحاجة
بـشكل  مرحلـة التعلـيم األساسـي تالمـذة تعلـيم الحاسـوبية فـي األلعـاب باسـتخدام التعلـيم طريقة تفعيل -6-4

 .بشكل عام  المراحل وبقية خاص
باسـتخدام برنـامج الحاسـوبية التعليميـة لتـدريب المعلمـين علـى كيفيـة تـصميم األلعـاب  دورات إقامـة -6-5

Swish Max  أو غيره من برامج تصميم البرمجيات . 
 لتـذليل مـدارس القطـر جميـع فـي  من أجهـزة وبرمجيـاتالمختلفة مستحدثات تكنولوجيا التعليم توفير -6‐ 6

  .العوائق أمام المعلمين الراغبين باستخدام األلعاب الحاسوبية في تعليم تالمذتهم 
ـــم فـــي اســـتخدام مـــستحدثات  -6-7 ـــيم فـــي كـــل مدرســـة ليكـــون مرجعـــًا للمعل  تواجـــد أخـــصائي تقنيـــات تعل

 .التكنولوجيا، خاصًة بالنسبة للمعلمين الذين يعانون صعوبًة في ذلك
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  ملخص البحث باللغة العربية
  : مقدمــة البحث 

ن الـــــصعب  أصـــــبح مـــــ للقـــــرن الواحـــــد والعـــــشرين، إذ مميـــــزةً  العلميـــــة والتقنيـــــة عالمـــــةً اتـــــت االبتكـــــاراتُ ب
ـــي عنهـــا ـــى اإلنـــسان التخل ـــا تُيـــسِّر مـــصاعب الحيـــاة وتحقـــقتتَّـــسُم بـــه، لمـــا عل ـــائج مذهلـــة فـــي  مـــن مزاي  نت

 الكبيـــــــر الـــــــذي طـــــــال الحاســـــــوب  مـــــــن أبـــــــرز هـــــــذه العالمـــــــات المميـــــــزة التطـــــــورُ العلـــــــم والعمـــــــل ، ولعـــــــلَّ 
المعلـــــم الثـــــاني الـــــذي ســـــّهل العمليـــــة التعليميـــــة علـــــى كـــــلٍّ  ، هـــــوامجـــــه، فباإلضـــــافة إلـــــى جميـــــع مزايـــــاهوبر 

  .من المعلم والمتعلم ، ببرامجه وألعابه المتنوعة 
يمكــن تحقيقهــا مــن خــالل   فــي التعلــيم إلــى ثــورةٍ لتكنولوجيــة الهائلــة نحــن بحاجــةٍ ي ظــل هــذه الثــورة اوفــ

 المعلـم إلـى مرشـد وموجـه ،  يتغيـر دوراستخدام التكنولوجيا، فباستخدام المستحدثات التكنولوجية في التعليم
المعـارف  الكثيـر مـن المعلومـات و  ، مـن جهـٍة أخـرى وبمـا أنوناقـد وباحـث مـشارك إلى  المتعلمويتغير دور

التي تحويها المقـررات الدراسـية  قـد يجـدها التلميـذ معقـدًة وصـعبة الفهـم ، كـان أمـرًا جـديرًا باالهتمـام التوجـه 
  الـــضالةَ  كانــت التعليميــةُ  الحاســوبيةُ األلعــابُ  وعنــد إلــى طريقــة تُــسّهل تعلــم التالمــذة وتُــضفي المـــرح إليــه ،

  حيـث ، ، وشـرح مـا َيـصُعب علـى التالمـذة اسـتيعابهينـةفهي السبيل لتوضـيح مفـاهيم علميـًة مع  ،المنشودة
ــيم إلــى منحــى تعليمــي  لفــت النجــاح الهائــل لأللعــاب الحاســوبية أنظــار األكــاديميين المتخصــصين فــي التعل

فــي تعلــيم  لنــستثمر ذلــك  فــي الوصــول إلــى غايتنــا ،وهــو اســتخدام هــذه األلعــاب كوســيط تعليمــيأال جديــد، 
   . والمرح المتعة وبأعلى درجة منالصعوبات ، تالمذتنا بأقل درجة من 

مدارسـنا وتوظيفهـا التوظيـف األمثـل فـي التعلـيم لتحقيـق  إلـى  األلعـاب الحاسـوبية من إدخـالال بدَّ لذلك كان 
  .األهداف المنشودة

   :مشكلة البحث    -1
ورغـم  ،يـاة كافـة ، دخلـت التقنيـات الحديثـة مجـاالت الح" عصر التقانـة والمعلوماتيـة"ي عصرنا الحالي ف
إذ ال زالــت طرائــق التعلــيم المتَّبعــة هــي  ذلــك التطــور،مــا زلنــا نــرى غالبيــة مدارســنا تنــأى بنفــسها عــن ذلــك 
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 الطرائق التقليدية، حتى أنَّ استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية ال زال في أدنـى درجاتـه ، األمـر الـذي
تــه الباحثــة مــن خــالل عملهــا كمعلمــة، ومــن خــالل قيامهــا بزيــاراٍت لعــدد مــن المــدارس لتعــرف واقــع الحظ

  بدرجـة كبيـرةلعينالتعليم فيها ، إن استخدام الحاسوب في التعليم أمٌر مهم ، خاصًة وأن أطفال عـصرنا مـو 
 يمكننــا اســتخدام هــذه نونحــن كتربــويي بــه وبألعابــه المتنوعــة والتــي وصــل بعــضهم إلــى حــدِّ اإلدمــان عليهــا ،

 للتالمـذة، وطريقــًة جديـدًة للتعلــيم بمـا يجمــع بـين العلــم  المدرسـياليــوماأللعـاب فـي التعلــيم لتـصبح جــزءًا مـن 
   :بالسؤال الرئيسي التالي البحث مشكلة تلخصتمن هنا ، و  والمرح

  ما أثر استخدام األلعاب الحاسوبية  في تعليم مادة العلوم لتالمذة الصف الثاني األساسي ؟ 

  :  أهمية البحث  -2
  َّمما يأتي  التطبيقيةه أهميتَ  الحالي البحثُ استمد : 
الصف لتالمذة  موضوعاٍت مختارة من مادة العلومتعليم لعبٍة حاسوبية تفيد في  نموذجِ له تقديمِ  -1- 2

 .الثاني األساسي
 منه إلدخال أسلوب التعليم باأللعاب الحاسـوبية إلـى مدارسـنا ، سـعيًا لتعميمـه  كمحاولةٍ جاء البحثُ  -2- 2

 .إلى مواَد أخرى ، وصفوٍف أخرى 
  األساسي على استخدام األلعـاب الحاسـوبية فـي دروسـهم مرحلة التعليم معلمي قد يساهم في تحفيز -3- 2

 .  النتائج المتوقعة من البحثوذلك حسب
ع مــا تــسعى إليــه وزارة التربيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الــسورية والمــؤتمرات التربويــة فـــي تماشــيه مــ -4- 2

مجــال دمــج التكنولوجيــا بــالتعليم،  ومــسايرته لالتجاهــات التربويــة الحديثــة التــي تؤكــد علــى ضــرورة توظيــف 
 .مستحدثات التكنولوجيا في تعليم مادة العلوم

 حاسوبية،  بأن يكون البحث خطوًة أولى في تحويل المنهج الدراسي الورقي بكامله إلى ألعابٍ يؤملُ  -5- 2
 .تناسب مستويات التالمذة العمرية والعقلية 

 
  واستمدَّ البحُث الحالي أهميَته النظرية مما يأتي:  
الكثيـر كيـر تسليط الضوء علـى موضـوع األلعـاب الحاسـوبية التعليميـة والـذي أخـذ حيـزًا كبيـرًا مـن تف -6- 2

 .من التقنيين والتربويين
 .أهمية المرحلة العمرية التي استهدفها البحث -7- 2
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  : أهداف البحث  -3

  : الحالي إلى  البحثُ هدفَ 
 . األساسي األلعاب الحاسوبية في تعليم مادة العلوم لتالمذة الصف الثاني أثر استخدامِ تحديد -1- 3
  .البرنامج الحاسوبي المقترح حول  مرحلة التعليم األساسي معلميآراء تعرُّفِ  -2- 3
التوصــِل إلــى مقترحــاٍت مــن شــأنها تحــسيُن العمليــة التعليميــة وتطويرهــا فــي مجــال دمــِج التكنولوجيــا  -3- 3

 . من جهٍة أخرى التعلممع التعليم من جهٍة ، ودمج المرح مع 
  :أدوات البحث  -4
 . SwishMaxج  على األلعاب قامت الباحثة بتصميمه بواسطة برنام قائمٌ  حاسوبيٌّ برنامجٌ  -1- 4
 التالمـذة أفـراد العينـة فـي الموضـوعات المختـارة مـن تحـصيل  لقيـاسبعديٌّ   /قبليٌّ تحصيلي  اختبارٌ  -2- 4

 .مادة العلوم
 البرنـــامج الحاســـوبي حـــول )الحلقـــة األولـــى( األساســـيمرحلـــة التعلـــيم معلمـــي آراءاســـتبانٌة لمعرفـــِة   -5-3

  .المقترح
  : متغيرات البحث -5

  :فالمتغيرات المستقلة هي) : التحصيلياالختبار (لبحث داة ابالنسبة أل
  المعتادة الطريقة استخدام األلعاب الحاسوبية،(تين ويضم فئ:  التعليم طريقةمتغير(.  
  ريف ،  مدينة ( ويضم فئتين : متغير مكان اإلقامة(.  
 ضعيف جيد ،  وسط( فئات  ثالثويضم : متغير مستوى التحصيل  ،(. 

   ."أفراد العينة"الثاني األساسيتحصيل تالمذة الصف : والمتغير التابع هو 
 : فالمتغيرات المستقلة هي  : )راءاستبانة اآل(لبحث داة اأما بالنسبة أل

  سنوات10 سنوات ، أكثر من 10 إلى 5، من سنوات 5أقل من (فئات  ثالثمتغير الخبرة ويضم.( 
  دراسات عليامعهد إعداد معلمين، إجازة معلم صف، ( فئات ثالثمتغير المؤهل العلمي ويضم(  

   .البرنامج الحاسوبي المقترح حول )الحلقة األولى(مرحلة التعليم األساسي معلمي آراء: والمتغير التابع هو
  : أسئلة البحث  -6
 :أجاب البحث عن التساؤالت التالية  
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 تالمذة الصف الثاني األساسي ؟لما أثر استخدام األلعاب الحاسوبية في تعليم مادة العلوم  -1- 6
  ما المعوقات التي تحول دون استخدام المعلمين لأللعاب الحاسوبية في التعليم ؟ -2- 6
   البرنامج الحاسوبي المقترح؟حول) الحلقة األولى( معلمي مرحلة التعليم األساسيآراء ما  -3- 6
  : فرضيات البحث  -7

  :وهي ) 0.05(تم التحقق من صحة فرضيات البحث عند مستوى الداللة 
 فــي االختبــار أفــراد المجموعــة التجريبيــة درجــات  ي داللــة إحــصائية بــين متوســطذووجــد فــرق ال ي -1- 7

  .درجاتهم في االختبار البعديو القبلي 
ـــة إحـــصائية بـــين متوســـطذوق يوجـــد فـــر ال  -2- 7 وعـــة  المجموعـــة التجريبيـــة والمجمي درجـــات أفـــراد دالل

  . التعليم طريقةالضابطة  في االختبار البعدي ُيعزى لمتغير 
 درجــات  أفــراد المجموعــة التجريبيــة فــي االختبــار ذو داللــة إحــصائية بــين متوســطيوجــد فــرق يال  -3- 7

   .)ريف ،  مدينة (  لمتغير مكان اإلقامة ُيعزىالبعدي 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  أفراد المجموعة التجريبية في االختبـار  -4- 7

   .)جيد ،  متوسط ،  ضعيف( لمتغير مستوى التحصيل ُتعزىالبعدي 
مرحلــة التعلــيم األساســي  معلمــي آراءال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين متوســطات درجــات  -5- 7
 .لمتغير الخبرة ُتعزى  الحاسوبي المقترح  البرنامجحول )الحلقة األولى(

مرحلــة التعلــيم األساســي  معلمــي آراءال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين متوســطات درجــات  -6- 7
  .المؤهل العلميلمتغير ُتعزى  البرنامج الحاسوبي المقترح حول) الحلقة األولى(
  : عينة البحث  -8

األساسـي تــمَّ اختيـارهم مــن عــدد  وتلميــذة مـن تالمــذة الـصف الثــاني اً  تلميـذ120مــن   عينــة البحـثتألفـت
فـي " الشهيد محسن بـدور"مدرسة : وهي  الحلقة األولى في محافظة الالذقية/ من مدارس التعليم األساسي 

فـي مدينـة " االشـتراكية" ، مدرسـة في مدينة جبلـة" أبي العالء "، مدرسة) قرية حرف المسيترة(ريف الالذقية 
فـي مدينـة  "التطبيقـات" مدرسـة ،) ريـة عـين الـشرقيةق(فـي ريـف الالذقيـة "الشهيد أحمد صقر"مدرسة   ،جبلة
والتي تم اختيارها جميعها بشكل ، )قرية القرندح(في ريف الالذقية " الشهيد اسمندر عجيب" ،  مدرسة جبلة

، وقربهــا مــن مكــان ســكن ،و تــوفُّر قاعــاِت حاســوٍب فيهــا )ريــف، مدينــة(قــصدي مــع مراعــاة موقــع المدرســة 
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 تلميـذًا 60 مـن تألفـاألولـى ضـابطة ت:  إلـى مجمـوعتين عينة التالمـذةُقسِّمت قد و الباحثة أو مكان عملها، 
   .  وتلميذةاً تلميذ 60 منت ألفوالثانية تجريبية ت و تلميذة ،

فــي ) الحلقــة األولــى(مرحلــة التعلــيم األساســيمــن معلمــي   ومعلمــةاً  معلمــ20 وتألفــت العينــة أيــضًا مــن 
 شــاركوا الباحثــة فــي اإلشــراف علــى تالمــذة المجموعــة نمــ مقــصدي بــشكل م اختيــارهتــمَّ محافظــة الالذقيــة، 

  .المدارس التي ُطبِّق فيها البرنامج الحاسوبي القائم على األلعاب التعليمية  التجريبية في
  : حدود البحث  -9

  مـــن العـــام الدراســـي  فـــي الفـــصل األول  الحـــاليالباحثـــة  بتطبيـــق البحـــثقامـــت : الزمانيـــة  الحـــدود
2013/2014.   
  فـي )حلقـة أولـى(اقتصر تطبيق البحـث علـى عـدد مـن مـدارس التعلـيم األساسـي : الحدود المكانية 

قريـــة حـــرف (فـــي ريـــف الالذقيـــة " الـــشهيد محـــسن بـــدور" مدرســـة :محافظـــة  الالذقيـــة ، وهـــذه المـــدارس هـــي
" االشـتراكية"مدرسـة فـي مدينـة جبلـة، "التطبيقـات"مدرسـة  ، فـي مدينـة جبلـة" أبي العالء "مدرسة ،) المسيترة

الـــشهيد "مدرســـة ،) ريـــة عـــين الـــشرقيةق(فـــي ريـــف الالذقيـــة "الـــشهيد أحمـــد صـــقر"مدرســـة فـــي مدينـــة جبلـــة ، 
   .)قرية القرندح(في ريف الالذقية " اسمندر عجيب

  معلمــي دارس محافظـة الالذقيـة الرسـمية، و  األساســي فـي مـتالمـذة الـصف الثـاني: الحـدود البـشرية
  .في تلك المدارس )الحلقة األولى(مرحلة التعليم األساسي 

  اقتصر البحث في حدوده العلمية على : الحدود العلمية:  
 مـــا الحـــواس  ،؟مـــم تتـــألف العـــين:  مـــادة العلـــوم للـــصف الثـــاني األساســـي ، وهـــيدروسعـــدد مـــن   - أ

   .كيف تتكاثر الحيوانات ؟ ، الحيوان؟ جسم يكسو  ماذا ،حّي والنظيف؟ما الغذاء الص، الخمس؟
  . أدوات البحث المذكورة سابقًا   - ب
  : منهج البحث -10

  .المنهج التجريبي بهدف تعرُّف أثر البرنامج الحاسوبي في تعلم التالمذة أفراد العينة اعتمدت الباحثة 
  :إجراءات البحث  -11

اطلعـــت الباحثـــة علـــى الدراســـات الـــسابقة واألدبيـــات المتعلقـــة بموضـــوع البحـــث ، لتحديـــد األســـس  -11-1
 .واإلجراءات الالزمة إلتمام البحث
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التصميمي والبرمجـي ، وكيفيـة :  بقسميه  SwishMax  برنامج مهاراتدورة لتعلُّم اتَّبعت الباحثة -11-2
  .استخدامه في تصميم األلعاب الحاسوبية 

  :بعدها قامت الباحثة باإلجراءات التالية 
  .  إعداد أدوات البحث وتجريبها استطالعيًا للتأكد من صدقها وثباتها-11-3
مديريـة التربيـة فـي محافظـة الالذقيـة بـشأن إجـراء البحـث  األسـتاذ المـشرف و الحصول على موافقة -11-4

 .في العديد من مدارس المحافظة 
 و المعلمـــين فـــي المـــدارس المختـــارة علـــى إجـــراءات تطبيـــق البحـــث و زمانـــه  االتفـــاق مـــع المـــدراء -11-5

  .ومكانه بما يناسب المعلمين وخالل أوقات الدوام الرسمي 
 إخــــضاع التالمــــذة أفــــراد المجموعــــة التجريبيــــة لجلــــسٍة تدريبيــــٍة لتــــدريبهم علــــى اســــتخدام األزرار -11-6

  .والمفاتيح المطلوبة في اللعبة
تطبيــق االختبــار القبلــي علــى التالمــذة أفــراد العينــة للكــشف عــن معــارفهم الــسابقة للمــادة العلميــة  -11-7 

 .المختارة 
 تعليم الموضوعات المختارة من مادة العلوم للتالمـذة أفـراد المجموعـة التجريبيـة باسـتخدام البرنـامج -11-8

لــصفوف األخــرى فــي المــدارس الحاســوبي المقتــرح ، وبحــضور معلمــي الــصف الثــاني وعــدد مــن معلمــي ا
التجريبيــة ، وفــي الفتــرة ذاتهــا تــمَّ تعلــيم تالمــذة المجموعــة الــضابطة بــالطرائق المعتــادة مــن ِقبــل معلمــيهم فــي 

 .المدارس الضابطة

 تطبيـــق االختبـــار البعـــدي علـــى التالمـــذة أفـــراد العينـــة للكـــشف عـــن مـــدى تعلمهـــم للمـــادة العلميـــة -11-9
  .المختارة

 على معلمي مرحلة التعليم األساسي المشاركين فـي اإلشـراف علـى تطبيـق راءتبانة اآل تطبيق اس-11-10
 .الُمطبَّق البرنامج الحاسوبي حول أرائهمالبرنامج الحاسوبي في المدارس التجريبية ، وذلك لمعرفة 

دام  رصد البيانات التي حصلت عليهـا الباحثـة مـن تطبيـق األدوات ، ومعالجتهـا إحـصائيًا باسـتخ-11-11
 .SPSS واالجتماعية التربوية البحوث لتحليل اإلحصائية الحزمةبرنامج 

 . جمع آراء المعلمين حول صعوبات استخدام األلعاب الحاسوبية في التعليم - 11-12
في التعليم،  التعليمية األلعاب  الحصول على المقترحات التي يراها المعلمون في مجال استخدام-11-13

 .وذلك من خالل األسئلة المفتوحة في استبانة اآلراء 
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  :نتائج البحث -12
   :يلي ما إلى الباحثة توصلت ، البحث فرضيات من والتحقق ، إحصائياً  البيانات معالجة بعد

ـــيم طرائـــق علـــى التعليميـــة الحاســـوبية األلعـــاب اســـتخدام طريقـــة تفـــوق - 12-1  فـــّسرت و المعتـــادة، التعل
 مـن تحويـه بمـا ، المعتـادة الطرائـق مـن أكبـر بـشكل التالمـذة انتبـاه تشدُّ  الحاسوبية األلعاب بأن ذلك الباحثة
 برحابــة لتلقيــه ومــستعدين معلومــات، مــن تقدمــه مــا علــى مقبلــين وتجعلهــم ، جذابــة وألــوانٍ  وأصــواتٍ  صــورٍ 
 األمـر ، المتنوعـة وألعابـه وبرامجـه الحاسـوب علـى وٕادمـاَنهم ، عـصرنا أطفـال ميـول تـساير أنها كما صدر،
 إلــى ترفيهيــة وســيلةً  األلعــاب فتكــون ، ملــل أيِّ  دون مرنــاً  و فعــاالً  األلعــاب هــذه بواســطة الــتعلمَ  يجعــل الــذي
  .تعليمية وسيلةً  كونها جانب

 إلـى الباحثـة حـسب ذلـك ويعـود ، البعـدي االختبـار فـي الريـف تالمـذة علـى المدينة تالمذة تفوق - 12-2
 الحاسـوب اسـتخدام معتـادين يكونـوا قـد  -الريـف مـن أكثـر المدينـة مجتمـع تطـور بحكـم -المدينة تالمذة أن

 أدائهـم علـى إيجابـاً  يـنعكس الـذي األمـر ، اسـتخدامه فـي مرونةً  أكثر هم وبالتالي ، المختلفة بألعابه واللعبَ 
 الحاســـوب تخداماســـ فـــي األقـــل المهـــارة ذوو الريـــف تالمـــذة أمـــا ، الُمطبَّـــق الحاســـوبي للبرنـــامج واســـتجابتهم

 للـتعلم تقبلهم كان وبالتالي ، استخدامه عند باالرتباك الحاسوبي البرنامج أشعرهم فربما برامجه مع والتفاعلِ 
 الباحثـة الحظتـه مـا ذلـكَ  ويؤكـد  ، الحقـاً  نتـائجهم علـى أثر مما ،"المدينة تالمذة "نظرائهم من أقل بواسطته
 بفـــأرة الـــتحكم علـــى قـــدرةً  أكثـــر المدينـــة تلميـــذ كـــان الحـــصر ال المثـــال ســـبيل فعلـــى ، البحـــث تطبيـــق أثنـــاء

 " . الريف تلميذ " نظيره من الحاسوب
 علـى القـائم الحاسـوبي البرنامج استخدام بعد نتائجهم في أثر أيُّ  التالمذة تحصيل لمستوى ليس - 12-3

 والــضعيف الوســط حتــى جمــيعهم التالمــذة تحــصيل ارتفــاع عــام بــشكل المالحــظ ومــن ، التعليميــة األلعــاب
 . منهم

 ، وتأييـدهم بإعجـابهم حظي فقد الُمطبَّق، الحاسوبي البرنامج حول إيجابية المعلمين آراء جاءت - 12-4
 و ، مراحلـه الجتيـاز وتلهفهـم ، البرنـامج بواسـطة تعلمهـم أثناء التالمذة انسجام أنَّ  إلى ذلك الباحثة تعزو و

 فــي للمعلــم البرنــامج قــدمها التــي الكبيــرة المــساعدة إلــى باإلضــافة ، اســتخدامه بعــد تحــصيلهم مــستوى زيــادة
 البرنــامج نحــو وٕايجــابيتهم المعلمــين رضــا ســبب كــان ذلــك كــل ، الدراســية الحــصة فــي والوقــت الجهــد تــوفير
 .التعليم في حديثة كطريقة فيه همواقتناع
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 المعلمـــين بقيـــة آراء مـــن إيجابيـــةً  أكثـــر ســـنوات 5 مـــن األقـــل الخبـــرة ذوي المعلمـــين آراء جـــاءت - 12-5
 خبـرتهم مـدة تقـلُّ  الـذين المعلمـين أن إلـى الباحثـة حـسب يعـود ذلك و الخبرة، من أكبر سنيناً  يمتلكون الذين
 كـل إلدخـال وجـرأةً  تقـبالً  أكثـر هـم ،وبالتـالي المهنـة فـي العهـد حـديثي زالـوا ال سـنوات خمس عن التعليم في

 ذوي المعلمــين يكــون قــد والتــي القديمــة، التعلــيم أســاليب تغييــر بــضرورة قناعــة وأكثــر ، صــفوفهم إلــى جديــد
  . بها تمسكاً  أكثرَ  األكبر الخبرة

 وَ  معلمـين إعـداد معهـد ( فئتـي مـن إيجابيـةً  أكثـر العليـا الدراسـات فئـة مـن المعلمين آراء اءتج - 12-6
ــــــم إجــــــازة ــــــراد المعلمــــــين مــــــن) صــــــف معل ــــــة أف ــــــك الباحثــــــة وتعــــــزو ، العين ــــــى ذل ــــــك أن إل    المعلمــــــين أولئ

 فـي وأهميتـه وبرامجـه بالحاسـوب ُتعنـى والتـي ،العليـا الدراسـات سـني خـالل درسوها التي المقررات بفضل و
 أكثـــرُ  آراء لـــديهم تولـــدت وبالتـــالي ، كبيـــرة بدرجـــةٍ  المعلوماتيـــة ثقـــافتهم زادت قـــد ، الحيـــاة مجـــاالت مختلـــف
 أكثـر كـانوا المهنـي الميدان دخولهم وعند ، التعليم في استخدامها ونحو التكنولوجيا حول غيرهم من إيجابيةً 
 التعامــل فــي والرغبــةِ  المــرح، و للعــب التالمــذة حاجــة شبعُيــ التعليميــة الحاســوبية البــرامج اســتخدام بــأن إيمانــاً 
 عنـدهم ويخلـق ، فعـاالً  تعلمـاً  يحقـق فهـو وبالتـالي ، وميوَلهم هماهتمامات يراعي أنه كما الحديثة التقنيات مع

 ."ةوعواطَفنا يشتركان معًا بعالقٍة حميم تعلَمنا " أنَّ  يقول الذي بالمبدأ مؤمنين ،العلم نحو إيجابية توجهات
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 .الدار العربية للعلوم: بيروت). والترجمة

المكتـب : دمـشق. دراسة تحليلية حول التعلـيم األساسـي. )بدون تاريخ.( الرز، ماهر  َو الحداد ، عبير -26
   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 6/9/2013تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترجاع . المركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي لإلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصاء

   www.cbssyr.sy/studies/st20.pdf. 

 .جامعة دمشق:  دمشق .التقويم والقياس في التربية). م1982.(الرفاعي ، نعيم  -27

دار المـسيرة : عمـان. 1ط .سيكولوجيا التدريس الـصفي). م2007.(الزغلول،عماد َو المحاميد، شاكر  -28
. 

 . جامعة الملك سعود:الرياض . تعريب األلعاب االلكترونية). م2012.(الزهراني، باسم  -29

 .الشروق  منشورات: عمان  .العلوم تعليم أساليب .)م1999( .محمود عايش زيتون، -30
األلعــاب التعليميــة فــي التحــصيل الفــوري أثــر اســتخدام ) . م2007. (زيــدان، عفيــف َو عفانــة، انتــصار -31

مجلــة جامعــة . والمؤجــل فــي الرياضــيات لــدى طلبــة الــصف الثالــث األساســي فــي مــدارس ضــواحي القــدس
 .186-161) . 1 (21، النجاح لألبحاث 

 . الرشدمكتبة:الرياض . 1ط . منظومة تكنولوجيا التعليم). م2003.( سالم ،أحمد َو سرايا، عادل  -32
 المجتمـع مكتبـة: عمـان. 1ط. وفعاليتهـا التعليم ووسائل تكنولوجيا). م2008( .محمد خالد السعود، -33

  .العربي
دار الفكر للطباعـة : عمان . طرائق تعليم العلوم ودورها في تنمية التفكير). م2002.(سالمة، عادل -34

 .والنشر
  .الفكر رمنشورات دا:عمان  .1ط. والمنهج التعليمية الوسائل .)م2000( .الحافظ عبد سالمة، -35

http://www.angelfire.com/ma4/halim/analy.htm#_ftn6
http://www.abegs.org/
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رسـالة .  فاعلية األلعاب التعليمية الحاسوبية في تعلـيم مـادة الرياضـيات). م2013.(سليمون ، ديمة  -36
 .ماجستير غير منشورة ، كلية التربية، جامعة دمشق، دمشق 

دار  : عمـان.التَّعلـيم فـي التقنيـة .)م2007( .العـال عبـد منـال الفتـاح َو مبـارز، عبـد أمـل  سـويدان، -37
 .الفكر
 .الشروق دار: عمان. 1ط. التعليم وتكنولوجيا التعليمية الوسائل). م1999.(علي محمد السيد،  -38
تــــاريخ .  خطــــوات قبــــل بــــدء مــــشاريع صــــناعة األلعــــاب اإللكترونيــــة5. )م2012(.الــــسيد، نانــــسي  -39

 www.digitalqatar.qa  من  10/11/2013االسترجاع 
 .وزارة المعارف، اإلدارة العامة للتعليم:  الرياض.التغذية الراجعة. )م2002.(الشائع ، عبد العزيز -40
   مـــــــــــن23/11/2013تـــــــــــاريخ االســـــــــــترجاع  . تـــــــــــصميم التعلـــــــــــيم) . م2012.(شـــــــــــاهين ، ســـــــــــعاد  -41

 net.forumegypt.2012technology.  
دار شــعاع للنــشر : حلــب.1ط .  flash MX 2004أساســيات ). م2005.(شــبيب، عبــد الــرحمن -42

 .والعلوم
 لـدى االنفعـالي والـذكاء المعرفية العمليات على اإللكترونية األلعاب أثر . )م2007.(مها، الشحروري -43

 عمـان جامعـة ،التربيـة دكتـوراه غيـر منـشورة ، كليـة رسـالة .األردن فـي المتوسـطة الطفولـة أطفـال مرحلـة
 .عمان ، العليا للدراسات العربية

 رسـوم بـرامج اسـتخدام أثـر). م2011.(دوالت ، عـدنان الـشلول، سـعيد؛ و المـومني، مـأمون ؛ و  -44
). 4+3(27،مجلـة جامعـة دمـشق. العلميـة للمفـاهيم التالميـذ اكتـساب فـي تعلـيم العلـوم فـي علميـة متحركـة

647-680.   

  .الفكر دار:  عمان .1 ط  .التعليم تقنيات في مقدمة) .  م2008.(نادر َو اسماعيل ، سامح  شمى، -45
 .جامعة دمشق: دمشق. طرائق تدريس العلوم الطبيعية) . م1993.(الشهابي ، صالح سعيد -46
  من21/1/2014تاريخ االسترجاع . األلعاب التعليمية اإللكترونية). م2012.(الشهري ، منار -47

faculty.ksu.edu.sa/manar/ar/Documents/3.doc .   

 عالم  منشورات :إربد. 1ط  .العلوم مختبر في الحاسوب استخدام .) م .(2008خير ، شواهين -48
  .الحديث الكتب
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 مـن  2013/ 18/7تـاريخ االسـترجاع  . األلعاب الحاسوبية ترفيـه مفيـد). م2005. (وليد، الشوبكي  -49
http://www.onislam.net. 

بــرامج التلفــاز واأللعــاب الحاســوبية العنيفــة وعالقتهــا بالــسلوك العــدواني ). م2011.( الــشيخة ، رنــا  -50
ــــــــــــاليوٕاضــــــــــــعاف الحــــــــــــساس ــــــــــــدى األطف ــــــــــــة، . ة ل ــــــــــــة التربي ــــــــــــشورة، كلي ــــــــــــر من   رســــــــــــالة ماجــــــــــــستير غي

  . جامعة دمشق ،  دمشق 
 .دار الكتاب الحديث: الكويت .القياس والتقويم في التربية والتعليم). م2002.(الصراف ، قاسم  -51
تـاريخ . محاضرات التقويم والقيـاس فـي التربيـة الرياضـية الدراسـات العليـا). م2009.(يمان الطائي، إ -52

    .http://www.iraqacad.org من 12/1/2014االسترجاع  

 .دار حمورابي: عمان . 1ط . أساليب وطرق التدريس الحديثة).م2008.(طربية ، محمد  -53

: عمـــان. 1ط. التـــدريس الفعـــال تخطيطـــه مهاراتـــه اســـتراتيجياته تقويمـــه). م2009. ( عفـــتالطنـــاوي، -54
 .دار المسيرة 

 .دار الشروق: القاهرة . تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم). م1980.(عبد الحميد، محمد  -55

 منـشورات عـالم :القـاهرة. 1ط . البحث العلمي في تكنولوجيا التعليم). م2005.(عبد الحميد، محمد  -56
 .الكتب

: عمـان. 2ط. القيـاس والتقـويم واسـتخدامه فـي مجـال التـدريس الـصفي). م2001.(عبد الهـادي، نبيـل  -57
 .دار وائل للنشر 

 .دار الفكر العربي: عمان . البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه). م1991.( عبيدات ، ذوقان  -58

ئم على استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تدريس أثر برنامج تعليمي قا). م2012.(  عرفة ، بسينة  -59
رســالة دكتــوراه غيــر منــشورة ، كليــة التربيــة،  . العلــوم فــي تنميــة تحــصيل التالمــذة وتنميــة ذكــاءاتهم المتعــددة

  .جامعة دمشق، دمشق 

مكتبـة  منـشورات :الـسيب. 1ط  .المتعـددة للوسـائط التَّعليمـي التـصميم .) م2005.(جـاد نبيـل عزمـي، -60
 .الضامري

http://www.onislam.net/
http://www.iraqacad.org/
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أثـــر اســـتراتيجيات ).2012.(؛ و الـــشلبي، إلهـــام ؛ و أبـــو عـــواد، فـــلایر ؛ و عبـــد، إيمـــانعـــشا، انتـــصار  -61
التعلم النشط في تنمية الفاعلية الذاتيـة والتحـصيل األكـاديمي لـدى طلبـة كليـة العلـوم التربويـة التابعـة لوكالـة 

 .542-520) .1(28 ، مجلة جامعة دمشق.الغوث الدولية 
 دار حنـين:  عمـان  .2ط .الرياضـيات وتعلـم تعلـيم فـي األلعـاب أسـلوب .)م 2002(. فانـة ،عـزوع -62

 .والتوزيع للنشر
 .الثقافة العربية وعصر المعلومات رؤية لمستقبل الخطاب الثقـافي العربـي). م2001. (العلي ، نبيل -63

 .عالم المعرفة: الكويت 

: عمــان . 2ط . التربيــة العلميـة وتــدريس العلـوم ).م2007.(علـي ، محمــد الـسيد َو عميــرة ، إبـراهيم  -64
 .دار المسيرة

أثـــر التفاعـــل بـــين موضـــع المنظمـــات الرســـوماتية ومـــصدرها فـــي برنـــامج ). م2008.(عوض،أمـــاني -65
،  مجلــة تكنولوجيــا التعلــيم. تعليمــي إلكترونــي علــى تنميــة تحــصيل طــالب كليــة التربيــة وأدائهــم واتجاهــاتهم

18) 4.(81-135. 

أثـر األلعـاب التعليميـة المحوسـبة فـي تنميـة مهـارة التخيـل لـدى الطلبـة ).م2012.(العون ، اسماعيل  -66
ـــــــة  ـــــــشمالية الـــــــشرقية األردني ـــــــي الباديـــــــة ال ـــــــاض األطفـــــــال ف ـــــــوم التربويـــــــة.ري     ،مجلـــــــة دراســـــــات العل

39)1.(61-70. 

ــــــد اهللا  -67 ــــــاريخ االســــــت . ســــــويش مــــــاكس نظــــــرة ســــــريعة). م2005.(الغامــــــدي ، عب رجاع الباحــــــة ، ت
 www.ust.edu من 3/7/2013

توظيــف األســاليب الحديثــة فــي مجــال تكنولوجيــا التعلــيم  فــي التعلــيم . ) م2009.( لغــدير، فاطمــة ا -68
 .   جامعة القاهرة: القاهرة .  السعوديةبمدارس المملكة العربية 

 والتربيـة الـصحية العلـوم مفـاهيم تعلـيم فـي حاسوبي برنامج أثر). م2012.( الغزي ، معتصم باهللا   -69
رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة ، كليـة  . األساسـي فـي التعلـيم األول الـصف لتالميـذ الدراسـي التحـصيل فـي

 .التربية ، جامعة دمشق ، دمشق 
دار : طنطـا. تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي والعشرين). م1998.(الفار ، ابراهيم  -70
 .لفكر العربيا
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 .2ط .الحـادي والعـشرين القـرن مطلـع وتحـديات الحاسـوب تربويـات).  م2000.(  إبـراهيم الفـار ، -71
   .العربي الفكر دار: القاهرة 

  .دار الفكر: عمان . 1ط. استخدام الحاسوب في التعليم).  م2002.( الفار، إبراهيم  -72

أثــر اســتخدام برنــامج حاســوبي تعليمــي مقتــرح فــي وحــدة الــضرب علــى ) .م2006.(القحطــاني ، ريــم  -73
رســـالة ماجـــستير غيـــر . تحـــصيل طالبـــات الـــصف الرابـــع االبتـــدائي فـــي المـــدارس األهليـــة بمدينـــة الريـــاض

 .منشورة، كلية التربية، جامعة الملك سعود ، الرياض

ـــدين  -74 ـــيم وال). م2001.(القـــال ، فخـــر ال  المنظمـــة :الكويـــت .تـــدريبتقنيـــات المعلومـــات وطرائـــق التعل
 .لتربية والثقافة والعلومالعربية ل

مديريــة الكتــب : دمــشق . أصــول التــدريس وطرائقــه). م2006.(القــال ، فخــر الــدين َو ناصــر، يــونس  -75
 .الجامعية

رسـالة ماجـستير غيـر .أثر األلعاب اإللكترونية على السلوكيات لدى األطفال).م2012.(قويدر، مريم -76
 .منشورة، كلية العلوم السياسية واإلعالم ،جامعة الجزائر، الجزائر

 . الدار العربية للعلوم: بيروت . 1ط. رمجة ألعاب الكومبيوترب. )م1998.(الكعبي ، عبد الناصر -77

رجمة هاشم إبـراهيم ت(  ،ليم العلوم لجميع األطفالتع .)م1998( .مارتن ، رالف َو سيكستون ، كولن -78
 .المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف و النشر : دمشق ) . و عبد اهللا خطابية

دار الفجـــر للنـــشر :  القـــاهرة .اتجاهـــات حديثـــة فـــي تعلـــيم وتعلـــم العلـــوم). م2008.(مـــازن ،حـــسام  -79
 .والتوزيع

ترجمــة دينـــا ( ،1 ط.هــل تريـــد أن تعمــل فـــي مجــال الكومبيـــوتر؟). م2008.(ماكالبــاين ، مارجريـــت  -80
 .نهضة مصر: الجيزة ). إسماعيل

ـــسام َو قـــواص ، ســـهام -81 : دمـــشق. أســـس تحليـــل نظـــم المعلومـــات وتـــصميمها). م2000. (محمـــد ، ب
 .مديرية الكتب والمطبوعات

http://www.ust.edu/
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ا

تحـصيل  فـي المحوسـبة التربويـة األلعـاب اسـتخدام أثـر). م2010.(محمـد، جبـرين َو عبيـدات، لـؤي  -82
، مجلـة جامعـة دمـشق. األولـى إربـد مديريـة األساسـي فـي الثالـث الـصف لتالميـذ الرياضـية المفـاهيم بعض

26) 1 + 2. ( 643- 672. 
دار الكتـــب : القـــاهرة .تـــصميم وبرمجـــة ألعـــاب الحاســـوب ثالثيـــة األبعـــاد). م2005.(محمـــود، وائـــل  -83
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  القائم على األلعاب التعليمية الحاسوبيبرنامج البطاقة تقويم ): 1(ملحق 
    

  المحترم..................................................السيد 

  

أثر استخدام األلعاب الحاسوبية في تعليم مادة العلوم لتالمذة " تقوم الباحثة بإعداد بحث علمي بعنوان 
  .وذلك لنيل درجة الماجستير في تقنيات التعليم " الصف الثاني األساسي من الحلقة األولى 

لتعليمية مصمم برنامج حاسوبي قائم على األلعاب اوكجزء من متطلبات البحث قامت الباحثة بتصميم 
 ، يتناول موضوعات من مادة العلوم للصف المذكور أعاله ، ولكي تستفيد Swish Maxوفق برنامج  

الباحثة من معلوماتكم ومالحظاتكم القيمة وخبرتكم في هذا المجال ، ُيرجى اإلّطالع على البرنامج ، 
 على هذه البطاقة ، وكتابة أمام العبارة التي توافق رأيكم في المكان المخصص) √( ووضع عالمة 

  .مقترحاتكم في نهاية البطاقة  

  ولكم جزيل الشكر 

               الباحثة  والء حمــيد  
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  موافق غير  حيادي  موافق  العبارة  الرقم

        ويسر بسهولة البرنامج فتح للتلميذ يمكن  1

        فيها خطأ ال صحيحة معلومات البرنامج يحوي  2

         بسيطة بطريقة المعلومات البرنامج يقدِّم  3

 المستوى مع البرنامج في المقدَّمة المعلومات تتناسب  4
  للتالمذة العمري

      

         متعلم كل لدى للتعلم الذاتية السرعة البرنامج يراعي  5

        المتعلم انتباه تشدُّ  جذابة ألواناً  البرنامج يحوي  6

 في فعال بشكلٍ   المتعددة الوسائط تقنية البرنامج يستخدم  7
   المعلومات عرض

      

 فهم في البرنامج في المستخدمة المتعددة الوسائط تساعد  8
  المدروس للموضوع التالمذة

      

         إجابة لكل تعزيزاً  البرنامج يتضمن  9

 واألزرار المفاتيح لمهمة توضيح البرنامج في يتوفر  10
  اللعبة مراحل في المستخدمة

      

 عدم حال في المعلومة إعادة زر البرنامج في يتوفر  11
  فهمها

      

         بسهولة منه الخروج زر البرنامج في يتوفر  12

 استخدام نحو التالمذة اتجاهات تعزيز في البرنامج يسهم  13
  إيجابية بصورة االلكترونية األجهزة

      

 األلعاب نحو التالمذة اهتمام توجيه في البرنامج يساعد  14
  المفيدة الحاسوبية

      

         الذاتي التعلم مبدأ البرنامج يعزز  15
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 البرنامج حول) حلقة أولى( معلمي مرحلة التعليم األساسيآراءاستبانة ): 2(ملحق 
  الحاسوبي المقترح

  

  :زميلتي المعلمة / زميلي المعلم 

 Swish Maxالبرنامج الحاسوبي المصمَّم وفق برنامج ب رأيك هذه ، لمعرفة راءأضع بين يديك استبانة اآل
    خيارات3 بندًا ، ولكل بند 19 والمطبق في مدرستكم من ِقبل الباحثة ، و تتضمن هذه االستبانة 

  ) غير موافق – حيادي –موافق  ( 

ص هذا عند الخيار الذي يناسب رأيك ، وكتابة مقترحاتك فيما يخ) √( يرجى قراءة كل بند و وضع إشارة 
  .المجال في نهاية االستبانة ، علمًا أن هذه االستبانة مصممة ألغراض البحث العلمي 

  □   سنوات10أكثر من     ،  □  سنوات10 إلى 5 من  ،  □  سنوات5أقل من :  الخبرة 

  :المؤهل العلمي
  □   دراسات عليا   ،□ معلم صف إجازة   ،□ إعداد معلمين معهد

  ولكم جزيل الشكر

  الباحثة والء حمـيد
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  حيادي  موافق  العبارة  الرقم
 غير
  موافق

  الحاسوبي بالبرنامج لعبهم أثناء التالمذة يستمتع  1
  

      

  جميعهم التالمذة مستويات الحاسوبي البرنامج  يناسب  2
  

      

  التلميذ ذهن إلى المعلومات إيصال من الحاسوبي البرنامج  ُيمكِّن  3
  بسهولة

      

        الحاسوبي البرنامج مع تعاملهم عند باالرتباك التالمذة يشعر  4
        الحاسوبي البرنامج مع تعاملهم عند بالملل التالمذة يشعر  5

 فيها ُيستخَدم التي الدراسية الحصة في الفوضى من جوٌّ  يسود  6
   الحاسوبي البرنامج

      

        الوقت من الكثير يوفر الحاسوبي البرنامج بواسطة التعليم  7
        جذابة بصورة المعلومات يقدم الحاسوبي البرنامج  8
        جاذبيته من تزيد الحاسوبي البرنامج في الموجودة المتعددة الوسائط  9

 بالطرائق التعليم من أسهل الحاسوبي البرنامج باستخدام التعليم  10
  المعتادة

      

        العلوم مادة ليحبوا لتالمذتي محفزاً  سيكون الحاسوبي البرنامج  11

         التعليم تفريد مبدأ دعم في ُيساِعد الحاسوبي البرنامج  12

        التعليم في الحاسوبي البرنامج هذا مثل استخدام المفيد من  13

  التعليم في الحاسوبية البرامج الستخدام ناجحٌ  مستقبلٌ  هناك  14
  

      

 الحاسوبي البرنامج بواسطة العلوم مادة تعليم  تجربة تعمم أن يجب  15
  المواد بقية إلى
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 البرامج استخدام من تمنعني التي المعوقات من العديد هناك
   التعليم في الحاسوبية

16        

  للوقت مضيعة الحاسوبي البرنامج
17  

  
  

      

  

: من صعوبات استخدام األلعاب الحاسوبية في التعليم 
.................................................................................................................
.................................................................................................................

.................................................................................................................
.................................................................................................................

............................................  

  

  :أقترح أن 
.................................................................................................................................

...............................................................................  
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دروس من كتاب العلوم للصف الثاني  لعدد من الالتحصيلياالختبار ): 3(ملحق 
  األساسي

  

 )د . 9 (:  أمام كل عبارة X  أو   √ضع إشـارة  - 1

   ................ :التحصيل مستوى  ،   : ............................االسم

     ...........مدينة     ،        ........ريف  :    اإلقامة   

  " .........عجل "الجمل صغير ُيسمى .1
  

    ....الصحّية غير األطعمة من البيض ُيعتبر .2
    

    ..........الصحّية األطعمة من الغازية المشروبات ُتعتبر .3
  

  ......صحيّ  غير طعامٌ  المثلجات .4
  

  
  

   ......العين أقسام من األهداب .5
    

   .......بعيني األشياء ألمس .6

   .........بأذني األصوات أسمع .7

   " ........                           فرخ " الدجاجة صغير يسمى .8
  

              ".......الريش " العصفور جسم يغطي .9
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 )د .8 (:ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة  - 2

  
   : الصحية األطعمة من .1

   السكاكر ،  الفواكه ،   الملونة األطعمة ،  المثلجات
  
   : الصحّية غير األطعمة من .2

  الحليب ،   السكاكر   ،  الخضار  ،    الخبز
  

  :  بواسطة الروائح أشم .3

  أذني ،  ،أنفي    لساني ،   عيني
  
       جرو ،  صوص ،  حوار  ، عجل:  البقرة صغير يسمى .4
  
  الصيوان ، القزحية ،     الخدين ،    األنف :  العين أقسام من .5
  
         ،السمع  الشم ،    الرؤية ،   التذوق :  بوظيفة اللسان يقوم .6

  الصوف ، الحراشف  ،  الدرع  ، الوبر :  السلحفاة جسم ُيغطي .7
  

          الجفن األهداب، ، القزحية ، البياض : يسمى العين أجزاء من الجزء هذا .8
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 )د  .1.5  (:صل كل حيوان إلى الكساء الذي يغطيه  - 3

 

  الريش  السلحفاة

  الفرو  القطة

  الدرع  الطائر

  

 )د .1 (.بّين رأيك في الغذاء المتنوع  - 4

...................................................................................

...................................................................................
.......................  

 

 

 )د .0.5 (.وضِّح أهمية الحراشف عند السمكة  - 5

................................................................................
................................................................................

...................  
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  :قائمة األهداف التعليمية ): 4(ملحق 
  :يتوقع من التلميذ في نهاية البرنامج أن يكون قادرًا على القيام بما يلي 

  المستوى     ؟ العين تتألف مم : األول الدرس
  تذكر  العين أقسام يعدد -1
  تطبيق  الرسم على العين أقسام يحدد -2
  تطبيق  معطاة أسماء عدة بين من العين أقسام يميز -3

    ؟ الخمس الحواس ما : الثاني الدرس
  فهم   الجلد أهمية يبين -4
  تذكر  األذن وظيفة يذكر -5
  تحليل   الحواس أعضاء بين من الشم عضو يستخرج -6
  تذكر  اللسان وظيفة يحدد -7

    ؟ والنظيف الصحيّ  الغذاء ما : الثالث الدرس
  تطبيق  معطاة أطعمة أسماء بين من الصحّية غير األطعمة يحدد -8
  تطبيق  معطاة أطعمة أسماء بين من الصحّية األطعمة يحدد -9

  تذكر  صحّية أطعمة يعدد - 10
  تذكر  صحّية غير أطعمة يعدد - 11
  تقويم   .المتنوع الغذاء في رأيه يبين - 12

    ؟ الحيوان جسم يكسو ماذا : الرابع الدرس
  تذكر  السلحفاة كساء يذكر - 13
  تذكر   العصفور كساء يتعرف - 14
  تركيب  يغطيه الذي بالكساء حيوان كل يربط - 15
  فهم   .السمكة عند الحراشف أهمية يوضح - 16

    ؟ الحيوانات تتكاثر كيف : الخامس الدرس
  تذكر  الجمل صغير اسم يذكر - 17
  تحليل   البقرة صغير يميز - 18
  تذكر  الدجاجة صغير اسم يذكر - 19
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  :أسماء السادة المحكمين ): 5(ملحق 
  الجامعة  العلمية الصفة  المحكِّم اسم

  دمشق   التدريس وطرائق المناهج قسم في مدرس  الدبسي أحمد. د  . أ
  دمشق  التدريس طرائق و المناهج قسم في مساعد أستاذ  ديب أوصاف. د
  دمشق  والتقويم القياس قسم في مدرسة  قوشحة رنا. د
  تشرين  التربية كلية في مدرس  علي خضر. د
  تشرين  التربية كلية في مدرس  بوبو منذر. د
  تشرين  التربية كلية في مدرس  صبيرة فؤاد. د
  دمشق  التربوي الحاسوب لمقرر مدرس  يونس أبو إلياس. د

  الالذقية تربية مديرية في العربية اللغة لمادة موجه  عثمان مازن
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  :البعدي/ معامالت السهولة والصعوبة لبنود االختبار القبلي ): 6(ملحق 
  

  البعدي / القبلي االختبار لبنود والصعوبة السهولة معامالت

  السؤال
 اإلجابات عدد

  الصحيحة
 اإلجابات عدد

  الخاطئة
 معامل
  السهولة

 معامل
  الصعوبة

1  15  15  0.5  0.5  
2  20  10  0.66  0.34  
3  19  11  0.63  0.37  
4  17  13  0.56  0.44  
5  18  12  0.6  0.4  
6  16  14  0.53  0.47  
7  18  12  0.6  0.4  
8  15  15  0.5  0.5  
9  17  13  0.56  0.44  
10  16  14  0.53  0.47  
11  17  13  0.56  0.44  
12  17  13  0.56  0.44  
13  17  13  0.56  0.44  
14  17  13  0.56  0.44  
15  16  14  0.53  0.47  
16  18  12  0.6  0.4  
17  17  13  0.56  0.44  
18  17  13  0.56  0.44  
19  16  14  0.53  0.47  
20  17  13  0.56  0.44  
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  البعدي/ معامالت تمييز بنود االختبار القبلي ): 7(ملحق 
  

 للمجموعتين الصحيحة اإلجابات عدد
  السؤال  والدنيا العليا

  )9 (الدنيا  )9 (العليا
  التمييز معامل

1  7  1  0.74  
2  7  3  0.49  
3  6  2  0.49  
4  6  3  0.37  
5  7  4  0.37  
6  8  3  0.61  
7  8  5  0.37  
8  9  3  0.74  
9  8  3  0.61  
10  9  3  0.74  
11  6  3  0.37  
12  9  5  0.49  
13  7  3  0.49  
14  7  3  0.49  
15  6  2  0.49  
16  8  3  0.61  
17  7  4  0.37  
18  9  4  0.61  
19  9  2  0.74  
20  8  4  0.49  
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   القائم على األلعاب التعليمية يتضمن البرنامج الحاسوبيCD) :  8(ملحق 
  
  

  :  الطلب المقدم لشعبة اإلحصاء في مديرية التربية في الالذقية) :9(ملحق 
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   موافقة مديرية التربية ) :10(ملحق
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  فراد العينة للبرنامج الحاسوبيأخضوع التالمذة ) : 11(ملحق 
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  البرنامج الحاسوبي ): 12(ملحق 
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  :، ُتعاد المرحلة من جديد في حالة اإلجابة الخاطئة 
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  :جابة الصحيحة ، ينتقل إلى المرحلة التالية في اللعبة اإلفي حال و 
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  :المعادالت الحسابية ) : 13(ملحق 

  
  :ات جدول المواصف لبناء المتبعةالمعادالت 

  

     x100 األول الدرس أهداف مجموع
   =النسبي الوزن

  لألهداف الكلي المجموع
  

  ) 20 (االختبار أسئلة عدد x مستوى كل في األهداف مجموع
  = مستوى كل في األسئلة عدد

  )19 (لألهداف الكلي المجموع
  

  ) 20 (االختبار أسئلة عدد x الدرس أهداف مجموع
   = الواحد للدرس األسئلة عدد

  )19(لألهداف الكلي المجموع
  

  :معادلة حجم األثر
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all students, even law ones who find difficulty in learning by abstract ways that 
are based on the textbook and on the explanation of the  teacher . So that , these 
games have the role of the savior of those students , that take them from 
frustration and failure to the entertaining learning and the simplified information 
, and that lead to success . 

12-4 - The opinions of the teachers were positive about the applied computer 
program , and it gained their appreciation and support , and the researcher 
related the reason of the satisfaction and the positiveness of teachers toward the 
program , and their conviction about it as a modern way of teaching , was all 
because of student's harmony while learning by the program , their need to pass 
the stages and raising their achievement's level , and the huge help that the 
program offered to the teacher for making less effort and time in the class . 
. 
12-5 - The opinions of the teachers , who their experiences are less than 5 years , 
were more positive than the rest of the teachers who have more years of 
experience, and this is due by the researcher to that the teachers who have less 
than five years experience in education are still new  in their profession , so they 
are more receptive and daring to insert the all-new to their ranks, and more 
convinced of the need to change the old methods of education, which may the 
teachers with more years of experience be adherent to them. 

12-6-  The opinions of the teachers of high educational studies came more 
positive than the two categories (Institute of preparing teachers and class 
teacher's certification) of the sample's teachers, and the researcher attributes that 
to the fact that those teachers and because of the courses they have studied 
during the years of graduate studies, which deals with computer programs and 
its importance in various fields of life, have increased their culture informatics 
significantly, and thus more positive opinions generated than others about the 
technology and about its use in education, and when they enter the professional 
field  , they have more belief that using educational computer programs makes 
the students feel full for playing , entertaining , and wanting to deal with modern 
techniques as it takes into consideration their interests and preferences, and 
therefore it achieves effective education, and creates for them positive attitudes 
towards science, making them faithful to the principle that says that " our 
learning and feelings have together an intimate relationship ."  
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11-12 - Collecting the views of the teachers about the difficulties of using 
computer games in teaching. 

11-13 - Getting the proposals that are observed by the teachers in using the 
computer games in teaching, and that's according to the open questions in 
opinions' questionnaire. 

 

12- Research Results: 
After the statistical processing of the data, and  the verification of the 
hypotheses, the researcher concluded to the following: 
12-1 – The superiority of using computer games against the usual teaching 
methods,  and the researcher interpreted that by saying that computer games 
gain the attention of students more than usual methods, because they contain 
images, sounds and attractive colors , and these games make them ready to 
obtain the information that are included , and ready to receive them longanimity. 
They also match the trends of our age's children , and their addiction to 
computer  ,and its varied games and programs , which makes the learning 
through these games flexible and effective without boredom , so the games 
become an entertaining way beside being an educational way . 

12-2 -  The outweigh of the city's students on countryside's students in the post 
test  , and this is due to what the researcher said that the city's students –  
because of the development of the city society more than the countryside - may 
be accustomed to using computers and playing with their various games, so they 
are more flexible in using it, which reflects positively on their performance and 
response to the applied program, while the rural students -who have the minimal 
skills in using computer and interacting with its programs-  may feel confused 
when using it , thus their acceptance of learning by computer games was less 
than their counterparts, "the city's students", and that affected their results later. 
What confirms that is what the researcher noticed during applying the research, 
for example the city's student was better than countryside's student in controlling 
a mouse . 

12-3 – The students' achievement level had no effect in their scores after using 
the computer program based on the teaching games , and it was noticed that the 
achievement of students- even the medium and low ones- had increased that was 
explained by the researcher by saying that the computer program was suitable to 
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11-1 The researcher observed the previous researches and literatures that are 
related to the subject of this research, to determine the foundations and the 
necessary procedures for completing this research. 

11-2 - The researcher followed a training course to learn the skills of SwishMax 
program with its two sections : the designing and the scripting one , and how to 
use it in designing computer games . 

Then the researcher did  these following actions: 

11-3 - Preparing the research tools and testing them exploratory for checking 
their validity and reliability. 

11-4- Obtaining the approval of the supervisor and the education ministry in 
Lattakia about doing the research in many schools in the city. 

11-5 – Taking the agreement from the managers and teachers in the selected 
schools for the procedures of applying the research , and for the time and place 
that suits the teachers and during schools official hours. 

11-6 – Training the students of the experimental group on using the buttons and 
keys that are required in the game. 

11-7 – Applying the pre-test on the sample's students to detect their previous 
knowledge of the selected scientific material. 

11-8 – teaching the selected subjects from science to the experimental group's 
students by using the suggested computer program, and with the presence of the 
second grade's teachers and some of teachers from other classes in the 
experimental schools,  and at the same time teaching the control group's students 
by usual methods by their teachers in the control schools . 

11-9 - Applying the post-test on the sample's students to detect the extent of 
their learning of the selected scientific material. 

11-10 - Applying the opinions' questionnaire on basic education teachers who 
participated in supervising the using of the program in the experimental schools 
, and that for knowing their attitudes towards the applied program. 

11-11 - Collecting data that are obtained by the researcher from applying the 
tools, and treating them statistically by SPSS. 
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countryside of Lattakia (Alqrandeh village), which have been selected 
deliberately according to the location of the school (rural, city), having 
computers classes in them , and being near of the researcher's place of residence 
or her work place . The sample has been divided into two groups: a control 
group consisted of 60 students and experimental group consisted of 60 students. 

 The sample also consisted of 20 teachers of basic education teachers (the first 
circle) in Lattakia, they were selected  deliberately from who participated with 
the researcher in the supervision of the experimental group's students in schools 
that applied the program that is based on teaching games .  

9- Research Limits:  

 Time limits: the researcher applied the current research in the first 
semester of the academic year 2013/2014. 
 Spatial limits : the applying of the research was limited to a number of 

basic education schools ( first circle ) in  Lattakia, and they are : "The Martyr 
Mohsen Baddour" in the countryside of Lattakia (Harf Almsiterh village), "Abi 
Alalaa "in Jablah city, " Alashtirakia "in Jablah city, " Martyr Ahmed Saker "in 
the countryside of Lattakia (Ein Alsharqia village), " Altatbeqat "in Jablah city, 
"The Martyr Asmandar Ajeeb " in the countryside of Lattakia (Alqrandah 
village). 
 Human limits: second grade's students  at official schools in Lattakia, and 

basic education teachers (the first circle) in those schools.  
  Scientific limits : 
   The research was limited in its scientific limits to : 
A - Many lessons of  science  for the second grade, they are : what does the eye 
consist of? , What are the five senses?, What is the healthy and clean food? , 
what are the animals coats? , How animals breed ? 
B - Research tools that are mentioned previously.  
 

10-  Research Approach:  
The researcher adopted the experimental approach for identifying the effect of 

the computer program in students' learning. 
 

11 - Research Procedures:  
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6-1-  What is the effect of using computer games in teaching science to second 
grade's students?  
6-2-  What are the difficulties that prevent teachers from using computer games 
in teaching? 
6-3-  What are the opinions of basic education teachers (the first circle) about 
the proposed program? 
 
7- Research Hypotheses:  

The research hypotheses have been validated at the significance level (0.05), and 
they are as follow: 

7-1-  There is no statistically significant difference between the scores of the 
experimental group in pre-post test . 
7-2-  There is no statistically significant difference between the  scores of the 
experimental group and the control group in post-test due to the teaching 
method. 
7-3-  There is no statistically significant difference between the scores of the 
experimental group in post-test due to the place of residence (countyside, city). 
7-4-  There are no statistically significant differences between the scores of the 
experimental group in post-test due to the level of achievement (high, medium 
and low). 
7-5-  There are no statistically significant differences between the scores of 
opinions of  basic education teachers (the first circle) about the proposed 
program due to in experience. 
7-6-  There are no statistically significant differences between the scores of 
opinions of  basic education teachers (the first circle) about the proposed 
program due to in qualification. 
 

8- Research Sample: 
The sample consisted of 120 students of second grade's students who have 

been selected from many of basic education schools / first circle in  Lattakia, 
and they are : "The Martyr Mohsen Baddour" in the countryside of Lattakia 
(Harf Almsiterh village), "Abi Alalaa "in Jablah city, " Alashtirakia "in Jablah 
city, " Martyr Ahmed Saker "in the countryside of Lattakia (Ein Alsharqia 
village), " Altatbeqat "in Jablah city, "The Martyr Asmandar Ajeeb " in the 
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3 - Research Objectives: 
The current research aimed to : 
3-1 - measuring the effect of using computer games in teaching science to 
second grade's students.  
3-2 – Investigating teachers' opinions of the basic education stage about the 
proposed program. 
3-3 - reaching the suggestions that would  improve the educational process , and 
would develop it in the field of integrating technology with education on the 
first hand, and integrating learning with fun on the other hand. 
 
4 - Research Tools: 
4-1 -  A computer program based on games, designed by the researcher with 
SwishMax. 
4-2 – A pre/post achievement test for measuring students' achievement in the 
selected topics of science. 
4-3 –A questionnaire for identifying the opinions of the basic education stage's 
teachers (the primary circle)  about the proposed program. 
 
5 - Research Variables: 
For the research tool (the achievement test):  the independent variables are: 
 Method : includes two categories (using computer games and the usual 

method). 
  Place of residence: includes two categories (rural and city). 
  Level of achievement: (high, medium and low). 

The dependent variable is an achievement of second grade's students . 

For the research tool (the opinions' questionnaire): the independent variables are: 
 Experience: includes three categories (less than 5 years, from 5 to 10 

years , and more than 10 years). 
 Qualification : includes three categories (Institute of preparing teachers, 

classroom teacher certificate, high educational studies). 
The dependent variable is the opinions of basic education teachers (the first 
circle) about the proposed program. 
 
6 - Research Questions: 

 The research answered the following questions: 
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her visits to many schools to know the reality of teaching in them . The use of 
computer in teaching is important, especially that children in this age are fond of 
it and of its diverse games , and some of them reached the addiction level, and 
we ,as educators, can use these games in teaching to become a part of student's 
school day , and a new way of teaching that combines science and fun, and here 
the research's problem is summarized by the next major question : 

What's the effect of using computer games in teaching science to second 
grade's students? 

 
2- Research Importance: 

 The applied importance of the current research is derived from the following: 
 2-1 - Introducing a model of computer game serves in teaching selected topics 
from science to second grade's students. 
2-2 - The research is as an attempt to insert the teaching way with computer 
games to our schools for circulating it to other subjects and other classes. 
2-3 – It may contributes in stimulating the teachers of basic education stage on 
using computer games in their lessons, according to the expected results of the 
current research. 
2-4- The matching of the research with what the Educational Ministry in Syrian 
Arab Republic and the educational conferences seeks in the field of  integrating 
technology with education, and getting along with  modern educational trends 
that emphasize the necessity of employing technology innovations in teaching of 
science. 
2-5- It is hoped that the research would be a first step in transforming the entire 
paper curriculum to computer games that fit the age and the intellectual level of 
students . 
 
And the theoretical importance of the current research is derived from the 
following: 
 
2-6 - Highlighting the theme of the educational computer games, which took a 
great deal of  the thinking of a lot of technicals and educators, even that entire 
educational companies had been dedicated to design this type of games. 
2-7-The importance of the age period that was aimed by the research. 
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RReesseeaarrcchh SSuummmmaarryy  
Introduction : 

The scientific and technical innovations became a label for the twenty-first 
century, where it became difficult to abandon  because of their advantages in 
facilitating the difficulties of life and achieving amazing results in science and 
work , and perhaps the most prominent label is the great development of the 
computer and its programs . And despite all its advantages, the computer is 
considered the second teacher who makes the learning process easy for  both the 
teacher and the student, by its various programs and games. 

Via of this enormous technological revolution , we need a revolution in 
teaching which can be achieved through the use of technology, because by using 
technological innovations in teaching , the role of the teacher changes to a guide 
and an instructor , and the role of the learner changes to a participant ,a  
researcher and a critic. On the other hand, a lot of information and knowledge 
that are in courses may be complex and difficult to understand for the student . 
So it was worthwhile to search for a method that facilitates students' learning , 
and adds fun to it. Instructive computer games were the solution , because they 
are the way to illustrate certain scientific concepts, and to explain what is 
difficult to understand for students.  

The phenomenal success of computer games gained the attention of the 
specialized academics of teaching to a new educational direction, which is the 
use of these games as a teaching mediator , for investing to reach our aim in 
teaching our students with the fewest difficulties, and the highest degree of 
pleasure and fun. 

Therefore it was necessary to introduce computer games to our schools and to 
employ them in teaching to achieve the desired objectives. 

 
1-  Research Problem: 

In present , "the age of technology and informatics", modern techniques 
entered all domains of life, and yet we still see the more of our schools distance 
itself from this development, where teaching methods are still traditional. Even 
the use of technology in educational process is still in the lower limits. This is 
what was observed by the researcher through her work as a teacher, and through  
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AAbbssttrraacctt  
  

The research aimed to determine the effect of using the computer games in 
teaching science to second grade's student and investigate the opinions of the 
basic education stage's teachers about the proposed program. 
The sample consisted of 120 students of second grade's students who have been 
selected from many of basic education schools , and it consisted of  20 teachers 
of basic education teachers (the first circle) in Lattakia. 
The tools of research were a computer program based on games, designed by the 
researcher with SwishMax, a pre/post achievement test , and a questionnaire for 
identifying the opinions of teachers about the proposed program. 
The results were as follows : 

1- The large effect of the computer program ,that based on games, in 
teaching science to second grade's student . 

2- The outweigh of the city's students on countryside's students in the post 
test. 

3- The students' achievement level had no effect in their scores . 
4- The opinions of the teachers were positive about the applied computer 

program. 
5- The opinions of the teachers , who their experiences are less than 5 years , 

were more positive than the rest of the teachers who have more years of 
experience. 

6- The opinions of the teachers of high educational studies came more 
positive than the two categories (Institute of preparing teachers and class 
teacher's certification) of the sample's teachers. 
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	كما تلعب الألعاب الحاسوبية دوراً هاماً في تنمية نسبة الذكاء لدى الأطفال، فقد نجح علماء ألمان خلال ستة أسابيع في زيادة نسبة ذكاء أطفالٍ من 11 إلى 101 نقطة في مؤشر الذكاء من خلال أحد تدريبات الذكاء الحاسوبية التي اعتمدتها أكثر من مئة دراسة سابقة ، فوجدوا أن "مستوى ذكاء الأطفال عقب التدريب كان أفضل بكثير من ذي قبل، وأوضح ألكسندرا لينهارد من معهد التعليم النفسي في مدينة فورتسبورج أن باحثيه طوَّروا هذا التدريب الحاسوبي بشكل كبير و أعطوه زي اللعبة، ومن بين أسباب نجاح هذا التدريب حسب الباحثين هو حب الأطفال لممارسة ألعاب الحاسوب حيث كان على الأطفال تتبُّع هدفٍ إلكتروني مما يجعل حماستهم مستمرةً حتى نهاية التدريب ، و كان على الأطفال حل 120 مسألةً أثناء البحث عن ماسةٍ قبل أن يحصلوا على قطعٍ ذهبيةٍ كمكافأة ، أو أن يسمح لهم باللعب في مستوى أعلى" (جريدة الرياض،2011) عن www.alriyadh.com .
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	"الرَّكاز في أثر ابن بطوطة" هي "أول لعبة حاسوبية سعودية تُسوَّق للعالم الخارجي، صُمِّمت بدعم ورعاية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عبر حاضنة "بادر" لتقنية المعلومات والاتصالات، وقد عمد مصممو اللعبة إلى أن تعكس التراثَ العربي من خلال شخصية الرحالة العربي ابن بطوطة، وتعتمد اللعبة في فكرتها على مغامرة شاب عربي يدعى "فارس جواد" في تعقبه لخطى الرحالة ابن بطوطة في مغامرة تنقله من جبال أطلس في المغرب إلى أحياء دمشق القديمة وميناء الإسكندرية ومدينة دبي" ( الزهراني،2012، 22).
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