
 
 
 
 

             
  ةــــالتربية ـــكلي   

    قسم المناهج وطرق التدريس
 

  
  

 

   المرحلة االبتدائية تالميذفي التحصيل المعرفي ل  ألعاب الكمبيوتر التعليميةأثر
  هالتعامل مع بعض مهاراتأدائهم وفي تدريس الحاسب 

   
  
  
   
  
  
  
  
  
  

  رسالة مقدمة من الباحثة 
  مرام أحمد عثمان حسين 

  لحصول علي درجة الماجستير في التربيةل
  )مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم ( تخصص 

                                          
  
  

  إشـراف
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  م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٢



 ٢

   قـرار لجنة المناقشـة والحكـم
  



 ٤

  البحث مستخلص
  

 المرحلـة   تالميذ التحصيل المعرفي ل   يعاب الكمبيوتر التعليمية ف    أل أثر:  "عنوان الدراسة 
  "هالتعامل مع بعض مهاراتأدائهم واالبتدائية في تدريس الحاسب 

  
  

 إلى استخدام ألعاب الكمبيوتر التعليميـة لالرتقـاء بالجانـب المعرفـي      وهدفت الدراسة 
لة االبتدائيـة، وقـد تكونـت        المرح تالميذ مع الحاسب لدي     التعامل مهاراتالمتعلق ب  والمهاري

أبنـاء  "ومدرسة )" ٢(التجريبية المشتركة "تلميذاَ وتلميذة، من مدرستي ) ٨٠(مجموعة البحث من    
ويدرس أفرادها بالطريقـة    (إحداهما ضابطة   : بمحافظة المنيا، تم تقسيمهم إلي مجموعتين     " الثورة

  ). األلعاب الكمبيوترية التعليميةويدرس أفرادها باستخدام برمجية(، واألخري تجريبية )المعتادة
  : أدوات في الدراسة وهيواستخدمت الباحثة

  .االختبار التحصيلي اإللكتروني في مهارات التعامل مع الكمبيوتر .أ 
  .بطاقة المالحظة لمهارات التعامل مع الكمبيوتر .ب             

المستخدمة فـي الدراسـة      بوجه عام إلي أثر ألعاب الكمبيوتر التعليمية         وأشارت النتائج 
الحالية في تنمية الجانب التحصيلي الخاص بمقرر الحاسب اآللي، إلي جانب أثرة فـي تحـسين                

مهارات التعامل مع لوحة المفاتيح، مهارات التعامل       : (بعض مهارات التعامل مع الكمبيوتر وهي     
  ).مع الفأرة، مهارات التعامل مع الميكرفون، مهارات التعامل مع الطابعة

  

  : Key Words        الكلمات المفتاحية 
  Educational computer gamesألعاب الكمبيوتر التعليمية  •
  Collection of knowledge التحصيل المعرفي •
   Computer الحاسب •
  Interpersonal skills with the computerمهارات التعامل مع الكمبيوتر  •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥

  قائمة المحتويات 
  

  الصفحة  عالموضـــــو

  أ  .غالف البحث •
  ب  .البسملة •
  ج  .قرار لجنة المناقشة والحكم •
  د  .شكر وتقدیر •
  هـ  .مستخلص البحث •
  ) ك-و(   .قائمة المحتویات •
  ط  .قائمة الجداول •
  ي  .قائمة األشكال •
  ك  .قائمة المالحق •

   :اإلطار المنهجي للبحث/ الفصل األول  
  

)١٦-١(  

  ٢  .المقدمـــة •
  ٩  .البحثمشكلة  •
  ١٢   .ھدف البحث •
  ١٣  .البحثحدود  •
  ١٣  . منھج البحث •
  ١٣  .متغیرات البحث •
  ١٣  .أدوات البحث •
  ١٤ .مصطلحات البحث •
  ١٥  .البحثإجراءات  •
  ١٦  . البحثأھمیة •

  

  )٧٠- ١٧(  .األلعاب الكمبيوترية التعليمية/ الفصل الثاني  
  ١٩  .اللعبمفھوم  •
  ٢٠ .مفھوم األلعاب الكمبیوتریة التعلیمیة •
  ٢١  . التطور التاریخي لأللعاب التعلیمیة •
  ٢٥ .أھمیة اللعب •
  ٢٩ .األھمیة التربویة لأللعاب الكمبیوتریة التعلیمیة •



 ٦

  تابع محتويات البحث
  الموضـــــوع

  

  الصفحة
  ٣٤ .أھداف اللعب •
  ٣٦ . تستند إلیھا األلعاببعض النظریات التي •
  ٤٢ .أللعاب الكمبیوتریة التعلیمیةالمجاالت المختلفة التي یمكن أن تستخدم فیھا ا •
  ٤٢ .الممیزات المكتسبة من األلعاب الكمبیوتریة التعلیمیة •
  ٤٣ .العملیات العقلیة واأللعاب العالقة بین •
  ٤٦ ).التربویة، الكمبیوتریة(أنواع األلعاب  •
  ٥٢ .لعاب الكمبیوتریة التعلیمیةالعناصر المكونة أل •
  ٥٣ .یة التعلیمیةمعاییر تصمیم األلعاب الكمبیوتر •
  ٥٦ .معاییر إنتاج األلعاب الكمبیوتریة التعلیمیة •
  ٥٨  .برامج صناعة ألعاب الكمبیوتر التعلیمیة •
  ٥٩ .متطلبات تنفیذ األلعاب الكمبیوتریة التعلیمیة •
  ٦٠ .أدوار المعلم عند استخدام األلعاب الكمبیوتریة التعلیمیة •
  ٦١ . المتعلم في اللعبة الكمبیوتریةالمراحل المعرفیة والنفسیة التي یمر بھا •
  ٦٣ .أنماط اإلبحار في ألعاب الكمبیوتر التعلیمیة •
  ٦٤ .، ومخاطر استخدامھالعاب الكمبیوتریةلألاآلثار السلبیة  •
  ٦٨ . مدى إفادة البحث من اإلطار النظري •
  ٦٩  .فروض البحث •

  )٩٦-٧١(  : تجربة البحث وإجراءات الدراسة/   الفصل الثالث

  ٧٢  .)مادة المعالجة التجریبیة(إعداد ألعاب الكمبیوتر التعلیمیة : أوًال

   :إعداد أداتي القیاس: ثانیَا
  . تحصیلي إلكتروني في مھارات التعامل مع الكمبیوتراختبار

  

  .  مالحظة لمھارات التعامل مع الكمبیوتربطاقة

٨٤  
٨٤  
٩٠  

  ٩٣  :إجراءات الدراسة التجریبیة: ثالثًا   
  ٩٣ .ينة البحثاختيار ع  .أ 
  ٩٤  :إجراءات التطبيق، وتتضمن  .ب 

  ٩٤  .الموافقات اإلدارية .١
  ٩٤  .التأكد من كفاءة معمل الكمبيوتر بالمدرسة وصالحيته لالستخدام وتنفيذ التجربة .٢
  ٩٤  .التطبيق القبلي .٣



 ٧

  تابع محتويات البحث
  الصفحة  الموضـــــوع

  ٩٥  .تنفيذ تجربة البحث .٤
  ٩٥  .التطبيق البعدي .٥
  ٩٥  .ل الزمني للتطبيقالجدو .٦

  ٩٦ . صعوبات التطبيق وسبل التغلب عليها  .ج 
  )١١٠-٩٧(  .نتائج البحث وتفسیرھا والتوصیات والبحوث المقترحة:  الفصل الرابع

  ٩٨  .نتائج البحث:    أوالً

  ١٠٨  .ومناقشتهاتفسير نتائج البحث :    ثانياً

  ١١٠ .التوصيات والبحوث المقترحة:    ثالثاَ

  )١٣١-١١١(  :ة المراجع والمصادرقائم  

  ١١٢  .المراجع العربية: أوالً

  ١٢١  .المراجع اإلنجليزية: ثانياً

  ١٢٥  .مواقع اإلنترنت: ثانياً

  )١٩٤-١٣٢(    مالحق البحث

  )٢٠٤-١٩٥(    ملخص البحث باللغة العربیة

  )٢١٣-٢٠٥(    ملخص البحث باللغة اإلنجلیزیة
  

  
  
  
  
  
  
  




