
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (265) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة البحث:

يتسم العصر الحديث الذي  ععشةذ       

بالعديذذد  ذذث التذذالاح يالتحذذدياح   ذذا 

عصذذذذذذذذر الوعالا ذذذذذذذذاح يا  صذذذذذذذذا  

يالتكنالاجشا، هيا العصذر بوذا لذن  ذث 

خصائص يتطالب عاعش   ث الوتعالوشث 

 وتالذ  العديذد  ذث الو ذالاح ايةاةذذش  

 يالضذذذريلي  لالتعا ذذذك يالتكشذذذ   ذذذ 

 حديا ذذن،  إ  عذذداه هذذيع الناعشذذ   ذذث 

الوتعالوذذذذذشث ي ذذذذذب دإ يذذذذذتم بالدلجذذذذذ  

اييلى  ث خال  الوؤةساح التعالشوشذ  

بوذذذذا   د ذذذذن لالوتعالوذذذذشث  ذذذذث  اا ذذذذ  

يدعةذذذذذط   عالشوشذذذذذ ،    دإ اي ذذذذذر   

يتا ذذ  عنذذد قذذد   ذذديم هذذيع ال  ذذراح 

يالو ذذرلاح يايعةذذط ، بذذك دإ اي ذذر 

ع ال حذذذذث عذذذذث دعسذذذذب  ي تضذذذذض ديضذذذذا

التذذذض يوكذذذث دإ   ذذذد   ذذذث ايةذذذالشب 

خالل ذا هذذيع ال  ذراح التعالشوشذذ  بةذذكك 

يسذذ م  ذذض  نوشذذ  الو ذذالاح ا بداعشذذ  

لذذذدل الوتعالوذذذشث، بذذذد ع  ذذذث ايةذذذالشب 

 يالاةائك التض ظالت لفتراح طايال  

 

 ركذذع عالذذى ة ا ذذ  الذذياكر  ي  عالذذى  ذذث 

 شأإ التال شث يالحفظ.

"ي العذذذذب  كنالاجشذذذذا الوعالا ذذذذاح      

هيلا ك شذذذذذذذرا  ICT)يا  صذذذذذذذا ح  

ي عذذذا   ذذذض العوالشذذذ  التعالشوشذذذ ، ي ذذذد 

 سذذ ب عذذث اةذذت دا  هذذيع التكنالاجشذذا 

يجذذاه  ريعذذ   ذذض التعالذذشم ةذذاا   ذذث 

عاقشذذ  الع ذذاإ دي الوكذذاإ  ذذ   راعذذا  

  ذذدد الفذذريف الفرهيذذ ، ي ال شذذ  ل  ذذ  

الوتعالم  ذض التعا ذك  ذ  الوذاه  العالوشذ  

بالطري ذذذ  التذذذض ير   ذذذا يالتذذذض  ال ذذذض 

كوذذذا  سذذذ م  كنالاجشذذذا "، (77 اقتشاجا ذذذن

                                                           
 محمد إبراهيم يونس، محمد نور السيد( 1)

دور تكنولوجياااااااااا  ل   و اااااااااا  : (2006)
 ورقااام   ااا ، و التصااااال  اااال  ل   اااي 

 قد اام ل  اااات ل  ل   ااال ل ع  يااام  ل ل يااام 
 ناااااااااااااو    ل كنولوجيااااااااااااا  ل   اااااااااااااي  ت اااااااااااا 
اال  لت ال   " ل   و اتيام و نوو ام  ل   اي " 

فاعلية تطوير ألعاب تعليمية إلكترونية في 

تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة 

 االبتدائية

 

  داليا محمود محمد بقالوة

 ب سم  كنالاجشا التعالشم   ساعد  دلس

  شع    عالم قاةب آلض( 

 ةعشدجا ع  بال - بكالش  التربش  الناعش 
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(  ذذض (ICTالوعالا ذذاح يا  صذذا ح 

الذذذتحكم  ذذذض  سذذذال العوالشذذذ  التعالشوشذذذ  

ييكذذذذذاإ الوعالذذذذذم   ذذذذذره  اجذذذذذذن دي 

 را ذذب، ييتحذذا    شذذاس الن ذذا   ذذث 

ال ذذذذذدل  عالذذذذذى   ذذذذذعيث ياةذذذذذترجا  

الوعالا ذذذاح  لذذذى اكتسذذذات الو ذذذالاح 

ياكتسذذات ال ذذدل  عالذذى الذذتعالم يالف ذذم 

 . (78 يا بدا  يا بتكال

هذذذم اي ابشذذذاح التعالذذذشم ي ذذذث د

 نوشذذذذذ    ذذذذذالاح  ICT)باةذذذذذت دا   

التفكشذذذذر الو تالفذذذذ  ياكتسذذذذات بعذذذذ  

الو ذذذالاح العالوشذذذ   تذذذك ال ذذذدل  عالذذذى 

 صوشم بعذ  ايشذكا  يالصذال كوذا 

 ساعد عالى التعالم  ذث خذال   والةذ  

 .(79  ايلعات التعالشوش 

ي تضذذذذذذة دهوشذذذذذذ  اةذذذذذذت دا  

 كنالاجشذذذا الوعالا ذذذاح يا  صذذذا ح 

لتعالشوشذذذذ   ذذذذث خذذذذال   ذذذذض العوالشذذذذ  ا

 اصذذذذشاح الت ذذذذالير العالوشذذذذ  يعتذذذذائ  

ال حذذذذذاد يالدلاةذذذذذاح التذذذذذض دة تذذذذذت 

                                                                 

،   هااااااااااااد 2،  اااااااااااا 2006يوليااااااااااااو  5-6
.  لدر سااا   ل ل و،اام، جا  اام  لقااا ل ،  

791. 
 ل تكيال : (2007) مجدي عزيز إبراهيم( 2)

،  لقاا ل :  ن خالل أساليب  ل      لاا تل
 .267.  .  ال   لك ب،  

 درساااااااام : (2005) فهيييييييييم م يييييييي    (3) 
 عااااااال   ل   اااااي   ااااان   اااااد،  ل سااااا ق   و 

 ساااااااااااا  د    الد لداااااااااااا  ااااااااااااال  ل ااااااااااااد ر  
،  لقاااا ل : د ر و لعا  اااا  وت  اااي   لك اااار

 .232-231.  .  لتكل  ل ل ل،  

 اعالشت ذذا  ذذض   تالذذ  جااعذذب العوالشذذ  

 التعالشوش :

 اصذذذذشاح    ذذذذد جذذذذا   ذذذذوث

 الوذذذؤ ور الرابذذذ  لال وعشذذذ  العربشذذذ 

بالتعذايإ  ذ   ع ذد  لتكنالاجشا التربش 

 الدلاةذذذذذذذذذذاح التربايذذذذذذذذذذ  جا عذذذذذذذذذذ 

 :(80 ال اهر 

 توذذذ  الوذذذدعض هعذذا   ؤةسذذذاح الو 

 ض ذذض الذذدي  العربشذذ  لالوسذذاهو   ذذ

 عةا  بشئاح  عالذم ةريذ   ذدعم النوذا 

 الةا ك لالطفك العربض.

   العوك عالى  عتاج بر  شاح  عالشوشذ

الطفذذك   تاا ذذم  ذذ  هايذذ  ني ةرائشذذ

 العربض.

  فعشذذذذذذك اةذذذذذذت دا اح  كنالاجشذذذذذذا 

 التربشذذذ  لتنوشذذذ   ذذذدلكاح الطفذذذك

 .العربض  ض  ا  الوعالا ا ش 

 ا  الوتنذذذاظر  بكالشذذذاح هعذذذا  اي سذذذ

 التربشذ   لذى   ذاه  ال ااعذب قذا 

 ا ذاعاح ال حذذاد يعتائ  ذا  ذذض 

   ا  الطفال .

الوذؤ ور   اصذشاح  ا فم ذل    ي    

السذذنا  لال رعذذا   ال ذذا ض لتكنالاجشذذا 

                                                           
  ل ااات ل  لل  ااج ل ع  ياام  ل ل ياامتوصايا   (4)

تكنولوجيااا  " ت ا   ناو   ل كنولوجياا  ل ل يام
" ااااال  لت اااال   ل ل اااال  ل ل ياااام وت  ااااي   ل تاااا 

 لدر سااااااااااااا    هااااااااااااد،  8/2008/ 13-14
  ل ل و،م، جا  م  لقا ل .

(Available at): 

(http://www.aaetegypt.com/confrances/

conf.asp)[Access on12/11/2008]. 
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دكذذد دعذذن ي ذذب قشذذث  (81 التعالذذشم بوصذذر(

التذذذذيكر    ذذذذايق ا  تصذذذذال عالذذذذى

يا ةذذذذذذذترجا  يا ةذذذذذذذتشعات  لذذذذذذذى 

كذذذالتفكشر  الشذذذ  العالشذذذا،العوالشذذذاح الع 

الونط ذذذذض، يالتفكشذذذذر الن ذذذذد ، يقذذذذك 

ال ذرالاح، يبنذا   الوةذكالح، يا  ذاذ

الع الشذذ  العالوشذذ  ال ذذاهل  عالذذى الو البذذ  

يالون  شذذ  ل ضذذايا العالذذم،  الع العشذذ 

 .يالعوك يالحشا 

ي عت ذذذذر ايلعذذذذات التعالشوشذذذذ   ذذذذث      

( 82 دعوذذاط دي طذذرف التعالذذشم ا لكتريعذذض

شذم هذدت  عالشوذض  ح التض  سعى عحا 

ح الطفذك، ي التنوش    الاح ياةتعداه

لتح شذذذذم ايهذذذذدات التربايذذذذ  لالنةذذذذاط 

 .(83 التعالشوض

                                                           
 ل ااااااااات ل  لساااااااانو  ل  لدااااااااا    توصاااااااايا  (5)

ت ااا   لقاااو ل ل كنولوجياااا  ل   اااي    صااال 
ااال   ل   ااي " " ل   و اتياام و ت ااو،ل نااو   

   .9/2004 /72-26 لت ل   ن 
(Available at): 

(http://www.aaetegypt.com/confrances/

conf.asp) [Access on 2/11/2008]. 
وساااااا   : (2004) أحميييييد محميييييد  ييييي لم (6)

،  لل،اااا : 2،  ل   ااا وتكنولوجياااا  ل   اااي 
.  . ،  2004 ك  ااااااااااااااام  لل ااااااااااااااايد، 

231-232. 
ن ياام ت(: 2003) عبييير محمييوس م سيي  (7)

لل،اضااايا  اااال   قااادر    ل تكيااال  ي  كاااار  
لاااااادل ألتااااااال  للوضاااااام  اساااااا  د    قي اااااام 

 ،ر ييي لك سرايييورام شيييير م  يييور ت  ي يااام، 

الدلاةذذاح العالوشذذ   كوذذا اةذذتطاعت   

 ض   ا  عالم النفس يالتربش  دإ  ت ت 

التعالشوش  التذض  عتوذد عالذى  لعاتدإ اي

  اط   الذيكا  ي نةذشط ا هذض اي ذدل 

لوؤةسذ  عالى ا قتفاظ بالتالوشي هاخك ا

لالذذذذذتعالم  نالتعالشوشذذذذذ ، يقيذذذذذاه  ها عشتذذذذذ

  بطري تن ي ث خذال  الحذااس اليكائشذ

قشذذذذذث دإ اةذذذذذت دا  ، (84 ال ايذذذذذ  لديذذذذذن

دلعات الكو شا ر يايلعات بةذكك عذا  

لأل ذذذرال التعالشوشذذذ  ي الذذذم الفذذذر  

لتط شذذذذذذذم الوعر ذذذذذذذ  هاخذذذذذذذك العذذذذذذذالم 

يبالتذذذالض هعذذذم ي سذذذ شك  ا  ترا ذذذض

 .(85 عوالشاح التعالم

                                                                 

  هاااااد  لدر ساااااا   ل  ياااااا ل  تولااااام، جا  ااااام 
  .80.   ، ين   س

(8 4  ل أ ياااا  : (2008) ع يييي م أحمييييد عييييويس (
 لنتسااال و ل ل اااو  لااااو   ال  ياجاااا   ل اصااام 

ورقاااام  ، نااااالى   ااااا دول،اااام  لااااا ال    ل   اااادد 
ت ااا    لااادولل  لسااااد  ات ل  ااا   قد ااام ل  ااا

 تأ يااا   و   ال  ياجاااا   ل اصااام ناااو   " 

اااال  لت ااال  لصاااد  لو قاااج و س لااال ل  ل سااا ق  " ل
در ساااااااااااااااااااا  ،   هاااااااااااااااااااد  ل7/2008/ 16-17

 .20 . ل ل و،م، جا  م  لقا ل ،  
ل ااااااااااات ل  ل ااااااااااال ل ل  ل ياااااااااام و لوسااااااااااا     (9)

 ل   ااادد  و التصااااال   لسااا كيم و لالسااا كيم 
تقنياااا    و ساا م  م ل ساا  د  يلك لودياام

، تليساااااااا ي  ،(2008)    ااااااادد   لوساااااااا  
 .  . 3247-3252. 
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ع التربذذذا  كوذذا دشذذذال الوركذذذ

لال حذذذاد يالتنوشذذذ  دإ  ذذذث خصذذذائص 

الطفك  ض الورقال  ا بتدائش  دعذن يذتعالم 

 ث خال   فاعالذن الحسذض الو اشذر  ذ  

عناصذذذذر ال شئذذذذ  الوحشطذذذذ  بذذذذن  ذذذذث 

دشذذذذذ ا  يدشذذذذذشا ، يذلذذذذذ  بالالعذذذذذب 

يا ةتكةذذذذات، يالوحاكذذذذا  يالحذذذذاال 

 .(86 يالوحاهة 

يليل   رل ال اقت  دعن ين غذض 

  الذذذتعالم عالذذذى الوعالوذذذشث  حفشذذذع عوالشذذذ

يذلذذ  بالتعا ذذك  ذذ  ال ذذرا   التعالشوشذذ  

يالذذذتعالم بالاةذذذذائد الوتعذذذده  يالذذذذتعالم 

التفاعالض يالتعالشم ا  ترا ذض يالتعالذشم 

 با  صا  الو اشر.

 إ  ةذذذرا  الوا ذذذ  التعالشوذذذض  

بايعةط  ا بداعش      هلاك الفريف 

الفرهيذذذذ  بذذذذشث الوتعالوذذذذشث، يا لوذذذذا  

بسذذذواح الوتعالوذذذشث الو ذذذدعشث يةذذذ   

الوتعالوذذذذذشث لالتع شذذذذذر عذذذذذث د كذذذذذالهم 

الة صش  ي ةاعرهم اليا ش  يا تالك 

                                                                 
(Available at): (www.editlib.org/index) 

[Access on 5/12/2008] 

 ل ل ااااااااا   ل ل اااااااااو  ل   اااااااااو  و ل ن يااااااااام  (10)
   ااا  ل نااا    لعديااد  ل    ااي   ل ااا: (2007)

 .ق    لعا  ل
(Available at): (http:// www. 

Crdp.org/crdp/Arabic/ar-crriculum /a_ 

curriculum _objectives .asp) [ Access 

on 20/6/2007] 

 

ال ذذذذذذدل  عالذذذذذذى التسذذذذذذا ة يال   ذذذذذذ  

 .(87 يالحري 

عسذ   يبالر م  ث ذلذ  بالغذت 

 راعذذذا  الونذذذاه  الدلاةذذذش  لو ا ذذذاح 

( يذلذذذ  %14.5التفكشذذذر ا بذذذداعض  

( خ شذذذراع  ذذذث 30 ذذذث يج ذذذ  ع ذذذر  

خ را  الونذاه  بذدي  عربشذ    تالفذ ، 

ع النس   الون فض   لى  عده ي ةشر هي

ديجن ال صال  ض دهيال الوناه  التذض 

 حذذذا  هيإ ي ائ ذذذا بوتطال ذذذاح  نوشذذذ  

التفكشذذذذر ا بذذذذداعض لذذذذدل الوتعالوذذذذشث 

 .(88 بالوستال الوأ ا 

 ذث خذذال   ذا ةذذ م  سذت الص ال اقتذذ  

  ا يالض:

ي ب عد  ا  تصال عالى التيكر،  -

يالحفذذظ، يالتال ذذشث خذذال  العوالشذذ  

 التعالشوش .

لعات التعالشوش    عيد  ث ها عشذ  اي   -

 الوتعالم هاخك الوؤةس  التعالشوش .

                                                           

مداخل إلى تعليم : (2004) حسن شحاتة (11)

القاهرة: الدار ،المستقبل في الوطن العربي

 .107المصرية للكتاب، ص. 

: (2007) يننأ أحمنند يحننيحسننب بننب عا (12 

لؤل قذذذذذا  التربشذذذذذ  يا عذذذذذال  يدهيال 

الونذذذاه  لتنوشذذذ  التفكشذذذر  ذذذض  ضذذذا شث 

يل ذ  ، ا عال  لتح شم التربش  ا عال شذ 

عوذذذذذك   د ذذذذذ  لالوذذذذذؤ ور الذذذذذديلض ايي  

-14الفتر   ذذذذذث لالتربشذذذذذ  ا عال شذذذذذ  بذذذذذ

 ذذذذذوث  حذذذذذال الونذذذذذاه  17/2/2007

، الدلاةذذش  يعال ت ذذا بالتربشذذ  ا عال شذذ 

 .26.  ، جد 
 

http://www.editlib.org/index)%20%5bAccess
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يتعالم الطفك  ض الورقال  ا بتدائش   -

يتعالم  ذث خذال  التفاعذك الو اشذر 

    عناصر ال شئ  الوحشط .

ي ذذب  ذذا شر ايعةذذط  ا بداعشذذ   -

 هاخك الوؤةس  التعالشوش .

ي ذذب  راعذذا  الونذذاه  الدلاةذذش   -

 ض.لو ا اح التفكشر ا بداع

 

 مشكلة البحث :

نبنننإل اإلحسنننال بمشنننكلة البحنننث منننب 

 خالل:

 أوال( المقابالت الشخصية:

 ذذذذث خذذذذال  الو ابالذذذذ  الة صذذذذش   

لذذذ ع  الوسذذذئالشث   عالوذذذض  ذذذاه  

الالغذذذذذذذذذ  العربشذذذذذذذذذ  يالدلاةذذذذذذذذذاح 

لالغذذذذ  ا عالوذذذذض  ذذذذاه   -ا جتواعشذذذذ 

 عالوذذذذذذذذذض  ذذذذذذذذذذاه   -ا ع الشعيذذذذذذذذذ 

الريا ذذذذشاح يالعالذذذذا (   ذذذذشث  ذذذذث 

ح خالل ذذذذذا عذذذذذد   ذذذذذاا ر بر  شذذذذذا

ايلعذذذذذات التعالشوشذذذذذ  ا لكتريعشذذذذذ  

بوع ذذم  ذذدالس الورقالذذ  ا بتدائشذذ  

 الذذ  الدلاةذذاح بودينذذن بالةذذعشد، ي

 طاير ايلعذات التعالشوشذ   ض   ا  

ا لكتريعشذذذذ  يخاصذذذذ   الذذذذ  التذذذذض 

 ر  د بتنوش  الو الاح العالشا عا ذ  

ي نوشذذذذ    ذذذذالاح ا بذذذذدا  بصذذذذفن 

خاصذذذذ  يذلذذذذ   ذذذذض قذذذذديه عالذذذذم 

 ال اقت .

ل الدراسنننننننننة ا( منننننننننب خنننننننننالثانيننننننننن

قشث  ا ت ال اقت  بنا ع  االستطالعية:

 عالى الوالق   الة صش  بعوك:

 ةذذت اع  عذذث  ذذدل  ذذاا ر ياةذذت دا   -

بر  شاح ايلعذات التعالشوشذ  بالورقالذ  

ا بتدائشذذذ   اج ذذذ   لذذذى  عالوذذذض هذذذيع 

)مننننب الورقالذذذذ  بوحا  ذذذذ  بالةذذذذعشد 

،   ذشث  ذث خالل ذا  ذا  إعداد الباحثنة(

 يالض:

 ح ايلعذذذذات عذذذذد   ذذذذاا ر بر  شذذذذا

التعالشوشذذ  لالوذذاه  التذذض ي ذذا  الوعالذذم 

(  ذذذذذذث %77بتدليسذذذذذذ ا بنسذذذذذذ    

  جوالض الو واع .

  د  ساعد ايعةط  التض  اجد هاخك 

بر  شذذذن ايلعذذذات التعالشوشذذذ  عالذذذى 

 نوشذذذذذن ال اعذذذذذب ا بذذذذذداعض لذذذذذدل 

(  ث  جوالض %83التال شي بنس    

 الو واع .

   اقتشذذذاج  عالوذذذض الوذذذااه الدلاةذذذش

ات التعالشوشذذذذذذذ   ةذذذذذذذت دا  ايلعذذذذذذذ

ا لكتريعشذذ  كاةذذشال   سذذاعد  دةنذذا  

( %72 ذذذدليس الوذذذاه  الدلاةذذذش . 

 ث  جوالض الو واع ،  م   سذشو ا 

 كالتالض:

اقتشذذذذذاج  عالوذذذذذض  ذذذذذاه  الالغذذذذذ   -

العربشذذذ  يالدلاةذذذاح ا جتواعشذذذ  

 ةذذذذذذت دا  ايلعذذذذذذات التعالشوشذذذذذذ  

ا لكتريعش  كاةشال   ساعد  دةنذا  

 ذذذدليس الوذذذاه  الدلاةذذذش  بنسذذذ   

(  ذذذث  جوذذذالض   واعذذذ  33% 

 عالوذذذذذذض  ذذذذذذاه  الالغذذذذذذ  العربشذذذذذذ  

 يالدلاةاح ا جتواعش .

اقتشذذذذذاج  عالوذذذذذض  ذذذذذاه  الالغذذذذذ   -

ا ع الشعيذذذذ   ةذذذذت دا  ايلعذذذذات 

التعالشوشذذذذ  ا لكتريعشذذذذ  كاةذذذذشال  

 سذذذذاعد  دةنذذذذا   ذذذذدليس الوذذذذاه  

(  ذذذذذث %67الدلاةذذذذذش  بنسذذذذذ    

 جوذذذالض   واعذذذ   عالوذذذض  ذذذاه  

 الالغ  ا ع الشعي .
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ه  الريا ذذذشاح اقتشذذذاج  عالوذذذض  ذذذا -

يالعالا   ةت دا  ايلعات التعالشوش  

ا لكتريعشذذ  كاةذذشال   سذذاعد  دةنذذا  

 ذذذذدليس الوذذذذاه  الدلاةذذذذش  بنسذذذذ   

(  ذذذذذث  جوذذذذذالض   واعذذذذذ  50% 

  عالوض  اه  الريا شاح يالعالا .

لاةذذ   سذذحش  لناعشذذ  ال ر  شذذاح ه -

الوتذذذذذذا ر   ذذذذذذض  ركذذذذذذع التطذذذذذذاير 

التكنالذذذذذاجض بوحا  ذذذذذذ  بالةذذذذذذعشد 

لورقالذذ  ا بتدائشذذ  يبعذذ   ذذدالس ا

 ةت   دالس(   شث  ث خالل ا يجاه 

يةذذذائد   ذذذا  عالذذذى شذذذر  الونذذذاه  

الدلاةذذش   الحذذذم ب ذذذا  وذذذاليث  عتوذذذد 

عالذذذذى قفذذذذظ الوذذذذتعالم، عذذذذد   ذذذذاا ر 

بر  شذذذاح ايلعذذذات التعالشوشذذذ  يذلذذذ  

عالذذذذى الذذذذر م  ذذذذث دهوشذذذذ  ايلعذذذذات 

التعالشوشذذ   ذذض هذذيع الورقالذذ  يخاصذذ  

  ذذض  نوشذذن التفكشذذر ا بذذداعض يهذذا  ذذا

دكدح عالشن الدلاةاح الساب    ض هذيا 

 الو ا .

 ثالثا( مب خالل الدراسات السابقة:

يبنذذذذا  عالذذذذى الو ذذذذابالح الة صذذذذش  

لال اقتذذذذذذ  يالدلاةذذذذذذ  ا ةذذذذذذتطالعش  

ا   ذذذت ال اقتذذذ  عحذذذا ا طذذذال  عالذذذى 

الدلاةذذذذذاح السذذذذذاب   الوتعال ذذذذذ  ب ذذذذذيا 

الو ا  يالتض يوكث  نايل ا  ذث خذال  

  حايل لئشسش  يهض:

اب التعليميننننننننة محننننننننور األلعنننننننن -1

اإللكترونينننننننننة واسنننننننننتخدامات ا 

 التربوية:

عالذذى الصذذعشد العربذذض ديصذذت العديذذد 

بر  شذذذاح  ذذذث الدلاةذذذاح باةذذذت دا  

ايلعذذات التعالشوشذذ  كأقذذد دهذذم  ط ش ذذاح 

 التكنالاجشذذا  ذذض   ذذا   عالذذشم ايطفذذا 

)أحمد الصنوا،   قشث ديصت هلاة 

ب ر  شذذذذذذذذذذاح  با هتوذذذذذذذذذذا  (89)(2008

 ذأةر ي ذدل  شوش ايلعات التفاعالش  التعال

، كوذذا ديصذذت ايطفذذا  ب ذذيع ايلعذذات

 (90)(2008)إينننننال البصننننال  هلاةذذذذ  

بال حث قا   اعالشذ  اةذت دا  ايلعذات 

التعالشوشذذذ   ذذذض  نوشذذذ  بعذذذ  الوفذذذاهشم 

الالغايذذذذذذذ  لذذذذذذذدل دطفذذذذذذذا  الريذذذذذذذال 

 الواهابشث.

إ كوذذذذا دكذذذذدح بعذذذذ  الدلاةذذذذاح د  

بأهوشذذ   وتذذ تايلعذذات الوحفذذع  لالع ذذك  

لع ذذك عالذذى  ي ذذاه ك ذذرل  ذذض  سذذاعد  ا

الطفالذذ   الطري ذذ  السذذالشو  دةنذذا   تذذر 

عنذذد ا يكذذاإ لديذذن ال ذذدل  عالذذى  غششذذر 

ع قشذذذذث  بنشتذذذذن  ذذذذا ر ايلعذذذذات ها عذذذذا

لألطفذذذا  ي عذذذعق  ذذذث   ذذذدل  م عالذذذى 
                                                           

:  لقصام (2008) فاح  ال وام أحمد (31)
 ل تا  ياااااام وألل ااااااا   ااااااا  ل   يااااااا   ااااااا ور ل 

ورقااااام   ااااا   قد ااااام  ل  لايااااام لااااادل  ل تااااا ، 
ل كنولوجيااااا   لل  ااااج ل ع  ياااام  ل ل ياااام ل  ااااات ل
تكنولوجيا  ل ل يام وت  اي  "ت    نو     ل ل يم

 41-13" ااااااااال  لت اااااااال   ل ل اااااااال  ل تاااااااا 
 ل ل و،م، جا  م ا  ،   هد  لدر س8/2008/

 .29 لقا ل ،  . 
 إي ييي ل السييييد  ييي ساب محميييد الب ييي   (14)
  ااا  ل ا ااال    ل نااار  لوهاااور  :(2008)

ر ييي لك  ، للوضاااماااال   ل و  ااام  اااين   لتاااال
،   هااااد  لدر سااااا  شييييير م  ييييور  م جسيييياير

،  . جا  ااام  اااين  ااا س  ل  ياااا ل  تولااام،
200. 
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، ي ن ذذا الدلاةذذ  التذذض  ا ذذت (91 الذذتعال م

 BECTA(،)2001 (92)ب ذذذذا  ؤةسذذذذن 

ايلعذذات التعالشوشذذ  قشذذث  اصذذالت دإ 

كشر يا بدا   ض التف  نوش   ساعد عالى

ي عوذذذك عالذذى  ععيذذذع  ، ر ذذ  الصذذ 

اهتوا اح الوذتعالم، ي عيذد  ذث خ را ذن 

ي حسذذذذذن ا، ي سذذذذذاعدع عالذذذذذى ا  ذذذذذاذ 

 ال رالاح الوناة  .

 بذن  ا تي د د فم ذل      ا 

اةذكتالندا   ؤةس  التعالم يالتذدليس  ذض

ال اصذذذذذ  ب شذذذذذاس  طذذذذذال الونذذذذذاه  

بتحالشذذذذك دةذذذذر قشذذذذث  ا ذذذت التعالشوشذذذ  

 اجذذدح  ،ب الوذذ  ذذدليايلعذذات عالذذى 

دإ هيا يفشد  ض قياه  هلج  التحصذشك 

لذذذدي م كوذذذا دع ذذذا  سذذذاعدهم  ذذذض ال شذذذا  

 بتذدلي اح  ذذض قذذك الوسذذائك الريا ذذش 

التفذاف عالذى  ةذاعد  م عالذىكوذا دع ذا 

د ذذذذراع م الذذذذييث يتعالوذذذذاإ بالطري ذذذذ  

 .(93 النص  الت الشدي  بنس  

                                                           
(15) 

BBC News(2006) : أل اااا   لتااال
 . ل  ل لا   ينا لو ت لك ألل 

(Available at): 

(http://www.bbcarabic.com) [Access on 

27-12-2008] 
(92)BECTA (British Educational 

Communications and Technology 
Agency) (2006): (Computer games in 

Education Project (CGE))، British 

Educational Communication and 

Technology Agency، (Available at): ( 

http://schools.becta.org.uk) [Access on 

10-12-2008]. 

تلتقاااال    صااااي    يلك لودياااام  ل اااااا  (17)
 (.2002)  ل ت   لدر سل وتل ي ه  

 ايلعات التعالشوشذ  قشث  عت ر

ا عشذذذ   ذذذث دكتذذذر ال ر  شذذذاح  ةذذذال  لد

الوذذذذتعالم يدكترهذذذذا شذذذذشاعا ياعتةذذذذالا 

ي ناة   لتعالشم الوتعالوشث، يخاص   ض 

الورقالذذذذذ  ا بتدائشذذذذذ . ايلعات  ذذذذذد   

الوتعالم  لذى الذتعالم  ذث خذال  التذدليب 

يالوذذذراإ،  ذذذالوتعالم يكتسذذذب   ذذذالاح 

يخ ذذذراح يا  اهذذذاح ي ذذذشم ي  ذذذاه  

، (94  عشنذذذذ  يذلذذذذ   ذذذذث خذذذذال  الالعذذذذب

أبنننننو رينننننا ) هلاةذذذذذ  قشذذذذذث  العذذذذذت

بذذذذذشث اةذذذذذت دا   (95)(2001  ديوحمننننن

اةذذترا ش ش  الذذتعالم بالالعذذب  ذذث خذذال  

الحاةذذات يالطري ذذ  الت الشديذذ ، ل شذذاس 

 ذذدل اكتسذذات طال ذذ  الصذذ  السذذاهس 

ا بتدائض لو الاح العوالشذاح الحسذابش  

ايلبعذذذذ ، قشذذذذث  كاعذذذذت   واعذذذذ  

ع يطال    ذث 101الدلاة   ث   ( طال ا

طال ذذ   ديريذذ  التربشذذ  يالتعالذذشم لةذذئاإ 

شم ال ذذا   ذذض  ذذديرياح  ربشذذ  التعالذذ

                                                                 
(Available at): 

(http://www.iraqcenter.net/vb/42120.ht

ml) [Access on 28/12/2008]  
(18) Tishreen University Journal for 

Studies and Scientific  Research-

(2006): Arts and Humanities Series 

Vol.(28) No (1)، 2006.
 

 محمييييييد أبييييييو رييييييي ،  نييييييرجس حمييييييدي (19)
 ل تيعيم  لاا     ألال  سا  د    سا" :(2001)

  ال  اااب  ل نتاااا   اااان خاااالل  ل اساااوا ااااال
ل  ااام  لصاااد  لسااااد    ساسااال   ك سااااا

، "ل هااااااااار    ل   يااااااااا   ل سااااااااا يم   ر ااااااااج
 . ، 28 ل اااادد،  ل ل و،اااام در سااااا   ل  ااااو 

 . 164-176. 
 

http://www.bbcarabic.com/
http://www.iraqcenter.net/vb/42120.html
http://www.iraqcenter.net/vb/42120.html


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (272) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

عوذذذذاإ الك ذذذذرل،  ذذذذم  اقيذذذذ  الطال ذذذذ  

لو وذذذذذذذذاعتشث بةذذذذذذذذكك عةذذذذذذذذاائض، 

الو واعذذ  الت ري شذذ  خضذذعت لذذتعالم 

الو الاح الحسذابش  ايلبذ   ذث خذال  

برعا   الذتعالم بالالعذب، د ذا الو واعذ  

الضذذابط   ع التوذذت بالطري ذذ  الت الشديذذ . 

يبعذذد  خضذذا  الو وذذاعتشث  خت ذذال 

لو اشذذذر يالوؤجذذذك. ي ذذذشس التحصذذذشك ا

دظ ذذرح عتذذائ  الدلاةذذ  يجذذاه  ذذريف 

ع  ذذض التحصذذشك الو اشذذر  هالذذ   قصذذائشا

يالوؤجذذذذذذك،  عذذذذذذعل  لذذذذذذى طري ذذذذذذ  

التذدليس، يلصذالة الذتعالم بالالعذب  ذذث 

ييجذذاه دةذذر لالتفاعذذك  كو شذذا رخذذال  ال

بشث الطري ذ  يال ذنس، بشنوذا دظ ذرح 

عتائ  الدلاة  عذد  يجذاه  ذريف ذاح 

ك الو اشذر ه ل   قصائش   ذض التحصذش

يالوؤجك،  عذعل  لذى ال ذنس، ي تفذم 

الدلاةذذذ  السذذذاب    ذذذ  عتذذذائ  ال حذذذث 

الحذذذذالض  لذذذذى يجذذذذاه  ذذذذرف ذي ه لذذذذ  

 قصذذائش  بذذشث الو وذذاعتشث الضذذابط  

يالت ري شذذذذذ   رجذذذذذ   لذذذذذى اةذذذذذت دا  

الو واع  الت ري ش  لأللعات التعالشوش  

 ا لكتريعش .

 وذذا ةذذ م  سذذت الص ال اقتذذ  

الشوشذذذذذذذ  بر  شذذذذذذذاح ايلعذذذذذذذات التعدإ 

ا لكتريعشذذذ  ال شذذذد   ضذذذش  ا ةذذذال  

يالحذذذا ع  لذذذى العوذذذك التعالشوذذذض قشذذذث 

 تناي  د الب الو ا ح  ث الو ذرلاح 

ع  ركذذذذذعاع  الودلةذذذذش ، ي ذذذذذا ر  عالشوذذذذذا

 لو الاح  تعده .

محننننور تنميننننة م ننننارات التفكيننننر  -2

 اإلبداعي:

ي ث خال  اةتعرال عتائ  بع      

الدلاةذذذذذاح ايجن شذذذذذ  التذذذذذض اهتوذذذذذت 

هلاةذذذذذذذ   د خالصذذذذذذذتبا بذذذذذذذدا    ذذذذذذذ
(Inderbirkkaur sandhu  

 2003) يهلاةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  (96)(2007

Daniel( (97) :لى دإ  

وشذذذذذ  الوتعالوذذذذذشث عالذذذذذى اخذذذذذتالت ج -

دعوالهم،   دعاإ  لى قد  ا، بوعنى 

دإ  ذذدلاح التفكشذذر ا بذذداعض  اجذذاه  

عنذذذد جوشذذذ  الطذذذالت   وذذذا اختالفذذذت 

 دعوالهم يجنس م. 

الوتعالوذذذشث  تفذذذاي اإ  ذذذض ال ذذذدلاح  -

شذذذذذذذذ ، بوعنذذذذذذذذى دإ الفذذذذذذذذريف ا بداع

الواجاه  بشن م هض  ريف  ض الدلج  

   ض النا ، دي  ريف كوش    كشفشذ ، 

يعالشن، يتاق  الطالت بالنسذ   لصذف  

ع. ع ط شعشا  ا بدا   اقيعا

ا بذذدا  يةذذشر  لذذى بعذذ  النةذذاطاح  -

الع الشذذ  التذذض  غفذذك اخت ذذالاح الذذيكا  

الت الشديذذ   شاةذذ ا، كايصذذال  يالطال ذذ  

  التال ائشذذذذذذذ  يالحساةذذذذذذذش  يالوريعذذذذذذذ

يطذال ال ذاقتاإ  لالوةذكالح ي شرهذا

عذذذدهاع  ذذذث ا خت ذذذالاح ل شذذذاس هذذذيع 

ال ذذدلاح، ي  ذذشث دع ذذا  ذذر  د بالذذيكا  

                                                           
(9 6) Inderbirkkaur sandhu (2007) :" 

How to Maintain and Grow The 

Giftedness in Children" ، PhD ، 
copyright  2002-2007 by Braing- 

child. com. page1 of 2. 
(97)  Daniel، M. F.; L. Lafortune & R. 

Pallascio.(2003):The Development 

of Dialogical Critical Thinking، 2003، 

ED 476183،  p.18. 
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يالتحصذذذذذذذذذشك يها عشذذذذذذذذذ  ا ع ذذذذذذذذذاق 

يالتحصذشك يبعذذ  ةذواح الة صذذش  

كذذذذذذذالور  يا ةذذذذذذذت اللش  يالتكشذذذذذذذ  

ا جتوذذذذذذاعض يالكفذذذذذذا   ا جتواعشذذذذذذ  

"Social Competence  يالو اهد "

 ي حوك الضغاط.

يا ف ذذذذذذذذت عتذذذذذذذذائ  بعذذذذذذذذ  

الدلاةذذاح عالذذى الصذذعشد العربذذض  ذذ  

  اصذالت هلاةذ  النتذائ  السذاب   قشذث

 إ ( 98)(2008)محمننننننند الترتنننننننوري  

، ا بذداعضالتحصذشك لاليكا   ريل  

ي ذد   ي  ذر عةذذاط  بذداعض لور فعذذض 

الذذيكا   ذذض قذذشث دإ  ذذن ف  الذذيكا  

يعوذذك بعكذذس ا بذذدا ، كوذذا دإ هنذذاك 

 شذذر الذذيكا   ذذؤةر  ذذض  عاا ذذك كتشذذر 

ا بذذذدا ،  ن ذذذا: الصذذذح ، يالدا عشذذذ ، 

يةالاك التأ ذك، يالودلةذ ، يالوذااله 

الوالش  لالعائالذ . ي ذد ا تذر  الذ ع  دإ 

هنذذذاك عاا ذذذك يلاةشذذذ   ذذذض الوااهذذذب 

ع  ض الريا شاح ، ا بداعش  يخصاصا

)حسننننننب عمننننننر منسنننننني  يهلاةذذذذذذ  

التذذذض اهتوذذذت بذذذاقترا   ذذذا ( 99)(2002

                                                           
  ل تكياااال :محمييييد عييييور الار ييييوري  (22)

 .  رد ،  ّ ا ،  ي د  ل
(Available at): 

(http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/30

mai_3.doc) [Access on 10/12/2008] 

: (2004) حسييع عميير  يي ير م سيي  (23)
د ااو  ل تكياال  ي ااد  ل  نااد لااالا  ل ل  اام 

 ع اام  ل  اا  ااال  ل ل ياام و  اا   ، ل  وساا م
،   ااواااااام 4،  ل اااااادد15،  ل ع ااااااد  لاااااانتس

الن  ض الفصذك دي ي ا  بن الفره ي ا ي 

ال شذذذت ي   ذذذك دلائذذذن ي ةذذذ شعن عالذذذى 

الطال   يا بتعذاه عذث السذ ري ، كوذا 

 اصذذذذض الدلاةذذذذ  الوعالوذذذذشث خاصذذذذ  

ييكذذذال  التربشذذذ  عا ذذذ  ا كتذذذال  ذذذث 

ايعةذذط  التذذض  نوذذض  فكشذذر الوتعالوذذشث 

يا بتعذذذاه عذذذث الحةذذذا، كوذذذا دشذذذالح 

الدلاةذذ   لذذى دإ ال حذذاد يالدلاةذذاح 

وسذذذتال  ذذذض   ذذذا  ا بذذذدا  عالذذذى ال

العربذذذض  الشالذذذ    العذذذ  بوتشال  ذذذا  ذذذض 

الذذدي  ايخذذرل بذذالر م  ذذث ايهوشذذ  

الع وى ل ا يهيلها الك شر  ض  طاير 

ي حسذذذذذشث ةذذذذذشر العوالشذذذذذ  التعالشوشذذذذذ  

 يالترباي  عوا ا.

م تكنولوجينننننننا محنننننننور اسنننننننتخدا -3

المعلومنننات واالتصننناالت فننني تنمينننة 

الم ارات العقلية لدى تالميذ المرحلة 

 االبتدائية:

  ذذذذذذذذذر دهوشذذذذذذذذذ  اةذذذذذذذذذت دا  ي 

 كنالاجشذذذا الوعالا ذذذاح يا  صذذذا ح 

 ض العوالش  التعالشوش  عا ذ  ي ذض  نوشذ  

الو ذذالاح الع الشذذ  خاصذذ   ذذث خذذال  

عتذذذائ  الدلاةذذذاح التذذذض  نايلذذذت هذذذيا 

 الوا ا  بالدلاة ، قشث ع د دإ:

 (100 (2008دراسننننة )حسننننام مننننا     -

بتاظشذذذ   كنالاجشذذذا  يالتذذذض ديصذذذت

                                                                 

 لااااااااااال ،  ل   كااااااااااام  ل ل يااااااااااام  لسااااااااااا ود م، 
  .0042  ل، 

: (2008) حسييييييييييي   محميييييييييييد مييييييييييي     (100)
تكنولوجياااااا  ل ل يااااام وتن يااااام  ل ياااااال لااااادل 
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 ذذدالك د ذذم التربشذذ  الحديتذذ  لتاةذذش  

الطفك العربض العالوض يلتنوش   دالكذن 

 الفكري . 

 (101)( Loveless 2002دراسننننة ) -

دشذذالح دعذذن يوكذذث دإ  ةذذالك دهياح 

 تك الصاح الر وذض يدج ذع  الفشذديا 

يدج ذذذذذع  الكو شذذذذذا ر  ذذذذذض العوالشذذذذذاح 

ا بداعشذذذذذ  بو واعذذذذذ   ذذذذذث الطذذذذذرف 

الوتناعذذ  قشذذث  تذذشة لالطذذالت   كاعشذذ  

يسذذذتطشعاإ  جذذذرا  ايشذذذشا  التذذذض   

دها هذذذذا دي التذذذذض   يوكذذذذن م  نفشذذذذيها 

بكفذذذذذذا    تالوذذذذذذا يفعالذذذذذذاإ باةذذذذذذت دا  

التكنالاجشا، قشث يتوشع النوذا الع الذض 

لالطفذذذك  ذذذض هذذذيع الورقالذذذ  بالسذذذرع  

ةاا   ذث قشذث ال ذدل  عالذى الذتعالم دي 

التذذيكر دي الت شذذذك دي ا بذذذدا  ي هلاك 

                                                                 

 ل ااااااال اااااااال  صااااااال  الد لدااااااا   ل تااااااا   ل
 ل   و ااااااااا  و لقنااااااااو    وتكنولوجيااااااااا
 ورقاااام   اااا   قد اااام ل  ااااات ل  لتضااااا يم،

 ل كنولوجيااا  ل ل ياام  لل  ااج ل ع  ياام  ل ل ياام
تكنولوجيااااا  ل ل ياااام وت  ااااي  "ت اااا   نااااو   

 14-13 لت ااااااال    ل ل ااااااال"  اااااااال ل تااااااا  
  هااااااد  لدر سااااااا   ل ل و،اااااام، ، 8/2008/

 .24 جا  م  لقا ل ، 
(101) Loveless، A. L.(2002): Literature 

review in creativity، new 

technologies، and learning، 
Brighton: NESTA، (Available at): 

(www.nestafuturelab.org/research/

reviews/cr01.htm) [Access on 

7/12/2008] 

العال   بشث اية ات يالنتذائ  يال ذدل  

 .(102 التعا ك  ع اعالى اةت دال ا ي

)كريمنا  محمند عبند السنالم هلاة   -

قشذذذذذذذذث هذذذذذذذذد ت  (103 (2004بنننننننندير  

الدلاةذذذذذ   لذذذذذى التعذذذذذرت عالذذذذذى هيل 

ال ر  شاح  ض  ت ش  دطفا  الري ذ  

 ذذذث يج ذذذ  ع ذذذر الوعالوذذذاح يديلشذذذا  

د ذذال ايطفذذا  يايطفذذا  دعفسذذ م  ذذض 

الري ذذذ   ذذذض  ذذذا  ابةذذذال السذذذال ش  

يا ي ابشذذ  عالذذى ايطفذذا ، ي اصذذالت 

لاةذذ   لذذى  فذذاف ابةذذال ا ي ابشذذ  الد

لال ر  شذذاح عالذذذى ابةذذال السذذذال ش   ذذذض 

  ت ش  الطفك  ض الري  .

يليل   ذرل ال اقتذ  دعذن عالذى  

الذذر م  ذذث دهوشذذ   اظشذذ   كنالاجشذذا 

الوعالا اح  ض  نوش  ال شا  ي  ذالاح 

التفكشذر    دعذن  ذض عفذس الا ذت يوكذذث 

دإ يصذذشب الوتعالوذذشث بأ ذذرال  ذا لذذم 

لكشفشذذذذ   اظشذذذ  هذذذذيع يذذذتم الت طذذذشد 

التكنالاجشذذا بالةذذكك الصذذحشة، قشذذث 

 Mohammad)دكذذذذدح هلاةذذذذ  
Ridwan Othman  Glen 

                                                           
 خصاااا م د اااو  ل ال ياااا اااال  لصاااتول (26)

 ل   يقااااا    ولااااا  اااان  ل ل  اااام  ال  د  ياااام و 
 و ل ل و،م لل اي ها  ير اد م

(Available at): 

(http://www.a1bnat.com/tf1/index3.htm

) [ Access on 12/6/2007]  

يريمييييي   محميييييد عبيييييد السييييي   بيييييدير  (27)
ياام ااال دور  ل ل عيااا   اللك لود": (2004)

 ع ااام  لقااال ل  ، "تثقياااد  ل تااا  اااال  للوضااام
 ،  ل دد  ل ا س و لثاللو ، يوديو.و ل  لام
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O'Grady  2007((104)  ذذذذذذذذذذذذث دعذذذذذذذذذذذذن 

  َعيذذذذد ةذذذذاعاح دإ دطفالنذذذذاالوتا ذذذذ  

 عذث ا لكتريعشذ  ايلعذات والةذت م 

ةذذاع  يذلذذ ه يع ذذا  ضذذش   10000

عنصر التحد  يالحري   ض خالم بشئذ  

لتغييذذذ  الور ذذذد   عايعشذذذن التذذذض  ذذذا ر ا

الفاليذذ ه يلذذيل   سذذعى هذذيع الدلاةذذ  

 ةذذذذت دا  ايلعذذذذات التعالشوشذذذذ  لذذذذدعم 

 العوالش  التعالشوش .

  ذذذذاابد يلذذذذيل   ذا يجذذذذدح 

 كنالاجشا التربش  الحديتذ  عالى  ل ابش 

حذذذذذذر  عالذذذذذذى  نفشذذذذذذيها بواجذذذذذذب  

 ذذراخشص ع ا شذذ  يبفشذذرات  ربذذا  

ا ي ابشذذذاح، بحشذذذث  لكذذاإ ل ذذذا بعذذ 

ا يسذذتطش  الطفذذك دإ ي  ضذذض  ش ذذا جذذع ع

دي  الذذم   ذذث ي ذذت  را ذذن هيإ خذذات

عالشذذن،  شوذذالس دلعابعذذا شذذش   كايلعذذات 

ي نةذذشد  الريا ذذش ، يدلعذذات الذذياكر 

يهذا  الفكر، يدلعات التفكشذر ا بذداعض

أحمننننند ) ذذذذذا دشذذذذذالح  لشذذذذذن هلاةذذذذذ  

 .(105)(2008المجدوب  

                                                           
(1 0 4) Othman، M. & O'Grady، G. 

(2007): Impact on Learning when 

introducing Electronic Video Games 

elements in a Constructivist Learning 

Environment. In C. Montgomerie & J. 

Seale (Eds)، Proceedings of World 

Conference on Educational Multimedia، 
Hypermedia and Telecommunications. 

p. 3705-3709، Chesapeake، VA: 

AACE.  
تأليل   ل اا : (2008) أحمد المجد ب (92)

،  ن اااد ا  وه ره   اااا  قااا   ل تااا   يلك لوديااام
  ل ل يم و ل   ي ،  لقا ل .

ي بنذذا  عالذذى  ذذا ةذذ م  تحذذده  ةذذكال  

 ال حث  ض: 

تعليمية " قصور في تطوير األلعاب ال

اإللكترونيننة داخننأ األنشننطة الصننفية 

والالصننفية وخاصننة تلنن  التنني تننرتب  

بمننننندى تنمينننننة األلعننننناب التعليمينننننة 

اإللكترونيننننة للم ننننارات العليننننا لنننندى 

تالميننذ المرحلننة االبتدائيننة بمحاف ننة 

 بورسعيد"

 تساؤالت البحث:

ي ذذث خذذال   ذذا ةذذ م  تركذذع  ةذذكال  

 ال حث الحالض  ض التساؤ ح التالش :

ا ةذذذترا ش ش  الوسذذت د   عنذذذد  ذذا  .1

 طذذذذذذذذذاير ايلعذذذذذذذذذات التعالشوشذذذذذذذذذ  

 ا لكتريعش ؟

 ا   ذالاح التفكشذر ا بذداعض التذض  .2

ةذذذات  نوذذذى  ذذذث خذذذال  ايلعذذذات 

 التعالشوش  ا لكتريعش ؟

 ذذا هذذض  اعالشذذ  ايلعذذات التعالشوشذذ   .3

ا لكتريعشذذذذ   ذذذذض  نوشذذذذ  التفكشذذذذر 

 ا بداعض؟

 أهدا، البحث:

ير هذذدت ال حذذث الحذذالض  لذذى  طذذا     

  صذذذذوشم ي عتذذذذاج( بعذذذذ  ايلعذذذذات 

التعالشوشذذ  ا لكتريعشذذ  لتنوشذذ    ذذالاح 

التفكشر ا بداعض لذدل دطفذا  الورقالذ  

ا بتدائش ، ييتفر   ث ال دت عده  ث 

 ايهدات الفرعش  كوا يالض:

                                                                 
(Available at): 

(http://www.moeforum.net) [Access on 

28/12/2008] 
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ايلعذذذذذات التعالشوشذذذذذ   طذذذذذاير بعذذذذذ   -

 .ا لكتريعش  التض   د   حتال  عالشوض

عض لذذدل  نوشذذ    ذذالاح التفكشذذر ا بذذدا -

 دطفا  الورقال  ا بتدائش .

لتعذذذرت عالذذذى دةذذذر  طذذذاير ايلعذذذات ا -

التعالشوشذذذذذ  ا لكتريعشذذذذذ  عالذذذذذى  نوشذذذذذن 

التفكشر ا بذداعض لذدل دطفذا  الورقالذ  

 ا بتدائش .

 أهميه البحث:

تتمثننأ أهميننة البحننث الحننالي إلننى مننا 

 يلي:

لتح ذذم  ذذث  ذذدل   كاعشذذ   اظشذذ  ا -

 ذذذذض  ا لكتريعشذذذذ  التعالشوشذذذذ  ايلعذذذذات

التفكشذذر ا بذذداعض لذذدل دطفذذذا   نوشذذ  

 الورقال  ا بتدائش .

اجشذذن دع ذذال خ ذذرا  الونذذاه   لذذى   -

دطفذذذذذذا   ااجذذذذذذن الصذذذذذذعاباح التذذذذذذض 

لتنوشذذذذ   ذذذذدلاح الورقالذذذذ  ا بتدائشذذذذ  

 ي م.التفكشر ا بداعض لد

تة الو ذذا  لدلاةذذاح بحتشذذ  جديذذد   ذذ -

 طذذذاير ايلعذذذات لوااج ذذذ   ةذذذكالح 

ا عالذذذى التعالشوشذذذ  ا لكتريعشذذذ  يدةرهذذذ

خذذذال   نوشذذذن   ذذذالاح التفكشذذذر العالشذذذا 

 . راقك التعالشم الو تالف 

 فروض البحث:

ع بذذشث  .1   ياجذذد  ذذرف ها   قصذذائشا

 تاةد هلجاح  ال شي الو واع  

الت ري شذذذذذ  ي تاةذذذذذد هلجذذذذذاح 

 ال شذذي الو واعذذ  الضذذابط   ذذض 

التط شذذم ال  الذذض  خت ذذال التفكشذذر 

 ا بتكال  الصال   د(.

ع بذذشث  . ياجذذد  ذذرف ها   قصذذا .2 ئشا

 تاةد هلجاح  ال شي الو واع  

الت ري شذذذذذ  ي تاةذذذذذد هلجذذذذذاح 

 ال شذذي الو واعذذ  الضذذابط   ذذض 

التط شذم ال  الذذض  خت ذذال الواا ذذ  

ال ذذا  بتنوشذذ    ذذالاح التفكشذذر 

 ا بداعض الصال   د(.

ع بذذذذشث  .3 ياجذذذذد  ذذذذرف ها   قصذذذذائشا

 تاةد هلجاح  ال شي الو واع  

الت ري شذذذذذ  ي تاةذذذذذد هلجذذذذذاح 

اعذذ  الضذذابط   ذذض  ال شذذي الو و

التط شذذم ال عذذد   خت ذذال التفكشذذر 

ا بتكذذال  الصذذال   ت( لصذذالة 

الو واعذذذذذذذ  الت ري شذذذذذذذ  التذذذذذذذض 

اةذذذذذت د ت ايلعذذذذذات التعالشوشذذذذذ  

 .ا لكتريعش 

ع بذذذذشث  .4 ياجذذذذد  ذذذذرف ها   قصذذذذائشا

 تاةد هلجاح  ال شي الو واع  

الت ري شذذذذذ  ي تاةذذذذذد هلجذذذذذاح 

 ال شذذي الو واعذذ  الضذذابط   ذذض 

خت ال الواا ذ  التط شم ال عد   

الصذذذذال   ت( ال ذذذذا  بتنوشذذذذ  

  الاح التفكشر ا بداعض لصذالة 

الو واعذذذذذذذ  الت ري شذذذذذذذ  التذذذذذذذض 

اةذذذذذت د ت ايلعذذذذذات التعالشوشذذذذذ  

 .ا لكتريعش 

ع بذذذذشث  .5 ياجذذذذد  ذذذذرف ها   قصذذذذائشا

 تاةذذذذطض هلجذذذذاح الو واعذذذذ  

الت ري ش  التض اةت د ت ايلعات 

التعالشوشذذ  ا لكتريعشذذ  يذلذذ   ذذض 

يال عذذد   خت ذذال التط شذذم ال  الذذض 

التفكشذذذذذر ا بتكذذذذذال  لكذذذذذك   ذذذذذث 

 الصال  د، الصذال  ت( لصذالة 

 .ال شاس ال عد 
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ع بذذذذذشث  .6 ياجذذذذذد  ذذذذذرف ها   قصذذذذذائشا

 تاةذذذذذذطض هلجذذذذذذاح الو واعذذذذذذ  

الت ري شذذ  التذذض اةذذت د ت ايلعذذات 

التعالشوشذذذ  ا لكتريعشذذذ  يذلذذذ   ذذذض 

التط شذذذم ال  الذذذض يال عذذذد   خت ذذذال 

الواا ذذ  ال ذذا  بتنوشذذ    ذذالاح 

كشر ا بداعض لكك   ث  الصال  التف

د، الصذذذذذال  ت( لصذذذذذالة ال شذذذذذاس 

 ال عد .
 

 من ج البحث:

المنننن ج أعتمننند البحنننث الحنننالي علنننى 

 شبه تجريبي:

يالذذذي  يسذذذت د   ذذذض اخت ذذذال 

 ريل الدلاة  ي عر   دةذر الوتغشذر 

 الوست ك عالى الوتغشر التاب .

 التصميم التجريبي للبحث:

 

 حث( التصميم التجريبي للب1جدول )

 القيال البعدي المعالجة القيال القبلي مجموعات الدراسة

 المجموعة الضابطة

التفكشذذذذذر ا بتكذذذذذال   -

 .باةت دا  الصال

اخت ال  اا   ل شذاس  -

 ذذذذذدل  نوشذذذذذ  التفكشذذذذذر 

 ا بداعض

 ذذذذذذذذذدلس بالطري ذذذذذذذذذ  

 السائد 
التفكشذذذذذر ا بتكذذذذذال   -

 .باةت دا  الصال

اخت ال  اا   ل شذاس  -

 ذذذذذدل  نوشذذذذذ  التفكشذذذذذر 

  بداعضا

 المجموعة التجريبية 
 ذذذذذذذذذذدلس ايلعذذذذذذذذذذذات 

 التعالشوش  ا لكتريعش 

 

 متغيرات البحث:

لوتغشذر الوسذت ك: ايلعذات التعالشوشذذ  ا -

 ا لكتريعش .

 داعض.التاب : التفكشر ا ب الوتغشر -

 مجموعة البحث:

ا تصرح   واع  ال حذث عالذى        

ع  ذذث    واعذذ   ذذم اختشالهذذا عةذذاائشا

  ال ذذذذا س ا بتذذذذدائض  ال شذذذذي الصذذذذ

بودلةذذ  العذذدي  ا بتدائشذذ  ب الةذذعشد 

 ث اليكال يا عاد،  وث  تا ر لدي م 

ال  ذذذر  السذذذاب   باةذذذت دا  الكو شذذذا ر 

يةذذذذذذات   سذذذذذذم الو واعذذذذذذ   لذذذذذذذى 

   واعتشث كوا يالض:
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 تكذذذاإ  ذذذث مجموعنننة طنننابطة  :

  واعذذذ  ياقذذذد   ذذذث الوتعالوذذذشث 

  دلس بالطري   الوعتاه .

 إ  ذذذث :  تكذذذامجموعنننة تجريبينننة

  واعذذذ  ياقذذذد   ذذذث الوتعالوذذذشث 

 التعالشوش  ايلعات دلس باةت دا  

 ا لكتريعش .

 حدود البحث:

 تصذذذذذر عالذذذذذى  طذذذذذاير بعذذذذذ  ا -1

 .ا لكتريعش  التعالشوش  ايلعات

 تصذذذر عالذذذى   واعذذذ  ال حذذذث ا -2

  واعذذ  عةذاائش   ذذث  ال شذذي يهذض 

الصذذ  ال ذذا س ا بتذذدائض بودلةذذن 

 العدي  ا بتدائش  ب الةعشد.

 دوات البحثية:األ

اخت ال اليكا  الوصال  دقود ذكذض  -1

  (.1978 -صالة

  شذذذذذذاس الوسذذذذذذتال ا جتوذذذذذذاعض  -2

ا  تصذذذذذاه  لألةذذذذذر  الوصذذذذذذري  

 -الوعذذذد   ع ذذذد الععيذذذع الةذذذ ص

1998.)  

ا  الصال التفكشر ا بتكال  باةت د -3

  : ا. با   ال ي :1971 - د، ت(

 د هللا ةالشواإ، اعس،  رجو : ع

 قطب.       عداه:  ؤاه دبا

ةذذت اع  عذذث  ذذدل  ذذاا ر ياةذذت دا   -4

بر  شذذذاح ايلعذذذات التعالشوشذذذ   ذذذض 

الورقالذذذذ  ا بتدائشذذذذ    ذذذذث  عذذذذداه 

 ال اقت (.

 ن   الالغ  ا ع الشعي    حالشك  حتال -5

  ذذذذث  لالصذذذ  ال ذذذذا س ا بتذذذدائض

  عداه ال اقت (.

اخت ذذال  اا ذذ  ل شذذاس  ذذدل  نوشذذ   -6

التفكشذذذذذر ا بذذذذذداعض   ذذذذذث  عذذذذذداه 

 ال اقت (.

 لتجريبية:األدوات ا

 ا لكتريعشذذذذذذذذ  التعالشوشذذذذذذذذ  ايلعذذذذذذذذات

  ذذث  عذذداه ال اقتذذ (، قشذذث ن الو ترقذذ

دلعذذات(  عالشوشذذذ   8صذذووت ال اقتذذذ   

 لكتريعش   تناي  بع  الوا ذاعاح 

الو ترقذذ   ذذث   ذذك الوعالوذذشث يخ ذذرا  

الو ذذا   ذذض الالغذذ  ا ع الشعيذذ  بالصذذ  

 ال ا س  ث التعالشم ا بتدائض.

 إجراءات البحث:

لوةذذر شث عالذذى التط شذذم، بعذذد  اا  ذذ  ا

يبعد  جرا  التعديالح الوطالابذ  عالذى 

ايلعذذات التعالشوشذذ  ا لكتريعشذذ ،  ا ذذت 

 ال اقت  با جرا اح التالش :

  ا ت ال اقت  بتط شم  ا يالض: -1

     ايلعذذذذات التعالشوشذذذذ  ا لكتريعشذذذذ

عالى   واع  اةتطالعش  لتعديك 

د   الق ذذاح  ذذد يذذيكرها د ذذراه 

أللعذذات هذذيع الو واعذذ  بالنسذذ   ل

 التعالشوش  ا لكتريعش .

  اخت ال اليكا  الوصال  دقود ذكذض

صالة( يذل  لتت شت عا ك اليكا  

 لدل   واع  ال حث.

  شذذذذذاس الوسذذذذذتال ا جتوذذذذذاعض  

ا  تصذذذذاه  لألةذذذذر  الوصذذذذري  

، الوعذذد   ع ذذد الععيذذع الةذذ ص(

يذلذذذ  لتت شذذذت عذذذا الض الوسذذذتال 

ا جتوذذذذاعض يا  تصذذذذاه  لذذذذدل 

   واع  ال حث.

ا التط شم عالى   واع   كاع  ي م هي

(  الوشذذياع ي الوشذذي ع  ذذث  ال شذذي 40 ذذث  
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الصذذذ  ال ذذذا س ا بتذذذدائض بودلةذذذ  

 العدي  ا بتدائش  بوحا    بالةعشد.

 ا ذذذت ال اقتذذذ  بت سذذذشم   واعذذذ    -2

ال حذذث  لذذى   وذذاعتشث  تكذذا ئتشث 

بصذذال  عةذذاائش   لذذى    واعذذ  

  واع    ري شذ ( قشذث  - ابط 

د   ذذذذث  تكذذذذاإ الو واعذذذذ  الااقذذذذ

ا  عذت (  الوشياع ي الوشذي ع، قشذث 20 

ال اقتذذذذ  التصذذذذوشم ال  الذذذذض ال عذذذذد  

لو وذذذاعتشث  تكذذذا ئتشث بالتصذذذوشم 

 الت ري ض لال حث يها كالتالض:

 القيال البعدي المعالجة القيال القبلي مجموعات الدراسة

 المجموعة الضابطة

التفكشذذذذذر ا بتكذذذذذال   -

 .باةت دا  الصال

اخت ال  اا   ل شذاس  -

دل  نوشذذذذذ  التفكشذذذذذر  ذذذذذ

 ا بداعض

 ذذذذذذذذذدلس بالطري ذذذذذذذذذ  

 السائد 

التفكشذذذذذر ا بتكذذذذذال   -

 .باةت دا  الصال

اخت ال  اا   ل شذاس  -

 ذذذذذدل  نوشذذذذذ  التفكشذذذذذر 

 ا بداعض

 
 المجموعة التجريبية

 ذذذذذذذذذذدلس ايلعذذذذذذذذذذذات 

 التعالشوش  ا لكتريعش 

 

ع  ا يالض:ط -3    ت ال اقت    الشا

   شذذذذذذذاس التفكشذذذذذذذر ا بتكذذذذذذذال  

الصذذال  د(، ي ذذ : ا.  باةذذت دا 

بذذا   ذذال عذذس،  رجوذذ : ع ذذد هللا 

 ةالشواإ،  عداه:  ؤاه دبا قطب.

   اخت ال  اا   ل شذاس  ذدل  نوشذ

الصال   د(  ذث  التفكشر ا بداعض

عالذذى الو وذذاعتشث  عذذداه ال اقتذذ  

  واعذذذذ   -   واعذذذذ   ذذذذابط 

ع لتحديذذذد  سذذذتال    ري شذذذ (   الشذذذا

  الاح التفكشر ا بداعض لالتال شي 

 شذذذذم ايلعذذذذات التعالشوشذذذذ    ذذذذك  ط

 ا لكتريعش .

 ا ذذت ال اقتذذ  بوسذذاعد   ذذدلس   -4

الفصذذذذذك خذذذذذال  العذذذذذا  الدلاةذذذذذض 

يالحصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذص  2010-2011

الو صصذذذ  بتط شذذذم ال حذذذث  ذذذث 

خذذذذذذذذال   والةذذذذذذذذ  الو واعذذذذذذذذ  

الت ري شذذذذذذذ  ايلعذذذذذذذات التعالشوشذذذذذذذ  

ا لكتريعش   ض  سالسذك  ذن   الالغذ  

ا ع الشعيذذذذذذذ  لالصذذذذذذذ  ال ذذذذذذذا س 

ايي   ا بتذذدائض بالفصذذك الدلاةذذض

 لذذذذذى  2010-9-25 ذذذذذث الفتذذذذذر  

، قشذذذذذذذث 2010-12-19الفتذذذذذذذر  

 ا ذذذذت  دلةذذذذ  الالغذذذذ  ا ع الشعيذذذذ  

بةذذذذذذذذذذر  الوذذذذذذذذذذن   الدلاةذذذذذذذذذذض 

لالو وذذاعتشث الت ري شذذ  يالضذذابط  

بالطري ذذ  الوعتذذاه ، يع ذذب اعت ذذا  

كذذك يقذذد  هلاةذذش   ذذث  ذذن   الالغذذ  

ا ع الشعيذذ ،  ا ذذت ال اقذذث بةذذر  

 ااعذذذد الالعذذذب لكذذذك لع ذذذ   عالشوشذذذ  

عشذذذذذذ  بالنسذذذذذذ   لالو واعذذذذذذ   لكتري
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الت ري ش ، ي تابع  كك  ذتعالم دةنذا  

لع ذذذ  لالع ذذذ  التعالشوشذذذ  ا لكتريعشذذذ  

بالو واعذذ  الت ري شذذ   ذذ   سذذ شك 

 هلجاح كك  تعالم لكك لع  .

ع  ا يالض:ط -5    ت ال اقت  بعديا

   شذذذذذذاس التفكشذذذذذذر ا بتكذذذذذذال  

ي  : ا.  باةت دا  الصال  ت(

با   ذالاعس،  رجوذ : ع ذد هللا 

 اإ،  عداه:  ؤاه دبا قطب.ةالشو

  اخت ذذذذال  اا ذذذذ  ل شذذذذاس  ذذذذدل

الصذال    نوش  التفكشر ا بداعض

عالذذذى  ت(  ذذذث  عذذذداه ال اقتذذذ  

الو وذذذذذذذذذذذاعتشث    واعذذذذذذذذذذذ  

 شذذذ (   واعذذذ    ري - ذذذابط 

ع لتحديذذد  سذذتال   ذذالاح  بعذذديا

التفكشذذر ا بذذداعض لذذدل التال شذذي 

بعذذذذد ه ذذذذ  ايلعذذذذات التعالشوشذذذذ  

ا لكتريعشذذذذذذذ   ذذذذذذذ  هليةذذذذذذذ م 

وش  بون   الالغ  ا ع الشعي  التعالش

لووالةت ا  وث دعةذط  صذفش  

  عالشوش  هاخك الفصا .

 ا ذذذت ال اقتذذذ  باةذذذت دا  قع ذذذ   -6

ال را   ا قصائش  لالعالا  ا جتواعش  

  (Spss.V.13)( 13 صذذدال ل ذذم  

(Statical Package For The 

Social Science)  جذرا  التحالشذك 

 ا قصائض لال شاعاح.

ي فسذذذذذذذذشرها   عذذذذذذذذرل النتذذذذذذذذائ -7

 ي نا ةت ا.

شاح عالذذذذى  ذذذذا    ذذذذديم التاصذذذذ -8

  لش ذذذذذاالنتذذذذذائ  التذذذذذض  ذذذذذم التاصذذذذذك 

 يالو ترقاح بال حاد الوست  الش .

 

 مصطلحات البحث:

 تطوير األلعاب التعليمية اإللكترونية
         (Developing Educational 

Electronic Games:) 

ر ن ا - ع "  عت هض العوالشذ   ل اقت   جرائشا

 ةذذتوك عالذذى  صذذوشم، يبر  ذذ ،  التذذض

ي عتذذذاج، ياخت ذذذال ايلعذذذات التعالشوشذذذ  

 ا لكتريعش ".

األلعاب التعليمية اإللكترونية 

(Educational Electronic Games:) 

ع بأعذن "  عت  - عةذاط  ر ن ال اقتذ   جرائشذا

 هذاهت( يتوشذع - اجن - نا سض   ن م

بو واعذذ   ذذث ال ااعذذد يال ذذااعشث  ذذتم 

  واعذذذ   ذذذث  -نبذذذشث  الوذذذتعالم عفسذذذ

الوتعالوذذذذشث( ب ذذذذدت  ح شذذذذم دهذذذذدات 

 رباي   حده   ث خال  التفاعك ال ائم 

 -الوذذذذر  -الوتعذذذذ  -عالذذذذى  الونا ةذذذذ 

 ".لتعايإ(ا -لتنا سا -الفائد 

 Creativeالتفكيننننر اإلبننننداعي )

Thinking:) 

عةذذذاط ع الذذذض يتصذذذ  بالحداةذذذ   هذذذا-

يال ذذذذذذذد ، يايصذذذذذذذال ، يالوريعذذذذذذذ ، 

تعا ذك  ذ  يالطال   لدل اي ذراه  ذض ال

الواا ذذ  الشا شذذ   ذذض هاخذذك الوؤةسذذ  

 .(106 التعالشوش ، دي خالج ا

                                                           
 ل   ااااي   (:2003) ع يييي  ييييي   يييييدا  (30)

  ل ل اال  اااين لقااااام  ل  قاااين ولقااااام  ي اااد  
،دااااااااااادو  دور  لعا  ااااااااااااا  ااااااااااااال ر ا اااااااااااام 

 16 – 14جا  اااام  ل نيااااا   ل  ااااد ين،



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (281) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

النةاط دي العوالش  التذض   ذاه ها  -

 لذذذذذذى  عتذذذذذذاج يتصذذذذذذ  بال ذذذذذذد  

يايصذذذذذال  يال شوذذذذذ   ذذذذذث دجذذذذذك 

الو تو  دي ها  ي اه قالا  جديد  

 .(107 لأل كال يالوةكالح

 ضذذذذم   ةذذذذواح اةذذذذتعداهي هذذذذا -

الطال ذذذ   ذذذض التفكشذذذر يالوريعذذذ  

ل  ي يضاق ا بالتفصشالح يايصا

 .(108 دي ا ة ات

ع "بأعذذذن  ر ذذذن ال اقتذذذ   جرائشذذذا ي  عت

عةذذذذاط ع الذذذذض، دي ةذذذذالاك، دي  ذذذذدل  

الوتعالوذذشث عالذذذى  هلاك العال ذذاح  ذذذض 

، يالوريعذذذذذذذذ  التال ائشذذذذذذذذ ، الواا ذذذذذذذذ 

يايصال ، يالطال  ، يقك الوةكالح 

التض  ااجذن  ال شذي الورقالذ  ا بتدائشذ  

 ذذذذذذذث خذذذذذذذال  ايلعذذذذذذذات التعالشوشذذذذذذذ  

 ". لكتريعش ا

 توصيات البحث ومقترحاته:

 التوصيات: .أ

                                                                 

.  . ،  صاااااااااااال،  2003د ساااااااااااا  ل 
227– 235. 

 (:2002ال ييييييرا  ) يعقييييييوب أحمييييييد (31)
،  ك اااااب  ل ل يااااام وأه ااااام  ل ن يااااام  ل لااااال،م

 ،  لل،ااا ، ل ل ياام  ل ل اال لاادول  ل  ااي 

  .284. 
 :(2002) فتحيييب  ايييين جريييي ح ن  يييي  جن (32)

دار الفكدددددددر للطبا دددددددة األردن: ، اإلبددددددددا 

 .22. ، صوالنشر

 ذذض  ذذا  النتذذائ  التذذض  اصذذك  لش ذذا 

 ال حث الحالض  اصض ال اقت  بوا يالض:

التاةذذذذ   ذذذذض اةذذذذت دا  ايلعذذذذات  -1

التعالشوش  ا لكتريعشذ   ذض  ذدليس 

 الو رلاح الدلاةش  الو تالف .

ا ةذذتفاه   ذذث  كنالاجشذذا التعالذذشم  -2

ر ي سذذذتحدةا  ا  ذذذض  نوشذذذ  التفكشذذذ

 ا بداعض، يدةالشب التفكشر العالشا.
 

 المقترحات: .ب

 جذذذذرا  هلاةذذذذ   واةالذذذذ  بوذذذذدالس  -1

دخذذذذرل ي  العت ذذذذا بالنتذذذذائ  التذذذذض 

  اصالت  لش ا ال حث الحالض.

ا تصذذر ال حذذث الحذذالض عالذذى  نذذاي   -2

 ذذذذأةشر  تغشرا ذذذذن الوسذذذذت ال  عالذذذذى 

الصذذذ  ال ذذذا س ا بتذذذدائض، لذذذيل  

 وذذذث الووكذذذث دإ  تنذذذاي  ال حذذذاد 

الوتغشراح  ض  طذال  الوست  الش  هيع

 راقذذذذذك  عالشوشذذذذذ  دخذذذذذرل،  وذذذذذث 

الوحتوذذذذك اخذذذذتالت النتذذذذائ  ع ذذذذراع 

  ختالت العور.

 جذذذذرا  هلاةذذذذاح  واةالذذذذ  بالنسذذذذ    -3

لالورقالذذ  ا بتدائشذذ  عالذذى   ذذرلاح 

دخذذذذرل يدلةذذذذ ا التال شذذذذي،  ربوذذذذا 

  تالذذذ  عتذذذائ  هذذذيع الدلاةذذذ  ط  ذذذا 

لدلجذذذذذذذذذذذ  اهتوذذذذذذذذذذذا  التال شذذذذذذذذذذذي 

 بالوا اعاح الو رل  عالش م.

لعذذات التعالشوشذذ  ا لكتريعشذذ  دةذذر اي -4

عالذذذى الو ذذذالاح الع الشذذذ  ايخذذذرل 

كحذذذذذك الوةذذذذذكالح، يا ةت صذذذذذا  

 العالوض، يالتفكشر النا د.
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 المراجإل

 :أوالً: المراجإل العربية

: ال صذذ  التفاعالشذذ  يدةرهذذا عالذذى العوالشذذاح  ذذا يلا  (2008أحمنند فتحنني الصننوا، )

الاجشذا لتكن   لال وعشذ  العربشذ الرابذ يل   عوك   د   لالوؤ ورالوعر ش  لدل الطفك، 

 14-31"  ذض الفتذر  العربذض  كنالاجشذا التربشذ  ي عالذشم الطفذك"عنااإ   حتالتربش  

 ،  ع د الدلاةاح الترباي ، جا ع  ال اهر .8/2008/

 ذ  ، الريذال:  كت2، الط عذنيةائك ي كنالاجشذا التعالذشم: (2004أحمد محمد سالم )

 الرششد.
 

: بعذذ  الوؤشذذراح الونذذيل  ل  ذذال (2008لبصننال )إينننال السننيد سننادات محمنند ا

ح ،  ع د الدلاةذارسالة ماجستير غير منشورةالواه   بشث ايطفا   ض الري  ، 

 جا ع  عشث شوس. العالشا لالطفال ،
 

: لؤل قا  التربشذ  يا عذال  يدهيال الونذاه  (2007حسب بب عايأ أحمد يحي )

د ذ  يل ذ  عوذك   ربشذ  ا عال شذ ، لتنوش  التفكشر  ذى  ضذا شث ا عذال  لتح شذم الت

 حذال   وث17/2/2007-14لالتربش  ا عال ش  بالفتر   ث  لالوؤ ور الديلض ايي 

 ، جد .الوناه  الدلاةش  يعال ت ا بالتربش  ا عال ش 
 

، الذذدال  ذذداخك  لذذى  عالذذشم الوسذذت  ك  ذذض الذذاطث العربذذض(: 2004  حسننب شننحاتة

 الوصري  لالكتات،ال اهر.

(: عوذذا التفكشذذر ا بذذداعض عنذذد طذذالت الورقالذذ  2004  منسننيحسننب عمننر شنناكر 

 ،  حا  ذذ 4، العذذده15، الو الذذد يعالذذم الذذنفس   الذذ  ال حذذث  ذذض التربشذذ الوتاةذذط ، 

 .2004الرس، الووالك  العربش  السعاهي ، ابريك
 

 نوشذذ   ذذدلاح التفكشذذر ا بتكذذال   ذذض الريا ذذشاح :  (2003عبيننر محمننود منسنني )

د ،  ع ذرسالة دكتنورا  غينر منشنورةا  ق ش    عالشوش ، لدل دطفا  الري   باةت د

 لالطفال ، جا ع  عشث شوس. الدلاةاح العالشا 
 

دي  هيل ،عذالتعالشم العربض بشث ة ا   التال شث ية ا ذ  ا بدا : (2003عطا طه  يدا  )

  هيسو ر،  صر. 16 – 14ال ا عاح  ض لعاي  الو دعشث، جا ع  الونشا 
 

 التأهشك النفسض يالتربا  ليي  ا قتشاجاح ال اص : (2008عفا، أحمد عويس )

 حت  هسالديلض السا يل   عوك   د   لالوؤ ور  ع ري  اليكا اح الوتعده  بنا ع عالى

 ذض رصذد الاا ذ  ياةتةذرات الوسذت  ك" ل  أهشك ذي  ا قتشاجذاح ال اصذ عنااإ "

 .،  ع د الدلاةاح الترباي ، جا ع  ال اهر 17/7/2008 -16الفتر  

 .إايله ، هال الفكر لالط اع  يالنةر،ا بدا  :(2002ي عبد الرحمب جروا  )فتح



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (283) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

 دلةذذ  الوسذذت  ك ي  ذذا ح التعالذذشم عذذث بعذذد، اةذذت دا  : (2005ف ننيم مصننطفى )

 ض.، ال اهر : هال الفكر العربي عالشم الك ال ا عترعت  ض الودالس يال ا عاح

شذ  اح ا لكتريعشذ   ذض  ت : "هيل ال ر  ش(2004كريما  محمد عبد السالم بدير )

 ا.، العده ال ا س يالتالةاإ، ياعش  ال  ال را   يالوعر  الطفك  ض الري  "، 
 

(: هيل  كنالاجشذذا الوعالا ذذاح 2006  محمنند ابننراهيم يننونس  محمنند نننور السننيد

يل ذذذ  عوذذذك   د ذذذ  لالوذذذؤ ور العالوذذذض لال وعشذذذ  العربشذذذ  يا  صذذذا ح  ذذذض التعالذذذشم، 

 6-5عنذذااإ "الوعالا ا شذذذ  ي ن ا ذذذ  التعالذذشم"  ذذذض الفتذذذر   لتكنالاجشا التعالشم  حت 

 ،  ع د الدلاةاح الترباي ، جا ع  ال اهر .2،   2006يالشا 
 

 دةذر اةذت دا  اةذترا ش ش  الذتعالم بالالعذب :(2001محمد أبو ريا  وننرجس حمندي )

اكتسذات طال ذ  الصذ  السذاهس ايةاةذض لو ذالاح  الونفي   ذث خذال  الحاةذات  ذض

 .28هلاةاح العالا  الترباي ، العده، ايلب  سابش العوالشاح الح
 

لم (: التذذدليس ا بذذداعض ي عالذذم التفكشذذر، ال ذذاهر : عذذا2005  مجنندي عزيننز إبننراهيم

 الكتب.
 

 ، الريذال:  كتذبالتربشذ  يدق ذ  التنوشذ  ال ةذري : (2002يعقوب أحمند الشنرا) )

 .التربش  العربض لدي  ال الش 
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