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نيا نتيجة أبحاثي الخاصة   أقر أنا مقدم الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وا 
باستثناء ما تم اإلشارة لو حيثما ورد ، وأن ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لم يقدم لنيل أية درجة عميا 

. ألي جامعة أو معيد
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إلى الشيداء والجرحى والمعتقمين األبطال الذين دافعوا ويدافعون عن ثرى فمسطين 
. الحبيبة، وعمى رأسيم والدي الشييد محمد إبراىيم داود أبو ىالل

. إلى أمي الحبيبة التي سيرت الميالي من اجمي
. إلى زوجتي ورفيقة دربي، التي ربت فمذات كبدي
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شكر وعرفان 
 

 الشكر هلل عز وجل الذي أعانني عمى إتمام ىذه الرسالة، كما واشكر جميع من كان لو دور في 
المساعدة النجاز ىذه الرسالة، واخص بالذكر الدكتور إبراىيم عرمان، الذي كان نعم األب والمرشد، 
وأعطى من وقتو الكثير إلنجاح ىذه الرسالة، وكما أتقدم بالشكر والعرفان إلى السادة عضوي لجنة 

. الدكتور محسن عدس ممتحنًا داخميا والدكتور أحمد الجنازرة ممتحنا خارجيا، المناقشة
 

عمى تفضميم بقبول مناقشة ىذه الرسالة و إبداء مالحظاتيم و توجيياتيم القيمة مما لدييم من خبرات 
. عممية واسعة في ىذا المجال

 

كما وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة التحكيم الذين ساعدوني عمى تحكيم أدوات ىذه 
الدراسة، كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر والعرفان  لمديرة مدرسة أبوديس األساسية المختمطة اآلنسة 
سيرة صندوقة، لما قدمتو من تسييالت وتوفير األجواء المناسبة إلنجاز ىذه الرسالة وال أنسى تقديم 

لما ، الشكر والعرفان لمزميل األستاذ ىيثم الكيالني، واألستاذ زكريا نصراهلل، والمعممة مي الخطيب
سيام في إخراج ىذه الرسالة . قدموه من جيد وا 

 
. وأشكر كل من ساىم في إنجاز ىذه الرسالة، أقدم إلييم جميعا بجزيل الشكر والعرفان والتقدير
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نادر محمد أبو ىالل 
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الممخص  
 

 

في " نموذج توق لتصميم التعميم " ىدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام برنامج محوسب حسب 
. التحصيل واالحتفاظ لدى طمبة الصف السادس األساسي في مادة العموم العامة

 

طالبًا وطالبة من طمبة الصف السادس األساسي من مدرسة  ( 54 )تكونت عينة الدراسة  من 
وتم اختيارىا بصورة ، 2007/2008أبوديس األساسية المختمطة التابعة لوكالة الغوث لمعام الدراسي 

حيث قام الباحث بتعيين مجموعتي الدراسة بشكل عشوائي وىي المجموعة الضابطة ودرست ، قصدية
والمجموعة ، (أ ) طالبات من طمبة الصف السادس  (8)طالبًا و (19)وتكونت من ، بالطريقة التقميدية

طالبات من طمبة  (8)طالبًا و (19)وتكونت من ، التجريبية ودرست باستخدام البرنامج المحوسب
. (ب  )الصف السادس 

 

،   فقرة من نوع االختيار من متعدد40قام الباحث بإعداد اختبار تكون من ، ولتحقيق ىدف الدراسة
وذلك بعد التأكد من صدق االختبار من خالل ، وأعطي عمى شكل اختبار قبمي وبعدي واختبار احتفاظ
وتم حساب معامل التمييز والصعوبة لفقرات ، عرضو عمى لجنة من المحكمين من ذوي االختصاص

وكذلك قام الباحث  بتصميم برنامج محوسب حسب نموذج توق لتصميم ، وثبات االختبار، االختبار
.   وصدقو من خالل لجنة من المحكمين، التعميم والتأكد من مناسبتو لمفئة المستيدفة

 
: وأظيرت نتائجو مايمي، (ANCOVA)  تحميل التغاير م تم تحميل البيانات باستخدا

 

في تحصيل طمبة الصف السادس  ( α= 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
. األساسي في مادة العموم تعزى إلى طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية

 

في تحصيل طمبة الصف  ( α= 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
السادس األساسي في مادة العموم تعزى إلى طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيما أو لتفاعل طريقة 

. التدريس ومستوى التحصيل والجنس
 

في احتفاظ طمبة الصف  ( α= 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 والمبادئ في مادة العموم تعزى إلى طريقة التدريس أو إلى تفاعل قالسادس األساسي بالمفاىيم والحقائ

. أو إلى تفاعل طريقة التدريس مع مستوى التحصيل والجنس، طريقة التدريس والجنس



 V 

 توق  لتصميم التعميم جوفي ضوء ىذه النتائج أوصى الباحث باستخدام البرنامج المحوسب حسب نموذ
جراء دراسات متشابو عمى صفوف أخرى ووحدات ، بيدف رفع تحصيل الطمبة، في تدريس العموم وا 

. وفي عدة مناطق لمتمكن من تعميم نتائج الدراسة، بحيث تشمل عينات أكبر، أخرى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 I 

ABSTRACT 
 

 

Designing a computer programme according to " Touq's model " and its 

effect on achievement and retention of 6
th

 Grade students in Science    

 

Prepared by Nader Mohammad Abu Hilal 

 

Supervised by Dr. Ibrahim Mohammad Erman 
 

 

The purpose of this study was to investigate the effect of using a computer 

Programme according to "Touq's model" and to examine its effect on 

achievement and retention of science within the students of Grade Six. 

 

The sample of the study consisted of (54) students – males and females – 

from Sixth grade – Abu Dis Coeducation school (UNRWA) – in the 

scholastic year 2007- 2008. It was picked intentionally. 

 

The researcher assigned two study groups randomly which were the control 

and experiment group. The control group consisted of (19) male and (8) 

female students from 6
th

 grade – section (A), and it's been taught in the 

traditional method. The experimental group was taught using computer 

Programme, and consisted of (19) male students and (8) females from 6
th

 

grade – section (B). 

 

To achieve the objective of the study, the researcher collected information by 

using a multiple choice test of (40) questions. Students were given three tests 

pre test and post test and retention test. All tests were subjected to validity, 

reliability, and level of difficulty and discrimination measures. Also the 

researcher designed a computer programme according to " Touq's model ", 

and made sure it was suitable for the targeted group. 

 

The Data were analyzed by using ANCOVA, the results showed tee 

following:- 

 

There was a statistically significant difference at the level (α =0.05) in 

achievement of science due to the method of teaching in favor the group 

which used the computer programme. 

 

There was no statistically significant difference at the level (α =0.05) in 

achievement of science due to the interaction between  teaching method and 

gender, or the  interaction between  teaching method and the level of  

achievement and gender.  
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There was no statistically significant difference at the level (α =0.05) in 

students' retention of science due to the method of teaching. 

 

There was no statistically significant difference at level the (α =0.05) in 

students' retention of science due to the interaction between teaching method 

and gender, or the interaction between teaching method and the level of 

achievement and gender. 

 

Based on these results the researcher recommends the use of Touq's 

programme in teaching and. especially in teaching science, for the purpose of 

raising the level of students' achievement. And performing similar studies on 

other grades, and other units, with larger groups and samples and in several 

areas in order to generalize the results of this study.       
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الفصل األول 
      خمفية الدراسة و أهميتها

 
 :المـقدمة 1.1

 
كألشكاؿ , يفترض التربكيكف أف التدريس عمـ يمكف أف يككف دراسة عممية ألساليب التدريس كتقنياتيا

, كقد تعددت طرائؽ التدريس في العممية التربكية الحديثة, تنظـ مكاقؼ التعمـ التي يتفاعؿ معيا الطمبة
, كبصكرة عامة. كأصبحت تركز عمى دكر المتعمـ كنشاطو كتفاعمو في العممية التعميمية التعممية

 ةكذلؾ باستخداـ األنشط, فالتعميـ ىك نشاط تكاصمي ييدؼ إلى إثارة دافعية المتعمـ كتسييؿ التعمـ
مكانياتو فأنو يمكف , كرغـ تعدد أساليب التدريس كتنكعيا, كاإلجراءات التي تتناسب كقدرات المتعمـ كا 

أك حدثت ليـ بصكرة ضعيفة ال , كلكف عممية التعمـ لـ تحدث لبعض الطمبة, أف تحدث عممية التعميـ
لذلؾ كاف البد مف تطكير (. 2003الحيمة كالغزاكم, ) تتناسب مع الجيد كالكقت كالنفقات المبذكلة

فاستخداـ طرائؽ , كذلؾ بيدؼ حؿ مشكبلت التعمـ لدل الطمبة,  المعمـاأساليب التدريس التي يتبنو
تقانيـ التعمـ . جديدة في التدريس قد يؤدم إلى زيادة في رفع تحصيؿ الطمبة كا 

 

 فمف خبلؿ البرمجية التعميـ باستخداـ الحاسكب كبرمجياتو,,  الحديثة كالميمةسكمف طرؽ التدرم
مكانياتو, كذلؾ ككف المتعمـ ىك مف  التعميمية يستطيع المتعمـ إتقاف اليدؼ التعميمي حسب سرعتو كا 

, حتى  كحسب سرعتويتحكـ بعرض البرمجية كاالنتقاؿ مف شاشة إلى أخرل حسب الكقت الذم يناسبو
حاؿ لـ يعرؼ المتعمـ اإلجابة فإنيا  كفي, يتمكف مف اكتساب ما فييا مف معارؼ, فالبرمجية تسأؿ

تقدميا لو بعد أف تعطيو عدة تسييبلت لمكصكؿ إلييا كحده, كما تقدـ لممتعمـ التعزيز المباشر كالمتنكع 
متعمـ لمكاصمة التعمـ, كما تراعي  تككف دافعان لؿبحيث ال يمؿ المتعمـ مف شكمية التعزيز الكاحدة, بحيث

مف خبلؿ  فقد يحرج المتعمـ مف زمبلئو في حاؿ أنو أخطأ, كلكف التعمـ ,مشاعر المتعمـالبرمجية 
 كتستثير طاقاتو البرامج المحكسبة يبعد المتعمـ عف اإلحراج مف المعمـ كما ىك في التعميـ التقميدم,

 (.2002 الفار,) كدافعيتو لمتعمـ
 

فاىتماـ التربية الحديثة, ىك تعميـ المتعمـ كيؼ يتعمـ, عمى مبدأ تفريد التعميـ, البرنامج المحكسب يعتمد 
كأصبح االىتماـ كالتكجو نحك التعمـ الذاتي, حيث جرت العادة عند أكثر الدارسيف أف يستقمكا بأمر 
تعميميـ بعد حصكليـ عمى أساسيات المعرفة, كلـ يكف التعمـ الذاتي مانعان ليـ عف لقاء أساتذتيـ 

كاالستماع إلييـ, كاالسترشاد بآرائيـ كخبراتيـ, كمف ىؤالء ابف سينا, حيث تعمـ بكاسطة الكتب, ككذلؾ 
(. 1995قمبر كآخركف,  ) عممكا أنفسيـ بأنفسيـ مف خبلؿ التعمـ الذاتيـمحمد بف مالؾ, كغيره
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في كالتربكية ناؿ الحاسكب اىتماما كبيرا مف قبؿ التربكييف كالمتخصصيف بالعممية التعميمية فقد 
, كتكظيفيا لخدمة العممية التعميمية بالحاسكب كبرمجياتو  البارزاالىتماـككاف , عصرنا الحاضر

كاف   حيثكيظير ذلؾ جميا مف خبلؿ التكجيات التربكية الحديثة نحك حكسبة المناىج كالمكاد الدراسية,
 شيؽ  عرضبأسمكبتتميز  إنتاج مادة تعميمية مبرمجة بحيث ىك محكسبة,برامج اؿإعداد اؿىدؼ مف اؿ

عطاء , المرجكةاألىداؼ التعميمية  لتحقيؽ كتسمسؿ منطقي, كاألمثمة كالنشاطات  البلزمة التدريباتكا 
.  المستمرالتعزيزمع إعطاء ,  كتقديـ التغذية الراجعة الفكرية  لممتعمـالتعميمية كاألسئمة كالتماريف

لجذب اىتماـ   المتعددة كالصكر المتحركةكاألشكاؿة كالفيديك الصكرإلى تكظيؼ الصكت كباإلضافة 
 بحيث يمارسيا المتعمـ ذاتيا دكف الحاجة لمساعدة المتعمـ نحك المادة التعميمية كتقديـ اإليضاحات,

. ( 2006اليرش كآخركف,  ) المعمـ
 

تتصؼ برامج التعميـ اإللكتركني التي تحؿ محؿ المقرر التقميدم أف  " (2006 ) الجرؼقد أكردتك
كيستطيع المعمـ استخداـ طرؽ تدريس متعددة مثؿ المحاكاة , بالمركنة كتقديـ فرص لئلغناء كالمراجعة

ذا استخدـ تدريبات كاختبارات ذات تصميـ , كالعبلج كالتعمـ باالستكشاؼ, كالتعمـ المبني عمى الخبرة, كا 
جيد, فسيتمكف مف تشخيص الصعكبات التي تحكؿ دكف إتقاف الطبلب لنقطة معينة, كيقدـ ليـ شركحا 

.  أك اليدؼ المراد تحقيقوإلى أف يتقنكا تمؾ النقطة كتدريبات إضافية أك بديمة
 

 فتزايد االىتماـ بتكظيؼ الحاسكب كبرمجياتو في عممية التعمـ كالتعميـ في السنكات األخيرة, فقد نظمت 
الجمعية األمريكية لعمداء القبكؿ كالتسجيؿ أكؿ مؤتمر دكلي لمتعميـ االلكتركني في مدينة دنفر بكالية 

ـ, كأتبع بقمة لممسؤكليف عف ىذا التعميـ, 1997ككلكرادك األمريكية في شير أغسطس مف عاـ 
كحضر القمة كالمؤتمر مديرك جامعات كعمداء قبكؿ في أىـ مؤسسات التعميـ االلكتركنية في أمريكا 

, أف التعميـ االلكتركني كجميع كسائمو ركدكؿ أخرل متعددة, كمف أىـ التكصيات التي خرج بيا المؤتـ
ستككف ضركرية كشائعة إلكساب المتعمميف الميارات البلزمة لممستقبؿ كتفتح آفاقا جديدة لممتعمميف لـ 
تكف متاحة مف قبؿ, كأكصى المؤتمر بتطبيؽ ما تـ التكصؿ إليو مف منافع التعميـ اإللكتركني مع عدـ 

(.   2004حمايؿ كحمايؿ,  )إغفاؿ الكاقع التعميمي المعتاد 
 

ظير االىتماـ بتكظيؼ الحاسكب في التعميـ مف قبؿ كزارة التعميـ العالي الفمسطينية كذلؾ ضمف تبني 
اتجاىات حديثة في التعميـ, لتحسيف العممية التعميمية, حيث قامت بإعداد خطط لتدريب المعمميف في 
سمؾ التربية كالتعميـ, مف أجؿ تكظيؼ الحاسكب في العممية التعميمية, كاستخداـ الحاسكب ككسيمة 

كطريقة فعالة كمساندة في عممية التعميـ, كيتضح ذلؾ في تبني الثقافة الحاسكبية في منياج 
: أنكاع تطبيقات الحاسكب في المجاؿ التربكم كىي (2005)التكنكلكجيا, فقد أكرد معمر كآخركف 
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 حيث يقـك الحاسكب بتقديـ دركس تعميمية مفردة إلى الطمبة مباشرة, :التعميم بمساعدة الحاسوب: أووً 
كىنا يحدث تفاعؿ بيف الطمبة كالبرمجة التعميمية, حيث يستخدـ الحاسكب في أغراض التعميـ كالتعمـ 
في عدة مجاالت منيا, التعمـ الفردم حيث يتكلى الحاسكب كامؿ عممية التعميـ ك التدريب ك التقييـ, 

أم يحؿ محؿ المعمـ, ككذلؾ يستخدـ الحاسكب ككسيمة تعميمية كفييا يستخدـ الحاسكب ككسيمة 
, ككذلؾ الحاسكب بكصفو مصدران لممعمكمات, حيث تككف المعمكمات مخزنة فتعميمية مساعدة لممعممي

. في جياز الحاسكب كيستعاف بيا عند الحاجة
 

 ف حيث يخدـ الحاسكب في ىذا الجانب اإلدارييف التربكيي:استخدام الحاسوب في إدارة التعميم:  ااياً 
. في حفظ سجبلت الطمبة, كعبلماتيـ, باإلضافة إلى تكظيفو في األمكر اإلدارية

 

 المستخدمة في العممية التعميمية فقد قسمت حمدم ة أما مف حيث أنكاع البرامج الحاسكبي
, كالبرامج التعميمية البحتة, كبرامج المعب, ةىذه البرامج إلى برامج التمريف كالممارس (1992)كآخركف

كألىمية تكظيؼ الحاسكب في التعميـ سيقـك الباحث بإجراء . كبرامج المحاكاة, كبرامج حؿ المشكبلت
ىذه الدراسة الستقصاء أثر استخداـ الحاسكب كطريقة تدريس في تحصيؿ طمبة الصؼ السادس 

األساسي في مادة العمكـ العامة, كاستخداـ الحاسكب لما لو مف مميزات كفكائد عمى المتعمـ بالدرجة 
 ةأف استخداـ برامج محكسب (Petty , 1998)األكلى ألنو محكر العممية التعميمية,  فقد ذكر بتي 

يعطي الطالب فرصة لمتفاعؿ مع ىذه البرامج التي يجب أف تتميز بالكضكح, فيي تجذب الطمبة 
 فعالية كنفعان, كما أنيا معيف لممعمـ كداعما رالستخداميا, فيتعممكف بطريقة جيدة باإلضافة إلى أنيا أكث

. لمتعميـ في غرفة الصؼ لما ليا مف إيجابيات, كزيادة الدافعية كجذب االىتماـ لممتعمميف نحك التعمـ
 

مميزات الحاسكب في عممية  (1992)ككذلؾ حمدم كآخركف  (2005)كقد بيف كؿ مف معمر كآخركف
: التعميـ كالتعمـ, كىي مكجزة في النقاط التالية

تفريد التعميـ, حيث يعمؿ الطمبة باستقبللية كبشكؿ فردم, فكؿ طالب يقرأ كيتابع كيجيب عف  .ٔ
األسئمة بمفرده, كبذلؾ تنمك لديو الثقة بالنفس, كتحمؿ المسؤكلية كالميؿ لبلبتكار كالرغبة في 

 .البحث كحب االستطبلع

 .يسمح الحاسكب لممتعمـ التعمـ كفؽ سرعتو الخاصة .ٕ

 .يكفر الكقت لممتعمـ في عممية التعمـ مقارنة بالطريقة التقميدية .ٖ

يكفر التعزيز كالتشجيع لبلستجابات الجيدة لممتعمـ, كيزكد المتعمـ بالتغذية الراجعة الفكرية مما يزيد  .ٗ
 .مف دافعيتو لمتعمـ 

يراعي الفركؽ الفردية لمتبلميذ, عف طريؽ البدء بمستكل مناسب لكؿ طالب, كتمكينيـ مف التقدـ  .٘
 .في البرنامج حسب قدراتيـ ك سرعتيـ
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يكفر الحاسكب األلكاف ك الصكت ك الحركة ك مقاطع الفيديك الصكر المتحركة مما يجعؿ عممية  .ٙ
 .التعمـ أكثر متعة, كيزيد مف اىتماـ التبلميذ كانتباىيـ

تحسف نكعية التعميـ, كزيادة فعاليتو مف خبلؿ حؿ مشكبلت ازدحاـ القاعات الدراسية, كمكاجية  .ٚ
 .النقص في أعداد المعمميف المؤىميف, ك األجيزة

 .مراعاتو لؤلسس النفسية كالنمائية لممتعمـ, كعدـ شعكر المتعمـ باإلحراج بسبب إجابتو الخاطئة .ٛ

مثؿ تعميـ تكاممي ك  )إمكانية استخداـ الحاسكب في تقديـ أشكاؿ مختمفة مف الخبرات التعميمية .ٜ
 .(عبلجي ك إثراء التعميـ

. إمكانية ربط الحاسكب كتكصيمو بأنكاع مف الكسائط المتعددة, تزيد مف فعاليتو في التعميـ .ٓٔ
 

 :مشكمة الدراسة 2.1

 

 مف خبلؿ عمؿ الباحث كمعمـ لمادة العمكـ الحظ أف الطمبة يشعركف بصعكبة في فيـ بعض المفاىيـ 
الكائنات )كالحقائؽ كالمبادئ المجردة في الكحدة األكلى مف كتاب العمـك العامة الجزء الثاني بعنكاف 

ضمف المنياج الفمسطيني, ككذلؾ عدـ إمكانية القياـ ببعض التجارب العممية التي  (الحية الدقيقة
 زمف طكيؿ بسبب ضيؽ كقت الحصة, كعدـ كجكد أدكات كأجيزة كافية لعدد الطمبة في إلىتحتاج 

. بعض األحياف
 

 فتبادر لذىف الباحث تصميـ كحدة باستخداـ الحاسكب كقياس أثرىا في التحصيؿ كاالحتفاظ لدل طمبة 
كذلؾ بسب أنيا قد تكفر الكقت كتسمح لكؿ طالب أف يسير في , الصؼ السادس في مادة العمكـ

دراستو كفؽ سرعتو كقدرتو الخاصة, كبسبب مبلحظة الباحث اىتماـ الطمبة بالحاسكب كتطبيقاتو, 
فالحاسب اإللكتركني يزيد مف التشكيؽ كالدافعية كيكفر العديد مف الكسائط السمعية كالبصرية كلو القدرة 
مكانية تكفير بعض مقاطع الفيديك لتجارب يصعب تطبيقيا لضيؽ الكقت  عمى جذب اىتماـ الطمبة, كا 

" نمكذج تكؽ" حكؿ تصميـ برنامج محكسب حسب ةلذلؾ تمحكرت مشكمة الدراس. أك لعدـ تكفر أجيزة
.  طمبة الصؼ السادس األساسي في مادة العمكـ العامة كدراسة أثره في التحصيؿ كاالحتفاظ لدل

 :أسئمة الدراسة 3.1

 

: تمحكرت أسئمة الدراسة مف مشكمة الدراسة  كالتي تفرعت إلى سؤاليف
في تحصيؿ  ( α= 0.05) ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة :السؤال األول

طمبة الصؼ السادس األساسي في مادة العمكـ تعزل إلى طريقة التدريس كالجنس كمستكل التحصيؿ 
كالتفاعؿ بينيما  ؟ 

في احتفاظ  ( α= 0.05) ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة :السؤال ال ااي
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 كالمبادئ في مادة العمكـ تعزل إلى طريقة التدريس ؽطمبة الصؼ السادس األساسي بالمفاىيـ كالحقائ
كالجنس كمستكل التحصيؿ كالتفاعؿ بينيما ؟ 

 
 :أهمية الدراسة 4.1

 

كدخكؿ الحاسكب إلى جميع جكانب الحياة , في ظؿ التطكر التكنكلكجي المتسارع في عصرنا ىذا
 بتكظيؼ الحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات لخدمة مصالحيا, ت, كاىتماـ العديد مف المؤسساةاإلنساني

كخاصة في مجاؿ التربية كالتعميـ, كاف مف الضركرم عمى المعمميف االنتقاؿ مف التدريس بالطريقة 
التقميدية, إلى استخداـ أساليب كطرؽ تدريس أخرل تزيد مف االنتباه كالدافعية, كتحفز المتعمـ نحك 

 محيث تأتي أىمية ىذه الدراسة ؼ.التعمـ, مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرادة, كخاصة في تدريس العمكـ
إلقاء الضكء كالكشؼ عف أىمية استخداـ الحاسكب كطريقة تدريس, كتكظيؼ نماذج تصميـ التعميـ في 

العممية التعميمية كخاصة في تصميـ البرمجيات التعميمية المحكسبة, ككذلؾ تيدؼ ىذه الدراسة إلى 
 مف أجؿ حكسبة ف كدمجو في عممية التعميـ, كتحفيز المعمميف كالتربكييبالحث عمى تفعيؿ الحاسك

كتكظيؼ البرامج , المنياج, كتبني طرقان جديدة تضمف زيادة في تحصيؿ الطمبة كاحتفاظيـ بالمعمكمات
. المحكسبة التي تعتمد عمى نماذج تصميـ التعميـ في عممية التعميـ

 
 :أهداف الدراسة 5.1

 

" نمكذج تكؽ لتصميـ التعميـ " ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ برنامج محكسب حسب 
كدراسة أثره كطريقة تدريس في التحصيؿ كاالحتفاظ لدل طمبة الصؼ السادس األساسي في مادة 

كذلؾ تيدؼ ىذه الدراسة إلى تكظيؼ الحاسكب في العممية التعميمية كبناء برامج . العمكـ العامة
كلمسير قدمان في عممية حكسبة المنياج كالكتب المدرسية, , محكسبة تعتمد عمى نماذج تصميـ التعميـ

: كلكي يصبح الحاسكب عكنان لممعمـ, كتحديدان فقد ىدفت الدراسة إلى ما يمي
 

الكشؼ فيما إذا كاف ىناؾ أثر الستخداـ البرنامج المحكسب في التحصيؿ لدل طمبة الصؼ  .ٔ
 . السادس األساسي في مادة العمكـ مقارنة بالطريقة التقميدية

الكشؼ فيما إذا كاف ىناؾ أثر الستخداـ البرنامج المحكسب في االحتفاظ لدل طمبة الصؼ  .ٕ
 . السادس األساسي في مادة العمكـ

 
 :محددات الدراسة 6.1

 


