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تبعا لمتغيرات طريقة , فقرات مقياس االتجاه نحو تعلم الفيزياء اآلني

  والتفاعل بينهما, والجنس, التدريس

156  

  )22(جدول 

دد المتغيرات لعالمات الطلبة علـى  ملخص نتائج تحليل التباين متع

تبعا لمتغيرات طريقة  ,يفقرات مقياس االتجاه نحو معلم الفيزياء األن

  والتفاعل بينهما ,والجنس ,التدريس

157  

  )23(جدول 

: ملخص نتائج أثر الزمن في متغيـرات الدراسـة التابعـة وهـي    

يزيـاء،  التحصيل، واالتجاه نحو مادة الفيزياء، واالتجاه نحو معلم الف

  لطلبة المجموعة التجريبية

159  

  



 ش 

  فهرس األشكال

  الصفحة الشكل  رقمال

  )1(شكل 
المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة 

  على اختبار المعرفة القبلية واختبار التحصيل العلمي اآلني والمؤجل
127  

  )2(شكل 
عتين التجريبية والضـابطة  المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجو

  على اختبار التحصيل اآلني
129  

  )3(شكل 
المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجوعتين التجريبية والضـابطة  

  على اختبار التحصيل المؤجل
130  

  )4(شكل 
المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة 

  والمؤجل, واآلني, ياء القبليعلى مقياس االتجاه نحو تعلم الفيز
132  

  )5(شكل 

المتوسطات الحسابية لعالمات فقرات مقيـاس االتجـاه نحـو تعلـم     

اآلني المتعلقة باتجاهـات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة     " الفيزياء

  والضابطة نحو مادة الفيزياء

134  

  )6(شكل 

المتوسطات الحسابية لعالمات فقرات مقيـاس االتجـاه نحـو تعلـم     

المؤجل المتعلقة باتجاهات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة    " يزياءالف

  والضابطة نحو مادة الفيزياء

136  

  )7(شكل 

مقياس االتجـاه نحـو تعلـم    "المتوسطات الحسابية لعالمات فقرات 

اآلني المتعلقة باتجاهـات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة     " الفيزياء

  والضابطة نحو معلم الفيزياء

138  

  )8(شكل 

مقيـاس االتجـاه نحـو تعلـم     "لمتوسطات الحسابية لعالمات فقراتا

المؤجل المتعلقة باتجاهات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة    " الفيزياء

  والضابطة نحو معلم الفيزياء

140  

  



 ص 

  فهرس المالحق

  الصفحة الملحق  رقم ال

  182  الخطة الزمنية لتدريس موضوع الميكانيكا  )1(ملحق 

  183  عليمية وفق برنامج المحاكاة بالحاسوبالمادة الت  )2(ملحق 

  184  امتحان الفيزياء التشخيصي القبلي  )3(ملحق 

  190  امتحان الفيزياء التشخيصي القبلي  )4(ملحق 

  195  أعضاء لجنة التحكيم  )5(ملحق 

  )6(ملحق 
جدول معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار المعرفة القبلـي  

  بناء على عينة الدراسة
196  

  198  اإلجابات النموذجية الختبار الفيزياء القبلي  )7(ملحق 

  200  )المؤجل,اآلني( اختبار الفيزياء البعدي  )8(ملحق 

  )9(ملحق 
جدول معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار المعرفة األنـي  

  بناء على عينة الدراسة
204  

  205  )ؤجلالم, اآلني(نموذج إجابة االختبار البعدي  )10(ملحق 

  208  ونحو معلمها, مقياس االتجاه نحو تعلم الفيزياء  )11(ملحق 

  212  جدول المواصفات لوحدة الميكانيكا  )12(ملحق 

  )13(ملحق 
العالمات الخام لطلبة المجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة فـي     

  االختبارات القبلية واآلنية والمؤجلة
213  

  )14(ملحق 
جموعتين الضابطة والتجريبية في االتجاه العالمات الخام لطلبة الم

  نحو الفيزياء) القبلي واآلني والمؤجل(
218  

  )15(ملحق 
العالمات الخام لطلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية في االتجاه 

  نحو معلم الفيزياء) القبلي واآلني والمؤجل(
223  

  228  عينات من اجابات الطلبة على أدوات الدراسة   )16(ملحق 

  

  

  



 ض 

  أثر المحاكاة بالحاسوب على التحصيل اآلني والمؤجل 

  لطلبة الصف الحادي عشر العلمي واتجاهاتهم 

  نحو وحدة الميكانيكا ومعلمها 

  إعداد

  سامية عمر فارس الديك

  إشراف

  عبدةمصطفى شحادة . د

  أبو جعفرسالمة محمد . د

  ملخصال

التحصيل اآلنـي والمؤجـل    هدفت هذه الدراسة الى تقصي أثر المحاكاة بالحاسوب على

فـي   معلمهـا  ونحـو , واتجاهاتهم نحو تعلم وحدة الميكانيكا ,لطلبة الصف الحادي عشر العلمي

  :من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي المدارس الحكومية التابعة لمديرية جنوب نابلس

االتجاه نحو  ,التحصيل: وهي, كل من المتغيرات التابعةما أثر المحاكاة بالحاسوب على 

في المدارس الحكوميـة   الصف الحادي عشر العلمي االتجاه نحو معلمها لدى طلبة, تعلم الفيزياء

  ؟ التابعة لمديرية جنوب نابلس

تم تطبيق أدوات الدراسة علـى عينـة   , ولإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها

بع شعب قي أربع مـدارس مختلفـة   موزعين على أر, طالباَ وطالبة) 117(الدراسة المؤلفة من

) شعبة للذكور وشعبة أخـرى لإلنـاث  (واختيرت شعبتان) ومدرستان لإلناث, مدرستان للذكور(

ودرستا باستخدام محاكـاة الحاسـوب كطريقـة    , بطريقة عشوائية تمثالن الشعبتين التجريبيتين

شعبتان األخريـان فقـد   أما ال, طالبة) 28(طالباَ و) 36(منهم, ) 64(وكان عدد أفرادها , تدريس

  .طالبة) 29(طالباَ و) 24(منهم , ) 53(وكان عدد أفرادها, درسا بطريقة التدريس التقليدية

وتـم  , للمعرفة القبلية للتأكد من تكافؤ المجموعتين الضـابطة والتجريبيـة   وأعد اختبار

فكانـت  , )20(ريتشاردسون  دروحساب ثباته باستخدام معادلة كو, التحقق من صدقه بالمحكمين

  %).79.5(قيمته



 ط 

بعد االنتهاء من تنفيذ فعاليات (وأعد اختبار التحصيل العلمي لقياس تحصيل الطلبة اآلني

بعد مرور شهر على انتهـاء تطبيـق االختبـار    (والمؤجل ) برنامج المحاكاة بالحاسوب مباشرة

باستخدام معادلة  وحساب ثباته, وتم التحقق من صدقه بالمحكمين) الميكانيكا(في موضوع ) اآلني

حسـب   إذ ,وبطريقة االختبار وإعادة االختبـار , )0.74(فكانت قيمته, )20(كودر ريتشاردسون 

  ).0.824(معامل ارتباط بيرسون فكانت قيمته 

بعد تكيفه ألغراض ) 39:1988(وطبق مقياس االتجاه نحو العلوم المعد من قبل زيتون 

ونحـو  , نحو تعلم وحدة الميكانيكـا ) والمؤجلة, واآلنية, القبلية(لقياس اتجاهات الطلبة , الدراسة

وبلغ معامل الثبـات  , وتم التحقق من تكافؤ المجموعتين باستخدام تحليل التباين األحادي, معلمها

ولالتجـاه نحـو   , %)92.8(ولالتجاه نحو الفيزياء اآلني , %)83.6(لالتجاه نحو الفيزياء القبلي 

  ).93.4(الفيزياء المؤجل 

وتحليل التباين متعدد المتغيرات التابعـة  , لبيانات باستخدام تحليل التباين األحاديحللت ا

)MANOVA (واختبار , بطريقة هوتلنج)الختبار , لألزواج) ت(واختبار , لعينتين مستقلتين) ت

 عنـد مسـتوى داللـة    حيث أظهرت التحليالت اإلحصائية النتـائج اآلتيـة  , فرضيات الدراسة

)α=0.01:(  

 تحصيل طلبة الصـف الحـادي عشـر العلمـي     متوسطات بينوق دالة إحصائيا توجد فر •

محاكـاة  المعلمها الذين تعلمـوا الفيزيـاء ب  نحو و, نحو تعلم الفيزياء اتجاهاتهممتوسطات و

 .الحاسوب والذين تعلموها بالطريقة التقليديةب

لمـي  طلبة الصف الحـادي عشـر الع   تحصيل متوسطات بينال توجد فروق دالة إحصائيا  •

الحاسـوب  بمحاكاة الونحو معلمها الذين تعلموها ب ,نحو تعلم الفيزياءاتجاهاتهم متوسطات و

 .تعزى للجنس 

فـي   تحصيل طلبة الصف الحادي عشر العلمي متوسطات بين ال توجد فروق دالة إحصائيا •

 لى التفاعـل بـين  إونحو معلمها تعزى , نحو تعلم الفيزياء اتجاهاتهممتوسطات و ,الفيزياءا

 .طريقة التدريس والجنس



 ظ 

فـي  تحصيل طلبة الصف الحادي عشر العلمي  متوسطات بينال توجد فروق دالة إحصائيا  •

كما , ومتوسطات تحصيلهم في اختبار المعرفي البعدي المؤجل, اختبار المعرفة البعدي اآلني

و نح طلبة الصف الحادي عشر العلمي اتجاهاتفي متوسطات  ال توجد فروق دالة إحصائيا

ومتوسـط اتجاهـاتهم فـي    , في فقرات مقياس االتجاه نحو تعلم الفيزياء اآلني تعلم الفيزياء

 بـين بينما توجد فـروق دالـة إحصـائيا    , فقرات مقياس االتجاه نحو تعلم الفيزياء المؤجل

ومتوسطات , نحو معلم الفيزياء اآلني طلبة الصف الحادي عشر العلمي اتجاهات متوسطات

 .لةاتجاهاتهم المؤج

من الدراسات على برامج المحاكاة بالحاسـوب   مزيدالدراسة الباحثين بإجراء  وتوصي      

ودراسة أثرها , وفي محافظات أخرى من الوطن, ومواضيع أخرى, على مراحل تعليمية مختلفة

نحـو   اتجاهات كافة العـاملين فـي التربيـة والتعلـيم    على و, واتجاهاتهم  على تحصيل الطلبة

  .نية تربويةاستخدامها كتق
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  الفصل األول

  تها وأهميتهايخلف :ةمشكلة الدراس

  الدراسة  مقدمة 1:1

وجزًءا ال يتجزأ من , التعلمية تُعد تقنيات التعليم ركنًا أساسًيا من أركان العملية التعليمية

والتغير السريع الذي طـرأ علـى    ,التحديات التي يواجهها العالم أن إذ ,الشامل ربويالنظام الت

لمؤسسات التعليمية أن تأخذ بتقنيـات التعلـيم   من الضروري على ا جعلت ,الحياة مناحيجميع 

من أبـرز  وبرمجياته الحاسوب و، ةلمنظومة التعليميل تبعاتحقيق أهدافها لها تواالتصال ومستجدا

جميع النـواحي   في كثيرة فرض متغيرات هفظهور ,التقنية الحديثة في القرن العشرين مستجدات

لتشـكل أداة قويـة    ,عالم في جميع الميادينواضحة الم تهحتى أصبحت بصم ,المعرفية والعملية

  ).2000,الشرهان(لحفظ المعلومات ومعالجتها ونقلها 

والتحـديات الصـعبة التـي    , تم إدخال الحاسوب إلى التعليم نظرا للضغوطات الكثيرةو

يـة  والثورة التقن, وتزايد أعداد الطلبة, لزيادة المعارف والعلوم, التعلمية تواجهها العملية التعليمية

عوامل دفعت المؤسسات التعليمية الستحداث طرائق ك ,وما يرتبط به من سرعة تبادل المعلومات

ونظرا لميزات الحاسـوب   .لحل المشكالت التربويةو, الفكرية التغيرات قيادةاليب التدريس لوأس

ـ , التعليمي الكثيرة عن غيره من الوسائل التعليمية د بات من الضروري توظيفه بشكل يكفل تزوي

 .ورفع مسـتوى تحصـيله  , وتنمية تفكيره, ومن المهارات الضرورية ,ةبقدر من المعرف الطالب

  ).2005 ,سماره(

 لـى اسـتخدام  التركيـز ع  ضرورة التعليم وخاصة في تعليم العلوم إلىمختصو  وأجمع

وتحسـين   ,التي تدعو إلى ضرورة التركيز على مواد العلـوم  نظرا لتنامي المشاريع, الحاسوب

 Science&TechnologyIn) مشـروع العلـم والتقنيـة والمجتمـع     :هاوأهم ,بية العلميةالتر

Society)  ,الذي يركز على تنميـة قـدرات التفكيـر    ) 2061مشروع ( نوالعلم لكل األمريكيي

من معلمي العلـوم   %)90(وخاصة أن , باستخدام أحدث التقنية العلمية بأنواعه المختلفة العلمي
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مـن  %) 90(زياء خاصة يركزون على استخدام الكتاب المدرسـي لحـوالي   ومعلمي الفي, عامة

  .)2005, سمارة( الوقت المخصص للتدريس

واهتم المجلس القومي للبحث في الواليات المتحدة األمريكية برفع شعار تعلـيم العلـوم   

 ودعـا , ربويـة والتقنيات الت, ريسطرائق التدوإحداث نقلة نوعية في , ى العالمللطلبة على مستو

, والـتعلم التعـاوني  , التقصي :منها, وتقنيات حديثة في المواقف الصفية ,تبني طرائق تدريسيةل

والمحاكاة بالحاسوب التـي  , واستخدامات الحاسوب المتعددة, والفيديو التفاعلي, والتعلم المبرمج

وتزيـد مـن   , وتنمي مهارات التفكير العلمي ,توفر للطلبة فرص المشاركة في العملية التعليمية

وتراعـي   معلمهاونحو  ,ةيالدراسالمادة ت إيجابية نحو وتطور لديهم اتجاها, تحصيلهم األكاديمي

   ).2005,سمارة (في مستويات تعلمهم الفردية الفروق 

 االستمتاعتتمثل بالميل الفطري للطالب للحصول على  ,أسس نفسية علىالمحاكاة  وتقوم

تعكس العقلية والنفسية الجيدة  إذ ,شف عن القدرات والمواهبوالك ,عن الذاتوالتعبير  ,تشويقوال

ومن خاللهـا يـتخلص   , وللعالم الذي يعيش فيه ,لنفسه هوهي وسيلة من وسائل استكشاف ,طالبلل

  ).2000,الحيلة(من الضغط النفسي الذي يقع عليه من الممارسات التربوية 

لتشجيع الطلبة علـى   ,تدريسهوطرائق , ير أدوار المعلمبات من الضروري أن تتغ, لذا

واستخدام التقنيات الحديثـة  , التلقينوتقليل , مختلفةوتنمية التفكير العلمي بأنواعه ال, مبادأة التعلم

التربوية لتسـاير   ليمية متخصصة في كل فروع المعرفةتطلب توفر برمجيات تعيمما  في التعليم

  .) 2006,دروزة( تلك التطورات العلمية والتقنية

ألنها تجعـل التعلـيم   , التقنيات التربوية اعتمادلتربوي على أكد العاملون في الميدان او    

 لما لها مـن دور  ,وتحسن نواتج التعليم, ث التربيةّدوتح, علما وفناً له أصوله وأسسه ومرتكزاته

وتقـديم تغذيـة   , والتكييف المستمر مع صعوبات التعلم لدى الطالـب , فاعل في عرض المفاهيم

الحل لكثير من المشكالت التربوية التي تواجهها المؤسسة فهي  ،ةوخبرات متسلسل, فورية راجعة

 أن دراسـات عديـدة إلـى   أشـارت   إذوكوسيلة ناجحة لتحسين التعليم ورفع مستواه، , التربوية
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يـنعكس  ممـا  , تحسين أداء المعلم ورفع كفاياتـه  استخدام تلك التقنيات من شانها أن تعمل على

   ).2003أبو زعرور، ( وعلى العملية التعليمية ككل ,تحصيل الطلبة ىعل ايجابيا

ال يقتصر علـى خدمـة اإلنسـان وممارسـته      أن الحاسوب) 1998الحيلة، (وأضاف 

ـ ، ورفع مستوى قدراته اإلبداعيـة  ,وإنما في زيادة معارفه ومعلوماته, الوظيفية التقنيـات   دوتع

, والتقنـي  المعرفـي  نفجارلذي يتسم باالاهذا العصر  في اَأساسي اَمطلبالتربوية ومنها الحاسوب 

واإلنسان تتجلى فيها  اآللةوتفاعلية بين , ومحفزة, بيئة تعليمية نشطة توفير: العديدة منهالمميزاته 

ـ  موالتقليل من نسبة الملل والتشاؤ, والتحدي والتعزيز, ستمتاععناصر اإلثارة والتشويق واال ين ب

, وسيلة مشوقة تخرج الطلبة من روتين الحفظ والتلقين إلى العمـل وهو  ,الطلبة في أثناء التعليم

ويتيح لهم , كالفيزياء غامضةووينمي اتجاهات ايجابية لدى الطلبة نحو المواد التي يرونها صعبه 

, المهـارات وينقل عملية التعلم والتعليم إلى المنـزل السـتمرار اكتسـاب    , فرص التعلم الذاتي

. نبهـان (بوصفه مصدرا للمعلومات , والتغلب عليها الفروق الفردية عنف مساعدا للمعلم للكشو

2008(.  

 والتمثيـل والمحاكـاة  , الصور الشفافة واألفالم والتسجيالت الصـوتية  ويقدم الحاسوب 

ويؤكـد   ,ويوفر له فردية التعلم, وقت التعلم ويستثير ويجتذب الطالبمن  ويقلل ,)2002الفار، (

فـي  يمكـن اسـتخدامه   و ).1995الهـادي،  (من خالل الحوار والتخاطب على التعلم التفاعلي 

فرصـة   برامج المحاكاة له إذ تتيح, القيام بها بشكل حقيقي على الطالب المواضيع التي يصعب

وتسمح لـه بتعـديل   , من الحرية اوتوفر له قدر, التدريب والتحكم في الموقف بدرجات مختلفة

وتتيح له فرصة ارتكاب أخطاء  ,عور بأنها عديمة األهميةبعض المواقف وإهمال بعضها عند الش

وصنع القرارات التربوية بـدال مـن أن   , وفرصة المشاركة بشكل بسيط, الحاق الضرر به دون

  .)1998الفار، (يكون سلبيا متلقيا للمعلومات 

 ،مادة تختلف في تدريسها عن المواد األخرى ,والفيزياء خاصة, العلوم عامة موادتعتبر    

والقيام بعمليات العلم ممثلة , والتجارب المخبرية, إذ تتطلب إشراك الطالب في النشاطات العلمية

وهي ذات طبيعة تجريبية تتطلب فهـم المفـاهيم   , والتفسير, ؤوالتنب ,واالستنتاج ,المالحظة: في
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ي العلـوم  المعرفي ف النفجاربمعزل عن تطبيقاتها التقنية في ضوء اتعلمها  وال يتم . والعمليات

 يسـعيد أمبو( "باعتبار أن المعرفة تغدو وسيلة وغاية ,األمر الذي يجعل التغير فيها سمة الحياة"

  .)2009,والبلوشي

إذ يتم التعلم في بيئة التعلـيم   ,تعليم العلومفي  واعتبرت محاكاة الحاسوب طريقة فاعلة 

ود الحاسوب من خالل هـذا  إذ أن وج, )1998الفار، (الذي أكد عليه جيروم وبرونر باالكتشاف

وبالمحاكـاة يمكـن إجـراء    , وةالنمط يتيح للطالب فرصة ال مثيل لها لمتابعة تعلمه خطوة خط

 أو الرتفاع, خطورتهاأو, غامضةكونها التجارب المقلدة في حالة ارتفاع تكاليف موادها الخام أو 

ل المحاضرات النظرية توفر خبرات اقرب للواقع قد ال يمكن توفيرها من خالو, تجريدها درجة

فتكون شاشة الحاسوب بيئة مناسبة ألي موقف يقدم للطالب في صورة محاكاة  ,وقراءة المراجع

مالئمـة لتمثيـل    اًويوفر ظروف, أو تبسيط أو تمثيل لبعض المواقف المستجدة من الحياة) تجريد(

ـ  ,لـذا . )1998الفـار،  ( مواقف يصعب على الطالب معايشتها بشكل طبيعي محاكـاة   رتاعتب

, مشوقة تسمح بظهور المشاعر واالنفعاالت واألفكـار , مفمعة بالحيوية, الحاسوب طريقة شاملة

  . )1994 ،اسكندر وغزاوي( غرفة الصف نظام وتظهر التعلم وكأنه خارج

وأكثر ارتباطا بيبئـة   ,تجعل من الفيزياء مادة حية أن المحاكاة بالحاسوب, تبين مما سبق

 ،ويزيد من اهتمامهم بها ,من يعلمهانحو لديهم اتجاهات إيجابية نحو دراستها ومما يولد , الطالب

فهـم   إلـى ا يقود هالفيزياء ومعلم تعلم نحو اتجاه الطلبة اإليجابيوقد أثبتت البحوث العلمية أن 

  ).1999,صبحي ( وتحسن تحصيل الطلبة, المدروسة للظواهرعميق 

لمعرفية واالنفعاليـة والسـلوكية المتعلقـة    واالتجاه عبارة عن مجموعة من المكونات ا

تلك االستجابة من حيث قبول الموقف  طريقةو, باستجابة الفرد نحو قضية أو موضوع أو موقف

ويعبر عن محصلة , فهو مفهوم يرتبط بمعنى العلم وركائزه وأسسه أما االتجاه العلمي .أو رفضه

. تأييد الفـرد أو معارضـته لـه    استجابات الفرد نحو موقف أو موضوع أو حدث ما من حيث

, اجتماعيـة و, تنبئ بالسلوكو ,أنها متعلمة: اأهمه, وتتصف االتجاهات العلمية بخصائص عديدة
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وقابلـة للقيـاس   , ل والتغييـر قابلة للتعديو ,ثابتة نسبيا و, استعدادات لالستجابة عاطفياوتظهر 

  ). أ1999,عبده(

لبة والباحثين ذوي االتجاهات العلميـة  مكونات سلوكية تظهر في سلوك الط لالتجاهاتو

 ,األمانـة العلميـة  و، احتـرام البرهـان  و ,العقلية الناقدة :وهذه المكونات هي, والسلوك العلمي

االسـتطالع  حـب  و, االنفتـاح العقلـي  و ,االستعداد لتغييـر أو تعـديل اآلراء  و, الموضوعيةو

  .واالستفسار

أن تكوين االتجاهـات   ئية خاصةالفيزيا ةالتربيو عامة ورأى المختصون بالتربية العلمية

ألهميتها في حياة الطالب , يعد من األهداف الرئيسة لتدريس الفيزياء, العلمية وتنميتها لدى الطلبة

وحفزه لمتابعة , وإثارة االهتمام والرغبة لديه, وتوجيه سلوكه والتنبؤ به, العلمية هشخصيتوصقل 

وتكوين العقلية العلمية , العلمي العلمية في البحث والتفكيرواستخدام منهجيته , الفيزياء ودراستها

التربويـة فـي    وتشير خالصة الدراسات والبحـوث  .مما ينعكس على تحصيله العلمي, للطالب

قدرة معلمي الفيزياء والمدرسة على لعب دور فاعل في تنميـة االتجاهـات    إلىتدريس الفيزياء 

تجعل من الطالب عنصرا مشاركا وفـاعال فـي تعلـم     ,العلمية من خالل تطبيق تقنيات تعليمية

  .)1999,صبحي ( الفيزياء

 ,تحصـيل الطلبـة   فير ايجابيا أثّ ,وأثبتت دراسات عديدة أن استخدام محاكاة الحاسوب

  :منهااتجاهاتهم نحو التعلم في و

 لتقصي أثر إستراتيجية المحاكاة من خالل الحاسـوب ) 1993, عيسىال(العيسى دراسة 

إلى أن التعلم بمحاكاة الحاسـوب   تتوصلو, على تحصيل الطلبة األكاديمي في التدريس المساعد

  .و يرفع تحصيلهم, يحسن التعلم

أثر برامج ) Akay,Feyzioglu&Tuysua,2003(ودرس أكاي وفيزيوغلو وتويسوز 

مبحـث الكيميـاء مقارنـة     نحو واتجاهاتهم المحاكاة الحاسوبية في تحصيل طلبة الصف العاشر

, إلى وجود تأثير للمحاكاة فـي تحسـين تعلـم الطلبـة     نتائج دراسته وأشارت لطريقة التقليديةبا

  .واتجاهاتهم نحو كل من الكيمياء والحاسوب وبرمجيات المحاكاة
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 يسعيدأمبو(المشار اليها في  )Morris and Wardle, 2006(ي لددراسة مورس ووار

المعلومـات   قنيـة اة كإحدى اسـتخدامات ت أن استخدام المحاك التي أوضحت )2009,والبلوشي

 د لما توفرهالعرض الجام جنبوت ,كالبحث العلمي :واالتصاالت ضرورية لتوضيح عمليات العلم

للتحقـق مـن النظريـات     والعالقات التي يمكن اسـتخدامها , والعمليات, من حيوية للخصائص

  ).Trowbridge et al, 2000, Rogers and Finlayson, 2003(والقوانين والقواعد العلمية 

 Computer assisted) إن الـتعلم بمسـاعدة الحاسـوب   ) 2005،علـي (وأضـاف  

Instuction) (CAL)  التعليمية التعلمية بمختلف مسـتوياتها  في العملية  مهمايحتل أالن دورا

 مكتسـبات وما يـوفره مـن    ,لما يوفره نظام التعلم بمساعدة الحاسوب من معطيات, وأنظمتها

, ألنه يجعل الطالـب محـورا للعمليـة التربويـة    , تسهم في تحقيق التعلم الفعال, امةتربوية ه

  .برغباته وميوله واتجاهاته مواالهتما

تعليم الفيزياء عامة وتعليم في قلة األبحاث المتخصصة بطرق  تكمن أهمية هذا الدراسةو

من إجـراء مثـل هـذه    في فلسطين، لذا كان ال بد باستخدام محاكاة الحاسوب الميكانيكا خاصة 

وتـذمر  , الدراسات للحد من النقص الحاصل في التقنيات التعليمية المعنية في تعلـيم الفيزيـاء  

المحاكـاة   السـتخدام يجـابي  إثر أنه في حالة الكشف عن وجود أالمعلمين من هذا النقص، عدا 

نهـا فـي تعلـيم    يمكن تعميم نتائجه لإلفادة م, بالحاسوب في تعليم الفيزياء على تحصيل الطلبة

فـي  مميزات ومواصفات يوظفها المعلـم   لما تحمله من اء ولتقدم طريقة تدريسية متميزةالفيزي

  .لتحسين ورفع مستوى تحصيل الطلبة ,عمله بشكل معزز ومثير

  التعاريف اإلجرائية لمصطلحات الدراسة 2:1

  :رائية لهاوفيما يلي التعاريف اإلج ,ورد في هذه الدراسة عدد من مصطلحات الدراسة

المشـكالت   ايحللون من خاللهاألدوار المختلفة و افيه لطلبةنماذج لعالم واقعي يؤدي ا: المحاكاة

تقوم على الـربط  و لطالبتعتبر أحد أساليب التعلم التي تعتمد على نشاط اويتخذون القرارات و

مية و توصيلها إلى بين النظرية والتطبيق في مواقف أكثر واقعية تساعد على تبسيط المادة التعلي

  ).2009,والبلوشي يسعيدأمبو( بطريقة مشوقة طلبةال
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تها لكـي تقـوم بمعالجـة البيانـات وتخزينهـا      آلة الكترونية يمكن برمج :الحاسوب التعليمي

ا نظراً لما يقوم به من تحليـل وعـرض   المنطقية عليهاسترجاعها وإجراء العمليات الحسابية وو

  ).2008,نبهان( ةنقل للمعلومات بأشكال مختلفو

مجموعة اإلجراءات التي يعرضها برنامج تعليمي على الطالـب بغـرض    :المحاكاة بالحاسوب

  .)2003أبو زعرور،( شرح مادة معينة عن طريق الحاسوب

بغرض شـرح مـادة    طالبمجموعة اإلجراءات التي يعرضها المعلم على ال :الطريقة التقليدية

أبو الـرب،  ( و يتبع بها الكتاب المقرر) دام محاكاة الحاسوببدون استخ(الميكانيكا في الفيزياء 

2001.(  

التقدم الذي يحرزه الطالب في تحقيق أهداف المادة التعليمية المدروسة والذي  :التحصيل الدراسي

  ).1999عبده،( يقاس بعالمته التي يحصل عليها في االختبار التحصيلي

, الب بعد تعرضه لخبرات تربوية وتعليمية منهجيـة اكتسبها الط نتاجات تعليمية: التحصيل اآلني

انتهـاء عمليـة   ويقاس من خالل عالمته على اختبار التحصيل اآلني الذي يقدم له مباشرة بعد 

  )1992,جامعة القدس المفتوحة(رة مباشرة تدريس الوحدة الدراسية المقر

 ,تربوية وتعليمية منهجيةنتاجات تعليمية اكتسبها الطالب بعد تعرضه لخبرات  :التحصيل المؤجل

من االنتهاء مـن   شهرويقاس من خالل عالمته على اختبار التحصيل المؤجل الذي يقدم له بعد 

  ).1992,جامعة القدس المفتوحة( عملية تدريس الوحدة الدراسية المقررة

بية أو التي قد تكون إيجا نحو كل من مادة الفيزياء ومعلمهامشاعر الطالب  :االتجاه نحو الفيزياء

المستخدمة  "لعلوممقياس االتجاه نحو ا"سلبية ويتم قياسها من خالل استجابات الطالب عن فقرات 

  ).1994 ,زيتون( في هذه الدراسة

معلمهـا  نحومقياس أعد لقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة الفيزياء و: مقياس االتجاه نحو الفيزياء

  ).1994,زيتون( وبعدها قبل انتهاء عملية التدريس
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وكانوا  ،سنة )15-17(هم الطالب الذين تراوحت أعمارهم ما بين  :الصف الحادي عشر العلمي

 ,في مدارس فلسطين الحكومية السنة الحادية عشرة من عمرهميجلسون على مقاعد الدراسة في 

 ,فايد(ويصنفون ضمن المرحلة الثانوية في الفرع العلمي في وزارة التربية والتعليم في فلسطين 

2008(.  

في كتاب الفيزياء للصف  ةالوارد" الميكانيكا"المادة التعليمية المتعلقة بموضوع  :المادة التعليميـة 

المعتمد في مـدارس فلسـطين الحكوميـة     ,)2010/2009(الحادي عشر العلمي للعام الدراسي 

  ).أ1999,عبدة(

 ,عد انتهاء عملية التدريسليطبق ب "الميكانيكا"اختبار أعد في موضوع  :اختبار التحصيل الدراسي

  ).ج1999,عبده (التعليمية المدروسة بهدف معرفة عالمة تحصيل الطالب في المادة 

اختبار تتضمن فقراته المعرفة المتعلقة بالموضوع المختار من الصفوف  :اختبار المعرفة القبلية

 ,لدى أفراد المجموعتينة المتعلمة وأعد للتحقق من مدى تفاوت المعرفة السابقة عن الماد ,السابقة

  .)أ1999,عبده(الضابطة والتجريبية في عينة الدراسة 

  مشكلة الدراسة 3:1

بأسـاليب   أو ,الطلبةأو , منها ما يتعلق بالمنهاج من مشكالت عديدة العلوم دريسيعاني ت

ـ , بمدى توفر األدوات والمواد والتقنيـات التعليميـة  أو , المستخدمة دريسالت الصـفية   ةأو البيئ

 محفوظو ,)1993(العيسى  :وأظهرت دراسات كل من .والمدرسية سواء كانت مادية أو معنوية

ــرور  ,)2000( ــو زع ــيو ,)2003(وأب ــي جيت ــباط, )2005(جفيت ــر و, )2005( وش جب

في مراحـل  , والفيزياء خاصة, في مستوى تحصيل الطلبة في العلوم عامة اَتدني .الخ)...2007(

ضعفاً ملحوظاً فـي قـدرات   ) TIMSS.2007(لدراسات الدولية أظهرت اكما , تعليمية مختلفة

مـا  م ،والمسائل الفيزيائيـة  ,والمعارف النظرية, الطلبة في فلسطين للتعامل مع المفاهيم العلمية

لترسيخ المفاهيم والحقائق والقوانين العلميـة فـي ذهـن     اعلةف يستدعي استخدام تقنيات تربوية

 ,اسـترجاعها و, زينها في الذاكرة طويلـة األمـد  وتخ, معلومةبطريقة تسهل استقبال ال, الطالب

  .وتوظيفها في المواقف المختلفة
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في استخدام التقنيات التربوية فـي تعلـيم الفيزيـاء     اَوالحظت الباحثة كونها معلمة تدني

مـن معلمـي    مع عينة عشـوائية وقد اتبعت مالحظاتها بمقابالت  وتذمر المعلمين لهذا النقص،

ملحوظ في  خبرة طويلة في تعليمها، فأظهرت نتائج المقابالت وجود تدنٍ ييزياء ذوومعلمات الف

ارتأت الباحثة , لذا ،الميكانيكا خاصةبو, تحصيل الطلبة في تعلم الفيزياء مقارنة بالمواد األخرى

, لتحسين عملية التعلـيم , للفيزياء يمكن تفعيله باستخدام محاكاة الحاسوب أن تحسين تعلم الطلبة

وتحسن اتجاهاتهم نحو الفيزياء ) االحتفاظ(اآلني والمؤجل , بنوعيه رفع مستوى تحصيل الطلبةو

 ,عزوفا من جانب الطلبة عن دراسة العلـوم البحتـة   خاصة وأن العالم العربي يشهد. ومعلمها

منهم أنها مجرد طالسم وألغـاز   فتوهم كثيُر ,نشأ حاجز نفسي عند بعضهم نحوها إذ ,كالفيزياء

بعـدهم عـن    إلـى مما يؤدي  ,ال يستطيعون هضمها وال استيعابهاو, بالغموض والجفاف تتسم

يحملون مشاعر سلبية اتجاه معلمها الذي يقدم لهم المعرفة بطريقة  كما أن البعض منهًم, دراستها

   . تلقينية جاهزة للحفظ واالستذكار

  :السؤال التاليوحاولت هذه الدراسة اإلجابة عن 

, التحصـيل :وهـي , كل من المتغيرات التابعـة المحاكاة بالحاسوب على  ما أثر استخدام

  ؟ االتجاه نحو معلمها لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي, االتجاه نحو تعلم الفيزياء

  أهداف الدراسة 4:1

يعتبـر تعلـم   و ,مرتبطاً بالحياة اليوميةو ,يعتبر موضوع وحدة الميكانيكا موضوعاً هاماً

وهـذه  , تحوالتهاو الطاقةو, مفهومي الشغلو, الحركةو, القوى :ا أساس تعلم علممفاهيم الميكانيك

وتهدف هـذه  . التطبيقات الهندسيةية التي تستخدم في التكنولوجيا ومن أهم المفاهيم الفيزيائ تعتبر

  :الدراسة إلى التحقق من األهداف اآلتية

لبة الصف الحـادي عشـر   لط المحاكاة بالحاسوب في التحصيل العلمي استخدامتقصي أثر  - 

 .ومقارنته بالطريقة التقليدية بخاصةفي وحدة الميكانيكا العلمي 
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فـي وحـدة   ) الذكور واإلناث(على تحصيل الطلبة  تقصي أثر استخدام المحاكاة بالحاسوب - 

 .الميكانيكا

 .تقصي أثر طريقة التدريس على االحتفاظ بالمادة المتعلمة - 

, وب على اتجاهات الطلبة نحو تعلم وحـدة الميكانيكـا  تقصي أثر استخدام المحاكاة بالحاس - 

 .ونحو معلمها

 اسةأسئلة الدر 5:1

  :واألسئلة الفرعية عنها ,تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية

 ,التحصيل المعرفي العلمي :وهي ,ما أثر طريقة التدريس على المتغيرات التابعة :السؤال األول

 االتجاه نحو معلمها ؟ ,اءاالتجاه نحو تعلم الفيزي

 :األول األسئلة الفرعية اآلتيةوينبثق عن هذا السؤال الرئيس 

بين متوسطات تحصيل  )α=0.01( مستوى الداللة علىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية  .1

طلبة الصف الحادي عشر العلمي في الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكـاة بالحاسـوب عـن    

  ؟بالتقليدية  أولئك الذين تعلموها

بـين متوسـطات    )α=0.01(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية على مسـتوى الداللـة    .2

الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكاة  نحو تعلم مادةطلبة الصف الحادي عشر العلمي  اتجاهات

 ؟بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليدية 

بـين متوسـطات   ) α=0.01( لداللـة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية على مسـتوى ا  .3

اتجاهات طلبة الصف الحادي عشر العلمي نحو معلم الميكانيكا الذين تعلموهـا بالمحاكـاة   

 ؟بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليدية 
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االتجـاه نحـو تعلـم     ,التحصيل: وهي, ما أثر الجنس على المتغيرات :السؤال الرئيس الثاني

  معلمها؟االتجاه نحو  ,الفيزياء

  :وينبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية

بين متوسطي تحصيل  )α=0.01( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة .1

طالب وطالبات الصف الحادي عشر العلمي في وحدة الميكانيكا ممن تعلموهـا بالمحاكـاة   

  بالحاسوب ؟

بين متوسـطي اتجـاه    )α=0.01( الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى .2

طالب وطالبات الصف الحادي عشر العلمي نحو تعلم وحـدة الميكانيكـا ممـن تعلموهـا     

 بالمحاكاة بالحاسوب؟

بين متوسـطي اتجـاه    )α=0.01( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة .3

ممن تعلموهـا بالمحاكـاة    ,دي عشر العلمي نحو معلم الفيزياءطالب وطالبات الصف الحا

 بالحاسوب؟

 ,ما أثر التفاعل بين طريقة التدريس والجنس على المتغيرات التابعـة  :السؤال الرئيس الثالث

  االتجاه نحو معلمها؟ ,االتجاه نحو تعلم الفيزياء ,التحصيل: وهي

 :وينبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية

تحصيل  بين متوسطات )α=0.01( على مستوى الداللةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية  .1

طلبة الصف الحادي عشر العلمي في الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكـاة بالحاسـوب عـن    

  أولئك الذين تعلموها بالتقليدية تعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس والجنس؟

ـ ) α=0.01( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية على مسـتوى الداللـة   .2  ين متوسـطات ب

طلبة الصف الحادي عشر العلمي نحو تعلم الميكانيكا الـذين تعلموهـا بالمحاكـاة     هاتاتجا
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بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليدية تعزى إلى التفاعـل بـين طريقـة التـدريس     

 والجنس؟

 بـين متوسـطات  ) α=0.01( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية على مسـتوى الداللـة   .3

لبة الصف الحادي عشر العلمي نحو معلم الميكانيكا الذين تعلموهـا بالمحاكـاة   ط هاتاتجا

بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليدية تعزى إلى التفاعـل بـين طريقـة التـدريس     

  والجنس؟

والتحسن فـي   ,س على االحتفاظ بالمادة المتعلمةما أثر طريقة التدري :السؤال الرئيس الرابع

 ونحو معلمها؟ ,لم الفيزياءاالتجاه نحو تع

 :وينبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية

بـين متوسـطي    )α =0.01( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية على مسـتوى الداللـة   .1

عالمات التحصيل اآلني والمؤجل لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي في وحدة الميكانيكا 

  أولئك الذين تعلموها بالتقليدية؟ الذين تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب عن

بين متوسطي االتجاه ) α =0.01(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  .2

اآلني والمؤجل لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي نحو تعلم الميكانيكا الـذين تعلموهـا   

 بالمحاكاة بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليدية؟

بين متوسطي االتجاه ) α =0.01( ق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللةهل توجد فرو .3

اآلني والمؤجل لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي نحو معلم الفيزياء الـذين تعلموهـا   

 بالمحاكاة بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليدية ؟ 

 فرضيات الدراسة 6:1

رضـيات الصـفرية التاليـة عنـد مسـتوى      من خالل األسئلة السابقة تم صـياغة الف 

  ):α=0.01(الداللة
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بـين  ) α=0.01(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  :الفرضية األولـى  •

متوسطات تحصيل طلبة الصف الحادي عشر العلمي في الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكـاة  

 .بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليدية

بـين  ) α=0.01(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة : ية الثانيـة الفرض •

متوسطات اتجاهات طلبة الصف الحادي عشر العلمي نحو تعلم مادة الميكانيكا الذين تعلموها 

 .بالمحاكاة بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليدية

بـين  ) α=0.01(ية على مستوى الداللـة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائ: الفرضية الثالثة •

متوسطات اتجاهات طلبة الصف الحادي عشر العلمي نحو معلم الميكانيكا الـذين تعلموهـا   

 .بالمحاكاة بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليدية

بـين  ) α=0.01(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  :الفرضية الرابعة •

ل طالب وطالبات الصف الحادي عشر العلمي في وحدة الميكانيكـا ممـن   متوسطي تحصي

 .تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب

بين ) α=0.01(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  :الفرضية الخامسة •

متوسطي اتجاه طالب وطالبات الصف الحادي عشر العلمي نحو تعلم وحدة الميكانيكا ممـن  

 .لمحاكاة بالحاسوبتعلموها با

بين ) α=0.01(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  :الفرضية السادسة  •

ممـن  ,متوسطي اتجاه طالب وطالبات الصف الحادي عشر العلمي نحـو معلـم الفيزيـاء    

 .تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب

بين ) α=0.01(الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى :الفرضية السابعة  •

تحصيل طلبة الصف الحادي عشر العلمي في الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكـاة   متوسطات

بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليدية تعزى إلى التفاعـل بـين طريقـة التـدريس     

 .والجنس
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بـين  ) α=0.01(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  :الفرضية الثامنة •

طلبة الصف الحادي عشر العلمي نحو تعلم الميكانيكا الـذين تعلموهـا    متوسطات اتجاهات

بالمحاكاة بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليدية تعزى إلـى التفاعـل بـين طريقـة     

 .التدريس والجنس

بـين  ) α=0.01(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  :الفرضية التاسعة •

طلبة الصف الحادي عشر العلمي نحو معلم الميكانيكا الـذين تعلموهـا   متوسطات اتجاهات 

بالمحاكاة بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليدية تعزى إلـى التفاعـل بـين طريقـة     

 .التدريس والجنس

بـين   )α=0.01(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  :الفرضية العاشرة •

متوسطي عالمات التحصيل اآلني والمؤجل لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي في وحدة 

 .عن  اولئك الذين تعلموها بالتقليدية الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب

ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية علـى مسـتوى الداللـة       :الفرضية الحادية عشرة •

)α=0.01 (جاه اآلني والمؤجل لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي نحو بين متوسطي االت

 .عن  اولئك الذين تعلموها بالتقليدية تعلم الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب

) α=0.01(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  :الفرضية الثانية عشرة •

طلبة الصف الحادي عشر العلمي نحو معلم بين متوسطي االتجاه اآلني والمؤجل لدى 

  .عن  اولئك الذين تعلموها بالتقليدية الفيزياء الذين تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب

  الدراسة ودحد 7:1

  :باآلتي ,تتحدد نتائج هذه الدراسة  

أربع شعب من طلبة الصف الحـادي عشـر العلمـي الـذين     اقتصرت هذه الدراسة على  •

في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم جنوب نابلس يدرسون مادة الفيزياء 

 .)2009/2010( في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي
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 ,اختيار عينة الدراسة من المدارس التي تتوفر فيها مختبرات حاسوب لتطبيق التجربة فيها •

 بنات(البة من مدرسة ط) 28( و) انويةالث بيتاذكور (طالبا من مدرسة  )36(والتي شملت 

 ).بيتا الثانوية

من خـالل   اقتصرت أدوات الدراسة على استخدام برنامج تعليمي يحاكي وحدة الميكانيكا •

, الرسـالة  من إعداد الباحثة والمشـرف علـى   في الصف الحادي عشر العلمي الحاسوب

 .الفيزياء ومعلمهااالتجاه نحو تعلم  ومقياس واالمتحانات القبلية والبعدية

  .تتحدد نتائج هذه الدراسة بمدى صدق وثبات أدوات الدراسة المستخدمة فيها •

نحو تعلم مادة  يشتمل مقياس االتجاه المستخدم على اتجاه طلبة الصف الحادي عشر العلمي •

 .الفيزياء ومعلمها

  أهمية الدراسة 8:1

التي  تاساأن الدرخاصة و ,إضافة جديدة للدراسات المحلية من أنهاتنبع أهمية الدراسة 

أجريت حول تعلم الطلبة بطريقة المحاكاة بالحاسوب على مستوى العالم العربي بما فيها فلسطين 

فإن الدراسة الحالية تسعى للحد من هذا النقص إلى حد ما عن طريق التعرف علـى   ,اَقليلة نسبي

يما إذا كان وف ،متمثلين في العينة المدروسة العلمي أثرها في تحصيل طلبة الصف الحادي عشر

في وزارة التربيـة   نبهدف رفع توصيات إلى المعنيي, تحصيلهم يتأثر بعوامل أخرى ذات عالقة

وتفعيـل   ,للعمل على توفير تقنيـة الحاسـوب   يريومدرسين ومد نوالتعليم من مسئولين تربويي

ثـم   ومـن  ,وإزالة المعيقات التي تواجههم في استخدامه ,التعليم عن طريق المحاكاة بالحاسوب

حض الطلبة على استخدام مثل هذا األسلوب من التعلم وتوجيهم الوجهة الصحيحة بمـا يخـدم   

  .وبما يعمل على رفع مستوى تحصيلهم وتعلمهم ,دراستهم

التربويين والمعلمـين إلـى    ؤولينالمس انتباهلفت من خالل تبرز أهمية الدراسة أيضا و

وتفعيل دور مختبرات , ا في المناهج الفلسطينيةإتاحة فرص استخدامهو ,أهمية البرامج الحاسوبية

وتدريس  ,بعامةالحاسوب من خالل استخدام الحاسوب كتقنية تعليمية مساعدة في تدريس المواد 
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لما تمتاز به هذه المادة من تجريد تقل معها الوسائل التعليمية الالزمـة لتقـديم    ,بخاصةالفيزياء 

بالمهارات الالزمة الستخدام الحاسـوب   هوتزويد, طخبرات يسهل على الطالب تمثلها بشكل مبس

بشكل يسهل عليه تذكر المعلومات والخبرات واالحتفـاظ   افي التعلم وتنمية اتجاهاته نحو توظيفه

   .بها واستخدامها في مواقف مشابهة بعد استرجاعها
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  )مفهوم الوسائل التعليمية( مقدمة 1:2

وتعـددت التعـاريف التـي    , أسهمت الوسائل التعليمية في تقدم العملية التعليمية التعلمية

عرفتها لجنة التطوير التربوي في األردن بأنهـا مـواد وأدوات وأجهـزة    فقد , هاتوضح مفهوم

ويستخدمها كل من المدرس أو الطلبة لنقل محتوى , تعليمية المطروحةتعليمية مالئمة للمواقف ال

وبكلفة  ,وجهد أقل ,وذلك لتحقيق تعلم أفضل في وقت أقصر ,تعليمي أو معرفي أو للوصول إليه

نها أي شيء ُيستخدم في العملية التعليمية التعلميـة بهـدف   أالحيلة  ورأى). 1993,الكلوب (أقل 

وهـي تمثـل أيضـاً جميـع     , األهداف بدرجة عاليـة مـن اإلتقـان   مساعدة الطلبة على بلوغ 

، واألدوات التي يستخدمها المدرس لنقل محتـوى  )Software(، والمواد )Hardware(المعدات

بهدف تحسين العملية التعليميـة   ,الدرس إلى مجموعة من الطلبة داخل غرفة الصف أو خارجها

  ).2000, الحيلة(د إلى األلفاظ وحدها التعلمية، وزيادة فاعلية التعلم دون االستنا

يتم  اوتمثل الوسائل التعليمية بمفهومها التقليدي المواد واألدوات واألجهزة التي بواسطته

أما الوسائل التعليمية بمفهومها الحـديث تـرتبط بتكنولوجيـا    . نقل المحتوى التعليمي إلى الطلبة

دوات والمواد واألجهزة المستخدمة في نظام التعليم، وهي بمعناها الشامل تضم كل الطرائق واأل

وهي  .تعليمي معين، بغرض تحقيق أهداف تعليمية محددة، كما تهدف إلى تطويره ورفع فاعليته

عنصراً هام في توضيح المعاني أو شرح األفكار أو تدريب الطلبة على مهارات معينة أو تنمية 

  ).2009, أبو السعود(. هادون االعتماد على األلفاظ أو الرموز وحد هماتجاهات

 منها وسائل اإليضاح، متعددة أسماء لها فكان التعليمية الوسائل تسمية في المربون وتدرج

 تطبيـق  علـم  تعني التي التعليم وتكنولوجيا والتعليمية، والمعينة، والسمعية، البصرية، والوسائل

 التربوية بديال عـن الوسـائل  واستخدم أخيراَ مصطلح التقنيات  .منظمة بطريقة العلمية المعرفة

، اإلنسـان، اآلراء (تضم  متكاملة بأنها منظومة عّرفتالتعليمية منذ نحو عقدين من الزمان والتي 

فهاالسيد وعر تعمل جميعها لرفع كفاءة العملية التعليمية التعلميةو )أساليب العمل، اإلدارة, األفكار
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الوسـائل   كـل  وتوظيف التعليمية العملية تنفيذو تخطيط بأنها )2009,أبو السعود(المشار إليه في 

 جزء فالوسائل. التعليم فن لتحسين العلم توظيف أي أفضل تعليم على للحصول التعليمية، وأجهزتها

 شـكل  تأخـذ  والوسائل التعليمية التربوية التقنيات بين العالقة أن أي التعليم، تقنيات من يتجزأ ال

  بالكل الجزء عالقة

  تربويةالتقنيات ال 2:2

  :حول التقنيات التربوية نبذة تاريخية1:2:2 

ففي العصور القديمة كان االفراد يتعلمون , الحياة بدء مع اإلنسان عند التعليم ةيعمل بدأت

وإنتـاج  , وصـناعة الخبـز  , الى رعي الحيوانات, بالخبرة المباشرة عن طريق فالحة األرض

التعليم يتم تارة بالتقليد أو المشاهدة العشـوائية   وبالتالي كان. الى غير ذلك من األمور, األطعمة

وأخرى يتم عن طريـق  , لها أوطوراَ عن طريق المشاهدة المقصودة المهي, المبنية على الصدفة

  ).2006, دروزة.(التجربة والمحاولة والخطأ

كوسائل للتعبير عن  الرائعة والمنحوتات والصور والرموز الرسوماتواستخدم اإلنسان  

, حيث سجلها على جدران الكهوف التي كان يعيش فيهـا , ولإلشارة الى ما كان في زمنه ,واقعه

 والفرعـوني  والفارسي اإلنسان السومري واآلشوري هذا ما فعلهو, في مناطق متعددة من العالم

 من أقـدم  دفتع المصورات أما. الزمان من التي سادت في القديم الحضارات وشعوب واإلغريقي

 اإلغريـق  وقدماء والمصريون البابليون استخدمها فقد, ية لسهولة الحصول عليهاالوسائل البصر

أبـو  ( .وأوراق البـردي  ,الحيوانـات  وجلـود  الصخور على تصويرية وأشكال هيئة رسوم على

  )2009 ,السعود

واستخدم العالم العربي عبد اهللا األدريسي األشكال التصويرية كـأداة دعـم وتوضـيح    

وهـو  , في تثبيت عمليـة اإلدراك  استخدام الصور ميةھأ على كومينوس أكدو ,للمعارف المجردة

 البصـرية  التعليم وسائل من وهي) العالم المرئي في الصور(بالصور أسماه  اَأول من ألف كتاب

 فـي  وتنمـي  ،للـدرس  وتشوقهم طلبةال انتباه تثير والفكرية التي والثقافية الجمالية قيمتها لها التي
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 معـدل  مـن  وتقلل ,أطول مدة يدوم بعيدا أثرا النفس البشرية في وتترك مالحظةال دقة  الشخصية

 مخطـط  تكـوين  يستحيل بدونها التي البصرية يتوقف على الخبرة لشيء الكامل فالفهم  ،النسيان

  ).2009,أبو السعود (إدراكي 

وعندما فتح العرب مدارسهم في الشرق والغرب، أخـذوا ّيدرسـون العلـوم المختلفـة     

اليب عملية مبنية على المشاهدة والتجربة، فتبنى العلماء العـرب آراء ونظريـات علميـة،    بأس

 )2000,الحيلة (واكتشفوا مخترعات وصمموا آالت وغيرها

وبدأت في الغرب دعوة واضحة إلى استخدام الوسائل التعليمية في التربية فـي عصـر   

إلى التشويق في التعلـيم عـن   ) مRabelais) (1483-1553(النهضة األوروبي، فدعا رابيليه 

 Simulation( األلعـاب المحاكيـة  أو ما يطلق عليـه اليـوم بـالمواد و   طريق اللهو واللعب 

Materials and Games( وفي الفترة نفسها أكد ايراسموس ،)Erasmus( )1466-1546م (

عمـل   من خـالل خاصة في تعليم اللغة للصغار، بعلى استعمال وسائل اإليضاح في التعليم، و

ــاذج ــون نم ــويقهم   المدرس ــب الصــغار وتش ــوى لترغي ــن الحل ــة م ــروف األبجدي للح

  )2002,الحيلة(.لتعلمها

في كتاباته على االستفادة من الزيـارات  ) مMontaige) (1533-1592(مونتيني وحث

  .في التعليم، إذ يسبر الطالب بواسطتها غور األشياء على حقيقتها) Field Trips(الحقلية

نفس المبادئ التي دعا ) مJohann Comenius) (1592-1670(كومينوس وأيد يوحنا 

أن تُجلب للصف كـل  ) Orbis Pictus" (عالم المصورات"إليها مونتيني فطالب من خالل كتابه 

لطلبة مقارنة المجرد بالمحسوس، األشياء الحقيقية في البيئة واالستعانة بالصور ليتعلم او األدوات

أثناء اكتساب الخبرة و في تقريب المادة التعليمية من حواس الطلبة شدد كومينوس على وجوب و

  . تطويرها

لى ع" اميل"فركز في كتابه ) مJean Jacques Rousseau)(1712-1778(أما روسو 

الطبيعة التي تثير لديه حب االستطالع فينشأ بالفطرة محباً للبحـث  تربية الفرد من خالل البيئة و
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) J. Pestalozzi ()1746-1827(الحواس، و جاء يوحنا بستالوزي واختبار األشياء عن طريق

فدعا إلى التعلم عن طريق الحواس، والتجارب العملية، والنمـاذج، والمجسـمات، والخـرائط،    

استمر التطور في اآلراء حول األساليب التربويـة خـالل   ، و)Field Trips(والرحالت الحقلية

جامعات، وزاد التوسع فـي االكتشـافات، وظهـرت    القرن التاسع عشر، وتنوعت المدارس وال

  .النظريات العلمية، والنهضة الصناعية، واالختراعات، وغيرها

بالرغم من قدم الدعوة الستعمال الوسائل وتوظيفها في عملية التدريس، إال أنهـا لـم   و

ـ  ,تدخل عالم التربية بصفتها التقنية الحديثة ف األول واستخدامها المنظم والمقصود إال في النص

وضرورة استخدامها  ,من القرن العشرين، فقد تبلور االعتراف الفعلي بأهمية الوسائل في التربية

التي كان لها األثر الكبير فـي تطـور   ) م1945-1939(في المدارس بعد الحرب العالمية الثانية

لكية التي الوسائل التعليمية واستخدامها لألغراض العسكرية والصناعية وبخاصة الموجات الالس

  ).التلفاز(عرفت في ذلك الوقت، مما أدى إلى اختراع اإلذاعة المسموعة المرئية 

، فأصبح من أساسـيات  )Computer(وفي أربعينيات القرن العشرين اخترع الحاسوب 

التعليم في الدول المتقدمة، وفي بداية الخمسينات بدأ االهتمـام بنظريـات ونمـاذج االتصـال     

، فركزت هذه النماذج )Shannon-Weaver) (شانون وويفر(ة ذلك، نموذج المختلفة، ومن أمثل

ومسـتقبل   ,)المرسـل (على عملية االتصال التعليمي، واعتبرتها عملية يشترك فيها المـدرس  

النظم  مدخل، ووسيلة تُنقل من خاللها الرسالة، وفي نهاية الخمسينات تم تطبيق )الطالب(الرسالة 

  .في مجال التعليم

الهتمام بالبرامج التعليمية المتلفزة، فاستخدم التلفاز كوسيلة تعليمية، وفي سـتينات  وزاد ا

القرن العشرين تبلورت وجهة نظر جديدة فيما يتعلق بميدان الوسائل السمعية البصرية، إذ أصبح 

مصطلح الوسائل السمعية البصرية محدوداً وال يصف هذا المجال بدقة، خاصـة بعـد تطبيـق    

  . المتعلقة بالتعليم المشكالتديثة للوصول إلى حلول تكنولوجيا ح

أسسـت رابطـة   ) م1970(تركز االهتمام على تصميم الوسائل وإنتاجها، ففـي عـام   و

 Association for Educational Communication(االتصاالت التعليمية والتكنولوجيـة  
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and Technology (  ت وسـائل سـمعية   التي أوضحت أن تكنولوجيا التعليم ليس فقـط معـدا

مهـا، ووجـدت   يبصرية، بل هي طريقة منظمة لتصميم العملية التعليمية التعلمية، وتنفيذها وتقو

أنماط من االهتمام ساعدت على نمو مجال تكنولوجيا التعليم خـالل   ةهذه الرابطة بان هناك ثالث

السـمعية البصـرية   واستخدام الوسائل , هي التأكيد على التعليم الفرديوالخمسين سنة الماضية، 

البصري، ثـم   التعليم لحركة التطورية وكان للمراحل. النظم مدخلواستخدام , على نطاق واسع 

ظهور مصطلح التقنيات لأثٌر النظم،  مفهوم ثم االتصال، مفهوم ذلك بعد ثم السمعي، التعليم حركة

 (AECT).األمريكيـة  التربويـة  والتكنولوجيـا  االتصـاالت  جمعيـة  أقرتـه  التربويـة الـذي  

  .)2000,الحيلة(

، والبريـد  )Computer Networks(وأخيرا جـاءت شـبكات الحاسـوب التربويـة     

من البرامج والوسائل التعليمية  عدداً، لتوفر للطلبة والمدرسين )Electronic Mail(االلكتروني 

قل التكاليف التعلمية التي يستطيع الطلبة التعلم من خاللها، والوصول إلى المعرفة بأيسر السبل وا

 معظم المجاالت والمياديندخل  فريدة ميزات الحاسوب منونظرا لما يمتاز به ). 2000,الحيلة (

ويرجع  وفي المستشفيات, البحث العلمي ومجاالت, التعليميةو ,فهو يستخدم في النواحي التجارية

 ماليـين  ينفذيث والحصول على النتائج ح ,السرعة العالية في المعالجة: ألسباب عدة أهمهاذلك 

الوثوقية بحيث يستطيع الحاسـوب العمـل بتواصـل    و ,الدقة العاليةو ,ةالعمليات في ثانية واحد

إمكانيـة هائلـة فـي    ولديـه   ,وال يتأثر بالمحيط الخارجي, لفترات طويلة من الزمن دون تعب

لبرمجيـات  سهولة التعامل معه نظرا لتوفير ا، ولحظة ةالرجوع إليها في إي بحيث يمكنالتخزين 

  ).2007 ,جبر( وبإمكان إي شخص استخدامه ,الجاهزة

  مجاالت استخدام الحاسوب في التعليم 2:2:2

  )CAI( )Computer Assisted Instruction( التعلم عن الحاسوب 1:2:2:2

ويشمل بما يعـرف   ،وبرمجتهعلى تعليم عمليات الحاسوب ومهارات استخدامه  يركزو

تعرف مكونات : ية أو مقرر الثقافة الحاسوبية ويتضمن هذا البرنامجببرامج محو األمية الحاسوب
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اسـتعمال الحاسـوب   و ,مقدمة في البرمجةو, لغات الحاسوب أولغات البرمجةو, نظام الحاسوب

  .معالجة الكلماتوكأداة، 

فهو  الطالبمصدر المعلومات أو بدور المختبر لقدرة / يقوم الحاسوب هنا بدور وعاء و

بتدريبات إضافية تتصل بمهارة معينـة باسـتخدام برمجيـات     هأو تزويد ,الطالبم لتعلي يستخدم

التي يقدمها المعلم بعد شرح الموضوع نظريا داخل قاعة الدراسة، من أجل  التدريب والممارسة

حل العمليات الرياضية واألساسية مـن جمـع    زيادة براعة الطالب في إجراء الخوارزمية، مثل

االستجابة بحيث يتعلمهـا إذا   هالبرنامج بتعزيز هذ ومن ثم يقوم. يرهاوطرح وضرب وقسمة وغ

  .وذلك لتصحيح الخطأ ةكانت االستجابة خاطئ كانت صحيحة وإعطاء فرصة أخرى إذا

عرض المـادة   فيها يتم لتي ااإلرشاد الفردي أو التعليم الخصوصيأو باستخدام برمجية 

األسئلة التالية لهـا،   عنثم يجيب  الطالبدرسها شاشات لي أو ما يسمى ,الدراسية على شكل أطر

تتضمن بعض األنشطة، وإذا كانت استجاباته صحيحة يحصـل علـى    أو الممزوجة خاللها، وقد

وفي هذا فرق ، منه العودة إلى األطر للتعلم والعودة غلى األسئلة والنشاطات وإال فيطلب ,تعزيز

ـ      .وجـواب  سـؤال بادة تعليميـة  عن التدريب والممارسة حيث ال يوجـد هنـاك عـرض لم

   )2001 ،سالمة(؛ )2002 ،الفار(؛ )2003الحيلة، (؛ )2002المقبالي، (؛ )2002,الحيلة(

  Computer Assisted learning) )(CAL( التعليم بمساعدة الحاسوب 2:2:2:2

التعلـيم بمسـاعدة    )Wright & Forcier, 1985(عرف كل من رايـت وفورسـير   

التعلم التي توفر التفاعل بين الطالب والحاسوب، ويكون دور المعلم هو  الحاسوب على أنها بيئة

ألداء نشاط معين، كمـا انـه   والتأكد من أن كل طالب لديه المهارات الالزمة  ,تجهيز بيئة التعلم

  .يعدل نشاطات التعلم لتالئم حاجات الطلبة واستخدامات الحاسوبيكيف و

عدة االحاسوب على انه نموذج متكامل ذو أنماط فعرف التعليم بمسا) م1992الفار، (أما 

متعددة يستخدم عوناً للمدرس، ومساعداً له ومكمالً ألدواره في تعليم فئات الطلبة المختلفة حيـث  

كالعمل على مراعاة الفروق الفرديـة  : من القضايا والمشكالت التربوية عدديساعده في مواجهة 
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وعية متميزة تساعد في تعويض الـنقص فـي عـدد    بين الطالب، والمساهمة في تقديم برامج ن

والعمـل  , وكفاءتهم في بعض التخصصات، وتشجيع الطلبة على التجربة والمخـاطرة  ,المعلمين

على تخليصهم من الخوف الناتج من الخطأ أو من حكم اآلخرين، وحث الطالب علـى العمـل   

  .وتشجيعهم على التعلم القائم على االكتشاف ,واإلنجاز

حاسوب هنا دور شريك الطالب والمعلم أي بإمكـان الحاسـوب تقـديم دروس    يأخذ الو

مفردة أو جماعية إلى الطلبة مباشرة، و يحدث التفاعل بين هـؤالء الطلبـة والبـرامج     تعليمية

ب نمط مـن أنمـاط التعلـيم يسـتخدم     والتعليم بمساعدة الحاسو .التي يقدمها الحاسوب التعليمية

لتي تهدف إلى تقديم المادة بصورة شيقة تقود الطالب ايات التعليمية البرامج التي تعرف بالبرمج

خطوة خطوة نحو إتقان التعليم، ويمكن استعمال هذا النوع داخل الفصل من طرف المعلم بوصفه 

أداة تعزيز أو خارج الفصل بوصفه أداة للتعلم الذاتي، ويمكن استخدامه كأداة فعالة في عمليتـي  

المحاكـاة   همـا , البرامج إلى صنفان هويمكن تصنيف هذ. والمراجعة) اجعةالتغذية الر(التدارك 

؛ )2003الحيلـة،  (؛ )2002المقبالي، (؛ )2002,الحيلة (أللعاب التعليمية وا, )النماذج التمثيلية(

  .)2001سالمة، (؛ )2002الفار، (

يـر مـن   ب من أكثر األنظمة شائعة االستخدام في كثوويعد نظام التعليم بمساعدة الحاس

ومناسبته لجميع فئات الطـالب سـواء الموهـوبين أو    , دول العالم، وذلك لتعدد أساليبه التعليمية

مجموعة وسائل تعليمية في وسيلة واحدة، فهـو   دالتعلم أو المعوقين، حيث يع يئيالعاديين أو بط

ـ   ماتباإلضافة إلى إمكانية قيامه بوظائف ومه رى يقـوم  كثيرة تؤديها الوسائل التعليميـة األخ

بوظائف جديدة يعجز تحقيقها بوسائل أخرى، فالحاسوب اآللي يوفر بيئة تعليميـة تفاعليـة ذات   

ويعطـي الطالـب    ,م هذه االسـتجابة اتجاهين، فعندما يستجيب الطالب للحاسوب اآللي، فإنه يقّي

ـ   علومات محددة تتعلق باستجابته، وم اً يستطيع الطالب أن يتعلم من خالل الحاسـوب اآللـي وفق

الفوريـة لكـل طالـب علـى     ) feedback(ويقـدم لـه التغذيـة الراجعـة     . لمعدل تعلمـه 

  ).2002,المقبالي(.حدة
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ـ    ة ولما كان التعلم يتأثر بأداة التعليم التي يستخدمها المعلم؛ فإن الحاسوب اآللي تكنولوجي

التعلـيم   جيد في مجال تعليم وتعلم مختلف المواد الدراسية، ومع تطور نظريات متطورة ومدخل

والتعلم أصبح أسلوب التعليم المعزز بالحاسوب اآللي مفيداً في جعل التعليم والتعلم أكثر فاعلية، 

حيث يجعل الطالب دائم النشاط خالل عملية التعلم، فضالً عن قدرة الحاسوب اآللي على تعزيز 

المقبـالي،  (؛ )2002,الحيلـة  (. مادة التعليمية بتسلسل منطقي مضبوطال التعلم مباشرة، وعرض

  . )2001 ،سالمة(؛  )2002 ،الفار(؛  )2003الحيلة، (؛ )2002

التعليم والتعلم المعزز بالحاسوب ) Alessi & Trolp, 1985(واعتبر أليس وترولب    

وتدريب , عرض المعلومات: هي, اآللي إستراتيجية تتضمن أربعة نشاطات تعليمية متكاملة

   .تعلمه داءوتقويم مستوى أ, هوتوجيه, طالبال

  أنماط التعليم و التعلم بمساعدة الحاسوب 3:2:2

العملية التعليمية إلى خمسـة أنشـطة ومراحـل     )rosenhin,1983(روسنهاين صنف 

وتوجيه الطالب إلى طريقة استخدام , تقديم المعلومات والتعريف بالمهارات المطلوبة: هي, رئيسة

ضعف في تحصيل الطالب للمعلومات بطرق أكثر ومعالجة نقاط ال, المعلومات وتطبيق المهارات

وتقـويم  , وإتقـان المهـارات  , والتدريب والتمرين الستيعاب المعلومات, تشويقاً ودافعيه للعمل

 . مستوى تحصيل أو أداء الطالب

 بوصنفت أنماط البرمجيات التعليمية المستخدمة في التعليم والتعلم المعـزز بالحاسـو    

نمـط التـدريس   : على النحو اآلتـي  ,لروسنهاين ومراحلها التعليميةاآللي حسب أنشطة العملية 

ونمـط  , Mode (Drill Practices(ونمط التدريس والمران, )Mode Tutorial(الخصوصي 

ونمط األلعاب التعليميـة  , )Problem solving & exercise Mode(حل المسائل والتمارين 

)Instruction games style Mode( ,والعـالج   ونمط التشخيص)Mode Diagnostic / 

prescriptive( , ونمط المحاكاة والتمثيل لمواقف)(Simulation Mode 
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  وفروعها التعلم بالحاسوب برامج 4:2:2

  :إلى) 2009,أبو السعود (صنفت برامج الحاسوب المستخدمة في التعلم تبعا لما أورده 

   التعليمية البرامج 1:4:2:2

 خصيصـا لتـدريس   وصممت ,الدراسية الفصول داخل تستخدملأعدت البرامج التعليمية 

 Drill and(برامج التمرين والممارسة :ومن فروعها ,المختلفة والمهارات الدراسية الموضوعات

Practic:(    التي تكون على شكل تمارين رياضية أو تمارين من اجل النمو اللغـوي أوبـرامج

مستويات مختلفة تتيح الفرصة للطلبـة القيـام    علمية، وتتضمن هذه البرامج أسئلة متنوعة ذات

بمحاوالت عديدة قبل أن يزودهم الحاسوب باإلجابات الصحيحة، وتقدم غالبيـة هـذه البـرامج    

التغذية الراجعة الفورية للطلبة، سواء االيجابية أو السلبية باإلضافة إلى التعزيز المناسب عند كل 

  .إجابة صحيحة

على تقديم المعلومات للطلبة فـي  )Tutorial Programs(بحتةالبرامج التعليمية التقوم و

منها سؤال خاص عن تلك الوحدة، وبعد ذلك يقوم الحاسـوب بتحليـل    وحدات صغيرة يتبع كالَ

استجابة الطالب ويقارنها باإلجابة التي وضعها مؤلف البرنامج التعليمي داخل الحاسوب، وعلـى  

  . ةتغذية راجعة فوري ضوء هذا، تعطى للطالب

كأنشطة لتحقيق أهداف تعليمية، إذا يتم  )Gaming Programs(برامج اللعبصممت و

 هيف الميل الفطري للعب عند الطلبة إلحداث تعلم فاعل معزز بالرغبة واالهتمام، وتسـاعد ظتو

في الرياضيات والفيزياء والكيمياء، والمفـاهيم   همفي تحقيق األهداف المعرفية، وتطوير مهارات

  . في العلوم، وبناء المفردات وغيرهااألساسية 

بدور المدرس الخصوصي، وهي مصـممة  ) Tutorial(برامج التدريس الخاص تقوم و

لتقديم مفاهيم علمية ربما لم يتعرض لها الطلبة في الصف، وهي تعرض المادة العلمية بأسـلوب  

ـ ) Hypermedia(تربوي مستخدمة نظام الوسائط الفائقة  ديو، وهـذه  كالصوت والصورة والفي

البرامج قابلة للتكيف مع المستوى العلمي للطلبة وسرعة إدراكهم، فالطلبة يمكنهم التحكم بنوعية 
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المعلومات التي يريدون تعلمها، وفي كيفية عرضها، ويمكن أن تقترح هذه البرامج على الطلبـة  

  . الكتب واألنشطة العلمية و غيرها: وسائل تعلم أخرى، مثلومراجع 

التي تحاكي الواقع وتعيد تمثيلـه علـى    :)Simulation Programs(محاكاة وبرامج ال

شاشة الحاسوب، وتعزى أسباب استخدام مثل هذه البرامج إلى خطورة الموقف التعليمـي مثـل   

بعض التجارب العلمية، وإلى ارتفاع تكلفة إجراء هذه التجارب، أو استحالة ممارسـة النشـاط   

نووي، إن استخدام برامج المحاكاة في مواقف التدريس الصـفي  المدرسي عملياً كدراسة تفاعل 

كالتحليل والتركيـب   :تعمل على توفير الوقت والجهد، وتنمي لدى الطلبة مهارات التفكير العليا

وتوفر هذه البرامج للطلبة تدريباً حقيقياً دون التعرض لألخطار فيما لو قـام  . والتطبيق وغيرها

  . قعبهذا التدريب على ارض الوا

التي يقـوم الطالـب فيهـا    ): Problem Solving Programs(برامج حل المشكالتو

بتحديد المشكلة بصورة منطقية، ثم يقوم بعد ذلك بكتابة البرنامج علـى الحاسـوب لحـل تلـك     

المشكلة، ووظيفة الحاسوب هنا هي إجراء المعالجات من اجل تزويد الطالب بالحل الصحيح، أما 

م الحاسوب بإجراء المعالجات والحسابات، بينما يكون دور الطالب معالجة احد النوع الثاني فيقو

ويد الطالب بمجموعـة  في مسألة حسابية متعلقة بالمثلثات يقوم الحاسوب بتز: المتغيرات، فمثالً

 )Watson, 1996(ما على الطالب سوى الوصول إلى حل المسألة من العوامل و

  التطبيقات برامج 2:4:2:2

 كأداة بفاعلية استخدامها حيث يمكن الدراسية، الفصول داخل تطبيقاَ البرامج أنواع رأكث تعد

 معالجة برامج: ومن أمثلتها وتفسيرهاالدراسية المختلفة الموضوعات لتوضيح أو المشكالت، لحل

  .المتعددة الوسائط وبرامج, االتصاالت وبرامج, الرسوم وبرامج, الكلمات

  سوب في التعليممزايا استخدام الحا 5:2:2

حيـث يعمـل الطلبـة     تفريد التعليم،: هي, امتاز استخدام الحاسوب في التعليم بميزات

ـ , هعن األسئلة بمفرد ويتابع ويجيب أفكل طالب يقر ,وبشكل فردي ,باستقاللية  هوبذلك تنمو لدي
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, العوحـب االسـتط   ,والرغبة في البحـث  االبتكار إلىوالميل  ,وتحمل المسؤولية ,الثقة بالنفس

مـن   وتمكينهم ,عن طريق البدء بمستوى مناسب لكل طالب الفردية بين الطلبة قويراعي الفرو

 ويحسـن , المشاركة االيجابية النشطةفرصة  طالبويتيح لل, كل حسب قدراتهالتقدم في البرنامج 

  .نوعية التعليم

ي إعداد ومواجهة النقص ف, حل مشكالت ازدحام القاعات الدراسية وأسهم الحاسوب في   

بتغذية راجعة فورية تزيد من دافعيتـه للـتعلم    الطالب ويمد ,المعلمين المؤهلين والمتخصصين

تقويم استجابات الطلبـة والكشـف عـن أخطـائهم     ويعمل على , ئهوتساعد على تصحيح أخطا

بـأنواع مـن   ه توصيلوإمكانية , وال يشعر الطلبة باإلحراج, المناسبة وتوجيههم إلى المعلومات

خدمات تعليمية لعدة منـاطق نائيـة طالمـا     ولتقديمه, في التعليم فاعليتهتزيد لائط المتعددة الوس

في تقديم أشكال مختلفـة  وإمكانية استخدامه , البرامج التعليمية توفرت األجهزة الخاصة باستقبال

  ).2008,أبو شملة(، )كامل وعالجي وإثراء التعليم مثل تعليم(من الخبرات التعليمية 

, كعدم اضطراره إلى تكرار الشـرح  ,فوائد تعود على المعلم) 2003(فت الغراب وأضا

متمثلـة فـي   ) المدرسة(وفوائد تجنيها المؤسسة التربوية , كمشرف وموجه هوالتركيز على عمل

من خالل تنمية مهارات استخدام الحاسوب وتـوفير  , وتنمية بيئة تكنولوجية, تحقيق ذاتية التعليم

  .نيالتعليم االلكترو

ويدعم االتجاهات , أن الحاسوب يطور أساليب التدريس) 2005(ورأى الحذيفي والدغيم 

لزيادة فاعلية دور المعلم والعمل على تخليصه من الدور التلقيني وانتقالـه  , الحديثة في التدريس

  .باعتباره قمة ما أنتجته التقنية الحديثة في عالم االتصال والتواصل, إلى الدور التوجيهي

الى إمكانية استخدام الحاسوب وبرامجه المختلفـة  ) 2006(أشار احمد وخليفة وعيسى و

وأنه يستخدم في تعلم المعاقين والطـالب  , ككتب مدرسية يستخدمها جميع التالميذ خارج الصف

من الوقت المطلوب %) 30(وقد أثبت جدارته في مجال تدريب الطلبة إذ يوفر حوالي . الضعاف

ممـا   ,والصور المتحركة ,والموسيقى ,ويوفر األلوان, لطرق التقليدية في التدريبإذا ما قارناه با

وطرح أنشـطة  , ويسهم في تحديد نقاط الضعف عند الطالب, اًيجعل عملية التعلم أكثر استمتاع
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وله قدرة على توفير برمجيات لها مزايا التنفذ استهالكيا وال يتقيـد  , عالجية تتفق وحاجة الطلبة

ولديه القدرة على الربط بين الـتعلم النظـري والتطبيقـي    , زمن محدد كبرامج المحاكاةتنفيذها ب

ــا ــوع م ــمارة .(لموض ــا  ،)2005,س ــر أيض ) Lugo, G. & Herman,1995(أنظ

  ).Norris,,1994(و

من الدراسات التـي   عددمن خالل اهتماماته بنتائج  (Schacter,2000)ورأى سكاكتر 

كاستخدامه كمساعد في التـدريس  , ب في التعليم في والية فرجينيااستخدام الحاسو فاعليةتناولت 

أن , أو في النظام التعليمي التكنولوجي المتكامل أو في المحاكاة والبرامج التـي تعلـم التفكيـر   

تحصيل الطلبة يرتفع بناء على االختبارات التي يصممها الباحثون أو في اختبـارات المسـتوى   

  .الوطنيةالمختلفة أو في االختبارات 

  بيات استخدام الحاسوب في التعليمسل 6:2:2

ارتفاع تكاليف تعلـم الطلبـة   : على استخدام الحاسوب في التعليم أمور عديدة منها يؤخذ

وكلفة وصعوبة إعداد البرامج التعليمية وحاجتها لخبرة ومهـارة  , بواسطة الحاسوب بشكل فردي

بفاعلية المهارات الحركية واالجتماعية  درسي الفمعظمها ,كافية قد ال تتوفر عند بعض المعلمين

إلى تدريس المستويات الـدنيا المعرفيـة كـالتعرف     تنزعوالمجال المعرفي،  والعاطفية وحتى

يرى البعض أن التعليم المبني على الحاسوب يعيق ويحد مـن االبتكاريـة   و. واالستدعاء والفهم

. )2002الفـار،  (. ار الذي صممه البرنـامج الطلبة حيث يقيدهم بالتفكير في المس واإلبداع عند

الى عدم وجود الوعي الكافي ألهمية إدخاله في مجال التعليم وهذا من أهم  2007),جبر(وأشار 

  . معوقات استخدامه

بأن البرامج المقدمة بالحاسوب والتي تحقق تعليماً وتعلمـاً  ) 2006ضبع، ال(بينما أشار 

في خطة المدرسة، وغير مخطـط لـه مسـبقاً مـن      موازيا ضمن منهج ليست له بنود واضحة

صانعي السياسة التعليمية، المتمثل بالمنهج الخفي الذي يقدم جمله من األفكار والقيم واالتجاهات 

قد تؤدي إلـى االنعـزال   . والعادات والطبائع التي يكتسبها الطالب سواء كانت ايجابية أو سلبية
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ة وتوجهات عشوائية إذا لم يحدث تخطيط أمثل لتلـك  والبعض منها قد يتولد عنها اتجاهات سلبي

  ). 2009مازن، (البرامج 

  المحاكاة  3:2

  الستعمال المحاكاة في التعليم نبذة تاريخية1:3:2 

 إذ تعذر عليـه  ,تعد أول محاكاة في التاريخ هي ما حدث مع قابيل بعد قتله ألخيه هابيل

, فعمد إلـى األرض , خرام قابيل فقتل أحدهما اآلفبعث اهللا غرابين فاقتتال أم, ة سوءة أخيهاموار

عندها حاكى قابيل ما , هاوجعل يحثي عليه التراب حتى وار, ثم ألقاه ودفنه, يحفر له بمنقاره فيها

  : سوءة أخيه وفي سرد قصة هابيل وقابيل قال تعالى وتبارك ىقام به الغراب وأور

ã≅ø? $# uρ" öΝ Íκ ön= tã r't6tΡ ó©o_ö/$# tΠyŠ# u™ Èd,ysø9$$ Î/ øŒÎ) $t/§s% $ ZΡ$ t/öè% Ÿ≅Îm6à) çF sù ô⎯ÏΒ $ yϑ ÏδÏ‰tn r& öΝ s9uρ ö≅¬6s) tF ãƒ 

z⎯ÏΒ Ìyz Fψ$# tΑ$s% y7 ¨Ψn= çF ø% V{ ( tΑ$ s% $yϑ ¯Ρ Î) ã≅¬7 s) tGtƒ ª!$# z⎯ÏΒ t⎦⎫ É) −F ßϑ ø9$# ∩⊄∠∪   .⎦È⌡s9 |MÜ |¡ o0 ¥’n< Î) x8y‰tƒ 

©Í_n= çF ø) tGÏ9 !$tΒ O$ tΡ r& 7ÝÅ™$ t6Î/ y“ Ï‰tƒ y7 ø‹s9Î) y7 n= çF ø% L{ ( þ’ÎoΤ Î) Ú’%s{ r& ©!$# ¡> u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈yèø9$# ∩⊄∇∪   þ’ÎoΤ Î) ß‰ƒÍ‘ é& 

β r& r&þθç6s? ‘ Ïϑ øO Î*Î/ y7 ÏÿùS Î)uρ tβθä3 tF sù ô⎯ÏΒ É=≈ysô¹ r& Í‘$ ¨Ψ9$# 4 y7Ï9≡sŒuρ (#äτℜt“ y_ t⎦⎫ÏΗÍ>≈©à9$# ∩⊄®∪   ôM tã§θsÜ sù 

… çμ s9 … çμ Ý¡ ø tΡ Ÿ≅ ÷F s% ÏμŠ Åz r& … ã&s# tGs) sù yxt6ô¹r'sù z⎯ ÏΒ š⎥⎪ ÎÅ£≈sƒø: $# ∩⊂⊃∪   y] yèt7 sù ª!$# $\/#{ äî ß] ysö7 tƒ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# … çμ tƒÎãÏ9 y# ø‹x. ”Í‘≡uθãƒ nο u™öθy™ Ïμ‹ Åz r& 4 tΑ$ s% #©tL n=÷ƒuθ≈tƒ ßN÷“ yftãr& ÷β r& tβθä. r& Ÿ≅÷WÏΒ #x‹≈yδ 

É>#{ äóø9$# y“ Í‘≡uρ é'sù nο u™ öθy™ ©Å r& ( yxt7 ô¹r'sù z⎯ÏΒ t⎦⎫ ÏΒÏ‰≈̈Ψ9$# ∩⊂⊇∪ "  لمائدةسورة ا  

واستعمل مفهوم المحاكاة عند الفالسفة اليونان بمعان مختلفة تبعاً للرؤية الفلسـفية لكـل   

, والثانيـة عنـد أرسـطو   , األولى عند أفالطون, مرت المحاكاة بثالث مراحل رئيسة وقد منهم،

هـي  بالمحاكاة حقائق الوجود ومظاهره، وعنده أن الحقيقة  أفالطون فسرو. والثالثة عند أفلوطين

موضوع العلم، ليست في الظاهرات الخاصة العابرة، ولكن في المثل أو الصور الخالصة لكـل  

 المحاكاة السـطحية : في محاوراته بين نوعين من المحاكاة ميزو ).2005,سليمان (أنواع الوجود
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التي تعني التقليد المزيف للواقع، والمحاكاة المستنيرة التي تنطوي على علم من يمارسـها بمـا   

ن على الفنـان أن ُيـدرك   إ: يجب عليه أن يحاكيه، وهذا الرأي األخير، أوضحه أفالطون بقوله

موضـوع   الفرق بين الحقيقة والوهم، أي الفرق بين األصل وما نسخ عنه، وأيضاً الفرق بـين 

  .)1974,مطر(التصور، وموضوع المعرفة 

رد إذ  السلبية الوضيعة محض المحاكاة وجها إيجابيا نازعا عنها تلك الصبغةأرسطو أما 

، )1988,الجوزو(المحاكاة إلى الفطرة البشرية عامة، قائال بأن اإلنسان يتعلم بالمحاكاة وبها يلتذ 

على فهمها،  فساعدتالفنون عند أرسطو الطبيعة، حاكت ويعدها أعظم من الحقيقة ومن الواقع، و

كشف عما ينقصـها والفـن يجـاري    فالفن يتمم ما تعجز الطبيعة عن اتمامه، ألنه في محاكاته ي

الطبيعة، ويهدف إلى أغراض، وله مناهج وفكرة يقصد من ورائها إلى إكمال ما فـي الطبيعـة   

  ).2009,عزت(فالطبيعة فيها الحصان لخدمة اإلنسان، والفن يصنع السرير أو البيت . بوسائلها

ها، وليست كذلك المحاكاة قصراً على إنتاج ما في الطبيعة، أو على نقل صورة لوليست 

وقوفاً من الفنان عند حدود التشابه الخارجي لألشياء، ولكنها محاكاة لجوهر مـا فـي الطبيعـة    

 ,سـتولنيتر (ووضع مصطلح المحاكاة من خالل اهتمامه بالتراجيـديا , إلكمالها وجالء أغراضها

نطاق معـين   ، وهي الصورة العليا للدراما التي يعرفها بأنها محاكاة سلوك جاء كامل له)1980

المحاكاة الواقعية لما فـي العـالم   "إذن المحاكاة عند أرسطو تعني , ث تثير الشفقة والخوفابأحد

 –وعنده الفـن لـيس نسـخة نسـخة     , حولنا وهي توجد في المأساة مثلما توجد في الفنون كافة

 بل هو نسخة األصل، وموضوعه ليس الشيء الجزئي، بل الجوهر الذي يتضمن هذا -أفالطون

 ,عـزت (إلى المبدأ او الجوهر الكلي الجزئي، إذن الفن عند أرسطو هو تجسيد لفكرة خالدة تشير

2009(.  

وأوضـح أن الـدافع   ). 2009,عـزت (فجعل المحاكاة محاكاة للمثل العليا  أفلوطين أما

للمحاكاة هو الوصول إلى مرحلة تطهير النفس من االنفعاالت المختلفة كالخوف والشـفقة ممـا   

  ).Pistoruis,1966( التالي إلى تحقيق التوازن النفسييؤدي ب
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, ؛ رغبةً في نهضة بالدهمر على نهج األدب اليوناني القديمإلى السي أدباء الرومان ودعا

اتبعوا أمثلة اإلغريق، واعكفـوا علـى دارسـتها لـيالً،     ): " نقد الشعر(في كتابه " هوراس"قال 

  .منه بأن محاكاة اليونانيين في أدبهم مثمرة وهذا اعتراف". واعكفوا على دراستها نهارا

وهو ناقٌد روماني، شرح نظرية المحاكاة، فسن لها قواعـد  " كانتيليان"ثم جاء من بعدهم 

وهي أن المحاكاة للكُتّاب والشعراء مبدٌأ من مبادئ الفن ال غنًى عنه، وهو يقصد محاكـاة  , عامة

, بل تتطلب مواهب خاصة في الكاتب الذي ُيحـاكي  وأن المحاكاة ليست سهلة،, الالتينيين اليوناَن

و أّن المحاكاة يجُب أال تكون للكلمات والعبارات، بقـدر مـا هـي لجـوهر األدب ومنهجـه      

وأّن على من ُيحاكي اليونانيين أن يختار نماذجه التي يتيسـر لـه ُمحاكاتهـا، وأن    , وموضوعه

  .www.alwaraq.net)(.تتوافر له قوة الحكم ليميز الجيد من الرديء

, كان المقصود بها الحث علـى الفضـيلة   أما المحاكاة في العصور الوسطى والمسيحية

فـرأى  , والعمل على تجنب الرذيلة وترددت أصداء المحاكاة في العصور الوسـطى المسـيحية  

هـذا   Erigenaأريجينا " وقد أجرى الفيلسوف , فالسفتها أن الموسيقى فن يحاكى النظام اإللهي

بعـد ذلـك بأربعـة    " دى فيتـرى  "  يوردده الموسـيق " البوليفونيـة " بالنسـبة إلـى   التشبيه 

   ).2005,سليمان(.قرون

إلى شرح نظرية المحاكاة، محاكاة األقـدمين مـن    عصر النهضةفي  عاد رجال األدب

وهي جماعـة أدبيـة   " جماعة الثريا "يونانيين والتينيين، وكان هذا الشرح أوضح ما يكون لدى 

شعراء فرنسيين بارزين في عهد الملك هنري الثاني، وهـم سـبعة مـن الشـعراء     تكونت من 

وكان هدفهم من نظرية المحاكـاة   ،)ربلي، ريميبلو، جودل، مائيف، وبلتييي ، ددورا(الفرنسيين 

اليونانية، والرومانيـة،  (إغناء اللغة الفرنسية نظريا وتطبيقيا، والكشف عن كنوز اآلداب القديمة 

وكانت من خالصة رؤيتهم أن المحاكاة اإليجابية تكـون ألدب مخـالف   . لمحاكاتها) يةواإليطال

وأنها يجـب أن  . ألدبهم في اللغة، ألن في المحاكاة ألدب من اللغة نفسها جموًدا وتكراًرا للجهود

ا وانها ليست تقليدا محًضا وإنم, ال تمحو أصالة الكاتب بل البد عليه أن يتجاوز النموذج الُمحاكَى

  ).2005,سليمان( هي السير على هدى نماذج بشرية بمثابة قدوة للكاتب
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في شرح نظرية المحاكاة، وهي في نظـرهم أن  " الشراح اإليطاليون" وجاء من بعدهم 

, أن يختار النماذج التي تُحاكَى، ويميز صحيحها من زائفهـا : وهي, يراعي األديب ثالثة مبادئ

  ). 2005,سليمان . (وأن ال يحاكي الكُتاب من نفس لغتهم ,وأن يحاكي األديب ما يتفق وعصره

أي أنـه  ". التأثير الهاضم األصيل، ال التقليد الخاضع الذليل : " عرفت المحاكاة بأنها, لذا

يجب على األديب المحاكاة للعمل األدبي من أوله إلى آخره، وأن يعلن عن شخصيته وإبداعـه،  

كون منتجاً ال أن يكون ت الباحثة على أن األديب عليه أن يوهنا خلص .ن محاكاته سفيهةًووإال تك

  .مقلداً يتناول األدب بطريقته وبلغة جديدة و يبرز فكره التربوي الصحيح بشكل إبداعي وجديد

حكى وحاكى  فالفعالن, ونقادهم المحاكاة بمعان مختلفة العرب وفالسفة المسلمينتناول و

التـي   واستخدمت الحكاية. اب الشعر الرسطو بزمن بعيدموجودان في اللغة العربية قبل نقل كت

ما سرني اني حكيت :" تعني تقليد اعمال االنسان او اقواله تقليدا كامال، وورد في الحديث النبوي

لكن المعنى االصطالحي النقدي لكلمة محاكاة لـم   ي فعلت مثل فعلهأ" انسانا وان لي كذا وكذا 

العرب يستخدمون كلمة حكاية كمصدر للفعلين المترادفين  حيث ظل. يستخدم اال في وقت متأخر

  ).1988 ,الجوزو(المصدر الميمي محاكاة  احتى كان عصر المترجمين فاستخدمو

وهـو ال  . تعني المشابهة أو المماثلة وال تعني المطابقة أو التقليد الفارابي فالمحاكاة عند

مثل عمل االنسان تمثاال يحاكي بـه   ,شكلمحاكاة : يعرفها، لكنه يعدد وسائلها وجعل لها نوعين

كأن يفعل االنسان فعال يحاكي به إنسـاناً أو غيـر    ,انسانا بعينه او شيئا غير ذلك، ومحاكاة فعل

  .ذلك

عنـده   وهذا يعني ان المحاكـاة , إيراد مثل الشيء وليس هو هو وعّرفها ابن سينا بأنها

كتشـبيه  "بأمثلة للمحاكيات ال يأتي إال بتشبيهات وعندما يأتي  ,ليست بمعنى التقليد، وإنما التشبيه

 .والشـجاعة باألسـد والجميـل بـالقمر والجـواد بـالبحر       ,العسل بالمرة، والتهور بالشجاعة

  ).1988,الجوزو(
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أما المحاكاة عند ابن رشد فتأتي عنده بمعنى التشبيه، والتشبيه عنـده يـرادف التخييـل    

تعارة وكناية، إال أن التخييل يقتصر على اسـتخدام  بحيث يشمل الصور البالغية من تشبيه واس

ومن ثم يصبح كل من المحاكاة او التخييل أو التشـبيه داالً علـى اسـتخدام الصـور      ,الصورة

مفهوم المحاكاة عند ابن رشد ليشمل الصياغة الشعرية والمحاكـاة التـي تقـع    يتسع و. البالغية

آخر، مثل أن يرى إنسـان خـط إنسـان     يئاَش بالتذكر، وذلك أن يورد الشاعر شيئاً يستذكر به

  .)2005.سليمان.(فيتذكره فيحزن عليه إن كان ميتاً، أو يتشوق إليه

تعني االحتذاء  "عيار الشعر"تبعا لما أورده في كتابه  أما المحاكاة عند ابن طباطبا العلوي

  ) 2005, سليمان(وإعادة اإلنتاج من جديد وبلغة جديدة  ,واستباط الحسن

عـل  باستخدام ف )337ه ( قدامة بن جعفر واكتفى .عن الحاكي، اي المقلد م الجاحظوتكل

 .نقـل دقيـق عـن الطبيعـة     في رأيه فالحكاية ,حكى دون المصدر، وحصر الوصف بالحكاية

  )1988,الجوزو(

المحاكاة بالصـناعة   أن، )380محمد بن طاهر السجستاني (ابو سليمان المنطقي، ورأى 

بدا متاثرا في نظريـة   )هـ 684( حازم القرطاجيأما . كملة لها في آن معاادنى من الطبيعة وم

وابن رشد وصوال الى المعلم االول، وقد اكثـر   ,المحاكاة لكل من ارسطو، والفارابي وابن سينا

منطقية فقسـمها باعتبـار    حسابية حال نظريتة عمليةأمن التقسيمات والتفريعات للمحاكاة، مما 

ومن جهة أخرى قسـمها  , والتداول , والواسطة, الوجود الفرضو, اي الغايةالقصد،  والتشبيه، 

  .)2002,يالقرطاج(.من المألوف والمستغـرب باعتبار

مبـادئ المحاكـاة مـن وجهـة نظـر       حدّدت: عشرالقرن السابع عشر والثامن وفي 

ـ   :المحاكي المبادئ اآلتية ورأت ضرورة مراعاة, نيالكالسيكي ه، وأن أن يختار من بـين نماذج

يميز الَصحيح من الَزائف في نموذجه، ألَن األقدمين بشر يخطئون ويصيبون، وأساس االختيـار  

أالَ و, األقـدمون لعصـرهم  كتب  أن يحاكي ما يتَفق وعصره، كماو, العقل الرشيد والدربة الفنية

   .يحاكي الكتَاب من نفس لغته
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عديالت على نظرية أرسطو مع بعض ت في العصور الحديثة" نظرية المحاكاة" ترددت و

 Samuelصـموئيل جونسـون   " فكانـت لـدى   ,  رلتي كانت تنصب على محاكـاة الجـوه  ا

Johnson)( ويعني , الذي رأى أن المحاكاة تكون الليق جوانب الطبيعة ,محاكاة للمثل األعلى "

فال . تحسانوما يستحق المدح واالس, ذلك الذي يعد مهذبا من الناحية األخالقية" قبالالئ" جونسون

أو ينبغي أن يضـفي  , جديرة بالثناء –هي في ذاتها  –بد أن يصور الكاتب أو المصور حوادث 

  )1988الصباغ، (. عليها صفة مثالية

في بالد الصـين  ) م.ق(3000ثم بدأت فكرة استعمال األلعاب والمحاكاة في التعليم نحو 

د قبل الخوض فـي سـاحات المعـارك    الجنوف, فالشطرنج هي بقايا التدريبات العسكرية القديمة

وبعد أن فقدت  ,يخضعون الستراتجيات تدريب عسكرية من خالل األلعاب التعليميةكانوا القديمة 

إال أن هدفها ما يزال فيها انتقلت األلعاب إلى المرحلة  ,ا العسكرية وأصبحت لمجرد التسليةقيمته

لتدريب الموظفين والرؤسـاء علـى اتخـاذ    الثانية والمتمثلة باأللعاب اإلدارية والتي استخدمت 

وأصبحت تدرس في الكليات اإلدارية في مناطق مختلفـة مـن    ,ورسم سياسة الشركة ,القرارات

  .العالم

إلى ما يعرف باسم ألعاب المحاكاة الصفية  بعد عدة سنوات ثم تطورت األلعاب اإلدارية 

حيث الفهـم العميـق للظـاهرة أو     من, التي تركز على تنشيط مشاركة الطلبة في عملية التعلم

  ).2000,الحيلة(بطريقة االكتشاف  سعياَ للتعلمواختبار الفرضيات  ,المشكلة

ب ، استخدم رجال االقتصـاد ورجـال   ووبعد الحرب العالمية الثانية، ومع تطور الحاس

بهدف األعمال المحاكاة في توضيح العمليات التي تحدث في هذه المجاالت للعاملين لديهم، وذلك 

وفي نهاية خمسينيات القـرن   ,نجاز العمل بسرعة ودقة متناهيةإلنقل الواقع إلى موقع التدريب 

دخال المحاكاة التعليمية في مساقات العلوم السياسية لطلبة الدراسات العليـا، وفـي   إالعشرين تم 

ات مجال التعليم المهني والتدريب، حيث استخدم المدربون محاكيات متخصصـة لتعلـيم مهـار   

  ).1992المشيقح، (أدائية شبيهة بما سيقوم به المتدرب في الحياة العملية 



 37

ستينات القرن العشرين، ازداد استخدامها في الواليات المتحدة األمريكية وغيرهـا   وفي

في األقطار الصناعية، ازديادا ملحوظاً نتيجـة لتطـوير أدوات المحاكـاة     بخاصةمن البلدان، و

  ).,1992,المشقيح( واستخدامها في التدريب

وانتشارها فـي   تطويرالمحاكاة القرن العشرين انتشر الحاسوب الذي أدى  ثمانينات وفي

وبأسـلوب  , حجرات الدراسة فمن خاللها يقوم الطالب بالمشاركة اإليجابية في اكتساب الخبرات

 وذلك خالل التفاعل مع طلبة آخرين مما يسمح بإقامـة عالقـات شخصـية    ,ممتع وحيوي نشط

  ).1994,اسكندر وغزاوي .(وتقوية الروابط الذاتية ,تؤدي إلى تنمية الذات

  مفهوم المحاكاة 2:3:2

" األصل اللغـوي لكلمـة   فعلى المستويين اللغوي واالصطالحي،  حدد مفهوم المحاكاة

: أتى بمثله وشابهه، والمضـارع يحكـي  : حكاية-الشيء" حكى: "فيقال" حكى"هو الفعل " محاكاة

شابهه في القـول  ): حاكاه(و. نقله: وعنه الحديث. يحكي الشمس حسناً ويحاكيها معنى يقال فالن

  ).1997,مجمع اللغة العربية(وقع أو تخيل  ,ما يحكى ويقص): الحكاية(و .والفعل أو غيرهما

نها نظام بديل يسـتعمل لتعلـيم   أب) 1997,الصوفي(عّرفت في معجم التقنيات التربويةو

لمواد والتدريبات المستخدمة أقرب ما تكون إلى الوضع الطبيعي الـذي  األنشطة، بحيث تجعل ا

  . تمارس فيه هذه العمليات

عّرفت في معجم المصطلحات التربوية بأنها تقنية تعليمية تتم بمحاكاة موقف من الحياة و

المعلمون بأداء مواقف تدريسية كمحاولة تهدف إلى جعل النظرية والحقيقية، حيث يقوم الطالب 

بينما في قاموس التربية عّرفت بأنها مصطلح عام يصف ) ً. 1998,حنا (جهة عملياً وواقعيا مو

مجموعة كبيرة من األساليب التي تستخدم النماذج سواء كانت رديئة أو غير ذلك لتقديم الواقـع،  

، لتسـمح بممارسـة   مبسـطة بطريقة ) كالطائرة(وأنها غالباً وسيلة تقدم بواسطتها النظم المعقدة

والذي يحدث نتيجة اخطاء في الواقع، وتستخدم أكثـر فـي    لمهارات بدون استخدام عقاب قاسٍا

  )2003,توفيق. (العالقات اإلنسانية
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وعّرفت المحاكاة في قاموس اكسفورد بأنها أسلوب لتقليد سـلوك أو موقـف او نظـام    

لومات المالئمـة  عن طريق استخدام نموذج مشابه، وذلك إما لجمع المع..) اقتصادي، ميكانيكي(

: أما الموسوعة العالمية للتربية فعّرفتها بأنهـا  .عن النظام او لتدريب أشخاص على هذا الموقف

: وعرفها ليفنج سـتون وسـتول بأنهـا   . معين لغرض ما نظاماألداء الحركي أو التأمل لنموذج 

بديلـة  ويرى جيبز أن المحاكاة هي تمثيل دينامي يوظف عناصر . نموذج عمل لموقف مقصود

  . ة او افتراضيةيحل محل مكونات حقيقلت

وعّرفــت المحاكــاة فــي الموســوعة العربيــة لمصــطلحات التربيــة وتكنولوجيــا 

بأنها عبارة عن عمل نموذج او مثال لموقف من المواقف الواقعية ويسند ) 2001,صبري(التعليم

يقـوم بتقـديم   لكل من يسهم فيها دور خاص محدد يواجه في ظروف صعبة معينة، وعليـه ان  

  .الحلول للمشكالت التي تواجهه في هذه الظروف، واتخاذ القرارات المناسبة

بأنها أنشطة صممت لتمثيل الحياة الحقيقيـة وغالبـاً تكـون     )1992,يقحالمش(وعّرفها 

وهي طريقة مفيدة لتقليـد أنظمـة    .تعليمية قصد منها تمثيل األنشطة الحياتية بشكل كبير ينتمار

وتعتمد على تجديد ). 1995,بدر(او إحضارها داخل الفصل الدراسي ,عب دراستهابيئية من الص

 ةي، بحيث يقدم الموقف بطريقة تماثل موقف الحياة الحقيقوتبسيطه موقف معين مستمد من الحياة

  ). 1997,الفرجاني(

فيه أنه في موقف حر، حيـث المواقـع    طالببينما عّرفها سترانج بأنها موقف يشعر ال

د على العقالنيـة  ة، وهي تظهر بشكل كبير االعتمايحداث الحقيقث الشبيهة بالمواقع واألواألحدا

  ).1992,سترانج(وتنسيقها المعلوماتوالتنظيم في عرض 

ويعـرض فـي    ,وعّرفها عبد الحميد بأنها نموذج يتم فيه تبسيط عناصر العالم الواقعي

عبـد  (و حجـرة المعيشـة  صيغة يمكن توفيرها في حجـرة الدراسـة، أو حجـرة العمـل، ا    

 ,ببيئة تسمح لهم باكتشاف النظام طلبةورأى ويندسكتلي وأندير أن المحاكاة تمد ال). 1998,الحميد

في توضـيح المفـاهيم، ويمكـن     علمومعالجة المتغيرات، ويمكن ان تستخدم كوسيلة تساعد الم
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مها فـي الظـروف   اهر التي ال يمكن فهواستخدامها بواسطة الطالب انفسهم، وذلك لتفسير الظ

  )..Windschitle & Andre, 1998(الطبيعية

بينما عّرفها جلبرت بأنها نوع معين من النمذجة، وبناء نموذج هو طريقة متعارف عليها 

والنموذج هو تبسيط بشكل . وقد قامت العلوم والعلوم االجتماعية بتنقيته وتشكيله. جيداً لفهم العالم

وتقدم المحاكاة امكانيـة الطريقـة   . ، أو كل هذا معاً لنظام آخرأقل تعقيداًوأصغر، أقل تفصيالً 

الجديدة للتفكير بشأن العمليات االقتصادية واالجتماعية القائمة على االفكار بشأن تفسير السـلوك  

  ),1998Gilbert(المعقد من األنشطة بطريقة بسيطة نسبياً

انها تقـوم بشـرح المعلومـة    وعّرفها يونس بأنها أداة مهمة في العملية التعليمة، حيث 

وعناصر الخطورة مـن   ,الصعب تخيلها بطريقة سهلة، متخطية بذلك عنصري الزمان والمكان

  ). 1999,يونس(لحركة والصورة والنص وغيرهاخالل برامج قوية مستخدمة عناصر الصوت وا

مثـيالً  أو إنشاء مجموعة من المواقف ت ,أو نمذجة ,أما الموسى فّعرفها بأنها عملية تمثيل

والتعرف , أوتقليداً ألحداث من واقع الحياة حتى يتيسر عرضها والتعمق فيها الستكشاف أسرارها

بأنها معالجـة او  بلينجر نما عّرفها يب). 582ص,2001,الموسى( إلى نتائجها المحتملة عن قرب

يـدرك   ر الوقت والمكان، وبذلك يمكن للفرد من خاللها أنبتناول نموذج بطريقة تجعله يعمل ع

  ).2001,موسى(التفاعالت التي ال تكون واضحة بسبب تباعدها في الزمان والمكان

الى أن المحاكاة على أنها تبسيط تجريدي أو إيضاحي لموقف ) 2002,الحمداني(وأشار 

ومنهم من يرى أنها نموذج أو مثال  ,وفيها يلعب المشاركون أدواراً  فاعلة ,أو لعملية ما ,حقيقي

واتخاذ  ,دور ما يستهدف تدريبه على حل المشكالت ياة الواقعية يسند لكل مشاركلموقف من الح

وهي وسيلة مهمة من وسائل التدريب على اكتسـاب المهـارات    .واكتساب المهارات ,القرارات

  .الحركية واالجتماعية والفنية باإلضافة إلى تنمية الجانب العقلي

حاكاة هي عملية تقليد محكم لظـاهرة، أو  الباحثة من التعريفات السابقة أن الم خلصتو

أو لنظام حقيقي، ويتم تقديم ذلك عن طريـق النمذجـة    ,أو لمشكلة ,أو لحالة ,أو لموقف ,لسلوك
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، يستهدف تدريبه على حل المشكالت، واكتساب اًمعين اًالمحاكية بشكل يتيح لكل مشارك فيها دور

  .نتائج مشابهة للواقع يوالمكان وتعطالزمان  يالمهارات، وانها تستخدم للتغلب على عامل

  لمحاكاةلالنفسية والتربوية  األسس 3:3:2

التعلم عـن  : وهي) برونر(يعد استخدام المحاكاة في مجال التعليم تطبيقاً مباشراً لنظرية 

حيث تهدف المبادئ األساسية في نموذجـه األكتشـافي   , )االستقصاء(طريق البحث عن المعرفة 

وتكوين نظرة واقعية وصحيحة حـول المبـادئ   , على التبصر في العالقاتالى مساعدة الطلبة 

ألن التمكن فـي  , األساسية المنظمة لبينة المادة الدراسية بغض النظر عن محتواها أو مضمونها

 .ويزود الطالب بالقـدرة علـى مقاومـة النسـيان    , هذه البنية في حد ذاته يسهل التعلم واالنتقال

  ).1998,نشواتي(

, وتضيف إليه معلومات جديـدة , لمحاكاة على تعديل األفكار السابقة لدى الطالبوتعمل ا

وهذا جوهر النظرية البنائية وما تنـادي بـه إلحـداث    , أو تعيد له تنظيم األفكار الموجودة لديه

  ).2009,والبلوشي, يسعيدأمبو.(التعلم

كز هذه النظرية على إذ تر. بنظرية معالجة المعلومات أيضا بط استراتيجية المحاكاةتروت

. أن العقل البشري محدود في قدرته على إجراء العمليات العقلية المختلفة في فترة زمنية محددة

إذا كانت هنـاك عمليـات   ) Overloaded(حيث إن الذاكرة تصل إلى ما يعرف بالعبء الزائد

علمـه، أو يقـوم   ومعلومات كثيرة يقوم بها، وبالتالي لن يستطيع المتعلم تعلم ما يفتـرض أن يت 

ومن هذا المنطـق  . بالعمليات العقلية التي يفترض أن يقوم بها لحل مسألة أو فهم ظاهرة علمية

مشتتات التعلم ، وبالتـالي   تقللفإن استراتيجية المحاكاة تعمل على جعل عملية التعلم مركزة، و

  ).2009,والبلوشي يسعيدأمبو.(تقليل العبء على الذاكرة

  كاةأهمية المحا4:3:2 

من المؤثرات المعاصرة التي أثرت بقوة فـي مسـار العمليـة التعليميـة،      هناك كثير

االنفجـار  : ومحتواها وأساليبها وأدت متطلباتها إلى ضرورة استخدام المحاكاة في التعليم، منهـا 
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فقد أدى التقدم الهائل في العلم الى التوسـع فـي موضـوعات     ,وإزالة فجوة المعرفة ,المعرفي

وإلى تشعب مجاالتها فجاءت المحاكـاة كأفضـل الصـيغ اسـتجابة      ةفي المادة الواحدالدارسة 

لمواجهة النمو السريع في المعرفة، وتقديم الخدمات والمعلومات للمتعلم بسهولة ويسر في وقـت  

  . أقصر، وبطريقة مشوقة وبصورة أكثر فاعلية تؤدي إلى زيادة التعلم

ة صغيرة من حيث تبادل المعلومات والوصول إلى التقدم التكنولوجي العالم قريإذ جعل 

اسـتخدمت المحاكـاة لصـناعة التعلـيم      المعرفة، وحتى يستفيد التعليم من هذا التقدم وإمكانياته

  .وتقديمها للطلبة ليستخدموها أفضل استخدام بمراعاة األساليب الجديدة في التعليم

اكتظـاظ  الى دة سكانية لوغارتمية االنفجار السكاني نتيجة لما شهده العالم من زياأدى و

تعلم أعداد كبيرة مـن   أهمية المحاكاة في تسهيل فبرزتالفصول الدراسية وازدحامها بالدراسين 

   .الطلبة

، وما يسيطر على أفكارنا مـن  في ظل نمو االتجاه العلمي نعيشه اآلن من اتجاهات وما

علمية وما كونتـه لـدى األفـراد مـن     فلسفات تأثرت كثيراً بالعلم وتطبيقاته، وبفضل الحركة ال

اتجاهات، أصبحت الخبرة الحسية هي المادة األولى للتعليم والتعلم، وأصبحت المدركات الحسية 

أهمية المحاكاة بإتاحتها للطلبة فرصاً أكثر  فبرزتأهم من األفكار للوصول إلى الحقيقة العلمية، 

مجال الخبرات التي يمر فيها الطالـب،  للتعلم عن طريق الحواس والممارسة والتدريب وتوسيع 

وبذلك تستجيب إلى ما يؤكده االتجاه العلمي من أساليب ومناهج للتعليم، لذا تعد المحاكـاة مـن   

أكثر الصيغ استجابة لمفهوم الخبرة الشاملة المتكاملة التي تتفاعل مع النشاط اإلنساني بمختلـف  

  .جوانبه

حيث أصبح الطالب هو محـور العمليـة   , معلموتطور مفهوم فلسفة التعلم وتغير دور ال

التعليمية، وتحول دور المعلم من ملقن الى موجه ومصمم للتعليم، ونتيجة للتطـورات التربويـة   

الحديثة أصبح هدف التعليم هو التعلم، وتستجيب المحاكاة ومسـتحدثاتها التكنولوجيـة لجميـع    

علم الفردي والجمـاعي، حيـث اسـتجابت    التطورات في مفهوم التعليم، وتقدم إمكانات كبيرة للت

إمكانات تدريبية متنوعـة   وفرتاستجابة كاملة لجعل التعليم وفقاً لقدرات الطلبة واحتياجاتهم، و
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لالتجاه  واستجابتأتاحت فرصاً اكبر لتنويع طرق التدريس، وتبني استراتيجيات تعليمية جديدة، 

تعلم لتشارك  -تعلم لتعمل -تعلم لتكون -تعرفتعلم ل-الحديث نحو االهتمام بالتعلم، تعلم التعرف

  .اآلخرين

وبرز دور المنهج الخفي وتأثيره القوي على المؤسسة التعليمية، فـي ضـوء االهتمـام    

بجعل الطالب محور العملية التعليمية التعلمية، وأهمية مشاركته بدور فاعل في عملية تعلمه، إذا 

اضافية لما تهدف إليه المناهج مثل التعاون، ويحدث  يكتسب الطالب من هذا المنهج معارفاً وقيماً

تعليماً خارج البرنامج التعليمي النظامي، والمحاكاة استجابت لهذا المنهج إذ تنمي التعلم التعاوني 

من خالل مساعدة الطلبة لبعضهم البعض في حال المشكالت التي تقابلهم في برنـامج المحاكـاة   

  . غرفة الصف أو خارجهاومن خاللها يتعلم الطلبة داخل 

 مهارات تتطلب المتزايد التكنولوجي والتقدم السريع التغير نحيث أ وتغير مفهوم الوظيفة

 فأصبحا والتدريب ميالتعل على الطلب لزيادة ذلك أدىو  المهنية الفترة خالل ومستمرة وظيفية عالية

 ة وسعيهايالقوى البشر لتنمية فيالوظي ميالتعل مجال في التعلم بهدف متكامل إطار في معا يندمجان

وتسـهيل الـتعلم والتـدريب    , الجديدة والمعارف بالخبرات وللتزود لتحسين مهاراتها المتواصل

 ).2003,توفيق(

  مبررات استخدام المحاكاة في التعليم 5:3:2

المحاكاة عندما تكون التجارب المعملية مكلفة، أو حينما تكون األنشطة الحقيقيـة   تستخدم

ل تنفيذها في غرفة الدراسة مثل نظام المجموعة الشمسية وتتبع مسار قمر صناعي فـي  مستحي

ة مثل المفاعالت وتستخدم في التجارب المعملية الخطر. مداره حول األرض، أو حركة الكواكب

  . )Martinez&et al, 2003( .وتجارب اإلشعاع أو الغازات السامة, النووية والذرية

مثل نموذج لدراسـة  : أو في حالة الصغر ,كنمو النباتات ل الوقتويلجأ للمحاكاة الختزا

وتـدريب   ,وقيـادة السـيارات   ,وللتدريب كتدريب الطيارين ورواد الفضـاء , الذرة أو البكتيريا

ـ  ,والبيانات ,وفي حال التكرارية في عرض المعلومات. األطباء . ةوالمحتوى التعليمي عند الطلب
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لحصول على الأو , د يستحيل الحصول عليها في الحياة العاديةوتستخدم من أجل المرور بخبرة ق

  .الدقة والوضوح في تحديد النتائج

  عناصر المحاكاة 6:3:2

أو  ,أو تبسـيطاً  ,نموذج يمثل تجريـداً : هي, تتكون المحاكاة من مجموعة من العناصر

والتغذية , لة التفاعلووسي, التي تحكم سلوك النموذج) القوانين(والقواعد, إيضاحاً للموقف الحقيقي

  ).1995,الهادي(و, )1995, سعيد. (وطريقة التعقيب على القرارات, الراجعة

  أشكال المحاكاة 7:3:2

علمي  لموقف حقيقي نموذج عمل على تمثيل األدوار التي تقوم: لمحاكاة عدة أشكال منهال

 وبسـيطة  محدودة بطريقة ةوالمحاكا من خالل التقليد الطالب هانأذ إلى تقربه تناوله بواقعية يتم

على شـكل   إذ تكون األجهزة) النمذجة العملية(ونموذج مطابقة الواقع  ,الطالب فهمها على سهلي

نموذج مطابق لألجهزة الحقيقية، مصغرة حسب نسبة معينة، تسمى النمذجة المحاكيـة للواقـع،   

الموجودة في غرفـة   مثل نماذج التدريب على الطيران، ولكن بوجود غرفة بكامل أدوات التحكم

  .التحكم بالطائرة

ضـمن  , الطلبـة بين اثنين أو أكثر من , نشاط تنافسي منظم) المباراة -اللعبة( والمسابقة

بسـبب المهـارة أو الحـظ    , ومغلوب غالبوتنتهي عادة ب, وأهداف محددة مسبقاً, قوانين متبعة

إال أنهم , والتعليم بشكل منفرد وبالرغم من وجود عنصر المحاكاة والمسابقة, أو كليهما )الصدفة(

  )2000, كيلش(. مشكلين نموذجاً متداخالً وشامالً لخصائص األنشطة, ويتفاعلون معاً, يتداخلون

  تصنيف المحاكاة 8:3:2

المحاكاة : وهي, المحاكاة إلى أربعة أنواع أساسية  )Cunningham(صنف كونينجهام 

ومعالجـة المتغيـرات الختبـار     طب العملي لضـب التجريبية تعمد الطريقة التقليدية في التجري

وان التطـابق بـين نتـائج    . وتستخدم دوماً في المختبرات مثل االختبارات النفسية. الفرضيات

  . المحاكاة التجريبية في مواقف مختلفة يؤكد أنها حاسمة
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أكثر  التي تقوم على نماذج من النظم تسعى الى توقع النتائج): التنبؤية(والمحاكاة التوقعية

يستخدم الباحثون النماذج االقتصـادية دومـاً لمحاكـاة    , وعلى سبيل المثال. من تدقيق البيانات

ومن الواضـح  , واختبار اتجاهات التغيرات االقتصادية المتنوعة, االقتصاديات الوطنية والعالمية

  . في تكرار النظام الدولي بدقة جأن نجاح المحاكاة هنا يعتمد على نجاح النموذ

بهـدف تقـويم اسـتجابات الفـرد أو     , وتستخدم عادة في التدريب: لمحاكاة التقويميةوا

والمحاكاة التقويمية تحاول الـتحكم  , أو المؤسسة للمشكالت الواقعية التي ثم محاكاتها, المجموعة

ويعـدلون سـلوكهم   , بالعناصر الجوهرية للمشكالت المعنية بما يجعـل المشـاركين يجربـون   

  . لى ذلكوما إ, وقراراتهم

وتؤدي إلـى تغييـر السـلوك    , وهي أساسا لتعليم الفرد والمجموعة: والمحاكاة التعليمية

واستخدمت في هذه المحاكاة أساليب نموذجية تتضـمن تمثيـل األدوار   , والمواقف المصاحبة له

, ويرتبط هذا النوع من المحاكاة بوضوح مع المحاكاة التقويميـة , من تمارين المجموعة اَوأنواع

   ).1995, ألن شوفيلد(. وال يمكن التمييز بينهما بسهولة

: وهـي , أربعة أنواع أخـرى للمحاكـاة  ) Lockard & Manyلوكارد وماني (وحدد 

تتعلق بمعالجة أشـياء فيزيائيـة ماديـة بغـرض      (Physical Simulation)محاكاة فيزيائية 

وإجرائيـة  . ت كقيادة الطائرةوتشمل تشغيل أجهزة أو أدوا, استخدامها أو التعرف على طبيعتها

)Procedural (أو , أو تعلم الخطوات بهدف تطوير مهارات, تهدف إلى تعلم سلسلة من األعمال

كالتدريب على خطوات تشغيل آلة أو تشخيص األمراض في , أنشطة للتصرف في موقف معين

   .مجال تدريب األطباء

أساسي فـي السـيناريو الـذي     يكون للطالب فيها دور) Situational(ومحاكاة موقفية 

يعرض وليس مجرد تعلم قواعد واستراتيجيات كما هو الحال في األنواع السابقة فدور المعلم هنا 

وفيه ال  (Process)ومحاكاة لعملية ما , اكتشاف استجابات مناسبة لمواقف خالل تكرار المحاكاة

ومـن  , ظ ويتخيل ويربط العالقاتأي دور بل يعتبر مراقباً خارجياً وعليه أن يالح لطالبيؤدي ا

  ).1998, إبراهيم الفار. (ثم يتعلم باالكتشاف الحر
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اً للتقنية المسـتخدمة  تبعفقد قسما المحاكاة إلى أربعة أنماط ) 1994( مأما جلبرت ودور

والمحاكـاة  ) Physical(المحاكـاة الطبيعيـة   : ومن أهم هذه التقنيات. في بناء برنامج المحاكاة

ــية  ــة  ) Mathematical(الرياض ــاة المنطقي ــفية  ) Logical(والمحاك ــاة الوص والمحاك

)Descriptive.(  

المحاكاة الى ثالث فئات أساسية تبعاً للهدف مـن  ) 1998, ويند شتل واندريه(بينما قسم 

وهي تحتوي علـى أجهـزة أضـافية يـتم     ) Kinesthetic(محاكاة الحركية : وهي, أستخدامها

واإلجرائيـة   ,ي التدريب ومن أمثلتها التـدريب علـى الطيـران   توصيلها بالحاسوب وتستخدم ف

)Procedural (   تقوم على تناول بعض الرموز الموجودة على شاشة الكمبيوتر والتـي تحـاكي

  .ومن أمثلتها التجارب الفيزيائية والكيميائية, وتوصيلها تجميع لبعض اآلالت

ويمكن تمثيلها , ر غير مرئيةوتحتوي على نماذج لظواه :Process)(والمحاكاة العملية 

ومـن أمثلتهـا   , وتستخدم لتفسير ومالحظة التغير في تلك الظواهر, في شكل معادالت رياضية

  .وحركة الغازات, محاكاة الجهاز الدوري في جسم اإلنسان

المحاكاة العملية إلـى  ) 2003, توفيق(المشار اليه في  )1990,أريكسون وريجنن(وقسم 

حيث تتكرر العملية فـي  : Discrete Events) المتقطعة(ألحداث المنفصلةمحاكاة ا: نوعين هما

وعادة يمكن قياسها كعالقة فـي الـزمن   , حيث لكل نقطة بداية ونهاية, شكل تتابع من األحداث

وكمثال على هذا النوع من المحاكاة العملية تجميع , )(Time-Step Simulationوتسمى أحيانا 

  .عمكونات السيارة داخل المصن

في  وتتكرر فيها العملية: Continuous Events) المستمرة(ومحاكاة األحداث المتصلة 

ومـن أمثلتهـا   , والمحاكاة المتصلة ال تحتوي على نقطة بدايـة أو نهايـة  , شكل تعبير رياضي

المحاكاة إلى ستة مستويات أساسية ) فان مينتس(بينما صنف . المحاكاة العملية في سريان الموائع

ولتشـجيع التفكيـر   , وللممارسـة , وللبرهنـة , وهي محاكاة للوصف, للغاية من استخدامهاتبعاً 

  ).1995, الن شوفيلد( .ولتحسين االدراك, والتطبيق
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  طبيعة التعليم باستخدام المحاكاة 9:3:2

المـدخل ذو  : استخدمت برامج المحاكاة في التعليم بمساعدة الحاسوب المـداخل اآلتيـة  

الذي يعني ظهور رسومات معدة مسبقاً عن  )(Fixed – Sequence Approachالتتابع الثابت 

  .كل إجراء أو أداء مسموح للطالب أن يقوم به على الحاسوب

يعتمـد علـى    )(Modeling-Based Approachبينما المدخل المعتمد على النمذجة 

ـ , نموذج جهاز الحاسوب نفسه الل تحكـم  وفيه يتم تقديم مظاهر جوهرية للنظام المحاكي من خ

وفي هذا المدخل يقوم المبرمجـون باسـتخدام   , الطلبة في قيم معينة بشكل مباشر أو غير مباشر

وللحصول على قيم للبيانات الموجودة , لغات البرمجة لالستجابة لما يقوم به الطلبة من إجراءات

-Object( أما المدخل الموجه نحو الهدف). رسوم بيانية(وإلنتاج تأثيرات بصرية  جفي النموذ

oriented approach (      ففيه يتم معالجة مكونات الجهـاز أو النظـام المحـاكي علـى أنهـا

 ,Munro & Towne) ,(Solutionts, 2001, PP. 1-2) .موضوعات أو أهـداف واضـحة  

1992, P. 65)   

, على ذلك وصفت طريقة المحاكاة في التعليم بأنها أكثر الوسائل فعالة في التعلـيم  وبناَء

, وفيها يتدرب المستخدم على اتخاذ القرارات لبعض المواقف, ؤكد على التعلم باالستكشافحيث ت

. وتجعلـه يتسـاءل باسـتمرار   , وتتيح له فرصة التخيل عن طريق العرض البصري المشـوق 

  ).1997, الفرجاني(

  يف استخدام المحاكاة في التعليممراحل توظ10:3:2 

, توظيف المحاكاة في التعليم بشكل فاعلمراحل ل (Gudworth, 1994) اقترح جوردث

للمحاكـاة   والمهمـة  طلبةوبها يصنف المعلم المعلومات األساسية التي يحتاجها ال ,التمهيد :وهي

ويوضـح األهـداف التـي تحققهـا     ). إجراءات, استراتيجيات, خطط, خرائط, متضمنة تقارير(

, طلبة خطـوات حـل التمـارين   ويوضح لل. ويوزع األدوار والواجبات والمسئوليات, التمارين

  .والمصادر المتاح للطالب استخدامها ,والزمن المحدد لها
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أثناء األداء يالحظ المعلم السلوك والتواصل بين الطلبة ويدون النقاط الهامة لعمـل  في و

: مثل, حيث يقوم بدور أكثر فعالية, والخاتمة التي تتطلب تغييراً في دور المعلم, تغذية راجعة لها

طلق عليه التقويم البنائي يوهذا ما . تقييم الطلبة, تدعيم المهارات, مناقشة القرارات, األسئلة إلقاء

الذي يهدف إلى التركيز على المهارات العملية للطلبـة   Formative assessment)(التكويني 

  .أكثر من النظرية

ـ  "  )Eoston(أستون "بينماحدد  , الفهـم (يسبع مراحل لتطبيق المحاكاة في التعلـيم وه

, وإتمـام التحليـل  , وتقويم البـدائل , وتوقع النتائج, وابتكار الحلول البديلة, وتشخيص المشكالت

انه لتوظيف ) 1998, الحيلة(و أكد ).1995, الن شوفيلد().واستخالص المعلومات ,وتبليغ النتائج

, اإلعداد(: ربع اآلتيةال بد من إتباع المراحل األ, المحاكاة التعليمية في التعلم الصفي بشكل فاعل

  ).والمتابعة, والتقويم, والتنفيذ

: هي, أن التعليم باستخدام المحاكاة يتم من خالل أربع مراحل ) 1998, جابر( رأى بينما

والمفاهيم المتضـمنة فـي المحاكـاة    , التوجيه وفيها يعرض المعلم الموضوع المطلوب دراسته

بـل يمكـن أن   , نبغي أن يكون هذا الجزء األول مطوالًوال ي, وشرحاً وتفسيراً للمحاكاة, الفعلية

  . يكون سياقاً هاماً أو خلفية أو إطارا للنشاط التعليمي

ويقدم المعلم أهداف المحاكاة , في االندماج في المحاكاة لطلبةوالتدريب المشارك يبدأ به ا

على أسـلوب   )ممارسة مختصرة(بمعنى تدريب كامل , والقواعد واإلجراءات وأنواع القرارات

للتأكد من أن الطلبة قد فهموا جميع التعليمـات ويسـتطيعون القيـام    , العمل مع برنامج المحاكاة

  .بأدوارهم

وعلـى  , وإجراءات عمليات المحاكاة نفسها وفي هذه المرحلة يشارك الطلبة في المحاكاة

تلقى الطلبة التغذيـة  ويوقف المحاكاة بين الحين واألخر لي. والمرشد المعلم أن يقوم بدور الموجه

  .وليستوضحوا عن أي فكرة أو فهم خاطئ, موا أداءهم وقراراتهموليقّو, الراجعة
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المفيدة وفي هذه المرحلة يساعد المعلم الطلبة  واستخالص المعلومات والمفاهيم األساسية

ن يـتم  ويمكن أ. في تقويم المحاكاة وربطها بالمحتوى المطلوب دراسته وبالعالم الحقيقي الواقعي

 ,استخالص المعلومات بأكثر من طريقة بداية من المناقشات الحرة وانتهاء بإعداد تقارير مكتوبة

  .أو تعليقات على البرنامج أو أداء مهام تجريبية

  خطوات تصميم المحاكاة التعليمية 11:3:2

تحليـل  : وهـي , د خطوات تصميم المحاكاة الجيدة للتعلـيم ومحمو حدد كل من ليرمان

, وتحديد الهدف التعليمي بدقـة , المتعلم من حيث عمره السني وخلفيته العلمية والثقافيةخصائص 

مالءمـة  : ار الوسائط التعليميـة مـن حيـث   ير محتوى المحاكاة بما يخضع لمعايير اختياواخت

ومدى تـوفر فرصـة   , ومناسبة التكلفة مع العائد المتوقع, المحتوى للهدف التعليمي المحدد سلفاً

 ,Lierman ومدى وضوح القواعد و إمكانيـة التعـديل واالسـتخدام   , على المهاراتالتدريب 

  .)1995, بدر(و )(1994

أن تكون المحاكاة : ما يلي) 1997, زاهر(وإلعداد تصميم جيد للمحاكاة التعليمية اقترح 

وتمكن الطالب من إعادتهـا لتحقيـق   , وتثير اهتمام المتعلم, محددة ومنطقية وواضحة األهداف

وتعتمد على قواعد بسـيطة واضـحة    ,وتمس أشياء حقيقية بالنسبة للطالب, غراضها التعليميةأ

ويسهل , وتتيح للمعلم فرصة الحصول على استجابات المشتركين فور التنفيذ ,وأجهزة غير معقدة

 .طلبة بعد االنتهاء منهالتعديلها بما يتالءم مع الظروف ويسهل تقييم أداء ا

  كاةتقويم المحا12:3:2 

رد الفعـل ويتضـمن   : وهي, نموذجاً قيماً للمستويات التقويمية) (Hamblinقدم همبلن 

, قيمتها: التقويم في هذا المستوى وجهات النظر األولية للطلبة والمتدربين عن المحاكاة من حيث

فـإذا  . ومستوى التعلم ويهتم بما تعلمه المشاركون فعالً, وهكذا.....,ومتعتها, وبناؤها, وأساليبها

ومستوى السلوك , ناجحاًيعد التعلم والتمرين فإن حقق مستوى التعلم األهداف التعليمية والتدريبية 

  .يهتم بالجوانب التطبيقية من المعرفة
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ليس علـى مسـتوى األداء   , يتجه الى قياس مدى الفائدة من التعلم: والمستوى التنظيمي

ومسـتوى القيمـة   , و المنظمة أو الشركة بل على مستوى المؤسسة التعليمية أ, الوظيفي فحسب

  . النهائية في هذا المستوى يرتبط تقويم المحاكاة بالقيمة النهائية أو الجوهرية للتعليم والتدريب

أمـا التـرابط الـداخلي    , للمحاكاة ةوهذه المعايير التقويمية موجهة إلى الفاعلية الخارجي

الدقة في المحاكاة سواء على مسـتوى الطلبـة   : للمحاكاة يتم تقويمه بناء على ثالثة مفاهيم وهي

, واالعتمادية أي مدى إمكانية تطبيقهـا وتوقـع نتائجهـا    , والمتدربين أو على مستوى التصميم

  . والمنفعة في المحاكاة وهي قيمتها على أساس التكاليف والمنافع

ـ   , وال يعد التقويم نشاطاً الحقاً للمحاكاة ن تصـميم  بل يجب أن يتواصل معهـا بـدءاً م

  ) 1995, الن شوفيلد(.المحاكاة والبرنامج التعليمي والتدريبي الشامل

  مزايا استخدام المحاكاة في التعليم13:3:2 

توصلت بعض األبحاث التربوية إلى أنه ال يمكن لوسيلة تعليمية واحدة أن تحدث مجاالً 

في حين أن المحاكـاة  , صعبةواسعاً من االستجابات الالزمة لتحقيق الطالب لألهداف التعليمية ال

وان كـان  , وتساعده في الوصول إلى االسـتنتاجات المطلوبـة  , يمكن أن تساعد في تحقيق ذلك

البعض يرى أن ذلك يحتاج إلى وقت طويل إال أن العائد التعليمي يكون أقوى وأحسـن وهـذه   

م الطالب نحـو  فتستثير المحاكاة اهتما )(Enjoyment of Learningمتعة التعلم  :هي, المزايا

فاتجاهات الطلبة نحو الموضوع الدراسي تتحسن إلى حد كبير عنـد اسـتخدام أسـلوب    . التعلم

وذلك لوجود عناصر التشـويق واإلثـارة بـالموقف     ,المحاكاة كأداة في عملية التعليم والتدريب

  .التعليمي عند دراسة المادة التعليمية الجافة

تقـدم   (Visual Representation of Information)والتمثيل المرئـي للمعلومـات   

المعلومات التـي  لمعرفةوتعطي الفرصة , والنص ,الصوت والصورة والحركة المحاكاة للطالب

, المهارات والقيم واالتجاهات والخبرات والمعـارف المتنوعـة  اكتساب و, تمثل المفاهيم المختلفة

إن الصـورة المرئيـة تعطـي    " ئع وكالمثل الصيني الشـا . التي تتصل بالحياة والبيئة المحيطة
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مما يؤكد على استخدام التفكير البصري والتعليم البصري أو مـا  " معلومات أكثر من ألف كلمة

  .يسمى بالثقافة البصرية

أكدت الدراسـات  ) (Multisensory Approachواستخدامها مدخل الحواس المتعددة 

وأكثر فاعليـة  , يؤدي إلى تعلم أفضل على أن استخدام أكثر من حاسة في التعليم في نفس الوقت

وهـذا مـا يتـوفر فـي     , وأبقى أثراً وأقل احتماالً للنسيان من حيث ترسيخ وتعميق مادة التعلم

  ".أعمل فأتعلم, أرى فأتذكر, اسمع فأنسى" وقديماً قال العرب . المحاكاة

ضـحت كثيـر مـن    أوو) (Reduction in Learningوتعمل على تقليل وقت التعلم 

اسات والبحوث بأن الوقت المتطلب لتعلم كمية مواد دراسية معينة باستخدام المحاكـاة يقـل   الدر

  . بالمقارنة بالطرق التعليمية األخرى%) 50-30(بحوالي 

عمليـة   الذي يعرف بأنـه ) interactive Learning(التعلم التفاعلي وتحقق المحاكاة  

وتوضح بعـض الدراسـات أن التعلـيم    . يميتفاعلية تشبه إلى حد كبير التخاطب والحوار التعل

ويتفـوق  , بواسطة المحاكاة يأتي مباشرة بعد وسيلة استخدام المجموعات الصغيرة مع المـدرب 

وللتعلـيم  , وهذا هو أحد خـواص المحاكـاة  , على وسائل التعلم األخرى كالكتب والمحاضرات

المـادة التعليميـة فـي شـكل     ويقـدم   ,يحقق أهداف التعليم الفردي: التفاعلي فوائد عديدة منها

ويعطي الطالب الفرصة الكافية لتعلم أي موضـوع والـتمكن منـه قبـل     , موضوعات متسلسلة

وهو بذلك يتنـافس  , ويتعلم الطالب بالسرعة التي تتناسب مع قدراته, االنتقال إلى موضوع أخر

  .ويتم عرض المادة بشكل منظم ومقنن ودقيق ,مع نفسه

وذلـك الن الطلبـة عنـد    ) Increased Motivation( عيـة وتزيد المحاكاة مـن الداف 

وبذلك ال يشـعرون بصـعوبة   , ألنها بيئة مشوقة, استخدامهم لبرامج المحاكاة ال يشعرون بالملل

والتحليـل  . واالستيعابأمما يزيد من فاعلية التعليم من حيث الفهم , المادة التعليمية المقدمة إليهم

من االتجاهات التربويـة   كثيراوبذلك تحقق المحاكاة , يا للتربيةوهذا من األهداف العل, والتركيب

وهما من األمـور  , وتنمية القدرة على حل المشكالت للطلبة, مثل التعلم عن طريق االستكشاف
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وال شك أن الفضول والرغبة في االستكشاف تحفز , التي تدعمها فلسفة التعليم في عصرنا الحالي

  . القدرة على العلم المتجدد

 (Self Learning)وتشجيع التعلم الـذاتي  )(Individualismوتحقق الفردية في التعلم 

منها االعتمـاد  , وللتعلم الذاتي فوائد كبيرة. لتباين القدرات واالستعدادات بين الطلبة والمتدربين

  .والرغبة في البحث وحب االستطالع, طالبوإزالة الخوف والرهبة عند ال, على النفس

فـي   بعضاًم فتساعد الطلبة بعضه Cooperative Learning)(م التعاوني التعلوتنمي 

  .حل المشكالت التي تقابلهم في برنامج المحاكاة

إذ تساعد المحاكاة فـي بنـاء    )(Individualized Learningوتسهم في تفريد التعليم 

لى الطالب مـن  وتعمل على تحليل المفاهيم المجردة والمعلومات إ, المادة التعليمية بشكل مفصل

مما يمكنـه مـن   , وإمكاناته وقدراته, خالل تفريد التعليم الذي يأخذ بعين االعتبار وقت الطالب

التحكم في تعلمه بدرجة معقولة ومعتدلة تعطي نتائج تحصيلية أفضل وتزيد من تحفيـزه علـى   

  . التعلم بشكل أكبر

إذ تقدم معلومـات عـن    )Self-Evaluation(ومن خاللها يمكن القيام بالتقويم الذاتي 

حيث يتم تسجيل استجاباته في كل مرة يستخدم فيهـا  , الطالب والمتدرب أثناء استخدامه للبرنامج

  . ألدائه أوال بأول اوسريع اجيد اذاتي اومن ثم فهي توفر للطالب تقويم, البرنامج

ات من خالل استخدام برامجها لفتـر ) Inchored Instruction(وتحقق التعليم الراسخ 

وبقاء أثر التعلم , وتحسين عملية التذكر, المعرفي للطلبة والمتدربين وطويلة وهذا يؤدي إلى النم

وحيث أن طريقة المحاكاة تجعل الطالب يتعلم من أخطائـه  . وانتقاله إلى مواقف جديدة, بسهولة

لم عـن طريـق   وتحقق تعلماَ أكثر ثباتاً وأقوى وأقوم وأدوم وأبقى أثراً من ذلك الطالب الذي يتع

  . أداء اإلجابة الصحيحة مستنداً إلى معلومات محفوظة

له من فرصة التجريب  تتيحه بما للطالب )(Career Educationوتوفر التعليم الوظيفي 

وتدربه على المهارات والعناصر األساسية لسـوق العمـل   , الفعال النشط لحل مشكالت واقعية
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واقف تربوية تجديدية حيث تشـجع المسـؤولين عـن    وتبني المحاكاة م, بدون مخاطرة متوقعة 

وتقربه مـن روح العصـر   , التعليم على تنبي مواقف تربوية جديدة تبعده عن الجمود والتقليدية

 (Cairns, 1995, PP.1-4) (Cudworth, 1994). ومسايرة التطـور العلمـي التكنولـوجي   

(Seifeddin, 2000, PP.9-10) (Tomlinson, & Masuhara, 2000, PP.152-168)  

  سلبيات استخدام المحاكاة في التعليم14:3:2 

تتطلـب قـدراً كبيـراً مـن     : منها, على استخدام المحاكاة في التعليم أمور عديدة يؤخذ

ـ  , التخطيط والبرمجة لتصبح فعالة ومؤثرة وشبيهة بالظروف الطبيعية ب ووتتطلب أجهـزة حاس

وتحتاج إلى فريـق  , المعقدة بشكل واضح وذلك لتمثيل الظواهر, ومعدات ذات مواصفات خاصة

عمل من المعلمين والمبرمجين وعلماء النفس وخبراء المناهج وطرق التدريس وخبراء المـادة  

, عبـد اهللا الموسـى  ( .وال يخفي ما في ذلك من وقت وجهد وتكلفـة ماديـة كبيـرة   , التعليمية

2001(,)Gudworth, 1994 .(  

  التعليممعوقات استخدام المحاكاة في 15:3:3

دون استخدامها بالصـورة   حالتو, معوقات عديدة الستخدام المحاكاة في التعليموجدت 

غياب التحديد الدقيق لألهداف التعليمية والتدريبية الستخدامها : منها, المثلى في التعليم والتدريب

وعـدم  , بيةوعدم وجود خطة محددة لتوظيفها في المواقف التعليمية والتدري, في التعليم والتدريب

توفر المعلومات الالزمة لكيفية استخدامها في التعليم والتدريب و الموارد الماليـة للتجهيـزات   

والمعلمين المدربين تدريباً كافياً على االستخدامات التربويـة  , المعملية والمكانية لألجهزة الحديثة

  . للمحاكاة

وعدم توفر , م الطلبة بهاوالتزا, ووجود صعوبة في وضع جدول زمني دقيق الستخدامها

, القناعات الكافية لدى معظم صانعي القرارات في اإلدارات التربوية بأهميتها في النظام التعليمي

حيث يقضـي  , والخوف من سيطرة المحاكاة على الطالب, كخوف المعلمين من أن تأخد مكانهم

  .تربيةفترة طويلة في التعليم والتدريب فتقلل من التفاعل اإلنساني في ال
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عليها أيضا العزلة التي تفرضها المحاكاة الفردية على الطالب مما يشعره بالوحدة أخذ و

نتيجـة  , وقد تنمي التشكك لدى بعض الطلبـة فـي المعلومـات   , والبعد عن الزمالء واألصدقاء

إضافة لعدم مالءمة أو توافق برامج المحاكاة التعليميـة  , عرضها للكثير من المتناقضات العلمية

وعدم توفر برامج , الجاهزة والمتوفرة باللغات األجنبية مع المناهج المطبقة في المدارس العربية 

التي تعترض استخدام المحاكـاة فـي مجـال التعلـيم      فالمعوقات .تربوية تعليمية باللغة العربية

  ).1997, زاهر أحمد(.وعملية, وبشرية, وإجرائية, و زمنية, مادية: والتدريب هي معوقات
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة

  

  اسوب على تحصيل الطلبة في العلومدراسات أثر المحاكاة بالح 1:3
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة

أجريت دراسات عديدة لتقصي اثر استخدام المحاكاة بالحاسوب على تحصيل الطلبة في 

وفي مختلف المواضـيع الدراسـية    ياء،مثل الفيزياء، والكيمياء، واألح مجاالت العلوم المختلفة،

العلمية واإلنسانية، وفي مختلف المراحل التعليمية، وجاءت هـذه الدراسـات نتيجـة طبيعيـة     

للتغيرات التي طرأت على نوعية الخبرات المقدمة للطلبة، ومواكبة التقدم الحاصل فـي طـرق   

  :التدريس، وأساليب تقديم الخبرات بأحدث التقنيات التربوية

  اسوب على تحصيل الطلبة في العلومأثر المحاكاة بالح دراسات 1:3

بتقصي أثر استخدام المحاكاة بالحاسوب علـى تحصـيل    سات التي اهتمتاتنوعت الدر  

  :الطلبة في العلوم ومن أهمها

  دراسات أثر المحاكاة بالحاسوب على تحصيل الطلبة في الفيزياء 1:1:3

استخدام تجارب المحاكـاة المعتمـدة    صي أثرلتق )1973،ويليام رودني ،هيوز(دراسة 

على الكمبيوتر على اكتساب المهارات العملية وتحصيل محتوى المادة في مختبر الفيزيـاء فـي   

  :وحاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالين األتيين. المرحلة الثانوية

المهـارات  ما أثر استخدام تجارب المحاكاة المحوسبة على اكتساب طلبة المرحلة الثانويـة   •

العملية المتمثلة بتصميم التجارب، فحص العالقات بين متغيرات المختبر، الوصـول إلـى   

 استنتاجات يمكن تطبيقها؟

ما أثر استخدام تجارب المحاكاة المحوسبة على تحصيل طلبة المرحلة الثانوية في مبحـث   •

 ؟الفيزياء

اء بالمشـاركة فـي   طالبا من صفين من صفوف الفيزي) 51(وتكونت عينة الدراسة من 

أربع تجارب مخبرية وحاالت محاكاة، إذ استغرق تنفيذ التجربة أربعة شـهور، وتـم اختيـار    
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األولى تـدرس  : الطالب بالطريقة العشوائية وتم توزيعهم في مجموعات المعالجة الثالث، وهي

بـر الفيزيـاء   التجارب الفيزيائية في مختبر الفيزياء، والثانية تدرس التجارب الفيزيائية في مخت

وأيضا من خالل برامج المحاكاة بالحاسوب، والثالثة تدرس تجارب الفيزيائية باستخدام محاكـاة  

 .الحاسوب

 القدرة على فحص العالقات بين متغيرات المختبـر، : وتم فحص المهارات العملية اآلتية

السـتنتاجات  وتصميم التجارب، والوصول إلى استنتاجات يمكن تطبيقها، وتم استخدام مقيـاس ا 

ومقياس استخدام المعلومات، وبعد االنتهاء من التطبيق تم تحليـل   ,واختبارات عملية ,التجريبية

  :البيانات باستخدام تحليل التباين المشترك، وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية

أن مجموعة التعلم بمحاكاة الحاسوب حصلت على أعلى متوسط في مقيـاس اسـتخدام   

الحاسـوب ومجموعـة    -صيل العلمي مرتفع، بينما حصلت مجموعة المختبـر المعلومات والتح

المختبر على متوسط حسابي أعلى في درجات فحص المهارات العملية، رغم أن الفرق لم تكـن  

  . ذات أهمية إحصائية

التي هدفت إلى تطوير وتقييم سلسلة من حوارات المحاكاة من ) 1976 ،فينسنت(دراسة 

التجارب االستقرائية التي قامت بتطويرها لجنة دراسـة علـم الفيزيـاء    خالل الحاسوب توازي 

)PSSC (وحاولـت  . يقوم الطلبة من خاللها بتقديم تعميمات حول قـانون نيـوتن الثـاني    التي

ما أثر استخدام تجارب المحاكـاة المحوسـبة علـى    : الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

  لثانوية في صفوف الفيزياء؟تحصيل وزمن تعلم طلبة المرحلة ا

مجمـوعتين تجـريبيتين ومجموعـة    (وتكونت عينة الدارسة من ثـالث مجموعـات   

افالم أ األولى تجريبية تدرس من خالل تفاعل الطلبة مع برامج المحاكاة المحوسبة ومع):ضابطة

وبيانات  فالموالثانية تجريبية تدرس من خالل تفاعل الطلبة مع األ تم تطويرها في هذه الدارسة،

وراق عمل للمسائل يتم مناقشتها مع معلمهم، والثالثة ضـابطة  أمحاكاة دون استخدام الكمبيوتر و

ن إال أن تفاعلهم مع معلمهم ومع يدرست نفس المفاهيم التي درسها طالب المجموعتين التجريبيت
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لـى كـان   وتبين من البيانات التي جمعت أن تعلم المجموعة األو) PSSC(مواد مختبر واقعية 

أعلى بداللة إحصائية من المجموعتين األخريين، وأن تعلم المجموعة الثالثة كـان أقـل بداللـة    

إحصائية من المجموعتين األخريين، وقضى طلبة المجموعة الضابطة وقتا أكثر في النشـاطات  

  .نالتعليمية مقارنة بالمجموعتين التجريبيتي

إلى تقصي أثر  هدفت) 2002(عبوشي المشار إليها في ال) Choi,etal,1978(دراسة 

أسلوب المحاكاة باستخدام الحاسوب على التحصيل اآلني والمؤجل لطلبة المرحلة الثانويـة فـي   

  :وحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية. في الفيزياء مفهوم الحجم المزاح كوريا في

جل لدى طلبة الصـف  هل لطريقة التدريس أثر دال إحصائيا على التحصيل اآلني والمؤ •

 الثامن في مبحث الفيزياء ؟

هل للجنس أثر دال إحصائيا على التحصيل اآلني والمؤجل لدى طلبة الصف الثامن في  •

 مبحث الفيزياء ؟

هل لتفاعل طريقة التدريس والجنس أثر دال إحصائيا على التحصيل اآلني والمؤجل لدى  •

 طلبة الصف الثامن في مبحث الفيزياء ؟

من طلبة الصف  )طالبة 65طالبا و 63(طالبا وطالبة  (128)من  نة الدراسةعيوتكونت 

ـ  31(الثامن ووزعت بطريقة عشوائية على مجموعتين األولى تجريبيـة    )طالبـة  32و  اَطالب

 33و اًطالب 32(والثانية ضابطة ، درست المادة التعليمية عن طريق المحاكاة باستخدام الحاسوب

وللمقارنة . ليمية عن طريق القيام بتجارب مخبريه يدوية داخل المختبردرست المادة التع )طالبة

وتم إعادة تطبيق االختبار بعد ، وعتين أعد الباحثان اختبارا تم تطبيقه بعد إنهاء التجربةمبين المج

يوما من إجراء االختبار األول لفحص قدرة الطلبة على االحتفـاظ أو االسـترجاع لمـا     )(45

  :أظهرت الدارسة النتائج اآلتيةاء التحليالت اإلحصائية وبعد إجر .تعلموه

على مستوى داللـة   المؤجل اآلني وال يوجد اختالف في تحصيل الطلبة على االختبار 

)α=0.05 (يوجد اختالف في ، بينما بين المجموعة التجريبية والضابطة يعزى لطريقة التدريس
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يعـزى   )α=0.05(ستوى الداللة اإلحصائية على م اآلني والمؤجلتحصيل الطلبة على االختبار 

على  اآلني والمؤجلوال يوجد اختالف في تحصيل الطلبة على االختبار  ،رللجنس ولصالح الذكو

  .يعزى للتفاعل بين الجنس والطريقة) α=0.05(مستوى الداللة اإلحصائية 

 هدفت إلـى تقيـيم  ) 2000, محفوظ(المشار إليها في  )Burns,1992( دراسة بورنس

وحاولت هذه الدراسة اإلجابة . فعالية استخدام المعمل الحاسوبي في تدريس الفيزياء في الجامعة

  :عن األسئلة اآلتية

تحصـيل   اتبين متوسـط  (P<0.05)هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  •

الطلبة الذين درسوا الفيزياء باستخدام طريقة المحاكـاة بالحاسـوب والـذين درسـوها     

 خدام طريقة المعمل االعتيادي؟باست

اتجاهـات   اتبين متوسـط  (P<0.05)هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  •

باستخدام طريقة المحاكـاة بالحاسـوب والـذين درسـوها      الذين درسوا الفيزياء الطلبة

  باستخدام طريقة المعمل االعتيادية؟ 

توزيعهم عشوائيا إلى مجموعتين غير وطالبة تم  اًطالب) 291(وتكونت عينة الدراسة من 

: وطالبة تم تقسيمهم إلى مجموعتين باًلاط) 174( Aبلغ عدد أفراد المجموعة ) A,B(متساويتين 

, الضـوء  ،موجـات (طالبا وطالبة درست مقررا في الفيزيـاء فـي   ) 45(تجريبية مكونة من 

طالبا وطالبة درسـت  ) 46(وضابطة مكونة من  ،باستخدام طريقة المحاكاة بالحاسوب )الحرارة

طالبـا  ) B)117 بينما بلغ عدد أفراد المجموعة .المقرر نفسه باستخدام طريقة المعمل االعتيادية

طالبا وطالبة درست المقرر نفسـه  ) 29(تجريبية مكونة من : وطالبة تم تقسيمهم إلى مجموعتين

البة درسـت المقـرر   طالبا وط) 32(وضابطة مكونة من , باستخدام طريقة المحاكاة بالحاسوب

  .نفسه باستخدام طريقة المعمل االعتيادية

لقياس اتجاهات الطلبـة نحـو    اًومقياس ،تحصيليا لقياس تحصيل الطلبة اًواستخدم اختبار

ال توجد فروق دالـة إحصـائيا بـين متوسـط     : وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية ،مقرر الفيزياء



 59

المحاكاة بالحاسوب وتحصيل الطلبة الذين درسـوا   تحصيل الطلبة الذين درسوا باستخدام طريقة

بينما توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهات الطلبـة نحـو    ،باستخدام طريقة المعمل االعتيادية

  .مقرر الفيزياء لصالح الطلبة الذين درسوا بمحاكاة الحاسوب

هدفت إلـى تقصـي أثـر اسـتخدام ثـالث       )Rutherfort,1999(دراسة رذرفورد 

، )الشـارحة (المحاكاة بالحاسوب، ودورة التعلم، والطريقة المفسـرة  : جيات تدريسية هياستراتي

هل توجد : وحاولت الدارسة اإلجابة عن السؤال اآلتي. على إدراك الطلبة لقوانين الحركة الثالث

بين إدراك الطلبة الذين درسوا قوانين الحركة  )a=0.05(فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة 

  والذين درسوها بالطريقة المفسرة الشارحة؟, اكاة الحاسوب والذين درسوها بدورة التعلمبمح

صفوف في المرحلة العليا، حيث درس كل صف بإحدى  ةوتكونت عينة الدراسة من ثالث

هذه االستراتيجيات مساق مقدمة في علم الفيزياء، وبعد دراسة المساق، تم تقويم إدراك الطلبـة  

الثالث باستخدام خرائط المفاهيم، كما تم تعريض الصفوف الثالث إلى اختبـار  لقوانين الحركة 

من نوع اختيار من متعدد قبلي وبعدي، لتقصي أثر تحسن إدراك الطلبـة للمفـاهيم الفيزيائيـة    

المتعلقة بقوانين الحركة الثالث، ولم تظهر النتائج وجود فروق دالة إحصائياَ بين االستراتيجيات 

  .سن إدراك الطلبة لقوانين الحركةالثالث في تح

أثر استخدام طريقة المحاكاة باستخدام الحاسـوب فـي    لتقصي) 2000،محفوظ(دراسة 

 ,تحصيل طلبة المستوى الثاني الجامعي تخصص فيزياء في تجارب دوائـر التيـار المسـتمر   

سـة  راالد وحاولـت هـذه   .األثر الذي ينشأ عن استخدام طريقة المعمل االعتياديةبومقارنة ذلك 

  :اإلجابة عن األسئلة اآلتية

بين متوسطات درجـات طلبـة    )a=0.05(عند مستوى داللة  دالة إحصائياَهل توجد فروق   •

المستوى الثاني الجامعي الذين تعلموا تجارب دوائر التيار المستمر باستخدام طريقة المحاكـاة  

باسـتخدام طريقـة المعمـل     ومتوسط درجات الطلبة الذين تعلموا التجارب نفسها ،بالحاسوب

  على االختبار التحصيلي البعدي؟ االعتيادية
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بين متوسطات درجـات طلبـة    )a=0.05(عند مستوى داللة  دالة إحصائياَهل توجد فروق   •

قـة  يتبعاً لمتغير الجنس تعزى لطر ،المستوى الثاني الجامعي في تجارب دوائر التيار المستمر

  التدريس في المجموعة التجريبية؟

بين متوسطات درجـات طلبـة    )a=0.05(عند مستوى داللة  دالة إحصائياَهل توجد فروق   •

بين طريقـة الـتعلم    للتفاعلالمستوى الثاني الجامعي في تجارب دوائر التيار المستمر تعزى 

  وجنس المتعلم في المجموعة التجريبية؟ )المحاكاة(

في الجمهورية  امعي في جامعة عدنوتكونت عينة الدراسة من طلبة المستوى الثاني الج    

تـم   ,لبـة اوط اًطالب) 36(م البالغ عددهم ) 1998/ 1999(اليمنية للفصل الدراسي الثاني للعام 

وطالبة درسـت تجـارب التيـار     اَطالب) 18(مجموعتين تجريبية شملت  إلىتوزيعهم عشوائيا 

درست نفـس المحتـوى    طالبات) 5(و اًطالب) 13(وضابطة شملت  ،المستمر بمحاكاة الحاسوب

وخطط تدريسية مالئمـة  , MEPI)(واستخدم برنامج تعليمي فيزيائي  ،بطريقة المعمل االعتيادية

واختبار تحصـيلي تـم    ،)المعمل االعتيادية, المحاكاة(لتدريس تجارب التيار المستمر بطريقتي 

, الفهـم  ,التـذكر (واقتصر على قيـاس ثالثـة مسـتويات    ) في تجارب التيار المستمر(ضبطه 

واتبعت الدراسة المنهج الوصفي للجانب النظري والتجريبي للجانب اإلجرائي مـن   ،)والتطبيق

 ال توجد فروق دالة إحصـائيا عنـد مسـتوى داللـة     :وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية ،الدراسة

)a=0.05 ( ومتوسـطات درجـات طلبـة     ,درجات طلبة المجموعة التجريبيـة  متوسطاتبين

بين متوسطات ) a=0.05( وال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ،ضابطةالمجموعة ال

  .جنسالللتفاعل بين طريقة التعلم وأو  ،تعزى لمتغير الجنسدرجات طلبة المجموعة التجريبية 

المختبر المعتمد علـى  بمختبر الفيزياء التقليدي  هدفت إلى مقارنة) 2005،جيتي(دراسة 

الهندسة فـي   طالبا يتعلق بتعلم مفاهيم موضوع أنظمة االتصاالت لدى المحاكاة المحوسبة فيم

مثـل   فاعلـة المحاكاة بـالكمبيوتر   تفحصت هذه الدراسة إن كان، إذ المرحلة الجامعية األولى

نشاطات مختبر الفيزياء في تعليم طلبة الهندسة االلكترونية في المرحلة الجامعية مفـاهيم نقـل   

   ،موجات الكهربائيةاإلشارات وتغيير تردد ال
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طالباً من طلبة الهندسة في المرحلة الجامعية األولى فـي  ) 80( تكونت عينة الدراسة من

بلغ عدد أفـراد  عشوائياً على مجموعتين  ووزعت ،في المنطقة الجنوبية الشرقية كالورينا جامعة

فـي   درسـت ة ضابطوالثانية , عن طريق المحاكاة درست تجريبيةاألولى  اَطالب) 40(كل منها 

وللمقارنة بين المجموعتين أعد الباحث اختبـارا تـم تطبيقـه بعـد     . المختبر من خالل التجربة

فهم المفاهيم، وتذكر  من موعد المعالجة األولى لقياس أسابيع) 3(المعالجة مباشرة، وبعد مرور 

التحلـيالت  وبعد إجراء  ،المفاهيم، وإكمال وقت تجارب المختبر، واإلدراك نحو تجارب المختبر

المجموعتين لصـالح  بين  إحصائياً دالةوجود فروق : اإلحصائية أظهرت الدراسة النتائج اآلتية

 ؤجـل، الم االختبارو) بعد التجربة مباشرة( نيالمفاهيم اآل اختبار مجموعة المحاكاة على كلٍ من

 ,امج المحاكـاة إحصائياً بين اتجاهات مجموعة المحاكاة نحو برن فروق دالةبينت النتائج وجود و

إحصائياً بين المجموعتين حول االتجـاه نحـو    دالوجود فرق و اآلني، اختبارهم وبين عالمات

إحصائياً بين  دالوجود فرق  وتبين أيضاَ ،وكان ذلك لصالح مجموعة المحاكاة ,خبرات المختبر

  .المجموعتين حول وقت اإلكمال في المختبر وكان ذلك لصالح مجموعة المحاكاة

) 2006,مصـطفى (ليهـا فـي   إالمشار ) Tao&Gunston(سة تاو وجونستون درا    

لتقصي أثر استخدام برامج المحاكاة المحوسبة على اكتساب المفـاهيم العلميـة فـي موضـوع     

وحاولت الدراسة اإلجابة . لدى طلبة الصف العاشر األساسي في ملبورون في استراليا الميكانيكا

 برامج المحاكاة المحوسبة على اكتسـاب المفـاهيم العلميـة    ما أثر استخدام: عن السؤال اآلتي

 لدى طلبة الصف العاشر األساسي في ملبورون في استراليا؟ الصحيحة في موضوع الميكانيكا

وقام الطلبـة   وطور الباحثان برنامجا باستخدام محاكاة الحاسوب في موضوع الميكانيكا،

دى أخطاءهم المفاهيمية على أجهزة الحاسـوب  بتنفيذ األنشطة التي تناولت ظواهر محسوسة تتح

من خالل مجموعات ثنائية، ثم أجروا مناقشات مع األقران لتبادل اآلراء، ولفحص أثر الطريقـة  

واكتساب المفاهيم العلمية الصحيحة، تم اختبار المشاركين في بداية  ,في إحداث التغيير المفهومي

رهم من خالل اختبار مفهومي مؤجل لمالحظة مـدى  ثم في نهايتها، وأعيد اختبا, أعمال الدارسة

ثبات اكتساب المفاهيم العلمية، رغم المعطيات اإليجابية لنتائج الدراسة فيما يتعلق بـالفرق بـين   
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أداء الطلبة في االختبار اآلني والمؤجل، إال إن إطالة اإلدراك المفهومي الصحيح بحيث يكـون  

ومستوى المناقشات التي قامت بها المجموعـة، وأظهـر   مقاوما للنسيان بدا أكثر ارتباطا بنوع 

تحليل نتائج االختبار المفهومي المؤجل في ضوء مستويات المناقشات في المجموعات التي تـم  

  .أن المجموعات التي تعلمت بالمحاكاة بالحاسوب كانت أعمق في مناقشتها: تسجيلها وتحليلها

قط من طلبة الصف العاشر، مما يلقـي  طالبا وطالبة ف) 12(وتكونت عينة الدراسة من 

العراقيل أمام تعميم النتائج إال أن نتائج الدراسة أشارت إلى أن طرق التعليم بمحاكاة الحاسوب، 

تتفق مع نموذج التعلم المولد، وطريقة الخبرة المباشرة، مع تعديل بسيط، إذ يقوم الطالب بالنشاط 

  ).dry lab(ف من خالل الحاسوب، او ما يسمى بالمختبر الجا

هـدفت إلـى تقصـي أثـر      )Selahattin et al, 2006(ن ودراسة سيالهتين وآخر

بمساعدة الحاسوب بنمط المحاكاة والتعلم البنائي على تحصيل طلبة المدارس الثانويـة   التدريس

  :وحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية. واتجاهاتهم نحو مبحث الفيزياء

في مستويات المعرفة والفهـم   (P<0.05)عند مستوى داللة  صائياهل توجد فروق دالة إح •

المحاكـاة  (والتطبيق لدى طلبة المدارس الثانوية في ديار بكر تعـزى لطريقـة التـدريس    

 ؟)التعلم البنائي, بالحاسوب

في اتجاهات الطلبة نحو الفيزياء (P<0.05) هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة •

  ؟)التعلم البنائي, المحاكاة بالحاسوب(تدريس تعزى لطريقة ال

طالبا وطالبة من مدرسة ثانوية خاصة في منطقة ديار ) 32(وتكونت عينة الدراسة من 

درست ) 16(بكر في تركيا، وتم اختيارها بالطريقة العشوائية وتقسيمها إلى مجموعتين تجريبية 

توى وفق طريقـة الـتعلم البنـائي    درست نفس المح) 16(الفيزياء بمحاكاة الحاسوب، وضابطة 

وخضعت كال المجموعتين إلى اختبار قبلي للتأكد من تكافؤ المجموعتين، وفي نهايـة التجربـة   

من نوع اختيار من متعدد فـي   فقرة) 29(تقدمت كلتا المجموعتين الختبار تحصيلي مكون من 

إحصـائية فـي مسـتويي     مادة االلكترونيات، وأثبتت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق دالة
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، فيما لم توجد فروق دالة )المحاكاة(المعرفة والفهم، ولصالح طريقة التدريس بمساعدة الحاسوب 

إحصائية في مستوى التطبيق، ولمعرفة الفروق بين اتجاهات الطلبـة نحـو الفيزيـاء اسـتخدم     

  .ر بطريقة التدريسالباحثون مقياساً مخصصاً لذلك، أثبتت النتائج أن اتجاهات الطلبة لم تتأث

فـي   حاسـوب أثر استخدام المحاكاة المعتمـدة علـى ال   لتقصي )2006 ،ستيفن(دراسة

إذ جـاءت   الفيزياء في المرحلة الثانويـة  مفاهيم فهم في تعلممستوى الالمختبر من أجل تعزيز 

نتيجة لما أظهرته نتائج األبحاث في مجال التربية الفيزيائية من أن الطلبـة يحضـرون معهـم    

وحاولـت  .مفاهيم مختلفة في غرفة الصف والتي يمكن أن تعيق تعلمهم وتعيق وسائل تعلـيمهم 

  :الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

في تعزيز  MBL)(هل توجد فروق دالة إحصائيا لتجارب المحاكاة المعتمدة على الحاسوب  •

 الفهم الصحيح للمفاهيم الفيزيائية لطالب المرحلة الثانوية؟

فـي   MBL)(جد فروق دالة إحصائيا لتجارب المحاكاة المعتمدة علـى الحاسـوب   هل تو •

  .اتجاهات طالب المرحلة الثانوية نحو الفيزياء والكمبيوتر

اسـتخدموا محاكـاة    طالبا من طلبة المرحلـة الثانويـة  ) 69( تكونت عينة الدراسة من

في فهم الطالب  )(<g>متوسط التحصيل المعياري وتم قياس  ،)MBL(الحاسوب في نشاطات 

فحـص  وتـم   )FMCE(الصحيح للمفاهيم الفيزيائية باستخدام التقييم المفهومي للقوة والحركـة  

ومقياس االتجاه نحو  VASS)(اتجاهات الطلبة نحو الفيزياء مستخدما فحص اآلراء حول العلوم 

جـارب  توجد فـروق دالـة إحصـائيا لت    ال: وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية CAS)( حاسوبال

في تعزيز الفهم الصحيح للمفاهيم الفيزيائيـة بعـد أن    )(MBLالمحاكاة المعتمدة على الحاسوب

أكملوا سلسلة من تجارب المحاكاة في منهاج أدوات التفكير العلمي و عزى الباحث ذلك إلـى أن  

ـ  ـ  كالتحاالت المحاكاة كانت غير فعالة في تعزيز التغير في المفاهيم أو أنه كان يوجد مش ي ف

بينما توجد فروق دالة إحصائياَ فـي اتجاهـات    ،تنفيذ المعالجة أدت للحيلولة دون تحقيق فعاليتها

بينمـا وجـد    ،(VASS)الطالب نحو الفيزياء حسب أبعاد التركيب والتفكير التأملي في مقياس 
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ـ   ي تحول سلبي في اتجاهاتهم نحو الحاسوب في المقاييس الفرعية وهي القلق والفائدة الـواردة ف

، وعزى الباحث التحول السلبي في االتجاهات نحو الحاسوب إلى الوقت والعمل (CAS)مقياس 

  , اإلضافيين المطلوبين من الطالب للقيام بتجارب المحاكاة بدون مقابل يذكر في عالمة الفيزياء

 حاسـوب التعليم بمسـاعدة ال  من أنالتحقق إلى  هدفت )Bayrak,2008(دراسة بيراك 

التقليدية، من حيث زيادة نجاح طلبـة الجامعـة فـي     من الطريقةة يأكثر فعال كوني) المحاكاة(

جامعة وقد أجريت هذه الدراسة في قسم تعليم العلوم والرياضيات للمرحلة الثانوية في . الفيزياء

من طلبة السـنة  طالبة طالباً و ) 78(و بلغ حجم العينة  ،Hacettepe University)( هاسيتيبي

سمي تعليم األحياء والكيمياء، و كانت المجموعة التجريبية هم طلبـة قسـم تعلـيم    األولى في ق

األحياء، فيما كانت المجموعة الضابطة هم طلبة قسم تعليم الكيمياء، وقد تم اختيار العينة بطريقة 

عشوائية من كال القسمين، وقام الباحث نفسه بتدريس المجموعتين، وتضمنت الدراسـة إجـراء   

حدهما قبلي واآلخر بعدي، وكان محتوى المادة الدراسية عن الفيزياء الضوئية، وقـد  اختبارين أ

، وتعلـم  Peal3)(تعلم طلبة المجموعة التجريبية المادة الدراسية عن المحاكاة من خالل برمجية 

وتمت معالجة نتائج اختبـار  . طلبة المجموعة الضابطة المادة نفسها من خالل طريقة المحاضرة

، وأثبتت النتـائج أن الطلبـة الـذين    )ت(واختبار ) SPSS(لبعدي من خالل برمجية التحصيل ا

تعلموا بطريقة المحاكاة باستخدام الحاسوب كانوا أكثر نجاحاً من أولئك الذين تعلموها من خـالل  

  . طريقة المحاضرة

هدفت إلى تقصي أثر تجـارب  ) Ding& Hao Fang, 2009(دينغ وهاوفانغ دراسة      

وحاولـت الدارسـة   . بالحاسوب في استكشاف الطالب تعلم انكسار الضوء في الصينالمحاكاة 

هل يوجد تأثير لطريقة التدريس علـى الـتعلم االستكشـافي    : اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

  للطالب؟

على فهم قـوانين و   البركزت الدراسة على تصميم مختبر الفيزياء بالمحاكاة لمساعدة الط    

وعد الباحثان بيئة التعلم بالمحاكاة من خالل تقديم بيئات عرض قوية وداعمـة   ،اءمفاهيم الفيزي

 ،وانحراف الضوء األشعةفي هذه الدراسة قدم الباحثان تجارب محاكاة النكسار  ،لمفاهيم الفيزياء
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التجربـة واستكشـاف    ميترباراتعديل  البوفي هذه التجربة يمكن للط) ++C(باستخدام برمجة 

نتائج الدراسـة   وأظهرت, من طلبة الكلية اًطالب) 64(وطبقت هذه التجربة على  ,سارقانون االنك

وتحسين القدرات , اكاة االفتراضية في مهارات البحثتفوق المجموعة التي درست التجربة بالمح

   .االستكشافية

  :من حيث التعليق على الدراسات في مجال الفيزياء    

وع هذه الدراسة أثر استخدام المحاكـاة بالحاسـوب   تناول موض: موضوع الدراسة وأهدافها •

على التحصيل اآلني والمؤجل لطلبة الصف الحادي عشر واتجاهاتهم نحو وحدة الميكانيكـا  

إذ تناولـت الدراسـات    ومعلمها، وهذا يمثل أحد أهم نقاط االختالف عن الدراسات السابقة،

سـتون المشـار إليهـا فـي     سـة تـاو وجن  راالسابقة مواضيع مختلفة في الفيزياء عـدا د 

في حين أن هذه الدراسة تناولت فروع  التي تناولت الميكانيكا بشكل عام، )2006مصطفى،(

علم القوى والحركة، وقوانين نيوتن، والشغل والطاقة وتحوالتها، وهـذا  : علم الميكانيكا مثل

هـذا   دراسة تناولـت مثـل   ةخاصة أنه ال توجد أيبيدلل على أصالة الموضوع وحداثته و

الموضوع في البيئات العربية، أما من حيث الهدف فقد اتفقت مع الدراسات السابقة لتقصـي  

واالتجـاه نحـو طريقـة     ,التحصيل: على المتغيرات التابعة، وهي أثر المحاكاة بالحاسوب

, االتجـاه نحـو معلـم الفيزيـاء    : متغيرين تابعين جديدين وهما التدريس، إال أنها أضافت

  . مادة المتعلمةاالحتفاظ بالو

تمثلت عينة هذه الدراسة ومجتمعها في المدارس الحكومية التابعـة  : مجتمع وعينة الدراسة •

بمديرية جنوب نابلس للصف الحادي عشر العلمي، حيث  لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية

ه مجموعتين تجريبيتين ومجموعتين ضابطتين، وهي بذلك لم تتشاب من تكونت عينة الدراسة

  .مع أي من الدراسات السابقة

انصب اهتمام الدراسات السـابقة علـى المـنهج شـبه     : في هذه الدراسة المنهج المستخدم •

، بينمـا التحصـيل   واتخذت معظمها طرائق التدريس كمتغير مسـتقل  ،التجريبي والوصفي

، دراسة سـتيفن وسـيالهتين  : مثل ,واالتجاه نحو طريقة التدريس أو الحاسوب كمتغير تابع

وتتفق هذه الدراسة مع هذا القسم من الدراسات إال أنها تناولت االتجاه نحو المعلم واالحتفاظ 
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خر آقسم  اتخذتبالمادة المتعلمة كمتغيرات تابعة لم تتناولها أي من الدراسات السابقة، بينما 

   .من هذه الدراسات طرائق التدريس كمتغير مستقل والتحصيل كمتغير تابع

وهي بذلك تتفق مـع بعـض    )االختبار واالستبانة(اعتمدت هذه الدراسة على : أداة الدراسة •

 )2000سيالهتين،(و) 2005،جيتي(الدراسات مثل دراسة 

حيث شملت مختلف المراحل  ،ها الدراسات السابقةيلإالتي تطرقت  تنوعت المراحل التعليمية •

فاقتصرت على طلبة الصف الحادي  ، أما الدراسة الحاليةالجامعية ،الثانوية ، العليا،التعليمية

 .عشر العلمي

 ، وتفاعله مع طريقـة التـدريس،  اختلفت الدارسات السابقة من حيث تناولها متغير الجنس  •

 .فمعظم الدراسات لم تتطرق له عدا دراسة شوي ومائسة

  في الكيمياء أثر المحاكاة بالحاسوب على تحصيل الطلبة دراسات 2:1:3

هـدفت إلـى   ) 2000,محفوظ (المشار إليها في ) Gokhale,1991(دراسة جوخالي 

المقارنة بين فاعلية محاكاة الحاسوب وفاعلية طريقة المعمل اليدوي في تدريس دوائر المنطـق  

ومعرفة اثر تعليمات الدرس المعطاة قبل وبعد استخدام طريقتي المحاكاة بالحاسوب والمعمـل،  

  :وحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

طالب المجموعتين في تحصيل  )a=0.05(هل توجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة  •

 التجريبية والضابطة في االختبار البعدي؟

طـالب الـذين   الفي تحصـيل  ) a=0.05(هل توجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة  •

قرؤوهـا بعـد    قرؤوا التعليمات قبل استخدام طريقتي المحاكاة والمعمل عن أولئك الـذين 

  استخدام طريقتي المحاكاة والمعمل؟

تعلمت  طالبا تم توزيعهم عشوائيا إلى مجموعتين تجريبية) 96(تكونت عينة الدراسة من 

واستخدم اختبار  ،)المعمل(وضابطة تعلمت نفس المحتوى بالطريقة التقليدية  ،بمحاكاة الحاسوب
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ابطة واختبار بعدي لقيـاس فاعليـة طريقـة    قبلي للتحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية والض

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين المجمـوعتين فـي   : وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية ،التدريس

 واؤقـر وتوجد فروق دالة إحصائيا في االختبار البعدي لصالح الطلبة الـذين   ،االختبار البعدي

  .م طريقتي المحاكاة والمعملاالتعليمات بعد استخد

هدفت إلى الكشف عن تأثير تجارب المحاكاة المرتبطـة  ) 1992،جيبان وأسكر(سة درا

بالحاسوب على مستوى التحصيل ومهارات العمليات المرتبطة بتعلم الكيمياء كقدرة على التفكير 

  :األسئلة اآلتية وحاولت الدراسة اإلجابة عن. المنطقي لطالب الصف السابع األساسي في تركيا

في تحصيل طـالب الصـف   ) Xa 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى داللة هل توجد فروق   •

 في مادة الكيمياء تعزى لطريقة التدريس؟ السابع األساسي

في مهارات التفكير المنطقـي  ) Xa 0.05(هل توجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة   •

 س؟في مادة الكيمياء تعزى لطريقة التدري لدى طالب الصف السابع األساسي

من طالب الصف السابع األساسي، وتم توزيـع   اًطالب) 68(وتكونت عينة الدراسة من 

طالباً درسوا مادة الكيمياء بالطريقة التقليدية، ) 34(عينة الدراسة إلى مجموعتين، ضابطة وتضم 

ـ . طالباً درسوا المادة نفسها بالمحاكاة بمساعدة الحاسوب) 34(وتجريبية تضم   انواستخدم الباحث

لقياس تحصيل الطلبة في الكيمياء، واستخدم اختبـار   اَطبق قبل المعالجة وبعدي اَتحصيلي اَختبارا

وأظهرت نتائج الدراسة وجود  ،)ت(تم تحليل البيانات إحصائياً باختبار . قدرات التفكير المنطقي

فروق دالة إحصائياً في تحصيل الطلبة العلمي تعزى لطريقة التـدريس ولصـالح المجموعـة    

التجريبية، وتوجد فروق في قدرات التفكير المنطقي لصالح أفراد المجموعـة التجريبيـة التـي    

  .درست باستخدام المحاكاة بمساعدة الحاسوب

هدفت إلى الكشف عـن   Omer, Petec & Ilkar, 1992)(والكر  وبيتك عمر دراسة

 وعلـى  الكيميـاء،  مادة في الطالب على تحصيل المشكالت وحل بالحاسوب المحاكاة مدى تأثير

 فـي  واستخدم. الثانوية المدارس لطالب الكيمياء، وذلك نحو واالتجاهات العلمي، التفكير مهارات
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 طريقة تستخدم تجريبية وأخرى بالحاسوب، طريقة المحاكاة تستخدم تجريبية مجموعة التجربة هذه

اسـة اإلجابـة عـن    وحاولت الدر .التقليدية الطريقة ضابطة تستخدم مجموعة المشكالت، ثم حل

تفكيرهم ومهارات  هماتجاهاتجد أثر لطريقة التدريس على تحصيل الطلبة وهل يو: السؤال اآلتي

  ؟العلمي

 لكـل  المعالجـة  و تمـت  .التاسـع  الصـف  طالب من طلبة )200(من العينة وتكونت

 اختبـار  فـي  تمثلت الدراسة في هذه أدوات (4) استخدمت و ،أسابيع(9) مدى على المجموعات

 علـى  المقدرة االتجاهات، واختبار علمي، واختبار تفكير مهارات واختبار الكيمياء، في حصيليت

 أعطت المشكالت حل وطريقة بالحاسوب المحاكاة أن طريقة إلى النتائج وأشارت .المنطقي التفكير

 قليديـة الت بالطريقة مقارنة وذلك ,العلمي التفكير مهارات وفي ,في التحصيل عالية قيمة ذات نتائج

 قورنـت  مـا  إذا قيمـة  ذات نتائج أعطت بالحاسوب المحاكاة طريقة االتجاهات فإن يخص وفيما

  .المشكالت طريقة حل أو التقليدية بالطرقة

) (Geban, Ozkan, and Yalcinalp,1995 جيبان وأسكان و يلسـينالب  دراسة

نحو واتجاهاتهم  لثامنطلبة الصف اعلى تحصيل بمحاكاة الحاسوب  اثر التعليم هدفت إلى تقصي

 طالب وطالبة من طلبة الصـف الثـامن مـوزعين    )101( تكونت عينة الدراسة منو .الكيمياء

طالبا وطالبة ) 51(التجريبية من المجموعة  تكونتو ،على مجموعتين تجريبية وضابطة عشوائياً

ـ  32( بةطالبا وطال )50(، بينما اشتملت المجموعة الضابطة على )طالبة 16و اَطالب 35(  اَطالب

في تحصيل الطلبة تعزى لطريقة اَ إحصائي دالةأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق  .)طالبة 18و

بينما لـم   ،ولصالح المجموعة التجريبية المستخدمة ألسلوب التعليم بمساعدة الحاسوب ,التدريس

 اَإحصائي ةالفروق د بينما وجدت عزى لجنس الطلبة،ت دالة إحصائياَتظهر الدراسة وجود فروق 

في حين لم تظهر الدراسة وجود  ،في اتجاهات الطلبة نحو الكيمياء ولصالح المجموعة التجريبية

  .عزى للجنستنحو الكيمياء  الطلبة في اتجاهات دالة إحصائياَ قوفر

المشار إليها ) (Askar,Gepan,andOzkan,1992دراسة أسكار وجيبان وأوسكان 

أثـر المحاكـاة بالحاسـوب وطريقـة حـل      إلى المقارنة بين  التي هدفت) 2002,العبوشي(في 
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واتجاهـات الطلبـة نحـو    ، على تحصيل الطلبة والمهارات العملية العلميةوالتقليدية المشكالت 

  .الكيمياء

  :وحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

 هل توجد فروق دالة إحصائياً في تحصيل الطلبة تعزى لطريقة التدريس؟ •

د فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو الكيمياء والحاسوب تعزى لطريقـة  هل توج •

 التدريس؟

 هل توجد فروق دالة إحصائياً في قدرة الطلبة على التفكير المنطقي تعزى لطريقة التدريس؟ •

تين مجمـوع : ثـالث مجموعـات  ولتحقيق هذا الغرض قام الباحثون بتقسيم الطلبة إلى 

طالب فـي الصـف التاسـع     )200(وتكونت عينة الدراسة من  ،ابطةومجموعة ض نتجريبيتي

األولى تجريبية درست بأسلوب المحاكاة بالحاسوب وكان عـدد  : موزعين على ثالث مجموعات

 )70(رست بأسلوب حل المشكالت وكان عـدد أفرادهـا   دوالثانية تجريبية  ،طالبا) 60( أفرادها

وتـم توزيـع العينـة     .طالبا )70(قليدية عدد أفرادها والثالثة ضابطة درست بالطريقة الت ،طالبا

 :واستخدمت أربع أدوات في هذه الدراسة وهـي  ،أسابيع أربعةأستغرق تنفيذ الدراسة و ،عشوائيا

 ،ومقياس االتجاه نحو الكيميـاء  ،للمهارات العملية العلمية اختبارو ،في الكيمياء اختبار تحصيلي

  .يالقدرة على التفكير المنطق اختبارو

في تحصيل الطلبـة تعـزى لطريقـة     دالة إحصائياَأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق 

التدريس ولصالح الطلبة الذين درسوا بأسلوب المحاكاة بالحاسوب فكـان متوسـطهم الحسـابي    

في حـين  ) 20.60(بينما الطلبة الذين درسوا بأسلوب حل المشكالت كان متوسطهم ، )30.05(

تحليل التبـاين   وناستخدم الباحثو .)23.62(ن درسوا بالطريقة التقليدية كان متوسط الطلبة الذي

)ANOVA(  في التحصيل لصالح الطلبة الذين درسـوا   فروق دالة إحصائياَالذي أظهر وجود

أما بالنسبة لالتجاهات فقد تفوقت طريقـة   ،بأسلوب المحاكاة المحوسبة وبأسلوب حل المشكالت

طريقة التدريس بأسلوب حـل المشـكالت وطريقـة التـدريس      التدريس بأسلوب المحاكاة على



 70

). 128.44(و, ) 142.50(و) 151.41(كانت متوسطات الطلبـة علـى الترتيـب     ، إذالتقليدية

ووجدت فروق دالة إحصائياَ في قدرة الطلبة على التفكير المنطقي لصالح الطلبة الـذين تعلمـوا   

  .بمحاكاة الحاسوب وأسلوب حل المشكالت

لتقصـي   )Akay,Feyzioglu&Tuysua,2003(كاي وفيزيوغلو وتويسوز دراسة أ

أثر برامج المحاكاة الحاسوبية في تحصيل واتجاهات طلبة الصف العاشر في موضوع كيميـاء  

  :المحاليل مقارنة بالطريقة التقليدية، وحاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

في تحصـيل طلبـة الصـف    ) Xa 0.05(داللة هل توجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى  •

 ؟)المحاكاة بالحاسوب,التقليدية(العاشر يعزى لطريقة التدريس 

في قـدرات طلبـة الصـف    ) Xa 0.05(هل توجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة  •

 ؟)المحاكاة بالحاسوب, التقليدية(العاشر على التفكير المنطقي تعزى لطريقة التدريس 

في متوسطات اتجاهات طلبـة  ) Xa 0.05(دالة إحصائياَ عند مستوى داللة  هل توجد فروق •

وبرمجيات المحاكاة تعزى لطريقة التدريس , الحاسوب, الصف العاشر نحو كل من الكيمياء

 ؟)المحاكاة بالحاسوب, التقليدية(

طالباً وطالبة من طالب الصف العاشر في أزمير، وتم ) 84(وتكونت عينة الدراسة من 

طالباً وطالبة درسـوا مـادة كيميـاء    ) 42(ضابطة وتضم : ع أفراد العينة إلى مجموعتينتوزي

طالباً وطالبة درسوا المادة نفسـها بالمحاكـاة   ) 42(المحاليل بالطريقة التقليدية، وتجريبية تضم 

 ُرالحاسوبية، واستخدمت حقيبة تعليمية بمساعدة الحاسوب حول كيمياء المحاليل، واستخدم اختبـا 

واسـتخدم اختبـار    صيلي طبق قبل المعالجة وبعدها لقياس مدى تحصيل الطلبة في الكيمياء،تح

قدرات التفكير المنطقي، ومقاييس اتجاهات نحو كـل مـن الحاسـوب والكيميـاء والبرمجيـة      

أظهرت نتـائج الدراسـة وجـود    ) ت(وبعد تحليل البيانات إحصائياً بواسطة اختبار . المحوسبة

في تحصيل الطلبة العلمي تعزى لطريقة التـدريس ولصـالح المجموعـة     فروق دالة إحصائياً

التجريبية، بينما لم تظهر النتائج فروقاَ دالة إحصـائياَ فـي قـدرات التفكيـر المنطقـي لكـال       
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المجموعتين، أما فيما يتعلق باالتجاهات أظهرت النتائج وجود أثر دال إحصائياَ في متوسـطات  

لكيمياء والحاسوب وبرمجيات المحاكاة تعزى لطريقـة التـدريس   اتجاهات الطلبة نحو كل من ا

  .لصالح المجموعة التجريبية

  :من حيث التعليق على الدراسات في مجال الكيمياء

هدفت بعض الدراسات السابقة الى إجراء مقارنة بـين فاعليـة   : أغراض الدراسة وأهدافها •

ما في تحصيل الطلبة مثل دراسـة  وأثر كل منه ,المحاكاة بالحاسوب وطريقة المعمل اليدوي

خر الى عقد مقارنة بين المحاكاة بالحاسوب وطريقة حل المشـكالت  آوهدف قسم , جوخالي

وطريقة التعليم التقليدية وتأثيرهما في تحصيل الطلبة مثل دراسة عمر وبيتك والكر ودراسة 

كاة بالحاسـوب  خر الى تقصي أثر استخدام المحاآبينما هدف قسم , أسكار وجيبان وأوسكان

أو بحثت بأثر طريقة التدريس  ,على التحصيل واكتساب المهارات مثل دراسة جيبان وأسكر

ومنها ما هدف لتقصي , على التحصيل والمهارات واالتجاهات مثل دراسة عمر وبيتك وألكر

, ات مثل دراسة جيبـان وأسـكان وأكـاي   أثر المحاكاة بالحاسوب على التحصيل واالتجاه

  . لحالية اتفقت مع القسم األخير من هذه الدراساتوالدراسة ا

فمن الدراسات من  وطبيعتها, حجم العينة اختلفت الدراسات من حيث: المنهج وعينة الدراسة •

وقسـم  , وعمر وبيتك وألكر الذكور فقط كدارسة جوخالي وجيبان وأسكر تكّونت عينتها من

راسة جيبان وأسـكان ويلسـينالب   من الذكور واإلناث كد عينتهاخر من الدراسات تكونت آ

مـع   والدارسة الحالية اتفقت, ودراسة أسكار وجيبان واوسكان وأكاي وفيزيوغلو وتويسوز

جزء من الدراسات على مجموعتين تجريبيتين وأخرى  اشتملو, القسم األخير من الدارسات

ن فـي حـين أ  , بينما قسم أخر اشتمل على مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة , ضابطة 

من حيـث  أمـا . ومجموعتين ضابطتين ,ن تجريبينالدارسة الحالية أقتصرت على مجموعتي

المنهج فاتفقت الدراسة الحالية مع الدارسات السابقة باسـتخدام المـنهج الوصـفي للجانـب     

  .النظري وشبه التجريبي للجانب اإلجرائي
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وهي بذلك تتفق مـع   )تاالختبار ومقياس االتجاها(اعتمدت هذه الدراسة على : أداة الدراسة •

وتختلـف  , وألكر ودراسة أسكار وجيبان واوسكار, بعض الدراسات مثل دراسة عمر وبيتك

 . واستخدام اختبار تحصيلي آني ومؤجل, عنها بتناولها مقياس االتجاه نحو معلم الفيزياء

 ، وتفاعله مع طريقـة التـدريس،  اختلفت الدارسات السابقة من حيث تناولها متغير الجنس  •

وأسـكار  , وعمر وبيتـك وألكـر   , مثل دراسة جوخالي, فمعظم الدراسات لم تتطرق إليها

بينما دراسة جيبان وأوسكان ويلسينالب تناولت تلك المتغيرات والدراسـة  , وجيبان وأوسكان

  .الحالية تتفق مع هذه الدارسة فقط

  دراسات أثر المحاكاة بالحاسوب على تحصيل الطلبة في األحياء 3:1:3

أثر المحاكاة على التحصيل  هدفت إلى تقصي )Spraggins,1992(اسة سبراكنس در

في مدرسة عليـا مـن    المعرفي الفوري والمؤجل مقارنة بالطريقة التقليدية في مادة علم األحياء

، وحاولت الدراسـة اإلجابـة عـن    أجل تحديد نتائج التحصيل الفوري واالحتفاظ بالتعلم للطلبة

  :األسئلة اآلتية

في تحصيل الطلبة الفوري في ) Xa 0.05(توجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة هل  •

 ؟)محاكاة تقليدية،(عزى لطريقة التدريس تمادة علم األحياء 

في تحصيل الطلبة المؤجل في  )Xa 0.05(هل توجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة  •

 ؟)محاكاة ،تقليدية(عزى لطريقة التدريس تمادة علم األحياء 

وضـابطة   ،باستخدام المحاكـاة  درست تجريبية :وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين

وجود  :أظهرت الدراسة النتائج اآلتيةو. باستخدام اإلستراتيجية التعليمية التقليدية للجداول درست

اة فروق دالة إحصائيا في تحصيل الطلبة الفوري لصالح المجموعة التجريبية التي درست بمحاك

 وأن ووجود فروق دالة إحصائيا في التحصيل المؤجل للطلبـة لصـالح التجريبيـة،    الحاسوب،

االحتفاظ بالتعلم المتأتي عن استخدام المحاكاة عند اإلناث ذوات القدرة المنخفضة كان أعلى مـن  

ي حين ف ،بالتعلم عند اإلناث ذوات القدرة المنخفضة اللواتي استخدمن الطريقة التقليدية االحتفاظ
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القدرة المنخفضة الذين استخدموا استراتجية التعليم التقليدية كان تحصيلهم  يأن نتائج الذكور ذو

استنتاج أن المحاكاة فعالة لذا، تم  المؤجل أفضل من الذكور الذين استخدموا استراتجية المحاكاة،

  .من الذكور نخفضةثر فعاليه في تعليم اإلناث ذوات القدرات الموأك بعض المواضيع، في تدريس

 Inter Active(لتقصي أثر محاكاة التشريح التفاعلية ) Mablel,1993(دراسة مابل 

Video Disc- Based IVD (لوجيا فـي المـدارس الثانويـة،    وعلى أداء وتحصيل طلبة البي

  :وحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

فـي   يولوجيـا لى مستوى أداء طالب البع) IVD(ما أثر استخدام محاكاة التشريح التفاعلية  •

 لمدارس الثانوية في مقاطعة كامبردج؟ا

لمدارس اعلى تحصيل طالب البيلوجيا في ) IVD(ما أثر استخدام محاكاة التشريح التفاعلية  •

 الثانوية في مقاطعة كامبردج؟

  ؟توازي من حيث الفاعلية فعالية التشريح لحقيقي) IVD(هل محاكاة التشريح التفاعلية  •

من طالب المدارس الثانوية الذين سجلوا فـي ثالثـة   ) 61(وتكونت عينة الدارسة من 

أيـام،  ) 4(صفوف لألحياء في الدراسة الثانوية في مقاطعة كامبردج، وقد استمرت الدراسة مدة 

بعديا بعـد االنتهـاء مـن تنفيـذ      اَواختبار ،وتحصيلهم لقياس أداء الطلبة قبليا اًواستخدم اختبار

فيمـا يتعلـق   : وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية). IVD(ة، وبرنامجا محوسبا وفق طريقة التجرب

كانـت  ) IVD(بقضية استبدال طريقة التشريح، أشارت النتائج إلى أن المحاكاة باستخدام طريقة 

على األقل بنفس فعالية التشريح الحقيقي في زيادة تعلم الطالب لتشـريح الضـفدع وإجـراءات    

) IVD(يما يتعلق بقضية التحضير، وجد أن الطالب الـذين يسـتخدمون محاكـاة    التشريح، وف

كوسيلة للتحضير استطاعوا أن يقوموا بالتشريح الحقاً بشكل أكثر فعالية من الطالب الـذين لـم   

للتحضير أكثـر عـن تشـريح    ) IVD(يحصلوا على تحضير، وتعلم الطالب الذين يستخدمون 

أظهـر  اموا بالتشريح دون تحضـير مسـبق، و  ة مع الذين قالضفدع وإجراءات التشريح مقارن

الطالب في كل المجموعات تغيراً قليالً في االتجاهات نحو التشريح، وأشار كل الطـالب إلـى   
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ووجدت فروق دالة إحصائياَ في مستوى أداء وتحصـيل   زيادة دالة في الكفاءة الذاتية للتشريح،

تشريح التفاعلية عن نظرائهم الذين تعلموها مـن خـالل   البيلوجيا بمحاكاة ال الطلبة الذين تعلموا

  . التجربة العملية لصالح المجموعة التجريبية

هدفت إلى التعرف على أثر ) Huppert&Lomask,2002(دراسة هبرت ولوماسك 

استخدام المحاكاة العلمية الحاسوبية على التحصيل ومهارات العمليات العلمية في مادة األحيـاء،  

  :راسة اإلجابة عن األسئلة اآلتيةوحاولت الد

في تحصـيل طلبـة الصـف     )Xa 0.05(هل توجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة  •

 تعلموها بالطريقة التقليدية؟ والذين, العاشر الذين تعلموا مادة األحياء بمحاكاة الحاسوب

مليات العملية في مهارات الع ) Xa 0.05(هل توجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة  •

والـذين تعلموهـا   , بين طلبة الصف العاشر الذين تعلموا مادة األحياء بمحاكاة الحاسـوب 

  بالطريقة التقليدية؟

طالب وطالبة من طالب الصف العاشر، تم تـوزيعهم  ) 104(وتكونت عينة الدراسة من 

نيـة تجريبيـة   طالباً وطالبة، والثا) 52(بشكل عشوائي إلى مجموعتين األولى ضابطة وعددهم 

بالطريقـة التقليديـة،   ) نمو األعضاء(طالباً وطالبة، ودرست المجموعة الضابطة ) 52(وعددهم 

أشـارت  . بينما درست المجموعة التجريبية الموضوع نفسه باستخدام برنامج محاكاة حاسـوبي 

ن الطلبة نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياَ في التحصيل ومهارات العمليات العلمية بي

الذين درسوا الموضوع باستخدام برنامج محاكاة حاسوبي، والذين درسـوا الموضـوع نفسـه    

بالطريقة التقليدية ولصالح المجموعة التجريبية، وأشارت النتـائج أيضـاً إلـى أن المجموعـة     

  .التجريبية زادت قدرتهم في السيطرة على مهارات العمليات العلمية

هدفت إلى تقصـي أثـر    )Soderbery&Price,2003(دراسة زودر بيرق وبرايس 

استخدام برنامج محاكاة حاسوبي في مادة األحياء لطلبة الصف العاشر فـي تصـحيح بعـض    

  :المفاهيم الخاطئة حول علم الوراثة، وحاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال اآلتي
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راثـة عنـد   هل يوجد تأثير لطريقة التدريس على تصحيح المفاهيم الخاطئة حول علـم الو  •

 الطلبة؟

  هل يوجد تأثير لطريقة التدريس على التطوير المفاهيمي للطلبة في علم الوراثة؟ •

طالباً وطالبة، تم توزيعهم عشوائياً إلـى مجمـوعتين   ) 124(وتكونت عينة الدراسة من 

طالباً وطالبة درسوا المفاهيم المتعلقة بعلم الوراثـة بالطريقـة التقليديـة،    ) 62(ضابطة وتضم 

. طالباً وطالبة درسوا الموضوع نفسه بواسطة برنامج محاكـاة حاسـوبي  ) 62(تجريبية تضم و

أن استخدام برنامج المحاكاة بالحاسوب يسهم في تصـحيح المفـاهيم    إلى أشارت نتائج الدراسة

الخاطئة عند الطالب بشكل مباشر، وبوقت أقل مقارنة بالتقليدية ويطور من مفاهيم الطلبة حـول  

في إحداث تطور لمفاهيم علم الوراثة بصورة أكبر لدى طلبة المجموعة  أسهماثة بشكل علم الور

  .التجريبية

لتقصي فاعلية التدريب االفتراضـي بالحاسـوب وكفايتـه فـي     ) 2005،شباط(دراسة 

التدريب على بعض التجارب المخبرية في علم األحياء للصف الثاني الثانوي العلمي في محافظة 

تحصيل الطلبة في الصف الثاني الثانوي العلمـي فـي مـادة علـم األحيـاء       درعا وأثره على

  :عن األسئلة اآلتية ةوحاولت الدراسة اإلجاب ،نحوه مواتجاهاته

في مـادة   طلبةما فاعلية البرنامج الحاسوبي االفتراضي الذي صممه الباحث في تحصيل ال •

 علم األحياء؟

التدريب االفتراضي على بعـض التجـارب   ما اتجاهات الطلبة نحو استخدام الحاسوب في  •

 المخبرية في مجال علم األحياء؟

ما أثر متغير الجنس على االتجاه نحو استخدام الحاسوب في التـدريب االفتراضـي علـى     •

 بعض التجارب المخبرية التي تضمنها البرنامج؟

ب ما كفاية برنامج حاسوبي منتج للتدريب االفتراضي بالحاسـوب علـى القيـام بالتجـار     •

 االفتراضية في مجال تدريس علم األحياء؟
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إلى أي مدى يستطيع البرنامج أن يزيد من قدرة المتعلمين على االحتفاظ بالمعلومات لمـدة   •

 أطول مقارنة بالطرائق التقليدية؟

موزعة على مجموعتين من طلبة الصف  طالبا وطالبة،) 48( وتكونت عينة الدراسة من

تجري التجارب بالطريقة التقليديـة   ،طالبا وطالبة) 24(ضابطة مجموعة : الثاني ثانوي العلمي

تجري التجارب بالحاسوب مسـتخدمة   ،طالبا وطالبة) 24(وتجريبية عدد أفرادها  ،في المختبر

  .برنامج للمحاكاة

 اَيوم 40بعد (مؤجل ) / فور االنتهاء من التجربة(بعدي  /واستخدم اختبار تحصيلي قبلي

واستبانة اتجاهات ألفراد مجموعة البحث التجريبية التي تنفذ  ،)بار البعديمن موعد انعقاد االخت

بلغت الفاعليـة االتقانيـة لطلبـة    : أظهرت الدراسة النتائج اآلتية. التجارب بالبرنامج الحاسوبي

في  ،%)100(وبلغت فاعلية االحتفاظ %) 89(المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل المباشر 

وتفوقـت المجموعـة التجريبيـة علـى      ،على التوالي%) 16.66( ،%)29.16(حين للضابطة 

إلى فاعليـة اتقانيـة تجـاوزت    %) 89(الضابطة في االختبار التحصيلي المباشر حيث توصل 

وتفوقت أيضـا ألتجريبيـة    ،للمجموعة الضابطة%) 30(من درجات االختبار مقابل %) 75(أل

%) 75(إلى فاعلية اتقانية تجاوزت ال) %100(على الضابطة في االختبار المؤجل حيث توصل 

أما بالنسبة الستبانة االتجاهـات فقـد    ،للمجموعة الضابطة%) 17(من درجات االختبار مقابل 

لحاسوبي االفتراضـي  اتكون لدى أفراد المجموعة التجريبية اتجاه إيجابي نحو استخدام البرنامج 

توجد فروق دالـة إحصـائياً بـين اتجاهـات     وأنه ال  ،في تنفيذ تجارب عملية في علم األحياء

بشأن استخدام البرنامج في تنفيذ تجارب فـي   ةالمتعلمين الذكور واإلناث في المجموعة التجريبي

  .علم األحياء

  :من حيث التعليق على الدراسات في مجال األحياء

ون اتفقت معظم الدارسات مع الدراسة الحالية من حيث المضـم : أغراض الدارسة وأهدافها •

إال أنها اختلفـت  , وهو تقصي أثر طريقة التدريس بمحاكاة الحاسوب على المتغيرات التابعة

, فمنها ما تناول التحصيل كمتغير تابع مثل دراسة سـبراكنس ومابـل   , بطبيعة المتغيرات
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وزودر بيـرق  , ومنها التحصيل واكتساب المهارت العلمية مثل دراسة هبـرت ولوماسـك  

واتفقـت  , صيل واالتجاهات نحو طريقة التدريس مثل دراسة شـباط وأخرى التح, وبرايس 

إال انها تناولت ايضا االتجاه نحو معلم الفيزياء , هذه الدراسة مع القسم األخير من الدراسات

واختلفت الدراسات السـابقة فـي    ,حدى المتغيرات التي لم تتطرق إليها أي من الدراساتإك

 .اإلجراءات المتبعة

انصب اهتمام الدراسات السابقة على المنهج شبه التجريبـي  : لعينة المستخدموحجم ا المنهج •

كما اختلفت فـي حجـم   , إال أنها اختلفت في اإلجراءات المتبعة لتحقيق أهدافها ،والوصفي

للدراسات السابقة مـن   ولذا جاءت هذه الدراسة مشابهة ,والمرحلة العمرية لتلك العينة العينة

والمرحلـة العمريـة لتلـك    , وحجم العينة, لفت عنها في اإلجراءاتبينما اخت ,حيث المنهج

 .العينة

وهي بذلك تتفق مع  )ختبار ومقياس االتجاهاتاإل(اعتمدت هذه الدراسة على : أداة الدراسة •

 ).2005, شباط(دراسة 

 ، وتفاعله مـع طريقـة التـدريس،   اختلفت الدارسات السابقة من حيث تناولها متغير الجنس •

لـذا  , عدا دراسة شباط التي تناولت متغير الجـنس فقـط   اسات لم تتطرق إليهافمعظم الدر

امتازت هذه الدراسة عن جميع الدراسات بتناولها متغير الجـنس وتفاعلـه مـع طريقـة     

 .التدريس

  دراسات أثر المحاكاة بالحاسوب على تحصيل الطلبة في العلوم العامة 4:1:3

على أثر إستراتيجية المحاكاة المنفذة مـن   هدفت للتعرفالتي ) 1993،العيسى( دراسة

لدى ) االحتفاظ(والمؤجل ) البعدي(خالل الحاسوب المساعد في التدريس على التحصيل الفوري 

  :وحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية. طلبة الصف العاشر األساسي في مبحث العلوم

لعامل إسـتراتيجية التـدريس   ) Xa 0.05(هل توجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة  •

على التحصيل الفوري لطلبة الصف العاشر األساسي في مبحث العلـوم  ) تقليديةو محاكاة(

 الطبيعية؟
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لعامل الجنس على التحصـيل   )Xa 0.05(هل توجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة  •

 الفوري لطلبة الصف العاشر األساسي في مبحث العلوم الطبيعية؟

للتفاعل بين عاملي إستراتيجية ) Xa 0.05(جد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة هل تو •

والجنس على التحصيل الفوري لطلبة الصف العاشر األساسي في ) تقليدية, محاكاة(التدريس 

 مبحث العلوم الطبيعية؟

س لعامل إسـتراتيجية التـدري  ) Xa 0.05(هل توجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة  •

على التحصيل المؤجل لطلبة الصف العاشر األساسي في مبحـث العلـوم   ) تقليدية‘محاكاة(

 الطبيعية؟

الجنس على التحصـيل   لعامل )Xa 0.05(هل توجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة  •

 المؤجل لطلبة الصف العاشر األساسي في مبحث العلوم الطبيعية؟

للتفاعل بين عاملي إستراتيجية  )Xa 0.05(ستوى داللة هل توجد فروق دالة إحصائياَ عند م •

والجنس على التحصيل المؤجل لطلبة الصف العاشر األساسي في ) تقليدية‘محاكاة(التدريس 

  مبحث العلوم الطبيعية؟

طالب وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسي، وتم ) 300(وتكونت عينة الدراسة من 

طالباً وطالبـة،  ) 150(تجريبية وبلغ عدد أفرادها  األولىعتين توزيع الطلبة عشوائياً على مجمو

تمثلـت فـي   فأما بالنسبة ألداة الدراسـة  . طالباً وطالبة) 150(ضابطة بلغ عدد أفرادها  الثانيةو

أعد وفي مبحث العلوم الطبيعية،  ،"تجربة رذرفورد في بناء الذرة"برنامج تعليمي محوسب عن 

ار مـن متعـدد، وذلـك لقيـاس     ياخت من نوع سؤاالً) 20(ون من تحصيلياً مك اختبارا الباحث

التحصيل الفوري مباشرة بعد إجراء التجربة، والتحصيل المؤجل بعد ثالثة أسابيع مـن إجـراء   

  :وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية. التجربة

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط التحصيل الفوري للطلبـة الـذين تعلمـوا بمحاكـاة       •

 .لصالح المجموعة التجريبية والذين تعلموها بالطريقة لتقليدية ،اسوبالح
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عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط التحصيل الفوري للطلبة الذين تعلموا باسـتخدام    •

وبين متوسط التحصيل الفوري للطلبة الـذين تعلمـوا    ,استراتجية المحاكاة المنفذة بالحاسوب

 .جنسبالطريقة التقليدية تعزى لل

وجود فروق دالة إحصائيا للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس في التحصيل الفـوري فـي     •

 .مبحث العلوم الطبيعية

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط التحصيل المؤجل للطلبة الذين تعلموا العلوم الطبيعية   •

قة التقليدية تعـزى  ومتوسط التحصيل المؤجل للطلبة الذين تعلموها بالطري ،بمحاكاة الحاسوب

 .لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط التحصيل المؤجل للطلبة الذين تعلموا العلوم الطبيعية   •

ومتوسط التحصيل المؤجل للطلبة الذين تعلموها بالطريقة التقليدية تعـزى   ،بمحاكاة الحاسوب

فقد بلغ المتوسط المعدل فـي التحصـيل المؤجـل لإلنـاث     . للجنس ولصالح إناث التجريبية

والمتوسط المعدل في التحصيل المؤجل للـذكور   ،اللواتي تعلمن بمحاكاة الحاسوب) 14.33(

 .الذين تعلموا حسب اإلستراتجية نفسها) 11.51(

وجود فروق دالة إحصائيا للتفاعل بين عاملي استراتجية التدريس والجنس علـى التحصـيل     •

تعلمن  للواتيؤجل لطلبة الصف العاشر األساسي في مبحث العلوم الطبيعية لصالح اإلناث االم

  .بمحاكاة الحاسوب

لتقصي أثر طريقة التدريس بمحاكاة الحاسوب ) Huppert etal,1998(هوبرت دراسة 

والجنس في تحصيل طلبة الصف العاشر في مبحث العلوم وحاولت الدراسة اإلجابة عن أسـئلة  

  :ة اآلتيةسراالد

في تحصـيل طلبـة الصـف     )Xa 0.05(هل توجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة  •

 العاشر في مبحث العلوم تعزى لطريقة التدريس؟



 80

في تحصـيل طلبـة الصـف    ) Xa 0.05(هل توجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة  •

 العاشر في مبحث العلوم تعزى للجنس؟

في تحصـيل طلبـة الصـف    ) Xa 0.05(عند مستوى داللة  هل توجد فروق دالة إحصائياَ •

 لتفاعل بين طريقة التدريس والجنس؟لالعاشر في مبحث العلوم تعزى 

طالبا وطالبة من طلبة الصـف العاشـر فـي شـمال     ) 181(وتكونت عينة الدراسة من 

موعـة  موزعين في شعبتين كمج ،اًطالب) 14(طالبة و ) 68(الدراسة إلى  وقسمت عينة ،إسرائيل

 ،وزعوا على ثالث شعب ،اًطالب) 19(طالبة و ) 80(بينما ضمت المجموعة الضابطة  ،تجريبية

 ،درست المجموعة التجريبية موضوع الكائنات الحية الدقيقة باستخدام طريقة المحاكاة الحاسوبية

واسـتغرقت المعالجـة    ،ودرست المجموعة الضابطة نفس المحتوى بطريقة العمـل المخبـري  

وجود فروق :وأظهرت الدارسة النتائج اآلتية ،بمعدل حصة واحدة يوميا ،بية أربعة أسابيعالتجري

دالة إحصائياَ في تحصيل طلبة عينة الدراسة تعزى لطريقـة التـدريس ولصـالح المجموعـة     

بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا في تحصيل طلبة عينة الدارسة تعزى لعامل الجنس  .التجريبية

وأوصت الدراسة بتطبيق المزيد من بـرامج المحاكـاة    ،بين طريقة التدريس والجنسأو للتفاعل 

  .لخدمة باقي مواضيع العلوم

لتقصـي أثـر اسـتخدام المحاكـاة      )Sheehy&Wylie,2000(يليودراسة شيهاي و

وحاولت الدراسـة  . بالحاسوب قي تنمية قدرة األطفال على حل المشكالت البيئية في مادة العلوم

هل لطريقة المحاكاة بالحاسوب أثر في تنمية قـدرة األطفـال   :عن السؤال الرئيس اآلتياإلجابة 

  على حل المشكالت البيئية في مادة العلوم؟ 

سنة قاموا بالتفاعل  )8 – 11(طفالً تتراوح أعمارهم من ) 92(تكونت عينة الدراسة من 

اء للتأكد من فاعليـة هـذا   مع نموذج محاكاة حاسوبي مرتبط بالقضاء على الغابات وتلويث الم

ـ  بتقطيـع   انالنموذج في الكشف عن قدرة األطفال على إعادة إصالح ما تم تخريبه، وقام الباحث

األشجار وتلويث الماء عن طريق تشغيل البرنامج الحاسوبي المعد لهذا الغرض حيث تم تقسـيم  



 81

ال كانوا قـادرين علـى   أشارت نتائج الدراسة إلى أن األطف. أفراد عينة الدراسة إلى مجموعتين

التعامل الجيد في إعادة إصالح ما تم قطعه من األشجار، وما تم تلويثه من الماء عـن طريـق   

إتباع استراتيجيات فعالة في الحل عند تدريسهم الموضوع بواسـطة المحاكـاة بالحاسـوب، إذ    

النتـائج أن  ة قدراتهم على حل المشكالت البيئية وأشـارت  نميأسهمت المحاكاة بالحاسوب في ت

  .البيئية كالتفائدة كبيرة في حل المش ايمكن أن يكون ذ كالتعمل محاكاة لمثل هذه المش

 العمليـة  والنشـاطات  المختبر في الطلبة أداء وتقويم لتقييم هدفت )2002،عبده(دراسة 

 محاكـاة  خـالل  مـن  تقـويمهم  على قدرة من له لما التفاعلية الفيديو محاكاة أسلوب باستخدام

 لنشاطات مصورة مشاهد الباحث وطور الواقعية، المخبرية البيئة تشبه بطريقة العملية اتهمنشاط

 مـن  للطالـب  التأملي التفكير لقدرات عالمات إعطاء وإجراءات فيديو، أشرطة ثالثة في عملية

  .الطلبة قدرات لتقويم الشريط عرض أثناء في عليه المطروحة األسئلة على استجاباته خالل

 ثالثـة  علـى  الفيديو أشرطة الباحث عرض السابقة اإلستراتيجية ضمن التقويم وإلجراء

 إذ الفيديو، شريط على مشهدا للطالب المعلم تقديم خالل من الثانوية، المرحلة في مختلفة صفوف

 موقـف  فـي  للمعلم تدخل ألول السابقة النقطة حتى الفيديو شريط من األول الجزء بداية عرض

 الـذي  المشـهد  مـن  محددة ونقاطا أحداثا تذكر منه وطلب العملية، اطاتالنش بإدارة صلة يذ

 هـي  ومـا  النشـاط؟  هـذا  في يحدث ما صف :مثل أسئلة النقطة هذه عند وسأل عليه، عرض

 تعـرض  والتي الفيديو شريط بقية للطالب قدم ثم مكانه؟ كنت لو كطالب بها تقوم التي النشاطات

 بعـد  وطـرح  .حلها في وإخفاقه العملية النشاطات إدارة لةمشك مع المقلد الطالب تعامل محاولة

 تشـاهده،  الذي الطالب فعله عما مختلف بشكل تتصرف هل منها، أخرى أسئلة الشريط عرض

 يراهـا  التـي  العملية التعليمية للمواقف بدائل إعطاء الطلبة من الباحث وطلب تتصرف؟ وكيف

 شـاهد،  ما حول مختلفة قرارات وصنع التفكير ثم ومن لها، اختياره أسباب وبيان مالئمة، غير

  .صنعها واستراتيجيات قرارات ووصف

 كثيـرا  تذكر التفاعلية الفيديو محاكاة بأسلوب قوم الذي الطالب :أن الدراسة نتائج أظهرت

 وتأمـل  الـتعلم،  ومواقـف  المختبر غرفة أحداث وحلل العملية، للنشاطات الدقيقة التفاصيل من
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 وناقش العملية، النشاطات ألحداث اإلجرائية المعرفة على كبير بقدر لمرتكزةا األساسية المعرفة

 المسـتوى،  عاليـة  عقلية عمليات مستخدما العملية بالنشاطات القيام أثناء في الحادثة المشكالت

 التفاعليـة  الفيديو محاكاة بأسلوب قّوموا الذين الثانوية المرحلة لطلبة العملية النشاطات أداء أنو

 الفيـديو  محاكـاة  أسـلوب  وأن التقليدي، باألسلوب قوموا الذين الطلبة نظرائهم أداء من أفضل

 الـتعلم  ولمواقف يشاهدها التي العملية للنشاطات تحليالته في تأمال أكثر الطالب جعلت التفاعلية

 الذي الطالب من وعمقا وضوحا أكثر بدرجة المخبري التعليم مشكالت يفسر أصبح و المخبرية،

  .تقليديا العملية نشاطاته متقّو

لتقصي أثر المحاكاة بمساعدة االنترنت على التغير المفهومي  )Hsu,2002(دراسة سو 

الذين قاموا بالتسجيل لمساق جامعي لمادة العلوم، وحاولت الدراسة ) Lowa(عند طالب جامعة 

 LAWAجامعة  هل يوجد تأثير لطريقة التدريس على تحصيل طلبة: اإلجابة عن السؤال اآلتي

  في مادة العلوم؟

طالباً وطالبة تـم تـوزيعهم بشـكل عشـوائي إلـى      ) 117(وتكونت عينة الدراسة من 

طالباً وطالبة درست بالطريقة التقليدية، وتجريبية وعدد ) 59(مجموعتين ضابطة وعدد أفرادها 

ام الحاسـوب،  طالباً وطالبة درست مادة العلوم من خالل برنامج محاكاة باسـتخد ) 58(أفرادها 

واستخدم الباحث اختباراً تحصيلياً قبلياً وبعـدياً للمقارنـة بـين أداء المجموعـات التجريبيـة      

وجود فـروق دالـة إحصـائيا    : وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية. والضابطة، وبرنامج محوسب

قدمت لهم لصالح المجموعة التجريبية الذين كانوا قادرين على اغتنام فرصة اخذ المعلومات التي 

  .بواسطة الرسومات المعدة عن طريق المحاكاة

هدفت إلى تقصـي أثـر اسـتخدام    التي ) Lewis&Linne,2003(دراسة لويس والين

وإحـداث  , برنامج للمحاكاة الحاسوبية في تحصيل طلبة الصف الثامن في وحدة الطاقة الحرارية

هل توجد فروق دالة إحصـائيا  :تيتغيير مفاهيمي لديهم وحاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال اآل

بعـد دراسـتهم    القبلي لدى طلبة الصف الثامن ومتوسط تحصيلهم البعدي بين متوسط التحصيل

  لوحدة الطاقة الحرارية بمحاكاة الحاسوب؟
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درست جميعهـا وفـق    ،طالباً من طلبة الصف الثامن) 151(وتكونت عينة الدراسة من 

لباحثتان برنامجاً للمحاكاة الحاسوبية حول مفاهيم الطاقة برنامج المحاكاة بالحاسوب واستخدمت ا

طالبـاً مـن طلبـة    ) 37(الحرارية ودرجات الحرارة، إذ قامت الباحثتان بإجراء مقابالت مـع  

خبراء في الكيميـاء  ) 8(بالغين من غير ذوي التخصصات العلمية، و) 9(المرحلة المتوسطة، و

فاهيمية، وحاالت عدم التكامل بين المفـاهيم العلميـة،   والفيزياء، لمعرفة مدى شيوع األخطاء الم

وعدم التجسير بين المفاهيم وخبرات الحياة اليومية، والستطالع تفسيراتهم لخبرات الحياة اليومية 

المرتبطة بهذه المفاهيم، وتبين أنهم جميعاً يمتلكون مفاهيم خاطئة، كما أنهـم ال يكـاملون بـين    

ب خبرات الحياة اليومية، وذلك بشكل متفاوت بين فئـات العينـة   المفاهيم العلمية بحيث تستوع

المختلفة، واعتمدت الدراسة أسلوب المقابلة مع جميع الفئات، باإلضافة إلى اختبار مفهومي طبق 

على الطلبة وحدهم، ولمعرفة قدرة طريقة تعليم تتبنى التكامل بين المفاهيم، ومـن ثـم ربطهـا    

تنفيذ األنشطة بطريقة المحاكاة الحاسوبية، على إحـداث التغييـر   بالخبرات الحياتية، من خالل 

المفهومي لدى المتعلمين طبقت الباحثتان طريقة التعليم موضوع الدراسة على العينة، وأظهـرت  

عينة الطلبة فروقاً دالة إحصائياً في متوسط أدائهم بين االختبـارين القبلـي والبعـدي لصـالح     

  .ى نجاح طريقة التعليم المحسوبة في إحداث التغير المفهومياالختبار البعدي، مما يدل عل

أثر استخدام المحاكاة الحاسوبية فـي تـدريس   هدفت إلى تقصي  )2006،القرني(دراسة 

على تحصيل المفاهيم العلمية لدى طالب الصف الثاني المتوسـط  ) في وحدة الجيولوجيا(العلوم 

  :وحاولت هذه الدراسة اإلجابة عن اآلسئلة اآلتية. في المملكة العربية السعودية بمحافظة بيشة

 من كتاب العلوم للصف الثاني المتوسط؟" الجيولوجيا"ما المفاهيم العلمية المتضمنة بوحدة  •

ما صورة برنامج في المحاكاة الحاسوبية لتـدريس المفـاهيم العلميـة المتضـمنة بوحـدة       •

 من كتاب العلوم للصف الثاني المتوسط؟" الجيولوجيا"

ا أثر استخدام المحاكاة الحاسوبية في تدريس العلوم على تحصيل المفاهيم العلميـة لـدى   م •

  طالب الصف الثاني المتوسط؟
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طالباً في المجموعة ) 43(طالبا في المجموعة التجريبية و ) 40(وتكونت عينة الدراسة 

 ،العشـوائية  تم اختيارهم بالطريقة الضابطة من طالب الصف الثاني المتوسط في محافظة بيشة

وبرنامج محاكـاة حاسـوبية فـي وحـدة      ،وبعديا لقياس تحصيل الطلبة ،قبليا اَواستخدم اختبار

بين متوسطي درجـات   دالة إحصائياَوجود فروق : وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية .الجيولوجيا

لالختبار  طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في تحصيل المفاهيم العلمية في التطبيق البعدي

لصـالح طـالب المجموعـة     كل علـى حـده  ) التطبيق الفهم، ،التذكر(التحصيلي عند مستوى 

بين متوسطي درجات طـالب المجمـوعتين التجريبيـة     دالة إحصائياَفروق  ووجود ،التجريبية

والضابطة في تحصيل المفاهيم العلمية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي عند المسـتويات  

  .ككل لصالح طالب المجموعة التجريبية) التطبيق الفهم، التذكر،( الثالثة

 العلـوم  تعليم في افتراضية تعلم بيئة استخدام أثر إلى تقصي هدفت) 2008،خالد(دراسة 

. نـابلس  محافظة في الدولية الغوث وكالة مدارس في األساسي السادس الصف طلبة على تحصيل

  :لة اآلتيةهذه الدراسة اإلجابة عن األسئ وحاولت

في مادة العلـوم   تحصيلالفي ) Xa 0.05(هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  •

بين  سلدى طلبة الصف السادس األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة نابل

 واالحتفاظ عند المجموعة الضابطة؟ ،القياسات القبلي والبعدي

في مادة العلـوم   تحصيلالفي  )Xa 0.05(توى داللة هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مس •

بين  سلدى طلبة الصف السادس األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة نابل

 عند المجموعة التجريبية؟ واالحتفاظ ،القياسات القبلي والبعدي

علـوم  في مادة ال تحصيلالفي ) Xa 0.05(هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  •

فـي   سلدى طلبة الصف السادس األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة نابل

 القياس البعدي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية؟
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في مادة العلـوم   تحصيلالفي ) Xa 0.05(هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  •

فـي   سوث الدولية في محافظة نابللدى طلبة الصف السادس األساسي في مدارس وكالة الغ

 االحتفاظ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية؟

 ضـابطة    :مجمـوعتين  على طالبا وطالبة موزعين) 146(وتكونت عينة الدراسة من 

 اشـتملت  حيـث  االفتراضـية  الـتعلم  بيئة باستخدام تجريبية تعلمتو  التقليدية بالطريقة تعلمت

 واشـتملت  طالبـة،  (41) إنـاث  وشعبة طالًبا (32) شعبة ذكور من كل على الضابطة المجموعة

واسـتخدم   ،طالبـة  (41) إنـاث  وشعبة طالًبا (32) شعبة ذكور من كل على التجريبية المجموعة

  .وبرنامج محوسب يحاكي وحدة القوة والحركة ،)القوة والحركة(واختبار بعديا  ،اختبار قبليا

) Xa 0.05( عند مستوى داللةروق دالة إحصائياَوجود ف: أظهرت الدراسة النتائج اآلتية

 القياسات بين األساسي السادس الصف طلبة لدى العلوم مادة في في التحصيل الدراسي واالحتفاظ

 الكليـة  والدرجـة  ,المسـتويات  جميـع  في الضابطة المجموعة لدى والبعدي، واالحتفاظ القبلي،

في التحصـيل الدراسـي   ) Xa 0.05(اللة مستوى د عند ووجود فروق دالة إحصائياَ ،للتحصيل

والبعـدي،   القبلـي،  القياسـات  بين األساسي السادس الصف طلبة لدى العلوم مادة في واالحتفاظ

 توجد للتحصيل، بينما ال الكلية والدرجة ,المستويات جميع في التجريبية المجموعة لدى واالحتفاظ

 لـدى  التحصيل الدراسي في مادة العلومفي ) Xa 0.05(داللة  مستوى عند فروق دالة إحصائياَ

 القيـاس  فـي  محافظة نـابلس  في الدولية الغوث وكالة مدارس في األساسي السادس الصف طلبة

 بـين  الكليـة للتحصـيل   والدرجـة  التركيب، ,واالستيعاب، ,والفهم والتذكر، في المعرفة البعدي

 والتقويم التطبيق والتحليل في ائياإحص دالة الفروق كانت بينما والتجريبية، الضابطة المجموعتين

فروق دالـة   فروق وأنه توجد .التجريبية المجموعة ولصالح والتجريبية الضابطة المجموعتين بين

 لـدى  العلـوم  مادة في في التحصيل الدراسي واالحتفاظ) Xa 0.05(داللة  مستوى عند إحصائياَ

 بين االحتفاظ في نابلس محافظة في الدولية الغوث وكالة مدارس في األساسي السادس الصف طلبة

  .المجموعة التجريبية ولصالح ,والتجريبية الضابطة المجموعتين
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  :من حيث التعليق على الدراسات في مجال العلوم العامة

تناول موضوع هذه الدراسة أثر استخدام المحاكـاة بالحاسـوب   : موضوع الدراسة وأهدافها   •

واتجاهاتهم نحو وحدة الميكانيكا  ,لصف الحادي عشرعلى التحصيل اآلني والمؤجل لطلبة ا

إذ تناولـت   ومعلمها، وهذا يمثل أحد أهم نقاط االختالف عن الدراسات السابقة في العلـوم، 

الدراسات السابقة أحد مواضيع العلوم العامة، في حين أن هذه الدراسة تناولت فروع علـم  

والشغل والطاقة وتحوالتها، أما من حيـث  علم القوى والحركة، وقوانين نيوتن، : الميكانيكا

كدراسة العيسـى وخالـد لتقصـي أثـر المحاكـاة       الهدف فقد اتفقت مع الدراسات السابقة

واالتجاه نحو , )اآلني والمؤجل(التحصيل بنوعيه : على المتغيرات التابعة، وهي بالحاسوب

 .معلم الفيزياء االتجاه نحو: متغير تابع جديد وهو طريقة التدريس، إال أنها أضافت

تمثلت عينة هذه الدراسة ومجتمعها في المدارس الحكوميـة التابعـة   : مجتمع وعينة الدراسة   •

بمديرية جنوب نابلس للصف الحادي عشر العلمي، حيث  لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية

 مع جميع، وهي بذلك تتشابه مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة من تكونت عينة الدراسة

: التي اعتمدت على تقسيم العينة الى مجموعتينفي مجال العلوم العامة و الدراسات السابقة 

  .تجريبية وضابطة

انصب اهتمام الدراسات السـابقة علـى المـنهج شـبه     : في هذه الدراسة المنهج المستخدم •

، بينمـا التحصـيل   واتخذت معظمها طرائق التدريس كمتغير مسـتقل  ،التجريبي والوصفي

دراسة العيسـى  : واالتجاه نحو طريقة التدريس كمتغير تابع مثل, )اآلني والمؤجل(ه بنوعي

وخالد، وتتفق هذه الدراسة مع هذا القسم من الدراسات إال أنها تناولت االتجاه نحو المعلـم  

كمتغير تابع لم تتناولها أي من الدراسات السابقة، بينما بحث قسم أخر من هـذه الدراسـات   

ومنها ما هدف الى تقييم وتقـويم  , س كمتغير مستقل والتحصيل كمتغير تابعبطرائق التدري

   .أداء الطلبة ممن تعلموا بمحاكاة الحاسوب كدراسة عبده

وهي بذلك  )االختبار ومقياس االتجاهات(اعتمدت هذه الدراسة على : من حيث أداة الدراسة •

 .تتفق مع بعض الدراسات مثل دراسة العيسى وخالد
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حيث شملت مختلف المراحل  ،التي تطرقت لها الدراسات السابقة احل التعليميةتنوعت المر •

، أما الدراسة الحالية فاقتصرت على طلبة الصف الحادي الجامعية ،الثانوية ، العليا،التعليمية

 .عشر العلمي

 ، وتفاعله مع طريقـة التـدريس،  اختلفت الدارسات السابقة من حيث تناولها متغير الجنس  •

وقسم أخر تنـاول هـذه المتغيـرات    , من هذه المتغيرات اًالدراسات لم تتناول أي فقسم من

  .وهذه الدراسة تتفق مع القسم األخير من هذه الدراسات, وخالد, وهوبرت, كدراسة العيسى

  المحاكاة بالحاسوب على تحصيل الطلبة في العلوم االنسانيةدراسات أثر  5:1:3

الكشـف  "هدفت إلى  )2006,المصطفى(يها في المشار إل) Shaw,1989(دراسة شاو 

تكونت عينة . عن أثر المحاكاة الحاسوبية في تطوير مهارات التفكير العليا لطالب الصف السابع

الدراسة من طالب ذوي قدرات مختلفة في التحصـيل، ويدرسـون فـي صـفوف الدراسـات      

زعين على مجموعة ضابطة االجتماعية في مدرسة ثانوية عليا في مدينة هارسبيرغ بأمريكا، مو

ومجموعتين تجريبيتين، واستمرت فترة التجريب لمدة ستة أسابيع، استخدم فيها مقياس اختبـار  

تطوير القدرات المعرفية، وبعد تحليل البيانات إحصائياً أظهرت نتائج الدراسـة تفـوق أفـراد    

  .المجموعة الضابطة المجموعتين التجريبيتين في اكتسابهم مهارات التفكير العليا على أفراد

أبـو  (المشـار إليهـا فـي     Ivers & Andria) 1994,( وانـدريا  افـرس  دراسـة 

 البالغين وأدائهم الطلبة تحصيل على الكمبيوتر تأثير مدى عن الكشف إلى هدفت  )2009,السعود

 لهذه الدراسة صممت وقد والفردي، والتنافسي التعاوني التعليم أسلوب استخدام عند وذلك ماتللمه

 اختيار تم في الكمبيوتر، و مقدمة مادة في الفردي بالتعليم خاصة وهي بالكمبيوتر المحاكاة دروس

 أو التنافسـي  أو التعليم التعاوني أسلوب(الثالثة  التعليم طرق إحدى في عشوائية بطريقة الطالب

 صـيلي، تح للتعليمـات واختبـار   الطـالب  فهم تبين استبانه الدراسة هذه في واستخدم ،)الفردي

 انجاز عند وكفاءة نجاًحا كانوا أكثر الفردي التعليم ظروف في الطالب أن وأظهرت نتائج الدراسة

 تعلموا الذين الطالب وأن التعليم التنافسي، ظروف في الطالب مع بالمقارنة منهم المطلوب العمل

 أو التعاوني التعليم موااستخد الذين مقارنة بالطالب التعليمات فهم في نجاًحا أقل الفردي التعليم في



 88

 استخدموا الذين الطالب من أقل وقت التعليمات في أكملوا الفردي التعلم في الطالبوأن التنافسي، 

  .التنافسي أو التعاوني التعليم

استخدام المحاكاة من خالل فاعلية هدفت إلى تقصي  )Waddick,1994(دراسة واديك 

المعملية، وحاولت الدراسة اإلجابة علـى السـؤال    الحاسوب في تدريس كيفية استخدام األجهزة

بين أداء الطلبة الذين ) Xa 0.01(هل توجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة :الرئيس اآلتي

والذين تـدربوا عليهـا مـن خـالل      ،تدربوا على استخدام األجهزة المعملية بمحاكاة الحاسوب

  غيلها في مبحث الكيمياء؟مشاهدتهم األداء الفعلي للمعلم على كيفية تش

تدربت ) 20(تجريبية  ،طالبا تم تقسيمهم إلى مجموعتين) 40(وتكونت عينة الدارسة من    

 ،تدربت من خالل المشاهدة الفعلية ألداء المعلـم ) 20(وضابطة  ،من خالل المحاكاة بالحاسوب

لـى اسـتخدام   وعقد الباحث مقارنة بين أثر برنامج المحاكاة من خالل الحاسـوب للتـدريب ع  

األجهزة المعملية في مجال الكيمياء وأثر قيام المعلم نفسه باألداء الفعلي الستخدام تلـك األدوات  

واألجهزة المعملية أمام الطالب، توصل الباحث إلى أن تدريب الطالب على اسـتخدام الجهـاز   

أفضـل  الخاص بقياس شدة الضوء النسبية بين مختلف أجزاء الطيف على وجه الخصوص كان 

من خالل المحاكاة بالحاسوب، إذ أتقن الطالب العشرون الذين تعلموا بتلك الطريقـة اسـتخدام   

  .الجهاز أكثر من أولئك الذين شاهدوا األداء الفعلي للمعلم على كيفية تشغيله

لتقصي أثـر اسـتخدام     )2009,أبو السعود(المشار إليها في  )1997جوريكا، (دراسة 

سوب على تطوير التفكير لدى األطفال في صفوف الدراسـات االجتماعيـة   محاكاة التاريخ بالحا

وتكونت عينة الدراسة من خمسـة  ). Orgon Traill(للمرحلة االبتدائية، باستخدام لعبة محاكاة 

طالب من الصف الرابع، وستة من الصف الخامس من مدرسة ريفية في غرب جنوب الواليات 

طلبة في الصف خالل األسابيع الستة األولى مـن الدراسـة،   المتحدة األمريكية، وتم مالحظة ال

حيث درسوا توسع الواليات المتحدة األمريكية إلى الغرب خالل فترة األربعينيات مـن القـرن   

أظهرت النتائج اإلحصائية أن استخدام المحاكاة بالحاسوب أعطتهم فرصة لتطبيـق  . التاسع عشر
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مقارنة بالطالب الذين درسوا المـادة نفسـها    اَر استمتاعالمعلومات التي تعلموها ألنها كانت أكث

  .)الكتاب والمحاضرة(بالطريقة التقليدية

 التحليل،( :وهي ,هدفت الى تطوير مهارات التفكير الناقد) lwies.1999(دراسة لويس 

لمادة الدراسات االجتماعية لطالب الصـف الرابـع، باسـتخدام تكنولوجيـا     ) التقييم، التركيب

طالباً، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، األولـى تجريبيـة   ) 24(تكونت عينة الدراسة من . ةالمحاكا

درست األحوال الجوية لواليات سياتل، واألسكا، ويوكون بواسطة برنامج محاكاة عـن طريـق   

أظهرت النتائج تطور مهارات . االنترنت، والثانية ضابطة درست المادة نفسها بالطريقة التقليدية

  .ألفراد المجموعة التجريبية) التحليل، التقييم، التركيب(لنقد وهي التفكير ا

لتقصـي فاعليـة    )2009,أبو السـعود (المشار إليها في  )Born,2001(دراسة بورن 

فـي صـفوف    على اكتساب المعرفة العلميـة ) المحاكاة(استخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي 

توصلت الدراسة إلى فاعلية المحاكاة فـي اكتسـاب    و الدراسات االجتماعية للمرحلة االبتدائية،

ـ  ةبيئة أو أي ةوأنه ال توجد أي حدود وال إمكانات في التعامل مع أي ,المعرفة آلـة   ةتجربة أو أي

  .باستخدام الواقع االفتراضي او المحاكاة

 )Bernard – Opistzand, & Nakhoda ،2001(دراسة بيرنارد أوبيتز ونخودا 

 .عنـد األطفـال   كالتم نمط المحاكاة الحاسوبية في زيادة مهارات حل المشلتقصي أثر استخدا

أشـارت نتـائج   . سنة) 12 – 15(تتراوح أعمارهم من  طفالً) 54(وتكونت عينة الدراسة من 

أن األطفال تطورت لديهم مهارة حل المشكالت عند تعلمهم المواقـف االجتماعيـة   إلى الدراسة 

  .بيةنمط المحاكاة الحاسوبالمصممة 

هدفت إلى التعـرف   )2009,أبو السعود(في المشار إليها )karul،(2001 دراسة كارل

وتوصلت إلـى أنـه    .وفي الصناعة ,وفي التسلية ,على استخدامات تطبيقات المحاكاة في التربية

 ,فيمكن محاكاة تجارب معينـة يقـوم بهـا الطالـب     الحاسوبيمكن محاكاة أي شيء باستخدام 

في المتغيرات ومتابعة النتائج كما أنه يمكن تصميم محاكاة لمواقـف تدريسـية   ويستمتع بالتحكم 
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 ويمكن محاكـاة لعبـة   في صفوف الدراسات االجتماعية للمرحلة االبتدائية،يتفاعل معها المعلم 

أو كيفيـة   ,أنه يمكن محاكاة اآلالت المختلفـة سـواء تركيبهـا   معينة يستمتع المستخدم بلعبها و

انـه ال  إلى وفي النهاية توصلت الدراسة  .طال الموجودة بها وكيفية إصالحهاأو األع ,تصنيعها

حدود للمحاكاة سواء في التربية او األغراض الصناعية او التسلية إذ أنها وضعت تصورا لمدن 

  .بحثية كاملة ال تحتاج إلى معامل كمبيوتر وبرامج السوفت وير وعقول مبرمجة

 تطـوير  إلـى  هدفت) 2009,أبو السعود(إليها في المشار  )2001 ،سنغافورة( دراسة

 Collaborative Virtual Interactive) لكلمـات  اختصـار  وهو (C-VISIONS) برنامج

Simulations) التفاعـل  أسـاس  علـى  تقـوم  ،بيئة افتراضـية  عمل إلى التطوير هذا ويهدف 

 برامج تطبيقات استخدمت وقد .معا أو كليهما ,الصوتية أو ,المرئية الدردشة طريق عن والمشاركة

)(3DGraphic Dimention  والكيمياء الفيزياء في المحاكاة برامج من نهائية ال نماذج بناء في 

 فيزيائية أو كيميائية بتجربة يقوم أو شاء كيفما في األشياء يتحكم أن للطالب يمكن حيث والبيولوجي

 بعضاَ بعضهم يفهموا أن للطالب يمكنو نهر أو محيط غابة أو داخل يتجول أو حيا كائنا يشّرح أو

 هـذا  وجـد أن  في صفوف الدراسات االجتماعية للمرحلة االبتدائية، الدردشة برامج طريق عن

  .الكبار أو الصغار لألطفال سواء العلمية واألنشطة العلوم فهم في فاعالَ البرنامج

ريقتـي  لتقصي أثر استخدام أسلوب المحاكـاة فـي مقارنـة ط   ) 2002السيف،(دراسة 

المربعات الصغرى وانحدار الحرف حيث نصت إحدى الفروض الخاصـة بنمـوذج االنحـدار    

فعند عدم التحقق مـن هـذا   , الخطي العام على عدم وجود عالقة خطية بين المتغيرات المستقلة

وعليه سوف تكون غير مقبولة ضـمن   ,الفرض سوف تكون مقدرات المربعات الصغرى متباينة

, إلى إحدى طرائق التقـدير المتحيـزة  غير المتحيزة ونتيجة لذلك تم اللجوء مجموعة التقديرات 

وهي طريقة انحدار الحرف التي تعطي نتائج مقبولة على الرغم من وجود مشكلة تعدد العالقـة  

الخطية في صفوف الدراسات االجتماعية للمرحلة االبتدائية، وتم في هذه الدراسة تقدير معلمات 

المربعات الصغرى وانحدار الحرف اعتمـادا   طي المتعدد باستخدام طريقتينموذج االنحدار الخ

ولعدة  ,على بيانات تم توليدها باستخدام أسلوب مونتي كارلو للمحاكاة لسبعة متغيرات توضيحية

حاالت ارتباط بين المتغيرات التوضيحية في صفوف الدراسات االجتماعية للمرحلة االبتدائيـة،  
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نة بين الطريقتين باالعتماد على أقل متوسط مربعات خطأ كلي في صـفوف  وبالتالي تمت المقار

الدراسات االجتماعية للمرحلة االبتدائية، وكانت طريقة انحدار الحرف هـي األفضـل مقارنـة    

  .بطريقة المربعات الصغرى

هدفت إلى تقصي أثر التدريس باستخدام الفصول االفتراضـية  ) 2004،المبارك( دراسة

على تحصيل طلبة كلية التربية في تقنيـات التعلـيم واالتصـال    " االنترنت"لعالمية عبر الشبكة ا

  :وحاولت اإلجابة عن األسئلة اآلتية ،بجامعة الملك سعود

في تحصيل الطالب في مساق ) Xa 0.05(هل توجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة  •

ست بالطريقة التقليدية والمجموعة تقنيات التعليم واالتصال بين المجموعة الضابطة التي در

التجريبية التي درست بالفصول االفتراضية عبر شبكة االنترنت عند المسـتوى المعرفـي   

 ؟)مستوى التذكر(األول لتصنيف بلوم 

في تحصيل الطالب في مساق ) Xa 0.05(هل توجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة  •

والمجموعة  ,الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية تقنيات التعليم واالتصال بين المجموعة

التجريبية التي درست بالفصول االفتراضية عبر شبكة االنترنت عند المسـتوى المعرفـي   

 ؟)مستوى الفهم(الثاني لتصنيف بلوم 

في تحصيل الطالب في مساق ) Xa 0.05(هل توجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة  •

تصال بين المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية والمجموعة تقنيات التعليم واال

التجريبية التي درست بالفصول االفتراضية عبر شبكة االنترنت عند المسـتوى المعرفـي   

 ؟)مستوى التطبيق(الثالث لتصنيف بلوم 

في تحصيل الطالب في مساق ) Xa 0.05(هل توجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة  •

قنيات التعليم واالتصال بين المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية والمجموعة ت

 .التجريبية في مجمل االختبار التحصيلي
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) 21(طالبا وطالبة تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية ) 42(وتكونت عينة الدارسة من 

و تم اختيارهم  ،التقليدية درست بالطريقة) 21(وضابطة  ،درست باستخدام الفصول االفتراضية

توجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى  أنه ال: أظهرت الدراسة النتائج اآلتية. بالطريقة العشوائية

في تحصيل الطالب في مساق تقنيات التعلـيم واالتصـال بـين المجموعـة     ) Xa 0.05(داللة 

درست بالفصول االفتراضية  والمجموعة التجريبية التي ,الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية

لكن توجد فروق دالـة   ،والثاني لتصنيف بلوم عبر شبكة االنترنت عند المستوى المعرفي األول

, لصـالح المجموعـة التجريبيـة   ) مستوى التطبيق(إحصائيا عند المستوى الثالث لتصنيف بلوم 

صـيلي لصـالح   وتبين وجود فروق دالة إحصائيا في تحصيل الطلبة في مجمل االختبـار التح 

  .المجموعة التجريبية

هدفت إلى تقصي أثر استخدام نموذج محاكاة بالحاسـوب   )Boyd,2004(دراسة بويد 

 ،ن من اجل الدخول الناجح للوظائف المتوفرة في سـوق العمـل  يغير التقليدي طلبةفي تدريب ال

حاكاة بالحاسـوب  هل يوجد تأثير الستخدام نموذج الم:وحاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال اآلتي

  ن للدخول في سوق العمل؟يفي تدريب المتعلمين غير التقليدي

متعلم، وضعت لهم تعليمات للعمل في العالم الحقيقـي،  ) 206(تكونت عينة الدراسة من 

وداخل ورش العمل الحقيقية من خالل برنامج حاسوبي يحاكي الواقع الفعلي للعمل، والهدف من 

ـ ) 90(في المسـتقبل لمـدة    ونئف التي سيشغلها هؤالء المتعلمهذه البرنامج متابعة الوظا ، اًيوم

منهم قـد   )%(15من المتعلمين حصلوا على وظائف، وان  )%(67أشارت نتائج الدراسة أن و

  .حصلوا على عالوات أو قاموا بتغيير وظائفهم من اجل الحصول على أجور أعلى

المحاكاة بمساعدة الحاسـوب  هدفت إلى تقصي أثر استخدام  )2006،المصطفى( دراسة

في تنمية مهارة حل المشكالت في مبحث الجغرافيا لطالب الصف السابع األساسي واتجـاهتهم  

وحاولت هذه الدراسة اإلجابـة عـن   . والطريقة التقليدية مقارنة بكل من طريقة المحاكاة  ،نحوه

  :األسئلة األتية
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صف السابع لما أثر المحاكاة بواسطة الحاسوب في تنمية مهارة حل المشكالت عند طالب ا •

  األساسي؟

في تنمية مهارة حل المشكالت  )Xa 0.05(هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  •

المحاكـاة   ,المحاكـاة ,التقليديـة (عند طالب الصف السابع األساسي تعزى لطريقة التدريس 

 ؟)حاسوببمساعدة ال

في اتجاهات طالب الصـف   )Xa 0.05(هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  •

المحاكاة بمسـاعدة   ,المحاكاة ,التقليدية(السابع نحو مبحث الجغرافيا تعزى لطريقة التدريس 

  ؟)الحاسوب

وتكونت عينة الدراسة من جميع طالب الصف السابع األساسي الملتحقين في المـدارس  

اختيـر   ،طالبا) 3721(البالغ عددهم  ،م)2006/2005(ربد عام إية التابعة لمديرية تربية الحكوم

المجموعة االولى ( طالبا مثلوا مجموعات الدراسة الثالث) 94(منها عينة عشوائية بسيطة بلغت 

والثانية من خالل المحاكاة المتمثلـة بتمثيـل المواقـف    , درست مهارة حل المشكالت بالتقليدية

والثالثة من خالل المحاكاة بمساعدة الحاسـوب مـن   , نشطة من خالل نمط التمثيل الحواريواال

واستخدم اختبار لقياس مدى اكتساب الطالب لمهارة حل  , خالل عرض برنامج تعليمي محوسب

أظهـرت  . وبرمجية تعليميـة محوسـبة   ،ومقياس االتجاهات نحو مبحث الجغرافيا ،المشكالت

فـي اكتسـاب    )Xa 0.05(وجود فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة : يةالدراسة النتائج اآلت

وتحسـنت   ،مقارنـة بالطريقـة التقليديـة    ،الطلبة لمهارة حل المشكالت لصالح طريقة المحاكاة

اتجاهات الطالب الذين تعلموا بطريقة المحاكاة بمساعدة الحاسوب نحو مبحث الجغرافيا بفـروق  

وأوصت الدراسة بضرورة تصميم برمجيات محوسـبة   ،يقة التقليديةدالة إحصائيا مقارنة بالطر

وتشجيع المدرسين على ضـرورة اسـتخدامها فـي    , أخرى على نمط المحاكاة في مواد أخرى

  .التدريس

 في والمالبس النسيج شركات في اإلنتاج خطط بناء مشكلة تعالج )2006،عاشور(دراسة 

اإلنتـاج   مراحل من مرحلة لكل الالزمة اإلنتاجية التمعد حساب بعد المحاكاة غزة باستخدام قطاع
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 خطط تطوير بناء بهدف والمالبس النسيج شركات من عينة على الدراسة تطبيق تم ولذلك المختلفة،

 .وتحسينها والمالبس النسيج صناعة في اإلنتاج

) ةباناسـت (ميداني مسح عن عبارة: أولهما رئيسيين، جزأين من الدراسة إجراء آلية تمثلت

 شركة مـن  )143( واشتملت االستبانة متخصصة، عمل ورشة ونتائج الشخصية بالمقابالت مدعم

 النسيج والمالبـس  شركات مجموع من 1.22%)(نسبته ما تمثل والتي والمالبس، النسيج شركات

 إنتـاج  خطط البرمجيات لبناء حزمة باستخدام محاكاة نموذج بناء :وثانيهما غزة، قطاع في العاملة

  (ARENA) .اإلنتاجية معدالت على يةمبن

 خطط اإلنتاج تحضير في عليها االعتماد ثم ومن ,لإلنتاج نماذج عمل بأن الدراسة أظهرت

 تحليـل  أن تقنيـات  حين في غزة، قطاع في والمالبس النسيج شركات في واسعة بصورة تستخدم

 المطلقـة  المعرفـة  ة لعدمإضاف ضعيفة، بصورة تستخدم اإلنتاج برامج لتحضير والزمن اإلنتاجية

 خطـط  وبنـاء  اإلنتاجية ألهمية دراسة الشركات إدراك عدم أيضا واضحا وكان المحاكاة، ببرامج

 اسـتخدام  إمكانية الدراسة وأثبتت.لخطط اإلنتاج المستمر التعديل أسباب يفسر مما السليمة اإلنتاج

 النسـيج  قطاع في العاملة شركاتال اإلنتاج في وخطط النماذج بناء في بالحاسوب المحاكاة برامج

 وتنميـة  تحسـين  نحو الموجهة التدريب لعمليات الملحة بالضرورة الدراسة وأوصت .والمالبس

بنـاء   من لتمكينهم اإلنتاجية قياس طرق استخدام في والمالبس النسيج شركات في قدرات العاملين

  .المحاكاة برامج واستخدام اإلنتاج، نماذج بناء على تدريبهم و سليمة، إنتاج خطط

فـي   قائم على أسلوب المحاكاة لتقصي فاعلية برنامج تقني 2009),أبو السعود(دراسة 

لدى طلبة الصف التاسع بغزة، وحاولت  تنمية بعض مهارات ما وراء المعرفة في منهاج العلوم

كاة لتنميـة  ما البرنامج التقني القائم على أسلوب المحا:الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

  بعض مهارات ما وراء المعرفة في منهاج العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة؟ 

  :وتفرع من السؤال الرئيس األسئلة اآلتية

 ما مهارات ما وراء المعرفة الواجب تنميتها لدى طلبة الصف التاسع في مادة العلوم؟ •
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متوسطات درجات طلبة المجموعـة  هل توجد فروق دالة إحصائيا في االختبار البعدي بين  •

الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية ومتوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية الـذين  

 درسوا بمحاكاة الحاسوب؟

هل توجد فروق دالة إحصائيا في االختبار البعدي بين متوسطات درجات طالبات المجموعة  •

سط درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة   الضابطة اللواتي درسن بالطريقة التقليدية ومتو

 اللواتي درسن بمحاكاة الحاسوب؟

وتكونت عينة الدراسة من طلبة الصف التاسع وتم اختيار شعبتين مـن طلبـة الصـف    

طالب وشعبتين من طالبـات الصـف   ) 74(التاسع بمدرسة اليرموك األساسية العليا بلغ عددها 

طالبـة ضـمن المـدارس    ) 90(ليا للبنات بلغ عددها التاسع األساسي بمدرسة رقيا األساسية الع

استخدم الباحث قائمة بمهارات ما وراء المعرفة ودليل , غرب غزة –التابعة لمدرية تربية وتعليم 

للمعلم ودليل للطالب، واختبار قبليا وبعديا لقياس تحصيل الطلبة، وأظهـرت الدراسـة النتـائج    

في االختبار البعـدي بـين   ) Xa 0.05(مستوى داللة  أنه توجد فروق دالة إحصائيا عند: اآلتية

متوسطات درجات طلبة المجموعة الضابطة ومتوسط درجات الطلبة في المجموعة التجريبيـة  

فـي  ) Xa 0.05(وأنه توجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى داللة  ،لصالح المجموعة التجريبية

الضابطة ومتوسط درجات الطالب في االختبار البعدي بين متوسطات درجات طالب المجموعة 

و تبين وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى  ،المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية

في االختبار البعدي بين متوسطات درجات طالبـات المجموعـة الضـابطة    ) Xa 0.05(داللة 

  .ريبيةومتوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية لصالح المجموعة التج

  :التعليق على الدارسات في العلوم االنسانية

, وأغراضـها , اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث موضوع الدراسـة 

إال أنها اتقفت معهـا  , وأدواتها ,وعينتها ,ومجتمع الدارسة, جراءات الدارسةإو, ومنهجية البحث 

رغم اختالف الدارسـات  , تغيرات التابعةوهو تقصي أثر المحاكاة بالحاسوب على الم:بالمضمون

وتشابهت هذه الدراسـة مـع عـدد قليـل مـن      . السابقة بطبيعة المتغيرات التابعة التي تناولتها
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, وأبـو السـعود   ,والمبارك, الدراسات السابقة ممن تناولت التحصيل كمتغير تابع كدراسة كاسو

  .تجاه كمتغير تابعوتشابهت أيضا مع دراسة المصطفى التي تناولت التحصيل واال

  ملخص الدراسات السابقة

, هدفت بعض الدراسات الى تقصي اثر المحاكاة بالحاسـوب علـى تحصـيل الطلبـة    

وأظهرت نتائجها وجود فروق دالة إحصائيا في تحصيل الطلبة ممن تعلموا بمحاكاة الحاسـوب  

دراسة و, )1976,فينسنت(ودراسة , )1973,ويليام رودني, هيوز(دراسة  :هي, وهذه الدراسات

 ودراسـة , )(Hsu,2002 سـو  دراسـة و ,)1992جيبان وأسـكر،  ( ودراسة, )1991كاسو، (

 &Ding( دينغ هـاو فـانغ   دراسةو, , )Bayrak, 2008(بيراك و دراسة ,)2002تشانغ، (

Hao Fang 2009(, ــة و ــعود  (دراس ــو الس ــةو ).2009,أب ــن  دراس ــويس والي  ل

)lewis&linne.2003(, دراسة و) 2004, المبارك(ودراسة , ).2006,القرني(.  

 التفاعليـة  الفيديو محاكاة بأسلوب قوم الذي الطالبأن  )2002,عبده (دراسة وأظهرت 

 الـتعلم،  ومواقف المختبر غرفة أحداث وحلل العملية، للنشاطات الدقيقة التفاصيل من كثيرا تذكر

 العمليـة،  النشاطات ألحداث ائيةاإلجر المعرفة على كبير بقدر المرتكزة األساسية المعرفة وتأمل

 عاليـة  عقليـة  عمليـات  مسـتخدما  العملية بالنشاطات القيام أثناء في الحادثة المشكالت وناقش

 الفيـديو  محاكاة بأسلوب قوموا الذين الثانوية المرحلة لطلبة العملية النشاطات أداء وأن.المستوى

  .التقليدي األسلوبب قوموا الذين الطلبة نظرائهم أداء من أفضل التفاعلية

فروق دالـة إحصـائيا فـي    وجود ) Huppert&Lomask,2002(دراسة أظهرت و

التحصيل ومهارات العمليات العلمية بين الطلبة الذين درسوا األحياء باستخدام برنـامج محاكـاة   

حاسوبي، والذين درسوا الموضوع نفسه بالطريقة التقليدية ولصالح المجموعة التجريبية، وبينت 

  .إلى أن المجموعة التجريبية زادت قدرتهم في السيطرة على مهارات العمليات العلمية أيضاً

ال توجد فروق دالة إحصائيا أنه  )Gokhale,1991( في حين أظهرت دراسة جوخالي

وأنه توجد فروق , لمادة دوائر المنطق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي
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م طريقتـي  اوا التعليمات بعـد اسـتخد  أالختبار البعدي لصالح الطلبة الذين قردالة إحصائيا في ا

أظهرت أن التحصيل المؤجل فقد , )Spraggins,1984(سبراكنس دراسةأما  .المحاكاة والمعمل

باستخدام إستراتيجية المحاكاة عند اإلناث ذوات القدرة المنخفضة كانت أعلى من اإلنـاث ذوات  

في حين كانت النتائج بالعكس بالنسبة للذكور، . اتي استخدمن التعلم التقليديالقدرة المنخفضة اللو

ستراتيجية التعليم التقليديـة كـان   االقدرة المنخفضة الذين استخدموا  يحيث أن نتائج الذكور ذو

أن المحاكـاة   وبينـت ستراتيجية المحاكاة، اتحصيلهم المؤجل أفضل من الذكور الذين استخدموا 

فعالة في تدريس بعض المواضيع، كما ويمكن أن تكون أكثر فاعلية فـي تعلـيم    يمكن أن تكون

  .اإلناث ذوات القدرة المنخفضة من الذكور

وجود فروق دالـة إحصـائيا فـي     )Spraggins,1992( سبراكنس دراسةوأظهرت 

 تحصيل الطلبة الفوري بمادة األحياء لصالح المجموعة التجريبية التي درست بمحاكاة الحاسوب

االحتفاظ بالتعلم  وأن ,ووجود فروق دالة إحصائيا في التحصيل المؤجل للطلبة لصالح التجريبية,

بـالتعلم   المتأتي عن استخدام المحاكاة عند اإلناث ذوات القدرة المنخفضة كان أعلى من االحتفاظ

محاكـاة قـد   الأن وبينت , عند اإلناث ذوات القدرة المنخفضة اللواتي استخدمن الطريقة التقليدية

  .تكون أكثر فعاليه في تعليم اإلناث ذوات القدرات المنخفضة

احصائياً في التحصيل الدراسـي   فروق دالة وجود )2008,خالد(دراسة  أظهرت وأخيرا

 ,المجموعتين الضـابطة   والبعدي، واالحتفاظ لكال القبلي، القياسات بين العلوم مادة في واالحتفاظ

 دالة إحصائيا فـي  فروق وأنه ال توجد, للتحصيل الكلية والدرجة ياتالمستو جميع في والتجريبية

 بـين  الكلية للتحصيل والدرجة التركيب، واالستيعاب، والفهم والتذكر، المعرفة :في البعدي القياس

 والتقويم التطبيق والتحليل في احصائًيا دالة الفروق كانت بينما والتجريبية، الضابطة المجموعتين

 دالة إحصائياً فروق وأنه توجد.التجريبية المجموعة ولصالح والتجريبية الضابطة ينالمجموعت بين

 ولصـالح  والتجريبية الضابطة المجموعتين بين العلوم مادة في في التحصيل الدارسي واالحتفاظ

  .المجموعة التجريبية
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ومن الدراسات ما هدف لتقصي أثر طريقة التدريس بمحاكاة الحاسوب على التحصـيل  

  :االتجاهات منهاو

 نحـو  واالتجـاه  أظهرت وجود فروق دالة إحصائيا في التحصيل1984) ,شاو( دراسة

 باسـتخدام  تدرس بالمحاكـاة  التي المجموعة درجات لصالح العلوم تدريس في الكمبيوتر استخدام

أظهرت وجـود فـروق داللـة    , )(Askar,Gepan,andOzkan,1992ودراسة  .الكمبيوتر

وقدرة الطلبة على التفكير المنطقي , واالتجاهاتتحصيل الطلبة  على, تدريس لطريقة ال اإحصائي

  .لصالح الطلبة الذين تعلموا بمحاكاة الحاسوب

 أن طريقـة  أظهـرت , Omer,Petec&Ilkar, 1992)( عمر وبيتك وألكـر  دراسة

 فـي تحصـيل الطلبـة    عاليـة  قيمة ذات نتائج أعطت المشكالت حل وطريقة بالكمبيوتر المحاكاة

 االتجاهات فـإن  يخص وفيما التقليدية بالطريقة مقارنة وذلك العلمي التفكير مهارات وفي بالكيمياء

 طريقة حـل  أو التقليدية بالطرقة قورنت ما إذا قيمة ذات نتائج أعطت بالكمبيوتر المحاكاة طريقة

   .المشكالت

ن متوسط أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بيأظهرت , )Burns,1992( بورنسدراسة 

تحصيل الطلبة الذين درسوا باستخدام طريقة المحاكاة بالحاسوب وتحصيل الطلبة الذين درسـوا  

وأنه توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهـات الطلبـة نحـو    , باستخدام طريقة المعمل االعتيادية

   .مقرر الفيزياء لصالح الطلبة الذين درسوا بمحاكاة الحاسوب

وجود فروق دالة أحصائيا فـي مسـتوى أداء    اظهرت, )Mablel,1993( مابل دراسة

البيلوجيا بمحاكاة التشريح التفاعلية عن نظرائهم الـذين   وتحصيل واتجاهات الطلبة الذين تعلموا

تعلموها من خالل التجربة العملية لصالح المجموعة التجريبية التي تعلمـت بطريقـة المحاكـاة    

  .بالحاسوب

وجود فروق دالة إحصائياً  أظهرت, ),Akay,Feyzioglu&Tuysua,2003( دراسة

وأنـه   في تحصيل الطلبة بكيمياء المحاليل يعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية،
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ال توجد فروق في قدرات التفكير المنطقي لكال المجموعتين، أما فيما يتعلق باالتجاهات أظهرت 

الطلبة نحو كل مـن الكيميـاء والحاسـوب     النتائج وجود أثر ذي داللة في متوسطات اتجاهات

  .وبرمجيات المحاكاة تعزى لطريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية

في تحصيل الطلبة بالفيزياء  إحصائياً دالةوجود فروق أظهرت , )2005,جيتـي (دراسة 

بعـد  (لصالح مجموعة المحاكاة على كلٍ من فحص المفـاهيم البعـدي    ,تعزى لطريقة التدريس

اتجاهات  بين إحصائياً ووجود ارتباط دال .)بعد ثالث اسابيع( وفحص المتابعة) تجربة مباشرةال

 دالفـرق   وأيضا وجود. مجموعة المحاكاة نحو برنامج المحاكاة وبين عالمات فحصهم البعدي

حول االتجاه نحو خبرات المختبر وكـان ذلـك    التجريبية والضابطة إحصائياً بين المجموعتين

زمـن  إحصائياً بين المجموعتين حول  دالكما تبين أيضاً وجود فرق . موعة المحاكاةلصالح مج

   .وكان ذلك لصالح مجموعة المحاكاةالتعلم 

اظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا في تعزيز مستوى الفهم ,)2006,ستيفن(دراسة 

فـي   يتحـول إيجـاب  بينما كان هنالك , الصحيح للمفاهيم الفيزيائية تعزى الى طريقة التدريس 

 ,VASS)(اتجاهات الطالب نحو الفيزياء حسب أبعاد التركيب والتفكير التـأملي فـي مقيـاس    

تعزى لطريقة التدريس بينما وجود تحول سلبي في اتجاهاتهم نحو الكمبيـوتر فـي المقـاييس    

  . CAS)(الفرعية وهي القلق والفائدة الواردة في مقياس 

في  وجود فروق دالة إحصائياأظهرت , )Selahattin et al, 2006( سيالهتين دراسة

توجـد   ال، فيمـا  )المحاكاة(مستويي المعرفة والفهم، ولصالح طريقة التدريس بمساعدة الحاسوب

فروق دالة إحصائياً في مستوى التطبيق، وأثبتت النتائج أن اتجاهات الطلبة نحو مقرر الفيزيـاء  

  .لم تتأثر بطريقة التدريس

وجود فروق دالة إحصائيا في اكتساب الطلبة , )2006,المصطفى (ةدراس أظهرت كذلك

, مقارنة بالطريقة التقليديـة  ,في مبحث الجغرافيا لصالح طريقة المحاكاة  لمهارة حل المشكالت

وتحسنت اتجاهات الطالب الذين تعلموا بطريقة المحاكاة بمسـاعدة الحاسـوب نحـو مبحـث     

  .بالطريقة التقليدية الجغرافيا بفروق دالة إحصائيا مقارنة
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تفوق المجموعة التجريبية ممـن تعلمـت بمحاكـاة    , )2005,شباط (دراسة وأظهرت 

أما بالنسبة الستبانة االتجاهات فقد تكون لـدى  , الحاسوب في االختبار التحصيلي اآلني والمؤجل

ـ  ي تنفيـذ  أفراد المجموعة التجريبية اتجاه إيجابي نحو استخدام البرنامج لحاسوبي االفتراضي ف

وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المتعلمـين  , تجارب عملية في علم األحياء

  .الذكور واإلناث في المجموعة التجربية بشأن استخدام البرنامج في تنفيذ تجارب في علم األحياء

ومن الدراسات ما تناولت أثر طريقة التدريس والجنس على التحصيل أو أثر طريقـة  

  :هي التدريس والجنس والتفاعل بينهما على التحصيل وهذه الدارسات

أظهرت أنه ال توجد فروق دالـة إحصـائياً فـي    , )Choi,et.al,1987( شوي دراسة

تحصيل الطلبة على االختبار اآلني أو االختبار المؤجل بين المجموعتين التجريبيـة والضـابطة   

ووجود فروق دالة إحصـائيا  , التدريس والجنس يعزى لطريقة التدريس أو للتفاعل بين طريقة 

  .يعزى للجنس ولصالح الذكور اآلني والمؤجلتحصيل الطلبة على االختبار  في

, طريقة التدريس :لكل من وجود فروق دالة إحصائيا وأظهرت, )1993,العيسى(دراسة 

, لوم الطبييعيةالتحصيل الفوري للطلبة في مبحث الععلى , التفاعل بين طريقة التدريس والجنسو

التحصيل الفوري للطلبـة فـي مبحـث العلـوم     على وعدم وجود فروق دالة إحصائيا للجنس 

ووجود فروق دالة إحصائيا لطريقة التدريس على التحصيل المؤجل للطلبـة لصـالح    ,الطبييعية

س وللتفاعل بين طريقة التدريس والجن, ووجود فروق دالة إحصائيا للجنس, المجموعة التجريبية 

  .تعلمن بمحاكاة الحاسوب لواتيعلى التحصيل المؤجل للطلبة لصالح إناث التجريبية ال

دالـة  وجود فـروق   أظهرت, )(Geban, Ozkan, and Yalcinalp,1995دراسة 

تعزى لطريقة التدريس ولصـالح المجموعـة التجريبيـة    بالكيمياء  في تحصيل الطلبة إحصائيا

بينما لم تظهر الدراسة وجـود  , وفق نمط المحاكاة الحاسوبالمستخدمة ألسلوب التعليم بمساعدة 

ـ  دالة إحصائياًفروق   ةيعزى لجنس الطلبة، باإلضافة إلى ذلك أظهرت الدراسة وجود فروق دال
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في حـين لـم تظهـر    . في اتجاهات الطلبة نحو الكيمياء ولصالح المجموعة التجريبية اًإحصائي

  .اء يعزى للجنسالدراسة وجود فرق في اتجاهات نحو الكيمي

أظهرت وجود فروق دالة إحصـائيا فـي   , )Huppert et al,1998( هوبرت دراسة

بالعلوم تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية التي تعلمت بمحاكاة  تحصيل الطلبة

وأنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في تحصيل طلبة عينة الدارسة تعزى لعامل الجنس , الحاسوب

  .تفاعل بين طريقة التدريس والجنسأو لل

توجد فروق دالـة إحصـائيا بـين منوسـطات      أظهرت أنه ال ,)2000,مائسة(دراسة 

درجات طلبة المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات طلبة المجموعة الضابطة يعزى لطريقـة  

تبعـا   وال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات طلبة المجموعة التجريبية ,التدريس

أو للتفاعل بـين طريقـة التـدريس     ,لمتغير الجنس تعزى لطريقة التدريس للمجموعة التجريبية

  .بمحاكاة الحاسوب وجنس المتعلم في المجموعة التجريبية

  :تعليق على الدراسات السابقة

يتبين من الدراسات السابقة قلة الدراسات العربية التي تناولت أثر المحاكاة بالحاسـوب  

وجـد دراسـات   تكمـا ال  , حصيل اآلني والمؤجل من خالل تعليم الفيزياء على الطلبة على الت

ولـذا  , ونحو معلمهـا معـاَ   , تناولت أثر المحاكاة بالحاسوب على االتجاهات نحو تعلم الفيزياء

جاءت هذه الدراسة لتؤكد األثر اإليجابي لبرامج المحاكاة بالحاسوب من خـالل التعلـيم علـى    

وبرغم تشابه الدراسات وتمحورها حـول أثـر   . واتجاهاتهم نحو المادة والمعلم ,تحصيل الطلبة

 ,من األوجـه كالمراحـل التعليميـة    عددالمحاكاة بالحاسوب على التحصيل إال أنها اختلفت في 

والفترة الزمنية التي استغرقتها , والبرمجيات المستخدمة, والصفوف التي أجريت عليها التجارب

  :ختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيثاو .اتالدراستلك 

واتجاهاتهم نحو مادة الفيزيـاء  , تحصيل الطلبة العلمي: وهما مهمينجانبين تربويين ل دمجها .1

فالعديد من الدراسـات  . وهذه الدراسة األولى التي تناولت هذين المجالين معا, ونحو معلمها
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هم نحو الحاسوب أو نحو العلوم الى جانـب  السابقة بحثت في تحصيل الطلبة أو في اتجاهات

 .بحثها في التحصيل دون البحث في اتجاهاتهم نحو معلم الفيزياء

وهي الدراسة األولى التي تناولـت  , توظيف المحاكاة بالحاسوب في تدريس وحدة الميكانيكا .2

 .موضوع الميكانيكا وتدريسه بمحاكاة الحاسوب في حدود علم الباحثة

يتضح أن هذه الدراسة اسـتطاعت  , الدراسة ومجمل الدراسات السابقة وبالتدقيق في هذه

حول فاعلية أثر المحاكاة بالحاسوب في , أن تتحقق من نتائج توصلت إليها دراسات سابقة عديدة

فـي الفيزيـاء وهـو     مهـم واستطاعت سد بعض الثغرات في تناولها لمجـال  , تحصيل الطلبة

 .الميكانيكا
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  الفصل الرابع

  الطريقة واإلجراءات

, وعينتهـا , ومجتمعهـا  ,يشتمل هذا الفصل على وصف المنهج المتبع في هذه الدراسـة 

ومعالجتها اإلحصائية المستخدمة في , وتصميمها, وإجراءات تنفيذها, وثباتها, وصدقها, وأدواتها

  .تحليل البيانات واستخالص النتائج

  منهج الدراسة 1:4

التجريبي الستقصاء أثر استخدام المحاكاة بالحاسوب شبه  استخدمت هذه الدراسة المنهج 

واالتجاهات نحـو مـادة الفيزيـاء    , )المؤجل, اآلني: (تحصيل العلمي بنوعيهفي الفيزياء على ال

 اإحداهم ,لمجموعتين, الضبط التجريبيومعلمها لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي باستخدام 

واألخرى تجريبية تعلمت نفس المحتوى باسـتخدام المحاكـاة   , ضابطة تعلمت بالطريقة التقليدية

  .)ب1999, عبده(لمتغيرات المستقلة في المجموعتين بالحاسوب لتوضيح أثر ا

  مجتمع الدراسة2 :4

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الحادي عشر العلمي في المدارس الحكومية 

في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  ,التابعة لمديرية تربية وتعليم جنوب نابلس في فلسطين

 ,مدارس للـذكور ) 7(منها , مدرسة) 21(رس مجتمع الدراسة وقد بلغ عدد مدا, )2010/2009(

شعبة دراسـية للصـف   ) 21(وتشتمل هذه المدارس على , مختلطة) 6(و, مدارس لإلناث) 8(و

وقد بلـغ عـدد    ةمختلط) 6(و, شعب لإلناث) 8(و, شعب للذكور) 7(منها ,الحادي عشر العلمي

ويبين الجـدول   .طالبة) 264(و, طالباً) 214(منهم , طالبا وطالبة) 478(الطلبة من هذه الشعب 

  .وعدد الطلبة, والجنس, وعدد الشعب, توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعاً لعدد المدارس) 1(
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وعدد , والجنس, وعدد الشعب, توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعاً  لعدد المدارس): 1(الجدول 

  .واحدةالطلبة والمتوسط الحسابي لعدد الطلبة في الشعبة ال

عدد  الجنس

  المدارس

عدد

  الشعب

عدد

  الطلبة

المتوسط الحسابي لعدد 

  الطلبة في الشعبة الواحدة

  21.3  149  7  7  ذكور

  24.9  199  8  8  إناث

  21.7  130  6  6  مختلط

  22.8  478  21  21  المجموع

  ).2010/2009(مديرية تربية وتعليم جنوب نابلس للعام الدراسي/ قسم التخطيط واإلحصاء * 

  عينة الدراسة 3:4

من طلبة الحادي عشر , من مجتمع الدراسة طالباً وطالبة) 117(تألفت عينة الدراسة من 

وتم تبني ما اتفـق  . وتجريبية, مكونة من مجموعتين ضابطة, شعب) 4(موزعين على , العلمي

يساوي , وعةعليه التربويون من أن الحد األدنى لعدد أفراد العينة في الدراسة التجريبية لكل مجم

متوسط عدد الطلبة في الصف الدراسي في الظروف الطبيعية حتى تكون نتائج الدراسـة أكثـر   

تم الحصول على أعـداد الطلبـة مـن قسـم التخطـيط      , لذا. )1998:25 ,عبده(صدقاً  وثباتاً 

وتم حساب المتوسط الحسابي لعدد الطلبة فـي  , واإلحصاء في مديرية تربية وتعليم جنوب نابلس

وهو ما يعادل الحد األدنـى  , )24.9(ولإلناث , )21.3(وللذكور , )22.8(شعبة الواحدة عامة ال

وعليـه تـم اختيـار المجموعـة     , لعدد أفراد العينة في المجموعة الواحدة للدراسات التجريبية

, طالبـة ) 29(وشعبة اإلناث علـى  , طالباً) 24(واشتملت كالً  من شعبة الذكور على  ,الضابطة

) 28(وشـعبة اإلنـاث    ,طالبـاَ ) 36(شعبة الذكور : ت المجموعة التجريبية على كل منواشتمل

 :هـي , طالبة، وقد تم توزيع أفراد عينة الدراسة على أربع مدارس من مديرية جنـوب نـابلس  

, مدرسة ذكور بيتـا الثانويـة  , مدرسة بنات عقاب مفضي الثانوية, مدرسة ذكور حوارة الثانوية

  .لثانويةمدرسة بنات بيتا ا

إذ اختيرت المدارس التي يوجـد فيهـا مختبـر    , وتم اختيار العينات بالطريقة القصدية

والمعلمين المعنيين فيها ترحيبا وتعاونا , وإلبداء اإلدارة, ةحاسوب والتي تحتاجها فعاليات الدارس



 106

ريقـة  في هذه المـدارس بط ) الضابطة والتجريبية(وقد تم اختيار هذه الشعب , بتطبيق الدراسة

  .وعدد الطلبة, الشعب, توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا للجنس) 2(ويوضح الجدول . عشوائية

  وعدد الطلبة, والشعب, والمجموعة, توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاَ  للجنس :)2(الجدول 

  عدد الطلبة عدد الشعب مدرسة الجنس  المجموعة

  24  1  ذكور حوارة الثانوية مدرسة  ذكور  الضابطة

  29  1  مدرسة عقاب مفضي الثانوية للبنات  إناث

  36  1  مدرسة ذكور بيتا الثانوية  ذكور  التجريبية

  28  1  مدرسة بنات بيتا الثانوية   إناث

  117 4  المجموع 

نتائج الطلبة في اختبـار التحصـيل اآلنـي     جمعتو, أوراق االختبارات كاملة صححت

  .لتحليل اإلحصائي واإلجابة عن أسئلة الدراسةمن أجل ا, في جداول خاصة تورصد, والمؤجل

  المادة التعليمية 4:4

  وصف المادة التعليمية 1:4:4

عـن طريـق إضـافة    , تًم تصميم برنامج يحاكي وحدة الميكانيكا من خالل الحاسـوب 

استنادا لكتاب الصف الحادي عشر العلمي في مبحث الفيزيـاء،  , موضوعات وقضايا متعلقة به

وصممت حصص دراسية لتدريسه , زمنية لتدريس الموضوع وفق هذا البرنامجوأعدت الخطة ال

, وقد تضمنت الخطة عرضا ألجزائه, حصة صفية) 38(وبلغ عددها , تتالءم مع برنامج المحاكاة

  .لتدريس كل جزء ةوعدد الحصص الالزم

باسـتخدام المحاكـاة   " الميكانيكـا "الخطة الزمنية لتدريس موضـوع  ) 1(ويبين الملحق 

المرفق مع كل حصة , المادة التعليمية وفق برنامج المحاكاة بالحاسوب) 2(والملحق , بالحاسوب

  .دراسية

أن المادة التعليمية قد تم تدريسها من قبل الباحثة لكال المجمـوعتين  , ومن الجدير بالذكر  

 فقـد درسـت  , المرفقة مع كل حصة دراسـية ) المحاكاة(أما موضوعات , التجريبية والضابطة

  .للمجموعة التجريبية فقط
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  المادة التعليمية صدق 2:4:4

للتحقق من صدق المادة التعليمية المصممة وفق برنامج المحاكاة من خالل تعليم الفيزياء 

  :تم إتباع الخطوات اآلتية, بالحاسوب

, عرضت المادة التعليمية على لجنة من المحكمين المتخصصين فـي مجـال الفيزيـاء   

, والمشرف على الرسالة, وجامعة القدس المفتوحة, في جامعة النجاح الوطنيةوأساليب التدريس 

ومعلمين ومعلمات ممن يدرسون مبحـث  , ومشرف الفيزياء في مكتب تربية وتعليم جنوب نابلس

إذ طلب منهم إبداء الرأي في مدى سالمة البناء , الفيزياء للصف الحادي عشر العلمي في الميدان

الواردة في برنامج المحاكاة ومالءمتها لمستويات الطلبة، زود كل مـنهم  , يميةالعلمي للمادة التعل

وجربت المادة التعليمية على عينة استطالعية بغية معرفـة  , بنسخة عن المادة التعليمية المصممة

والـزمن المسـتغرق   , والمشكالت التي تواجههم في دراسـتها , مدى مالءمتها لمستويات الطلبة

   .للتنفيذ

المادة التعليمية لتنسجم مع اقتراحات المحكمين والتغذية الراجعة للميـدان مـن    وعدلت

وحيث أن المادة التعليمية . في صورتها النهائية التجريب على العينة االستطالعية حتى أصبحت

لذا اعتبرت شعبتي ذكور وإناث عورتا الثانوية البالغ عددهم , المصممة مطبقة حالياَ  في الميدان

  .الباً وطالبة والذين تم تدريسهم من قبل الباحثة نفسها كعينة استطالعية للبرنامجط) 50(

  ثبات المادة التعليمية 3:4:4 

  :وهما, )أ 1999,عبده (, تم التحقق من ثبات المادة التعليمية بطريقتين

  الثبات عبر األشخاص 1:3:4:4

المحاكـاة بالحاسـوب عبـر     تم التحقق من ثبات المادة التعليمية المعدة تبعاً لبرنـامج 

وأساليب , األشخاص من خالل عرضها على لجنة من المحكمين المتخصصين في مجال الفيزياء

ومشرف , والمشرفَين على الرسالة, وجامعة القدس المفتوحة, التدريس في جامعة النجاح الوطنية
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سالمة البنية العلمية  إذ طلب منهم إبداء الرأي في, الفيزياء في مكتب تربية وتعليم جنوب نابلس

ومدى مالءمتهـا للمرحلـة العمريـة    , والتوافق مع برنامج المحاكاة بالحاسوب, للمادة التعليمية

وتم مناقشة من أبدى اعتراضـا علـى بعـض    , أخذت مالحظاتهم, للصف الحادي عشر العلمي

باإلجمـاع  وفي النهاية تـم  , إذ وضحت لهم وجهة نظر الباحثة والمشرف على الرسالة, النقاط

  .االتفاق التام على تطابق المادة التعليمية وفق استخدام برنامج المحاكاة بالحاسوب

  الثبات عبر الزمن 2:3:4:4

ة المشرفان على الرسالة تم التحقق من ثبات المادة التعليمية عبر الزمن من خالل مراجع

ت الموضوعة حولهـا فـي   إذ قورنت المالحظا, اوبعد شهر من إعداده, مباشرة ابعد إعداده لها

وتبين وجود تطابق بين طريقة المادة التعليمية المعـدة ومعـايير برنـامج المحاكـاة     , الحالتين

  .بالحاسوب

  أدوات الدراسة 5:4

واختبار التحصـيل  , اختبار المعرفة القبلية: هي, تم إعداد ثالث أدوات في هذه الدراسة

وفيمـا يلـي وصـف     )1988,زيتون(المعد من واستخدام مقياس االتجاه نحو العلوم , الدراسي

  .األدوات الثالث المذكورة

  اختبار المعرفة القبلية  1:5:4

أعد اختبار للمعرفة القبلية للتحقق من مدى تفاوتها لدى أفراد المجمـوعتين التجريبيـة   

  .والضابطة

  وصف اختبار المعرفة القبلية 1:1:5:4

راً  للمعرفة القبلية في مادة الفيزياء مؤلـف  على الدراسة اختبا انأعدت الباحثة والمشرف

يتم عرض السؤال بشكل عملـي علـى    .من نوع اختيار من متعدد, )3الملحق(فقرة ) 44(من 
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وتتعلق جميعها بمفاهيم المتجهـات والقـوى   , وبعدها يقومون باختيار اإلجابة الصحيحة, الطلبة

  .وقياسها وقوانين نيوتن في الحركة والشغل والطاقة

على أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية قبيـل   بصورته النهائية تطبيق االختبار وتم

البدء بإجراء المعالجة الصفية للتحقق من تكافؤ المجموعتين في المعرفة السـابقة القبليـة فـي    

  ."الميكانيكا"موضوع 

طة نتائج تحليل التباين األحادي للتكـافؤ بـين المجمـوعتين الضـاب    ) 3(ويبين الجدول 

  .والتجريبية على اختبار المعرفة القبلية

نتائج تحليل التباين األحادي للتكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية علـى  ): 3(الجدول 

  اختبار المعرفة القبلية

  مصدر التباين
مجموع

 )SS(المربعات 

عدد درجات

  )df(الحرية 

متوسط مجموع 

  )MSS(المربعات 

"F "

  المحسوبة

وعاتبين المجم

)SSB(  
2.944  1  2.944  0.262  

داخل المجموعات

)SSW(  
1294.612  115  11.257    

      SST( 1297. 556  116(الكلي 

  3.9201= الجدولية Fقيمة 

وهي أقـل مـن قيمتهـا    , )0.262(المحسوبة هي F" " أن قيمة, )3(يتضح من الجدول 

بـين  ) α=0.01(على مستوى أي أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية , )3.9201(الجدولية 

  .أفراد المجموعتين قبيل تطبيق التجربة بمعنى أن المجموعتين متكافئتان

  صدق اختبار المعرفة القبلية 2:1:5:4

عرض على لجنـة مـن   : تم التحقق من صدق اختبار المعرفة القبلية بالخطوات التالية

رفي الفيزياء في مكتب تربيـة  ومش, وأساليب التدريس, المحكمين المتخصصين في مادة الفيزياء
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ومعلمين ومعلمات ممن يدرسون مادة الفيزياء للصف الحادي عشر العلمي , وتعليم جنوب نابلس

, تم تطبيقه على عينة اسـتطالعية , وبعد وضع مالحظاتهم, والمشرفين على الرسالة, في الميدان

وتحديد , تويات الطلبةومالءمتها لمس, وأخذت مالحظات الميدان حوله من حيث وضوح الفقرات

, الوقت المناسب لتطبيقه، وأجريت التعديالت الالزمة وفق مقترحات أعضـاء لجنـة التحكـيم   

وبلغ عدد فقرات االختبـار فـي   , وغربلة فقرات من حذف أو تعديل أو إضافة, مالحظة الميدان

حكـيم ألدوات  أسماء أعضاء لجنة الت) 5(ويبين الملحق , )4الملحق(فقرة ) 36(صورته النهائية 

  .الدراسة

  ثبات اختبار المعرفة القبلية 3:1:5:4

 )20(تم التحقق من ثبات اختبار المعرفة القبلية باستخدام معادلة كـودر ريتشاردسـون     

  )أ1999(عبده  ةالتالي

4)- (1 ………..………………………. )
)1(

1(
1 2

1

s
m

n

m
m tt

n
nR

−
−

−
=

∑
=  

  :حيث

)R (معامل ثبات االختبار  

)n (عدد فقرات االختبار  

)tm ( تمثل نسبة المفحوصين الذين أجابوا على الفقرةm إجابة صحيحة.  

 )s2 (يبين تباين عالمات المفحوصين على االختبار ككل.  

  . على عينة الدراسة%) 79.5(وبلغت قيمة معامل ثبات اختبار المعرفة القبلية بهذه الطريقة 
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  :غربلة فقرات المعرفة القبلية 4:1:5:4

  :لصعوبةمعامل ا 1:4:1:5:4

وفقـاً   , تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار بناء على عينة الدراسة

  ):أ1999عبده (للمعادلة التالية 

) = صم (معامل الصعوبة  ………………………… )4-2(
n
nf 100X%  

  :حيث

)nf (عدد الذين أجابوا إجابة خاطئة عن السؤال  

)n (الذين حاولوا اإلجابة إذا كان هناك حذف عدد المفحوصين أو.  

  معامل الصعوبة) صم (

) 0.32-0.74(وتراوح معامل صعوبة فقرات االختبار بناء على عينة الدراسـة بـين   

ويعتبر معامل الصعوبة لالختبار ككل مقبوال كلما اقترب المتوسـط  , )0.56(وبمتوسط حسابي 

  %).10-%90(ومعامل الصعوبة بين , %)50(الحسابي من 

  معامل التمييز 2:4:1:5:4

  :وفقا للمعادلة التالية, تم حساب معامل تمييز فقرات االختبار بناء على عينة الدراسة

  ):286:أ1999( عبده

) = تم (معامل التمييز ......................... .)3-4(
( )

n
nn fr − 100 x%  

  :حيث

)nr (العليا المؤلفة من أعلى  عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة)من الطلبـة علـى   %) 27

  .العالمة الكلية لالختبار بعد ترتيب األوراق تنازلياً 
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)nf ( عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا المؤلفة من أعلى)من الطلبـة علـى   %) 27

  .العالمة الكلية لالختبار بعد ترتيب األوراق تنازليا

)n (ينعدد أفراد إحدى المجموعت.  

 -0.38(على عينـة الدراسـة بـين     وتراوحت قيمة معامل تمييز فقرات االختبار بناًء

ويبـين  . فأعلى%) 25(ويعتبر معامل التمييز مقبوال إذا كان , )0.28(وبمتوسط حسابي  0.25)

معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار المعرفة القبلية بناًءعلى عينة الدراسـة،  ) 6(الملحق 

تم استبقاء الفقـرات  , تماد على معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختباروباالع

والتمييـز المناسـب   , %)10-%90(ذات معامالت الصعوبة المناسبة التي تتراوح قيمتها بـين  

  ).ج 1999,عبده (لمراعاة ذوي التحصيل المتدني %) 25(والتي قيمتها أكبر من 

وبذلك تكون العالمة الكاملة على ) 36, 35, 33, 30, 27, 22, 20 ,18(لذا استبعدت الفقرات 

  .عالمة) 44(بدال من ) 36(اختبار المعرفة القبلية 

  ذج إجابة اختبار المعرفة القبليةنمو 5:1:5:4

وعرض على لجنة من المحكمين , وضع نموذج اإلجابة باعتباره أداة من أدوات الدراسة  

نموذج اإلجابة الصـحيحة الختبـار   ) 7(ويبين الملحق . ا ورد فيهحيث أبدوا اتفاقا تاماً على م

  .المعرفة القبلية

  اختبار التحصيل العلمي 2:5:4

  وصف اختبار التحصيل العلمي 1:2:5:4

تم إعداد اختبار لقياس تحصيل طلبة الصف الحـادي عشـر العلمـي فـي موضـوع      

ومقالي فـي موضـوع   , ر من متعددحيث تَم تصميم اختبار تحصيلي من نوع اختيا, "الميكانيكا"

وذلك لقياس مدى تحصيل الطلبة اآلني والمؤجل ، )8(ملحق , فقرة) 40(مكّون من , "الميكانيكا"

التطبيق والتحليل : والمتوسط, التذكر والفهم: مشتمالً  على المستويين األدنى, في هذا الموضوع
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ل فقرة من فقرات االختبار أربعة بدائل إذ كان لك. تبعا لتصنيف بلوم لألهداف التربوية المعرفية

وحـددت مـدة االختبـار    , في حين أن المقالي حددت إجابته النموذجية بدقة, واحد منها صحيح

دقيقة والتي تمثلت بالمتوسط الحسابي للزمن المستغرق من أفراد العينة االسـتطالعية  ) 100(ب

  ).ب1999عبده (في اإلجابة عليه 

  صيل العلميصدق اختبار التح2:2:5:4 

تم التحقق من صدق اختبار التحصيل الدراسي من خالل عرضـه علـى لجنـة مـن     

ومشرف الفيزياء في مكتب تربيـة  , وأساليب التدريس, المحكمين المتخصصين في مادة الفيزياء

للصف الحادي عشر العلمي  ومعلمين ومعلمات ممن يدرسون مادة الفيزياء, وتعليم جنوب نابلس

وبعد وضع مالحظاتهم حول صحة المادة العلمية لفقـرات  , لمشرفًين على الرسالةوا, في الميدان

قـدرتها  و, مدى مالئمتها للمحتوى واألهدافو, وضوح األسئلة وخلوها من الغموضو, االختبار

دقة صياغة البـدائل المقترحـة   و, على قياس الهدف التي وضعت لقياسه وعلى المستوى نفسه

مة االختبار للمرحلـة  ءمالو, سالمة الفقرات لغوياَو, فقرات االختباروجاذبيتها في كل فقرة من 

تم تطبيقه على عينة استطالعية من خـارج عينـة   , الصف الحادي عشر العلمي ةلطلب يةالعمر

وحدد الـزمن   .أو إضافة ,أو تعديل, حذف :من وجمعت مالحظات المحكمين والميدان, الدراسة

ويبـين   .عتمد كاختبار تحصيلي لبرنامج المحاكـاة بالحاسـوب  وعليه ا, الالزم لتطبيق االختبار

  .أسماء أعضاء لجنة التحكيم ألدوات الدراسة) 5(الملحق 

  :ثبات اختبار التحصيل العلمي 3:2:5:4

  :هما, تم التحقق من ثبات االختبار التحصيلي بطريقتين

  )296:أ1999(التالية عبده ) 20(باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون  1:3:2:5:4

)4-4(.................................... )
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  :حيث

)R (معامل ثبات االختبار  

)n (عدد فقرات االختبار  

)tm(  تمثل نسبة المفحوصين الذين أجابوا على الفقرة m إجابة صحيحة.  

)s2 (يبين تباين عالمات المفحوصين على االختبار ككل.  

  .على عينة الدراسة) 0.74(مل ثبات االختبار التحصيلي بهذه الطريقة وبلغت قيمة معا

  )Test-retest(بطريقة االختبار وإعادة االختبار  2:3:2:5:4

عبـده  (تم التحقق من ثبات االختبار التحصيلي باستخدام معامل ارتباط بيرسون التاليـة  

  ):216ص, 1998

)5-4(............................ 
2222 )()()()(

))((

∑∑∑∑
∑ ∑∑

−−

−
=

yynxxn

yxxyn
r  

  :حيث

  عدد أفراد المفحوصين) ن(

)x (عالمة االختبار اآلني.  

)Y (عالمة االختبار المؤجل  

)r (   معامل ارتباط بيرسون الذي يمثل معامل ثبات االختبار التحصيلي وهو ما يعـرف بمعامـل

  .االستقرار

  .ة الدراسةعلى عين) 0.824(وبلغت قيمة معامل ثبات االختبار التحصيلي بهذه الطريقة 
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  بلة فقرات اختبار التحصيل العلميغر 3:3:2:5:4

  معامل الصعوبة

والعينة , تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار بناء على عينة الدراسة

وتراوح معامل الصعوبة  ).أ1999(لألسئلة الموضوعية عبده ) 4-2(وفقا لمعادلة , االستطالعية

  ). 0.73-0.19(لها من 

على عينـة  وتم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبـار المقـالي بنـاءً    

  )أ1999(الدراسة وفقا للمعادلة التالية عبده 

) = صم (معامل الصعوبة   ……………………  )6-4(
maxΧ
Χ 100X%  

  :حيث

  معامل الصعوبة ) =م ص(

  سؤالالمتوسط الحسابي لعالمات الطلبة على ال )=  (

  العالمة القصوى للسؤال = )        (

) 0.67-0.19(صعوبة فقرات االختبار بناء على عينة الدراسـة بـين    وتراوح معامل

 بنـاءً ) 0.41(وبمتوسط حسـابي   )0.12-0.74(في حين تراوح بين ,)0.46(وبمتوسط حسابي 

  .على العينة االستطالعية

  معامل التمييز

  :وفقا للمعادلة التالية, على عينة الدراسة ختبار بناًءتم حساب معامل تمييز فقرات اال

  ):أ1999 عبده(

) = تم (معامل التمييز ).......................... 3-4(
( )

n
nn fr − 100 x%  

Χ

maxΧ
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  :حيث

)nr ( عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا المؤلفة من أعلى)من الطلبـة علـى   %) 27

  .ختبار بعد ترتيب األوراق تنازلياً العالمة الكلية لال

)nf ( عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا المؤلفة من أعلى)من الطلبـة علـى   %) 27

  .العالمة الكلية لالختبار بعد ترتيب األوراق تنازليا

)n (عدد أفراد إحدى المجموعتين.  

) 0.25-0.69(دراسة بين على عينة ال وتراوحت قيمة معامل تمييز فقرات االختبار بناًء

-(0.76بـين   على العينة االستطالعية في حين تراوحت قيمته بناًء, )0.47(وبمتوسط حسابي 

ـ  ) 9(ويبين الملحق ,  )0.45(وبمتوسط حسابي ) 0.23 ز لفقـرات  معامالت الصـعوبة والتميي

  .على عينة الدراسة االختبار التحصيلي بناًء

تم استبقاء الفقرات ذات معامالت الصعوبة المناسبة , لتمييزوباالعتماد على معامالت الصعوبة وا

لمراعاة %) 25(والتمييز المناسب والتي قيمتها أكبر من %) 10-%90(التي تتراوح قيمتها بين 

وبذا تكون العالمة الكاملة على االختبار ) 20,10(استبعدت الفقرات, لذا, ذوي التحصيل المتدني 

  .مةعال)40(بدال ) 38(التحصيلي 

  :نموذج إجابة االختبار التحصيلي 4:3:2:5:4

وعرض على لجنة من المحكمين , وضع نموذج اإلجابة باعتباره أداة من أدوات الدراسة

نموذج اإلجابـة الصـحيحة لالختبـار    ) 10(ويبين الملحق . إذ أبدو اتفاقا تاما على ما ورد فيه

  .التحصيلي
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  مقياس االتجاه نحو الفيزياء 3:5:4

  وصف مقياس االتجاه نحو الفيزياء 1:3:5:4

بعـد  ) 39:1988(المعد من قبل زيتـون  " مقياس االتجاه نحو العلوم"استخدمت الباحثة 

الستقصاء أثر استخدام المحاكاة بالحاسوب على اتجاهات الطلبة نحـو  , تكيفه ألغراض الدراسة

, فقـرة ) 33(مقياس من وتألف ال, وحدة الفيزياء ومعلمها لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي

فقرة تتعلق باالتجاهات نحو معلـم  ) 11(و, فقرة تتعلق باالتجاهات نحو مادة الفيزياء) 22(منها 

مقيـاس  "نمـوذج  ) 11(ويبين الملحق . وتم تدريج فقرات المقياس وفق طريقة ليكرت. الفيزياء

  :نحو التاليالذي تم تطبيقه على أفراد عينة الدراسة على ال" االتجاه نحو الفيزياء

قبيل تنفيذ التجربة مباشرة للتأكد من تكافؤ المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي     : األولى

  .نحو مادة الفيزياء ومعلمها مااتجاهاته

بهدف قياس االتجاهات اآلنية للطلبة نحو مـادة الفيزيـاء   , بعد االنتهاء من تنفيذ التجربة: الثانية

  .بالحاسوب على المجموعة التجريبيةوأثر استخدام المحاكاة , ومعلمها

, )االحتفـاظ (لقياس االتجاهات المؤجلة , بعد مرور حوالي شهر من موعد التطبيق األول: الثالثة

للتعرف على مدى أثر استخدام المحاكـاة بالحاسـوب علـى    , للطلبة نحو مادة الفيزياء ومعلمها

  .الطلبة نحو مادة الفيزياء ومعلمها

نتائج تحليل التباين األحادي للتحقق من تكافؤ المجمـوعتين   يبين) 4(الجدول يبين بينما 

فيما يتعلق باالتجاه القبلـي نحـو مـادة    "مقياس االتجاه نحو الفيزياء"الضابطة والتجريبية على 

  .الفيزياء
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نتائج تحليل التباين األحادي للتحقق من تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبيـة  ): 4(الجدول 

  .فيما يتعلق باالتجاه القبلي نحو مادة الفيزياء" س االتجاه نحو الفيزياءمقيا"على 

  مصدر التباين
مجموع

 )SS(المربعات 

عدد درجات

 )dF(الحرية 

متوسط مجموع 

  )MSS(المربعات 

 "F 

  المحسوبة"

 بين المجموعات

)SSP(  
0.073 1  0.073 0.614  

 داخل المجموعات

)SSW(  
13.718  115  0.119    

      SST( 13.791  116(الكلي 

  3.9201= الجدولية Fقيمة 

، وهي أقـل مـن قيمتهـا    )0.614(المحسوبة هي  "F"أن قيمة , )4(يتضح من الجدول 

بـين  ) α=0.01(أي أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى , )3.9201(الجدولية 

  .انأفراد المجموعتين قبيل تطبيق التجربة بمعنى أن المجموعتين متكافئت

نتائج تحليل التباين األحادي للتحقق من تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبيـة  ): 5(الجدول 

  .باالتجاه نحو معلم الفيزياء قبل تطبيق التجربة يتعلق فيما" مقياس االتجاه نحو الفيزياء"على 

  مصدر التباين
مجموع

 )SS(المربعات 

عدد درجات

 )dF(الحرية 

متوسط مجموع 

  )MSS( المربعات

 "F 

  المحسوبة"

 بين المجموعات

)SSP(  
0.087 1  0.087  0.554  

 داخل المجموعات

)SSW(  
18.064  115  0.157    

      SST( 18.151  116(الكلي 

  0.952= الجدولية  Fقيمة 

الجدوليـة  " F"أقل مـن قيمـة   ) 0.554(المحسوبة " F"أن قيمة ) 5(يتضح من الجدول 

بين أفراد ) α=0.01(ت داللة إحصائية على مستوى الداللة أي أنه ال يوجد فروق ذا, )0.952(
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أن المجمـوعتين  , المجموعتين في اتجاهاتهم نحو معلم الفيزياء قبل تطبيـق التجربـة بمعنـى   

  .متكافئتان

  :صدق مقياس االتجاه نحو الفيزياء 2:3:5:4

تم عرضه على لجنة محكمين متخصصين في مجـاالت  , للتحقق من صدق هذا المقياس

, وتربويين في مكتب التربية والتعليم التابع لمديرية جنـوب نـابلس  , وأساليب التدريس, فيزياءال

وتدوين مالحظاتهم حول , إذ طلب منهم إبداء الرأي, وجامعة القدس المفتوحة في محافظة نابلس

, ومالءمتها للمرحلة النمائية لطلبة مستوى الصف الحادي عشر العلمي , وضوح فقرات المقياس

ودقـة  , وقدرة الفقرة على قياس الهدف التي وضعت مـن اجلـه  , بعدها عن الغموض والتعقيدو

وتوزيع الفقرات , وسالمة البناء ,ووضوح المعنى, وعدم اإلطالة فيها, الصياغة اللغوية وبساطتها

  .السالبة والموجبة

على ومالحظات الميدان حول تطبيق المقياس , راء لجنة التحكيمآوفي ضوء مالحظات و

ن علـى دقـة هـذا    واتفق المحكم, عينة من طلبة الصف الحادي عشر العلمي في جنوب نابلس

  .المقياس لقياس الهدف الذي وضع من أجله

  :ثبات االتجاه نحو الفيزياء 3:3:5:4

باستخدام معادلة كرونباخ ألفـا اآلتيـة   ,حسب معامل ثبات مقياس االتجاه نحو الفيزياء 

  )301:أ1999 عبده(

                    )7-4(..............................  

   :حيث

)α (معامل الثبات  

)k( عدد األجزاء التي ينقسم إليها المقياس.  

)si

  .من أجزاء المقياس) س(تباين الجزء ) 2
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)st

  .تباين المقياس كله) 2

ولالتجاه نحو الفيزياء , %)83.6(الفيزياء القبلي  وبلغت قيمة معامل الثبات لالتجاه نحو

, وهي ضمن معامالت الثبات المقبولة, )93.4(ولالتجاه نحو الفيزياء المؤجل , %)92.8(اآلني 

  .فأعلى% 80إذ تبلغ 

  إجراءات الدراسة 6:4

  )113:ب1999 ,عبده(:تم في هذه الدراسة اتباع الخطوات التالية

الدراسي من الكتاب المدرسي " الميكانيكا"ية المتمثلة في موضوع تحليل محتوى المادة التعليم •

المقرر للصف الحادي عشر العلمي في المدارس الحكومية في فلسطين فـي الفصـل األول   

 ).م2010/2009(للعام الدراسي 

, التقنيـات التربويـة المسـتخدمة   , موضوعات المحاكاة: حصة دراسية تشمل )38(إعداد  •

واختبـار  , أيضاً إعداد اختبار المعرفة القبلية فـي الفيزيـاء   وتم ,التقويمو, األنشطة المرفقة

 .تحصيلي في المادة المختارة موضوعا لهذه الدراسة

 .برنامج يحاكي وحدة الميكانيكا من خالل الحاسوب إعداد •

, وأساليب التدريس في جامعة النجاح الوطنية, عرض البرنامج على متخصصين في الفيزياء •

وعلى مشرفين تربويين في مكتب تربية وتعليم , قدس المفتوحة في محافظة نابلسوجامعة ال

, وتَم أخذ مالحظاتهم بعين االعتبـار , إلبداء مالحظاتهم حول سالمة المحتوى, جنوب نابلس

إذ أصبح فـي صـورته   , ومن ثم تعديل بعض موضوعات البرنامج لتنسجم مع اقتراحاتهم

 .النهائية

والذي تم بناؤه تبعاً لتحليل محتوى كتـب العلـوم   , القبلي في الفيزياء إعداد اختبار المعرفة •

للصفوف السابقة للصف الحادي عشر لمعرفة المفـاهيم والمبـادئ والقـوانين األساسـية     

 .الضرورية لتعلم وحدة الميكانيكا
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 ). 12(، ملحق ختبار تحصيلي وفق جدول المواصفاتإعداد ا •

ت العليا بجامعة النجاح الوطنية لتوجيه كتـاب إلـى وزارة   القيام بالتنسيق مع كلية الدراسا •

 .التربية والتعليم العالي لتطبيق الدراسة

القيام بزيارة مدارس عينة الدراسة بعد موافقة وزارة التربية والتعليم العالي علـى تطبيـق    •

ـ  , الدراسة اء وقبيل البدء بالتجربة لتوضيح أهداف الدراسة إلدارة المدرسة ومعلمـي الفيزي

 .فيها

بحضـور  , تحديد الشعب التجريبية والضابطة في المـدارس األربـع بطريقـة عشـوائية     •

 .الفيزياء فيها) معلمة/معلم, مديرة المدرسة/مدير(

ومدرسة بنات ,تطبيق أدوات الدراسة على عينة استطالعية في مدرسة ذكور عورتا الثانوية •

ـ , ، من خارج عينة الدراسةطالباً وطالبة) 50(حيث بلغ حجمها , عورتا الثانوية  ةولمدة ثالث

بغيـة تسـجيل مالحظـات    , أسابيع وعلى مدى حصتين أسبوعياً من قبل الباحثـة نفسـها  

وحساب معامل صعوبة , وتحديد زمن االختبار التحصيلي وحساب ثباته, واستفسارات الطلبة

 .وتمييز كل فقره فيه لغربلة فقراته

ينة االستطالعية والضابطة والتجريبية قبيل بدء التجربة تطبيق االختبار القبلي على أفراد الع •

والتي تعمـل إن  , ولمعرفة مدى تفاوت المعرفة لديهم, من أجل التأكد من تكافؤ المجموعتين

 .وجدت كمتغير دخيل يحول دون عزو الفروق اإلحصائية إلى المتغير التجريبي

بهدف التحقق من , ينة الدراسةتطبيق االختبار التحصيلي على عينة استطالعية من خارج ع •

, وتحديـد زمـن االختبـار   , وتدوين استفسارات الطلبـة , سالمة ثبات الفقرات ووضوحها

وحساب معامل , واستخراج معاملي الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار لغربلتها

 .ثباته
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بدء التجربة للتأكـد مـن    فيما يتعلق بالمادة والمعلم قبل" مقياس االتجاه نحو الفيزياء"تطبيق  •

كما طبق بعد انتهاء التجربة , تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في اتجاهاتهما نحوهما

 .لقياس اتجاهات أفراد المجموعتين اآلنية والموجلة نحوهما

إذ تم البـدء  ) 2010/2009(تطبيق الدراسة في شهر أيلول من الفصل الدراسي األول للعام  •

وتـم  , )2009/10/25(وانتهـى بتـاريخ   , )2009/9/1(يات البرنامج بتاريخ في تنفيذ فعال

حصـص  ) 5(االلتزام بالحصص الصفية التي اتفق عليها مع مـديري المـدارس بمعـدل    

, حصة صفية) 38(إذ بلغ مجموع الحصص المعطاة , أسابيع) 7(ولمدة , أسبوعيا لكل شعبة

حرصا على سـالمة  , ضابطة والتجريبيةوقامت الباحثة بتنفيذ هذه الحصص للمجموعتين ال

 .واستبعاد احتمال تدخل أثر المعلم كمتغير دخيل في التجربة, ودقة تنفيذ هذه الدراسة

تطبيق أدوات الدراسة اآلنية على طلبة عينة الدراسة المكونة من المجمـوعتين الضـابطة    •

 ولغاية تـاريخ , )2009/10/26(بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج مباشرة بتاريخ , والتجريبية

 .واالتجاه نحو مادة الفيزياء ومعلمها, على التوالي لقياس تحصيل الطلبة, )10/28/ 2009(

تطبيق أدوات الدراسة المؤجلة على طلبة عينة الدراسة المكونة من المجموعتين الضـابطة   •

ولغايـة  , )2009/11/25(إذ بدأت بتاريخ , شهربعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج ب, والتجريبية

نحـو   على التوالي لقياس قدرة الطلبة على االحتفاظ بالتعلم واالتجاه) 2009/11/28(تاريخ 

 .مادة الفيزياء ومعلمها

تصحيح اإلجابات و فرزها على االختبار التحصيلي اآلني والمؤجل بناء على مفتاح اإلجابة  •

 ).13(وإعطاء كل فقرة عالمة واحدة فقط الملحق , النموذجية

نتـائج الطلبـة فـي االختبـار      حيث تم جمع, صحيح أوراق االختبارات والمقاييس كاملةت •

اآلنـي  " مقياس االتجاه نحو الفيزيـاء "وتَم جمع النتائج أيضاً في , التحصيلي اآلني والمؤجل

من أجل التحليل اإلحصائي واإلجابـة عـن أسـئلة    , والمؤجل ورصدها في جداول خاصة

 .الدراسة
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 سةتصميم الدرا 7:4

أثر استخدام المحاكاة بالحاسوب على التحصيل  صممت هذه الدراسة بهدف التعرف إلى

واالتجاه نحو مادة الفيزياء ومعلمها لدى طلبة الصف الحـادي  , اآلني والمؤجل: العلمي بنوعيه

  :هي,وقد شملت هذه الدراسة مجموعة من المتغيرات , عشر العلمي

  :المتغيرات المستقلة) 1(

  ).والمحاكاة بالحاسوب, التقليدية(ولها مستويان : ريسطريقة التد •

 ).مؤجلو, آني(وله مستويان : الزمن •

 :المتغير المعدل) 2(

  ).وإناث, ذكور: (وله مستويان: الجنس •

 :المتغيرات التابعة) 3(

فـي   اعتمدتـه الباحثـة  درجة الطالب في اختبار المعرفة العلمي الذي : التحصيل العلمي •

  .ادراسته

 .الفيزياء طلبة نحو مادةاتجاه ال •

 .اتجاه الطلبة نحو معلم الفيزياء •

  :المتغيرات المضبوطة) 4(

  :هي,تم ضبط عدد من المتغيرات

  .وهو الصف الحادي عشر الفرع العلمي: الصف •

 .موضوع الميكانيكا للصف الحادي عشر العلمي: المحتوى •
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 .نفس المستوى االجتماعيحيث كانت العينة من نفس البيئة و: المتغير االجتماعي الثقافي •

 المعالجات اإلحصائية 8:4

  :استخدمت في هذه الدراسة المعالجات اإلحصائية اآلتية

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية •

 .تحليل التباين األحادي للتأكد من تكافؤ مجموعات الدراسة قبيل تطبيق إجراءاتها •

المات الطلبة في اختبـار المعرفـة اآلنـي    لألزواج لتقصي وجود الفرق بين ع) ت(اختبار •

 .والمؤجل لدى كل من المجموعتين الضابطة والتجريبية

لعينتين مستقلتين لتقصي وجود فرق بين عالمات الطلبة في متغيرات الدراسـة  ) ت(اختبار  •

 .بين المجموعتين الضابطة والتجريبية

وتلنج لمعرفة أثر اسـتخدام  بطريقة ه) MANOVA(تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة  •

 .المحاكاة بالحاسوب والجنس على المتغيرات التابعة في الدارسة
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  الفصل الخامس

  نتائج الدارسة

  

  الوصف اإلحصائي لنتائج الدارسة 1:5

  حصائي لنتائج الدراسة ومناقشتهاالتحليل اإل 2:5

  النتائج العامة للدراسة 3:5

  التوصيات 4:5
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  الفصل الخامس

  الدارسةنتائج 

هدفت هذه الدراسة الى تقصي أثر استخدام المحاكاة بالحاسوب على التحصـيل اآلنـي   

معلمهـا   ونحو, والمؤجل لطلبة الصف الحادي عشر العلمي واتجاهاتهم نحو تعلم وحدة الميكانيكا

  .في المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعليم جنوب نابلس

اختبار معرفة قبلية للتأكد من تكافؤ مجمـوعتي عينـة    استخدم, ولتحقيق هدف الدراسة

واختبار التحصيل العلمـي لقيـاس تحصـيل    , الدارسة التجريبية والضابطة قبل تطبيق الدارسة

للتأكد , "مقياس االتجاه نحو تعلم الفيزياء"و, بعد تطبيقها) االحتفاظ بالتعلم(الطلبة اآلني والمؤجل 

, والضابطة في اتجاهاتهم نحو مادة الفيزياء ومعلمها قبل تطبيقهامن تكافؤ المجموعتين التجريبية 

  :وفيما يلي عرض لنتائج هذه الدارسة, وقياس االتجاهات اآلنية والمؤجلة للطلبة بعد تطبيقها

  الوصف اإلحصائي لنتائج الدارسة 1:5

  :يقسم الوصف اإلحصائي لنتائج هذه الدارسة الى قسمين رئيسين هما  

  إلحصائي لنتائج الطلبة في اختبار التحصيل العلميالوصف ا 1:1:5

والمؤجل الى , قسم الوصف اإلحصائي لنتائج الطلبة على اختبار التحصيل العلمي اآلني  

  :هي ,ثالثة أقسام

   الوصف اإلحصائي لنتائج الطلبة في التحصيل والمعرفة القبلية 1:1:1:5

وجمعـت  , جميع أفراد عينة الدارسةل, والمؤجل, واآلني, قيس التحصيل المعرفي القبلي  

واستخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسطات الحسـابية  , العالمات التي حصلوا عليها

واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبـار المعرفـة   

المتوسـطات الحسـابية   ) 6(ل والمؤجل ويبـين الجـدو  , القبلية واختبار التحصيل العلمي اآلني

واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبـار المعرفـة   

  .والمؤجل, القبلية واختبار التحصيل العلمي اآلني
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية ): 6(الجدول 

  .والمؤجل, واختبار التحصيل العلمي اآلني ,اختبار المعرفة القبليةوالضابطة على 

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلحصائي   الزمن

  القبلي

  17.29  16.97 المتوسط الحسابي

  3.19  3.55 اإلنحراف المعياري

  53  64 عدد الطلبة

  اآلني

  19.21  27.16 المتوسط الحسابي

  6.54  6.19 اإلنحراف المعياري

  53  64 عدد الطلبة

  المؤجل

  18.42  28.47 المتوسط الحسابي

  5.61  4.52 اإلنحراف المعياري

  53  64 عدد الطلبة

المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضـابطة  ) 1(ويبين الشكل 

  .لوالمؤج ,واختبار التحصيل العلمي اآلني ,على اختبار المعرفة القبلية
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التجريبية والضابطة على اختبار المعرفـة القبليـة واختبـار     المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة): 1(الشكل 

  .التحصيل العلمي اآلني والمؤجل

تكافؤ طلبة المجموعة التجريبية , الذي يمثل بياناته بيانياَ) 1(والشكل ) 6(أظهر الجدول   

وأن المتوسطات الحسابية لعالمـات  , قبلية بوضوحوالمجموعة الضابطة على اختبار المعرفة ال
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الذي تختلف فقراته عن االختبـار  طلبة المجموعة التجريبية على اختبار المعرفة اآلني والمؤجل 

ويالحظ أيضا , أعلى من المتوسطات الحسابية لعالمات نظرائهم طلبة المجموعة الضابطةالقبلي 

بية في االختبار اآلني والمؤجل ممـا يـدل علـى    تقارب المتوسطات الحسابية للمجموعة التجري

   .احتفاظ الطلبة بالمادة المتعلمة خالل الفترة الفاصلة بين التطبيقين

بينما يوجد انخفاض قليل في المتوسطات الحسابية للمجموعة الضـابطة فـي االختبـار اآلنـي     

رة الفاصلة بين التطبيقين، مما يدل على تذبذب احتفاظ الطلبة بالمادة المتعلمة خالل الفت, والمؤجل

ويالحظ من الجدول أن االنحراف المعياري اآلني للمجموعة التجريبية أعلى بصورة واضـحة  

أن طلبة الضابطة كانوا  يشير الىمما , بينما كانت قيمته متباعدة للمجموعة الضابطة, منه للقبلي

  .أقل تجانسا من التجريبية

  ة في االختبار التحصيلي اآلني للضابطة والتجريبيةالوصف اإلحصائي لنتائج الطلب 2:1:1:5

وجمعت العالمات التي حصلوا , قيس التحصيل االعلمي اآلني لجميع أفراد عينة الدراسة  

واالنحرافات المعياريـة   ,بالمتوسطات الحسابية ةواستخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثل, عليها

) 7(على اختبار التحصيل اآلني، ويبين الجدول  لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة

واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبيـة والضـابطة    ,المتوسطات الحسابية

  .على اختبار التحصيل اآلني

واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية  ,المتوسطات الحسابية):7(الجدول 

  .ختبار التحصيل اآلنيوالضابطة على ا

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلحصائي   الجنس

  ذكر

  20.0  26.31 المتوسط الحسابي

  6.92  5.68 اإلنحراف المعياري

  24  36 عدد الطلبة

  انثى

  18.55  28.25 المتوسط الحسابي

  6.25  6.73 اإلنحراف المعياري

  29  28 عدد الطلبة
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متوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضـابطة  ال) 2(ويبين الشكل 

  .اآلني على اختبار التحصيل
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  ى اختبار التحصيل اآلنيوعتين التجريبية والضابطة علمالمتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المج): 2(الشكل 

حسـابية  الذي يمثل بياناتـه بيانيـاً، أن المتوسـطات ال   ) 2(والشكل ) 7(أظهر الجدول   

لعالمات اإلناث في المجموعة التجريبية على اختبار التحصيل اآلني أعلـى مـن المتوسـطات    

وأن المتوسـطات الحسـابية   , الحسابية لعالمات الذكور في المجموعة نفسها في االختبار اآلني

لعالمات الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية على اختبـار التحصـيل اآلنـي أعلـى مـن      

, ات الحسابية لعالمات الذكور واإلناث في المجموعة الضابطة فـي االختبـار اآلنـي   المتوسط

بينما قيمتـه   ,ويالحظ أيضاَ تقارب االنحراف المعياري للذكور واإلناث في المجموعة الضابطة

الذكور واإلناث  مما يدل على تجانس تحصيل, لإلناث أعلى منه للذكور في المجموعة التجريبية

  .كثر من التجريبيةفي الضابطة أ

الوصف اإلحصائي لنتائج الطلبة في اختبار التحصيل المؤجل للضابطة والتجريبيـة   3:1:1:5

  )االحتفاظ(

وجمعـت العالمـات التـي    , لجميع أفراد عينة الدارسة, قيس التحصيل العلمي المؤجل  

النحرافـات  واستخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسطات الحسـابية وا , حصلوا عليها
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المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار التحصيل المؤجل، ويبين 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبيـة  ) 8(الجدول 

  .والضابطة على اختبار التحصيل المؤجل

لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية  افات المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحر): 8(الجدول 

  .والضابطة على اختبار التحصيل المؤجل

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلحصائي   الجنس

  ذكر

  18.25  28.25 المتوسط الحسابي

  3.37  4.46 االنحراف المعياري

  24  36 عدد الطلبة

  أنثى

  18.55  28.75 المتوسط الحسابي

  6.85  4.66 النحراف المعياريا

  29  28 عدد الطلبة

وعتين التجريبية والضـابطة  مالمتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المج) 3(ويبين الشكل 

  .على اختبار التحصيل المؤجل
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وعتين التجريبية والضـابطة علـى اختبـار التحصـيل     مالمتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المج):3(الشكل 

  .المؤجل

أن المتوسـطات الحسـابية   , الذي يمثل بياناتـه بيانيـاً   )3(والشكل ) 8(هر الجدول أظ  

لعالمات اإلناث في المجموعة التجريبية على اختبار التحصيل المؤجل أعلى مـن المتوسـطات   

مما يـدل علـى   , الحسابية لعالمات الذكور في المجموعة نفسها في االختبار التحصيلي المؤجل
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وأن المتوسطات الحسـابية  , ادة المتعلمة أكثر من الذكور في نفس المجموعةاحتفاظ اإلناث بالم

واإلناث في المجموعة التجريبية على اختبار التحصيل المؤجـل أعلـى مـن    , لعالمات الذكور

مما , المتوسطات الحسابية لعالمات الذكور واإلناث في المجموعة الضابطة في االختبار المؤجل

واإلناث في المجموعة التجريبية بالمادة المتعلمة أكثر من نظرائهم فـي  يدل على احتفاظ الذكور 

  .المجموعة الضابطة

وال يوجد فرق في المتوسطات الحسابية بين الذكور واإلناث على االختبار التحصـيلي   

ر واإلناث ويالحظ من الجدول تقارب االنحراف المعياري للذكو.المؤجل في المجموعة الضابطة

مما يـدل  , بينما قيمته لإلناث أعلى منه للذكور في المجموعة الضابطة ,التجريبيةفي المجموعة 

وأن طالبات الضابطة أقل تجانسا , على تجانس الذكور واإلناث في التجريبية أكثر من الضابطة

  .من الذكور في االختبار المؤجل

  يزياءالوصف اإلحصائي لنتائج اتجاهات الطلبة اآلنية والمؤجلة نحو الف 2:1:5

, اآلنـي "مقياس االتجاه نحو تعلم الفيزيـاء  "قسم الوصف اإلحصائي لنتائج الطلبة على   

  :هي, والمؤجل إلى ثالثة أقسام

  ".الفيزياء مقياس االتجاه نحو تعلم"الوصف اإلحصائي لنتائج اتجاهات الطلبة على  1:2:1:5

وجمعـت  , نـة الدارسـة  لجميع أفـراد عي , والمؤجلة, واآلنية, قيست االتجاهات القبلية  

واستخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسطات الحسـابية  , العالمات التي حصلوا عليها

واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس االتجاه نحو 

  .والمؤجل, واآلني, تعلم الفيزياء القبلي

لحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لعالمـات طلبـة      المتوسطات ا) 9(ويبين الجدول 

  .والمؤجل, واآلني, المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس االتجاه نحو تعلم الفيزياء القبلي
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية ): 9(الجدول 

  .والمؤجل, واآلني, الفيزياء القبلي والضابطة على مقياس االتجاه نحو تعلم

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلحصائي   الزمن

  القبلي

  3.22  3.27 المتوسط الحسابي

  0.39  0.31 االنحراف المعياري

  53  64 عدد الطلبة

  اآلني

  2.86  3.99 المتوسط الحسابي

  0.54  0.39 االنحراف المعياري

  53  64 عدد الطلبة

  ؤجلالم

  2.57  4.02 المتوسط الحسابي

  0.69  0.52 االنحراف المعياري

  53  64 عدد الطلبة

المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضـابطة  ) 4(ويبين الشكل 

  .والمؤجل, واآلني, على مقياس االتجاه نحو تعلم الفيزياء القبلي
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ات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس االتجاه نحو تعلم المتوسطات الحسابية لعالم): 4(الشكل

  .والمؤجل, واآلني, الفيزياء القبلي

تكافؤ طلبة المجموعة التجريبية  ,الذي يمثل بياناته بيانياَ) 4(ل والشك) 9(أظهر الجدول 

لمتوسـطات  وأن ا, والمجموعة الضابطة على مقياس االتجاه نحو تعلم الفيزياء القبلي بوضـوح 

 ,الفيزيـاء اآلنـي   الحسابية لعالمات طلبة المجموعة التجريبية على مقياس االتجاه نحـو تعلـم  
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والمؤجل أعلى من المتوسطات الحسابية لعالمات نظرائهم طلبة المجموعة الضـابطة ويالحـظ   

اآلني  الفيزياء أيضا تقارب المتوسطات الحسابية للمجموعة التجريبية في مقياس االتجاه نحو تعلم

والمؤجل مما يدل على احتفاظ الطلبة باتجاهاتهم نحو مادة الفيزياء ومعلمها خالل الفترة الفاصلة 

  .بين التطبيقين

بينما يوجد انخفاض قليل في المتوسطات الحسابية للمجموعة الضـابطة فـي مقيـاس     

بة باتجاهاتهم خالل الفيزياء المؤجل عن اآلني مما يدل على تذبذب احتفاظ الطل االتجاه نحو تعلم

الفترة الفاصلة بين التطبيقين، ويالحظ من الجدول أن االنحراف المعيـاري اآلنـي للمجموعـة    

ممـا  , يمته متقاربة للمجموعة التجريبيةبينما كانت ق, الضابطة أعلى بصورة واضحة منه للقبلي

  التجريبيةطلبة يدل على أن طلبة الضابطة كانوا أقل تجانسا من 

  اتجاهات الطلبة نحو تعلم مادة الفيزياء لوصف اإلحصائي لنتائجا 2:2:1:5

قسم الوصف اإلحصائي لنتائج الطلبة المتعلقة باالتجاهات اآلنية والمؤجلة نحـو مـادة     

  :هما, الفيزياء إلى قسمين رئيسين

  الفيزياء الطلبة اآلنية نحو مادة الوصف اإلحصائي لنتائج اتجاهات 1:2:2:1:5

وجمعـت  , لجميع أفـراد عينـة الدارسـة   , ت اآلنية نحو مادة الفيزياء قيست االتجاها  

, اآلنيـة نحـو مـادة الفيزيـاء     معلى الفقرات المتعلقة باتجاهاته, العالمات التي حصلوا عليها

واستخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات 

اآلنـي  "مقياس االتجاه نحو تعلـم الفيزيـاء  "ية والضابطة على فقرات طلبة المجموعتين التجريب

  . المتعلقة باتجاهاتهم نحو مادة الفيزياء

المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة لعالمـات طلبـة     ) 10(ويبين الجدول 

تعلقـة  اآلني الم" تعلم الفيزياء نحو مقياس االتجاه"المجموعتين التجريبية والضابطة على فقرات 

  .باتجاهاتهم نحو مادة الفيزياء
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لعالمـات طلبـة المجمـوعتين     ): 10(الجدول 

اآلني المتعلقة باتجاهاتهم " تعلم الفيزياء مقياس االتجاه نحو"التجريبية والضابطة على فقرات 

 .نحو مادة الفيزياء

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية اإلحصائي   الجنس

  ذكر

  2.84  3.89 المتوسط الحسابي

  0.48  0.26 اإلنحراف المعياري

  24  36 عدد الطلبة

  انثى

  2.88  4.12 المتوسط الحسابي

  0.59  0.50 اإلنحراف المعياري

  29  28 عدد الطلبة

المتوسطات الحسابية لعالمات فقرات مقيـاس االتجـاه نحـو تعلـم     ): 5(ويبين الشكل 

 .اآلني المتعلقة باتجاهات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة نحو مادة الفيزياء" يزياءالف
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اآلني المتعلقة باتجاهات طلبـة  "المتوسطات الحسابية لعالمات فقرات مقياس االتجاه نحو الفيزياء): 5(الشكل 

 .المجموعتين التجريبية والضابطة نحو مادة الفيزياء

أن المتوسـطات الحسـابية   , الذي يمثل بياناته بيانيـا  )5(الشكل و) 10(أظهر الجدول   

اآلنـي  "الفيزيـاء  مقياس االتجاه نحو تعلـم "لعالمات اإلناث في المجموعة التجريبية على فقرات

الـذكور فـي    والمتعلقة باتجاهاتهم نحو مادة الفيزياء أعلى من المتوسطات الحسابية لعالمـات 
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واإلنـاث  , وأن المتوسطات الحسابية لعالمات الذكور, اه اآلنيالمجموعة نفسها في مقياس االتج

اآلني والمتعلقة باتجاهاتهم " تعلم الفيزياء مقياس االتجاه نحو"في المجموعة التجريبية على فقرات 

نحو مادة الفيزياء أعلى من المتوسطات الحسابية لعالمات الـذكور واإلنـاث فـي المجموعـة     

اآلني والمتعلقة باتجاهـاتهم نحـو مـادة    " تجاه نحو تعلم الفيزياءمقياس اال"الضابطة في فقرات

  .الفيزياء 

مقياس " وأن المتوسطات الحسابية لعالمات اإلناث في المجموعة الضابطة على فقرات 

اآلني والمتعلقة باتجاهاتهم نحو مادة الفيزياء أعلى مـن المتوسـطات   " تعلم الفيزياء االتجاه نحو

" مقياس االتجاه نحو تعلـم الفيزيـاء   " ذكور في المجموعة نفسها في فقراتال الحسابية لعالمات

ويالحظ من الجدول أن االنحراف المعياري إلناث  .نحو مادة الفيزياء ماآلني والمتعلقة باتجاهاته

بينما كانت قيمته متقاربـة للمجموعـة   , المجموعة التجريبية أعلى بصورة واضحة منه للذكور

  .الذكور أقل تجانسا من ةالتجريبي على أن طالباتمما يدل , الضابطة

  الوصف اإلحصائي لنتائج اتجاهات الطلبة المؤجلة نحو مادة الفيزياء  2:2:2:1:5

وجمعـت  , لجميع أفـراد عينـة الدارسـة   , قيست االتجاهات المؤجلة نحو مادة الفيزياء

, ؤجلة نحـو مـادة الفيزيـاء   الم معلى الفقرات المتعلقة باتجاهاته, العالمات التي حصلوا عليها

واستخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات 

المؤجـل  " تعلم الفيزيـاء  مقياس االتجاه نحو"طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة على فقرات 

  .والمتعلقة باتجاهاتهم نحو مادة الفيزياء

متوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لعالمـات طلبـة      ال )11(ويبين الجدول

المؤجل والمتعلقة "مقياس االتجاه نحو تعلم الفيزياء"المجموعتين التجريبية والضابطة على فقرات 

  .باتجاهاتهم نحو مادة الفيزياء
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لعالمـات طلبـة المجمـوعتين     : )11(الجدول 

المؤجـل المتعلقـة   " الفيزيـاء  مقياس االتجاه نحـو تعلـم  "يبية والضابطة على فقرات التجر

  باتجاهاتهم نحو مادة الفيزياء

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلحصائي   الجنس

  ذكر

  2.96  3.99 المتوسط الحسابي

  0.62  0.40 االنحراف المعياري

  24  36 عدد الطلبة

  انثى

  2.27  4.05 المتوسط الحسابي

  0.59  0.65 االنحراف المعياري

  29  28 عدد الطلبة

" المتوسطات الحسابية لعالمات فقرات مقياس االتجاه نحو تعلم الفيزياء) 6(ويبين الشكل 

  .المؤجل لمتعلقة باتجاهات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة نحو مادة الفيزياء

0

1

2

3

4

5

إناثذكور

الجنس

ي
ساب
لح
ط ا
وس
لمت
ا

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

  
المؤجل المتعلقة باتجاهات طلبة "مات فقرات مقياس االتجاه نحو الفيزياءالمتوسطات الحسابية لعال): 6(الشكل 

 .المجموعتين التجريبية والضابطة نحو مادة الفيزياء

أن المتوسـطات الحسـابية   , الذي يمثل بياناته بيانيـا ) 6(والشكل ) 11(أظهر الجدول 

" و تعلـم مـادة الفيزيـاء   مقياس االتجاه نح"في المجموعة التجريبية على فقرات لعالمات اإلناث

المؤجل أعلى من المتوسطات الحسابية لعالمات الذكور في المجموعة نفسها في مقياس االتجـاه  

مما يدل على احتفاظ اإلناث باتجاهاتهم نحو مادة الفيزياء أكثر من الذكور فـي نفـس   , المؤجل

  .المجموعة
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موعـة التجريبيـة علـى    واإلناث في المج, وأن المتوسطات الحسابية لعالمات الذكور 

المؤجل أعلى من المتوسطات الحسابية لعالمـات  " مقياس االتجاه نحو تعلم مادة الفيزياء"فقرات 

" مقياس االتجاه نحـو تعلـم مـادة الفيزيـاء    "الذكور واإلناث في المجموعة الضابطة في فقرات

اهـاتهم أكثـر مـن    مما يدل على احتفاظ الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية باتج, المؤجل

وأن المتوسطات الحسابية لعالمات الـذكور فـي المجموعـة    , نظرائهم في المجموعة الضابطة

المؤجل أعلـى مـن المتوسـطات    " مقياس االتجاه نحو تعلم مادة الفيزياء" الضابطة على فقرات

الفيزياء  مقياس االتجاه نحو تعلم مادة" الحسابية لعالمات اإلناث في المجموعة نفسها في فقرات 

  المؤجل،" 

ويالحظ من الجدول أن االنحراف المعياري إلناث المجموعة التجريبية أعلى بصـورة   

مما يدل علـى أن طالبـات   , بينما كانت قيمته متقاربة للمجموعة الضابطة,واضحة منه للذكور

  .أقل تجانسا من الذكور ةالتجريبي

  .نية والمؤجلة نحو معلم الفيزياءالوصف اإلحصائي لنتائج اتجاهات الطلبة اآل 3:2:1:5

قسم الوصف اإلحصائي لنتائج الطلبة باالتجاهات اآلنية والمؤجلة نحو معلم الفيزياء الى 

  :قسمين رئيسيين هما

  الوصف اإلحصائي لنتائج اتجاهات الطلبة اآلنية نحو معلم الفيزياء 1:3:2:1:5

وجمعت العالمات , اد عينة الدراسةقيست االتجاهات اآلنية نحو معلم الفيزياء لجميع أفر  

قـة باتجاهـاتهم   والمتعل, اآلني" االتجاه نحو تعلم الفيزياء"التي حصلوا عليها على فقرات مقياس 

واستخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسطات الحسابية وانحرافاتهـا   ,نحو معلم الفيزياء

  .المعيارية

واالنحرافـات المعياريـة لعالمـات طلبـة      المتوسطات الحسابية) 12(ويبين الجدول 

اآلنـي المتعلقـة   " مقياس االتجاه نحـو الفيزيـاء  "المجموعتين التجريبية والضابطة على فقرات 

  باتجاهاتهم نحو معلم الفيزياء
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لعالمـات طلبـة المجمـوعتين     ): 12(الجدول 

اآلني المتعلقة باتجاهاتهم " مقياس االتجاه نحو تعلم الفيزياء"التجريبية والضابطة على فقرات 

  نحو معلم الفيزياء

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلحصائي  الجنس

  ذكر

  3.52  4.14 المتوسط الحسابي

  0.65  0.33 االنحراف المعياري

  24  36 عدد الطلبة

  أنثى

  3.68  4.34 المتوسط الحسابي

  0.49  0.40 يارياالنحراف المع

  29  28 عدد الطلبة

مقيـاس االتجـاه نحـو تعلـم     "المتوسطات الحسابية لعالمات فقرات ) 7(ويبين الشكل 

  .اآلني والمتعلقة باتجاهات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة نحو معلم الفيزياء" الفيزياء
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لمتعلقة باتجاهات طلبـة  ااآلني "نحو الفيزياء مقياس االتجاه"المتوسطات الحسابية لعالمات فقرات): 7(الشكل 

  .المجموعتين التجريبية والضابطة نحو معلم الفيزياء

أن المتوسـطات الحسـابية   , الذي يمثل بياناته بيانيـاً  )7(والشكل ) 12(أظهر الجدول   

 اآلنـي " تعلم الفيزيـاء  االتجاه نحو"اإلناث في المجموعة التجريبية على فقرات مقياس  لعالمات

والمتعلقة باتجاهاتهم نحو معلم الفيزياء أعلى من المتوسطات الحسابية لعالمـات الـذكور فـي    

واإلنـاث  , وأن المتوسطات الحسابية لعالمات الذكور, المجموعة نفسها في مقياس االتجاه اآلني
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في المجموعة التجريبية على مقياس االتجاه اآلني أعلى من المتوسـطات الحسـابية لعالمـات    

المتوسـطات الحسـابية    وأن, ور واإلناث في المجموعة الضابطة في مقياس االتجاه اآلنـي الذك

  . ذكور في المجموعة الضابطة على مقياس االتجاه اآلنيللعالمات اإلناث اعلى منه ل

ويالحظ من الجدول أن االنحراف المعياري لذكور المجموعة الضابطة أعلى بصـورة  

مما يـدل علـى أن ذكـور    , قيمته متقاربة للمجموعة التجريبيةبينما كانت , واضحة منه لإلناث

  .الضابطة أقل تجانسا من اإلناث

  الوصف اإلحصائي لنتائج اتجاهات الطلبة المؤجلة نحو معلم الفيزياء 2:3:2:1:5

وجمعـت  , قيست االتجاهات المؤجلة نحو معلم الفيزياء لجميع أفـراد عينـة الدراسـة     

المتعلقـة  , المؤجـل " االتجاه نحو تعلم الفيزياء"على فقرات مقياس  العالمات التي حصلوا عليها

واستخرجت إحصائياتها الوصفية المتمثلة بالمتوسطات الحسـابية  , باتجاهاتهم نحو معلم الفيزياء

  . وانحرافاتها المعيارية

المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة لعالمـات طلبـة     ) 13(ويبين الجدول 

المؤجـل  " الفيزيـاء  تعلـم  مقياس االتجاه نحـو "التجريبية والضابطة على فقرات المجموعتين 

  .والمتعلقة باتجاهاتهم نحو معلم الفيزياء

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لعالمـات طلبـة المجمـوعتين     ): 13(الجدول 

ـ " تعلـم الفيزيـاء   مقياس االتجاه نحـو "التجريبية والضابطة على فقرات  ل المتعلقـة  المؤج

  باتجاهاتهم نحو معلم الفيزياء

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلحصائي  الجنس

  ذكر

  3.57  3.81 المتوسط الحسابي

  0.67  0.53 االنحراف المعياري

  24  36 عدد الطلبة

  انثى

  2.98  3.70 المتوسط الحسابي

  0.66  0.38 االنحراف المعياري

  29  28 عدد الطلبة
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" تعلم الفيزياء مقياس االتجاه نحو"المتوسطات الحسابية لعالمات فقرات) 8(ين الشكل ويب

  .المؤجل المتعلقة باتجاهات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة نحو معلم الفيزياء

0

1

2

3

4

5

إناثذكور

الجنس

بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

  
طلبة المؤجل المتعلقة باتجاهات "مقياس االتجاه نحو الفيزياء"المتوسطات الحسابية لعالمات فقرات): 8(الشكل 

  .المجموعتين التجريبية والضابطة نحو معلم الفيزياء

أن المتوسـطات الحسـابية   , الذي يمثل بياناته بيانيـاً ) 8(والشكل ) 13(أظهر الجدول 

المؤجـل  " االتجاه نحو معلم الفيزياء"لعالمات الذكور في المجموعة التجريبية على فقرات مقياس

ناث في المجموعـة نفسـها فـي مقيـاس االتجـاه      أعلى من المتوسطات الحسابية لعالمات اإل

مما يدل على احتفاظ الذكور باتجاهاتهم نحو معلم الفيزياء أكثر من اإلناث فـي نفـس   ,المؤجل

  .المجموعة

واإلناث في المجموعـة التجريبيـة علـى    , وأن المتوسطات الحسابية لعالمات الذكور 

المتوسطات الحسـابية لعالمـات الـذكور    المؤجل أعلى من "االتجاه نحو الفيزياء "فقرات مقياس

مما يـدل  , لمؤجلا" االتجاه نحو معلم الفيزياء"واإلناث في المجموعة الضابطة في فقرات مقياس 

على احتفاظ الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية باتجاهاتهم نحو معلم الفيزياء أكثـر مـن   

اإلنـاث فـي المجموعـة     ة لعالماتوأن المتوسطات الحسابي ,لضابطةنظرائهم في المجموعة ا
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المؤجل أعلى من المتوسطات لعالمات " االتجاه نحو معلم الفيزياء"الضابطة على فقرات مقياس 

  .الذكورفي المجموعة نفسها

أعلـى منـه    ويالحظ من الجدول أن االنحراف المعياري لذكور المجموعة التجريبيـة 

مما يدل على أن ذكور التجريبيـة أقـل   , ابطةبينما كانت قيمته متقاربة للمجموعة الض, لإلناث

  .تجانسا من اإلناث

  حصائي لنتائج الدراسة ومناقشتهاالتحليل اإل 2:5

ــم           ــتخدامت ــامج اس ــوم    برن ــائية   للعل ــرزم اإلحص ــةال           )SPSS( االجتماعي

)Statistical Packages for Social Sciences(  يـرات  لمعالجـة علـى المتغ  الدراسة أثر

واالتجاه , التحصيل المعرفي العلمي: ولفحص أثر طريقة التدريس والجنس على كل من, التابعة

واستخدم تحليـل  , لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي واالتجاه نحو معلمها, نحو تعلم الفيزياء

  ).Hotlling T²(االختبارات متعدد المتغيرات 

ـ ) 14(ويبين الجدول  ) Hotlling T²(اين متعـدد المتغيـرات   ملخص نتائج تحليل التب

معلمهـا  ونحو , ومقياس االتجاه نحو تعلم الفيزياء, لعالمات الطلبة على اختبار التحصيل العلمي

  .اآلني
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ملخص نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات لعالمـات الطلبـة علـى اختبـار     ): 14(الجدول 

  .معلمها اآلنينحو اء، وتعلم الفيزي التحصيل العلمي، ومقياس االتجاه نحو

 Hotelling  مصدر التباين
T  ف الحقيقية  

درجات الحرية 

  المفترضة

درجات حرية 

 الخطأ

مستوى الداللة 

  اإلحصائية

طريقة 

  )A(التدريس 
2.474  91.555  3  111  0.00001*  

  B(  0.047  1.736  3  111  0.164(الجنس 

تفاعل 

)B×A(  
0.036  1.341  3  111  0.265  

  ).α =0.01(عند مستوى الداللة دالة إحصائياً  •

  ):α =0.01(النتائج التالية على مستوى الداللة ) 14(أظهر الجدول 

, التحصيل العلمـي : وهي, توجد فروق دالة احصائيا لطريقة التدريس على المتغيرات التابعة •

 .االتجاه نحو معلمها, االتجاه نحو تعلم الفيزياء

ثنائي بين طريقة التدريس والجنس علـى المتغيـرات   ال توجد فروق دالة احصائيا للتفاعل ال •

 .االتجاه نحو معلمها, االتجاه نحو تعلم الفيزياء, التحصيل العلمي: وهي, التابعة

: وهـي , توجد فروق دالة احصائيا لطريقة التدريس على التفاعل بـين المتغيـرات التابعـة    •

 .علمهااالتجاه نحو م, االتجاه نحو تعلم الفيزياء, التحصيل العلمي

التحصـيل  : وهـي , ال توجد فروق دالة احصائيا للجنس على التفاعل بين المتغيرات التابعـة  •

 .االتجاه نحو معلمها, االتجاه نحو تعلم الفيزياء, العلمي

 Test of Between-Subject)(ولمعرفة أثر هذه الفروق تبع ذلـك تحليـل التبـاين        

Effects ومناقشة نتائج هذه الدراسة إلـى أربعـة أقسـام    ، وبناء عليه قسم التحليل اإلحصائي

ومناقشة النتائج المتعلقة بكـل فرضـية مـن فرضـيات     , وفيما يلي التحليل اإلحصائي, رئيسية

  .الدراسة
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  التحليل اإلحصائي ألثر طريقة التدريس على المتغيرات التابعة 1:2:5

  ):α =0.01(اللة تم في هذا البند اختبار الفرضيات الصفرية اآلتية على مستوى الد

بين متوسطات تحصـيل  ) α=0.01(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  •

طلبة الصف الحادي عشر العلمي في الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب عن أولئك 

 .الذين تعلموها بالتقليدية

بين متوسطات اتجاهات ) α=0.01(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  •

طلبة الصف الحادي عشر العلمي نحو تعلم مـادة الميكانيكـا الـذين تعلموهـا بالمحاكـاة      

 .بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليدية

بين متوسطات اتجاهات ) ) α=0.01(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  •

معلم الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب عن  طلبة الصف الحادي عشر العلمي نحو

 .أولئك الذين تعلموها بالتقليدية

, ومن أجل معرفة أثر المتغير المستقل طريقة التدريس على المتغيرات التابعة للدراسـة 

استخدم تحليـل التبـاين   , االتجاه نحو معلمها, االتجاه نحو تعلم الفيزياء, التحصيل العلمي: وهي

ويبين الجدول ملخص نتائج تحليل , Test of Between-Subject Effects)(دد المتغيرات متع

علـى متغيـرات الدراسـة      Test of Between-Subject Effect)(التباين متعدد المتغيرات 

 .االتجاه نحو معلمها, االتجاه نحو تعلم الفيزياء, لتحصيل العلميا: وهي, التابعة
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ج تحليل التباين متعدد المتغيرات لعالمـات الطلبـة علـى اختبـار     ملخص نتائ): 15(الجدول 

  .الفيزياء، ومعلمها اآلني تعلم التحصيل العلمي، ومقياس االتجاه نحو

  المتغيرات
مجموع

  المربعات

عدد درجات

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

ف 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

التحصيل 

  العلمي
1831.734  1  1831.734  45.466  0.00001*  

االتجاه نحو 

  تعلم الفيزياء
36.920  1  36.920  170.906  0.00001*  

االتجاه نحو 

  معلمها
11.261  1  11.261  50.932  0.00001*  

  ).α =0.01(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *  

  :اآلتية جالنتائ) 15(أظهر الجدول 

  يدريس على التحصيل المعرفي العلمأثر طريقة الت نتائج 1:1:2:5

بين متوسـطات  هل توجد فروق دالة إحصائيا :حاول هذا البند اإلجابة عن السؤال اآلتي  

تحصيل طلبة الصف الحادي عشر العلمي في الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب عـن  

انه توجد فروق دالة إحصائيا على مستوى  )15(وأظهر الجدول  ؟أولئك الذين تعلموها بالتقليدية

تحصيل طلبة الصف الحادي عشر العلمـي الـذين تعلمـوا     بين متوسطات) α =0.01(لة الدال

  .الفيزياء بمحاكاة الحاسوب والذين تعلموها بالطريقة التقليدية

لمجموعتين مستقلتين كاختبـار  ) Independent groups T-test(وتم استخدام اختبار 

ملخص  )16(ويبين الجدول  ,لضابطةت المجموعتين التجريبية وابعدي لمقارنة متوسطي عالما

لمجموعتين مستقلتين للمقارنة بـين متوسـطي عالمـات المجمـوعتين     ) t-test(نتائج اختبار 

  .التجريبية والضابطة على اختبار التحصيل العلمي اآلني
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لمجموعتين مستقلتين للمقارنة بـين متوسـطي   ) t-test(ملخص نتائج اختبار ): 16(الجدول 

  .تين التجريبية والضابطة على اختبار التحصيل العلمي اآلنيعالمات المجموع

ــر  المتغيـ

  اإلحصائي

المتوسط

  الحسابي

االنحراف

  المعياري
df 

T 
  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  6.54  19.21  ضابطة
115  7.95  0.00001*  

  6.19  27.16  تجريبية

  ).α =0.01(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  *

حيـث مسـتوى   , فروق دالة إحصائيا بين متوسطي عالمات الطلبة )16( أظهر الجدول

ممـا يعنـي   , )0.01(وهي أقل من مستوى داللة الدراسـة  , )00001(.الداللة كما في الجدول 

حيث أن متوسط تحصيل طلبة المجموعة التجريبية أعلى من متوسط , وجود فروق دالة إحصائيا

  .كون لصالح المجموعة التجريبيةتحصيل طلبة المجموعة الضابطة فإن الفارق ي

استخدام طلبة المجموعة التجريبية المحاكاة بالحاسوب في التوصل : وتعزى النتيجة إلى  

 وتقديم , بالمقابل استخدام األسلوب التلقيني مع المجموعة الضابطة في إيصال المعلومة ,للمعلومة

ومتسلسلة من السهل إلى  ,منطقية بصورة) الشاشات(المعلومات للطلبة من خالل األطر المحاكاة 

معها السير وفق  طالبوتقديم المحاكاة بالحاسوب في خطوات متتابعة بحيث يستطيع ال, الصعب

قدراته وخصائصه السيكولوجية والمعرفية وإتاحة الفرصة للطلبة الضعاف فرصـة أكبـر فـي    

ذي يتالءم مع طاقاته وسرعته لتوفر الوقت الكافي لكل طالب بأن يتقدم في تعلمه بالقدر ال, التعلم

والتركيـز علـى   , واستخدام مستويات عليا في التفكير مثل التحليل والتركيب والتقويم, في التعلم

, والعصـف الـذهني  , واالسـتنتاج , هم فرصة المشاركة الفاعلة في التوصـل للمعلومـة  ئإعطا

  .هم بأنفسهمؤوالقدرة على حل المشكالت وتصحيح أخطا, الستكشافاو

 فالطالب فيهـا محـور العمليـة    ,وليس المعلم  طالبتقع عملية التعلم على عاتق الإذ  

ومـنظم لعمليـة الـتعلم    , فالمعلم هنا موجـه , التعليمية التعلمية وهذا يثير دافعيته ونشاطه للتعلم

  .أثناء تنفيذ إستراتيجية المحاكاةفي غير مباشر خصوصاً  ةبطريق
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, )2008,خالد(مثل دراسة , راسات والبحوث السابقةوتتفق هذه الدراسة مع كثير من الد  

لذي بينت وجـود فـروق دالـة    ا) 2005,جيتي) (2008, بيراك(دراسة , )2003,لويس الين(

إحصائيا بين متوسطات تحصيل طالب وطالبات المجموعتين الضـابطة والتجريبيـة لصـالح    

ودارسـة  , اسـوب المجموعة التجربيية في مبحـث الفيزيـاء ممـن تعلمـت بالمحاكـاة بالح     

ودارسـة  , الذي وجد أثر للمحاكاة بالحاسوب علـى تحصـيل الطلبـة األنـي    ) 1993,ىعيسال(

لطلبة الذين استخدموا المحاكاة كان أفضـل مـن   لالتي أفادت أن التحصيل األني  )1993,مابل(

  .تحصيل الطلبة الذين استخدموا الطريقة التقليدية في مبحث البيولوجيا

, )2000,مائســة(, )2006,ســتيفن(الدراســة مــع دراســات بينمــا ال تتفــق هــذه 

والتي توصلت إلى عكس النتيجة السابقة والتي أشارت إلـى تفـوق طلبـة    ) 1999,رذرفورد(

لذين تعلموها بالطريقة المجموعة التجريبيية ممن تعلموا الفيزياء بمحاكاة الحاسوب عن نظرائهم ا

 اصل بين نتائج تلك الدراسة والدراسة الحالية إلـى وربما تعود أسباب عدم االتفاق الح ,التقليدية

  .الختالف في طبيعة الفئة المستهدفةيل الطلبة في موضوع مختلف أو أنها بحثت في تحص

  )الميكانيكا(س على االتجاه نحو تعلم الفيزياءنتائج أثر طريقة التدري 2:1:2:5

بين متوسطات الة إحصائيا هل توجد فروق د: تم في هذا البند اإلجابة على السؤال اآلتي  

الميكانيكـا الـذين تعلموهـا بالمحاكـاة      نحو تعلـم طلبة الصف الحادي عشر العلمي  اتجاهات

  ؟ بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليدية

بين ) α =0.01(أنه توجد فروق دالة إحصائيا على مستوى الداللة ) 15(أظهر الجدول 

ي عشر العلمي الذين تعلموا الفيزياء بمحاكاة الحاسـوب  اتجاهات طلبة الصف الحادمتوسطات 

إذ أن مسـتوى الداللـة كمـا يتضـح مـن الجـدول       , والذين تعلموا الفيزياء بالطريقة التقليدية

مما يعني رفض الفرضية الصـفرية  , )0.01(وهي أقل من مستوى داللة الدراسة  ,)0.00001(

من أسئلة الدراسة  ثانيال الفرعيتيجة إجابة السؤال اوتمثل هذه الن, وقبول الفرضية البديلة الثانية

.  
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لمجموعتين مسـتقلتين كاختبـار   ) Independent groups T-test(تم استخدام اختبار 

ملخـص  ) 9(ويبين الجدول , بعدي لمقارنة متوسطي عالمات المجموعتين التجريبية والضابطة

ـ ) t-test(نتائج اختبار  ين متوسـطي عالمـات المجمـوعتين    لمجموعتين مستقلتين للمقارنة ب

  .التجريبية والضابطة على فقرات مقياس االتجاه نحو تعلم الفيزياء اآلني

لمجموعتين مستقلتين للمقارنة بـين متوسـطي   ) t-test(ملخص نتائج اختبار ): 17(الجدول 

  .نياالتجاه نحو تعلم الفيزياء اآل فقرات مقياس عالمات المجموعتين التجريبية والضابطة على

المتغير 

  اإلحصائي

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
df 

 T 
  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.54  2.86  ضابطة
115  13.073  0.00001*  

   0.39   3.99  تجريبية

  ).α =0.01(إحصائياً عند مستوى الداللة  دالة *

مسـتوى   حيـث  ,بين متوسطي عالمات الطلبةفروق دالة إحصائيا ) 16(أظهر الجدول 

ممـا يعنـي   , )0.01(وهي أقل من مستوى داللة الدراسة , )0.00001(الداللة كما في الجدول 

حيث إن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية أكبر منه للمجموعة , وجود فروق دالة إحصائيا

  .استخدام المحاكاة بالحاسوبالذي تعلمت بالضابطة فإن الفارق لصالح المجموعة التجريبية أي 

تركيز المحاكاة بالحاسوب على الحواس والممارسة والتـدريب  : وتعزى هذه النتيجة إلى  

 ,ية كبيرة للتعلم الفردي والجمـاعي إمكان هوتقدم ل طالبوتوسيع مجال الخبرات التي يمر فيها ال

بة التعليم بصورة جذا له وتقدم ,التعلم وفقا لقدراته واحتياجاته حيث تستجيب استجابة كاملة لجعل

  .معايشة الواقعيتم من خاللها 

تمنحـه  و, في التوصل إلى المعلومات مما يعزز ثقته بها وتسمح له باالعتماد على الذات

وأخطاء زمالئه فتنمو االتجاهات اإليجابية لديه لما توفره مـن عناصـر    هفرصة تصحيح أخطائ

معلومات  له وتقدم, كالفيزياء التشويق واإلثارة بالموقف التعليمي وتحديدا عند دراستهم مادة جافة

وفر وت ,والتنافس ,في بيئة يتوفر فيها الصوت والصورة والحركة والنص، وتسمح لهم باالكتشاف
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دون خوف أو خجل وتشـجعه للجـوء إلـى     أقرانهوالتحدث مع , واالنسجام, فرصة التعاون له

ريضـه للخطـر أو   من الحرية الرتكاب أخطـاء دون تع  اًوتوفر له قدر, أسلوب حل المشكالت

  .االنتقاد

مشاركا نشطا يتخذ القرارات بنفسه بـدل أن يكـون    اًفردالمحاكاة من الطالب وتجعل  

كنتيجـة   ,ة التحكم بالموقف بدرجات متفاوتـة عوضا عما تتيح له فرص, متلقيا للمعلومات اًسلبي

األسلوب في الحياة وتتيح للطلبة فرصة تطبيق ما تعلموه بهذا , لفهمه هذه المواقف وتفاعله معها

  وتوفيرها للتقويم الذاتي , العملية

كاي (, )1993, مابل(, )2005, جيتي(, )1992, بورنس(وتتفق هذه الدراسة مع دارسة   

والذي اظهرت نتائجها وجود اثر دال احصائيا فـي متوسـطات    ،)2003, زوتويسو وفيزيوغلو

   .اتجاهات الطلبة نحو تعلم المادة التعليمية

  أثر طريقة التدريس على االتجاه نحو معلم الفيزياء نتائج 3:1:2:5

بين متوسطات هل توجد فروق دالة إحصائيا : تم في هذا البند اإلجابة على السؤال األتي  

الميكانيكـا الـذين تعلموهـا بالمحاكـاة      نحو معلـم طلبة الصف الحادي عشر العلمي  اتجاهات

  ؟ يةبالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليد

 ) α =0.01(أنه توجد فروق دالة احصائيا على مسـتوى الداللـة    )15( وأظهر الجدول

الـذين تعلمـوا   , دي عشر العلمي نحو معلم الفيزيـاء اتجاهات طلبة الصف الحابين متوسطات 

إذ أن مستوى الداللة كما يتضـح  , بالطريقة التقليديةها الحاسوب والذين تعلموبمحاكاة الالفيزياء ب

الفرضية  رفضمما يعني , )0.01(وهي أقل من مستوى داللة الدراسة , )0.0001(جدول من ال

من أسئلة  ثالثوتمثل هذه النتيجة إجابة السؤال الفرعي ال, وقبول الفرضية البديلة الثالثةالصفرية 

  . الدراسة

لمجموعتين مسـتقلتين كاختبـار   ) Independent groups T-test(تم استخدم اختبار 

ملخص ) 18(ويبين الجدول  ,جموعتين التجريبية والضابطةمقارنة متوسطي عالمات المبعدي ل
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لمجموعتين مستقلتين للمقارنة بـين متوسـطي عالمـات المجمـوعتين     ) t-test(نتائج اختبار 

  .التجريبية والضابطة على فقرات مقياس االتجاه نحو معلم الفيزياء اآلني

لمجموعتين مستقلتين للمقارنة بـين متوسـطي   ) t-test(ملخص نتائج اختبار : )18(الجدول 

  .عالمات المجموعتين التجريبية والضابطة على فقرات مقياس االتجاه نحو معلم الفيزياء اآلني

المتغير 

  اإلحصائي

المتوسط

  الحسابي

االنحراف

  المعياري
df 

  T 
  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.57  3.61  ضابطة
115  7.137  0.0001*  

   0.37   4.23  تجريبية

  ).α =0.01(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  *

حيـث مسـتوى   , فروق دالة إحصائيا بين متوسطي عالمات الطلبة) 18(أظهر الجدول 

مما يعني وجود , )0.01(وهي أقل من مستوى داللة الدراسة , )0.0001(الداللة كما في الجدول 

نحو معلم الفيزياء اآلنـي   لبة المجموعة التجريبيةط اتجاهحيث أن متوسط , إحصائيافروق دالة 

  .لصالح المجموعة التجريبية طلبة المجموعة الضابطة فإن الفارق يكون اتجاهمن متوسط  أعلى

أن استخدام المحاكاة بالحاسوب في تدريس الفيزياء لطلبة المجموعة : وتعزى النتيجة إلى  

وصعبة ودارسـتها  , يزياء ولم تعد مفاهيمها مجردةالتجريبية أثر بشكل إيجابي على اهتمامهم بالف

األمـر  , )Soduberg&Price,2003(زود بيرق وبرايس  وهذا يتفق مع ما أورده, غير ممتعة

وجعل بذلك , الذي استخدم هذه المحاكاة, في تنمية اتجاهات إيجابية لديهم نحو معلمها أسهمالذي 

تدريبهم علـى اكتسـاب المهـارات الحركيـة     لتركيزه على  من الفيزياء مادة حية ومثيرة لهم

واالجتماعية وتنمية الجانب العقلي لعدم عرضها لهم بشكل تلقيني بل لتوفيره بيئة تسـمح لهـم   

ومالحظة , والتفكير بطريقة إبتكارية من خالل تقديم أفكار تعليمية جديدة, باالكتشاف واالستنتاج

والتمييز بين األشـياء والظـواهر   , ية المتنوعةناقدة للحقائق وتفسير المعلومات والمعارف العلم

  .بأسلوب يجعل الطلبة أكثر مرونة في طرح أفكارهم وآراءهم
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وتتيح المحاكاة للطالب فرصة التنافس مع ذاته بدال من تنافسه مع غيره واتخاذ القـرار  

علم مما والمشاركة النشطة وتصحيح األخطاء وتقويم تعلمهم ذاتيا دون التعرض النتقادات من الم

يزيد ثقتهم بنفسهم واعتمادهم على أنفسهم لما تتيحه المحاكاة أيضا من فردية في التعلم وتشـجعه  

من الخوف والرهبة والقلق والتوتر الذي قـد   اًعلى البحث واالستطالع، وتعتبر المحاكاة خالص

يصـه رتابـة   وهي أيضا بمثابة وسيلة إلبعاد الملل عن الطالب بتخل يتجسد بين المعلم والطالب

لعملية تعلم الطلبة الذاتيـة ممـا   منظماً  الذي بات دوره , تعليمهطريقة التي ألفها منه في  المعلم

 ,يؤدي إلى تفاعل إيجابي في الموقف التعليمي بين المعلم والطلبة قائم على االحتـرام المتبـادل  

تجاهاتهم نحـو معلـم   ال كل هذا لعب دورا مهما في تعدي, وإشعار التلميذ بأهمية وقيمة ما يقدمه

  .الفيزياء

  :التحليل اإلحصائي ألثر الجنس على المتغيرات التابعة 2:2:5

  :تم في هذا البند اإلجابة على السؤال اآلتي

  واالتجاه نحو معلمها؟, واالتجاه نحو تعلم الفيزياء, ما أثر الجنس على كل من التحصيل

  ):α =0.01(ية على مستوى الداللة تم في هذا البند اختبار الفرضيات الصفرية التال

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي تحصيل طالب وطالبات الصف الحادي عشـر   •

 .العلمي في وحدة الميكانيكا ممن تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي اتجاه طالب وطالبات الصـف الحـادي عشـر     •

 .لميكانيكا ممن تعلموها بالمحاكاة بالحاسوبالعلمي نحو تعلم وحدة ا

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي اتجاه طالب وطالبات الصـف الحـادي عشـر     •

 .ممن تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب,العلمي نحو معلم الفيزياء 

لمعرفة أثر الجـنس علـى   , )Hotlling T²(تم استخدام تحليل التباين متعدد المتغيرات 

على طلبة الصـف   واالتجاه نحو معلمها, واالتجاه نحو تعلم الفيزياء,المعرفي العملي  التحصيل
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ملخص نتـائج  ) 19(الحادي عشر العلمي ممن تعلموا الفيزياء بمحاكاة الحاسوب ويبين الجدول 

التحصيل، واالتجاه نحو مادة الفيزياء، واالتجـاه  : أثر الجنس في متغيرات الدراسة التابعة وهي

  .لم الفيزياء، لطلبة المجموعة التجريبية اآلنينحو مع

التحصيل، واالتجاه : ملخص نتائج أثر الجنس في متغيرات الدراسة التابعة وهي): 19(الجدول 

  )آني(نحو مادة الفيزياء، واالتجاه نحو معلم الفيزياء، لطلبة المجموعة التجريبية 

  الجنس  المتغيرات
المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
d.f 

T 
 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  التحصيل
  5.68  26.31  ذكور

62  1.253  0.215  
   6.73   28.25  إناث

االتجاه نحو 

  مادة الفيزياء

  0.26  3.89  ذكور
62  2.337  0.023  

  0.50  4.12  إناث

االتجاه نحو 

  معلم الفيزياء

  0.33  4.14  ذكور
62  2.227  0.030  

  0.40  4.34  إناث

  ).α =0.01(ائياً عند مستوى الداللة إحص ةدال •

  :النتائج اآلتية)19(أظهر الجدول 

  أثر الجنس على التحصيل ومناقشتها نتائج 1:2:2:5

هل توجد فروق ذات داللة إحصـائية علـى   : تم في هذا البند اإلجابة على السؤال األتي    

ي عشر العلمي بين متوسطي تحصيل طالب وطالبات الصف الحاد )α =0.01(مستوى الداللة 

  في وحدة الميكانيكا ممن تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب؟

إلى أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي تحصيل طـالب  ) 19(أظهر الجدول     

إذ , وطالبات الصف الحادي عشر العلمي في وحدة الميكانيكا ممن تعلموها بالمحاكاة بالحاسـوب 

وهي أكبر من مسـتوى داللـة الدراسـة    , )0.023(دول أن مستوى الداللة كما يتضح من الج

  .من أسئلة الدراسة رابعوتمثل هذه النيجة إجابة السؤال الفرعي ال) 0.01(
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طلبة المجموعة التجريبية ذكورا وإناثا شـاركوا مشـاركة   : وتعزى هذه النتيجة إلى أن    

, والنقـاش  ,الحـوار و ,من خالل المحاكـاة بالحاسـوب  , لميةفاعلة في التوصل للمعلومات الع

وممارستهم ألسلوب حل , والسير بتعلمهم بشكل منظم ومتسلسل ,وتقويم ذاتهم, وتصحيح إجاباتهم

 ,م في تساوي فرص الفهمأسهاستخدامهم مدخل الحواس المتعددة مما و, المشكالت واالستكشاف

يسير بتعلمه وفـق  إذ أن المتعلم هنا , واالستيعاب والتحليل والتركيب وتركيز المعلومات وفهمها

مما أدى إلى زيادة التعلم لـدى  , قدراته وطاقاته من خالل بيئة جذابة تتوفر فيها عناصر اإلثارة

من حيث أنه يمكن مسـاعدة   مهموهذه النتيجة لها مدلول تربوي , الجنسين بنفس الدرجة تقريبا

  .د تحصيلهمجميع الطلبة بغض النظر عن الجنس من االستفادة من هذه الطريقة التي تزي

أظهـرت نتـائج    الذي) 1998,هوبرت(, )1993,العيسى(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة     

دراستهم عدم وجود فروق دالة إحصائيا في تحصيل طلبة الصف العاشر فـي مبحـث العلـوم    

التي أظهرت وجـود فـروق دالـة    , )1987,شوي(وتتعارض مع دراسة  ,تعزى لعامل الجنس

آلني والمؤجل لطلبة المرحلة الثانوية في كوريا فـي مبحـث الفيزيـاء    إحصائيا على االختبار ا

  .يعزى للجنس ولصالح الذكور

  اه نحو تعلم الفيزياء ومناقشتهاأثر الجنس على االتج نتائج 2:2:2:5

هل توجد فروق ذات داللة إحصـائية علـى    :تم في هذا البند اإلجابة على السؤال األتي    

ين متوسطي اتجاه طالب وطالبات الصف الحادي عشـر العلمـي   ب )α =0.01( مستوى الداللة

 نحو تعلم وحدة الميكانيكا ممن تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب ؟

أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بـين متوسـطي اتجـاه طـالب     ) 19(أظهر الجدول     

ـ      اة وطالبات الصف الحادي عشر العلمي نحو تعلم وحـدة الميكانيكـا ممـن تعلموهـا بالمحاك

وهي أعلى من مسـتوى داللـة   , )18(بالحاسوب إذ أن مستوى الداللة كما يتضح من الجدول 

  من أسئلة الدراسة خامسإجابة السؤال الفرعي ال ةوتمثل هذه النتيج) 0.01(الدراسة 
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وإناثاً خضعوا من خـالل  , أن طلبة المجموعة التجريبية ذكورا وتعزى هذه النتيجة إلى    

عناصر و, حيوية واإلثارةتتوفر فيها عناصر التشويق والوالتي , االكتشافبعلم المحاكاة لبيئة الت

كما , بالملل وقلل من شعورهممن دافعيتهم  االمر الذي زاد, الصوت والحركة والصورة والنص

أتاحت لكل منهم التعلم عن طريق الحواس والممارسة والتدريب وجعلت منهم محـورا للعمليـة   

تعلم أي موضوع والـتمكن منـه قبـل    يل لكل طالب الفرصة الكافيةإذ اتيحت , التعليمية التعلمية

دون خـوف أو   في خطوات متسلسلة وفق سرعته وقدراتـه  هاالنتقال إلى غيره من خالل سير

وفرت لهم تغذيـة راجعـة   و, والتقصي في البحثاالعتماد على الذات  بما أتاح له فرصة, رهبة

  . الدرجة تقريبااتجاهاتهم بنفس  تلذا تحسن ,فورية

التي أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصـائيا فـي   ) 1992, بورنس(وتتفق مع دراسة     

  .تعزى لمتغير الجنس اتجاهات الطلبة الذين تعلموا بمحاكاة الحاسوب نحو الفيزياء

  ومناقشتها أثر الجنس على االتجاه نحو معلم الفيزياء نتائج 3:2:2:5

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية علـى   :السؤال اآلتيتم في هذا البند اإلجابة على 

دي عشـر العلمـي   بين متوسطي اتجاه طالب وطالبات الصف الحا )α =0.01(مستوى الداللة 

 ممن تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب؟ ,نحو معلم الفيزياء

أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بـين متوسـطي اتجـاه طـالب     ) 19(أظهر الجدول 

صف الحادي عشر العلمي نحو معلم الفيزياء ممن تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب إذ أن وطالبات ال

) 0.01(وهي أعلى من مستوى داللة الدراسة , )0.030(مستوى الداللة كما يتضح من الجدول 

أن  إجابة السؤال الفرعي السادس من أسئلة الدراسة، وتعزى هذه النتيجة إلى ةوتمثل هذه النتيج

ة المجموعة التجريبية المحاكاة بالحاسوب أثر على اهتمامهم بالفيزياء وانعكس ذلك استخدام طلب

وأصبح المـتعلم هنـا   , على معلمها الذي أصبح منظما وموجها لتعلمهم ال ملقنا لهم بالمعلومات

ه من ءويصحح أخطا, يقّوم ذاته, متعلما نشطاً, تومتخذا للقرارا, قادرا على االعتماد على نفسه

وتوظيف أسلوب حل المشكالت دون ان يتعـرض   ,واالستقصاء ,يئة تسمح له باالكتشافخالل ب
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النتقادات من معلمه األمر الذي أسهم في تنمية اتجاهات إيجابية نحو معلم الفيزياء بالقدر نفسـه  

  . للذكور واإلناث

  يس والجنس على المتغيرات التابعةالتحليل اإلحصائي ألثر تفاعل طريقة التدر 3:2:5

  ):α =0.01(تم في هذا البند اختبار الفرضيات الصفرية التالية على مستوى الداللة     

تحصيل طلبة الصف الحادي عشر العلمي فـي   بين متوسطاتال توجد فروق دالة إحصائيا  •

الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليدية تعزى إلـى  

 .يقة التدريس والجنسالتفاعل بين طر

طلبة الصف الحادي عشر العلمي نحو  بين متوسطات اتجاهاتال توجد فروق دالة إحصائيا  •

تعلم الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليدية تعـزى  

 .إلى التفاعل بين طريقة التدريس والجنس

طلبة الصف الحادي عشر العلمي نحو  وسطات اتجاهاتبين متال توجد فروق دالة إحصائيا  •

معلم الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليدية تعـزى  

 .إلى التفاعل بين طريقة التدريس والجنس

 Test of Between-Subject Effects)(استخدم تحليل التبـاين متعـدد المتغيـرات        

التحصيل : التفاعل بين طريقة التدريس والجنس على متغيرات الدراسة التابعة وهيلمعرفة أثر 

االتجاه نحو معلمها على طلبة الصف الحادي عشـر  , االتجاه نحو تعلم الفيزياء, المعرفي العلمي

ملخص نتائج أثر التفاعل بين طريقة التـدريس   )22(و , )21(و , )20(وتبين الجداول ,العلمي 

واالتجـاه نحـو تعلـم    , التحصيل المعرفي العلمي: متغيرات الدراسة التابعة وهيوالجنس على 

  .العلمي على طلبة الصف الحادي عشر, واالتجاه نحو معلمها, الفيزياء
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علـى اختبـار   ملخص نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات لعالمـات الطلبـة   ): 20(الجدول 

  والتفاعل بينهما ,والجنس ,ة التدريستبعا لمتغيرات طريق ,التحصيل العلمي اآلني

  مصدر التباين
مجموع

  المربعات

عدد درجات

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

ف 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

طريقة 

  )(Aالتدريس
1834.144  1  1834.144  45.591  0.00001*  

  B)(  1.763  1  1.763  0.044  0.835الجنس 

  A*B)(  82.429  1  82.429   2.049  0.155تفاعل 

      40.231  113  4546.061  الخطأ

        116  6464.889  المجموع الكلي
  )α=0.01(مستوى الداللة  ندع اًلة إحصائياد •

  :النتائج اآلتية) 20(أظهر الجدول 

  :أثر تفاعل طريقة التدريس والجنس على التحصيل ومناقشتها نتائج 1:3:2:5

فروق ذات داللة إحصائية علـى   هل توجد: تم في هذا البند اإلجابة على السؤال األتي

تحصيل طلبة الصف الحادي عشـر العلمـي فـي     بين متوسطات) α =0.01(مستوى الداللة 

الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليديـة تعـزى إلـى    

  التفاعل بين طريقة التدريس والجنس؟

تحصـيل طلبـة    بين متوسـطات ق دالة إحصائيا أنه ال توجد فرو) 20(أظهر الجدول     

الصف الحادي عشر العلمي في الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب عن أولئك الـذين  

حيـث أن مسـتوى الداللـة     ,تعلموها بالتقليدية تعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس والجنس

مما يؤدي إلى قبول الفرضية , )0.01(وهي أعلى من مستوى داللة الدراسة , )0.155(للتفاعل 

  .ورفض الفرضية البديلة, سابعةالصفرية ال

وانما أثرا بشكل مستقل , تداخل بين المتغيرين المستقلين وجودعدم : وتعزى النتيجة الى    

  .من أسئلة الدراسة سابعوتمثل هذه النتيجة إجابة السؤال الفرعي ال, على التحصيل العلمي للطلبة
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والتي أظهرت أنه اليوجد اخـتالف فـي   , )1987,شوي(الدراسة مع دراسة  وتتفق هذه    

مبحث الفيزيـاء   في )ą=0.05(تحصيل الطلبة على االختبار اآلني والمؤجل على مستوى داللة 

التـي  , )1998,هـوبرت (وتتفق أيضا مع دراسـة   تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

ا في تحصيل طلبة الصف العاشر تعزى للتفاعـل بـين   أظهرت أنه ال توجد فروق دالة إحصائي

التي بينت وجود فروق دالـة  ). 1993,العيسى(وتتعارض مع دراسة , طريقة التدريس والجنس 

إحصائيا للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس في التحصيل الفوري والمؤجل لطلبـة الصـف   

   العاشر في مبحث العلوم

التباين متعدد المتغيرات لعالمات الطلبة على فقرات مقياس ملخص نتائج تحليل ): 21(الجدول 

  والتفاعل بينهما, والجنس, تبعا لمتغيرات طريقة التدريس, االتجاه نحو تعلم الفيزياء اآلني

  مصدر التباين
مجموع

  المربعات

عدد درجات

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

ف 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

طريقة 

  )(Aالتدريس
37.507  1  37.507  176.377  0.00001*  

  B)(  0.492  1  0.492  2.312  0.131الجنس 

  A*B)(  0.251  1  0.251   1.180   0.280تفاعل 

      0.213  113  24.030  الخطأ

        116  62.762  المجموع الكلي

 )ą=0.01(مستوى الداللة  ندع اًلة إحصائياد •

  :النتائج اآلتية) 21(أظهر الجدول  •

  اعل طريقة التدريس والجنس على االتجاه نحو تعلم الفيزياء ومناقشتهانتائج أثر تف 2:3:2:5

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية علـى   :تم في هذا البند اإلجابة على السؤال األتي

طلبة الصف الحادي عشر العلمي نحو تعلم  بين متوسطات اتجاهات) α =0.01( مستوى الداللة

ة بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليديـة تعـزى إلـى    الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكا

 التفاعل بين طريقة التدريس والجنس؟
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طلبـة   بين متوسـطات اتجاهـات  أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا ) 21(أظهر الجدول 

الصف الحادي عشر العلمي نحو تعلم الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب عن أولئـك  

حيث أن مستوى الداللة , ها بالتقليدية تعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس والجنسالذين تعلمو

مما يؤدي إلى قبول الفرضية , )0.01(وهي أعلى من مستوى داللة الدراسة , )0.280(للتفاعل 

  .ورفض الفرضية البديلة, منةاثالصفرية ال

وإنما أثرا بشكل مستقل  ,ند تداخل بين المتغيرين المستقليعدم وجو: وتعزى النتيجة الى

مـن أسـئلة    ثـامن وتمثل هذه النتيجة إجابة السؤال الفرعـي ال , االتجاه نحو تعلم الفيزياءعلى 

  .الدراسة

ملخص نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات لعالمات الطلبة على فقرات مقياس ): 22(الجدول 

  والتفاعل بينهما ,والجنس ,التدريس تبعا لمتغيرات طريقة ,فيزياء األنياالتجاه نحو معلم ال

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات

عدد درجات 

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

ف 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  طريقة التدريس

A)(  
11.861  1  11.861  54.836  0.00001*  

  *B)(  0.947  1  0.947  4.378  0.039الجنس 

  A*B)(  0.011   1  0.011   0.052   0.821تفاعل 

      0.216  113  24.442  الخطأ

        116  36.668  المجموع الكلي
  )ą=0.01(مستوى الداللة  ندع اًدالة إحصائي •

  :النتائج اآلتية) 22(أظهر الجدول 

  جاه نحو معلم الفيزياء ومناقشتهاأثر تفاعل طريقة التدريس والجنس على االت نتائج 3:2:2:5

هل توجد فروق ذات داللة إحصـائية علـى    :يتم في هذا البند اإلجابة على السؤال األت    

طلبة الصف الحادي عشر العلمي نحو معلم  بين متوسطات اتجاهات )α =0.01( مستوى الداللة
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الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليديـة تعـزى إلـى    

  التفاعل بين طريقة التدريس والجنس ؟

طلبـة   بين متوسـطات اتجاهـات  أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا  )22(أظهر الجدول    

الصف الحادي عشر العلمي نحو معلم الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب عن أولئـك  

حيث أن مستوى الداللة , الذين تعلموها بالتقليدية تعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس والجنس

مما يؤدي إلى قبول الفرضـية  ,)0.01(ى من مستوى داللة الدراسة وهي أعل,) 0.821(للتفاعل 

  .ورفض الفرضية البديلة ,تاسعةالصفرية ال

مسـتقل  وإنما أثرا بشكل  ,د تداخل بين المتغيرين المستقلينوتعزى النتيجة الى عدم وجو    

ـ  تاسـع وتمثل هذه النتيجة إجابة السؤال الفرعـي ال  ,االتجاه نحو معلم الفيزياءعلى  ن أسـئلة  م

  .الدراسة

  ):االحتفاظ(التحليل اإلحصائي للفروق بين المجموعتين بعد تنفيذ التجربة بشهر  4:2:5

  ):α =0.01(تم في هذا البند اختبار الفرضيات الصفرية التالية على مستوى الداللة 

ال توجد فروق دالة أحصائيا بين متوسطي عالمات التحصيل اآلني والمؤجـل لـدى طلبـة     •

حادي عشر العلمي في وحدة الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب عن أولئك الصف ال

 .الذين تعلموها بالتقليدية

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي االتجاه اآلني والمؤجل لدى طلبة الصف الحـادي   •

الذين تعلموهـا  عشر العلمي نحو تعلم الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب عن أولئك 

  .بالتقليدية

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي االتجاه اآلني والمؤجل لدى طلبة الصف الحـادي   •

عشر العلمي نحو معلم الفيزياء الذين تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموهـا  

 .بالتقليدية
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: راسـة التابعـة وهـي   ملخص نتائج أثر الزمن في متغيـرات الد ) 23(ويبين الجدول 

  .التحصيل، واالتجاه نحو مادة الفيزياء، واالتجاه نحو معلم الفيزياء، لطلبة المجموعة التجريبية

التحصيل، واالتجاه : ملخص نتائج أثر الزمن في متغيرات الدراسة التابعة وهي): 23(الجدول 

  لتجريبيةنحو مادة الفيزياء، واالتجاه نحو معلم الفيزياء، لطلبة المجموعة ا

 العدد الزمن المجموعة المتغيرات
المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
d.f

T 
 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  التحصيل

  تجريبية
  6.14  28.53  64  آني

63  1.427  0.159  
   4.51  27.17  64  مؤجل

  ضابطة
  6.54  19.21  53  آني

52  0.723  0.473  
  5.61  18.41  53  مؤجل

االتجاه 

و مادة نح

  الفيزياء

  تجريبية
  0.29  4.05  64  آني

63  0.419  0.676  
  0.52  4.02  64  مؤجل

  ضابطة
  0.54  2.86  53  آني

52  2.299  0.026*  
  0.69  2.58  53  مؤجل

االتجاه 

نحو معلم 

  الفيزياء

  تجريبية
  0.34  4.28  64  آني

63  7.250  0.001*  
  0.47  3.76  64  مؤجل

  ضابطة
  0.57  3.61  53  آني

52  2.800  0.007*  
  0.62  3.25  53  مؤجل

 ).α =0.01(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  •

  :النتائج اآلتية) 23(أظهر الجدول 

  :نتائج أثر طريقة التدريس على االحتفاظ بالمادة المتعلمة ومناقشتها 1:4:2:5

داللة إحصـائية علـى   هل توجد فروق ذات  :تم في هذا البند اإلجابة على السؤال اآلتي  

بين متوسطي عالمات التحصيل اآلني والمؤجل لدى طلبة الصـف  ) α =0.01(مستوى الداللة 

الحادي عشر العلمي في وحدة الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب عن أولئـك الـذين   

  تعلموها بالتقليدية؟
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سطي عالمات التحصـيل  أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متو) 23(أظهر الجدول   

تعلموهـا   اآلني والمؤجل لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي في وحـدة الميكانيكـا الـذين   

إذ أن مسـتوى الداللـة للمجموعـة    , بالمحاكاة بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليديـة 

ـ   ) 0.473(وللمجموعة الضابطة , )0.159(لتجريبية ا ة وهي أعلى من مسـتوى داللـة الدراس

وتمثل هذه النتيجة إجابـة   ,ورفض الفرضية البديلة ,مما يعني قبول الفرضية الصفرية ,)0.01(

  .من أسئلة الدراسة العاشرالسؤال 

ان المتوسط الحسابي للتحصيل المعرفي العلمي المؤجل للمجموعـة  , يتضح من الجدول  

حثـة ذلـك إلـى األسـلوب     وتعزى البا ,با للتحصيل المعرفي العلمي اآلنيالتجريبية مساو تقري

فـي   أسـهم , أن التعلم بالمحاكاة أحدث لديهم نموا معرفياإذ , المستخدم مع المجموعة التجريبية

يتعلم من أخطائه ويقّوم ذاته وبذا  طالبإذ جعل ال, وبقاء اثر التعلم بسهولة, تحسين التذكر لديهم

الذي يـتعلم عـن طريـق أداء    ب طاليكون تعلمه أكثر ثباتا وأقوى وأدوم وأبقى أثرا من ذلك ال

  .اإلجابة الصحيحة مستندا إلى معلومات محفوظة

مما عزز لـديهم  , بربط معلوماتهم بحياتهم اليوميةللطلبة كما أن طريقة المحاكاة تسمح    

 احتفاظهم بالمادة العلميةأسهم في , معنى اذ اًوإكسابهم تعلم, والترابط المنطقي, التحصيل العلمي

ا المتوسط الحسابي للتحصيل المعرفي المؤجل للمجموعة الضابطة أقل من المتوسط بينم المتعلمة

مما يؤكد عدم قدرتهم على االحتفاظ بالمعلومة العلمية لفتـرة  , الحسابي للتحصيل المعرفي اآلني

زمنية بسبب األسلوب التقليدي المستخدم في الحصول على المعلومة العلمية وهذا يتفق مع مـا  

والتي أظهرت دراسته وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط التحصيل , )1993,سىالعي( أورده

ومتوسط التحصيل المؤجل للطلبة , المؤجل للطلبة الذين تعلموا العلوم الطبيعية بمحاكاة الحاسوب

  .الذين تعلموها بالطريقة التقليدية ولصالح المجموعة التجريبية
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  :ومناقشتها االتجاه نحو تعلم الفيزياءب االحتفاظ نتائج أثر طريقة التدريس على 2:4:2:5

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية علـى   :تم في هذا البند اإلجابة على السؤال األتي

بين متوسطي االتجاه اآلني والمؤجل لدى طلبة الصف الحادي عشر  )α =0.01( مستوى الداللة

بالحاسـوب عـن أولئـك الـذين تعلموهـا       العلمي نحو تعلم الميكانيكا الذين تعلموها بالمحاكاة

  بالتقليدية؟

عند مستوى الداللة بين متوسطي االتجاه  أظهر الجدول أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا

إذ أن مستوى الداللـة  ,اآلني والمؤجل لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي نحو تعلم الميكانيكا

مما يعني قبـول   ,)0.01(داللة الدراسة وهي أعلى من مستوى , )0.676(للمجموعة التجريبية 

وتمثل هذه النتيجة إجابة السؤال الحادي عشر مـن   ,ورفض الفرضية البديلة, الفرضية الصفرية

  .أسئلة الدراسة

ان المتوسط الحسابي لالتجاه نحو تعلم الفيزياء المؤجل للمجموعـة  , يتضح من الجدول

مما يوضح احتفـاظ طلبـة المجموعـة     ,اء اآلنيالتجريبية مساو تقريبا التجاه نحو تعلم الفيزي

  .التجريبية باتجاهاتهم نحو تعلم الفيزياء على المدى البعيد

  :وتعزى النتيجة إلى األسباب اآلتية

تعلمت المجموعة التجريبية وحدة الميكانيكا بمحاكاة الحاسـوب التـي تتـيح للمـتعلم فهـم       -

, المعلومات في جو من اإلثـارة والتشـويق   المعلومات المجردة واكتشاف العالقات بين عناصر

وثقتهم بأنفسهم بشكل عزز لديهم إتقان التعلم واالحتفاظ باتجاهـاتهم  , مما زاد من دافعيتهم للتعلم

  .نحو تعلم الفيزياء

حريـة التنقـل بـين     طالـب مراعاة المحاكاة بالحاسوب للفروق الفردية باعتبارها تتـيح لل  -

  .مما أسهم في االحتفاظ باتجاهاتهم نحو تعلم الفيزياء تعلمهم وسرعة ءالموضوعات بما يتال

في احتفاظهم في اتجاهاتهم الى أثار الجدة حيث أن الطلبة لم يسـبق لهـم أن    قد يعود السبب -

من دور المحاكاة في تنمية المهـارات  , ) 1993, العيسى( هتعاملوا معها وهذا يتفق مع ما أورد
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 ,ل األشياء المجردة تمثيال محسوسـا حل المشكالت لتمثي ,الناقد ,داعيلعليا للتفكير كالتفكير االبا

واالحتفاظ بهذه االتجاهات إن , جابية نحو الموضوع المراد دراستهيسهم في تنمية االتجاهات اإلي

  .وظفت هذه الطريقة بالشكل األمثل

 ).0.01( وهي أقل من داللة الدراسة ,)0.026(بينما مستوى الداللة للمجموعة الضابطة   

ويتضح من الجدول أن المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة لالتجاه نحو تعلم الفيزياء اآلنـي  

أي أن اتجاهاتهم نحو تعلـم مـادة   ,أعلى من المتوسط الحسابي لالتجاه المؤجل نحو تعلم الفيزياء

  .الفيزياء ينخفض بمرور الزمن باستخدام الطريقة التقليدية

والمعتمـدة  , المتعارف عليها في مدارسـنا   عة الطريقة التقليديةوتعزى النتيجة الى طبي

غير مشارك وغير فعال فـي الحصـول   , طالب متلٍق للمعلومةوال, على أسلوب التلقين والشرح

نحو تعلم مادة  على المعلومة أو مستخدم لقدراته ومهاراته التفكيرية مما يزيد من تدني اتجاهاتهم

  .به ومفاهيمها مجردةمادة صع الفيزياء باعتبارها

  :االتجاه نحو معلم الفيزياء ومناقشتهاب االحتفاظ نتائج أثر طريقة التدريس على 3:4:2:5

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية علـى   :تم في هذا البند اإلجابة على السؤال األتي

ي عشر بين متوسطي االتجاه اآلني والمؤجل لدى طلبة الصف الحاد) α =0.01( مستوى الداللة

  ؟العلمي نحو معلم الفيزياء الذين تعلموها بالمحاكاة بالحاسوب عن أولئك الذين تعلموها بالتقليدية

أظهر الجدول أنه توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة بين متوسـطي االتجـاه     

, اآلنياآلني والمؤجل لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي نحو معلم الفيزياء، ولصالح االتجاه 

وهي أقـل  ) 0.007(الضابطة  وللمجموعة, )0.001(إذ أن مستوى الداللة للمجموعة لتجريبية 

وقبول الفرضية البديلـة   ,مما يعني رفض الفرضية الصفرية, )0.01(من مستوى داللة الدراسة 

ط ويتضح من الجدول أن المتوس, عشر من أسئلة الدراسة نيوتمثل هذه النتيجة إجابة السؤال الثا

نحو معلم الفيزيـاء   أعلى من المتوسط الحسابي لالتجاه الحسابي لالتجاه نحو معلم الفيزياء اآلني
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أي ان اتجاهاتهم نحو معلم الفيزياء يـنخفض بمـرور   , المؤجل لدى طلبة المجموعة التجريبية

  .الزمن باستخدام الطريقة التقليدية

معرفة العلمية بطريقة تلقينية جـاهزة  أن المعلم أصبح يقدم للطلبة ال: وتعزى النتيجة الى

علية الف طالبباإلضافة الى عدم مساهمة ال, للحفظ والتذكر واالسترجاع في مواقف نمطية مألوفة

, مما يترتب عليه فيما بعد عدم الفهم لهذه المعرفة وعدم توظيفهـا ,في اكتشاف قدراته وإبداعاته

طريقة المحاكاة بالحاسوب مما أدى الى انخفاض على التبعية خالفا لما تعلمه بالسابق ب  هوتعويد

  .اتجاهاتهم نحو معلم الفيزياء

التجاه اآلني نحو معلم الفيزياء لدى طلبة المجموعة الضابطة لكما أن المتوسط الحسابي 

  .أعلى منه في االتجاه المؤجل نتيجة األسلوب المستخدم في التدريس المتمثل بالطريقة التقليدية

  عامة للدراسةالنتائج ال 3:5

  :أظهرت الدراسة النتائج العامة اآلتية  

, تحصيل طلبة الصـف الحـادي عشـر العلمـي    متوسطات  بينتوجد فروق دالة إحصائيا  •

الحاسـوب  بمحاكاة الب هاونحو معلمها الذين تعلمو, نحو تعلم الفيزياء اتجاهاتهمومتوسطات 

 .بالطريقة التقليدية عن اولئك الذين تعلموها

, تحصيل طلبة الصف الحادي عشـر العلمـي  متوسطات  بينروق دالة إحصائيا ال توجد ف •

بمحاكـاة   ا الفيزيـاء نحو تعلم الفيزياء ونحو معلمها الـذين تعلمـو  اتجاهاتهم متوسطات و

 .)α =0.01(الحاسوب تعزى للجنس عند مستوى الداللة 

, العلمـي تحصيل طلبة الصف الحادي عشـر  متوسطات  بينال توجد فروق دالة إحصائيا  •

ونحو معلمها تعزى الـى التفاعـل بـين طريقـة     , نحو تعلم الفيزياء اتجاهاتهممتوسطات و

 .التدريس والجنس
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في , تحصيل طلبة الصف الحادي عشر العلميمتوسطات  بينال توجد فروق دالة إحصائيا  •

كما , البعدي المؤجلومتوسطات تحصيلهم في اختبار المعرفي , اختبار المعرفة البعدي اآلني

فقرات مقيـاس   في نحو تعلم الفيزياء اتجاهاتهممتوسطات في  ال توجد فروق دالة إحصائياً

ومتوسط اتجاهاتهم في فقرات مقياس االتجـاه نحـو تعلـم    , االتجاه نحو تعلم الفيزياء اآلني

بينما توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاه نحو معلم الفيزياء لـدى طلبـة   , الفيزياء المؤجل

 .ومتوسطات اتجاهاتهم المؤجلة, الحادي عشر العلميالصف 

  التوصيات 4:5

انطالقاً من نتائج الدراسة وأهميتها المتمثلة في منح الطلبـة فرصـة الحصـول علـى         

, حـل المشـكالت  , الناقـد , المعلومة العلمية بأنفسهم ضمن بيئة تسمح لهم بـالتفكير اإلبـداعي  

  :فإنها توصي بما يلي, اة الحاسوب في تعلم الفيزياءواالكتشاف من خالل طريقة التدريس بمحاك

  توصيات للباحثين 1:4:5

  :توصي هذه الدراسة الباحثين بما يلي

إجراء مزيد من البحوث والدراسات على برامج المحاكاة بالحاسوب على مراحـل تعليميـة    •

 .ومواضيع أخرى وفي محافظات أخرى من الوطن, مختلفة

عليمية بأسـلوب المحاكـاة   راسات التي يتم فيها إعداد المادة التإجراء مزيد من البحوث والد •

بعـد أن يكـون    ,لمرجع األساس بدل الكتاب المدرسـي وتقديمها للطلبة لتكون ا ,بالحاسوب

وكيفية تطبيق التجارب بها وفق نمـط   ,الطلبة قد تدربوا على آلية استخدام البيئة االفتراضية

 .االكتشاف واالستقصاء وحل المشكالت

  توصيات إلى الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي 2:4:5

  :توصي هذه الدراسة الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي    
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تبني إستراتجية التعلم بمحاكاة الحاسوب من أجل اكتساب الطلبة مهارات عليا كالقـدرة علـى    •

 .وحل المشكالت, واالكتشاف , بحث العلمي وال, التحليل والتركيب والتقويم 

م جميـع مسـتويات الطلبـة    ئوتنظيمها بحيث تال,إعادة النظر في كيفية تقديم المادة المتعلمة  •

ومطورة مشوقة  ,المعرفية والعقلية من خالل استحداث طرائق التدريس باستخدام تقنيات حديثة

 .وممتعة

  :قسم التدريب اإلشراف التربوي 3:4:5

  :قسم التدريب واإلشراف التربوي بما يلي ةلدراستوصي ا

أثناء الخدمة الستخدام تقنيات حديثة في التعليم في  دورات تدريبية للمعلمين االستمرار في عقد •

 .تفعيلها في الحصص الصفيةو ,كطريقة المحاكاة بالحاسوب

ها على تنميـة  ثيرتشجيع المعلمين على تطبيق هذه الطريقة لفترة زمنية أطول لمعرفة مدى تأ •

 .وحل المشكالت ,واالستقصاء ,مهارات االكتشاف

  المعلمين 4:4:5

  :توصي هذه الدراسة المعلمين بإتباع اآلتي

التركيز على برامج المحاكاة بالحاسوب التي يعتمد فيها الطلبة على أنفسهم في التوصل إلـى   •

 .وتقويم ,وتركيب ,من تحليل: ستويات التفكير العلياالمعلومة العلمية مع استخدام م

وفق التسلسـل   ,فتراضية مع خبرات الطلبة السابقةربط المحتوى التعليمي الوارد في البيئة اال •

 .المنطقي من السهل الى الصعب

برامج المحاكـاة   والتجربة العملية في إيصال المعلومة الى جانب استخدام ,تفعيل دور المختبر •

 ).التجربة االفتراضية(بالحاسوب 

 .ما أمكن عن أسلوب التلقين في تدريس الفيزياء االبتعاد •
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  المالحق

  )1(ملحق 

  الخطة الزمنية لتدريس موضوع الميكانيكا 

  
  عدد الحصص  رقم الدرس وعنوانه  عنوانه  رقم الفصل

    

 الفصل األول   

  

  المتجهات  

  4  تمثيل الكميات المتجھة 1-1
  4  جمع الكميات المتجھة 1-2
  2 ضرب المتجهات 1-3

  4 )المقذوفات(الحركة في بعدين  1-4
 

  1  مفهوم القوة وقياسها 1-2  القوى والعزوم  الفصل الثاني

  3 خاصة من القوىأنواع  2-2

  2 اتزان الجسم الصلب 3-2

  3   العزوم 4-2

  
قوانين نيوتن   ثالثالفصل ال

  في الحركة

  2 قانون نيوتن األول في الحركة 3-1

  1قانون نيوتن الثاني في الحركة 3-2

قانون نيوتن الثالث في  3-3

 الحركة

1  

  1 قانون الجذب العام 3-4

  
  3    الشغل 1-4  الشغل والطاقة  الفصل الرابع

  2الشغل المبذول من قوة متغيرة 4-2

  1 قة الحركية   الطا 4-3

  1 طاقة الوضع 4-5

  2حفظ الطاقة الميكانيكية          4-6

  1  القدرة 4-7    
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  )2(ملحق 

  المادة التعليمية وفق برنامج المحاكاة بالحاسوب 
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  )3(ملحق 

  امتحان الفيزياء التشخيصي القبلي

  

  مبسم اهللا الرحمن الرحي

  

  تعليمات االختبار

 اقرأ التعليمات جيدا قبل البدء في اإلجابة عن األسئلة -1

لكل سؤال أربعة بدائل ,كلها من اختيار من متعدد ,سؤاالَ) 44(عدد أسئلة االختبار -2

 واحدة فقط منها هو اإلجابة الصحيحة للسؤال,إجابة

 مدة االختبار ساعة ونصف -3

مز اإلجابة الصحيحة لكل سؤال على ورقة ترسم دائرة حول ر ,في اإلجابة عن السؤال -4

 .اإلجابة

 أي سؤال وضع له أكثر من إجابة واحدة سيلغى ويعطى عالمة صفر -5

  

  

  شاكرين تعاونكم وتقيدكم بتعليمات االختبار

  

  :الباحثة    

  سامية عمر الديك      
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 :الكمية الفيزيائية األساسية من بين الكميات التالية هي. 1

  الكتلة -4            الكثافة -3     القوة-2  السرعة -1

 :القوة التي تنشأ عند دفع صندوق على األرض وتكون بعكس حركته هي. 2

 قوة التالمس العمودية-4           المغناطيسية  – 3     االحتكاك  -2  الجاذبية  -1

 :يعبر عن قوة جذب األرض للجسم ب .3

  الوزن-4                    الكتلة-3          الكثافة  -2   السرعة -1

  :المقذوفة إلى األرض بسبب تعود األجسام .4

  مقاومة الهواء -4  المغناطيسية األرضية  -3  االحتكاك  -2  الجاذبية األرضية  -1

 يضع الركاب حزام األمان عند ركوب الحافالت وذلك  .5

 ة القصورلزياد -4          لزيادة رد الفعل  -3لمقاومة القصور  -2لمقاومة رد الفعل  -1

 :الكمية القياسية من بين الكميات التالية هي. 6

 المسافة -4                  القوة  -3   التسارع  -2       اإلزاحة  -1

 فإن محصلتهما تساوي,متعامدتان على جسم ) 2ق, 1ق(إذا أثرت قوتان . 7

  Ө/2ق جتا2 -4      "²)2"ق""+ ("²)1ق(؟   -3   ) 2ق – 1ق(-2) 2ق+1ق( -1

  واحدة من اآلتية تعتبر من الكميات العددية. 8

 الكتلة  -4      القوة-3    السرعة  -2    االزاحة  -1

 :ثواني هي) 10(فإن سرعته بعد  2ث/م )2(جسم بدأ حركته من السكون بتسارع قدره. 9

   ²ث/م 20 -4                ث/م 20- 3         ث/م 5-2      ²ث/م 5 -1

 :اعد علم الحركة هوالعالم الذي أرسى قو. 10

 هوك -4                      نيوتن  - 3    جاليلو جاليلي -2 أرسطو  -1

 :عند ضرب كمية متجهة بكمية قياسية فإن الناتج هو كمية فيزيائية. 11

  متجهه لها وحدات مختلفة-4   متجهة لها نفس الوحدات- 3    قياسية -2أساسية  -1

ث فإن متوسط /م) 12(ث الى )4(صلت سرعتها بعد مرور تحركت سيارة من السكون وو. 12

 -:يساوي) ²ث/م(تسارع السيارة 

1- )3 (    2- )4(     3- )6(                         4-)8 (  

  :اليوم      األسم                                         اختبار التشخيص القبلي ا
  :التاريخ                اسم المدرسة
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 :قذيفة االبتدائية الرأسية تساويسقطت قذيفة من طائرة تطير أفقيا فإن سرعة ال. 13

 ة الطائرة سرع-2    سرعة القذيفة لحظة اصطدامها باألرض -1

 صفر -4        سرعة القذيفة األفقية  -3

 :القوة التي تعمل على جذب األجسام نحوها وتكسبها أوزانها هي. 14

  الفعل ورد الفعل -4                      الشد -3    االحتكاك  -2     الجاذبية األرضية  -1

 :إحدى التالية ليست من خصائص الفعل ورد الفعل. 15

  متعاكستين-4محصلتهما ال تساوي صفر  -3يؤثران في جسمين مختلفين -2   متساويين-1

 :وحدة الطاقة الحركية. 16

  مҳنيوتن -4                   م.نيوتن-3    م/نيوتن-2     ²م/نيوتن-1

 :صفر هي=القوة التي يكون شغلها على طول مسار مغلق. 17

  القوة المحصلة-4                اكاالحتك-3   القوة الغير محافظة -2   القوة المحافظة -1

  : القانون الذي يبحث في العالقة بين القوى النتاتجه عن التفاعل بين جسمين هو. 18

  الجذب العام  -4  نويتن الثالث -3  نيوتن الثاني  -2  نيوتن األول  -1

 :يعود اتزان كتاب على طاولة عند دفعه رغم وجود جزء منه خارجها إلى. 19

 مركز الثقل-4           الفعل ورد الفعل -3     االحتكاك -2  ألرضية الجاذبية ا  -1

 :الممانعة التي يبديها الجسم ضد القوة التي تحاول تغيير حالته الحركية تسمى ب. 20

  كتلة الجذب -4                       رد الفعل -3      القصور الذاتي  - 2االحتكاك -1

 :هو نص قانون" له في المقدار ومعاكس له في االتجاهلكل فعل رد فعل مساوٍ  ". 21

 الجذب العام  -4                      نيوتن الثالث -3    نيوتن الثاني -2نيوتن األول   -1

عند رسم العالقة بين القوة المحصلة المؤثرة على جسم ممثالً بمحور الصادات والتسارع . 22

 :تقيم يمثلممثالً بمحور السينات فإن ميل الخط المس

 الكتلة -4                    السرعة  -3         االحتكاك-2    رد الفعل  -1

 ما يفسر ارتداد ماسورة المدفع للخلف عندما تطلق منها قذيفة هو قانون . 23

 .الجذب العام -4              نيوتن الثالث -3   نيوتن الثاني -2   نيوتن األول  -3

 :فإن الطاقة الميكانيكية للجسم,موجباعلى جسم ما عندما تبذل قوة شغال . 24

  تساوي صفر-4    تقل بمقدار شغل القوة-3  تزداد بمقدار شغل القوة-2          تبقى ثابتة-1

 :الكمية الفيزيائية التي تقيس معدل إنجاز كمية محددة من الشغل ب. 25

  القوة-4                             القدرة -3                 الطاقة-2     الجهد-1
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ث فمـر  /م) 20(بسرعة مقـدارها  )أ(كغم رأسيا إلى أعلى من النقطة 2قذف جسم كتلته  .26

 :عند ب تساوي)ث/م(تكون سرعة الجسم بوحدة ,متر عن أ ) 15(ب التي ترتفع  بالنقطة

1- 5          2-10                  3- 15                     4-20      

متر فإن الشغل المبذول عليه )1/2(م واستطال بمقدار /نيوتن) 200(بض معامل مرونته نا. 27

 :بوحدة الجول هو

1- 25     2-50              3-100                   4-  200  

فإن إزاحته بـالمتر  ,يمثل الرسم البياني التالي العالقة بين السرعة والزمن لجسم متحرك . 28

  :ثواني هي) 4( في

  36-4    24-3    6-2    صفر-1

  

م، فإن سرعة الجسـم  25كغم رأسياً ألسفل من سطح بناية ارتفاعها  2أطلق جسم كتلته . 29

  م من سطح األرض تساوي 5عندما يكون على ارتفاع ) ث/م(

1- 5      2- 20      3- 400     4- 500  

  :على هذا االرتفاع بوحدة الجود هي الطاقة الحركية للجسم في المثال السابق عندما يكون. 30

1- 200    2- 300    3- 400    5- 500  

م من سـطح األرض فـإن   ) 12(كغم موضوع على سطح بناية ارتفاع ) 20(جسم كتلته . 31

 :طاقة الوضع الذي يمتلكها هذا الجسم بوحدة الجول هي تساوي

1-400            2-600           3-2400          4-2600   

يطلق على حركة االجسام القريبة من سطح االرض والسـاقطة باتجاههـا تحـت تـأثير     . 32

 : الجاذبية األرضية مع إهمال مقاومة الهواء ب

  تسارع الجاذبية -4           السقوط الحر-3          الوزن -2      الجذب العام -1

سـقط   رتفاع الذيثوان فإن اال) 3(سقط جسم سقوطا حرا ووصل الى األرض بعد مرور . 33

 منه الجسم يساوي 

  متر 44,1-4         متر22,5-3      سم44,1 -2       سم  22.5 -1

 :يبحث علم الميكانيكا في. 34

  حركة األجسام -2      ضغط الغازات -1

  .سلوك الضوء في الظواهر المختلفة -4     سلوك األمواج الميكانيكية -3

2
4
6

)ث/م(السرعة

21  )ث(الزمن  3 4 5 6
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 :بسرعة ثابتة على أنهتدل حركة جسم على سطح أفقي خشن . 35

 صفر =محصلة القوى عليه . 2        متزن ديناميكيا .1

 محصلة القوى عليه ال تساوي صفر . 4  متزن ومحصلة القوى عليه صفراً. 3

 :تعّرف اإلزاحة ب. 36

  طول المسار الحقيقي الذي يسلكه الجسم خالل حركنه .1

 المتجه الواصل بين نقطة البداية إلى نقطة النهاية .2

 ذي يمكن تمثيله بالخط المستقيم المنطلق من نقطة اإلسناد إلى موضع ذلك الجسمالمتجه ال .3

 .المسافة المقطوعة في وحدة الزمن .4

 قذف جسم رأسيا إلى أعلى فإن إزاحته تكون. 37

 بنفس اتجاه قوة الجاذبية   -2    بعكس اتجاه قوة الجاذبية  -1

 يةمائلة بقطع أفقية ورأس  -4    عمودية على قوة الجاذبية. 3
 

   :لشكل المجاور يعتبر رد الفعل هوفي ا. 38

 دفع المجداف للماء لألمام -2    دفع المجداف للماء للخلف-1

 حركة القارب للخلف -4    حركة القارب لألمام - 3

 :تحدد الكميات المتجهة ب. 39

  مقدار ووحدة  -2     مقدار واتجاه ونقطة إسناد -1

  وحدة واتجاه ونقطة إسناد -4  مقدار ووحدة واتجاه ونقطة إسناد – 3

يتزن الجسم الصلب الواقع تحت تأثير عدة قوى مستوية ومتالقية في نقطـة وموضـوع   . 40

 -:سطح أفقي عندما تكون على

 صفر)=السينية والصادية(محصلة القوى عليه -1

 محصلة القوى الصادية= محصلة القوى السنية  -2

 صفر=مجموع العزوم عنده حول أي نقطة -3

 صفر=ليه ومجموع العزوم المؤثرة عليه حول أي نقطة محصلة القوى ع -4

 :في الشكل المجاور تسمى الطاقة التي يمتلكها القوس ب. 41

 وضع مروني -4وضع جذبي -3كيميائية مختزنة  -2حركة -1
 



 189

 -:تتحرك فهذا يدل على أنها 90إذا كانت الزاوية بين إزاحة هذه الحشرة ووزنها يساوي . 42

 لى أعلىرأسيا من أسفل ا -1

 رأسيا من أعلى الى اسفل -2

 أفقيا -3

 مع سطح األرض 45ºبزاوية قدرها  -4

ب في نفس اللحظة ومن ارتفاع معين بحيث ترك أ يسقط سـقوط  ,إذا تم قذف جسمين أ. 43

 حر أما ب أطلق بسرعة افقية في نفس اللحظة ونفس االرتفاع فإن

 ب يصل أوال ثم أ  -2      أ يصل أوال ثم ب -1

 ال يصل أي من الجسمين األرض -4    ن معاالجسمين يصال -3

ثم رجعت نحو الغـرب مسـافة   ,كم ) 10(تحركت سيارة من مكان ما نحو الشرق مسافة . 44

 :كم كما هو في الشكل المبين فإن مقدر اإلزاحة يساوي )6(

  كم باتجاه الشرق 4 -1

  كم باتجاه الشرق  16 -2

  كم باتجاه الغرب 3-4 

  كم باتجاه الغرب16 -4
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  )4(ملحق 

   امتحان الفيزياء التشخيصي القبلي

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  تعليمات االختبار

  

  اقرأ التعليمات جيدا قبل البدء في اإلجابة عن األسئلة .1

 ,لكل سؤال أربعة بدائل إجابة,كلها من اختيار من متعدد,سؤاالَ ) 36(عدد أسئلة االختبار .2

 لللسؤاط منها هو اإلجابة الصحيحة واحدة فق

 مدة االختبار ساعة ونصف .3

ترسم دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل سؤال على ورقة  ,في اإلجابة عن السؤال .4

 .اإلجابة

 أي سؤال وضع له أكثر من إجابة واحدة سيلغى ويعطى عالمة صفر .5

  

  

  شاكرين تعاونكم وتقيدكم بتعليمات االختبار

  

  :الباحثة    

  سامية عمر الديك      
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 :الكمية الفيزيائية األساسية من بين الكميات التالية هي. 1

  الكتلة -4            الكثافة -3     القوة-2  السرعة -1

 :القوة التي تنشأ عند دفع صندوق على األرض وتكون بعكس حركته هي. 2

 قوة التالمس العمودية-4           المغناطيسية  – 3     االحتكاك  -2  الجاذبية  -1

 :يعبر عن قوة جذب األرض للجسم ب .3

  الوزن-4                    الكتلة-3          الكثافة  -2   السرعة -1

  :تعود األجسام المقذوفة إلى األرض بسبب. 4

  مقاومة الهواء -4  المغناطيسية األرضية  -3  االحتكاك  -2  الجاذبية األرضية  -1

 وذلك  يضع الركاب حزام األمان عند ركوب الحافالت. 5

 لزيادة القصور -4          لزيادة رد الفعل  -3لمقاومة القصور  -2لمقاومة رد الفعل  -2

 :الكمية القياسية من بين الكميات التالية هي. 6

 المسافة -4                  القوة  -3   التسارع  -2       اإلزاحة  -1

 هما تساويفإن محصلت,متعامدتان على جسم ) 2ق, 1ق(إذا أثرت قوتان . 7

  Ө/2ق جتا2 -4      "²)2"ق""+ ("²)1ق(؟   -3   ) 2ق – 1ق(-2) 2ق+1ق( -1

  واحدة من اآلتية تعتبر من الكميات العددية. 8

 الكتلة  -4      القوة-3    السرعة  -2    االزاحة  -1

 :ثواني هي) 10(فإن سرعته بعد  2ث/م )2(جسم بدأ حركته من السكون بتسارع قدره. 9

   ²ث/م 20 -4                ث/م 20- 3         ث/م 5-2      ²ث/م 5 -1

 :العالم الذي أرسى قواعد علم الحركة هو. 10

 هوك -4                      نيوتن  - 3    جاليلو جاليلي -2 أرسطو  -1

 :عند ضرب كمية متجهة بكمية قياسية فإن الناتج هو كمية فيزيائية. 11

  متجهه لها وحدات مختلفة-4   متجهة لها نفس الوحدات- 3    قياسية -2أساسية  -1

ث فإن متوسط /م) 12(ث الى )4(تحركت سيارة من السكون ووصلت سرعتها بعد مرور . 12

 -:يساوي) ²ث/م(تسارع السيارة 

1- )3 (    2- )4(     3- )6(                         4-)8 (  

  :اليوم      األسم                                         اختبار التشخيص القبلي
  :التاريخ                لمدرسةاسم ا
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 :قذيفة االبتدائية الرأسية تساويسرعة السقطت قذيفة من طائرة تطير أفقيا فإن . 13

 سرعة الطائرة -2    سرعة القذيفة لحظة اصطدامها باألرض -2

 صفر -4        سرعة القذيفة األفقية  -3

 :القوة التي تعمل على جذب األجسام نحوها وتكسبها أوزانها هي. 14

  الفعل ورد الفعل -4                      الشد -3    االحتكاك  -2     الجاذبية األرضية  -1

 :إحدى التالية ليست من خصائص الفعل ورد الفعل. 15

  متعاكستين-4محصلتهما ال تساوي صفر  -3يؤثران في جسمين مختلفين -2   متساويين-1

 :وحدة الطاقة الحركية. 16

  مҳنيوتن -4                   م.نيوتن-3    م/نيوتن-2     ²م/نيوتن-1

 :صفر هي=على طول مسار مغلق القوة التي يكون شغلها. 17

  القوة المحصلة-4                االحتكاك-3   القوة الغير محافظة -2   القوة المحافظة -1

 :يعود اتزان كتاب على طاولة عند دفعه رغم وجود جزء منه خارجها إلى. 18

 قلمركز الث-4           الفعل ورد الفعل -3     االحتكاك -2  الجاذبية األرضية   -2

 :هو نص قانون" لكل فعل رد فعل مساوٍ  له في المقدار ومعاكس له في االتجاه". 19

 الجذب العام  -4                      نيوتن الثالث -3    نيوتن الثاني -2نيوتن األول   -2

 ما يفسر ارتداد ماسورة المدفع للخلف عندما تطلق منها قذيفة هو قانون . 20

 .الجذب العام -4              نيوتن الثالث -3   تن الثانينيو -2   نيوتن األول  -3

 :فإن الطاقة الميكانيكية للجسم,عندما تبذل قوة شغال موجباعلى جسم ما . 21

  تساوي صفر-4    تقل بمقدار شغل القوة-3  تزداد بمقدار شغل القوة-2          تبقى ثابتة-1

 :كمية محددة من الشغل ب الكمية الفيزيائية التي تقيس معدل إنجاز. 22

  القوة-4                             القدرة -3                 الطاقة-2     الجهد-1

ث فمـر  /م) 20(بسرعة مقـدارها  )أ(كغم رأسيا إلى أعلى من النقطة 2قذف جسم كتلته  .23

 :اويعند ب تس)ث/م(تكون سرعة الجسم بوحدة ,متر عن أ ) 15(ب التي ترتفع  بالنقطة

1- 5          2-10                  3- 15                     4-20      

  

فإن إزاحته بـالمتر  ,يمثل الرسم البياني التالي العالقة بين السرعة والزمن لجسم متحرك . 24

  :ثواني هي) 4( في

  36-4    24-3    6-2    صفر-1

  2
4
6

)ث/م(السرعة

21  )ث(الزمن  3 4 5 6
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م، فإن سرعة الجسـم  25اً ألسفل من سطح بناية ارتفاعها كغم رأسي 2أطلق جسم كتلته . 25

  م من سطح األرض تساوي 5عندما يكون على ارتفاع ) ث/م(

1- 5      2- 20      3- 400     4- 500  

م من سـطح األرض فـإن   ) 12(كغم موضوع على سطح بناية ارتفاع ) 20(جسم كتلته . 26

 :تساويطاقة الوضع الذي يمتلكها هذا الجسم بوحدة الجول هي 

1-400            2-600           3-2400          4-2600   

يطلق على حركة االجسام القريبة من سطح االرض والسـاقطة باتجاههـا تحـت تـأثير     . 27

 : الجاذبية األرضية مع إهمال مقاومة الهواء ب

  جاذبيةتسارع ال -4           السقوط الحر-3          الوزن -2      الجذب العام -1

 :يبحث علم الميكانيكا في. 28

  حركة األجسام -2      ضغط الغازات -1

  .سلوك الضوء في الظواهر المختلفة -4     سلوك األمواج الميكانيكية -3

 قذف جسم رأسيا إلى أعلى فإن إزاحته تكون. 29

 بنفس اتجاه قوة الجاذبية   -2    بعكس اتجاه قوة الجاذبية  -2

 مائلة بقطع أفقية ورأسية  -4    ةعمودية على قوة الجاذبي. 3

   :في الشكل المجاور يعتبر رد الفعل هو. 30

 دفع المجداف للماء لألمام -2    دفع المجداف للماء للخلف-1

 حركة القارب للخلف -4    حركة القارب لألمام - 3

 :تحدد الكميات المتجهة ب. 31

  مقدار ووحدة  -2     مقدار واتجاه ونقطة إسناد -1

  وحدة واتجاه ونقطة إسناد -4  ووحدة واتجاه ونقطة إسناد مقدار – 3

يتزن الجسم الصلب الواقع تحت تأثير عدة قوى مستوية ومتالقية في نقطـة وموضـوع   . 32

 -:سطح أفقي عندما تكون على

 صفر)=السينية والصادية(محصلة القوى عليه -5

 محصلة القوى الصادية= محصلة القوى السنية  -6

 صفر=ل أي نقطةمجموع العزوم عنده حو -7

 صفر=محصلة القوى عليه ومجموع العزوم المؤثرة عليه حول أي نقطة  -8

 :في الشكل المجاور تسمى الطاقة التي يمتلكها القوس ب. 33

 وضع مروني -4وضع جذبي -3كيميائية مختزنة  -2حركة -1
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 -:تتحرك هافهذا يدل على أن 90إذا كانت الزاوية بين إزاحة هذه الحشرة ووزنها يساوي . 34

 رأسيا من أسفل الى أعلى -5

 رأسيا من أعلى الى اسفل -6

 أفقيا -7

 مع سطح األرض 45ºبزاوية قدرها  -8

ب في نفس اللحظة ومن ارتفاع معين بحيث ترك أ يسقط سـقوط  ,إذا تم قذف جسمين أ. 35

 حر أما ب أطلق بسرعة افقية في نفس اللحظة ونفس االرتفاع فإن

 ل أوال ثم أب يص  -2      أ يصل أوال ثم ب -1

 ال يصل أي من الجسمين األرض -4    الجسمين يصالن معا -3

ثم رجعت نحو الغـرب مسـافة   ,كم ) 10(تحركت سيارة من مكان ما نحو الشرق مسافة . 36

 :كم كما هو في الشكل المبين فإن مقدر اإلزاحة يساوي )6(

  كم باتجاه الشرق 4 -1

  كم باتجاه الشرق  16 -2

  رب كم باتجاه الغ3-4 

  كم باتجاه الغرب16 -4
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  )5(ملحق 

  أعضاء لجنة التحكيم  

  

أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم للمادة التعليمية وخطتها الزمنية وأدواتها التشخيصية 

  والتحصيلية

رئيس \تخصص أساليب تدريس العلوم  /الدكتور شحادة مصطفى عبده المشرف على الرسالة

 .النجاح الوطنيةجامعة  /قسم أساليب التدريس

عميد الدراسات العليا /تخصص فيزياء /المشرف على الرسالة/الدكتور محمد أبو جعفر  .1

 .جامعة النجاح الوطنية /

 .جامعة النجاح الوطنية /تخصص فيزياء  /الدكتور صبحي كمال .2

 .جامعة النجاح الوطنية/تخصص فيزياء  /الدكتور إياد سعد الدين .3

 .فلسطين /جنوب نابلس/يزياءمشرف ف /االستاذ أيوب شريدة .4

 جامعة النجاح الوطنية/قياس وتقويمتخصص /الدكتور عبد الكريم أيوب .5

جامعة القدس المفتوحـة  /استاذ مشارك /تخصص فيزياء /الدكتور مروان عزت الكوني .6

 فرع نابلس

 .فلسطين /معلمون ومعلمات ممن يدرسون الفيزياء  .7
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  )6(ملحق 

  لفقرات اختبار المعرفة القبلي بناء على عينة الدراسة  جدول معامالت الصعوبة والتمييز

  معامل التمييز  معامل الصعوبة رقم الفقرة
1  0.63  0.25  
2  0.50  0.25  
3  0.25  0.28  
4  0.26  0.38  
5  0.81  0.28  
6  0.51  0.25  
7  0.69  0.28  
8  0.52  0.34  
9  0.55  0.25  

10  0.74  0.38  
11  0.74  0.28  
12  0.38  0.25  
13  0.45  0.25  

14  0.32  0.34  
15  0.71  0.28  
16  0.84  0.25  
17  0.68  0.34  
18*  0.73  0.09  

19  0.32  0.28  
20*  0.68  0.06  

21  0.69  0.25  
22*  0.82  0.09  

23  0.59  0.28  
24  0.44  0.28  
25  0.62  0.28  
26  0.62  0.25  
27*  0.90  0.06  

28  0.81  0.28  
29  0.62  0.25  
30*  0.70  0.03  

31  0.41  0.25  
32  0.39  0.28  
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33*  0.78  0.00  

34  0.59  0.31  
35*  0.69  0.09  

36*  0.58  0.09  

37  0.58  0.25  
38  0.48  0.34  
39  0.61  0.28  
40  0.74  0.31  
41  0.76  0.28  
42  0.70  0.25  
43  0.65  0.25  
44  0.67  0.25  

  حذفت لعدم مالءمتها *                 
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  )7(ملحق 

  نموذجية الختبار الفيزياء القبلياإلجابات ال 

  اإلجابة رقم السؤال
  الكتلة -4  1
  االحتكاك -2  2
  الوزن -4  3
  الجاذبية االرضية -1  4
  لمقاومة القصور -2  5
  المسافة -4  6
        "²)2"ق""+ ("²)1ق(؟   -3  7
  الكتلة -4  8
  ث/م20 -3  9

  جاليلو جاليلي -2  10
  متجهة لها نفس الوحدات -3  11
12  1- )3(  
  صفر -4  13
  الجاذبية االرضية -1  14
  صفر ال تساوي محصلتهما-3  15
  م.نيوتن -3  16
  القوة المحافظة -1  17
  نيوتن الثالث -3  18
  مركز الثقل -4  19
  القصور الذاتي -2  20
  نيوتن الثالث -3  21
  الكتلة -4  22
  ثالثنيوتن ال -1  23
  تزداد بمقدار شغل القوة -2  24
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  القدرة -3  25
26  2- 10  
27  1- 25  
28  3- 24  
29  2- 20  
30  3- 400  
31  3- 2400  
  السقوط الحر -3  32
  متر 44،1 -4  33
  حركة األجسام -2  34
  متزن ومحصلة القوى عليه صفراً -3  35
  المتجه الواصل بين نقطة البداية إلى نقطة النهاية -2  36
  بعكس اتجاه قوة الجاذبية -1  37
  حركة القارب لألمام -3  38
  مقدار ووحدة واتجاه ونقطة إسناد -3  39
  صفر=محصلة القوى عليه ومجموع العزوم عنده حول أي نقطة -5  40
  وضع جذبي -3  41
  افقياً -3  42
  الجسمين يصالن معاً -3  43
  كم باتجاه الشرق 4 -1  44
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  ) 8(ملحق 

  )المؤجل,اآلني( اختبار الفيزياء البعدي

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  تعليمات االختبار

 اقرأ التعليمات جيدا قبل البدء في اإلجابة عن األسئلة •

كلها اختيار من متعدد , فقرة) 20(السؤال األول مؤلف من  ,عدد أسئلة االختبار أربعة اسئلة  •

السؤال أما , لكل فقرة أربعة بدائل إجابة واحدة فقط منها هو اإلجابة الصحيحة للسؤال , 

 الثاني والثالث والرابع من النوع المقالي 

ترسم دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل سؤال على ورقة ,في اإلجابة عن السؤال األول •

 . اإلجابة

 السؤال األول إذا وضع له أكثر من إجابة واحدة سيلغى ويعطى عالمة صفر •

 دقيقة 100مدة االختبار  •

  

  

  يمات االختبارشاكرين تعاونكم وتقيدكم بتعل

  

  :الباحثة    

  سامية عمر الديك      
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  :اسم المدرسة       االختبار التحصيلي        :األسم

اختر رمز اإلجابة الصحيحة لكل من األسئلة اآلتية وادرجها في ورقة اإلجابـة؟  : السؤال األول

  )عالمة 20(

ن القيمـة  فا, درجة 180الزاوية بينهما , ب غير متساويين من حيث القيمة, متجهان أ  -1

  المساوية للصفر هي 

  ب ×أ  -د                       ب. أ -ج           ب  –أ  -ب                  ب+ أ  -ا 

  الكمية القياسية من بين الكميات التالية هي  -2

 المسافة -د                  التسارع -جـ           ب ـ اإلزاحة                القوة -أ

  :أ متجهاَ وب معكوسه فإن واحدة من األتية ليست من خصائص ب إذا كان -3

يصـنع  ) ب( -ج    )أ(مع 180يصنع زاوية ) ب( -ب    )أ(يساوي من حيث المقدار)ب( -أ 

  صفر=محصلتهما -د              )أ(مع  90زاوية 

 عندما تكون القوتان متعامدتين فإن محصلة القوى تساوي -4

ق 2 -د      "²)2"ق""+ ("²)1ق(؟  -ج    2ق-1ق-ب           2ق+1ق -أ

  الزواية بين القوتين Øحيث ) Ø/2(جتا

 :القوة التي تعمل عمل مجموعة من القوى المجتمعة تسمى -5

  االحتكاك-د              المحصلة -ج        غير المحافظة-ب         المحافظة -أ

   العملية التي ينتج عنها كمية قياسية هي -6

الضـرب   -د  الضـرب النقطـي    - ج     ب ـ طرح المتجهات    المتجهات  جمع –أ 

  التقاطعي

  

مع الشرق فـي جسـم    º 135نيوتن باتجاه  2؟ 5و , نيوتن باتجاه الشرق5تؤثر القوتان  -7

 :مادي صلب فإن محصلة هاتين القوتين تساوي بوحدة نيوتن

  نيوتن 35-د     نيوتن  30 -ج          نيوتن  25 -ب               نيوتن 5 -أ

  

فإذا سكن بعد أن ,ث \م 20كغم للحركة على سطح أفقي خشن بسرعة  3أطلق جسم كتلته  -8

 :فإن مقدار قوة االحتكاك, م  15قطع مسافة 

  ).نيوتن100-( -د) نيوتن 80-( -ج       ) نيوتن 60-( -ب               )نيوتن 40-( -أ
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   وذلك يوضع حزام األمان في السيارة -9

  لزيادة القصور  -لزيادة رد الفعل د -ج   ب ـ لمقاومة القصور         مقاومة رد الفعل  –أ 

  =  عند أقصى ارتفاع Øمقدار السرعة العمودية لمقذوف بزاوية مقدارها  -10

  صفر -د              ج ـ ع جتاهـ             ب ـ ع جا هـ                  ع -أ

 :ي يكون متساوياَ عند قذف جسم بسرعة ع بزاويتين مقدارهماالمدى األفق -11

  45,37-د                 30,45-ج            30,37 -ب                 30,60-أ

ث فـي زمـن   \م 25ها كغم من السكون الى أن تبلغ سرعت 1200تتسارع سيارة كتلتها  -12

 :لتسارع إذا أهمل االحتكاك يساويفإن معدل قدرة محركها إلنتاج هذا ا ,ثواني 8مقداره 

  واط 64875-د           واط 56875 -ج واط  40000 -ب               واط  46875 -أ

نيوتن معلق بشكل أفقي بواسطة حبلين مـن طرفيـه    40م ووزنه 6قضيب منتظم طوله  -13

  =  فان مقدار الشد في كل حبل بوحدة نيوتن

   15 -د              80 -ج          20-ب                               40 -أ

 :الكمية المتجهة الناتجة من ضرب متجهة التغير في السرعة في الزمن هي -14

  التسارع -د              اإلزاحة -ج            الزخم  -ب                    القوة -أ

 مقدارها يصل الجسم المقذوف إلى أقصى مدى أفقي له عند قذفه بزاوية -15

  360º-د                180º -ج                  90º -ب              45º -أ

 :تكون قيمة االحتكاك السكوني أكبر ما يمكن عندما يكون الجسم -16

  متحركاً بسرعة ثابتة-د متحرك  -ج      على وشك الحركة  -ب           ساكناَ  -أ

اسـتخدمت قـوة    0,03ي خشن معامل احتكاكه كغم على سطح أفق 5وضع جسم كتلته  -17

فإن الشغل التـي تبذلـه القـوة    ,م على السطح 4لجر الجسم بسرعة ثابتة مسافة ) ق(أفقية 

 :يساوي

  نيوتن 80 -د        نيوتن  60-ج                نيوتن 40 -ب            نيوتن 20 -أ

سم ومثبت رأسيا فإذا أفلـت   10م مضغوط مسافة  \نيوتن  1000نابض معامل مرونته  -18

  =  كغم بوحدة السنتمتر هو 10النابض فان أقصى ارتفاع يصله جسم كتلته 

   25 -د                     50 -ج                   2.5 -ب                      5 -ا

نيوتن ساكن على سطح أفقـي فيتحـرك    80نيوتن على جسم وزنه  50= تؤثر القوة ق -19

يرها بسرعة ثابتة فإذا كانت القوة موازية للسطح فإن مقدار قوة االحتكـاك ووقـوة   تحت تأث

 :التالمس العمودية على التوالي بوحدة نيوتن هي

  80,80-د    80, 50 -ج          50,80 -ب           صفر ,صفر -أ



 203

  :في طاولة القوى تسمى القوة التي تجعل الحلقة متزنة حول محور الطاولة بـ -20

  غير المحافظة -د             المحافظة -ج           موازنة  -ب              الشد  -أ

  

*******************************************************  

  .أجب عن جميع األسئلة في هذا القسم: األسئلة المقالية: القسم الثاني

  

نيوتن  9= نيوتن شرقا و ج  5=ال و ب نيوتن شما3= إذا كانت أ ): عالمات 5( السؤال الثاني

  :جد, جنوبا 

  

  ج+ ب   +أ   )1

 ج -ب +أ  )2

ـ  أفقيةث من حافة طاولة /م 0.8تتدحرج كرة بسرعة ):عالمات 5(ثالث لسؤال الا م  0.4ع ترتف

عـن حافـة   بعد النقطة التي تسقط عندها الكـرة   -2زمن تحليق الكرة  -1احسب  األرضعن 

  األرض؟حظة وصولها سرعة الكرة ل -3الطاولة

 ):عالمات 5(السؤال الرابع 

  الشد في الخيط  -2تسارع المجموعة  -1التالي احسب  في الشكل) أ( -3

  

  

  

  

  

  

م في الحاالت 2نيوتن لتحريك جسم مسافة  50احسب الشغل الذي تبذله قوة مقدارها  :)ب(

  التالية 

  درجة 60إذا أثرت القوة بزاوية  -1

  وة عمودية على اتجاه اإلزاحة إذا كانت الق -2

  إذا كانت القوة بعكس اتجاه اإلزاحة  -3

  إذا كانت القوة باتجاه اإلزاحة -4

  

 اكغم     كغم  2
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  )9(ملحق           

  جدول معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار المعرفة األني بناء على عينة الدراسة 

  معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة
1  44.  0.56  

2  26.  0.34  
3  0.19  0.31  
4  60.  0.28  

5  0.45  0.41  
6  0.32  0.41  
7  0.42  0.50  
8  0.56  0.56  
9  0.62  0.31  
10*  0.73  19.  

11  0.27  0.41  
12  0.38  0.25  
13  0.45  0.47  
14  0.51  0.25  
15  0.38  0.63  
16  0.30  0.38  
17  0.45  0.63  
18  0.61  0.47  
19  0.42  0.63  
20*  0.69  22.  

21  0.67  0.59  
22  0.62  0.69  
23  0.62  0.66  
24  0.55  0.69  

  حذفت لعدم مالئمتها -3
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  )10(ملحق           

  )المؤجل, اآلني( ختبار البعديات النموذجية لالجاباإل

  اإلجابة رقم السؤال
 ب ×أ  -د  1

 المسافة -د  2
  )أ(مع  90يصنع زاوية ) ب( -ج   3
        "²)2"ق""+ ("²)1ق(؟  -ج  4
  لةالمحص -ج  5
  جـ الضرب النقطي  6
  نيوتن5 -أ  7
  )نيوتن 40-( -أ  8
  لمقاومة القصور ب ـ  9

 صفر -د  10
 30,60-أ  11
  واط 46875 -أ  12
  20-ب   13
 اإلزاحة -ج  14
  45º -أ  15
  على وشك الحركة -ب  16
  نيوتن 60-ج  7

  50 -جـ   18
 80, 50 -ج  19
  المحافظة -ج  20
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  السؤال الثاني

  لمقاليا

  

  

  

  

  

  
  

السؤال الثالث 

  المقالي

 إليجاد زمن التحليق

  ²ج ز  1/2= ف ص

  =ز...........²ز×10× 1/2= .4 

  أليجاد بعد النقطة التي تسقط عندها الكرة عن حافة الطاولة

  ز× ع س=ف س

  =ف س..........28× . 8=ف س

  األرض إليجاد سرعة الكرة لحظة وصولها

  ²)السرعة الرأسية+ (²)السرعة األفقية(V= السرعة الفعلية

   V)8(.²) +2.8 (²= سرعة الكرة لحظة وصولها األرض

=  

  السؤال الرابع

 المقالي

  

 :إليجاد التسارع للمجموعة

  كغم 1الجسم الذي كتلته 

  )1........(.ت× 1=2ش :ومنها ت× ك=مجموع ق 

  كغم 2الجسم الذي كتلته 

  )2..(.ت× 2=  2ش -1ش: ت ومنها×ك=مجموع ق 

  كغم 5الجسم الذي كتلته 

  )3.....(.ت× 5= 1ش -و :ت ومنها×ك=مجموع ق

  ينتج) 3+2+1(بجمع المعادالت 

   ²ث/م  6.25= ومنها ت 5+ت 2+ت1= 50

  إليجاد الشد في الخيط

  نعوض في المعادالت

 - ب -أ

  عالمة 2.5

 ثانية. 28

 متر. 244

 ث/م2.912

  عالمة 2.5

عالمة2

عالمة2

عالمة1

عالمة1

عالمة1

عالمة1

عالمة5.

  عالمة1 5.
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 ومنها6.25×1=2ش

  12.5= 6.25-1ومنها ش 6.25×  2=2ش -1ش

  ومنها 

السؤال الخامس 

  المقالي

 Qق ف جتا=ف.ق=الشغل  -أ

   

  جول 500=100×1/2=60جتا×2×50= 

 جول0=0×2×50=  90ق ف جتا= الشغل   - ب

 جول 100-=1-×2×50=180ق ف جتا= الشغل   - ت

  جول 100=1×2× 50=  0ق ف جتا= الشغل   - ث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6.25=2ش

 18.75=1ش

عالمة لكل فرع  1
  والوحدة لھا عالمة
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  )11(ملحق 

  لمهاونحو مع, مقياس االتجاه نحو تعلم الفيزياء

  كراسة األسئلة

هذا المقياس يتكون من مجموعة من العبارات المتعلقة باتجاهاتك نحو تعلم الفيزيـاء ومعلمهـا   -

ليست فيها إجابات صحيحة أو أخرى خاطئة ألنها مجرد وجهـة  .قبل وأثناء وبعد تقديم االختبار

حول الموضوعات نظر تعبر عن دافعك أو حاجتك الفعلية كما تظهر في تصرفك اليومي العادي 

  .التي تثيرها هذه العبارات

كل ما في األمر أن تكون متأكدا من استجاباتك على العبارة اآلتية تعكس واقعك الفعلي بشكل  -

  .صادق

ي /ي عليها تمامـا فضـع  /فإذا وجدتها تنطبق عليك أو توافقي كل عبارة جيدا /رجاء أن تقرأ-

أمـا إلذا توافـق   ,) موافق بشدة(جابة وأسفل كلمة أمام رقم هذه العبارة في ورقة اإل) x(عالمة 

أمام رقم هذه العبارة في ورقـة اإلجابـة وأسـفل كلمـة     ) x(ي عالمة /عليها الى حد ما فضع

أسـفل كلمـة   ) x(ي عالمة /عليك أو التوافق عليها تماما فضعوإذا وجدتها ال تنطبق , )موافق(

ي عالمة \أما إذا ال توافق عليها فضع , ابة وأمام رقم هذه العبارة في ورقة اإلج) أرفض بشدة(

)x ( أسفل كلمة)أرفض.(  

  أمام العبارة في ورقة اإلجابة ) محايد(أسفل عبارة ) x(ي عالمة /ي مترددا فضع\أما إذا كنت -

ي من أن إجابتك في ورقة اإلجابة أمـام  \تأكدو .ي أي عالمة على هذه الكراسة/رجاء ال تكتب

 .في ورقة اإلجابة) x(ارة دون أن تضع أمامها عالمة أي عب/تترك وال.السؤال

   :مالحظة

 .ي أي شيء أو أي عالمة في ورقة اإلجابة/رجاء ال تكتب .2

 .ي من إجابتك في ورقة اإلجابة أمام رقم السؤال/تأكد .3

في ورقة اإلجابـة التـي   ) x(ي أمامها عالمة \ي أي من العبارات دون أن تضع\ال تترك .4

 .ك الفعليةتعبر عن حاجتك أو رغبت

  :مثال
  أعارض بشدة  أعارض   محايد  أوافق  أوافق بشدة  العبارة

          X  أحب مدرستي كثيرا

  أسفل كلمة أوافق بشدة) x(فإن فعال أحبها أضع عالمة 

  سامية عمر الديك:الباحثة          شكرا لحسن تعاونكم
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقياس االتجاه نحو الفيزياءاستبانة 

  :المدرسة                  :االسم

  :الصف  :اليوم

  الشعبة  :التاريخ

  

  :أختي الطالبة/أخي الطالب

يحتوي هذا المقياس على مجموعة من الفقرات التي تقيس اتجاهات الطلبة نحو الفيزياء من حيث 

  .ودور معلم الفيزياء والمضامين االجتماعية للفيزياء وصعوبتها, االهتمام واالستمتاع بالفيزياء

  لذا أرجو اإلجابة عليه بموضوعية حسب اعتقادك ,قياس لغايات البحث العلمي فقط عن هذا الم

  .وستعامل البيانات المستخلصة منه بسرية تامة,ومعرفتك

  :فقرات المقياس

:تحت االختبار الذي تراه مناسبا )X(ثم ضع إشارة  ,يرجى قراءة كل فقرة من الفقرات التالية

      

  رقم
 الفقرة

أوافق العبارة

  ةبشد

  معارض معارض  محايد  أوافق

  بشدة
           تساعدنا الفيزياء برفع مستوى معيشتنا  12
معلم الفيزياء ما يكون مشغوال وبالتالي   13

ال أرغب بطرح أسئلة عليه في نهاية 

  الدرس

         

أرغب في قضاء وقت أكثر مع الفيزياء   14

حتى لو نتج عن ذلك وقت أقل 

  .للموضوعات األخرى

         

           فيزياء صعبة نوعا ماال  15
يستمتع بتدريس  )معلم الفيزياء(معلمنا  16

  الفيزياء

         

           الفيزياء تبين لنا كيف نحل المشكالت  17
أعاني من صعوبة فهم المفاهيم   18

  والتعبيرات المستخدمة في الفيزياء
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في (ينقل معلم الفيزياء حماسة   19

  إلينا)الفيزياء

         

اء تعلمنا إثارة األسئلة واآلراء الفيزي  20

  واألفكار

         

           أرغب في وظيفة ذات عالقة بالفيزياء  21
معلم الفيزياء يشجعنا لالهتمام بالفيزياء   22

  .أكثر

         

           الفيزياء تجعلنا نفكر ما يحدث في العالم  23
أجد من الصعوبة بمكان استخدام ما   24

  .تعلمته في حل المشكالت

         

           أحب الفيزياء أقل مما اعتدت عليه  25
معلم الفيزياء يحاول باستمرار ربط   26

  الفيزياء بحياتنا اليوم

         

ال أرى تبريرا لكثرة التجارب المخبرية   27

  في الفيزياء

         

في )أو أعمله(لست متأكد مما أقوم به   28

  الفيزياء

         

           انظر بشوق إلى دروس الفيزياء  29
معلم الفيزياء يحاول أن يتنقل في   30

الصف لمالحظة الطلبة خالل األعمال 

  .التطبيقية في الفيزياء

         

اعتبر تعليمات وإرشادات معلم الفيزياء   31

  صعبة اإلتباع والتنفيذ

         

           أحب معلم الفيزياء الذي يدرسني  32
الفيزياء أكثر سهولة مما كانت عليه من   33

  قبل
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  23= (+)دد الفقرات ع

 )31, 28, 25, 24, 18, 15, 13, 11, 8, 3(وهي  10=  )- (عدد الفقرات 

  ).32, 31, 30, 26, 19, 16, 13, 9, 6, 3(وهي 11= عدد الفقرات الخاصة بالمعلم 

  فقرة 22=عدد الفقرات الخاصة بمادة الفيزياء

  

  :صححت الفقرات الموجبة بحيث أعطيت كاألتي

  

  رقم

  الفقرة

 

  بارة االيجابيةالع

أوافق

  بشدة

)5(  

  أوافق

  

)4(  

 محايد

  

)3(  

 معارض 

  

)2(  

  معارض

  بشدة

)1(  

  

  

  رقم

  الفقرة

 

  العبارة السلبية

أوافق

  بشدة

)1(  

  أوافق

  

)2(  

 محايد

  

)3(  

 معارض 

  

)4(  

  معارض

  بشدة

)5(  

  

ا ونحو معلمه, وتم حساب العالمات الخام لكل طالب في مقياس االتجاه نحو تعلم الفيزياء  

  :من خالل متوسط االستجابة 

مجموع المتوسطات = متوسط االستجابة لكل طالب على فقرات مقياس االتجاه نحو تعلم الفيزياء

  .)22( الخاصة بمادة الفيزياء المجموع الكلي لعدد الفقرات/على الفقرات الخاصة بالفيزياء

مجموع = م الفيزياءمتوسط االستجابة لكل طالب على فقرات مقياس االتجاه نحو معل أما

المجموع الكلي لعدد الفقرات الخاصة /المتوسطات على الفقرات الخاصة بمعلم الفيزياء

       ).11(بالمعلم
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  )12(ملحق 

 جدول المواصفات لوحدة الميكانيكا

  40عدد فقرات االختبار الكلي 

  عالمة 40العالمة الكلية 
مستو المعرفـة 

 %10والتذكر 

مستوى الفهـم

ب واالســــتيعا

30 % 

ــتوى  مســ

% 40التطبيق 

مســــتوى 

%20التحليل 

  

  المجموع

المتجهــــات 

)37%( 

1 4 6 3 14 

القوى والعزوم 

)24%( 

1 3 4 2 10 

قوانين نيـوتن  

13 % 

1 1 3 1 6  

الشغل والطاقة 

26% 

1  
 

3 4 2 10  

  

  حصص 14= عدد حصص فصل المتجهات 

  %37=14/38لعدد الحصص المجموع الكلي / عدد الحصص= الوزن النسبي للفصل االول 

  حصص 9عدد حصص الفصل الثاني للقوى والعزوم 

  %24=9/38المجموع الكلي لعدد الحصص / عدد الحصص= الوزن النسبي للفصل االول

  حصص 5عدد حصص الفصل الثالث لقوانين نيوتن 

  %13إذا الوزن النسبي يساوي 

  حصص 10عدد حصص الفصل الرابع للشغل والطاقة 

  %26سبي له إذا الوزن الن
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  )13(ملحق 

العالمات الخام لطلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات القبلية واآلنية  

 والمؤجلة

  رقم الطالب

عالماته الخام

في االختبار 

  القبلي

عالماته الخام

في االختبار 

  اآلني

عالماته الخام 

في االختبار 

  المؤجل

  الجنس
نوع 

 المجموعة

  ضابطة  ناثإ 16 18 18   .1

  ضابطة  إناث 14 15 23   .2

  ضابطة  إناث 13 16 19   .3

  ضابطة  إناث 11 15 21   .4

  ضابطة  إناث 16 12 17   .5

  ضابطة  إناث 12 20 14   .6

  ضابطة  إناث 20 22 20   .7

  ضابطة  إناث 30 34 24   .8

  ضابطة  إناث 22 12 19   .9

  ضابطة  إناث 14 14 10.15

  ضابطة  إناث 16 13 11.25

  ضابطة  إناث 19 17 12.14

  ضابطة  إناث 22 29 13.22

  ضابطة  إناث 15 12 14.17

  ضابطة  إناث 23 13 15.19

  ضابطة  إناث 24 32 16.19

  ضابطة  إناث 24 20 17.15

  ضابطة  إناث 17 15 18.14

  ضابطة  إناث 16 18 19.15

  ضابطة  إناث 22 15 20.16

  ضابطة  إناث 21 13 21.20

  ضابطة  إناث 17 12 22.20

  ضابطة  إناث 20 29 23.18
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  بطةضا  إناث 19 20 24.18

  ضابطة  إناث 17 18 25.18

  ضابطة  إناث 19 20 26.16

  ضابطة  إناث 6 19 27.28

  ضابطة  إناث 13 17 28.15

  ضابطة  إناث 12 18 29.16

  ضابطة  ذكور 18 7 30.22

  ضابطة  ذكور 16 28 31.16

  ضابطة  ذكور 18 10 32.22

  ضابطة  ذكور 25 26 33.15

  ضابطة  ذكور 25 34 34.19

  ضابطة  ذكور 20 25 35.17

  ضابطة  كورذ 19 16 36.17

  ضابطة  ذكور 20 13 37.15

  ضابطة  ذكور 11 17 38.19

  ضابطة  ذكور 19 22 39.5

  ضابطة  ذكور 23 14 40.18

  ضابطة  ذكور 18 12 41.20

  ضابطة  ذكور 17 24 42.12

  ضابطة  ذكور 22 12 43.11

  ضابطة  ذكور 18 19 44.16

  ضابطة  ذكور 12 20 45.18

  ضابطة  ذكور 20 23 46.10

  ضابطة  ذكور 20 25 47.17

  ضابطة  ذكور 19 16 48.16

  ضابطة  ذكور 20 25 49.9

  ضابطة  ذكور 23 32 50.16

  ضابطة  ذكور 13 24 51.9

  ضابطة  ذكور 15 20 52.19
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  ضابطة  ذكور 13 16 53.11

  تجريبية  إناث 27 27 54.19

  تجريبية  إناث 26 29 55.18

  تجريبية  إناث 25 24 56.18

  تجريبية  إناث 31 33 57.17

  تجريبية  إناث 26 12 58.21

  تجريبية  إناث 27 33 59.19

  تجريبية  إناث 27 30 60.17

  تجريبية  إناث 20 28 61.14

  تجريبية  إناث 33 36 62.15

  تجريبية  إناث 34 20 63.18

  تجريبية  إناث 34 38 64.13

  تجريبية  إناث 34 29 65.20

  تجريبية  إناث 27 24 66.19

  تجريبية  إناث 31 20 67.18

  تجريبية  إناث 22 37 68.20

  تجريبية  إناث 23 21 69.22

  تجريبية  إناث 32 36 70.16

  تجريبية  إناث 27 34 71.17

  تجريبية  إناث 36 29 72.19

  تجريبية  إناث 26 31 73.17

  تجريبية  إناث 30 24 74.20

  تجريبية  إناث 20 36 75.13

  تجريبية  إناث 33 25 76.19

  تجريبية  إناث 26 25 77.15

  تجريبية  إناث 36 23 78.14

  تجريبية  إناث 30 17 79.15

  يبيةتجر  إناث 29 29 80.19

  تجريبية  إناث 36 38 81.21
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  تجريبية  ذكور 20 28 82.11

  تجريبية  ذكور 29 36 83.13

  تجريبية  ذكور 27 25 84.15

  تجريبية  ذكور 30 26 85.17

  تجريبية  ذكور 32 28 86.17

  تجريبية  ذكور 32 18 87.21

  تجريبية  ذكور 27 27 88.14

  تجريبية  ذكور 28 35 89.20

  تجريبية  ذكور 32 28 90.20

  تجريبية  ذكور 35 22 91.22

  تجريبية  ذكور 29 28 92.21

  تجريبية  ذكور 29 32 93.21

  تجريبية  ذكور 25 16 94.22

  تجريبية  ذكور 26 28 95.18

  تجريبية  ذكور 25 30 96.22

  تجريبية  ذكور 24 29 97.18

  تجريبية  ذكور 34 15 98.22

  تجريبية  ذكور 34 20 99.12

  تجريبية  ذكور 33 20 100.21

  تجريبية  ذكور 31 26 101.20

  تجريبية  ذكور 34 28 102.15

  تجريبية  ذكور 21 31 103.14

  تجريبية  ذكور 21 14 104.12

  تجريبية  ذكور 28 21 105.22

  تجريبية  ذكور 28 24 106.17

  تجريبية  ذكور 27 26 107.20

  تجريبية  ذكور 32 20 108.19

  تجريبية  ذكور 34 32 109.19

  تجريبية  ذكور 25 28 110.19
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  تجريبية  ذكور 29 36 111.22

  يبيةتجر  ذكور 32 35 112.20

  تجريبية  ذكور 32 32 113.19

  تجريبية  ذكور 19 26 114.10

  تجريبية  ذكور 34 26 115.19

  تجريبية  ذكور 25 25 116.12

  تجريبية  ذكور 22 27 117.17

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 218

  )14(ملحق 

) القبلي واآلني والمؤجل(العالمات الخام لطلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية في االتجاه 

 نحو الفيزياء

  رقم 

  الطالب

عالماته الخـام فـي

مقياس االتجاه القبلي 

  نحو مادة الفيزياء

عالماته الخـام فـي

مقياس االتجاه اآلني 

  نحو مادة الفيزياء

عالماته في مقياس 

االتجــاه المؤجــل 

  نحو مادة الفيزياء

  الجنس
نوع 

 المجموعة

  ضابطة  إناث 1.82 4.32 3.18  .1

  ضابطة  إناث 1.86 4.36 3.05  .2

  ضابطة  إناث 1.91 3.77 3.32  .3

  ضابطة  إناث 3.23 2.05 3.27  .4

  ضابطة  إناث 2.55 2.95 2.77  .5

  ضابطة  إناث 2.59 2.64 2.73  .6

  ضابطة  إناث 2.59 2.45 3.41  .7

  ضابطة  إناث 2.18 2.27 3.32  .8

  ضابطة  إناث 1.45 2.68 3.64  .9

  ضابطة  إناث 1.68 3.41 10.3.05

  ضابطة  إناث 1.5 3.18 11.3.32

  ضابطة  إناث 1.59 3.36 12.3.14

  ضابطة  إناث 2.5 2.36 13.3.23

  ضابطة  إناث 2.91 3.23 14.3.73

  ضابطة  إناث 3.05 3.55 15.3.36

  ضابطة  إناث 2.23 2.68 16.3.45

  ضابطة  إناث 2.36 2.14 17.3.27

  ضابطة  إناث 2.86 2.91 18.3.5

  ضابطة  إناث 2.5 2.45 19.3.77

  ضابطة  إناث 1.5 2.95 20.3.09

  ضابطة  إناث 1.5 2.45 21.3.82

  ضابطة  إناث 1.5 2.09 22.3.32

  ضابطة  إناث 3.18 2.82 23.3.5
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  ضابطة  إناث 3.05 2.95 24.3.27

  ضابطة  إناث 2.14 2.55 25.3.45

  ضابطة  إناث 1.86 2.73 26.3.36

  ضابطة  إناث 1.91 2.59 27.3.36

  ضابطة  إناث 3.23 2.59 28.3.36

  ضابطة  إناث 2.55 3.05 29.3.18

  ضابطة  ذكور 3.77 3.68 30.3.23

  ضابطة  ذكور 2.64 2.73 31.3.68

  ضابطة  ذكور 2.68 3.05 32.3.36

  ضابطة  ذكور 3.14 3.36 33.3.09

  ضابطة  ذكور 2.95 2.45 34.2.91

  ضابطة  ذكور 3.68 2.82 35.4

  ضابطة  ذكور 2.68 2.18 36.2.91

  ضابطة  ذكور 3.55 1.86 37.3.27

  ضابطة  ذكور 3.86 2.77 38.2.41

  ضابطة  ذكور 3.36 2.73 39.3.73

  ضابطة  ذكور 3.14 3 40.1.68

  ضابطة  ذكور 1.68 3.14 41.3.14

  ضابطة  ذكور 3.09 2.73 42.3

  ضابطة  ذكور 1.86 3.27 43.3.09

  ضابطة  ذكور 1.5 2 44.2.95

  ضابطة  ذكور 3.68 3.45 45.3.59

  ضابطة  ذكور 2.95 2.73 46.3.36

  ضابطة  ذكور 3.32 3.41 47.3.32

  ضابطة  ذكور 2.59 2.91 48.2.5

  ضابطة  ذكور 3.14 3.23 49.3.14

  ضابطة  ذكور 2.68 2.91 50.3.36

  ضابطة  ذكور 2.64 2.77 51.3.23

  ضابطة  ذكور 3.18 2 52.2.68
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  ضابطة  ذكور 3.18 3.05 53.2.95

  تجريبية  إناث 3.05 4.36 54.3.18

  تجريبية  إناث 3 4.45 55.2.86

  تجريبية  إناث 4.77 4.23 56.3.23

  تجريبية  إناث 4.64 4.23 57.3.05

  جريبيةت  إناث 4.86 4.05 58.2.77

  تجريبية  إناث 2.77 4.14 59.3.18

  تجريبية  إناث 3.82 3.73 60.3.41

  تجريبية  إناث 3.27 4.5 61.3.55

  تجريبية  إناث 3.23 4.45 62.3.18

  تجريبية  إناث 4.5 4.45 63.3.23

  تجريبية  إناث 3.05 3.95 64.2.64

  تجريبية  إناث 4.45 4.14 65.3.36

  تجريبية  إناث 4.64 4 66.3.14

  تجريبية  إناث 4.68 4.41 67.2.86

  تجريبية  إناث 4.09 4.5 68.3.41

  تجريبية  إناث 4.14 4.27 69.3

  تجريبية  إناث 4.68 4.05 70.3.23

  تجريبية  إناث 3.82 4.32 71.3.09

  تجريبية  إناث 4.14 4 72.3.36

  تجريبية  إناث 3.91 4.18 73.2.77

  تجريبية  إناث 4.27 4.27 74.3.14

  تجريبية  إناث 4.5 4.36 75.3

  تجريبية  إناث 3.09 4.23 76.3.36

  تجريبية  إناث 4 4.36 77.3.59

  تجريبية  إناث 4.14 4.36 78.3.59

  تجريبية  إناث 4.91 4.27 79.3

  تجريبية  إناث 4.59 2.14 80.2.77

  تجريبية  إناث 4.45 2.91 81.3
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  تجريبية  ذكور 3.5 4.09 82.2.86

  تجريبية  ذكور 3.86 4.23 83.3.5

  تجريبية  ذكور 3.95 4 84.4.14

  تجريبية  ذكور 4.32 3.95 85.3.86

  تجريبية  ذكور 4.23 4.23 86.3.05

  تجريبية  ذكور 4.23 3.32 87.3.5

  تجريبية  ذكور 4.23 3.91 88.3.27

  تجريبية  ذكور 3.27 3.73 89.3.73

  تجريبية  ذكور 3.55 3.55 90.3.55

  تجريبية  ذكور 4.64 3.73 91.3.14

  تجريبية  ذكور 4.73 4.05 92.3.32

  تجريبية  ذكور 4.14 4.14 93.3

  تجريبية  ذكور 3.55 3.82 94.3.09

  تجريبية  ذكور 4.18 3.86 95.3.23

  تجريبية  ذكور 4.05 3.68 96.3.36

  تجريبية  ذكور 4.09 3.68 97.3.27

  تجريبية  ذكور 3.95 4.27 98.3.32

  تجريبية  ذكور 4.27 3.86 99.3.23

  تجريبية  ذكور 3.36 3.59 1003.18

  تجريبية  ذكور 3 3.77 1013.09

  جريبيةت  ذكور 4 4.23 1022.55

  تجريبية  ذكور 3.91 4.05 1033.59

  تجريبية  ذكور 3.73 4.41 1043.64

  تجريبية  ذكور 3.59 4.05 1053.59

  تجريبية  ذكور 4.86 4.18 1063.41

  تجريبية  ذكور 3.86 3.82 1073.23

  تجريبية  ذكور 3.86 3.91 1083.55

  تجريبية  ذكور 3.77 3.82 1093.14

  تجريبية  ذكور 4.27 3.59 1103.73
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  تجريبية  ذكور 3.82 3.5 1113.14

  تجريبية  ذكور 3.91 4.09 1123.14

  تجريبية  ذكور 4.05 3.68 1133.5

  تجريبية  ذكور 4.18 4.14 1143.77

  تجريبية  ذكور 4.5 3.55 1153.73

  تجريبية  ذكور 4.05 4.05 1163.68

  تجريبية  ذكور 4.27 3.64 1173.32
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  )15(ملحق 

) القبلي واآلني والمؤجل(موعتين الضابطة والتجريبية في االتجاه العالمات الخام لطلبة المج

 نحو معلم الفيزياء

  رقم

  الطالب

عالماته الخام في

مقياس االتجاه القبلي 

  نحو معلم الفيزياء

عالماته الخام في

مقياس االتجاه اآلني 

  نحو معلم الفيزياء

عالماته في مقياس 

االتجاه المؤجل نحو 

  معلم الفيزياء

  الجنس
نوع 

 المجموعة

  ضابطة  إناث 3 4.91 3.64  .1

  ضابطة  إناث 2.73 4.91 3.45  .2

  ضابطة  إناث 3.45 4.27 3.36  .3

  ضابطة  إناث 4.27 3.36 3.45  .4

  ضابطة  إناث 1.82 2.91 3.09  .5

  ضابطة  إناث 2.73 4.09 3.09  .6

  ضابطة  إناث 3.27 3.36 3.18  .7

  ضابطة  إناث 3.27 3.36 3.73  .8

  ضابطة  إناث 2.91 3.82 3.27  .9

  ضابطة  إناث 2.55 3.55 10.3.36

  ضابطة  إناث 2.91 3 11.3.36

  ضابطة  إناث 2.91 3.82 12.3.55

  ضابطة  إناث 2.73 3.36 13.3.45

  ضابطة  إناث 2.82 3.64 14.3.73

  ضابطة  إناث 3.91 4.27 15.3.55

  ضابطة  إناث 2.45 3.73 16.3.55

  ضابطة  إناث 3.82 3.18 17.3.64

  ضابطة  إناث 3.27 3.18 18.3.55

  ضابطة  إناث 3 3.27 19.3.91

  ضابطة  إناث 2.82 3.82 20.3.64

  ضابطة  إناث 2.91 3.45 21.4.18

  ضابطة  إناث 2.73 3.55 22.3.27

  ضابطة  إناث 1.45 4.09 23.3.64
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  ضابطة  إناث 3.73 4 24.3.55

  ضابطة  إناث 2.73 3.36 25.2.82

  ضابطة  إناث 2.73 3.82 26.3.64

  ضابطة  إناث 3.45 3.64 27.3.91

  ضابطة  إناث 4.27 3.36 28.3.45

  ضابطة  إناث 1.82 3.64 29.3.64

  ضابطة  ذكور 4.36 4.45 30.3.45

  ضابطة  ذكور 3.36 4.27 31.3.82

  ضابطة  ذكور 3.36 4.18 32.3.45

  ضابطة  ذكور 3.18 3.82 33.4

  ضابطة  ذكور 3.91 2.91 34.3.82

  ضابطة  ذكور 4.27 2.91 35.3.27

  ضابطة  ذكور 3.55 4.18 36.3.18

  ضابطة  ذكور 4.36 4.09 37.4.36

  ضابطة  ذكور 4.64 1.91 38.3.18

  ضابطة  ذكور 4 4.18 39.4.27

  ضابطة  ذكور 4.18 4.18 40.3.55

  ضابطة  ذكور 2.64 3.36 41.3

  ضابطة  ذكور 4.27 3.55 42.3.36

  ضابطة  ذكور 4.18 4.45 43.3.64

  ضابطة  ذكور 3.91 2.73 44.3.55

  ضابطة  ذكور 3.55 2.73 45.4.09

  ضابطة  ذكور 3.36 3.73 46.3.18

  ضابطة  ذكور 3.82 3.27 47.3.18

  ضابطة  ذكور 3.09 3.36 48.3.18

  ضابطة  ذكور 3.45 3.18 49.3

  ضابطة  ذكور 2.36 3.45 50.3.82

  ضابطة  ذكور 2.36 2.91 51.3.18

  ضابطة  ذكور 2.73 3.36 52.3.09
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  ضابطة  ذكور 2.73 3.27 53.3.09

  تجريبية  إناث 3.18 4.27 54.3.73

  تجريبية  إناث 3.45 4.36 55.3.27

  تجريبية  إناث 3.73 4.45 56.3.64

  تجريبية  إناث 4.27 4.91 57.3.45

  تجريبية  إناث 4.27 4.45 58.3.91

  تجريبية  إناث 3.45 4.45 59.4.09

  تجريبية  إناث 3.36 4.09 60.3.27

  تجريبية  إناث 3.55 4.82 61.3.36

  تجريبية  إناث 3.09 4.73 62.3.73

  تجريبية  إناث 3.73 4.45 63.3.45

  تجريبية  ناثإ 3.64 4.55 64.3.55

  تجريبية  إناث 3.73 4.36 65.3.27

  تجريبية  إناث 3.91 4.27 66.3.55

  تجريبية  إناث 4.09 4.64 67.3.27

  تجريبية  إناث 3.64 4.82 68.3.64

  تجريبية  إناث 3.27 4.55 69.2.91

  تجريبية  إناث 4.45 4.36 70.4.18

  تجريبية  إناث 3.64 4.55 71.3.64

  تجريبية  إناث 3.45 4.09 72.3.73

  تجريبية  إناث 3.36 4.18 73.4.45

  تجريبية  إناث 3.36 4.36 74.4.18

  تجريبية  إناث 4.09 4.36 75.3.45

  تجريبية  إناث 3.09 4.45 76.3.45

  تجريبية  إناث 3.82 4 77.4

  تجريبية  إناث 4.09 4.55 78.3.82

  تجريبية  إناث 4.27 4.18 79.3.55

  تجريبية  إناث 4 3.18 80.3.55

  تجريبية  إناث 3.64 3.18 81.3.18
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  تجريبية  ذكور 3.91 4.18 82.2.73

  تجريبية  ذكور 4.73 4.09 83.3.27

  تجريبية  ذكور 3.82 4.18 84.4.09

  تجريبية  ذكور 3.82 4.09 85.3.55

  تجريبية  ذكور 3.82 3.82 86.3.91

  تجريبية  ذكور 4.09 3.91 87.4

  تجريبية  ذكور 4 4.64 88.2.64

  تجريبية  ذكور 3.09 4.09 89.3.64

  تجريبية  ذكور 3.45 4.73 90.3.73

  تجريبية  ذكور 3.91 3.82 91.3.73

  تجريبية  ذكور 4.64 4.09 92.4

  تجريبية  ذكور 4 4.91 93.3.36

  تجريبية  ذكور 4 4.27 94.3.09

  تجريبية  ذكور 3.73 4 95.2.09

  تجريبية  ذكور 3.91 4.73 96.3.36

  تجريبية  ذكور 4.36 4 97.3.64

  تجريبية  ذكور 4.18 4.18 98.3.27

  يبيةتجر  ذكور 3 4.45 99.3.09

  تجريبية  ذكور 4.18 4.27 1002.45

  تجريبية  ذكور 3 3.64 1012.91

  تجريبية  ذكور 4.82 4 1022.82

  تجريبية  ذكور 3.36 4.27 1034.09

  تجريبية  ذكور 3.36 4.18 1044

  تجريبية  ذكور 3 4.09 1054.27

  تجريبية  ذكور 4.82 3.73 1063.55

  تجريبية  ذكور 4.18 4 1073.55

  بيةتجري  ذكور 3.73 4.18 1083.45

  تجريبية  ذكور 3.09 3.82 1093.55

  تجريبية  ذكور 2.73 4.09 1103.73
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  تجريبية  ذكور 3.45 3.82 1113.82

  تجريبية  ذكور 3.64 4.18 1123.82

  تجريبية  ذكور 4.09 3.73 1133.55

  تجريبية  ذكور 3.27 3.73 1143.55

  تجريبية  ذكور 3.91 4.55 1153.73

  تجريبية  ذكور 4 4.82 1163.82

  تجريبية  كورذ 4 3.82 1173.64
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  عينات من اجابات الطلبة على أدوات الدراسة 
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The Impact of Computer Simulation to Achieve Immediate and 
Deferred Eleventh Grade and their Attitudes Towards the unit 

Mechanics and Mentor 
By 
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Supervisor 

Dr.Shehadeh M.Hbdo 
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Abstract 

This study sought to identify the effect of using computer simulation 

on the immediate and delayed achievement among eleventh grade students 

in the scientific branch and their attitudes towards learning the unit 

mechanics, and its teacher in public schools of the Directorate of  

Education in south of Nablus through answering the following question: 

What is the effect of the usage of computer simulation on the 

achievement of immediate and delayed among eleventh grade students and 

their attitudes towards learning the unit mechanics, and about its teacher?  

To answer the questions of the study and test its hypotheses, the 

researcher administered a questionnaire to a random sample consisting of 

(117) eleventh grade male and female students from the scientific branch at 

government schools of the Directorate of Education in south of Nablus, 

distribution at four sections in four different schools (two for boys and two 

for girls) and Two sections, chosen randomly(one for boys and the other for 

girls) both represented the experimental sections, and they were taught by 

using computer simulation as a method of instruction, and the group 

included (65), students of both sexes (36 male and 29 female) but the other 
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two sections were taught by using traditional method of teaching , and the 

group included (52), students of both sexes (24 male and 28 female). 

And a test of tribal knowledge was prepared to ensure the 

equivalence of the two groups and were verified its truth by the arbitrators,. 

Its validity was calculated by using guider Richardson (20), and its value 

was(79.5% ). 

And the test of educational attainment was prepared to measure the 

immediate and delayed achievement of the student (keep learning) in the 

subject of (mechanics) have been verified its truth arbitrators, and its 

stability was calculated by using the Cord Richardson equation (20), and its 

value was (0.74), and a method of testing and retesting, according to 

Pearson correlation coefficient and its value was (0.824). 

And applied the scale of the trend toward science which was 

prepared by Olive (39:1988) after adaptation for the study purposes, to 

measure the student's trends (tribal, immediate, and delayed) toward 

learning the unit mechanics, and about its teacher, and verified the 

equivalence of the both group by using analysis of variance, and the total 

coefficient consistency of the trend towards tribal Physics was (83.6%), 

and the trend toward real-time physics (92.8%), and the trend toward 

delayed Physics (93.4). 

Tribal test was administered to the eleventh grade students classroom 

to verify the equivalence to the both group of experimental and control 
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study. Then the test real-time was applied on the sets of the study just after 

the completion of the implementation of the activities of the program of 

computer simulation in physics, in order to identify the impact of the use of 

computer simulation on student's achievement directly, a month after the 

end of the test real-time application, in order to identify the effective use of 

computer simulation as a method of teaching article in the retention of 

students of the educated material. students have been tested the delayed test 

and it’s the immediate test itself. 

The data were analyzed by using analysis of variance, and the 

analysis of the variance of multiple dependent variables (MANOVA) in 

Hotling method test (T) for paired samples (t, test), to test hypotheses of the 

study hypothesis, a statistical analysis showed the following results at the 

level of ( 0.01=a): 

• it was found that there were statistically significant differences among the 

averages of the eleventh grade of the scientific branch towards learning 

physics, and its teacher, who were taught physics using computer 

simulation and those who were taught science using the traditional method. 

While there was no statistically significant differences for the 

achievement in the trend towards learning physics and its teacher to 

students in eleventh grade in the scientific branch who learned computer 

simulation due to gender at the level of significance) 0.01=a): 
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There were no statistically significant differences in achievement, 

and the trend towards learning physics, and its teacher to students in 

eleventh grade in the scientific branch in physics due to the interaction 

between teaching method and gender. 

There were no statististically significant differences in achievement 

and the trend towards learning physics grade eleventh students in the 

scientific branch and test knowledge dimensional real-time, and their 

average achievement in a test of knowledge dimensional delayed in 

paragraphs scale trend towards learning physics in the real-time, and the 

average tendencies in the paragraphs of scale trend towards learning 

delayed physics, while there are significant differences in the direction of 

physics teacher to the students in grade eleventh in the scientific branch, 

and their average of their delayed attitudes. 

Based on the findings of the study and its importance of giving 

students an opportunity to obtain scientific information for themselves 

within an environment that allows them to think of creative, critical, 

problem-solving, and discovery through the teaching method simulates the 

computer in learning physics, the researcher recommends further research 

and study programs, computer simulation on various educational levels, 

and other topics in other provinces of the country, and to examine their 

impact when combined in methods that other teaching.  

  




