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ادت

بسم اهلل الرمحن الرحيم

قال اهلل تعالى}إنَّ يف خَلا ِ الساَّ وااِ ااَرضِِ ااخاال
اللَّيلِ االنَّهلضِ آليلٍِ َُايل اَلبلب * الَّايين يَايورانَ اهلل قيلمال
اقُعُادا اعلى جُنُابِهم ايَالرفركَّرُانَ يف خَلا ِ الساَّ وااِ ااَرضِِ
ضبَّنل مل خَلرقتَ هيا بلط ً سبحلنكَ فرقنَل عيابَ النَّلضِ {
ساضة آ عوران  ،آية 190 - 191 :

اإلهـــــداء
 إىل من أمحل امسه بكل افتخار  ،إىل من علمين العطاء بدون انتظار  .......أبي احلبيب
رمحه اهلل الغفار وأسكنه فسيح جناته
 إىل مالكي يف احلياة  ،إىل معنى احلب واحلنان  ،إىل بسمة احلياة وسر الوجود  ،إىل من كان دعائها سر
جناحى وحنانها بلسم جراحي إىل أغلى احلبايب ......أمي الغالية ألبسها اهلل لباس الصحة
والعافية
 إىل توأم روحي  ،إىل من بوجودها أكتسب قوة وحمبة ال حدود هلا  .......أختى الغالية أمساء
 إىل من ترافقنى حياتي يف السعادة واحلزن  ...زوجيت الغالية وداد .
 إىل القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس الربيئة  ،إىل رياحني حياتي أبنائي عاطف  ،عبد القادر ،
سعاد ،أمساء  ،رغد

إلى كل هؤالء أهدى ثمرة جهدي المتواضع

ع ء علطف أبا بشري

ب

شــكر وتقديــر
الحمد هلل الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل  ،والصالة والسالم على نبينا خاتم النبيين وامام

المرسلين  ،جدد هللا به رسالة السماء  ،وأحيا ببعثته سنة األنبياء  ،ونشر بدعوته آيات الهداية ،

وأتم به مكارم األخالق وعلى آله وأصحابه أجمعين  ،أما بعد :
يقول الحق سبحانه تعالى في كتابه العزيز :

" رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلنيي
برحمتك في عبادك الصالحين " ( النمل  ،آية ) 19 :

ين ال َي ْش ريكرر الَنيا َ " رواه
ّللا َم ْ
وانطالقاً من حديث المصطفى ( صلى هللا عليه وسلم ) " ال َي ْش ريكرر َ َ
أحمد.

أجد لزاماً على أن أتقدم بالشكر والعرفاان وأنهاار مان الثنااء واامتناان ألساتاذي اليدكتور /عبيد

عبد المنعم لتفضله بقبول اإلشراف على هذه الدراسة  ،وعلى ماا بذلاه مان جهاد وتوجياه ونصايحة
وأقول له :

أستيييييياذي الفاضل هذا الثناء لكيييييم

فيض الينابيييييع والتوجيه تسقينييييييا

مهمييا أقول فلن أوفيييييك حقكيييييييييييم

يامن بذلت الجهد كي للوعي ترسينا

لواله ما عمت األفكيييييييييار وادينيييييييييا

أبدي احترامي لمن بالعليييييم سيرني

أسال هللا أن يجزيه خير جزاء .
كما أتقدم بالشكر الجزيل لعضوي لجنة المناقشة الدكتور /عطا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا حسا ا ا ا ا ا اان درويا ا ا ا ا ا ا ااش،
والدكتور  /محمود حسا ا ا ا ا ا اان ااستاذ لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الدراسة  ،وا أنسى أن أتقدم

بجزيل الشكر والتقدير للسادة المحكمين الذين قاموا بتحكيم أدوات الدراسة .

كما يسعدنى أن أتوجه بالشكر والتقدير لكل من  :الدكتور  /جمال الفليت  ،والمهند

أبو سالم  ،والمهند

 /محمد أبو حطب  ،والمهند

 /إياد

 /مصطفى أبو صقر  ،واألستاذ  /أحمد

أبو صقر ،واألستاذ  /كمال أبو شملة  ،واألستاذة  /أسماء بشير لما بذلوه من جهد طيب في
سبيل إتمام هذه الدراسة .

كما أتوجه بالشكر الجزيل لكلية فلسطين التقنية ممثلة في عميد الكلية الدكتور  /عماد عدوان

على ما قدموه من تسهيالت يسرت لي تطبيق أدوات الدراسة .
والشكر موصول – حباً وتقدي اًر – ألفراد أسرتي جميعاً لصبرهم وتحملهم انشغالي وبعدي عنهم

ج

وأخي ا اًر  ،ف ا ن هااذه الد ارسااة  ،ش ا نها ش ا ن أي عماال إنساااني  ،قااد يكااون فيااه إجااادة  ،وقااد يعتريااه
القصور  ،فا ن كاان فياه إجاادة فالفضال هلل سابحانه وتوفيقاه  ،ثام ألساتاذي الفاضال المشارف علاى

الد ارساة  ،وتوجيهاتاه السااديدة  ،واذا كاان فياه تقصااير أو قصاور  ،فحسابي أننااي اجتهادت وهاذا مااا
مكنااي فيااه ر ااي  ،والحمااد هلل الااذي تفاارد لنفسااه بالكمااال  ،وجعاال الاانقة ساامة تسااتولي علااى جملااة

البشر  ،وما توفيقي إا باهلل عليه توكلت واليه أنيب .

الباحث

ع ء علطف أبا بشري

د

ملخص الدراسة
أثر استخدام المحاكاة الحاسوبية في تنمية مهارات التفكير االبداعي في مساق مبادئ
الكهرباء لدى طلبة قسم فنون التلفزيون بكلية فلسطين التقنية
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام المحاكاة الحاسو ية في تنمية مهارات التفكير اابداعي
في مساق مبادئ الكهر اء لدى طلبة قسم فنون التلفزيون بكلية فلسطين التقنية ولتحقيق ذلك تم
صياغة التساؤالت التالية :
 .1ماا أساا اساتخدام المحاكاااة الحاساو ية فاي تنميااة مهاارات التفكيار اابااداعي فاي مسااق مبااادئ
الكهر اء لدى طلبة قسم فنون التلفزيون بكلية فلسطين التقنية ؟
 .2مااا أثاار اسااتخدام برناااما المحاكاااة الحاسااو ية فااي تنميااة مهااارات التفكياار اابااداعي فااي مساااق
مبادئ الكهر اء لدى طلبة قسم فنون التلفزيون بكلية فلسطين التقنية ؟
ولتحقيق هدف الدراسة  ،تم استخدام المنهج شبه التجريبي القائم على تصميم المجموعة
التجريبية والضابطة مع قياس قبلي – بعدي  .تكون مجتمع الدراسة من (  ) 28طالب من كلية
فلسطين التقنية  .وتم توزيعهم إلى مجموعتين المجموعة التجريبية والتي درست باستخدام
برنامج المحاكاة الحاسوبية  ،والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية وذلك في
الفصل األول من العام الدراسي ( . ) 2014 - 2015
ولجمع البيانات قام الباحث بإعداد أداتين  ،أداة تحليل المحتوى لتحديد مهارات التفكير االبداعي
المناسبة لطلبة قسم فنون التلفزيون  ،واختبار التفكير االبداعي لطلبة قسم فنون التلفزيون
باالضافة الى برنامج المحاكاة الحاسوبية .
ولقد تم فحص فرضيات الدراسة باستخدام اختبار مان وتنى  ،مربع إيتا  ،ارتباط سبيرمان ،
التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ .
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 .1وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ) 0.05 ≥ αبين متوسط درجات طلبة
المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام المحاكاة الحاسوبية ومتوسط درجات طلبة
المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية في التطبيق البعدي الختبار التفكير
االبداعي لصالح المجموعة التجريبية .

ه

 .2أشارت النتائج أن تأثير المحاكاة الحاسوبية في تنمية مهارات التفكير االبداعي كان كبيراً
حيث تراوحت قيمة مربع إيتا بين ( . ) 0.841 _ 0.821
ولقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام المحاكاة الحاسو ية في تنمية مهارات التفكير اابداعي
والمهارات الكهر ية ،وتثقيف المعلمين حول أهمية المحاكاة الحاسو ية وفوائدها للعملية التعليمية،

وتشجيع المعلمين على ااشتراك في انتاج براما المحاكاة الحاسو ية للمقررات الدراسية  ،ضرورة

تضمين المقررات الدراسية ببعض مهارات التفكير اابداعي مثل الطالقة واألصالة والمرونة
والحساسية للمشكالت  ،عقد دورات تدريبية للمشاركين في إعداد الكتب المدرسية للتعرف على

طرائق التفكير اابداعي  ،وطرائق تقويمه ؛ وكيفية عرض الكتب بصورة تسهم في تنمية التفكير

اابداعي.

و

Abstract
The Effectiveness of Using Computer Simulation in Developing
Creative Thinking Skills in the Course of Electricity Principles to
Students of Television Arts Department in the Palestine Technical
College in Dair Al-Balah
This study aimed to investigate the effectiveness of using computer
simulation in developing creative thinking skills in the course of
electricity principles to students of television arts department in the
Palestine Technical College. To achieve the purpose of the study, the
research addressed the following three questions:
1. What are the grounds of using computer simulation in the
developing creative thinking skills in the course of electricity
principles to students of television arts department in the Palestine
Technical College?
2. What effect has using Computer Simulation in Developing
Creative Thinking Skills in the Course of Electricity Principles to
Students of Television Arts Department in the Palestine Technical
College?
To achieve the objective of the study, the quasi- experimental approach,
which based on designing an experimental group and control group with
pre and post measurement was used. The study society consisted of (28)
students from Palestine Technical College. They were divided into two
groups, the experimental group, which studied using computer simulation
program, and the control group, who studied in the traditional method.
This happened in the first semester of the academic year ( 2014-2015 ).
To collect data the researcher prepared two tools , content analysis to
identify the appropriate creative thinking skills and creative thinking test
for students of Television Arts Department, and a computer simulation
program. The hypothesis were checked using the Wilcoxon test, Mann
Whitney test, square ETA, Spearman correlation, spelt half, Cronbach
alpha coefficient.

ز

The study found the following results:
1. There are statistically significant differences at (0.05 ≥ α) in the
average scores between the experimental group who have studied
using computer simulations and control group who have studied in
the traditional method in the posttest of creative thinking in favor of
the experimental group.
2. There are statistically significant differences at (0.05 ≥ α) in the
average scores between the mean scores of the experimental group
who have studied using computer simulations in the two
applications of the pre and posttest of creative thinking in favor of
the dimensional application.
3. The results indicated that the impact of computer simulation in the
development of creative thinking skills was high, where the value
of ETA squire ranged between ( 0.821 _ 0.841)
The study recommended that it is necessary to use the computer
simulation to develop the creative thinking skills and the electrical skills.
It also recommended to educate teachers about the importance of using
computer simulations and the benefits for the educational process.
Teachers should be encouraged to participate in producing computer
simulations program to serves the syllabus.
The study also shows the necessity of consisting the syllabus some
creative thinking skills, such as fluency, originality, flexibility and
sensitivity to the problems. The researcher recommended to conduct
training courses for the textbook designers to be aware of the methods of
creative thinking and methods of evaluation and how to present books
contribute in developing creative thinking.
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الفصل األول

خلفية الدراسة
ج

مقدمة الدراسة:

يشهد عالمنا المعاصر ثورة علمية متدافقة  ،وثورة تكنولوجية هائلة ومتالحقة في مختلاف

مجاااات الحياااة  ،ممااا جعاال مختلااف الاادول تتنااافا فيمااا بينهااا لتحقيااق المواقااع الرياديااة فااي ركااب
الحضااارة اإلنسااانية وتطويرهااا وذلااك ماان خااالل تبنااي أساالوب التفكياار العلمااي اإلبااداعي  ،والتركيااز

علااى اس ااتخدام تقنيااات التعل اايم وااتصااال كالحاس ااوب و رمجياتااه ال ااذي يعااد م اان أباارز مس ااتجدات

التقنية الحديثة فاي القارن العشارين والاذي احتال المرتباة األولاى فاي الوساائل التكنولوجياة المسااعدة

في التعليم .

وتاام إدخااال الحاسااوب إلااى التعلاايم نظ ا اًر للضااغوطات الكثي ارة  ،والتحااديات الصااعبة التااي

تواجهها العملية التعليمية التعلمية  ،لزيادة المعارف والعلوم  ،وت ازياد أعاداد الطلباة  ،والثاورة التقنياة

ومااا يا ارتبم به ااا م اان ساارعة تب ااادل المعلوم ااات  ،كعوام اال دفعاات المؤسس ااات التعليمي ااة اس ااتحداث
ط ارئ ااق وأس اااليب الت اادريا لقي ااادة التغيا ارات الفكري ااة  ،ولح اال المش ااكالت التر وي ااة  .ونظا ا اًر لميا ازات
الحاسااوب التعليمااي الكثيارة عاان غياره ماان الوسااائل التعليميااة  ،بااات مان الضااروري توظيفااه بشااكل
يكفل تزويد الطالب بقدر من المعرفة  ،ومان المهاارات الضارورية  ،وتنمياة تفكياره  ،ورفاع مساتوى

تحصيله ( .الديك ) 2 : 2010 ،

حيااث إن ألجه ازة الحاسااوب قاادرة هائلااة علااى تغيياار الممارسااات التعليميااة فااي الفصااول ،

ولن يكون استخدام تكنولوجيا المعلومات وااتصااات قاصا اًر علاى العااملين فاي عملياة التعالي ا ا ا ا ا ا ا ام

( المعلمون والطالب )  ،ولكنه سوف يغير أيضاً البنية األساسية للمؤسساات  ،والعالقاات وأنمااط
السلوك داخل النظام التعليمي  ،ومحتوى التعليم  ( .أبو ماضي ) 3 : 2011 ،
وأجم ااع مختص ااو التعل اايم وخاص ااة ف ااي تعل اايم العل ااوم إل ااى ض اارورة التركي ااز عل ااى اس ااتخدام
الحاسااوب  ،وقااد اهااتم المجلااا القااومي للبحااث فااي الوايااات المتحاادة األمريكيااة برفااع شااعار تعلاايم

العلوم للطلبة على مستوى العالم  ،واحداث نقلة نوعية فاي ط ارئاق التادريا  ،والتقنياات التر وياة ،
ودع ااا لتبن ااي ط ارئ ااق تدريس ااية  ،وتقني ااات حديث ااة ف ااي المواق ااف الص اافية منه ااا  :التقص ااي  ،وال ااتعلم
التع اااوني  ،وال ااتعلم المب اارما  ،والفي ااديو التف اااعلي  ،واس ااتخدامات الحاس ااوب المتع ااددة  ،والمحاك اااة

بالحاس ااوب الت ااي ت ااوفر للطلب ااة ف اارة المش اااركة ف ااي العملي ااة التعليمي ااة  ،وتنم ااي مه ااارات التفكي اار
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العلمي  ،وتزيد من تحصيلهم ااكااديمي  ،وتطاور لاديهم اتجاهاات إيجابياة نحاو الماادة الد ارساية ،

ونحو معلمها وتراعي الفروق الفردية في مستويات تعلمهم  ( .الديك ) 2-3 : 2010 ،

وتقوم المحاكاة على أسا نفسية تتمثل بالميل الفطري للطالب للحصاول علاى ااساتمتاع

والتشااويق  ،والتعبي اار عاان ال ااذات  ،والكشااف ع اان القاادرات والمواه ااب ،إذ تعكااا العقلي ااة والنفس ااية
الجيدة للطالب  ،وهي وسيلة من وسائل استكشافه لنفسه  ،وللعالم الذي يعيش فيه  ،ومان خاللهاا

يتخلة من الضغم النفسي الذي يقع عليه من الممارسات التر وية  ( .الديك ) 3 : 2010 ،

ويمكان اساتخدام المحاكااة الحاساو ية فاي المواضايع التاي يصاعب علاى الطالاب القياام بهااا

بشكل حقيقي  ،إذ تتيح براما المحاكاة له فرصة التادريب والاتحكم فاي الموقاف بادرجات مختلفاة ،
وتوفر له قاد اًر مان الحرياة  ،وتسامح لاه بتعاديل بعاض المواقاف واهماال بعضاها عناد الشاعور ب نهاا
عديمااة األهميااة  ،وتتاايح لااه فرصااة ارتكاااب أخطاااء دون الحاااق الضاارر بااه  ،وفرصااة المشاااركة

بشااكل بساايم  ،وصاانع الق ا اررات التر ويااة بااداً ماان أن يكااون ساالبياً متلقي ااً للمعلومااات  ( .الااديك ،

) 4 : 2004

وبالتالي ف ن التعلم بمساعدة الحاسوب يحتل اآلن دو اًر هاماً في العملية التر وياة بمختلاف

مستوياتها وأنظمتها وذلك لما يوفره نظام التعلم بالمحاكاة الحاسو ية من معطيات ومكاسب تر وية
هاماة تساااهم فااي تحقياق الااتعلم الفعااال  ،ويتحقااق هاذا النااوع ماان الااتعلم عنادما ن خااذ بااعتبااار با ن
المتعلم محور العملية التعليمية وااهتمام برغباته وميوله واتجاهاتاه  ،وكاذلك البحاث عان التقنياات

التر ويااة التااي تااؤثر فااي رغبااات المااتعلم ود ارسااة أفضاال الط ارئااق التااي تساااعد المااتعلم علااى تحقيااق

تعلم بكفاءة وفاعلية أكبر .

وفااي عااالم س اريع التغياار والتطااور والتقاادم فااي شااتى مجاااات الحياااة  ،ومااا صاااحبه ماان

انفجار معرفي لم يشهد لاه مثايالً فاي العصاور الساابقة  ،دعات الحاجاة إلاى أن يعمال الفارد جاهاداً
ليتكيااف مااع هااذا التطااور  ،وأصابح ماان الااالزم أن يعماال بجااد وفكاار ماانظم اختيااار أفضاال الحلااول
التي تدفع بمجتمعه إلى التقدم والتطور  ،وبالتالي لم يعد يقاا رصيد الدول بما تملكه من ثاروات

طبيعيااة فحسااب باال بمااا تملكااه ماان عقااول يسااتفاد منهااا فااي صااناعة المعرفااة وهندسااتها  ،وماادى

اس ااتيعابها للتغيا ارات التكنولوجي ااة والمعلوماتي ااة المذهل ااة  ،واح ااداث ن ااوع م اان التا اوازن ب ااين معاصا ارة

العولمة والحفاظ علاى أصاالة الهوياة التاي تعتماد علاى تفجيار الطاقاات الخالقاة والمبدعاة وامكانياة
توظيفها  ( .عفانة ونشوان ) 213 : 2004 ،
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وهن ااا اكتش اافت التر ي ااة الحديث ااة والمعاصا ارة أن ال ااتعلم الق ااائم عل ااى نق اال الخبا ارات الس ااابقة

وتطبيااق الق اوانين هااو نماام ماان الااتعلم يهااتم بالتعاماال مااع المواقااف المتكااررة ويحاااف علااى المعرفااة
الثقافيااة والمهااارات المرغااوب فيهااا إا أنااه نماام ا يااتالءم مااع عصاار ااتصاااات الس اريعة والتقاادم

التكنولااوجي الهائاال الااذي يفاارض علااى األفاراد ساارعة وكفاااءة التكيااف مااع التغيارات الساريعة باال إن
هذا التكيف ا يعد كافياً بل ابد من مواجهة التحديات الجديدة بحلول أصايلة  ،ولاذا أصابح تعلايم

مهارات اإلبداع وتنميتها هدفاً أساسياً لتعلم مستمر مدى الحياة  ( .جبر ) 33 : 2004 ،

وتسعى التر ية الحديثة اليوم إلى إكسااب الماتعلم مهاارات متنوعاة  ،عبار محتاوى المنهااج

والااذي يعااد ركي ازة أساسااية لتقاادم وتطااور ونجاااح المجتمعااات  ،وحتااى تكااون أفكااار طلبتنااا مسااتقلة
وغير تابعة لفكر اآلخرين  ( .عفانة ) 42 : 1998 ،

ويعااد المنهاااج األداة والركي ازة األساسااية لنمااو وتقاادم المجتمعااات وازدهارهااا  ،وذلااك عب اار

تقديم وسائل جديدة فعالة ومجدية في بناء الفرد والمجتمع  (.الشاطر . ) 2 : 1994 ،

وفي ضوء ما سبق ف ن الثورة التقنية العلمية فاي عصارنا الحاالي  ،وماا واكبهاا مان حاجاة
ماسااة إلااى مواصاالة البحااث والتقاادم فااي جميااع المجاااات  ،تحااتم علينااا أن نفكاار جاادياً فااي تطااوير
القدرات المبدعة عند األفراد منذ المراحل المبكرة في حياتهم  ،وهذا األمار يتطلاب تطاوير المنااها
التعليميااة وتحسااينها باسااتمرار  ،وأن تتبنااى المؤسسااات التر ويااة تنميااة مهااارات التفكياار وتحفيزهااا

واارتقاء بها لدى جميع فئات الطلبة .
فالمدرس ااة التقليدي ااة والفقيا ارة بمص ااادرها التعليمي ااة وبمعلميه ااا ا تس ااتطيع النه ااوض بمهم ااة
تنميااة اابااداع بعكااا المدرسااة الغنيااة بمواردهااا التعليميااة وبمااا تااوفره ماان مختلااف الوسااائل المعينااة

لتسهيل عملية التعلم والتعليم  ،بينما الغنية بمعلميها المنفتحين بعقولهم على كل جديد تكون قادرة
على انجاز مهام تنمية اابداع  ( .عبد العزيز )119 : 2006 ،

ف ذا أردنا ألبنائنا تنمية مواهبهم وابداعاتهم  ،فعلينا أن نوفر لهم المناخ الديمقراطي والبيئة

الغنية التي تترعرع فيها قدراتهم الكامنة في جميع المجاات  ،ألن حاجتنا ا تقتصر علاى بضاعة
أفراد فحسب ليتفوقوا في بعض مجاات اابداع  ،وانما الى شعب مبدع ومفكر .
وماع هااذه التطااورات المتالحقااة فاي مجااال إنتاااج المعلومااات وتطبيقاتهاا فااي شااتى مجاااات

الحياااة أصاابح المعلاام ب باعتباااره محااور العمليااة التر ويااة ب فااي سااباق مااع الاازمن  ،فالبااد لااه ماان

التمكن من طرق التدريا الحديثة والمناسابة وتطبياق اساتراتيجيات وتقنياات تنماي مهاارات التفكيار
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الخااالق لاادى الطلبااة لجعلهاام قااادرين علااى اسااتثمار كاال ناواتا المعرفااة العلميااة وااسااهام فااي إنتاااج

المعرفة وذلاك بقياادة العملياة التر وياة إلاى آفاقهاا المبتغااة بمسااعدة المتعلماين علاى التفكيار وايجااد
الحلول المبتكرة للمشكالت غير التقليدية التي تواجههم  ( .الطيطي ) 150 : 2001 ،

وهااذا يمكاان أن يحاادث عاان طريااق التفكياار اابااداعي اسااتناداً إلااى مساالمة هامااة وهااي أن

التفكير اابداعي كغيره من القدرات اانسانية قابل للتنمية  ( .عبيد وعفانة ) 61 : 2003 ،

وفااي ظاال هااذا العصاار المعرفااي واابتكااار المتواصاال ف ننااا نحتاااج حقااً أن يعيااد كاال معلاام

النظر في أسلوبه وفي طريقة تفكيره  ،وفي معاملته لطالبه  ،وب ن ا يكتفي ب عادة وتكرار ما هو

معااروف لديااه ولااديهم  ،وانمااا يحااثهم باسااتمرار علااى التفكياار وااكتشاااف والخلااق واابااداع  ،الااذي
يس اااعدهم عل ااى اارتق اااء بق اادراتهم العقلي ااة ويزي ااد م اان درج ااة ذك ااائهم  .فالعملي ااة التعليمي ااة التعلمي ااة

المطااورة أصاابحت ضاارورة ماان أهاام ضاارورات تنميااة الثااروة البش ارية فااي وقتنااا الحاضاار  ،كمااا أن
اسااتعمال األساااليب المبتكارة التااي تخاطااب كاال أناواع الااذكاء والحاواا هااي التااي تمهااد الطريااق الااى

اابداع .
ولعل المتتبع لعناوين الرسائل العلمية والبحوث السابقة والتي أتيح للباحث ااطالع عليها
ياادرك ب نهااا لاام تتناااول أثاار المحاكاااة الحاسااو ية فااي تنميااة مهااارات التفكياار اابااداعي فااي تاادريا

مساااق مبااادئ الكهر اااء بالتحديااد باال إن الد ارسااات األخاارى تحاادثت عاان المحاكاااة الحاسااو ية فااي

أغلااب الم اواد والمراحا ا ا ال المختلفا ا اة مثاال دراسا ا ا اة ( أبااو ماضااي  ) 2011 ،و ( الدي ا ا اك ) 2010 ،
و( نصر هللا  ) 2010 ،و ( أبو الساعود  ) 2009 ،و ( الصام  ) 2009 ،و(دينا وهاوفاان

 ) 2009 ،و ( بيراك  ) 2008 ،و ( سيالهتين وآخرون ) 2006 ،

وق ااد أجمعااات الد ارس ااات السا ااابقة عل ااى فاعليا ااة اس ااتخدام المحاك اااة الحاس ااو ية فاااي تنمياااة

التحصيل وأنواع التفكير المختلفة لدى الطلبة .

وبااالنظر إلااى الواقااع الحااالي فااي الماادارا والكليااات نجااد أن الطلبااة فااي معظاام الحاااات

يقوم ااون بحفا ا المعلوم ااات ليس ااترجعوها ف ااي اامتح ااان  ،ولكنه ااا بس اارعة تتع اارض للنس اايان ألنه اام
يعتمدون على حفظها وترديدها دون إدراك معناها وا يبدلون أي جهد في عملية اكتسابها .

وقد اح الباحث ومن خالل عمله كونه مدرساً في كلياة فلساطين التقنياة أن هنااك حالاة
من الشعور بعدم الرضا في عيون الطلبة عنادما ياتم عارض الماادة التعليمياة باساتراتيجية اعتيادياة
تعتمد على التلقين والحف  ،وا تتيح المجال إلعمال عقول الطلباة  ،وكاذلك ضاعف التفاعال باين
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الطلبااة والمااادة التعليميااة وضااعف اسااتيعابهم لهااا  ،وعاادم مقاادرتهم للتعاماال مااع الكهر اااء فااي الواقااع
بسبب خطورتها .

وبالرغم من أهمية الموضوع إا أن كم الد ارساات التاي اساتخدمت المحاكااة الحاساو ية فاي

تعلم تنمية مهارات التفكير اابداعي في مساق مبادئ الكهر اء نادرة جداً على المساتوى المحلاى ،

واستناداً إلى ما سبق فقد شعر الباحث بالحاجة إلى إجاراء هاذه الد ارساة ومواكباة كال ماا هاو جدياد

ف ااي مج ااال التر ي ااة ومحاول ااة اض ااافة ول ااو ش اايئاً قل اايالً م اان خ ااالل معرف ااة أث اار اس ااتخدام المحاك اااة
الحاسو ية في تدريا مساق الكهر اء المقرر على طلبة قسم فنون التلفزيون بكلية فلسطين التقنياة
ومعرفة ت ثيرها على تنمية مهارات التفكير اابداعي لديهم .

مشكلة الدراسة :

تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيا التالي :

ما أثر استخدام المحاكاة الحاسوبية في تنمية مهارات التفكير االبداعي في مساق مبادئ

الكهرباء لدى طلبة قسم فنون التلفزيون بكلية فلسطين التقنية
وينبثق من السؤال الرئيا التساؤات الفرعية التالية :

 .1ماا أساا اساتخدام المحاكاااة الحاساو ية فاي تنميااة مهاارات التفكيار اابااداعي فاي مسااق مبااادئ
الكهر اء لدى طلبة قسم فنون التلفزيون بكلية فلسطين التقنية ؟

 .2مااا أثاار توظيااف برناااما المحاكاااة الحاسااو ية علااى تنميااة مهااارات التفكياار اإلبااداعي لاادى طلبااة
قسم فنون التلفزيون بكلية فلسطين التقنية ؟

فرضية الدراسة :

 .1ا توجاد فاروق ذات دالاة إحصاائية عناد مساتوى

)α

≥ )0.05باين متوسام درجاات طلباة

المجموعا ااة التجريبيا ااة الا ااذين درس ا اوا باسا ااتخدام المحاكا اااة الحاسا ااو ية ومتوسا اام درجا ااات طلبا ااة

المجموعااة الضااابطة الااذين درس اوا بالطريقااة ااعتياديااة فااي التطبيااق البعاادي اختبااار التفكياار

اابداعي.

 .2يحقق برناما المحاكاة الحاسو ية في تنمية مهاارات التفكيار ااباداعي حجام تا ثير ا يقال عان
( )0.14كما يقاا بمر ع إيتا .
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أهداف الدراسة :

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:

 .1إعااداد برناااما بالمحاكاااة الحاسااو ية لتنميااة مهااارات التفكياار اابااداعي بوحاادتي الكهر اااء والااذرة
وتوصيل المقاومات من مساق مبادئ الكهر اء لقسم فنون التلفزيون .

 .2تحديااد أسااا اسااتخدام المحاكاااة الحاسااو ية فااي تنميااة مهااارات التفكياار اابااداعي فااي مساااق
مبادئ الكهر اء لدى طلبة قسم فنون التلفزيون .

 .3تحديد مهارات التفكير اابداعي المراد تنميتها في مساق مبادئ الكهر اء لدى طلبة قسم فناون
التلفزيون .

 .4التعاارف إلااى دالااة الفااروق بااين الطلبااة فااي اختبااار التفكياار اابااداعي والتااي تعاازى اسااتخدام
المحاكاة الحاسو ية ك سلوب في التدريا مقارنة بالطريقة ااعتيادية .

أهمية الدراسة :
قد تفيد هذه الدراسة الفئات التالية:

* مصممي المنهاج والمقررات الدراسية والعاملين على تطويرها  :وذلاك مان خاالل توجياه
ااهتمام نحو مهارات التفكير اابداعي وتضمينها في المنهاج من خالل أنشطة منتمية .

* المشييرفين التربييويين  :وذلااك ماان خااالل عقااد دورات تدريبيااة للمعلمااين ماان أجاال تاادريبهم
على استخدام المحاكاة الحاسو ية وفق أسا علمية لتنمية التفكير اابداعي لدى الطلبة .

* معلمييي التكنولوجيييا  :ماان خااالل الوقااوف علااى كيفيااة اسااتخدام المحاكاااة الحاسااو ية فااي
التدريا .

* البيياحثين وطلبيية الدراسييات العليييا  :وذلااك ماان خااالل فااتح آفاااق ومجاااات بحثيااة مرتبطااة
بالتدريا وفق المحاكاة الحاسو ية ،باإلضافة إلاى مجااات تنمياة مهاارات التفكيار ااباداعي ،

حيااث يوجااد ناادرة للد ارسااات التااي تناولاات اثاار اسااتخدام المحاكاااة الحاسااو ية فااي تنميااة مهااارات

التفكير اابداعي في مساق مبادئ الكهر اء ب في حدود علم الباحث ب.

* القيييائمين عليييى تصيييميم بيييرامج بالمحاكييياة الحاسيييوبية لمس اااقات أخ اارى تحت ااوى مف اااهيم
ومهارات علمية مجردة .
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حدود الدراسة :

 .1تقتصر الدراسة على مجتمع الدراسة لقسم فنون التلفزيون بكلية فلسطين التقنية في مساق
مبادئ الكهر اء بمحافظة الوساطى فاي العاام الد ارساي  2015/2014و اذلك يكاون تعمايم

النتائا في حدود مجتمع الدراسة .

 .2اختبار التفكير اإلبداعي المطبق على مجتمع الدراسة من إعاداد وتطاوير الباحاث لاذا فا ن
نتائا هذه الدراسة مرتبطة بمدى صالحية ااختبار وصدقه وثباته .

 .3تاام توظيااف برن اااما المحاكاااة الحاس ااو ية فااي ت اادريا وحاادتي الكهر اااء والاادائرة وتوص اايل
المقاومات  ،لذلك ف ن نتائا هذه الدراسة تعتمد على الدقة في اإلعداد والتنفيذ .

 .4تقتص اار مه ااارات التفكي اار اإلب ااداعي عل ااى مه ااارة الطالق ااة والمرون ااة واألص ااالة والحساس ااية
للمشكالت لذلك ف ن تعميم النتائا سيكون في حدود هذه المهارات .

 .5أقتصر موضوع الدراسة على وحدة الكهر ااء والاذرة ووحادة توصايل المقاوماات لطلباة قسام
فنون التلفزيون بكلية فلسطين التقنية .

مصطلحات الدراسة :
 .1المحاكييياة  :نم اااذج لع ااالم واقع ااي ي ااؤدي الطلب ااة فيه ااا األدوار المختلف ااة ويحلل ااون م اان خالله ااا
المشكالت ويتخذون الق اررات وتعتبر أحد أساليب التعلم التي تعتمد علاى نشااط الطالاب وتقاوم
على الر م بين النظرية والتطبيق في مواقف أكثر واقعية تسااعد علاى تبسايم الماادة التعليمياة

وتوصيلها إلى الطلبة بطريقة مشوقة  ( .أمبو سعيدي والبلوشي . ) 2009 ،

 .2المحاكاة الحاسوبية  :مجموعة اإلجراءات التي يعرضها برناما تعليمي على الطالب بغرض
شرح مادة معينة عن طريق الحاسوب ( أبو زعرور. ) 2003 ،

ويعييرف الباحييث المحاكيياة الحاسييوبية ب نهييا نمااوذج يبساام مفاااهيم الكهر اااء والااذرة وتوصاايل
المقاومات باستخدام الحاسوب وهو يستجيب ألوامر وق اررات المستخدم ويعطي نتاائا مشاابهة

لمااا يمكاان تطبيقااه فااي الواقااع العملااي  ،ويهاادف لتنميااة مهااارات التفكياار اابااداعي ماان خااالل
نماذج تحاكي الواقع تعرض للطلبة .

 .3التفكير االبداعي :

وياارى الباحااث أن التفكياار اابااداعي هااو ذلااك النااوع ماان التفكياار الااذي يتساام بحساسااية فائقااة

إلدراك المشكالت وتحليلها  ،وب ن من يمتلك التفكير اابداعي لديه قدرة كبيرة على انتااج اافكاار

فاي وقات قصااير  ،ماع المرونااة باالتحول ماان فكارة ألخارى وكااذلك التحليال والتركيااب والبنااء وايجاااد
عالقات جديدة لفهم الواقع وتكوين نتائا خالقة .
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ويقوم على المهارات التالية :

 الطالقة  :يعرفها الباحث على أنها مدى قدرة الفرد على اإلتيان ب جابات متعاددة فاي فتارة
زمنية محددة في موضاوع معاين وتتضامن الجاناب الكماي ل باداع  ،وعلاى هاذا فالشاخة

المباادع يتميااز بساارعة وسااهولة إنتاجااات اإلجابااات ش اريطة أن تكااون مناساابة ومتفقااة مااع

الموضوع .

 األصييالة  :يعرفهااا الباحااث علااى أنهااا انفاراد الفاارد باسااتجابات غياار م لوفااة تتميااز بجااديتها
وندرتها  ،فكلما قلت درجة شيوع الفكرة كلما زادت أصالتها .

 المرونيية  :يعرفهااا الباحااث علااى أنهااا اإلتيااان ب فكااار متنوعااة لحاال مشااكلة مااا  ،وصاادور
عدداً من ااستجابات ا تنتمى لفئة واحدة  ،فالمرونة هي عكا الجمود الذي يعني تبنى

أفكا اًر محددة سلفاً وغير قابلة للتغيير .
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الفصل الثاني
الدراسات السابقة

 المحور األول _ دراسات تناولت المحاكاة الحاسوبية .
 التعقيب على دراسات المحور األول .
 المحور الثاني _ دراسات تناولت التفكير االبداعي .
 التعقيب على دراسات المحور الثاني .
 تعليق عام على الدراسات السابقة .
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الفصل الثاني

الدراسات السابقة
يهاادف هااذا الفصاال إلااى بيااان موقااف األبحاااث والد ارسااات السااابقة ذات العالقااة بمتغي ارات

الدراسة الحالية  ،كما يهدف إلى تعرف كيفية تناول الد ارساات الساابقة لهاذا الموضاوع ومعالجتاه ،
واإلفااادة ماان إجراءاتهااا  ،ومناهجهااا  ،وأدواتهااا  ،ونتائجهااا  ،وتوصااياتها فااي إطااار أهااداف الد ارسااة

الحالية .
ولتحقياق هاذه األهاداف تام تقصاي الد ارساات الساابقة مماا أتايح للباحاث ااطاالع عليهاا مان

مص ااادر متع ااددة تمثل اات ف ااي الرس ااائل العلمي ااة  ،واألبح اااث المنش ااورة ف ااي ال اادوريات  ،والم ااؤتمرات
العلمية  ،والمواقع المتخصصة على شبكة اانترنت .
ولقد قاام الباحاث باانتقااء مان باين هاذه الد ارساات أكثرهاا ارتباطااً  ،وأوثقهاا صالة بموضاوع

الدراسة الحالية من حيث بعض جوانبها  ،أو أهدافها  ،أو أدواتها واجراءاتها  ،فضالً عان التركياز
على اختيار الدراسات الحديثة  ،ألن الحداثة أكثر قر اً من الواقع الحالي .

هذا ولقد تم عرض الدراسات السابقة في محورين على النحو التالي :

المحور األول ب دراسات تناولت المحاكاة الحاسو ية .
المحور الثاني ب دراسات تناولت التفكير اابداعي .

وف ااي داخ اال ه ااذه المح اااور ت اام ع اارض الد ارس ااات الس ااابقة بش ااكل يب ااين ه اادف ك اال د ارس ااة ،

وأدواتهااا  ،وأه ام النتااائا التااي توصاالت إليهااا وتوظيااف ذلااك فااي سااياق عااام يسااهم فااي اإلفااادة ماان

أفكارهااا البحثيااة بمااا يخاادم أغ اراض الد ارسااة الحاليااة  ،مااع م ارعاااة الترتيااب الزمنااي لهااذه الد ارسااات
داخل كل محور من الحديث إلى القديم  .وفيما يلي عرض هذه الدراسات والبحوث بالتفصيل ماع

التعقيب على كل محور .
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المحور األول _ دراسات متعلقة بالمحاكاة الحاسوبية

 .1دراسة أبو ماضي ( : ) 2011

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام المحاكاة الحاسو ية على اكتساب المفاهيم والمهارات

الكهر ية بالتكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة  ،وقد اتبعت الباحثة المنها

الوصفي التحليلي والمنها التجريبي على عينة مكونة من (  ) 82طالبة تم توزيعهم على

مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة  ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة اختبار
معرفي للمفاهيم والمهارات الكهر ية  ،وبطاقة مالحظة للمهارات الكهر ية  ،وكانت أهم النتائا

التي توصلت إليها الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسم درجات طالبات المجموعة
التجريبية ومتوسم درجات طالبات المجموعة الضابطة في ااختبار المعرفي للمفاهيم والمهارات

الكهر ية لصالح المجموعة التجريبية  .وقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام المحاكاة الحاسو ية
في بناء البراما التعليمية لما لها من أثر في تنمية المهارات المختلفة .
 .2دراسة الديك ( : ) 2010
هدفت الدراسة إلى تقصي أثر المحاكاة بالحاسوب على التحصيل اآلني والمؤجل لطلبة الصف
الحادي عشر العلمي واتجاهاتهم نحو وحدة الميكانيكا ومعلمها في المدارا الحكومية التابعة

لمديرية جنوب نابلا  .وقد استخدمت الباحثة المنها التجريبي على عينة مكونة من ( ) 117
طالباً وطالبة موزعين على أر ع شعب دراسية  ،شعبتين تمثل المجموعة التجريبية (  ) 64طالباً
وطالبة وشعبتين تمثل المجموعة الضابطة (  ) 53طالباً وطالبة  ،ولتحقيق أهداف الدراسة

استخدمت الدراسة اختبا اًر تحصيلياً  ،ومقياا ااتجاه نحو العلوم  ،وأشارت نتائا الدراسة إلى
وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات تحصيل واتجاهات طلبة الصف الحادي عشر العلمي
نحو تعلم الفيزياء الذين درسوا بالمحاكاة الحاسو ية و ين الطلبة الذين درسوا بالطريقة ااعتيادية .
وقد أوصت الدراسة ب جراء المزيد من الدراسات المتعلقة بالمحاكاة بالحاسوب على مراحل تعليمية

مختلفة .

 .3دراسة نصر

( : ) 2010

هدفت الدراسة إلى بناء برناما محوسب قائم على أسلوب المحاكاة لتنمية مهارات التعامل مع

الشبكات في كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية ودراسة فعالية هذا البرناما  ،وقد اتبع
الباحث المنها الوصفي التحليلي والمنها البنائي والمنها التجريبي  ،واستخدم الباحث أداة تحليل

المحتوى وااختبار التحصيلي  ،وتكونت عينة الدراسة من شعبتين من طالب قسم الشبكات في
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كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية حيث تم اختيار العينة بطريقة قصدية حيث بل عدد طلبتها

( ) 23طالباً  .وكانت أهم النتائا التي توصلت إليها الدراسة وجود فروق ذات دالة إحصائية
بين متوسم درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لالختبار

المعرفي  ،كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دالة إحصائية بين متوسم درجات طالب
المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لبطاقة المالحظة بما يعكا فعالية

المحاكاة الحاسو ية في تنمية مهارات التعامل مع الشبكات .
 .4دراسة أبو السعود ( : ) 2009

هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية برناما تقني قائم على أسلوب المحاكاة في تنمية بعض مهارات
ما وراء المعرفة في منهاج العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة  ،ولتحقيق ذلك اتبع

الباحث المنها الوصفي التحليلي والمنها البنائي والمنها التجريبي  ،حيث استخدم الباحث قائمة

بمهارات ما وراء المعرفة ودليل المعلم ودليل الطالب  ،وتكونت عينة الدراسة من أر ع شعب
شعبتين من الطالب وشعبتين من الطالبات ضمن مدارا مديرية التر ية والتعليم ب غرب غزة ،

تم اختيارها عشوائياً  ،و ل عددهم (  ) 74طالباً و (  ) 90طالبة  .وتوصلت الدراسة إلى فعالية
البرناما اإليجابية في تنمية بعض مهارات ما وراء المعرفة في منهاج العلوم لدى طلبة الصف
التاسع األساسي بغزة .وقد أوصت الدراسة بضرورة ااستفادة من البرناما التقني القائم على

أسلوب المحاكاة لما له من أثر فعال في تنمية مهارات ما وراء المعرفة .
 .5دراسة الصم ( : ) 2009

هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام المحاكاة الحاسو ية في تنمية مهارة حل المسائل

الفيزيائية لدى طلبة الصف الثاني الثانوي علمي في محافظة صنعاء  ،واتجاهاتهم نحو مادة
الفيزياء  ،ولتحقق الدراسة أهدافها تم بناء أداتين هما مقياا مهارة حل المسائل الفيزيائية ومقياا

ااتجاه نحو مادة الفيزياء  ،كما تم تصميم برناما محاكاة حاسو ي لتدريا وحدتي الكهر اء

والمغناطيسية  ،وقد تم اختيار مجموعتين من الطالب إحداهما تجريبية تتكون من (  ) 41طالباً
واألخرى ضابطة تتكون من (  ) 36طالباً  .وبعد تطبيق الدراسة أشارت نتائا تحليل بيانات
مقياا مهارة حل المسائل الفيزيائية ومقياا ااتجاه نحو مادة الفيزياء إلى فعالية استخدام

المحاكاة الحاسو ية في تنمية مهارة حل المسائل الفيزيائية لدى طلبة الصف الثاني الثانوي علمي
في محافظة صنعاء  .وأوصت الدراسة بضرورة ااهتمام باستخدام المحاكاة الحاسو ية في المواد

الدراسية األخرى لتحقيق األهداف التعليمية المختلفة .
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 .6دراسة دينغ وهاوفانغ ( : ) Ding & Haofang , 2009
هدفت الدراسة إلى تقصي أثر تجارب المحاكاة بالحاسوب في استكشاف الطالب تعلم انكسار

الضوء في الصين  ،ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحثان المنها التجريبي  ،حيث تكونت عينة
الدراسة من (  ) 64طالباً من طلبة الكلية  ،وتم اختيار العينة عشوائياً وتقسيمها إلى مجموعتين
متساويتين التجريبية والضابطة  ،حيث ركزت الدراسة على تصميم مختبر الفيزياء بالمحاكاة
الحاسو ية لمساعدة الطالب على فهم قوانين ومفاهيم الفيزياء  ،وأعد الباحثان بيئة التعلم

بال محاكاة من خالل تقديم بيئات عرض قوية وداعمة لمفاهيم الفيزياء  ،وفي هذه الدراسة قدم
الباحثان تجارب محاكاة انكسار األشعة وانحراف الضوء باستخدام برمجة ( ) C++وفي هذه

التجر ة يمكن للطالب تعديل باراميتر التجر ة واستكشاف قانون اانكسار  ،وقام الباحثان ببناء

اختبار تحصيلي لدراسة أثر البرناما  .وأظهرت نتائا الدراسة تفوق المجموعة التي درست
التجر ة بالمحاكاة اافتراضية في مهارات البحث وتحسين القدرات ااستكشافية .
 .7دراسة بيراك ( : ) 2008

هدفت الدراسة إلى التحقق من أن التعليم بمساعدة الحاسوب ( المحاكاة ) يكون أكثر فعالية من
الطريقة ااعتيادية من حيث زيادة نجاح طلبة الجامعة في الفيزياء  ،وقد أجريت الدراسة في قسم
تعليم العلوم والرياضيات للمرحلة الثانوية في جامعة هاسيتيبي  ،ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع

الباحث المنها التجريبي  ،حيث تكونت عينة الدراسة من (  ) 78طالباً وطالبة من طلبة السنة

األولى في قسمي تعليم األحياء والكيمياء  ،وتم اختيار العينة عشوائياً وتقسيمها إلى مجموعتين
متساويتين حيث كانت المجموعة التجريبية هم طلبة قسم تعليم األحياء وتعلموا المحتوى بالمحاكاة
من خالل برمجية (  ، ) Peal3بينما المجموعة الضابطة هم طلبة قسم تعليم الكيمياء وتعلموا

المحتوى نفسه بطريقة المحاضرة  ،وقام ببناء اختبار تحصيلي لقياا أثر البرناما  .وأثبتت نتائا
الدراسة أن الذين تعلموا بطريقة المحاكاة باستخدام الحاسوب كانوا أكثر نجاحاً من أولئك الذين
تعلموا من خالل طريقة المحاضرة  .وأوصت الدراسة بضرورة التعليم بمساعدة الحاسوب لما له

من أثر فعال في زيادة نسبة نجاح الطالب في المواد الدراسية المختلفة .
 .8دراسة خالد ( : ) 2008

هدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام بيئة تعلم افتراضية في تعليم العلوم على تحصيل طلبة
الصف السادا األساسي في مدارا وكالة الغوث الدولية في محافظة نابلا  ،وتكونت عينة

الدراسة من (  ) 146طالباً وطالبة موزعين على مجموعتين ضابطة تعلمت بالطريقة ااعتيادية
وتجريبية تعلمت باستخدام بيئة التعلم اافتراضية حيث اشتملت المجموعة الضابطة على كل من
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شعبة ذكور (  ) 32طالباً وشعبة إناث ( ) 41طالبة  ،واشتملت المجموعة التجريبية على كل

من شعبة ذكور ( ) 32طالباً وشعبة إناث ( )41طالبة  ،واستخدم اختبار قبليا ا ااً واختبار بعديا ا ا ااً
( القوة والحركة )  ،و رناما محوسب يحاكي وحدة القوة والحركة  .وأظهرت نتائا الدراسة وجود

فروق دالة إحصائياً في التحصيل الدراسي وااحتفاظ في مادة العلوم لدى طلبة الصف السادا

األساسي في مدارا وكالة الغوث الدولية في محافظة نابلا في ااحتفاظ بين المجموعتين

الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية .
 .9دراسة سيالهتين وآخرون ( : ) 2006

هدفت الدراسة إلى تقصي أثر التدريا بمساعدة الحاسوب بنمم المحاكاة والتعلم البنائي على
تحصيل طلبة المدارا الثانوية واتجاهاتهم نحو مبحث الفيزياء  ،ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع

الباحث المنها التجريبي  ،حيث تكونت عينة الدراسة من (  ) 32طالباً وطالبة من مدرسة

ثانوية خاصة في منطقة ديار بكر في تركيا  ،وتم اختيار العينة عشوائياً وتقسيمها إلى

مجموعتين متساويتين التجريبية درست الفيزياء بالمحاكاة الحاسو ية أما الضابطة فقد درست

الفيزياء وفق طريقة التعلم البنائي  ،وتم بناء اختبار تحصيلي مكون من (  ) 29فقرة من نوع

اختيار من متعدد في مادة اإللكترونيات  .وأظهرت نتائا الدراسة أنه توجد فروق دالة إحصائياً
في مستويي المعرفة والفهم لصالح التدريا بالمحاكاة الحاسو ية  ،فيما لم توجد فروق دالة
إحصائياً في مستوى التطبيق  ،ولم تت ثر اتجاهات الطلبة بطريقة التدريا .

.10دراسة ستيفن (: ) 2006
هدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام المحاكاة المعتمدة على الحاسوب في المختبر من أجل

تعزيز مستوى الفهم في تعلم مفاهيم الفيزياء في المرحلة الثانوية  ،ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع
الباحث المنها التجريبي  ،حيث تكونت عينة الدراسة من (  ) 69طالباً من طلبة المرحلة

الثانوية  ،وقام الباحث ببناء اختبار تحصيلي للمفاهيم الفيزيائية ومقياا لالتجاه نحو الفيزياء .

وأظهرت نتائا الدراسة أنه ا توجد فروق دالة إحصائياً بين المجموعة التجريبية والمجموعة

الضابطة .

.11دراسة المصطفى ( : ) 2006
هدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام المحاكاة بمساعدة الحاسوب في تنمية مهارة حل

المشكالت في مبحث الجغرافيا لطالب الصف السابع األساسي واتجاهاتهم نحوه مقارنة بكل من

طريقة المحاكاة والطريقة ااعتيادية  .وتكونت عينة الدراسة من ( ) 94طالباً مثلوا مجموعات
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الدراسة الثالث ( المجموعة األولى درست مهارة حل المشكالت بالطريقة التقليدية  ،والثانية من

خالل المحاكاة المتمثلة بتمثيل المواقف واألنشطة من خالل نمم التمثيل الحواري  ،والثالثة من
خالل المحاكاة بمساعدة الحاسوب من خالل عرض برناما تعليمي محوسب  ،واستخدم اختبار

لقياا مدى اكتساب الطالب لمهارة حل المشكالت  ،ومقياا ااتجاهات نحو مبحث الجغرافيا ،

و رمجية تعليمية محوسبة  .وأظهرت نتائا الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً في اكتساب الطلبة
لمهارة حل المشكالت لصالح طريقة المحاكاة مقارنة بالطريقة ااعتيادية  ،وتحسنت اتجاهات

الطالب الذين تعلموا بطريقة المحاكاة بمساعدة الحاسوب نحو مبحث الجغرافيا بفروق دالة

إحصائياً مقارنة بالطريقة ااعتيادية  ،وأوصت الدراسة بضرورة تصميم برمجيات محوسبة أخرى
على نمم المحاكاة في مواد أخرى  ،وتشجيع المدرسين على ضرورة استخدامها في التدريا .
.12دراسة القرني ( : ) 2006
هدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام المحاكاة الحاسو ية في تدريا العلوم ( في وحدة

الج يولوجيا ) على تحصيل المفاهيم العلمية لدى طالب الصف الثاني المتوسم بمحافظة بيشة
في المملكة العر ية السعودي اة  ،واتبع الباحا ا اث المنها التجريبي حيث تكونت عينة الدراسا ا ا اة من

(  ) 40طالباً في المجموعة التجريبية و ( ) 43طالباً في المجموعة الضابطة تم اختيارهم

عشوائياً  ،واستخدم اختبا اًر قبلياً وبعدياً لقياا تحصيل الطلبة  ،و رناما محاكاة حاسو ية في
وحدة الجيولوجيا  .وأظهرت نتائا الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات طالب
المجموعتين التجريبية والضابطة في تحصيل المفاهيم العلمية في التطبيق البعدي لالختبار

التحصيلي عند مستوى ( التذكر  ،الفهم  ،التطبيق ) كل على حده لصالح طالب المجموعة
التجريبية  ،ووجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية
والضابطة في تحصيل المفاهيم العلمية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي عند المستويات

الثالث ( التذكر ،الفهم  ،التطبيق ) ككل لصالح طالب المجموعة التجريبية  .وأوصت الدراسة
بضرورة استخدام المحاكاة الحاسو ية في تدريا العلوم في المراحل الدراسية المختلفة ألهميتها

في تحقيق نتائا تعليمية هامة في العلوم .
 .13دراسة شباط ( : ) 2005
هدفت الدراسة إلى تقصي فاعلية التدريب اافتراضي بالحاسوب وكفايته في التدريب على بعض

التجارب المخبرية في علم األحياء للصف الثاني الثانوي العلمي في محافظة درعا وأثره على
تحصيل الطلبة في الصف الثاني الثانوي العلمي في مادة علم األحياء واتجاهاتهم نحوه ،ولتحقيق

أهداف الدراسة اتبع الباحث المنها التجريبي حيت تكونت عينة الدراسة من (  ) 48طالباً وطالبة
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 ،موزعة على مجموعتين من طلبة الصف الثاني ثانوي علمي مجموعة ضابطة (  ) 24طالباً
وطالبة تجري التجارب بالطريقة ااعتيادية في المختبر  ،وتجريبية (  ) 24تجري التجارب
بالحاسوب مستخدمة برناما للمحاكاة  .وتم استخدام اختبار تحصيلي  ،واستبانة اتجاهات .

وأظهرت نتائا الدراسة تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة كما أظهرت عدم

وجود فروق بين اتجاهات الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية بش ن استخدام البرناما في
تنفيذ تجارب في علم األحياء .

 .14دراسة ( :) Boyd , 2004
هدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام نموذج محاكاة بالحاسوب في تدريب الطلبة غير

التقليديين من أجل الدخول الناجح للوظائف المتوفرة في سوق العمل  ،وتكونت عينة الدراسة من
(  ) 206متعلم  ،وضعت لهم تعليمات للعمل في العالم الحقيقي  ،وداخل ورش العمل الحقيقية
من خالل برناما حاسو ي يحاكي الواقع الفعلي للعمل  ،والهدف من هذا البرناما متابعة

الوظائف التي سيشغلها هؤاء المتعلمين في المستقبل لمدة (  ) 90يوماً  ،وأشارت نتائا الدراسة

أن (  ) 67%من المتعلمين حصلوا على وظائف  ،وأن (  ) 15%منهم قد حصلوا على
عالوات أو قاموا بتغيير وظائفهم من أجل الحصول على أجور أعلى .

 .15دراسة ( : ) Lewis & Linne , 2003
هدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام برناما للمحاكاة الحاسو ية في تحصيل طلبة الصف

الثامن في وحدة الطاقة الح ارريا ا ا اة  ،واحداث تغيير مفاهيمي لديهم  ،وتكونت عينة الدراسا ا ا اة من

(  ) 151طالباً من طلبة الصف الثامن درست جميعها وفق برناما المحاكاة بالحاسوب ،
واستخدمت الباحثتان برنامجاً للمحاكاة الحاسو ية حول مفاهيم الطاقة الح اررية ودرجات الح اررة ،

إذ قامت الباحثتان ب جراء مقابالت مع (  ) 37طالباً من طلبة المرحلة المتوسطة  ،و ( ) 9
بالغين من غير ذوي التخصصات العلمية  ،و (  ) 8خبراء في الكيمياء والفيزياء لمعرفة مدى
شيوع األخطاء المفاهيمية  ،وحاات عدم التكامل بين المفاهيم العلمية وعدم التجسير بين

المفاهيم وخبرات الحياة اليومية  ،واستطالع تفسيراتهم لخبرات الحياة اليومية المرتبطة بهذه

المفاهيم  ،وتبين أنهم جميعاً يمتلكون مفاهيم خاطئة  ،كما أنهم ا يكاملون بين المفاهيم العلمية
بحيث تستوعب خبرات الحياة اليومية  ،وذلك بشكل متفاوت بين فئات العينة المختلفة  ،واعتمدت

الدراسة أسلوب المقابلة مع جميع الفئات  ،باإلضافة إلى اختبار مفهومي طبق على الطلبة
وحدهم  ،ولمعرفة قدرة طريقة تعليم تتبنى التكامل بين المفاهيم  ،ومن ثم ر طها بالخبرات الحياتية

من خالل تنفيذ األنشطة بطريقة المحاكاة الحاسو ية على إحداث التغيير المفهومي لدى
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المتعلمين طبقت الباحثتان طريقة التعليم موضوع الدراسة على العينة  ،وأظهرت نتائا الدراسة

وجود فروق دالة إحصائياً في متوسم أداء الطلبة بين ااختبارين القبلي والبعدي لصالح ااختبار
البعدي مما يدل على نجاح طريقة التعليم المحوسبة في إحداث التغير المفهومي .

 .16دراسة ) : ) Soderbery & Price , 2003
هدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام برناما محاكاة حاسو ي في مادة األحياء لطلبة الصف

العاشر في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئا ا ا ا اة حول علم الوراث ا ا ا ا ا اة  ،وتكونت عينة الدراسا ا ا اة من

(  )124طالباً وطالبة  ،تم توزيعهم عشوائياً إلى مجموعتين ضابطة (  ) 62طالباً وطالبة درسوا

المفاهيم المتعلقة بعلم الوراثة بالطريقة ااعتيادية  ،وتجريبية (  ) 62طالباً وطالبة درسوا
الموضوع نفسه بواسطة برناما محاكاة حاسو ي  .وأشارت نتائا الدراسة إلى أن استخدام برناما
المحاكاة بالحاسوب يسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة عند الطالب بشكل مباشر  ،و وقت أقل

مقارنة بااعتيادية ويطور من مفاهيم الطلبة حول علم الوراثة بشكل أسهم في إحداث تطور
لمفاهيم علم الوراثة بصورة أكبر لدى طلبة المجموعة التجريبية .

 .17دراسة ( : ) Akay , Feyzioglu & Tuysua , 2003
هدفت الدراسة إلى تقصي أثر براما المحاكاة الحاسو ية في تحصيل واتجاهات طلبة الصف
العاشر في موضوع كيمياء المحاليل مقارنا ا ا ا اة بالطريقة ااعتيادية  ،وتكونت عينة الدراسا ا ا ا ا اة من

(  ) 84طالباً وطالبة من طالب الصف العاشر في أزمير  ،وتم توزيع أفراد العينة إلى
مجموعتين ضابطة (  ) 42طالباً وطالبة وتجريبية (  ) 42طالباً وطالبة  ،واستخدمت حقيبة
تعليمية بمساعدة الحاسوب حول كيمياء المحاليل  ،وتم استخدم اختبار تحصيلي  ،واختبار

قدرات التفكير المنطقي  ،ومقاييا اتجاهات نحو كل من الحاسوب والكيمياء والبرمجية

المحوسبة  .وأظهرت نتائا الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً في تحصيل الطلبة العلمي تعزي

لطريقة التدريا ولصالح المجموعة التجريبية  ،بينما لم تظهر النتائا فروقاً دالة إحصائياً في
قدرات التفكير المنطقي لكال المجموعتين  ،أما فيما يتعلق بااتجاهات أظهرت النتائا وجود أثر

دال إحصائياً في متوسطات اتجاهات الطلبة نحو كل من الكيمياء والحاسوب و رمجيات المحاكاة
تعزى لطريقة التدريا لصالح المجموعة التجريبية  .وأوصت الدراسة بضرورة توظيف براما
المحاكاة الحاسو ية في جميع المراحل الدراسية مما يزيد من فعالية التعلم وتحصيل الطلبة .
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 .18دراسة ( : ) Hsu , 2002
هدفت الدراسة إلى تقصي أثر المحاكاة الحاسو ية بمساعدة اانترنت على التغير المفهومي عند

طالب جامعة  Lowaالذين قاموا بالتسجيل لمساق جامعي لمادة العلوم  ،وتكونت عينة الدراسة
من (  ) 117طالباً وطالبة تم توزيعهم بشكل عشوائي إلى مجموعتين ضابطة (  ) 59طالباً
وطالبة  ،و تجريبية (  ) 58طالباً وطالبة  ،واستخدم الباحث اختبا اًر تحصيلياً و رناما محوسب
 .وأظهرت نتائا الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية الذين كانوا
قادرين على اغتنام فرصة أخذ المعلومات التي قدمت لهم بواسطة الرسومات المعدة عن طريق

المحاكاة .

 .19دراسة ): ) Huppert & lomask , 2002
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام المحاكاة العلمية الحاسو ية على التحصيل ومهارات
العمليات العلمية في مادة األحياء  ،وتكونت عينة الدراسة من (  ) 104طالباً وطالبة من طالب

الصف العاشر تم توزيعهم بشكل عشوائي إلى مجموعتين ضابطة (  ) 52طالباً وطالبة درسوا

بالطريقة ااعتيادية  ،وتجريبية (  ) 52طالباً وطالبة درسوا باستخدام برناما محاكاة حاسو ي .
وأشارت نتائا الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً في التحصيل ومهارات العمليات العلمية بين
الطلبة الذين درسوا باستخدام برناما محاكاة حاسو ي والذين درسوا بالطريقة ااعتيادية لصالح

المجموعة التجريبية  ،وأشارت النتائا أيضاً إلى أن المجموعة التجريبية زادت قدرتهم في السيطرة
على مهارات العمليات العلمية .

 .20دراسة ) :) Sheehy & Wylie , 2000
هدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام المحاكاة بالحاسوب في تنمية قدرة األطفال على حل

المشكالت البيئية في مادة العلوم  ،وتكونت عينة الدراس ا اة من (  ) 92طفالً تتراوح أعمارهم م ان

(  ) 8-11سنة قاموا بالتفاعل مع نموذج محاكاة حاسو ي مرتبم بالقضاء على الغابات وتلويث

الماء للت كد من فاعلية هذا النموذج في الكشف عن قدرة األطفال على إعادة إصالح ما تم

تخريبه  ،وقام الباحثان بتقطيع األشجار وتلويث الماء عن طريق تشغيل البرناما الحاسو ي المعد

لهذا الغرض حيث تم تقسيم أفراد العينة إلى مجموعتين  .وأشارت نتائا الدراسة إلى أن األطفال
كانوا قادرين على التعامل الجيد في إعادة إصالح ما تم قطعه من األشجار وما تم تلويثه من

الماء عن طريق اتباع استراتيجيات فعالة في الحل عند تدريسهم الموضوع بواسطة المحاكاة
بالحاسوب  ،إذ أسهمت المحاكاة بالحاسوب في تنمية قدراتهم على حل المشكالت البيئية وأشارت
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النتائا أن عمل المحاكاة لمثل هذه المشكالت يمكن أن يكون ذا فائدة كبيرة في حل المشكالت

البيئية .

 .21دراسة محفوظ ( : ) 2000
هدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام طريقة المحاكاة باستخدام الحاسوب في تحصيل طلبة

المستوى الثاني الجامعي تخصة فيزياء في تجارب دوائر التيار المستمر  ،ولتحقيق أهداف

الدراسة اتبع الباحث المنها الوصفي والتجريبي  ،حيث تكونت عينة الدراسة من (  ) 36طالباً

وطالبة  ،حيث قام الباحث باستخدام برناما تعليمي فيزيائي  ، MEPIوقام ببناء اختبار

تحصيلي لقياا مدى أثر البرناما المحوسب .وأظهرت نتائا الدراسة أنه ا توجد فروق دالة

إحصائياً بين متوسطات درجات طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة .
التعقيب على دراسات المحور األول :

من خالل ما تم عرضه من دراسات سابقة تم التوصل إلى األفكار البحثية والخالصات المحورياة
التالية بما يخدم ويفيد الدراسة الحالية وذلك كما يلي :

أوالً  :من حيث األهداف :
تناولاات الد ارسااات السااابقة المحاكاااة الحاسااو ية ماان جوانااب عدياادة فمنهااا مااا اه اتم ببيااان أثرهااا فااي
تنمياة وزيااادة التحصاايل كد ارسااة ( الااديك  ) 2010 ،و ( خالااد  )2008،و ( القرنااي  )2006 ،و

( ) Lewis & Linne , 2003و (  . )Akay , Feyzioglu & Tuysua , 2003ومنهاا ماا
تناول دور المحاكاة الحاسو ية في التغلب على الصعوبات وحل المشكالت كدراسة ( المصاطفى

 ) 2006 ،و (. ) Sheehy & Wylie , 2000
ثانياً  :من حيث العينة:

إن العديااد ماان الد ارسااات السااابقة أجرياات فااي م ارحاال تعليميااة مختلفااة باادءاً ماان المرحلااة اابتدائيااة

كد ارسااة (خالااد  )2008 ،و (  )Sheehy & Wylie , 2000وماارو اًر بالمرحلااة اإلعداديااة

والثانوية كدراسة ( أبو ماضي  ) 2011 ،و ( أبو السعود  ) 2009 ،و( المصطفى ) 2006 ،

ااء بالمرحلاة الجامعياة
و( الصام  ) 2009 ،و( Lomask , 2002
&  ) Huppertوانته ً
كد ارساة (نصار هللا  )2010،و( بياراك  )2008 ،و (المباارك  ) 2004 ،و ( ) Hsu , 2002
و ( محفاااوظ  ) 2000 ،وها ااذا يشا ااير إلاااى مالءما ااة المحاكا اااة الحاس ااو ية لها ااذه الم ارحا اال جميعها ااا

وامكانية استخدامها معهم .
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ثالثاً  :من حيث األدوات المستخدمة :

تنوعت األدوات في الدراسات التي تناولت المحاكاة الحاسو ية في مواد مختلفة  ،حيث أن معظم

الدراسات استخدمت اختبار تحصيلي وأداة تحليل المحتوى كدراسة ( نصر هللا ) 2010 ،
ودراسة ( الديك  ) 2010 ،ودراسة ( بيراك  . ) 2008 ،والعديد من الدراسات استخدمت براما
محاكاة حاسو ية كدراسة ( أبو ماضي  ) 2011 ،ودراسة ( خالد  ) 2008 ،ودراسة ( القرني ،

 ) 2006ودراس ا ا اة ( شباط  . ) 2005 ،وبعض الدراسا ا اات استخدم ا ات مقياا اتج ا ا ااه كدراسا ا ا اة

( الصم  ) 2009 ،ودراسة ( ) Akay , Feyzioglu & Tuysua , 2003
رابعاً  :من حيث المنهج :

تنوعت الدراسات التي تناولت المحاكاة الحاسو ية في استخدام المنها  ،فقد استخدمت غالبية

الدراسات المنها التجريبي كدراسة ( الديك  ) 2010 ،ودراسة ( )Ding & Haofang , 2009
ودراسة ( بيراك  . ) 2008 ،ودراسات أخرى استخدمت المنها الوصفي التحليلي والمنها

البنائي والمنها التجريبي كدراسة ( أبو ماضي  ) 2011 ،ودراسة ( نصر هللا ) 2010 ،

ودراسة( أبو السعود . ) 2009 ،

خامساً  :من حيث النتائج :

أكدت معظم الدراسات السابقة التي تناولت المحاكاة الحاسو ية على فاعليتها في التحصيل

الدراسي في العديد من المباحث كدراسة ( الديك  ) 2010 ،ودراسة ( خالد  ) 2008 ،وبعض
الدراسات أكدت فاعلية المحاكاة الحاسو ية في تنمية بعض المهارات كدراسة ( أبو ماضي ،

 ) 2011ودراسة ( أبو السعود  ) 2009 ،ودراسة ( الصم . ) 2009 ،
المحور الثاني _ دراسات متعلقة بالتفكير اإلبداعي
 .1دراسة عبد العزيز ( : ) 2014

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيف برناما كورت في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مادة

الرياضيات لدى طالبات الصف السادا األساسي  ،وقد استخدمت الباحثة المنها شبه التجريبي
على عينة مكونة من (  ) 70طالبة تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة عدد كل منها

(  ) 35طالبة  .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة أداة تحليل محتوى  ،واختبار التفكير
اإلبداعي  ،وأشارت نتائا الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسم درجات طالبات
المجموعة التجريبية ومتوسم درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي اختبار التفكير

اإلبداعي في مهارات التفكير اإلبداعي ككل لصالح المجموعة التجريبية  .وأوصت الدراسة
بضرورة تفعيل براما تعليم التفكير في المدارا وخاصة برناما كورت  ،وضرورة تضمين دورات

تدريب المعلمين مادة خاصة ببراما تعليم التفكير وكيفية تطبيقها .
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 .2دراسة أبو داود ( : ) 2013
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيف استراتيجية دورة التعلم (  )5E`Sفي تنمية بعض عمليات

العلم والتفكير اإلبداعي في العلوم لدى طالب الصف الخاما األساسي بمحافظات غزة  ،واتبع
ا لباحث المنها شبه التجريبي  ،واستخدم الباحث اختبار لعمليات العلم  ،واختبار تورانا للتفكير

اإلبداعي الصورة اللفظية ( أ )  ،وأشارت نتائا الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً في القياا
البعدي اختباري عمليات العلم والتفكير اإلبداعي بين متوسطي درجات طالب المجموعتين
التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية  .وقد أوصت الدراسة بضرورة تشجيع وتدريب

مشرفي ومعلمي مبحث العلوم العامة على توظيف استراتيجية  5E`Sمن خالل إعداد الدروا
وتنفيذها  ،واتاحة الفرصة للطالب استكشاف المعارف العلمية وتوسيعها ور طها بالمواقف التي

تواجههم .

 .3دراسة أبو عطا ( : ) 2013
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيف دورة التعلم في تدريا الرياضيات لتنمية مهارات التفكير
اإلبداعي لدى طالب الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة  ،وقد اتبع الباحث المنها شبه

التجريبي على عينة بل عددها (  ) 54طالباً  ) 28 ( ،طالباً للمجموعة التجريبية  ،و( ) 26

طالباً للمجموعة الضابطة  ،وقد استخدم الباحث اختبار التفكير اإلبداعي  .وأشارت نتائا الدراسة
إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسم درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسم درجات
طالب المجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير اإلبداعي في الرياضيات لصالح المجموعة
التجريبية  .وقد أوصت الدراسة بتشجيع معلمي الرياضيات على توظيف استراتيجية دورة التعلم

في تدريا الرياضيات نظ اًر لما كشفت عنه هذه الدراسة من ت ثير لها في تنمية مهارات التفكير
اإلبداعي  ،كذلك عقد دورات وورش عمل مستمرة لمعلمي الرياضيات لتدريبهم على كيفية

استخدام استراتيجية دورة التعلم في تعليمها وتعلمها وذلك لتنمية التفكير اإلبداعي .
 .4دراسة صيام ( : ) 2013
هدفت الدراسة الكشف عن فاعلية برناما مقترح في ضوء مبادئ نظرية تريز  TRIZلتنمية
التفكير اإلبداعي في مادة التكنولوجيا لدى طلبة الصف السابع األساسي  ،وقد اتبع الباحث في

دراسته المنها الوصفي التحليلي والمنها التجريبي على عينة مكونة من (  ) 85طالبة تم

تقسيمهم إلى مجموعة تجريبية (  ) 42طالبة و مجموعة ضابطة (  ) 43طالبة  ،واستخدم

الباحث أداة تحليل محتوى و رناما وفق النظرية المقترحة للدراسة  ،وأسفرت الدراسة عن وجود

فروق دالة إحصائياً بين متوسم درجات طلبة المجموعة التجريبية ومتوسم درجات طلبة
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المجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية  .وأوصت

الدراسة بضرورة تدريب الطلبة على مهارات التفكير اإلبداعي المختلفة واابتعاد عن التقليدية في

تدريا التكنولوجيا  ،واستخدام ااستراتيجيات والطرق الحديثة التي تساعد على تنمية مهارات

التفكير اإلبداعي  ،وكذلك عقد دورات تدريبية للمعلمين في طرق واستراتيجيات تنمية التفكير .
 .5دراسة فار

( : ) 2013

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية خرائم العقل في اكتساب المفاهيم التاريخية
وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب المرحلة المتوسطة في المدينة المنورة  ،واستخدم

الباحث المنهاا التجريبي  ،وتم اختاي ا اار عينة الدراسة من طالب الصف األول المتوسا ا ام بواق ا اع
(  ) 65طالباً بم نطقة المدينة المنورة وتم توزيعهم على مجموعتين تجريبية وضابطة  ،ولتحقيق
أهداف الدراسة تم إعداد اختبار المفاهيم التاريخية واختبار التفكير اإلبداعي  ،وقد استخدم الباحث

اختبار " ت " ومعامل ارتباط بيرسون  ،وقد أسفرت النتائا عن فاعلية استراتيجية خرائم العقل

في اكتساب المفاهيم التاريخية وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي  ،وقد أوصت الدراسة القائمين
على ت ليف كتب الدراسات ااجتماعية ااهتمام باستراتيجية خرائم العقل  ،وعقد ورشات عمل

لمعلمي التاريخ للتدريب على استخدام استراتيجية خرائم العقل في التدريا .
 .6دراسة برهوم ( : ) 2013
هدفت الدراسة إلى قياا أثر استخدام استراتيجية القبعات الست في تنمية مهارات التفكير

اإلبداعي واتخاذ القرار بالتكنولوجيا لدى طالبات الصف العاشر األساسي بغزة  ،واتبع الباحث

المنها الوصفي لعرض أسا تنظيم المحتوى وفق استراتيجيات القبعات الست والمنها شبه
التجريبي لقياا أثر استخدام استراتيجية القبعات الست في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي واتخاذ

القرار بالتكنولوجيا لدى طالبات الصف العاشر األساسي  ،واختار الباحث العينة بشكل قصدي

والتي يبل عددها (  ) 71طالبة والمكونة من شعبتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة ،

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث اختبار مهارات التفكير اإلبداعي واختبار مهارات اتخاذ

القرار  ،وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسم درجات المجموعة التجريبية
ومتوسم درجات المجموعة الضابطة في التطبيق العدي لكل من اختبار مهارات التفكير

اإلبداعي ومهارات اتخاذ القرار لصالح المجموعة التجريبية  ،وأوصت الدراسة بضرورة إشراك
الطلبة وتشجيعهم على استخدام استراتيجية القبعات الست في التفكير ومهارات التفكير اإلبداعي

واتخاذ القرار من خالل األنشطة المتنوعة .
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 .7دراسة زعرب ( : ) 2012
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيف استراتيجيات ما وراء المعرفة على اكتساب مهارات التفكير

اإلبداعي و الت ملي في دروا القراءة للصف الثالث األساسي  ،حيث اتبع الباحث المنها

التجريبي على عينة مكونة من (  ) 80طالباً من مدرسة ذكور ابن سينا اابتدائية لالجئين تم
تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة  ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث اختبار

التفكير اإلبداعي  ،واختبار التفكير الت ملي  ،وأِشارت نتائا الدراسة إلى وجود فروق دالة
إحصائياً بين متوسم درجات الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسم درجات أقرانهم في

المجموعة الضابطة في اختباري مهارات التفكير اإلبداعي والتفكير الت ملي لصالح المجموعة
التجريبية  .وقد أوصت الدراسة بضرورة ااهتمام بممارسة الطالب لالستراتيجيات المختلفة لما

وراء المعرفة  ،وتوفير مناخ إبداعي ت ملي يسمح للطالب ب طالق طاقات اإلبداع والت مل والحرية

في إبداء األفكار والحلول دون حرج .
 .8دراسة المدهون ( : ) 2012

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام برناما قبعات التفكير الست في تنمية مهارات التفكير

اإلبداعي في مبحث حقوق اإلنسان لدى طلبة الصف السادا اابتدائي في مدارا وكالة الغوث
الدولية  ،وتكونت عينة الدراسة من (  ) 140طالباً وطالبة  ،واتبعت الباحثة المنها التجريبي
بتصميم المجموعتين المتكافئتين  ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة اختبار التفكير

اإلبداعي  ،وأشارت النتائا إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسم درجات طلبة المجموعة
التجريبية ومتوسم درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي لصالح

المجموعة التجريبية  ،وأوصت الدراسة بضرورة تدريب المعلمين على استخدام براما وطرق
وأساليب حديثة في التدريا وكذلك ااهتمام بالطلبة المبدعين من خالل توفير الظروف

واإلمكانات الالزمة والحوافز المادية والمعنوية لتطبيق أسلوب التفكير اإلبداعي في المدارا

الفلسطينية .

 .9دراسة فلمبان ( : ) 2011
هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية الرسوم الكاريكاتورية على التحصيل الدراسي والتفكير اإلبداعي

في مقرر العلوم لدى طالبات الصف األول المتوسم  ،واتبعت الباحثة المنها التجريبي ذي

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  ،وتكونت عينة الدراسة من (  ) 59طالبة من طالبات
األول المتوسم  ) 31 ( ،طالبة للمجموعة التجريبية و (  ) 28طالبة للمجموعة الضابطة ،
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة استبانة  ،واختبار تحصيلي  ،ومقياا في التفكير
24

اإلبداعي  .وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسم درجات طالبات

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي وكذلك في قدرات مهارات
التفكير اإلبداعي باإلضافة إلى وجود عالقة بين درجات الطالبات في التحصيل ودرجاتهن في

التفكير اإلبداعي .
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دراسة الحدابي وآخرون ( : ) 2011

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة المعلمين في
األقسام العلمية بكلية التر ية والعلوم التطبيقيا ا ا اة ب مدينة حجا اة  ،وقد تكونت عينة الدراس ا ا ا ا اة من

(  ) 111طالباً وطالبة من الطلبة المعلمين في األقسام العلمية ( كيمياء ب فيزياء ب أحياء )

كلية التر ية ب مدينة حجة  ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام اختبار تورانا الصورة اللفظية

( أ ) لقياا مهارات التفكير اإلبداعي  .وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين
الطالب والطالبات لصالح الطالبات في مستوى مهارات التفكير اإلبداعي  ،وعدم وجود فروق
دالة إحصائياً في مستوى مهارات التفكير اإلبداعي تبعاً لمتغير التخصة (كيمياء ب فيزياءب

أحياء )
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دراسة العيد ( : ) 2011

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى طالبات الصف الثالث

المتوسم  ،وقد اتبعت الدراسة المنها الوصفي على عينة مكونة من (  ) 158طالبة تم
اختيارهن بالطريقة العشوائية العنقودية متعددة المراحل ،وتم استخدام اختبار التفكير اإلبداعي في

الرياضيات  ،وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى طالبات

الصف الثالث المتوسم كان ضعيفاً  ،وأوصت الدراسة بتنمية مهارات التفكير اإلبداعي المتمثلة

بالطالقة والمرونة واألصالة من خالل إعداد المهمات الرياضية ااثرائية التي تطور هذه المهارات

 ،باإلضافة إلى إعداد األنشطة اإلبداعية في الرياضيات لجميع المراحل التعليمية .
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دراسة خضر ( : ) 2011

هدفت الدراسا ا ا ا اة إلى معرفة أثر بعض األنشطا ا اة العلميا ا ا ا اة في تنمي ا ا اة مهارات التفكيا ا ا ا ار اإلبداعي

( الطالقة  ،األصالة  ،التخيل ) لدى عينة من أطفال الروضة مكونة من (  ) 40طفالً وطفلة

وزعت عشوائياً على مجموعتين تجريبية وضابطة في كل منها (  ) 20طفل وطفلة  ،وأعدت
الباحثة براما أنشطة علمية واختبار التفكير اإلبداعي  .وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة

25

إحصائياً بين متوسم درجات أطفال كل من المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التفكير
اإلبداعي باألفعال والحركات في القياا البعدي لصالح المجموعة التجريبية .
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دراسة الدبش ( : ) 2011

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برناما قائم على أسلوب التفكير اإلبداعي في تدريا

مبحث التر ية الوطنية لرفع مستوى التحصيل لطلبة الصف التاسع األساسي بمحافظة رفح ،
واتبعت الدراسة المنها شبه التجريبي  ،وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين تجريبية وضابطة

لكل منهما (  ) 30طالباً و (  ) 40طالبة  ،واستخدم الباحث اختبا اًر تحصيلياً  ،واختبار التفكير
اإلبداعي  .وأشارت النتائا إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات الطلبة في
المجموعة التجريبية والضابطة

في اختبار التفكير اإلبداعي واختبار التحصيل

لصالح

المجموعة التجريبية  ،وفي ضوء تلك النتائا أوصت الدراسة بضرورة توفير الظروف واألوضاع
المناسبة لتطبيق أسلوب التفكير اإلبداعي في مدارسنا الفلسطينية  ،واستخدام أسلوب التفكير

اإلبداعي ك سلوب تدريا يساهم في رفع مستوى التحصيل وينمي اإلبداع لدى الطلبة .
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دراسة نشوان وعبد المنعم ( : ) 2011

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى فاعلية وحدة محوسبة في العلوم على كل من التفكير اإلبداعي
والتحصيل الدراسي وااتجاهات نحو التعليم المحوسب لطالب الصف الخاما األساسي بغزة ،

ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحثان المنها الوصفي التحليلي والمنها التجريبي  ،وتم اختيار
عينة الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة وهي مدرسة الشاطئ بغزة  ،واستخدم الباحثان اختبار
تحصيلي  ،واختبار التفكير اإلبداعي  ،ومقياا ااتجاهات نحو التعليم المحوسب  ،وتوصلت

الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات تحصيل طالب المجموعة التجريبية
قبل وبعد تطبيق ااختبار التحصيلي واختبار التفكير اإلبداعي ومقياا ااتجاهات لصالح
المجموعة التجريبية  ،ومن أهم التوصيات ضرورة تهيئة معلم العلوم البيئة الصفية المحفزة على

التفكير اإلبداعي .
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دراسة حمادنة وعياصرة ( : ) 2010

هدفت الدراسة إلى معرفة درجة التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة إر د وفقاً
لمتغيرات ( المدرسة  ،جنا الطالب  ،التخصة )  ،ولتحقيق هدف الدراسة تم تطبيق اختبار

تورانا للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية ( أ ) على عينة تكونت من (  ) 250طالباً وطالبة
منهم (  ) 112طالباً و (  ) 138طالبة من الصف الثاني الثانوي في الفرعين العلمي واألدبي
في مدينة إر د  ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية  ،وتوصلت الدراسة إلى أن درجة التفكير
26

اإلبداعي لدى طلبة المرحلة الثانوية كانت (  ) 69,43وهي ضمن المتوسم المقبول تر وياً ،
وأظهرت الدراسة فروق دالة إحصائياً في الدرجة الكلية لصالح طلبة التخصة العلمي ومتغير
المدارا ولصالح المدارا الخاصة  ،وأوصى الباحثان إجراء دراسات مشابهة حول موضوع

التفكير اإلبداعي في مراحل مدرسية مختلفة ومتغيرات مختلفة .
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دراسة رمل ( : ) 2010

هدفت الد راسة إلى الكشف عن فاعلية األنشطة اإلثرائية في تنمية التفكير اإلبداعي والتحصيل
الدراسي في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف الخاما اابتدائي الموهوبات بالمدارا

الحكومية في مدينة مكة المكرمة  ،واتبعت الدراسة المنها شبه التجريبي  ،وتم اختيار عينة

الدراسة من طالب الصف الخاما اابتدائي بل عددها (  ) 50طالبة  ،ولتحقيق أهداف الدراسة
تم إعداد اختبار التفكير اإلبداعي لتورانا الشكل ( ب)  ،واختبار التحصيل الدراسي  .وأسفرت

النتائا أن طالبات المجموعة التجريبية تفوقن على نظيراتهن في المجموعة الضابطة في متوسم

درجات التفكير اإلبداعي والتحصيل الدراسي  .وقد أوصت الدراسة بضرورة توظيف األنشطة
ااثرائية ونماذجها التعليمية في تعلم الرياضيات بالمرحلة اابتدائية واقترحت ب جراء المزيد من

الدراسات التي تستخدم أنشطة إثرائية مختلفة وتطبيقها على عينة أكبر .
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دراسة أبو عاذرة ( : ) 2010

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيف استراتيجية " عبر ب خطمب قوم " في تدريا الرياضيات
على تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف السابع األساسي بغزة  ،وقد استخدمت الباحثة

المنها التجريبي على عينة من طلبة الصف السابع في محافظة رفح بل عددها (  ) 140طالباً

وطالبة ت م تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة  ،ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة

ب عداد اختبار التفكير اإلبداعي ودليل المعلم  .وأشارت نتائا الدراسة إلى وجود فروق دالة

إحصائياً بين متوسم درجات طالب وطالبات المجموعة التجريبية ومتوسم درجات طالب
وطالبات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في اختبار التفكير اابداعي  .وقد
أوصت الدراسة بضرورة إعداد برناما تدريبي للمعلمين أثناء الخدمة لتدريب المعلمين على كيفية
استخدام استراتيجية " عبر ب خطم ب قوم " في تدريا الرياضيات لتنمية التفكير اإلبداعي في

الرياضيات .

27
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دراسة عابدين ( : ) 2009

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية برناما تدريبي مبني على استراتيجيات العصف الذهني والتخيل
والتكرار في تنمية التفكير اإلبداعي لدى عينة من طلبة الصف العاشر  ،واشتملت عينة الدراسة

على (  ) 60طالباً وطالبة من طلبة الصف العاشر في مدارا بيت المقدا في منطقة جنوب

عمان وتم تقسيمهم عشوائياً إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية بواقع (  ) 30طالباً وطالبة لكل

مجموعة  ،ولتحقيق هدف الدراسة تم تطبيق اختبار تورانا للتفكير اإلبداعي الصورة الشكلية(أ) .

وأشارت نتائا الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً في التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف
العاشر لصالح المجموعة التجريبية  ،كما وأظهرت النتائا عدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى

لمتغير الجنا .
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دراسة الحداد ( : ) 2009

هدفت الدراسة إلى تصميم برناما مقترح في التفاضل والتكامل قائم على أساليب التفكير

الرياضي  ،وقياا فاعليته في تنمية اإلبداع لدى الطالب المعلمين للرياضيات بكلية التر ية

جامعة صنعاء  ،وتكونت عينة الدراسة من (  ) 74طالباً موزعين على مجموعتين إحداهما
تجريبية (  ) 37واألخرى ضابطة (  ) 37مستخدماً المنها التجريبي  ،واستخدم الباحث لهذا
الغرض استبانة أساليب التفكير الرياضي  ،وقوائم تحليل المحتوى الرياضي وفقاً للمستويات

المعرفية ومكونات البنية الرياضية وأساليب التفكير الرياضي  ،واختبا اًر لقياا اإلبداع الرياضي ،
واختبا اًر لقياا اإلبداع العام  ،وتوصلت الدراسة إلى النتائا التالية  :فعالية البرناما المقترح في

تنمية اإلبداع الرياضي واإلبداع العام ككا ا ا ال لدى الطالب المعلميا ا ا ا ان للرياضي ا ا اات بكلية التر ي ا ا ا اة
( مجموعة الدراسة )  ،ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائية بين درجات الطالب في

اختبار اإلبداع الرياضي ككل ولكل بعد من أبعاده  ،ودرجاتهم في اختبار اإلبداع العام ككل ولكل
بعد من أبعاده .
.20

دراسة مصطفى ( : ) 2009

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع إبداع الرياضيات في المنهاج الفلسطيني وفاعلية استخدام
الخرائم المفاهيمية وتطويرها ل بداع لطلبة الصف السابع األساسي في قباطية  ،واستخدم الباحث

المنها التجريبي لعينة بل عددها (  ) 253طالباً من مدرستين تحتوى كل منهما على ثالث

شعب أي بل (  ) 129ضابطة و (  ) 124تجريبية  ،واستخدم الباحث لهذا الغرض اختبا اًر
تحصيلياً  ،وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً في واقع إبداع الرياضيات في
المنهاج الفلسطيني وفاعلية استخدام الخرائم المفاهيمية بدالة الفروق بين القياسين القبلي
28

والبعدي لدى المجموعة التجريبية وااحتفاظ عند المجموعة التجريبية في جميع المستويات

والدرجة الكلية  ،كما أثبتت فاعلية استخدام الخرائم المفاهيمية لصالح المجموعة التجريبية .
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دراسة (: ) Erdogan , T and Akkana , 2009

ه دفت الدراسة إلى تحديد أثر نموذج فان هايل على التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف السابع .

واتبع الباحثون المنها التجريبي على عينة مكونة من (  ) 55طالباً مقسمين إلى مجموعتين
أحدهما ضابطة واألخرى تجريبية  .واستخدم الباحثون لهذا الغرض اختبار تورانا للتفكير

اإلبداعي  ،وتوصلت الدراسة إلى تفوق المجموعة التجريبية التي تم تدريسها باستخدام نموذج فان
هايل على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة العادية .

.22

دراسة خطاب ( : ) 2007

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية ما وراء المعرفة في تدريا الرياضيات على

التحصيل وت نمية التفكير اإلبداعي لدى طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي في محافظة
الفيوم بجمهورية مصر العر ية  ،واتبع الباحث في هذه الدراسة المنها التجريبي على عينة مكونة

من (  ) 137طالباً  ،حيث قسمهم عشوائياً إلى مجموعتين تجريبية وضابطة  ،حيث درا

طالب المجموعة التجريبية والبال

عددهم (  ) 70طالباً وحدة األعداد النسبية باستخدام

استراتيجية ما وراء المعرفة  ،بينما درا طالب المجموعة الضابطة البال عددهم (  ) 67طالباً

بالطريقة ااعتيادية  ،واستخدم الباحث لهذا الغرض اختبا اًر تحصيلياً  ،واختبار التفكير اإلبداعي
 ،وقد توصلت الدراسة إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في التحصيل
والتفكير اإلبداعي في الرياضيات  ،ووجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين التحصيل والتفكير

اإلبداعي في الرياضيات .
.23

دراسة أبو زايدة ( : ) 2006

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام األلعاب التعليمية في تدريا الرياضيات على تنمية
التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف السادا األساسي بمحافظة شمال غزة  ،وقد استخدم

الباحث المنها التجريبي على عينة قصدية مكونة من (  ) 80طالباً  ،نصفهم مجموعة تجريبية
والنصف اآلخر مجموعة ضابطة  ،واستخدم الباحث لتحقيق غرض الد ارسة اختبار التفكير

اإلبداعي للرياضيات  ،وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائية في اختبار التفكير
اإلبداعي بين القياسين القبلي والبعدي في المجموعة التجريبية لصالح القياا البعدي  ،ووجود
29

فروق دالة إحصائية في اختبار التفكير اإلبداعي للرياضي بين المجموعتين التجريبية والضابطة

لصالح المجموعة التجريبية في القياا البعدي  ،ووجود فروق دالة إحصائية في اختبار التفكير
اإلبداعي بين مرتفعي التحصيل في المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح مرتفعي التحصيل

في المجموعة التجريبية  ،ووجود فروق دالة إحصائية في اختبار التفكير اإلبداعي بين متوسطي

التحصيل في المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية  ،ووجود فروق دالة
إحصائية بين منخفضي التحصيل في المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح التجريبية ،

ووجود فروق دالة إحصائية بين متوسم درجات طالب المجموعة التجريبية تعزى لمتغير مستوى
التحصيل ( مرتفع – متوسم – منخفض ) في اختبار اإلبداع الرياضي لصالح طالب المجموعة

التجريبية ( مرتفعي – متوسطي – منخفضي ) التحصيل على الترتيب .
.24

دراسة ( : ) Park and Kwon , 2006

هدفت الدراسة إلى وضع برناما لتنمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى طالب الصف

السابع في سيول ،واتبع الباحثان المنها التجريبي على عينة مكونة من (  ) 398طالباً مقسمين
إلى مجموعتين أحدهما ضابطة واألخرى تجريبية  ،ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحثان
اختبار لقياا مهارات التفكير اإلبداعي  ،وأشارت الدراسة إلى أن أداء الطلبة في المجموعة

التجريبية أفضل من المجموعة الضابطة في مستويات التفكير اإلبداعي الثالث وهي ( الطالقة –
المرونة ب األصالة ) .
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دراسة أبو ندى ( : ) 2004

هدفت الدراسة إلى تحديد عالقة التفكير اإلبداعي بكل من العزو السببي ومستوى الطموح لدى
طلبة الصف الخاما والسادا اابتدائي في مدارا وكالة الغوث لالجئين في محافظة رفح

للعام الدراسي (  2003_ 2004م )  ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث اختبار تورانا

للتفكير اإلبداعي  ،ومقياا العزو السببي  ،ومقياا مستوى الطموح األكاديمي لطالب المرحلة
الثانوية  .وقد بلغت عينة الدراسة (  ) 261طالباً وطالبة  ،وقد أسفرت نتائا الدراسة عن وجود
عالقة ارتباطية موجبة ذات دالة إحصائية بين التفكير اإلبداعي وبعد العزو للجهد  ،كذلك وجود

عالقة ارتباطية موجبة ذات دالة إحصائية بين التفكير اإلبداعي ومستوى الطموح  ،وعدم وجود
عامل عام بين التفكير اإلبداعي والعزو السببي ومستوى الطموح .
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دراسة سليمان ( : ) 2004

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر النشاط التعليمي الحر بنادي الرياضيات للطالب الفائقين بالمرحلة

اابتدائية على تحصيلهم وتفكيرهم اإلبداعي  ،وتحقيقاً لهدف الدراسة استخدم الباحث المنها
التجريبي على عينة مكونة من (  ) 40طالباً تم توزيعهم إلى مجموعتين إحداهما ضابطة
واألخرى تجريبية  ،واستخدم الباحث لهذا الغرض اختبا اًر تحصيلياً بمستوياته ( تطبيق  ،تحليل ،

تركيب ) واختبار تفكير إبداعي  ،وتوصلت الدراسة إلى النتائا التالية  :وجود فروق دالة

إحصائياً في ااختبار التحصيلي بمستوياته ( تطبيق  ،تحليل  ،تركيب ) لصالح المجموعة
التجريبية في التطبيق البعدي  ،كذلك وجود فروق دالة إحصائياً في اختبار التفكير اإلبداعي
لصالح التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية  ،ووجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات
المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في ااختبار التحصيلي بمستوياته لصالح المجموعة

التجريبية في التطبيق البعدي  ،كذلك وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات
المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في اختبار التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية

.
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دراسة العجمي والشمري ( : ) 2004

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التدريا بطريقة التعلم التعاوني في تنمية القدرة على التفكير
اإلبداعي وزيادة التحصيل في مادة الرياضيات لدى طالب الصف األول المتوسم بدولة الكويت

 ،واتبع الباحثون في دراستهم المنها التجريبي وتكون ا ات عينة الدراسا ا ا اة من (  ) 49طالباً منه ا ام

(  ) 24طالباً في المجموعة التجريبية و (  ) 25طالباً في المجموعة الضابطة  ،واستخدم
الباحثون اختبار الذكاء غير اللغوي  ،واختبار التفكير اإلبداعي إلى جانب اختبارين تحصيليين
متكافئين في مادة الرياضيات أحدهما يطبق قبلياً واآلخر بعدياً  ،وقد أسفرت نتائا الدراسة إلى
وجود فروق دالة إحصائية بين المجموعتين في كل من التحصيل الدراسي والتفكير اإلبداعي
بمكوناته ( الطالقة ب المرونة ب األصالة ) لصالح المجموعة التجريبية .
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دراسة األستاذ ( : ) 2003

هدفت الدراسة إلى معرفة دور األستاذ الجامعي في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة جامعة
األقصى  ،حيث اختار الباحث العينة بالطريقة العشوائية الطبقية من جامعة األقصى وفق

متغيرات الدراسة بمعدل  20%من المجتمع األصلي فبلغت  600طالب وطالبة  ،واستخدم
الباحث في دراسته اختبار تورانا للتفكير اإلبداعي باستخدام الكلمات الصورة ( أ )  ،وأظهرت

نتائا الدراسة وجود فروق دالة إحصائية لمستوى التفكير اإلبداعي ب بعاده الثالثة لدى طلبة
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الجامعة ترجع للمستوى الدراسي والتخصة  ،وكذلك عدم وجود فروق دالة إحصائية في مستوى

اإلبداع لدى طلبة الجامعة تعزى لمتغير الجنا .
.29

دراسة ( : ) Mcdonugh , 2002

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى ت ثير برناما لتعليم الكتابة اإلبداعية في تسهيل إصالح األحداث
الجانحين  ،واستخدم الباحث المنها التجريبي  ،حيث قام بتعليم مجموعة من الطالب الجانحين

تتراوح أعمارهم بين  13_19سنة كتابة القصة بواسطة كتاب مهنيين  ،استغرقت التجر ة ما

يقارب ثمانية أشهر  ،وأسفرت النتائا ب ن الكتابة اابداعية أدت إلى إحداث نتائا إيجابية لدى

الطالب بطرق متعددة حيث أنها تقدم مخرجاً عاطفياً لهم  ،وأن األساليب التدريسية التي
استخدمت بواسطة الكتاب المعلمين عملت على بناء عالقات ثقة  .وأوصت الدراسة بااهتمام

بالتعبير الكتابي اإلبداعي لما له من أهمية في الت ثير على اآلخرين .
.30

دراسة شحاتة والبربري ( : ) 2000

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برناما مقترح لتنمية اإلبداع في الرياضيات لدى طالب الصف
الخاما اابتدائي وأثره على القدرة اإلبداعية العامة والتحصيل  ،واتبع الباحثان المنها التجريبي

على عينة مكونة من (  ) 83طالباً وطالبة  ،حيث تكونت المجموعة التجريبية من ( ) 41

طالباً والمجموعة الضابطة من (  ) 42طالباً  ،واستخدم الباحثان اختبار تحصيلي  ،واختبار
القدرة على التفكير اإلبداعي في الرياضيات  ،واختبار تورانا للتفكير اإلبداعي  ،وتوصلت

الدراسة إلى النتائا التالية  :وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في
اختبار التفكير اإلبداعي في الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية  ،وجود فروق دالة إحصائياً
بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار اإلبداع العام ( تورانا ) لصالح المجموعة

التجريبية  ،وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار التحصيل
في الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية .

التعقيب على دراسات المحور الثاني :
من خالل ما تم عرضه من دراسات سابقة تم التوصل إلى األفكار البحثية والخالصات المحورياة

التالية بما يخدم ويفيد الدراسة الحالية وذلك كما يلي :
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أوالً  :من حيث األهداف :
اهتمت الدراسات السابقة بتنمية مهارات التفكير اابداعي في العديد من المواد الد ارساية وبالم ارحال
التعليمية المختلفة كدراسة ( عبد العزيز  ) 2014 ،ودراسة ( أبو داود  ) 2013 ،ودراسة ( أبو

عطا . ) 2013 ،

ثانياً  :من حيث العينة :

إن العديااد ماان الد ارسااات السااابقة أجرياات فااي م ارحاال تعليميااة مختلفااة باادءاً ماان مرحلااة الروضااة

كدراسة ( خضر  ) 2011 ،ومن ثم المرحلة اابتدائية كدراسة ( عبد العزيز  ) 2014 ،ودراسة

( أبو داود  ) 2013 ،ودراسة ( صيام  ) 2013 ،ومارو اًر بالمرحلاة اإلعدادياة كد ارساة ( فاارا ،

 ) 2013ود ارساة ( فلمباان  ) 2011 ،ومارو اًر بالمرحلاة الثانوياة كد ارساة ( برهاوم ) 2013 ،

ااء بالمرحلااة الجامعيااة
ود ارسااة ( حمادنااة وعياصارة  ) 2010 ،ود ارسااة ( عاباادين  ) 2009 ،وانتها ً
كدراسة ( الحدابي وآخرون  ) 2011 ،ودراسة ( الحداد  ) 2009 ،ودراسة ( األستاذ )2003 ،
ثالثاً  :من حيث األدوات المستخدمة :

تنوعاات األدوات فااي الد ارسااات التااي تناولاات التفكياار اابااداعي فااي م اواد مختلفااة  ،حيااث اشااتركت

معظاام الد ارسااات فااي اسااتخدام اختبااارين أحاادهما للتفكياار اابااداعي واآلخاار تحصاايلي واعااداد دلياال

للمعلم وتحليل المحتوى كدراسة ( الدبش  ) 2011 ،ودراسة ( أبو عاذرة ) 2010 ،

رابعاً  :من حيث المنهج  :تنوعت الدراسات التي تناولت التفكير اابداعي فاي اساتخدام المانها ،
فقد استخدمت غالبية الدراسات المنها التجريبي كدراسة ( المدهون  ) 2013 ،ودراسة ( فارا ،

 ) 2013ودراسة ( زعرب  ) 2012 ،ودراسة (الدبش  ) 2011 ،ودراسة (أبو عاذرة ) 2010 ،

 ،ودراسات استخدمت المنها شبه التجريبي كدراسة ( عبد العزيز ) 2014 ،ودراسة (أبو داود ،
 ) 2013ودراسة (رمل  ، ) 2010 ،في حين استخدمت دراسات أخرى المانها الوصافي كد ارساة

( برهوم  ) 2013 ،ودراسة ( العيد . ) 2011 ،
خامساً  :من حيث النتائج :

أكاادت الد ارسااات السااابقة علااى إمكانيااة تنميااة مهااارات التفكياار اإلبااداعي لاادى الطلبااة عاان طريااق
التعليم المنظم المقصود أي عن طريق براما مخططة واستراتيجيات هادفة وليا عان طرياق نماو

عشوائي  ،حيث أشارت جميع الدراسات التجريبية إلى أن المجموعة التجريبية تفوقات فاي مهاارات

التفكير اإلباداعي مثال دراس ا اة ( عباد العزياز  ) 2014 ،ود ارس اة ( أباو داود  ) 2013 ،ودراسا ا ا ا اة
( أبااو عط ا ا ا ا اا  ) 2013 ،د ارسا ا ا ا ااة ( بره ا ا اوم  ) 2013 ،د ارس ا ا ا ا ااة ( الاادبش  ) 2011 ،ود ارس ا ا ا ا ااة

( ) Erdogan & T and Akkana , 2009
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التعقيب العام على الدراسات السابقة :
 .1أكادت معظاام الد ارسااات الساابقة التااي تناولاات المحاكااة الحاسااو ية علااى فاعليتهاا فااي التحصاايل
الدراسي في العديد من المباحث .

 .2أكاادت الد ارسااات السااابقة علااى أهميااة التفكياار اابااداعي وضاارورة تاادريب الطلبااة علااى مها ارتااه
المختلفة .

 .3أكادت الد ارسااات علااى إمكانياة تنميااة مهااارات التفكيار اإلبااداعي لاادى الطلباة عاان طريااق التعلاايم
الماانظم المقصااود أي عاان طريااق ب اراما مخططااة واسااتراتيجيات هادفااة ولاايا عاان طريااق نمااو

عشوائي .

 .4كش اافت نت ااائا الد ارس ااات ع اان فاعلي ااة البا اراما وااس ااتراتيجيات المس ااتخدمة ف ااي تنمي ااة مه ااارات
التفكي اار ااب ااداعي  ،وتنوع اات األس اااليب والعوام اال الم ااؤثرة ف ااي ه ااذا المج ااال ومنه ااا المحاك اااة
الحاسو ية  ،واألنشطة اإلثرائية .

 .5على الرغم من فعالية التدريا باستخدام المحاكاة الحاسو ية ب إا أن الواقع داخل مدارا
فلسطين ( محافظات قطاع غزة ) يخلو من تطبيق المحاكاة الحاسو ية في العملية التعليمية

داخل الفصول الدراسية .

ويمكن للدراسة الحالية اإلفادة من الدراسات السابقة في جوانب عديدة منها :
 .1بناء اختبار لقياا مهارات التفكير اإلبداعي .
 .2م ارعاااة العواماال المااؤثرة فااي تنميااة مهااارات التفكياار اإلبااداعي عنااد إعااداد دلياال المعلاام وتنفيااذه
والتي تثير اإلبداع والتفكير وجذب اهتمامات الطلبة .

 .3كيفية اختيار العينة .

 .4استخدام األسلوب اإلحصائي المناسب في فحة فرضيات الدراسة .
أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :
 .1اتفقت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في أهمية برنااما المحاكااة الحاساو ية فاي
المباحث الدراسية المختلفة في تنمية مهارات التفكير اابداعي .

 .2اتفقاات بعااض الد ارسااات السااابقة مااع الد ارسااة الحاليااة فااي الماانها المتبااع  ،وفااي بناااء أدوات
الدراسة  ،وفي اعداد اختبار التفكير اابداعي وفي اعداد الدروا وتطبيق البرناما .

 .3المناها الدراسية ا تلبي حاجات الطلبة وا تقدم لهام مهاارات تفكيرياة مناسابة للعصار وكافياة
في جميع المجاات .
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 .4جميااع المناااها الد ارسااية بحاجااة إلااى إعااادة النظاار فيهااا لتضاامينها مهااارات التفكياار المناساابة
للطلبة التي تساعدهم في حل مشكالتهم الحياتية .
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الفصل الثالث
اإلطار النظري

 المحور األول _ المحاكاة الحاسوبية
 المحور الثاني _ التفكير االبداعي
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الفصل الثالث

اإلطار النظري
تسعى هذه الدراسة إلى تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مساق مبادئ الكهر اء

باستخدام المحاكاة الحاسو ية  ،لذلك ف ن هذا الفصل يهدف إلى تحديد أسا وخطوات ومراحل
توظيف المحاكاة الحاسو ية في تنمية مهارات التفكير اابداعي وذلك من خالل بيان طبيعة
المحاكاة الحاسو ية  ،وتحديد مهارات التفكير اابداعي  ،وسبل تنميتها  ،ولتحقيق ذلك تم تقسيم

هذا الفصل إلى محورين على النحو التالي :
المحور األول  :المحاكاة الحاسو ية
المحور الثاني  :التفكير اابداعي

وفيما يلي سيتم تناول هذه المحاور بشئ من التفصيل .
المحور األول  :المحاكاة الحاسوبية
مفهوم المحاكاة :
يتحدد مفهوم المحاكاة بالتعرف على المعنى اللغوي وااصطالحي لها  ،فاألصل اللغوي
لكلمة " محاكاة " هو الفعل " حكى " فيقال حكى الشيء حكاية  :أتى بمثله وشابهه  ،والمضارع

يحكي :يقال فالن يحكي الشما حسناً ويحاكيها معنى  .وعنه الحديث  :نقله  .وحاكاه  :شابهه
في القول والفعل أو غيرهما  .والحكاية  :ما يحكى ويقة  ،وقع أو تخيل  ( .مجمع اللغة

العر ية ) 165 : 1997 ،

وعرفت في معجم التقنيات التر وية على أنها نظام بديل يستعمل لتعليم األنشطة  ،بحيث

تجعل المواد والتدريبات المستخدمة أقرب ما تكون إلى الوضع التعليمي الحقيقي الذي تمارا فيه
هذه العمليات  ( .الصوفي ) 240 : 1997 ،
أما في معجم المصطلحات التر وية فعرفت على أنها تقنية تعليمية تتم بمحاكاة موقف

من الحياة الحقيقية  ،حيث يقوم الطالب والمعلمون ب داء مواقف تدريسية كمحاولة تهدف إلى

جعل النظرية موجهة عملياً وواقعياً  ( .حنا وجرجا ) 321 : 1998 ،
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بينما في قاموا التر ية عرفت ب نها مصطلح عام يصف مجموعة كبيرة من األساليب

التي تستخدم النماذج سواء كانت رديئة أو غير ذلك لتقديم الواقع  ،وأنها غالباً وسيلة تقدم
بواسطتها النظم المعقدة ( كالطائرة ) بطريقة مبسطة  ،لتسمح بممارسة المهارات بدون استخدام

عقاب قاا والذي يحدث نتيجة أخطاء في الواقع  ،وتستخادم أكثا ا ا ا ا ا ار في العالقا ا ا ا اات اإلنسانيا ا ا ا اة

 ( .توفيق . ) 2003 ،
وتعرف المحاكاة في قاموا اكسفورد ب نها أسلوب لتقليد سلوك أو موقف أو نظا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام

( اقتصادي  ،ميكانيكي  ) ..عن طريق استخدام نموذج مشابه للواقع ،وذلك إما لجمع

المعلومات المالئمة عن النظام أو لتدريب أشخاة على هذا الموقف  ( .باز ) 1 : 2001 ،

وتعرف المحاكاة في الموسوعة العر ية لمصطلحات التر ية وتكنولوجيا التعليم ب نها عبارة
عن عمل نموذج أو مثال لموقف من المواقف الواقعية ويسند لكل من يساهم فيها دور خاة

محدد يواجه فيه ظروف صعبة معينة وعليه أن يقوم بتقديم الحلول للمشكالت التي تواجهه في

هذه الظروف أو اتخاذ الق اررات المناسبة  ( .صبري ) 264 : 2001 ،

وعرفها (المشيقح  ) 262 : 1992 ،ب نها أنشطة صممت لتمثيل الحياة الحقيقية وغالباً

تكون تمارين تعليمية قصد منها تمثيل األنشطة الحياتية بشكل كبير .

وعرفها ( بدر  ) 80 : 1995 ،ب نها طريقة مفيدة لتقليد أنظمة بيئية من الصعب

دراستها  ،أو إحضارها داخل الفصل الدراسي.

وتعتمد على تجديد موقف معين مستمد من الحياة وتبسيطه  ،بحيث يقدم الموقف بطريقة تماثل

موقف الحياة الحقيقية ( الفرجاني . ) 195 : 1997 ،

وعرفها( سترانا  ) 82 : 1992 ،ب نها موقف يشعر الطالب فيه أنه في موقف حر ،
حيث المواقع واألحداث الشبيهة بالمواقع واألحداث الحقيقية  ،وهي تظهر بشكل كبير ااعتماد

على العقالنية والتنظيم في عرض المعلومات وتنسيقها .

وعرفها ( عبد الحميد  ) 18 : 1998 ،ب نها نموذج يتم فيه تبسيم عناصر العالم

الواقعي  ،ويعرض في صيغة يمكن توفيرها في حجرة الدراسة  ،أو حجرة العمل  ،أو حجرة

المعيشة .
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ويرى ويندسكتلي وأندير(  ) Windschile & Ander , 1998المشار إليه في

( الديك ) 38 : 2010 ،أن المحاكاة تمد الطلبة ببيئة تسمح لهم باكتشاف النظام  ،ومعالجة
المتغيرات  ،ويمكن أن تستخدم كوسيلة تساعد المعلم في توضيح المفاهيم  ،ويمكن استخدامها

بواسطة الطالب أنفسهم  ،وذلك لتفسير الظواهر التي ا يمكن فهمها في الظروف الطبيعية .

ويرى ثورمان (  ) Thurman , 1993 : 75ب ن المحاكاة التعليمية هي موقف مرن

يمر به الطالب بمشكلة ويؤدي إلى تتابعات من ااستقصاء والق اررات واألحداث ثم يستقبلون
معلومات عن الطرق والوسائل التي يستنبطها الموقف ويغيرون في استجاباتهم لهذه األحداث
لذلك ف ن المحاكاة التعليمية تقوم بما هو أكثر من تقديم مظاهر مماثلة ومطابقة للموقف نفسه
ويعرف الباحث المحاكاة الحاسو ية ب نها نموذج يبسم مفاهيم الكهر اء والذرة وتوصيل

المقاومات باستخدام الحاسوب وهو يستجيب ألوامر وق اررات المستخدم ويعطي نتائا مشابهة لما
يمكن تطبيقه في الواقع العملي  ،ويهدف لتنمية مهارات التفكير اابداعي من خالل نماذج

تحاكي الواقع تعرض للطلبة .
األس

النفسية والتربوية للمحاكاة الحاسوبية:
يعد استخدام المحاكاة في مجال التعليم تطبيقاً مباش اًر لنظرية ( برونر) وهي  :التعلم عن

طريق البحث عن المعرفة ( ااستقصاء )  ،حيث تهدف المبادئ األساسية في نموذجه

ااكتشافي الى مساعدة الطلبة على التبصر في العالقات  ،وتكوين نظرة واقعية وصحيحة حول
المبادئ األساسية المنظمة لبيئة المادة الدراسية بغض النظر عن محتواها أو مضمونها  ،ألن

التمكن في هذه البيئة في حد ذاته يسهل التعلم واانتقال  ،ويزود الطالب بالقدرة على مقاومة

النسيان .

وتعمل المحاكاة على تعديل األفكار السابقة لدى الطالب  ،وتضيف إليه معلومات

جديدة  ،أو تعيد له تنظيم األفكار الموجودة لديه  ،وهذا جوهر النظرية البنائية وما تنادي به
إلحداث التعلم  .كذلك ترتبم استراتيجية المحاكاة أيضاً بنظرية معالجة المعلومات  ،إذ تركز هذه
النظرية على أن العقل البشري محدود في قدرته على إجراء العمليات العقلية المختلفة في فترة
زمنية محددة  ،حيث إن الذاكرة تصل إلى ما يعرف بالعبء الزائد إذا كانت هناك عمليات
ومعلومات كثيرة يقوم بها  ،وبالتالي لن يستطيع المتعلم تعلم ما يفترض أن يتعلمه  ،أو يقوم

بالعمليات العقلية التي يفترض أن يقوم بها لحل مس لة أو فهم ظاهرة علمية  .ومن هذا المنطلق
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ف ن استراتيجية المحاكاة تعمل على جعل عملية التعلم مركزة  ،وتقلل مشتتات التعلم  ،وبالتالي

تقليل العبء على الذاكرة  ( .الديك ) 40 : 2010 ،
أهمية المحاكاة الحاسوبية :

ا شك أن ااهتمام بالمحاكاة الحاسو ية ازداد بشكل كبير في اآلونة األخيرة بين
المهتمين بمختلف الدراسات وخاصة العاملين في حقل التعليم  ،ويعود ذلك إلى الحاجة ألدوات
برمجية تساعد في تحقيق فهم أعمق لعناصر الواقع وألغراض التدريب واكتساب المهارات العملية

المختلفة حيث يصعب توفيرها بسبب عدم مواءمة الوقت أو المكان أو خطورة تنفيذ عملية معينة
 ،ومن هذا المنطلق برزت أهمية المحاكاة الحاسو ية كتطبيقات حاسو ية تسد الحاجة في هذا

المجال وتساعد على نقل عالم األنظمة الواقعي إلى شاشات الحاسوب ذات القدرة الرسومية

العالية الدقة إلى أن يصلوا إلى ما يطمحون إليه من فهم وقناعات وتحقيق األهداف التعليمية

المرجوة .

ويحدد ( توفيق  ) 254 : 2003 ،الكثير من المؤثرات المعاصرة التي أثرت بقوة في

مسار العملية التعليمية ومحتواها وأساليبها والتي أدت للعديد من المتطلبات التي تدعو إلى
ضرورة استخدام المحاكاة الحاسو ية في التعليم منها :
 االنفجار المعرفي  :حيث أدى التقدم الهائل في العلم وتوسع مجاات وموضوعات الدراسة
مما زاد موضوعات الدراسة في المادة الواحدة وأدى إلى تشعب مجااتها ولذلك كان ابد
للتقدم في عملية التعليم والتعلم حتى تواكب التقدم السريع في العلم وهنا جاء دور المحاكاة

الحاسو ية في تسهيل حف واسترجاع المعرفة بكل يسر وسهولة .

 التقدم التكنولوجي  :حيث جعل التقدم التكنولوجي العالم قرية صغيرة من خالل األنظمة
الضخمة التي ظهرت مثل الشبكة العلمية اانترنت وااتصاات التي سهلت تبادل المعلومات

والوصول إلى المعرفة وحتى يستفيد التعليم من ذلك التقدم التكنولوجي الهائل ت تى هنا أهمية
المحاكاة الحاسو ية كي تسخر التكنولوجيا واإلمكانات الضخمة ليستغلها التعليم ليقدمها

المعلمين ليستخدموها أفضل استخدام .

 االنفجار السكاني  :إن العالم يشهد زيادة سكانية لوغاريتمية أدت إلى اكتظاظ الفصول
الدراسية بالطالب وازدحامها بالدارسين فتبرز أهمية المحاكاة الحاسو ية في تسهيل تعلم أعداد
كبيرة من الطالب .
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 نمو االتجاه العلمي  :ما نعيشه اآلن من اتجاهات وما يسيطر على أفكارنا من فلسفات قد
ت ثرت كثي اًر بالعلم وتطبيقاته ومن هنا وبفضل الحركة العلمية وما كونته لدى األفراد من

اتجاهات أصبحت الخبرة الحسية هي المادة األولى للتعليم والتعلم وأصبحت المدركات

الحسية أهم من األفكار للوصول إلى الحقيقة العلمية  ،ومن هنا تبرز أهمية المحاكاة

الحاسو ية حيث إنها تتيح للمتعلمين فرصاً أكثر للتعليم والتعلم عن طريق الحواا والممارسة
والتدريب وتوسيع مجال الخبرات التي يمر فيها المتعلم  ،و ذلك تستجيب لما يؤكده ااتجاه
العلمي من أساليب ومناها تعليم كما المحاكاة الحاسو ية من أكثر الصي استجابة لمفهوم

الخبرة الشاملة والمتكاملة التي تتفاعل مع النشاط اإلنساني بمختلف جوانبه .

 تطور مفهوم فلسفة التعليم وتغير دور المعلم  :حيث أصبح المتعلم هو محور العملية
التعليمية وتحول دور المعلم من ملقن إلى موجه ومصمم للتعليم ونتيجة للتطورات التر وية

الحديثة أصبح هدف التعليم

هو التعلم  ،وتستجيب المحاكاة الحاسو ية ومستحدثاتها

التكنولوجية لجميع التطورات في مفهوم التعليم وتقدم إمكانات كبيرة للتعلم الفردي والجماعي

حيث تستجيب استجابة كاملة لجعل التعليم وفقاً لقدرات المتعلمين واحتياجاتهم  ،كما أنها من
خالل ما توفره من إمكانات تدريبية متنوعة تتيح فرصاً أكبر لتنويع طرق التدريا وتبني
استراتيجيات تعليمية جديدة كما أنها قادرة على ااستجابة لتحقيق ااتجاه الحديث نحو

ااهتمام بالتعلم  ( ،تعلم لتعرف ب تعلم لتكون ب تعلم لتعمل ب تعلم لتشارك اآلخرين ) .

 تغير مفهوم الوظيفة  :إن التغير السريع والتقدم التكنولوجي المتزايد يتطلب مهارات وظيفية
عالية ومستمرة خالل الفترة المهنية وذلك أدى لزيادة الطلب على التعليم والتدريب ف صبحا

يندمجان معاً في إطار متكامل بهدف التعلم في مجال التعليم الوظيفي لتنمية القوى البشرية
وسعيها المتواصل لتحسين مهاراتها وللتزود بالخبرات والمعارف الجديدة .

 تسهيل التعليم والتدريب  :تسهيل التعليم والتدريب من المبررات العديدة التي تستخدم من
أجلها المحاكاة الحاسو ية في التعليم اآلتي :

♦ التكلفة  :تستخدم المحاكاة الحاسو ية حينما تكون التجارب المعملية مكلفة أو حينما تكون
األنشطة الحقيقية مستحيل تنفيذها في غرفة الدراسة مثل نظام المجموعة الشمسية وتتبع

مسار قمر صناعي في مداره حول األرض أو حركة الكواكب .

♦ الخطورة  :تستخدم المحاكاة الحاسو ية حينما تكون التجارب المخبرية خطيرة مثل
المفاعالت النووية والذرية وتجارب اإلشعاع أو الغازات السامة .

♦ اختزال الوقت  :تستخدم المحاكاة الحاسو ية حينما يتطلب األمر دراسة النموذج الحقيقي
إلى وقت طويل مثل نموذج لنمو النباتات أو نموذج الجينات البشرية أو نموذج ألحداث
وقعت في الماضي .
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♦ الصغر  :مثل نموذج لدراسة الذرة أو البكتيريا .

♦ التدريب  :حيث تسمح للمتدر ين فيها أن يتعاملوا مع مواقف مبسطة على الشاشة تناظر
ما يحدث في دنيا الواقع  ،كدراسة مناسك الحا  ،وتدريب الطيارين  ،ورواد الفضاء  ،وقيادة

السيارات  ،وتدريب األطباء .

♦ التك اررية  :في عرض المعلومات والبيانات والمحتوى التعليمي عند الطلبة .
♦ المرور بخبرة يستحيل الحصول عليها في الحياة العادية .
♦ الدقة والوضوح في تحديد النتائا .

خصائص المحاكاة الحاسوبية:
لخة ( نصر هللا  ) 17 : 2010 ،خصائة المحاكاة الحاسو ية فيما يلي :
 .1تعبر المحاكاة الحاسو ية عن أنشطة محددة األهداف .

 .2يتم بناء البراما القائمة على المحاكاة على أساا من المرونة وسهولة التحكم .
 .3تسمح براما المحاكاة الحاسو ية للمتدر ين بتغيير ظروفهم وأوضاعهم وطريقة تعلمهم من
خالل هذه البراما .

 .4يختلف مستوى األداء من متدرب إلى آخر ولكن في النهاية تضمن هذه البراما تحقق
األهداف التي وضع البرناما من أجلها .

 .5تسمح المحاكاة الحاسو ية بالتنويع في أساليب التقويم وااستفادة من نتائا التقييم كتغذية
راجعة للمعلم لتوجيه عملية تقديم المحتوى .

ويقدم الباحث عدة خصائص أخرى للمحاكاة الحاسوبية أهمها :
 .1تقدم المحاكاة الحاسو ية سلسلة من األحداث الواضحة للمتعلم مما يتيح له فرصة
المشاركة اايجابية في أحداث البرناما .

 .2تقدم المحاكاة الحاسو ية للمتعلم العديد من ااختيارات التي تناسبه .
 .3براما المحاكاة الحاسو ية تستعين بالصور والرسوم الثابتة والمتحركة الواضحة والدقيقة
التي تساعد المتعلم على فهم وتخيل الواقع .

 .4توجه المتعلم التوجيه السليم لدراسة تعتمد على تحكم المتعلم في بيئة التعلم مع توفير
قاعدة كبيرة من المعلومات التي يمكن أن يلج إليها لتعاونه في فهم الموضوع محل

الدراسة .
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خطوات ومراحل توظيف استخدام المحاكاة الحاسوبية :
اقترح جودرث (أبو ماضي  ) 16 : 2011،مراحل لتوظيف المحاكاة في التعليم بشكل
فاعل وهي  :التمهيد و ها يصنف المعلم المعلومات األساسية التي يحتاجها الطلبة والمهمة

للم حاكاة ( متضمنة تقارير  ،خرائم  ،خطم  ،استراتيجيات  ،إجراءات )  .ويوضح األهداف

التي تحققها التمارين  ،ويوزع األدوار والواجبات والمسئوليات  .ويوضح للطلبة خطوات حل

التمارين  ،والزمن المحدد لها  ،والمصادر المتاح للطالب استخدامها .
وفي أثناء األداء يالح المعلم السلوك والتواصل بين الطلبة ويدون النقاط المهمة لعمل

تغذية راجعة لها  ،والخاتمة التي تتطلب تغيي اًر في دور المعلم  ،حيث يقوم بدور أكثر فعالية مثل
 :إلقاء األسئلة  ،مناقشة الق اررات  ،تدعيم المهارات  ،تقييم الطلبة  .وهذا ما يطلق عليه التقويم

البنائي التكوينى الذي يهدف إلى التركيز على المهارات العملية للطلبة أكثر من النظرية .
بينما حدد أستون سبع مراحل لتطبيق المحاكاة في التعليم وهي ( الفهم  ،وتشخية

المشكالت  ،وابتكار الحلول البديلة  ،وتوقع النتائا  ،وتقويم البدائل  ،واتمام التحليل  ،وتبلي

النتائا  ،واستخالة المعلومات )  ( .ألن شوفيلد  . ) 1997 ،وأكد ( الحيلة  ) 1998 ،أنه
لتوظيف المحاكاة التعليمية في التعلم الصفي بشكل فاعل ابد من إتباع المراحل األر ع اآلتية :

( اإلعداد  ،التنفيذ  ،التقويم والمتابعة )

بينما رأى ( أبو ماضي  ) 16 : 2011 ،أن التعليم باستخدام المحاكاة من خالل أر ع

مراحل هي  :التوجيه وفيها يعرض المعلم الموضوع المطلوب دراسته  ،والمفاهيم المتضمنة في

المحاكاة الفعلية  ،وشرحاً وتفسي اًر للمحاكاة  ،وا ينبغي أن يكون هذا الجزء األطول مطواً  ،بل
يمكن أن يكون سياقاً هاماً أو خافية أو إطار للنشاط التعليمي .
والتدريب المشارك يبدأ به الطلبة في ااندماج في المحاكاة  ،ويقدم المعلم أهداف

المحاكاة والقواعد واإلجراءات وأنواع الق اررات  ،بمعنى تدريب كامل ( ممارسة مختصرة ) على

أسلوب العمل مع برناما المحاكاة  ،للت كد من أن الطلبة قد فهموا جميع التعليمات ويستطيعون
القيام ب دوارهم  .واجراءات عمليات المحاكاة نفسها وفي هذه المرحلة يشارك الطلبة في المحاكاة
 ،وعلى المعلم أن يقوم بدور الموجه والمرشد  ،ويوقف المحاكاة بين الحين واآلخر ليتلقى الطلبة

التغذية الراجعة  ،وليقوموا أداءهم وق ارراتهم  ،وليستوضحوا عن أي فكرة أو فهم خاطئ.

43

واستخالة المعلومات والمفاهيم األساسية المفيدة وفي هذه المرحلة يساعد المعلم الطلبة

في تقويم المحاكاة ور طها بالمحتوى المطلوب دراسته وبالعالم الحقيقي الواقعي  ،ويمكن أن يتم
استخالة المعلومات ب كثر من طريقة بداية من المناقشات الحرة وانتهاء ب عداد تقارير مكتوبة ،

أو تعليقات على البرناما أو أداء مهام تجريبية .
خطوات تصميم المحاكاة الحاسوبية :

حدد كل من ليرمان و در (  ) Lierman , 1994 : 17و ( بدر ) 16 : 1995 ،

خطوات تصميم المحاكاة الجيدة للتعليم وهي  :تحليل خصائة المتعلم من حيث عمره وخلفيته

العلمية والثقافية  ،وتحديد الهدف التعليمي بدقة  ،واختيار محتوى المحاكاة بما يخضع لمعايير
اختيار الوسائم التعليمية من حيث  :مالئمة المحتوى للهدف التعليمي المحدد سلفاً  ،ومناسبة
التكلفة مع العائد المتوقع  ،ومدى توفر فرصة التدريب على المهارات  ،ومدى وضوح القواعد

وامكانية التعديل وااستخدام.
وإلعداد تصميم جيد للمحاكاة التعليمية اقترح ( زاهر  ) 34 : 1997 ،ما يلي  :أن

تكون المحاكاة محددة ومنطقية وواضحة األهداف  ،وتثير اهتمام المتعلم  ،وتمكن الطالب من
إعادتها لتحقيق أغراضها التعليمية  ،وتما أشياء حقيقية بالنسبة للطالب  ،وتعتمد على قواعد
بسيطة واضحة وأجهزة غير معقدة  ،وتتيح للمعلم فرصة الحصول على استجابات المشتركين

فور التنفيذ  ،ويسهل تعديلها بما يتالءم مع الظروف ويسهل تقييم أداء الطلبة بعد اانتهاء منها .
عناصر المحاكاة الحاسوبية :

ويرى ( بدر  ) 83 : 1995 ،أن المحاكاة الحاسو ية تتكون من مجموعة من العناصر هي :

 نموذج يمثل تجريداً أو تبسيطاً أو إيضاحاً للموقف التعليمي من خالل الحاسوب
 القواعد ( القوانين ) التي تحكم سلوك النموذج .
 وسيلة التفاعل .

 التغذية الراجعة .
 طريقة التعقيب على الق اررات .
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أشكال المحاكاة الحاسوبية :
ويبين ( أبو السعود  ) 33 : 2009 ،عدة أشكال للمحاكاة الحاسو ية من أبرزها :

 تمثيل األدوار  :تقوم طريقة تمثيل األدوار على عمل نموذج لموقف علمي بحيث يتم تناوله
بواقعية تقر ه إلى أذهان الطالب وتعتبر تمثيل أحد المواقف في الحقيقة تقليد هذا الموقف

ومحاكاته بطريقة محدودة وبسيطة تسهل على الطالب فهمها .

 نموذج مطابقة الواقع  :حيث تكون األجهزة والبراما مطابقة لما يوجد في الواقع ولكنها تكون
مصغرة نسبياً مثل نموذج التدريب على الطيران أو براما قيادة المركبات الفضائية حيث
تكون غرفة التدريب بها كامل التجهيزات والمواد وأدوات التحكم التي توجد في المركبة

الحقيقية .

 المسابقة  :حيث يكون هناك تنافا بين اثنين أو أكثر من المتعلمين حسب القوانين المتفق
عليها وهذا يعطي الطالب فرصة للتداخل وااندماج مع بعضهم على الرغم من وجود

عنصر المحاكاة ويشكلوا نموذجاً متداخالً شامالً لخصائة األنشطة الممارسة .
تصنيف المحاكاة الحاسوبية :
صنف ( ألن شوفيلد  ) 1995 ،المحاكاة إلى أر عة أنواع أساسية وهي :

 .1المحاكاة التجريبية  :تعمد الطريقة التقليدية في التجريب العملي لضبم ومعالجة
المتغيرات اختبار الفرضيات  .وتستخدم دوماً في المختبرات النفسية  ،والتطابق بين
نتائا المحاكاة التجريبية في مواقف مختلفة يؤكد أنها حاسمة .

 .2المحاكاة التوقعية ( التنبؤية )  :التي تقوم على نماذج من النظم تسعى إلى توقع

النتائا أكثر من تدقيق البيانات  ،وعلى سبيل المثال يستخدم الباحثون النماذج

ااقتصادية دوماً لمحاكاة ااقتصاديات الوطنية والعالمية  ،واختبار اتجاهات التغيرات

ااقتصادية المتنوعة  ،ومن الواضح أن نجاح المحاكاة هنا يعتمد على نجاح النموذج

في تكرار النظام الدولي بدقة .

 .3المحاكاة التقويمية  :تستخدم عادة في التدريب  ،بهدف تقويم استجابات الفرد أو
المجموعة أو المؤسسة للمشكالت الواقعية التي تم محاكاتها  ،وهي تحاول التحكم

بالعناصر الجوهرية للمشكالت المعنية بما يجعل المشاركين يجر ون  ،ويعدلون سلوكهم
وق ارراتهم  ،وما إلى ذلك .

 .4المحاكاة التعليمية  :وهي أساساً لتعليم الفرد والمجموعة  ،وتؤدي إلى تغيير السلوك
والمواقف المصاحبة له  ،واستخدمت في هذه المحاكاة أساليب نموذجية تتضمن تمثيل
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األدوار وأنواعاً من تمارين المجموعة  ،ويرتبم هذا النوع من المحاكاة بوضوح مع
المحاكاة التقويمية  ،وا يمكن التمييز بينهما بسهولة .

وحدد ( الفار  ) 1998 ،أنواع أخرى للمحاكاة وهي :

 .1محاكاة فيزيائية (  : ) Physical Simulationتتعلق بمعالجة أشياء فيزيائية مادية
بغرض استخدامها أو التعرف على طبيعتها  ،وتشمل تشغيل أجهزة أو أدوات كقيادة

الطائرة .

 .2معالجة إجرائية (  : ) Proceduralتهدف إلى تعلم سلسلة من األعمال  ،أو تعلم
الخطوات بهدف تطوير مهارات  ،أو أنشطة للتصرف في موقف معين  ،كالتدريب على
خطوات تشغيل آلة أو تشخية األمراض في مجال تدريب األطباء .

 .3محاكاة موقفية (  : ) Situationalيكون للطالب فيها دور أساسي في السيناريو الذي
يعرض وليا مجرد تعلم قواعد واستراتيجيات كما هو الحال في اانواع السابقة فدور
المعلم هنا اكتشاف استجابات مناسبة لمواقف خالل تكرار المحاكاة .

 .4محاكاة لعملية ما (  : ) Processوفيه ا يؤدي الطالب أى دور بل يعتبر مراقب ًا
خارجياً وعليه أن يالح ويتخيل وير م العالقات  ،ومن ثم يتعلم بااكتشاف الحر .

بينما قسم ( ويند شتيل واندريه  ) 45 : 1998 ،المحاكاة إلى ثالث فئات أساسية تبعاً

للهدف من استخدامها  ،وهي :

 .1المحاكاة الحركية (  :) Kinestheticوهي تحتوى على اجهزة إضافية يتم توصيلها
بالحاسوب وتستخدم في التدريب ومن أمثلتها التدريب على الطيران .

 .2المحاكاة اإلجرائية (  : ) Proceduralتقوم على تناول بعض الرموز الموجودة على شاشة
الحاسوب والتي تحاكي تجميع لبعض اآلات وتوصيلها  ،ومن أمثلتها التجارب الفيزيائية

والكيميائية .

 .3المحاكاة العملية (  ) Processوتحتوى على نماذج لظواهر غير مرئية  ،ويمكن تمثيلها
في شكل معادات رياضية  ،وتستخدم لتفسير ومالحظة التغير في تلك الظواهر  ،ومن

أمثلتها محاكاة الجهاز الدوري في جسم اإلنسان  ،وحركة الغازات .
وقسم ( توفيق  )15 : 2003 ،المحاكاة العملية إلى نوعين هما :

 .1محاكاة األحداث المنفصلة " المتقطعة " (  : ) Discrete Eventsحيث تتكرر العملية في
شكل تتابع من ااحداث  ،حيث لكل نقطة بداية ونهاية وعادة يمكن قياسها كعالقة في الزمن
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وتسمى أحياناً ( ، ) Time –Step Simulationوكمثال على هذا النوع من المحاكاة

العملية تجميع مكونات السيارة داخل المصنع .

 .2محاكاة االحداث المتصلة " المستمرة " (  : ) Continuous Eventsوتتكرر فيها العملية

في شكل تعبير رياضي  ،والمحاكاة المتصلة ا تحتوي على نقطة بداية أو نهاية  ،ومن
أمثلتها المحاكاة العملية في سريان الموائع .

بينما صنف فان مينتا المحاكاة إلى ستة مستويات أساسية تبعاً للغاية من استخدامها وهي

 :المحاكاة للوصف  ،والبرهنة  ،والممارسة  ،وتشجيع التفكير والتطبيق  ،وتحسين اإلدراك .
( ألن شوفيلد ) 1995 ،
مستويات المحاكاة الحاسوبية :

وهنا يقسم ( شوفيلد  ) 25 : 1995 ،المحاكاة إلى خمسة مستويات أساسية تبعاً للغاية من

استخدامها ويمكن تلخيصها فيما يلي :

 .1المحاكاة للوصف  :وتستخدم لتعزيز الحقائق والمبادئ األساسية التي يتم تعليمها بالطرق
التقليدية  ،وتهتم أهدافها عادة بنقل أو إيصال المعلومات المعروفة في سياق محدد ،
وتمكين المتعلمين أو المتدر ين ( الفئة المستهدفة ) من وصف وتطبيق هذه المعرفة في

الحاات المناسبة لها ومن أمثلتها ( المحاكاة النموذجية  ،المحاكاة المبرمجة بصي

مكتوبة  ،ااختبارات التشخيصية البسيطة المعتمدة على الحاسوب ) .

 .2المحاكاة للبرهنة  :يمكن استخدام المحاكاة إلظهار مدى إمكانية الفئة المستهدفة من
المتعلمين أو المتدر ين في تطبيق المهارات التي أدركوا جوانبها المعرفية  ،والقصد منها

توفر نماذج يمكن أن يقارن المتعلمون أو المتدر ون فعالياتهم أو سلوكهم بها  ،ويكون
إمدادهم بالمعلومات مباشرة  ،ويعتمد نجاح هذه المحاكاة على مدى التوقع الدقيق

ألهداف ومعايير األداء .

 .3المحاكاة للممارسة  :انتشر استخدام هذه المحاكاة لتشجيع التطوير في المهارات الفنية
واإلدراكية والعالقات الشخصية  ،وتعتمد طبيعة هذه المحاكاة بوضوح على نوع المهارة

المستهدفة  ،فعلى سبيل المثال يستخدم تمثيل األدوار دوماً لتحسين مهارات العالقات
اإلنسانية  ،كما يجب توفير التغذية الراجعة لألداء وتقديمها بانتظام للمتدر ين  ،مع

فرة تكرار الممارسة والتغذية الراجعة  ،لحين وصول المتدرب إلى المستوى المهارى

المطلوب .
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 .4المحاكاة لتشجيع التفكير والتطبيق  :يرتبم استخدام هذه المحاكاة بالمستوى السابق
ويعتمد التمييز بينهما على أساا نية المعلم والمدرب والمتعلم والمتدرب  ،فالتفكير ا

يكفي وحده  ،وا الممارسة تكفي وحدها  ،وا مجال لنجاح أى منهما دون اآلخر ،
فالتفكير أو الت مل فقم بغير ممارسة يقود إلى التضليل وعدد الواقعية  ،كذلك الممارسة

بدون ت مل ا يحتمل نجاحها في التطبيق .

 .5المحاكاة لتحسين اإلدراك  :يمثل تطور المهارات في تشجيع اابتكار والتغيير في
المنظمات موضوعاً مرغوباً ومعاص اًر في براما التطوير  ،ولكن القيام به بنجاح ،
و وعي وفاعلية  ،وبعناصر مهارية يفرض تكامل عملية التطوير مع جميع جوانب

التغيير المؤسسي المعقد  ،ومن ثم تحقق المحاكاة إسهاماً قوياً  ،بما يمكنها من السيطرة
على هذه العوامل كلها .

وفي ضوء ما سبق يمكن تصنيف المحاكاة الحاسو ية التعليمية حسب  :طبيعة

المتعلم  ،طبيعة الموقف المقدم للمتعلم  ،األسلوب المستخدم في الموقف التعليمي  ،والهدف

من استخدام المحاكاة .

مزايا وعيوب المحاكاة الحاسوبية :
توصلت بعض األبحاث التر وية إلى أنه ا يمكن لوسيلة تعليمية واحدة أن تحدث مجااً

واسعاً من ااستجابات الالزمة لتحقيق المتعلم لألهداف التعليمية الصعبة  ،في حين أن المحاكاة

يمكن أن تساعد في تحقيق ذلك  ،كما تساعده في الوصول إلى ااستنتاجات المطلوبة  ،وان

كان البعض يرى أن ذلك يحتاج إلى وقت طويل إا أن العائد التعليمي يكون أقوى وأحس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ان

( زاهر ) 395 : 1997 ،

ويمكن حصر بعض المميزات ألسلوب المحاكاة فيما يلي :

♦ تحقق المحاكاة الكثير من أساليب التعلم  :مثل حل المشكالت وأشكال ااستقصاء والتعلم عن
طريق مجموعات وغيره مما يزيد من فرة ضمان تحقق األهداف من تنمية مهارات معينة لدى

المتعلم .

♦ مراعاة الفروق الفردية  :حيث تسمح للطالب الضعيف العودة ألي نقطة يريدها ليعيد ممارستها
خارج حدود الزمان والمكان .
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♦ تشكيل اتجاه إيجابي تجاه عملية التعلم  :حيث يضمن استخدام الوسائم المتعددة إضفاء نوع

من المتعة والتشويق لالستمرار في البرناما ومن ثم حب المادة التعليمية .

♦ تقليل وقت التعلم  ،حيث تساعد المحاكاة على توفير زمن أقصر في حل المشكالت التي
نواجهها  ،وت خذ على صعيد الواقع أزمنة طويلة .

♦ التقويم الذاتي  ،حيث تقدم المحاكاة معلومات عن التعلم والمتعلم أثناء استخدامه للبرناما ،

حيث تسجل استجاباته في كل مرة يستخدم فيها البرناما  ،ومن ثم فهي توفر للمتعلم تقويماً ذاتياّ

جيداً سريعاً ألدائه أواً ب ول .

ويرى الباحث ب ن المحاكاة الحاسو ية تعد من أهم أساليب التدريا التي يعتمد عليها

لترشيد التكاليف ليا فقم ترشيد التكاليف المادية بل وتكاليف الوقت وتكاليف الجهد البشري

أيضاً  ،وعدم توفر استخدام المواقف الفعلية .

وبالرغم من المزايا السابقة إا أن هناك أيضاً عيوباً ألسلوب المحاكاة يمكن تلخيصه فيما يل ا ا ا ا ا ا ا اي

( زاهر ) 409 : 1997 ،

♦ تتطلب قد اًر كبي اًر من التخطيم والبرمجة لتصبح فعالة ومؤثرة وشبيهة بالظروف الطبيعية .

♦ تتطلب أجهزة حاسوب ومعدات ذات مواصفات خاصة  ،وذلك لتمثيل الظواهر المعقدة بشكل
واضح .

♦ تحتاج إلى فريق عمل من المعلمين والمبرمجين وعلماء النفا وخبراء المناها وطرق التدريا
وخبراء المادة التعليمية  ،وا يخفى ما في ذلك من وقت وجهد وتكلفة مالية كبيرة .
معوقات استخدام المحاكاة الحاسوبية في التعليم :
وجدت معوقات عديدة مادية  ،وزمنية  ،واجرائية  ،وبشرية  ،وعملية استخدام المحاكاة

الحاسو ية في التعليم  ،وحالت دون استخدامها بالصورة المثلى في التعليم والتدريب  ،منها :

 .1غياب التحديد الدقيق لألهداف التعليمية والتدريبية استخدامها في التعليم والتدريب .

 .2عدم وجود خطة محددة لتوظيفها في المواقف التعليمية والتدريبية ،وعدم توفر المعلومات
الالزمة لكيفية استخدامها في التعليم والتدريب .

 .3عدم توفر الموارد المالية للتجهيزات المعملية والمكانية لألجهزة الحديثة  ،والمعلمين المدر ين
تدريباً كافياً على ااستخدامات التر وية للمحاكاة .
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 .4وجود صعوبة في وضع جدول زمني دقيق استخدامها  ،والتزام الطلبة بها .

 .5عدم توفر القناعات الكافية لدى معظم صانعي الق اررات في اإلدارات التر وية ب هميتها في
النظام التعليمي  ،كخوف المعلمين من أن ت خذ مكانهم والخوف من سيطرة المحاكاة على
الطالب  ،حيث يقضي فترة طويلة في التعليم والتدريب فتقلل من التفاعل اإلنساني في التر ية

 .وأخذ عليها أيضاً العزلة التي تفرضها المحاكاة الفردية على الطالب مما يشعره بالوحدة

والبعد عن الزمالء واألصدقاء  ،وقد تنمي التشكك لدى بعض الطلبة في المعلومات نتيجة

عرضها للكثير من المتناقضات العلمية  ،إضافة لعدم مالءمة أو توافق براما المحاكاة
التعليمية الجاهزة والمتوفرة باللغات األجنبية مع المناها المطبقة في المدارا العر ية  ،وعدم
توفر براما تر وية تعليمية باللغة العر ية .

ويرى الباحث أن على التر ويين والمعلمين والباحثين السعي وبكل عزيمة إلى تذليل

الصعوبات التي يواجهها طلبتنا أثناء تعلمهم للمناها الدراسية وجعلهم قادرين على التغيير

واابداع في ظل عالم متغير ومتطور باستمرار وذلك ا يكون إا من خالل إيجاد واستخدام
أحدث األساليب وااستراتيجيات الالزمة للتدريا وتشجيعهم على استخدام اانترنت والحوسبة

وغيرها من التقنيات الحديثة أثناء تعلمهم  ،والتي بدورها تمكنهم من اكتساب مهارات البحث

وااستقصاء وحل المشكالت ب سلوب علمي تقني بعيداً عن التقليد والجمود في التعلم الذي اعتاد
عليه غالبية الطلبة  ،كما تزداد قدرتهم على التحصيل لتلك المفاهيم والمواضيع المجردة كالمفاهيم

الرياضية والفيزيائية التي يجدون صعوبة في تعلمها بالطريقة ااعتيادية  ،عند ذلك نستطيع أن

نخلق منهم جيالً قاد اًر على العطاء والتميز وستتكشف لنا الكثير من المواهب والطاقات التي
يمتلكها الطلبة والتي تنعكا ايجاباً على المجتمع والبلد الذي يعيشون فيه .
المحور الثاني  :التفكير االبداعي
التفكير لغة :
التفكياار فااي اللغااة يشااتق ماان مااادة ( فكاار ) وهااو إعمااال الخاااطر فااي الشاايء والتفكاار اساام

التفكير وهو الت مل ( ابن منظور . ) 307 : 1418 ،

والتفكياار هااو تااردد الخاااطر بالت ماال والتاادبر بطلااب المعاااني  ،جاااء فااي المعجاام الوساايم فكاار وف ِكاار

وِفك اًر  :ت مل بنظر ورؤية في الشيء  ،وفكار فاي األمار أعمال عقلاه ورتاب بعاض ماا يعلام ليصال

إلى المجهول .
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وأفكاار فااي األماار فكاار فيااه فهااو مفكاار وفكاار فااي المشااكلة  :أي أعماال عقلااه فيهااا ليتوصاال

إلى حلها فهو مفكر  ،وفكر فالن باألمر  :أخطره في بالاه  .وأفتكار  :تاذكر  ،وفكار فاي األمار :
أعمل عقله فيه وتفكر في األمر أفتكر  ( .مذكور . ) 724 : 1985 ،
التفكير اصطالحاً :

هو إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول ( المعجم الوسيم ) 698 : 1972 ،

ويعرفه ( جروان  ) 242 : 2003 ،ب نه سلسلة من النشاطات غير المرتبة التي يقوم بها الدماغ

عندما يتعرض لمثير خارجي ويتم استقباله عن طرياق واحاد أو أكثار مان الحاواا الخماا  ،بحثااً

عن معنى في الموقف أو الخبرة .

ويعرفه ( البريثن  ) 242 : 2003 ،ب ناه عملياة عقلياة معرفياة وجدانياة علياا تبناى وتؤساا علاى

محصلة العمليات النفسية األخرى كاإلدراك واإلحساا والتخيل  ،وكذلك العمليات العقلية كالتذكر
 ،والتجريد  ،والتعميم  ،والتمييز  ،والمقارنة  ،وااستدال كلماا اتجهناا مان المحساوا إلاى المجارد

كلما كان التفكير أكثر تعقيداً .

يعرفه ( الجمال و الهويادي  ) 167 : 2003 ،ب ناه نظاام معرفاي يقاوم علاى اساتخدام الرماوز التاي

تعكا العمليات العقلية الداخلية إما بالتعبير المناسب عنها  ،أو بالتعبير الرمزي  ،وماادة التفكيار

األساسية هي المعاني والمفردات والمدركات .

يعرفه ( ملحم  ) 212 : 2001 ،ب نه وسيلة عقلية يستطيع اإلنسان أن يتعامل بها مع األشاياء ،
والوق ااائع واألح ااداث  ،م اان خ ااالل العملي ااات المعرفي ااة الت ااي تتمث اال ف ااي اس ااتخدام الرم ااوز والمف اااهيم

والكلمات .
من خالل التعريفات السابقة نستنتا أن التفكير نشاط عقلي يقوم به الدماغ عندما يتعرض لمثير

خااارجي  ،ويااتم اسااتقباله عاان طريااق الح اواا الخمااا ل نسااان وعاان طريقهااا يكتسااب الخب ارة التااي

تؤدي إلى بناء الهدف المنشود .
أهمية التفكير :

يرى ( إبراهيم  ) 42 : 2005 ،ب ن المدرسة تهاتم بتنمياة تفكيار الطلباة ليتمكناوا مان الوصاول إلاى
النتااائا السااليمة والصااحيحة فااي المواقااف والمشااكالت التااي ت اواجههم داخاال المدرسااة وخارجهااا ماان

خالل :

 .1يسهم التفكير في مساعدة الطلبة على فهم المحتوى الد ارساي  ،و اذلك ياؤدي إلاى رفاع مساتوى
التحصيل لديهم .
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 .2يعماال التفكياار علااى مساااعدتهم علااى رفااع مسااتوى الكفاااءة غياار ااعتياديااة ف اي عصاار ارتاابم
النجاح بالقدرة على التوثيق .

 .3يسهم التفكيار فاي تكاوين شخصاية الطلباة و ناءهاا بطريقاة صاحيحة ليكاون مسااهماً فاي تنمياة
مستقبلهم .

 .4ينمي لديهم القدرة على ااستقالل في الوصول إلى النتائا السليمة .
 .5يعطي التفكير الطلبة إحساساً بالسيطرة على أفكارهم .
 .6ينمي التفكير مهارات الجانب الوجداني عند الطلبة .
خصائص التفكير :
ويبين( الحيلة  ) 31 : 2002 ،ب ن التفكير يتميز بخصائة تكمن أهميتها فيما يلي :

 .1التفكير سلوك هادف ا يحدث بدون هدف مخطم له مسبقاً .

 .2التفكياار الفع ااال ه ااو التفكياار ال ااذي يس ااتند إلااى أفض اال المعلوم ااات الممكاان توافره ااا م اان خ ااالل
األساليب وااستراتيجيات السليمة .

 .3يتشا ااكل التفكيا اار ما اان تا ااداخل العناصا اار المحيطا ااة التا ااي تضا اام الزما ااان والموقا ااف أو المناسا اابة

والموضوع الذي يجري حول التفكير  ،ويحدث ب شكال مختلفة مثل " لفظية  ،رمزية  ،كمية ،

مكانية  ،شكلية ".
أنواع التفكير ( أنماط التفكير ) :
تتفق أغلب المراجع المختصة بالتفكير على وجود أنواع عديدة من التفكير(بشير )65 : 2012 ،

نورد إليكم أهمها :

 .1التفكير الت ملي .

 .2التفكير اإلبداعي .
 .3التفكير الناقد .

 .4التفكير فوق المعرفي .
 .5التفكير العلمي .

 .6التفكير المنطقي .
 .7التفكير التوفيقي .
 .8التفكير الخيالي .

 .9التفكير اانفعالي .
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التعليم المعتمد على التفكير :
يتميز التعليم بالتفكير بما يلي :

 إن تعليم التفكير في كيفية معالجة المعرفة والخبارات  ،تفاوق فاي قيمتهاا أهمياة المعرفاة نفساها
وكميتها  ،إن تعلم كيفية الحصول على المعلومة أهم من تعلم المعلومة نفسها .

 التركياز علااى وظيفااة التفكيار أهاام ماان التركياز علااى نتااائا التفكيار  ،ف يهمااا أفضاال أن تحصاال
على رغيف خبز  ،أم أن تتعلم كيف تجلب وتصنع رغيف خبز .

 توجيه المناها نحو تعلايم كياف نفكار وناتعلم  ،باداً مان تعلام كياف تتاذكر  ،فاالتفكير المناتا

هااو التفكياار الااذي يشااكل هاادفاً للتخطاايم والتعلاايم  ،ويقااوم علااى الاادما والتكاماال بااين مهااارات
التفكير ومحتوى المادة الدراسية  ،بحيث يتم تعلايم المحتاوى  ،ومهاارات التفكيار بوقات واحاد .
وتمثال مهاارات التفكياار الماراد تعلمهاا جاازء مان الحصااة الد ارساية المعتاادة  ،هنااا يخطام المعلاام

درسه وفق المنها المقرر  ،ويضمنه المهاارات التاي تتناساب ماع محتاوى الادرا  ،وياتم تعلايم

مه ااارات التفكي اار م اان المرحل ااة اابتدائي ااة إل ااى المرحل ااة الثانوي ااة  ،إذ أن التفكي اار ه ااو األس اااا
للتعليم وجعل مهاراته جزء من الماادة الد ارساية ووسايلة لبلاوغ واكتسااب المعرفاة وتعلام المفااهيم

والمهارات وااقتدار على تمثيلها  (.الجمل . ) 25 : 2005 ،
والتخطاايم لهااذه الاادروا يتطلااب بدايااة تحديااد أهااداف المحتااوى المعرفااي والمهااارة المسااتفادة ماان

مهارات التفكير وتطبيق التفكير وانتقال أثر التدريب ألنشطة خارج المادة الدراسية والتقويم .

معوقات تعليم التفكير :

يرى ( حلا  ) 143_142 : 2008 ،أن هناك أساباب كثيارة تعياق التفكيار فاي مدارسانا فاي

فلسااطين خاصااة نااورد منهااا مااا يلااي  :أن الكثياار ماان األساائلة التااي يطرحهااا المعلمااون علااى الطلبااة
تكااون بهاادف الحف ا والتلقااين ويبتعاادون عاان األساائلة التااي تولااد األفكااار وتتطلااب التطبيااق والتقياايم

والتحليل والتركيب  ،ومن األسباب المهمة األخرى التي تعيق التفكير في مدارسنا الفلسطينية نورد
من أهم النقاط التالية :

 .1المعلم صاحب الكلمة األولى واألخيرة في الصف والكتاب المدرسي المقرر هو مرجعه الوحيد
في أغلب األحيان .

 .2المعلم هو مركز الفعل ويحتكر معظم وقت الحصة والطلبة خاملون .
 .3ناد اًر ما يبتعد المعلم عن السبورة ويستخدم التقنيات الحديثة .

 .4يعتمد المعلم على عدد محدود من الطلبة يوجه إليهم أسئلته دائماً إلنقاذ الموقف .

53

 .5المعلم مغرم ب صدار األحكام والتعليقات المحبطة لمن يخطئون في اإلجابة .
 .6المعلم ا يتقبل األفكار الغريبة أو األسئلة الخارجة عن موضوع الدرا .
 .7ناد اًر ما يس ل المعلم أسئلة تبدأ بكيف ؟ ولماذا ؟ وماذا ؟

 .8تفضيل المعلم للطالب الذكي وعدم تفضيله للطالب المبتكر .

.10اتجاه المعلم نحو مكاف ة الطلبة الذين يبدون سلوك الطاعة واإلذعان والمسايرة له .

.11ن اااد اًر م ااا يعتم ااد المعل اام أس اااليب حديث ااة لتوص اايل المعلوم ااة وتولي ااد األفك ااار ك س االوب البحا اث
وااستقصاء والنقاش.

 .12ض ااعف ت هي اال بع ااض المعلم ااين فيم ااا يتعل ااق بتنمي ااة التفكي اار ل اادى الطلب ااة حي ااث إن الما اواد

التدريبية التي يتلقاها المعلمون قبل الخدمة تكاد تخلو من أي موضوع يحث على تعلايم التفكيار ،
والمواد التي يدرسها الطلبة هي مواد نظرية ا تصل إلى الممارسة العملية الميدانية .
وياارى الباحااث أن ماان أهاام معيقااات التفكياار اإلبااداعي فااي مدارساانا الفلسااطينية هااو اعتماااد
المعلمااين علااى طريقااة التاادريا ب ساالوب اإللقاااء والمحاض ارة واللفظيااة فااي التعلاايم  ،لعاادم إلمااامهم

الكافي بمهارات تدريا التفكير اإلبداعي .
عوامل نجاح تعليم التفكير :

أواً  :المعلم ثم استراتيجية تعليم التفكير  ،والبيئة الصفية والمدرساية  ،وأسااليب التقيايم  ،ومالئماة
النشاطات التعليمية لمهارات التفكير .

ثانيااً  :عاادم كاابح التفكياار عناادما تكااون اإلجابااات ماان النااوع المفتااوح الااذي يحتماال أكثاار ماان إجابااة
بكلمة أحسنت أو ممتاز ب صحيح ب ألن ذلك يوقف التفكير .

ثالثا ااً  :ع اادم اس ااتخدام ألف اااظ النق ااد والتجا اريح مث اال خطا ا  ،فكا ارة س ااقيمة  ،غي اار معق ااول  ،ا ترف ااع
إصبعك إن لم تكن مت كد من اإلجابة .
ويمكن استبدال ما سبق ب :

 .1اقتر ت من اإلجابة السليمة  .هل لديك إضافة  .من يجيب بطريقة أخرى  .محاولة جيدة .

 .2اسااتخدام أساااليب التعزيااز مااع الطلبااة المتاارددين أو ااعتماااديين  ،مااع اعتماااد معااايير محااددة
للثناء .

 .3هيئ فرصاً لطلبتك كي يفكروا بصوت مرتفع باستخدام عبارات مثال اشارح لناا الخطاوات التاي
اتبعتها  ،تجنب السلوكيات اللفظية المعيقة للتفكير.
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مفهوم التفكير اإلبداعي :
تتعاادد تعريفااات اإلبااداع ،بحيااث يصااعب اختيااار واحااد منهااا للعماال بمقتضاااه  ،وابااد لنااا كااذلك أن
نرجاع إلااى أصاال الكلماة  ،ففااي الالتينيااة اإلباداع هااو  Kereبمعنااى النماو أو ساابب النمااو  ،والفعاال

اإلنجليزي يبدع  Createأي أنه يسبب المجيئ إلى الوجاود أو الادفع باه إلاى التحقياق فاي الوجاود
وهو يعني أيضاً يصنع ويؤصل ( ينشئ ) ب . Originate

اإلبااداع لغااة تبدعااه ب باادعا  :أنش ا ه علااى غياار مثااال سااابق فهااو بااديع واإلبااداع عنااد الفالساافة هااو

إيجاد الشيء من عدم (المعجم الوسيم ) 43 : 1972 ،
ولقد اجتهد الباحثون في تعريف التفكير اإلبداعي مثالً :

يعرفه ( عبيد  ) 420 : 2006 ،على أنه نشاط عقلي يصاحبه رغباة قوياة فاي البحاث والتوصال
إلى حلول ومشكالت أو بلوغ غايات يكون لدى المبدع حساسية نحوها واصرار على معالجتها .

ويعرفه ( المنسي  ) 17 : 2003 ،ب نه قدرة الفارد علاى التفكيار الحار الاذي يمكناه مان اكتشااف
المشااكالت والمواقااف الغامضااة وماان إعااادة صااياغة عناصاار الخب ارة فااي أنماااط جدياادة عاان طريااق
تقديم أكبار عادد ممكان مان البادائل إلعاادة صاياغة هاذه الخبارة ب سااليب متنوعاة ومالئماة للموقاف

الذي يواجه الفرد بحيث تتميز هذه األنماط الجديدة الناتجة بالحداثة بالنسابة للفارد نفساه وللمجتماع

الذي يعيش فيه وهذه القدرة يمكن التدريب عليها وتنميتها .

ويعرفه ( دياب  ) 427 : 2005 ،ب نه إنتاج جديد وهادف وموجه نحو هدف معين وهذا اإلنتاج
يتميز بالجدة واألصالة .

وياارى  Makinnonالمشااار إليااه فااي( الخزناادار وآخاارون  ) 119 : 2006 ،أن اإلبااداع عمليااة
تمتد عبر الزمن وتتميز باألصالة وبالقابلية للتحقق

.

وياارى  Torranceالمشااار إليااه فااي ( عبااد المطلااب  ) 19 : 2003 ،أن اإلبااداع عمليااة إدراك
للثغارات فاي المعلوماات وتحديااد للعناصار المفقاودة التااي تاؤدي إلاى عادم اتساااقها  ،ثام البحاث عاان
المؤشرات والدائل فاي الموقاف الاذي يواجهاه الفارد  ،والمعلوماات التاي لدياه  ،ثام صاياغة فاروض

لسااد الثغ ارات  ،واختبااار صااحة الفااروض  ،والاار م بااين النتااائا وبعضااها  ،ور مااا تعااديل أو إعااادة
صياغة الفروض واختبارها مرة أخرى .

ويرى الباحث أن التفكير اابداعي هاو ذلاك الناوع مان التفكيار الاذي يتسام بحساساية فائقاة
إلدراك المشكالت وتحليلها  ،وب ن من يمتلك التفكير اابداعي لديه قدرة كبيرة على انتااج اافكاار
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فاي وقات قصااير  ،ماع المرونااة باالتحول ماان فكارة ألخارى وكااذلك التحليال والتركيااب والبنااء وايجاااد
عالقات جديدة لفهم الواقع وتكوين نتائا خالقة .

خصائص التفكير اإلبداعي :
يحدد ( المنسي  ) 23-24 : 2003 ،خصائة التفكير اإلبداعي فيما يلي :
أ -عملية تقود إلى إنتاج شيء مختلف .

ب -عملية تحقق نتاج متميزة كما أنها تقدم حلواً مبتكرة وغير م لوفة .
ت -عملية عقلية تسعى لمصلحة الفرد أو مصلحة المجتمع .

ث -تتسم بالقدرة على رؤية الكثير من المشكالت مما يساهم فاي الوصاول إلاى تفسايرات أو حلاول
لهذه المشكالت .

ج -اإلبداع يوجد لدى كل فرد وليا أم اًر مقصو اًر على قلاة مختاارة بعينهاا  ،ولكناه يصال إلاى قماة
نضجه وذروته عند بعض األشخاة  ،وقد ا يحدث ذلك لدى البعض اآلخر .

ح -اإلبداع قابل للتعلم والتنمية بواسطة األسرة وكل من يساهم في عملية التنشئة  ،ف حساا الفرد
بما أنجزه يتمثل في رد الفعل ااجتماعي الذي يمارسه اآلخرون تجاهه .

خ -عملية التفكير اابداعي تعتبر عملية غير تقليدية أي ا يتبع الطرق المعتادة الثابتة وتتضامن
خاصية الجدة .
مهارات التفكير االبداعي :

أوالً  :الطالقة :
تتضاامن عمليااة الطالقااة اإلبداعيااة ( الطيطااي ) 55 : 2001 ،القاادرة علااى إنتاااج أكباار
عدد من األفكار اإلبداعية وتقاا هذه القدرة بهذا المعنى بحساب كمية األفكاار التاي يقادمها الفارد

عن موضوع معين في وحدة زمنية ثابتة بالمقارنة مع أداء اآلخرين .

لذلك ف ن مقاييا قدرة الطالقة تتنوع في تركيزها على جوانب هذه القدرة ومنها :

أ -الطالقة اللفظية :

إنتاج أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تستوي شروطاً معينة وترتبم إيجابياً بالحاجة للحرياة

وتارتبم ساالبياً بالمسااايرة الذهنيااة وكااذلك تعنااي ساارعة تفكياار الشااخة فااي إعطاااء األلفاااظ والكلمااات
وتوليدها في نسق محدد .
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ب -طالقة األشكال :
وقااد أطلااق عليهااا جلفااورد اإلنتاااج التباعاادي لوح ادات األشااكال حيااث يعطااي المفحااوة شااكالً

علااى صااورة بحاار ثاام يطلااب إليااه إجاراء إضااافة بساايطة بحيااث يصاال إلااى أشااكال متعااددة  ،وكااذلك
تعني تقديم بعض اإلضافات إلى أشكال معينة لتكوين رسوم حقيقية .

ت -طالقة الرموز :

إنتاج تباعدي لوحدات الرموز ويسميه "ثيرستون " بطالقة الكلماات وتتطلاب هاذه القادرة تولياد

عدد من الكلمات باعتبارها تكوينات أبجدية يعتمد عليها الطفل على مخزونه المعرفاي فاي الاذاكرة

 ،وتتضاامن هااذه القاادرة طالقااة الكلمااات وطالقااة األعااداد وطالقااة لفظيااة وتعتمااد هااذه القاادرة علااى
الحصيلة اللغوية التي طورها الطفل في أثناء تفاعله مع المتغيرات البيئية .

ث -طالقة المعاني واألفكار :

وتتضمن هذه القدرة إنتاج أكبر عدد من األفكار ذات العالقة بموقف معين يكون الطفل قااد اًر

على إدراكه وتصنف هذه القدرة ب نها قدرة تباعدية لوحدات الكلمات وتقاا هذه القدرة بااختبا ارت

اآلتية ( قطامي وآخرون : ) 452 : 2001 ،
 .1اختبار ااستخدامات.
 .2اختبار ذكر األشياء.
 .3اختبار المترتبات .

 .4اختبار الموضوعات .
 .5اختبار ذكر عدد من العناوين .

وهي بذلك استدعاء عدد كبير من األفكار في زمن محدد .

ج -طالقة التداعي :
يطلب فيها إلى الطفل ذكر أكبر عادد مان الكلماات المترابطاة معااً بنغماة أو بعادد األحارف أو

بالبدايات أو بالنهايات ويحدد فيها أحياناً الازمن ويحقاق األطفاال عاادة ارحاة واساترخاء باذكر هاذا

النااوع ماان األداء حينمااا يطلااب إلاايهم بااين اآلونااة واألخاارى فعاال ذلااك ممااا ينشاام ذاك ارتهم وينشاام
عمليات التنظيم الزمني الذي تمارا فيها هذه العملية ( قطامى . ) 1990 ،

وهي بذلك تعني ذكرهم أكبر عدد ممكن من األلفاظ ذات المعنى الواحد (الطيطي)55 :2001 ،
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ح -الطالقة التعبيرية :
وتعني بسرعة صاياغة األفكاار الساليمة واصادار األفكاار المترابطاة فاي موقاف محادد علاى أن

تتصف هذه األفكار بالوفرة والتنوع والغ ازرة وأحياناً الندرة والترجمة الفورية اإلبداعية وهي تمثل أحد

المالماح لهااذه القاادرة ألن الترجماة تتطلااب األفكااار باللغااة الصاورية التااي يااتم بهاا تمثاال األفكااار ماان

لغة وتحويلها إلى لغة أخرى ( قطامى وآخرون ) 453 : 2001 ،

وهااي ب ااذلك تعن ااي التفكي اار السا اريع ف ااي كلم ااات متصاالة تناس ااب موقفا ااً معينا ااً وص ااياغة أفك ااار ف ااي
عبارات مفيدة ( الطيطي ) 55 : 2001 ،

ويتضح للباحث مما سبق أن الطالقة تعني مدى قدرة الفرد على اإلتيان ب جاباات متعاددة

فااي فتارة زمنيااة محااددة فااي موضااوع معااين وتتضاامن الجانااب الكمااي ل بااداع وعلااى هااذا فالشااخة
المبدع يتميز بسرعة وسهولة إنتاجات اإلجابات شريطة أن تكون مناسبة ومتفقة مع الموضوع .
ثانياً  :األصالة :

تعتبر القدرة على إنتاج أفكار جديدة من التفكيار اإلباداعي وتعكاا القادرة علاى النفااذ إلاى

ماا وراء الواضاح أو المباشاار والما لوف مان األفكااار والتاي تعنااي التفكيار فاي أفكااار وحلاول مختلفااة
بعيدة عن الم لوف والشائع مان كمياة ااساتجابات التاي تشاير إلاى ارتباطاات غيار مباشارة بالنسابة

لبنود اختيار النتائا ( عبد هللا ) 47 : 2001 ،

كمااا يقصااد باألصااالة قاادرة الفاارد علااى إعطاااء حلااول أو أفكااار جدياادة مبتكارة غياار م لوفااة ماان قباال

ف صااالة اإلنتاااج اإلبااداعي تعنااي تميازه أو تفاارده وعاادم خضااوعه لمااا هااو شااائع وتقلياادي ( زيتااون ،
) 24 : 1987
و ذلك يتضح أن األصالة هي انفراد الفرد باستجابات غيار م لوفاة تتمياز بجاديتها ونادرتها  ،فكلماا

قلت درجة شيوع الفكرة كلما زادت أصالتها .
ثالثاً  :المرونة :

وهااي قاادرة الفاارد علااى أن ي ا تي بمااداخل مختلفااة للمشااكلة وأفكااار متعااددة عنهااا وتتطلااب

المرونة قد اًر كبي اًر من المعلوماات ويترتاب عليهاا تباعدياة الحلاول المنتجاة كماا أن المشاكالت التاي
تتطلب في حلها هذا النوع من التفكير يغلب عليها طابع التداعي .

ويهتم التفكير اإلبداعي بكسر الجمود الذهني الذي يحايم باألفكاار القديماة  ،وهاذا بادوره يقاود إلاى

تغير ااتجاهات والميول  ،وحيث يتم تعديل السلوك  ( .جروان ) 84 : 1999 ،
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وفااي ضااوء ذلااك ف ا ن المرونااة هااي اإلتيااان ب فكااار متنوعااة لحاال مشااكلة مااا  ،وصاادور عاادداً ماان

ااسااتجابات ا تنتمااى لفئااة واحاادة  ،فالمرونااة هااي عكااا الجمااود الااذهني الااذي يعنااي تبنااي أفكااا اًر

محددة سلفاً وغير قابلة للتغيير .
رابعاً  :الحساسية للمشكالت :

وهااي قاادرة الفاارد علااى رؤيااة المشااكالت فااي األشااياء والعااادات  ،أو النظاار ورؤيااة جوانااب

النقة والعيب فيها  ،وتوقع ما يمكن أن يترتب على ممارستها ( الطيطي ) 65 : 2001 ،

كما أنها القدرة على اكتشاف المشكلة وتحري المعلومات الناقصة بهاا  ،حياث يقاوم الفارد باالتركيز

علااى اختبااار أن اواع كثيارة ماان المعلومااات والحقااائق واانطباعااات والمشاااعر  ،وانتاااج طاارق عدياادة
للتعبير عن المشكلة ( السرور) 119 : 2002 ،
وفااي ضااوء ذلااك ف ا ن الحساسااية للمشااكالت هااي إدراك المشااكالت بقاادرة كبي ارة وتحليلهااا وتقييمهااا
ومعرفة الثغرات وجوانب النقة فيها .
مراحل العملية اإلبداعية :
تمر عملية اإلبداع ب ر ع مراحل كما حددها ( السرور  ) 152 : 2002 ،وهي :

 .1مرحلة اإلعداد أو التحضير :

وهي مرحلة تحدد المشكلة وتفحة من جميع جوانبها  ،وتجمع المعلومات حولها وير م فيهاا

بصااور مختلفااة  ،وتشااير بعااض البحااوث إلااى أن الطلبااة الااذين يخصصااون جاازءاً أكباار ماان الوقاات
لتحليل المشكلة  ،وفهم عناصرها قبل البدء فاي حلهاا وهام أكثار إباداعاً مان أولئاك الاذين يتسارعون

في حل المشكلة .

 .2مرحلة االحتضان ( الكمون) :
وهي مرحلة ترتيب وترقب وانتظار  ،حيث يتحرر العقل من كثير من الشاوائب واألفكاار التاي

ا صلة لها بالمشكلة  ،وتتميز هذه المرحلة بالجهد الشديد الاذي يبذلاه الفارد المبادع لحال المشاكلة
 ،وهي تتضمن هضماً عقلياً وشاعورياً وا شاعورياً وامتصاصااً لكال المعلوماات والخبارات المكتسابة
المالئمة التي تتعلق بالمشكلة .

59

 .3مرحلة اإلشراق :
وهااي اللحظااة التااي يااتم فيهااا انبثاااق شا اررة اإلبااداع  ،أى اللحظااة التاي تتولااد فيهااا فكارة جدياادة ،

والتااي تااؤدي باادورها إلااى حاال المشااكلة  ،وهااي مرحلااة العماال الاادقيق والحاساام  ،وتااؤدي باادورها إلااى
ميالد فكرة جديدة تؤدي بالتالي إلى حل للمشكلة .
 .4مرحلة التحقق :
وهي مرحلاة اختباار الفكار للفكارة الجديادة وتجريبهاا  ،والتاي تاؤدي بادورها إلاى إخاراج اإلنتااج

اإلبداعي إلى حيز الوجود وبعبارة أخرى هي مرحلة التجريب للفكرة الجديدة .

ومما سبق يتضح أنه يجب الت كيد على أن تتسام األفكاار الخالقاة بالعملياة أيضااً حتاى يصاح
أن تكون خالقاة واا فا ن مجارد الفكارة الساامية باال إمكانياة للتحقياق تكاون ناقصاة  ،وكاذلك الفكار
يساامو ويتا لق وا يحاادده مكااان أو زمااان أو طاقااة أو خبارة بخااالف العماال  ،ف نهااا م ارحاال يجااب أن
تنسجم مع الزمان والمكان والطاقة والقدرة على انجازها حتى تصبح ممكنة .

معوقات تنمية التفكير اإلبداعي :
يواجه التفكير اابداعي عقبات (الجمل  )70 : 2005 ،و(المنسي)39-40 :2003 ،

تقف حائلة دون تحقيق األهداف المنشودة من ورائهما ومن أهم معوقات اإلبداع ما يلي :

أوال  :العقبات الشخصية :

 .1ضعف الثقة بالنفا  :عندما يفقد المرء الثقة بنفسه يكون عرضة للخوف من اإلخفاق وخائفاً
من المخاطرة  ،والمواقف غير الم لوفة عواقبها .

 .2الميل للمجاراة (المسايرة) :وتتجلى في النزعة لالمتثال إلى المعايير السائدة ولهذه النزعة
وسيطرتها إعاقة استخدام جميع المداخالت الحسية  ،وتحديد ااحتماات كالتخيل والتوقع .

 .3الحماا المفرط  :إذ تؤدي الحماسة الزائدة والرغبة وااندفاع إلى تحقيق النجاحات إلى

التعجل في اتخاذ الق اررات قبل الت مل الكافي في الوضع أو المشكلة  .السرحان الزائد أو ما
يطلق عليه مصطلح التشبع وخطره هو الوقوع في تدني الوعي بمتطلبات الموضوع  ،في

الوقت الذي يحتاج فيه الموضوع أو المشكلة إلى المزيد من التبصر والت مل .

 .4التفكير النمطي  :أي التفكير الذي تحكمه العادة ويعتبر هذا القيد بالدرجة األولى من
معوقات التفكير اإلبداعي .

60

 .5تدني مستوى الحساسية للمشكالت لدى الشخة أو الشعور بالعجز  :وعكا ذلك وجود
مستوى من الحساسية المرهفة واليقظة اتجاه المشكالت  ،وليست ردود األفعال التي يقوم بها

الفرد من ضمن مستوى الحساسية المطلوب لوصف تفكير الشخة باإلبداعي .

 .6التسرع في عرض الحل  :قد ا يستوعب المرء المشكلة من جميع جوانبها فالتسرع في هذه
الحالة يفقد القضية مجموعة من البدائل التي كان يمكن أن توضع في المقابل  ،ف ن التمهل
والت جيل إلصدار األحكام من خصائة التفكير اإلبداعي  ،و ذلك يعطي المرء فرصة

لممارسة عصف الذهن وتوليد األفكار وبعدها إصدار األحكام .

 .7النمطية في التفكير والقوقعة في أبنية ذهنية معينة  :فتجاهل استراتيجيات في التفكير غير

معهودة والركون إلى ما تعود عليه المرء من استراتيجيات يقتل الفكرة التي يمكن أن تولد
وتتصف ب نها إبداعية .

ثانياً  :العقبات الظرفية:

أي المتعلقة بالموقف ذاته أو المتعلقة بالجوانب ااجتماعية أو الثقافية السائدة ومنها :

 .1ميل الناا لمقاومة األفكار الجديدة  :وذلك ألسباب منها الخوف من انعكاسات هذه األفكار
على أمنهم واستقرارهم  ،واعتقاد بعض الناا أن الخبرة الجديدة قد تزعزع مكتسباتهم .

 .2عدم التوازن بين الجد والفكاهة  :إذ أن بعض الناا ا يرى في اللعب والتخيل والت مل
صفة ائقة بالكبار وانما هي صفات لألطفال  ،في حين يستدعي التفكير اإلبداعي كل هذه
الصفات  ،وأن الت مل على سبيل المثال ليا مضيعة للوقت والحق أن التفكير اإلبداعي

يتطلب التوازن بين المنطقي والت ملي والعقالني وغير العقالني والجد والفكاهة .

 .3عدم التوازن بين التنافا والتعاون  :ابد من المزج بين روح التعاون لكل من الفرد والجماعة
لتحقيق انجازات قيمة  ،والمزج بينهما أو اشتراكهما لتحقيق تفكير فعال منتا أو إبداعي .

ثالثاً  :معوقات متعلقة بالمعلم :

 .1التدريا التقليدي  :يعتبر من أهم معوقات تنمية اإلبداع المتعلقة بالمعلم حيث يعتمد على

الطرق التقليدية في التدريا والطالب ما هو إا ملقن ووعاء لحف المعلومات  ،فالتدريا
التقليدي في مدارسنا والذي يتمثل في بعض جوانبه الطلب من الطالب أن يجلسوا متسمرين

في مقاعدهم  ،ويمتصوا المعرفة الملقاة لهم كما يمتة اإلسفنا الماء وبالتالي يعوق النشاط
اإلبداعي ونمو القدرات اإلبداعية  ،إضافة إلى أن نمم القيادة التر وية لدى مديري المدارا

اإلتباعي المقلد في الحفاظ على هذا النمم الشائع من طرائق التدريا حيث يرون انحصار

دورهم في تنفيذ توجيهات رؤسائهم حرفاً بحرف  ،كما يرى بعض المدرسين وقد يشاركهم في
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ذلك مديرو المدارا أن تنمية قدرات الطالب اإلبداعية عمالً شاقاً ومضنياً  ،فالطالب المبدع
ا يرغب في السير مع أقرانه في مناها تفكيرهم  ،وقد يكون مصدر إزعاج للمعلم والمدير
على السواء  ،وغالباً ما يرفض التسليم بالمعلومات السطحية التي ر ما تعرض عليه  ،وكما

يسبب بعض هؤاء الطالب حرجاً لبعض المعلمين ب سئلتهم غير المتوقعة والحلول الغريبة

التي يقترحونها لبعض المشكالت.

ولعل من أهم ما يعيق اإلبداع تعبيرات المعلمين داخل الفصل وخارجه ومن هذه التعبيرات

التي يشيع استخدامها عند كثير من المعلمين " الجواب الصحيح  ،لغة طائشة  ،ليا منطقي
 ،كن عملي  ،ا تكن أحمق "  ( .السيد ) 2005 ،
ويرى الباحث أن المدرسة التي يسيطر عليها جو الصرامة والتسلم غالباً ما تكون أقل

المدارا في استثمار اإلبداع وقدرات التفكير اإلبداعي لدى طالبها .
 .2اتجاهات المعلمين نحو المتعلمين :

يعتقد كثير من المعلمين أن اإلبداع صفة موروثة  ،وأن البيئة التعليمية تساهم بقدر قليل في

تنميتها  ،بينما يعتقد اآلخرون ب ن الموهبة تكفي دون تدريب ل بداع  ،وهذا اعتقاد خاطئ .

كما أن هناك عدد من المعلمين وخاصة ذوي ااتجاهات السلبية نحو اإلبداع ليا لديهم فكرة
عن الطرق التي يتبعونها  ،والمواد التي يمكن استخدامها لتنمية اإلبداع وتشجيعه  ،كما أن

الشعور بالنقة وعدم الثقة من قبل المعلم تحول دون توفير بيئة تشجعه على اإلبداع .
رابعاً  :معوقات متعلقة بالمنهج :

يعد تكدا المناها الدراسية يعيق المعلمين عن تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطالب ،

وخاصة عندما يشعر الطالب ب نه ملزم ب نهائها من البداية إلى النهاية خاصة أنه ا يوجد

في األدب التر وي ما يؤكد أن تغطية المادة وقطعها بالكامل تعني أن الطالب قد تعلموها ،
وعلى المعلم الذكي المبدع أن يدرك هذه الحقيقة  .وعلى الرغم أن المعلمين قد ا يعطون

مادة علمية كثيرة  ،إا أن طالبهم يحتفظون بالمعلومات والمهارات التي كانوا قد تعلموها ،
عالوة على نمو مواهبهم وقدراتهم التفكيرية اإلبداعية .

62

ويرى ( األستاذ  ) 54 : 2005 ،أنه ينبغي تطوير المناها الدراسية وذلك من خالل :

 .1أن تشمل على أسئلة مفتوحة النهايات .

 .2تشجيع الطالب على طرح األسئلة وتقديم الفرة لهم لصياغة الفروض واختبارها .
 .3تطوير المناها بحيث تسمح ب عطاء فرة التجريب الرياضي .
خامساً  :معوقات تتعلق بالنظام التربوي :

ما زالت المدرسة تحصر دورها وأهدافها على تلقين الطالب وحفظه للمعلومات ويتمثل ذلك في
ااختبارات المدرسية وما فيها من ضعف  ،إضافة إلى التدريا الذي يهدف إلى النجاح ا إلى

بنية العقل وتطويره وارتقاء تفكيره  ،واهمال تساؤات الطلبة واكتشافاتهم  ،وا يقتصر على ذلك

بل يمتد إلى عقابهم لذا ابد أن تكون هناك فلسفة تر وية تشجع على تنمية اإلبداع وتطوره لترقى
بالمجتمع  ( .السيد ) 55 : 2005 ،

سادساً  :معوقات تتعلق بالمجتمع والبيئة :

إن المجتمع الذي نعيش فيه يساهم بقدر غير يسير في إعاقة اإلبداع ( إبراهيم) 264 : 2005 ،

ويتمثل ذلك في :

 .1عدم الوعي ب همية اإلبداع ومدى مساهمته في رفع ش ن األمة واعالء مكانتها .
 .2عدم وجود مناها واضحة حيث أنها ا تقوم على فلسفة واضحة .
 .3النظرة القاصرة نحو مهنة التدريا .

 .4التسلم في اتخاذ الق اررات وعدم المرونة .
ميسرات اإلبداع وتنميته :

يتفق علماء النفا أن كل األفراد األسوياء لديهم قدرات إبداعية  ،ولكنهم يختلفون في

مستويات امتالكهم لها  .واذا ما أريد تنمية التفكير اإلبداعي فيجب أواً تهيئة بيئة فصلية محفزة
ل بداع يشعر فيها ب مان سيكولوجي  ،أي أن أفكاره وحلوله غير مهددة بالنقد والتهكم  .وكما

يجب تقبل أسئلة الطالب وتعزيزها  ( .الكيومي ) 56 : 2002 ،
وهناك بعض األساليب( الروادي  ) 15-16 : 2004 ،الممكن إتباعها لتنمية اإلبداع :

إن عملية الت هيل على اإلبداع تعتبر عملية خاصة بتنمية الفكر من خالل عناصر مختلفة في

شخصية الفرد  ،كما أنها تستهلك طاقات مختلفة عاطفية وفكرية لهذا الغرض وهناك وسائل

يمكن اتباعها منها :
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 .1ااهتمام باألنشطة بحيث ا تكون مكررة من أجل إطالق اإلبداع وتنميته لدى الطالب .
 .2استخدام أكثر من طريقة والتشجيع عليها لحل النشاطات والمشكالت .

 .3ترك الحرية للمتعلم للتعبير عن أفكاره دون قيد  ،مع وجود معلم موجه ومشجع يرتاح له
الطلبة .

 .4تقديم موضوعات ومشكالت مالئمة لقدرة الطالب للتوصل إلى حلها .

ومن الميسرات أيضاً ل بداع في داخل غرفة الصف التي يمكن للمعلمين استخدامه اا هي

() Sternberg & Lubart ,1995

 .1تحمل المشكالت األكثر غموضاً والتعامل معها .
 .2عدم الخوض في المشكالت التي ليا لها حل .
 .3تحمل مخاطر اإلبداع .

 .4إيجاد عمل تحبه لتعمل فيه .

 .5التفكير المتواصل لفترة زمنية .
 .6استم اررية التعلم .

 .7معرفة متى يتم حل المشكلة ومتي يجب تركها .
دور المعلم في تنمية التفكير االبداعي :
هناك بعض الصفات التي يجب أن يتسم بها المعلم ( أبو عميرة  ) 261-262 : 2002 ،لكي

يؤدي دوره وهي :

 .1متحما لتدريا مادته .
 .2متفوق في مهنته .

 .3مشجع لتنمية التفكير اإلبداعي .
 .4مرونة في حل المشكالت .

 .5يعمل على إشباع حاجات الطالب للمعرفة وطرح األسئلة المفتوحة.
 .6يراعي قدرات الطالب وميولهم واهتماماتهم .
 .7واسع األفق
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ولكن من أبرز النشاطات المتبعة التي يمكن إتباعها لتنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالب هي:
 إتاحة فرة ألن يجيب الطالب بنفسه على سؤال يتطلب معلومات جديدة مبنية على شيءسبق أن تعلمه الطالب .

 إعطاء أسئلة تتطلب تفكي اًر عميقاً ومشكالت مفتوحة النهاية . إتاحة فرة للعمل في مجموعات صغيرة يتعاون أعضاؤها في الحل . -عدم تقديم حلول نهائية وكاملة ليتلقاها الطالب .

 تشجيع حب ااستطالع وأن يس ل الطالب أسئلة ويتركوا لزمالئهم اإلجابة عنها فو اًر. -عدم اندفاع المعلم ل جابة عن كل األسئلة وحل كل المسائل.

 تشجيع الحوار بين الطالب مع بعضهم للبحث عن حلول أخرى ي تي بها الطالب أنفسهم. عدم إجبار الطالب على استخدام أسلوب محدد في حل المشكالت التي تواجهه. تقديم مشكالت واقعية ومحددة تخة الفرد .ويرى الباحث أن المعلم من أكثر األشخاة داعماً للبيئة التعليمية  ،والمساهم والمشجع لتوفير
جو إبداعي يساهم بدرجة كبيرة في تنمية قدرات الطالب اإلبداعية  ،مما يؤدي إلى إعداد جيل

قادر على مواجهة المشكالت  ،ومواكباً للتقدم التكنولوجي وذلك من خالل استغالل طاقتهم
اإلبداعية إلى أقصى الحدود .
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الفصل الرابع

" الطريقة واإلجراءات "

تهدف الدراسة الحالية إلى دراسة " أثر استخدام المحاكاة الحاسو ية في تنمية مهارات

التفكير اإلبداعي في مساق مبادئ الكهر اء لدى طلبة قسم فنون التلفزيون بكلية فلسطين التقنية "

ويتناول هذا الفصل عرضاً ألدوات الدراسة واجراءاتها التي اتبعها الباحث متضمناً منهجية
الدراسة وتحديد مجتمعها واختيار عينتها  ،كما ويشتمل على وصف ألدوات الدراسة والخطوات
اإلجرائية للدراسة ثم األساليب اإلحصائية المستخدمة للوصول إلى نتائا الد ارسة ويمكن عرض

ذلك تفصيالً كما يلي :

منهج الدراسة :

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنها التجريبي والتصميم شبه تجريبي القائم على مجموعتين :

المجموعة األولى التجريبية يدرا طالبها بالمحاكاة الحاسو ية  ،والمجموعة الضابطة ا تمر
بخبرات المحاكاة الحاسو ية  ،بل يدرسون مساق مبادئ الكهر اء بالطريقة ااعتيادية .

وهذا التصميم يفيد في معرفة أثر المحاكاة الحاسو ية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في

مساق مبادئ الكهر اء لدى طلبة قسم فنون التلفزيون  ،وذلك من خالل المقارنة بين النتائا التي

يتم الحصول عليها من تطبيق اختبار التفكير اإلبداعي  ،تطبيقاً قبلياً وبعدياً لكلتا المجموعتين

التجريبية والضابطة .
مجتمع الدراسة :

جميع طلبة قسم فنون التلفزيون بكلية فلسطين التقنية التابعة لو ازرة التر ية والتعليم العالي وذلك

للعام الدراسي . 2014-2015

وقد شملت الدراسة جميع الطلبة المسجلين في مساق مبادئ الكهر اء في قسم فنون التلفزيون
و ل عددهم (  ) 28طالباَ تم توزيعهم إلى مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة بكل منهم ()14

طالباً والجدول التالي يبين ذلك:

جدول ( ) 4.1

عدد مجتمع الدراسة وتوزيعها في المجموعتين التجريبية والضابطة
الكلية

عدد الشعب

فلسطين التقنية

2

المجموعة

التجريبية
14
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المجموعة

الضابطة
14

المجموع الكلي
28

أدوات الدراسة :
لتحقيق هدف الدراسة والذي تمثل في الكشف عن أثر استخدام المحاكاة الحاسو ية في

تنمية مهارات التفكير اابداعي في مساق مبادئ الكهر اء قام الباحث ب عداد األدوات التالية :
أوالً _ أداة تحليل المحتوى :

استلزم إعداد أدوات الدراسة تحليل محتوى وحدتي( الكهر اء والذرة  ،توصيل المقاومات )

من كتاب مبادئ الكهر اء المقرر على طلبة قسم فنون التلفزيون  ،وفيما يلي عرض تفصيلي عن
تحليل المحتوى .

خطوات تحليل المحتوى :

لقد تضمنت خطوات تحليل المحتوى العناصر التالية :

 .1تحديد الهدف من التحليل :

تهدف عملية التحليل إلى تحديد مهارات التفكير اإلبداعي من كتاب مبادئ الكهر اء المقرر

على طلبة قسم فنون التلفزيون .
 .2تحديد فئة التحليل :

تمثلت فئة التحليل في " مهارات التفكير اإلبداعي " التي يدور البرناما حولها ويستهدف

تنميتها لدى الطلبة .

 .3تحديد عينة التحليل :
شملت عينة التحليل وحدتي ( الكهر اء والذرة  ،توصيل المقاومات ) في مساق مبادئ

الكهر اء من كتاب مبادئ الكهر اء المقرر على طلبة قسم فنون التلفزيون والجدول التالي
يوضح ذلك :

جدول ( ) 4.2
موضوعات الدروا
الموضوع

الدر
األول

أجهزة القياا

الثاني

التوصيل على التوالي

الثالث

التوصيل على التوازي

الرابع

التوصيل المركب
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 .4وحدة التحليل :

تم اعتماد الفكرة كوحدة لتحليل المحتوى والتي من خاللها تتضح المهارة المستهدفة .

 .5ضوابط عملية التحليل :

قام الباحث بمراعاة عدد من الضوابم خالل عملية التحليل  ،وذلك لزيادة الدقة وضبم عملية
التحليل  ،ومن هذه الضوابم :

 جاء التحليل بناءَ على التعريف ااجرائي لمهارات التفكير اابداعي .
 يقتصر التحليل على تحديد مهارات التفكير اابداعي التي تضمنتها وحدتي ( الكهر اء

والذرة  ،توصيل المقاومات ) من كتاب مبادئ الكهر اء المقرر على طلبة قسم فنون

التلفزيون .

 يقتصر التحليل على محتوى الدروا األر عة األولى من كتاب مبادئ الكهر اء المقرر
على طلبة قسم فنون التلفزيون (أي ما نسبة .)%60

 .6إجراءات عملية التحليل :

تم تحديد مهارات التفكير اإلبداعي للدروا من كتاب مبادئ الكهر اء المقرر على طلبة قسم

فنون التلفزيون  ،حيث تم رصد عنوان الوحدة  ،وعنوان الموديول  ،والمهارة الرئيسية وصواً

إلى قائمة المهارات الفرعية

 .7صدق أداة تحليل المحتوى :
صدق األداة هو أن تقيا األداة ما وضعت لقياسه  ،بحيث تعطى صورة كاملة وواضحة

لمقدرة األداء على قياا الخاصية المراد قياسها ( العيسى  ) 2010, 210وقد تم تقدير
صدق األداة بااعتماد على صدق المحكمين  ،حيث عرضت األداة في صورتها األولية

للت كد من الصدق الظاهري لألداة  ،ومراجعة فئات التحليل  ( .الملحق رقم ) 1

 .8ثبات اداة تحليل المحتوى:

تم الت كد من ثبات التحليل من خالل ااتساق عبر الزمن ،حيث قام الباحث بتحليل محتوى
وحدتي الكهر اء والدرة وتوصيل المقاومات من كتاب مادة مبادئ الكهر اء المقررة على طلبة

قسم فنون التلفزيون بكلية فلسطين التقنية من حيت (المهارات)  ،ثم اعيد التحليل مرة أخرى
بعد ثالثة أسابيع من التحليل األول ،ومن ثم قام الباحث بحساب معامل ااتفاق بين

التحليلين ،مستخدماً معادلة هولستي  ،والتي ت خد الصورة التالية:

معامل الثبات = نقاط ااتفاق /نقاط ااختالف  +نقاط ااتفاق× ( 100طعيمة: 2004 ،
. )226
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جدول ( ) 4.3
فئة التحليل للمها ارت
التحليل األول
تحليل المهارات

التحليل
الثاني

22

20

نقاط اإلتفاق
20

نقاط

اإلختالف

معامل الثبات

2

0.91

يتضح من الجدول السابق ان معامل الثبات ( ) 0.91وهذا يدل على ان أداة التحليل تتمتع

بقدر مناسب من الثبات ،مما يجعل الباحث يطمئن استخدام األداة العلمية للتحليل .

 .9نتائج عملية التحليل :

نتا عن تحليل وحدتي (الكهر اء والذرة  ،وتوصيل المقاومات ) من كتاب مبادئ الكهر اء

المقرر على طلبة قسم فنون التلفزيون (  ) 22مهارة ( ،الملحق رقم  ) 1يوضح المهارات
التي نتجت عن عملية التحليل .

ثانياً _ اختبار مهارات التفكير اإلبداعي :
مر إعداد اختبار التفكير اإلبداعي بعدة خطوات هي :
تحديد الهدف من االختبار :

نظ ارً لكون الدراسة تختة في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مساق الكهر اء من

خالل المحاكاة الحاسو ية المقترحة  ،ف ن الهدف من ااختبار هو قياا بعض مهارات التفكير
اإلبداعي المستهدفة  ،لبيان مدى نجاح المحاكاة الحاسو ية وفاعليتها في تنمية هذه المهارات .
مصادر بناء االختبار :

تم ااعتماد في بناء اختبار الدراسة الحالية على مجموعة من المصادر منها :

 مهارات التفكير اإلبداعي في مساق الكهر اء.
 دروا الكهر اء المختارة .

 الدراسات واألبحاث السابقة .

 آراء الخبراء والمتخصصين .
االختبارات التي تقي

التفكير اإلبداعي :

استعان الباحث ببعض ااختبارات التي تقيا القدرة على التفكير اإلبداعي  ،ومهاراته ،

مما تضمنته الدراسات واألبحاث السابقة  ،مما وقع تحت يدي الباحث ومن هذه ااختبارات :

 .1اختبار التفكير اإلبداعي لطالب الصف السادا األساسي ( دراسة حنان عبد العزيز،
.) 2014
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 .2اختبار التفكير اإلبداعي لطالب الصف السادا األساسي ( دراسة مبارك أبومزيد ) 2012،
 .3اختبار التفكير اإلبداعي لطالب الصف السابع األساسي ( دراسة كرم أبو عاذرة ) 2010 ،

 .4اختبار التفكير اإلبداعي لطالبات الصف الخاما األساسي ( دراسة غادة رمل. ) 2010 ،
صياغة مفردات االختبار :

قبل البدء في صياغة أسئلة ااختبار  ،عمد الباحث إلى دراسة وفحة ااختبارات السابقة
وغيرها في هذا المجال  ،ولقد راع الباحث عند صياغة مفردات ااختبار ما يلي :

 .1مناسبتها للمستوى الزمني والعقلي للطلبة .
 .2تراعي الدقة العلمية واللغوية .

 .3أن يتناول السؤال الواحد فكرة واحدة رئيسة .

 .4الوضوح في عبارة السؤال بحيث ا تحتمل الت ويل .
 .5أن تغطي األسئلة جميع المهارات المستهدفة و نسب قياسها .
كتابة تعليمات االختبار :
لكل اختبار تعليمات تساعد المفحوصين على اإلجابة الدقيقة  ،وتمهد الظروف لهم

ليكونوا مستعدين للموقف ااختباري القائم " وتعتبر تعليمات ااختبار ذات أهمية كبيرة في تحقيق
نتائا أفضل  ،إذا كانت مصاغة بطريقة واضحة بسيطة  ،وتشير إلى الهدف مباشرة  ،حيث إن

نتائا ااختبارات تت ثر بمدى الدقة التي تصاغ بها التعليمات المصاحبة له( نشوان : 2000 ،
.) 103
ولقد قام الباحث بكتابة تعليمات ااختبار على صفحة مستقلة  ،أوضح فيها للطلبة أن

ااختبار يقيا مدى توفر بعض مهارات التفكير اإلبداعي لديهم  ،وأنه مكون من  24سؤااً ،
عليهم أن يجيبوا على جميعها  ،كما تم التوضيح ب ن ااختبار ا عالقة له بالنتائا الجامعية ،

حيث ا يؤثر على النجاح أو الرسوب .

وبعد اانتهاء من صياغة أسئلة ااختبار  ،وكتابة تعليماته أصبح ااختبار جاه ازً في صورته

األولية ومكوناَ من (  ) 4أسئلة رئيسية تشتمل على (  ) 24فقرة .

الصورة األولية لالختبار وعرضها على المحكمين :

تضمن ااختبار في صورته األولية  24سؤااً من النوع المقالي  .ولقد تم عرضه على

مجموعة من المحكمين المتخصصين في الكهر اء  ،وطرائق تدريسها  ،وطلب منهم إبداء الرأي

في النقاط التالية :

 مدى مناسبة األسئلة المتضمنة في ااختبار لمستوى طلبة قسم فنون التلفزيون .
 مدى صالحية أسئلة ااختبار لقياا المهارات المستهدفة .
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 مدى وضوح تعليمات ااختبار .

 سالمة الصياغة اللغوية ألسئلة ااختبار المطروحة .
 اقتراح أي تعديالت  ،أو إضافات ضرورية .
ومن خالل استعراض آراء المحكمين وتحليلها  ،أجمع المحكمون على مناسبة أسئلة

ااختبار  ،وأنها تصلح لقياا ما وضعت لقياسه  ،وأنها مناسبة لمستوى طلبة قسم فنون التلفزيون

 ،وذلك بعد إجراء بعض التعديالت التي اقترحها المحكمون فيما يتعلق ب عادة صياغة بعض

األسئلة  ،ومضمونها وأفكارها  .ولقد أخذت هذه األمور بعين ااعتبار عند إعداد الصورة النهائية

لالختبار  ( .ملحق رقم ) 2

التجربة االستطالعية لالختبار :

أجريت التجر ة ااستطالعية لالختبار يوم الثالثاء الموافق 7/10/2014على عينة قوامها ()25

طالباً من خارج مجتمع الدراسة وكان الهدف من التجر ة األولية لالختبار ما يلي:
 التعرف إلى مدى صالحية التعليمات ووضوحها .
 التعرف إلى مدى وضوح أسئلة ااختبار .
 تحديد صدق ااختبار .
 تحديد ثبات ااختبار .

 تحديد الزمن الالزم لالختبار .
وبعد تطبيق ااختبار مبدئياً وجد أن تعليمات ااختبار واضحة  ،إذ طلب من الطالب

قراءة التعليمات قبل البدء في اإلجابة  ،وبعد قراءتها تم الت كد من أن الطالب عرفوا ما هو
مطلوب منهم  ،للتعامل مع ااختبار  ،واإلجابة عن أسئلته .

 -1صدق االختبار ( : ) Test validity

صدق ااختبار هو مقدرته على قياا ما وضع من أجله  ،أو السمة المراد قياسها
(الغريب . ) 677 : 1981،

وللت كد من صدق ااختبار  ،وصالحيته لقياا المهارات المستهدفة  ،تم قياا الصدق من

خالل :
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أ – صدق المحكمين :
وقد تحقق هذا النوع من الصدق من خالل عرض ااختبار على مجموعة من المحكمين

المتخصصين في مجال الكهر اء وطرائق تدريسها  ،استطالع آرائهم  ،ومالحظاتهم حول

ااختبار وفقراته  ،وقد تم مراعاة التوصيات التي أجمع عليها المحكمون كما سبقت اإلشارة لذلك .
ب – االتساق الداخلي ( : ) Internal Consistency Validity

ويقصد به قوة اارتباط بين درجة كل فقرة من فقرات ااختبار والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي
إليه ،وذلك بحساب معامل سبيرمان لالرتباط.
والجدول التالي يبين معامالت ارتباط درجة كل فقرة من فقرات ااختبار مع الدرجة الكلية للبعد
الذي تنتمي إليه الفقرة ألفراد العينة ااستطالعية .
جدول رقم ( ) 4.4
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه
م.

معامل

االرتباط

القيمة

االحتمالية

م.

القيمة

معامل

االحتمالية

االرتباط

م.

معامل

االرتباط

بعد الطالقة

بعد األصالة

بعد المرونة

.1

.1

.1

.3

.3

.3

.2
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.2

.2

.4

.4

.5

.5

.6

.6

.7

.7

.8

.8

.9

.9

.10

.10

.10

.12

.12

.12

.11
.13
.14
.15
.16

.11

.11

.13

.13

.14

.14

.15

.15

.16

.16
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القيمة

االحتمالية

.17

.17

.19

.19

.18

.18

.18

.20

.19
.20

.20

.21

.21

.21

.22

.22

.22

.23
.24

.17

.23

.23

.24

.24

* اارتباط دال إحصائياً عند مستوى دالة .α ≥ 0.01
** اارتباط دال إحصائياً عند مستوى دالة .α ≥ 0.05

طا ذو
يتضح من الجدول السابق أن الفقرات ترتبم بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ارتبا ً

دالة إحصائية ،عند مستوى دالة ( )0.01أو مستوى دالة ( ،)0.05وهذا يؤكد أن ااختبار
يتمتع بدرجة عالية من ااتساق الداخلي.
وإليجاد ااتساق الداخلي بين األبعاد والدرجة الكلية لالختبار قام الباحث بحساب معامل سبيرمان

لالرتباط بين درجات كل بعد من أبعاد ااختبار مع الدرجة الكلية لالختبار ،والجدول التالي
يوضح ذلك:

جدول رقم ( ) 4.5

معامل ارتباط بين كل بعد من أبعاد االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار
م.

البعد

.1

بعد الطالقة

.2

بعد األصالة

.3

بعد المرونة

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

* اارتباط دال إحصائياً عند مستوى دالة .α ≥ 0.01

طا ذو دالة
يتضح من الجدول السابق أن جميع األبعاد ترتبم بالدرجة الكلية لالختبار ارتبا ً

إحصائية عند مستوى دالة ( )0.01وهذا يؤكد أن ااختبار يتمتع بدرجة عالية من ااتساق
الداخلي.
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 -2ثبات االختبار ( : ) Test Reliability
ويقصد به الحصول على نفا النتائا عند تكرار القياا باستخدام نفا األداة في نفا الظروف

ويحسب معامل الثبات بطرق عديدة ،وقد قام الباحث ب يجاد معامل الثبات بطريقتي التجزئة
النصفية ومعامل ألفا كرونباخ على النحو التالي:
أوال :طريقة التجزئة النصفية:

تم استخدام درجات العينة ااستطالعية ( )25لحساب ثبات ااختبار بطريقة التجزئة النصفية،
حيث قام الباحث بتجزئة ااختبار إلى نصفين ،الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية لالختبار،

وذلك بحساب معامل اارتباط بين النصفين ،ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان

براون.

الثبات المعدل =

(أبو عالم )491 : 2010 ،

والجدول التالي يوضح معامالت ثبات ااختبار:
جدول ()4.6

معامالت ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية
البعد

عدد األسئلة

االرتباط قبل التعديل معامل الثبات بعد التعديل

بعد الطالقة
بعد األصالة
بعد المرونة
الدرجة الكلية لالختبار
يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ( ،)0.883وهذا يدل على أن ااختبار يتمتع
بدرجة كبيرة من الثبات اطم ن الباحث إلى تطبيقه على عينة الدراسة األصلية.
ثانياً -معامل ألفا كرونباخ:
استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ ،حيث تم إيجاد
قيمة معامل ألفا ألبعاد ااختبار الثالثة وكذلك للدرجة الكلية لالختبار ،والجدول التالي يوضح

ذلك:
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الجدول( ) 4.7

معامالت ثبات االختبار بطريقة معامل ألفا كرونباخ
البعد

عدد األسئلة معامل ألفا كرونباخ

بعد الطالقة
بعد األصالة
بعد المرونة
الدرجة الكلية لالختبار
يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ( ،)0.862وهذا يدل على أن ااختبار يتمتع
بدرجة كبيرة من الثبات اطم ن الباحث إلى تطبيقه على عينة الدراسة األصلية.

و ذلك ت كد الباحث من صدق وثبات ااختبار ،حيث أصبح ااختبار في صورته النهائية ،انظر

الملحق رقم (.)2

تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل تطبيق البرنامج في االختبار القبلي
انطالقا من الحرة على سالمة النتائا ،والوصول إلى نتائا صالحة قابلة لالستعمال والتعميم،
تبنى الباحث طريقة المجموعتين التجريبية والضابطة ،حيث يعتمد على تكافؤ وتطابق

المجموعتين من خالل ااعتماد على ااختبار العشوائي ألفراد العينة ،ومقارنة الدرجات في

المجموعتين في التطبيق القبلي لذا قام الباحث بعمل التالي:

قام الباحث بالمقارنة بين درجات طلبة المجموعة الضابطة في التطبيق القبلي الذين درسوا
بالطريقة ااعتيادية و ين درجات المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام المحاكاة الحاسو ية

في التطبيق القبلي ،لذا تم استخدام اختبار مان وتني (  )Mann - Whitny Testللعينات

المستقلة ،والجدول التالي يوضح ذلك.
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جدول رقم ( ) 4.8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة االختبار وقيمة الداللة ومستوى الداللة
للتعرف إلى الفروق بين درجات الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة القبلي
المجموعة

البعد
بعد الطالقة
بعد األصالة
بعد المرونة
الدرجة

لالختبار

العدد

المتوسط

االنحراف

المعياري

قيمة

االختبار Z

قيمة الداللة

ضابطة  -قبلي
تجريبية  -قبلي

ضابطة  -قبلي
تجريبية  -قبلي

ضابطة  -قبلي
تجريبية  -قبلي

الكلية ضابطة  -قبلي
تجريبية  -قبلي

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى دالة ()α≥ 0.05

بين درجات طلبة المجموعة الضابطة في التطبيق القبلي الذين درسوا بالطريقة ااعتيادية و ين
درجات المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام المحاكاة الحاسو ية في التطبيق القبلي ،وهذا
يدل على تكافؤ مجموعتي الدراسة في ااختبار القبلي.

ثالثاً _ برنامج المحاكاة الحاسوبية:

هدفت الدراسة إلى بناء برناما المحاكاة الحاسو ية لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مساق

الكهر اء لدى طلبة قسم فنون التلفزيون ومعرفة أثر هذا البرناما لعينة الطلبة .
وقد اعتمد الباحث في بناء برناما المحاكاة الحاسو ية على المصادر التالية :

 .1البحوث والدراسات السابقة .

 .2ااتجاهات الحديثة في تعليم الكهر اء من توظيف براما حديثة مثل المحاكاة .
 .3خصائة بناء البراما التعليمية المحوسبة .
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وقد قام الباحث بعدد من الخطوات إلعداد و ناء برناما المحاكاة الحاسو ية تمثلت هذه الخطوات

في :





تحديد األهداف العامة للبرناما .
تحديد محتوى البرناما .
تحديد أساليب التقويم .

مراحل إعداد وبناء برنامج المحاكاة الحاسوبية :
تهدف هذه الدراسة إلى بناء برناما المحاكاة الحاسو ية لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مساق

الكهر اء لدى طلبة قسم فنون التلفزيون في كلية فلسطين التقنية  ،لذا قام الباحث بااطالع على
مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت بناء البراما التعليمية و راما المحاكاة ومنها :

دراسة نصر هللا (  ، ) 2010أبو السعود (  ، ) 2009شقفة (  ، ) 2008منصور ( ) 2006
 ،حسن (  ) 2005وقد اتبع الباحث المراحل اآلتية عند بنائه للبرناما :
أواً  :مرحلة التخطيم للبرناما ( الجانب النظري )
ثانياً  :بناء البرناما ( الجانب العملي )

أوالً  :مرحلة التخطيط للبرنامج ( الجانب النظري ) :
 .1مبررات بناء برنامج المحاكاة الحاسوبية :
إن حاجة مساق الكهر اء إلى إثراء بالبرمجيات والوسائل التعليمية وذلك حتى يسهل دراستها
وفهمها لدى الطلبة بناء على نتائا الدراسات السابقة مثل دراسة ( نصر هللا  ) 2010 ،ودراسة

( أبو السعود . ) 2009 ،
 .2أهداف البرنامج :

تعتبر األهداف التعليمية من أهم ما ترتكز عليه مكونات أى برناما تعليمي وتنفيذه سواء كان

على مستوى التخطيم أو التنفيذ  ،لذا يجب أن تكون هذه األهداف واضحة ومرنة ومعلنة وذلك

من أجل الحصول على درجات التعليم العليا والوصول للمستوى األعلى من التمكن  ،وقد تم
تحديد عدد من األهداف العامة للبرناما من أهمها :
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محاكاة الطالب للتجر ة العملية في أى وقت .
محاكاة الطالب للتجارب العملية مع إمكانية استخدام قيم متنوعة من المقاومات وفروق
الجهد .
محاكاة الطالب للتجر ة الكترونياً قبل التنفيذ عملياً .
التمييز بين التوصيل على التوالي والتوازي من خالل البرناما .
ت كد الطالب من نتائا تجر ته العملية بالتدقيق مع البرناما .

 .3تحديد محتوى البرمجية :

تم تحديد محتوى برناما المحاكاة الحاسو ية في ضوء المهارات المحددة سلفاً باإلضافة إلى
الخبرة الشخصية للباحث والخبرة التي تم استطالعها من مدرسي مساق الكهر اء لمثل هذا النوع

من البراما  .وقد تمثل محتوى البرناما فيما يلي :
 .1عنوان البرناما .

 .2اإلرشادات والتعليمات .
 .3األهداف العامة .

 .4مهارات التفكير اإلبداعي .
 .5التقويم .

 .4األساليب والطرق المتبعة :
يعتمد البرناما في تدريسه بشكل أساسي على التدريا باستخدام الحاسوب وبااستعانة بجهاز

 LCDوذلك من خالل برناما المحاكاة  ،وقد اتبع الباحث عدة خطوات في تطبيق البرناما :






إعطاء الطلبة فكرة عامة عن موضوع الدراسة .
توزيع البرناما على الطلبة  ،وتوزيع الطلبة على أجهزة الحاسوب في المختبر .
تدريا طلبة المجموعة التجريبية باستخدام برناما المحاكاة في مختبر الحاسوب وعرض
البرناما من خالل جهاز  LCDوقد طبق البرناما بواقع (  ) 9محاضرات .
تم تدريا طلبة المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة ااعتيادية بواقع (  ) 9محاضرات.

 .5أساليب التقويم ألثر البرنامج :

اعتمد البرناما على اختبار التفكير اإلبداعي ومن أساليب التقويم المتبعة :

79

_ التقويم القبلي :
وقد تم إجراؤه قبل تدريا وحدتي ( الكهر اء والذرة  ،توصيل المقاومات ) حيث تم إعطاء الطلبة
نبذة تعريفية عن موضوع الدراسة وأهميته والهدف منه في اللقاء األول وتم إجراء ااختبار القبلي

للعينة كاملة .

_ التقويم البعدي :
تم إجراؤه بعد اانتهاء من تدريا وحدتي ( الكهر اء والذرة  ،توصيل المقاومات ) وتطبيق
البرناما على المجموعة التجريبية وذلك عن طريق ااختبار البعدي باستخدام نفا ااختبار

القبلي .

 .6ضبط البرنامج :
تم عرض برناما المحاكاة الحاسو ية على مجموعة من الخبراء والمحكمين في مجال الحاسوب

والكهر اء والمناها وطرق التدريا وقد أكدوا على سالمة اللغة ومالءمتها  ،صحة المعلومات
الواردة فيه ودقتها  ،مع إضافة بعض التعديالت التي تم أخذها بعين ااعتبار حتى أصبح

البرناما جاه اًز للتطبيق في صورته النهائية .
 .7الحدود الزمنية لفعاليات البرنامج :
لقد تم تنفيذ البرناما في زمن أقصاه (  ) 900دقيقة  ،أى بواقع ( )9محاضرات دراسية وكان

الزمن الكلي موزعاً على (  ) 9أسابيع حيث إن نصيب األسبوع ( محاضرة واحدة ) بمعا ا ا ا ا ا ا ادل

(  ) 100دقيقة أسبوعياً .

 .8الحدود المكانية لفعاليات البرنامج :
تم تنفيذ البرناما في مختبر الحاسوب في كلية فلسطين التقنية .

 .9طرق التدري

المستخدمة :

من األساليب المستخدمة إلتمام البرناما :





المناقشة والحوار .
العرض العملي للبرناما .
التدريب والمران للفئة المستهدفة .
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ثانياً  :بناء البرنامج ( الجانب العملي ) :

قام الباحث بااطالع على األدب التر وي المتعلق بموضوع الدراسة وعلى بعض البراما التي

أنتجت من قبل مديرية التر ية والتعليم  ،وقد مرت عملية بناء البرناما بعدة مراحل حسب نموذج
الجزار وهي حسب الشكل التالي :
شكل ( ) 4.1نموذج الجزار




تحديد خصائص المتعلمين
تحديد الحاجات التعليمية للموضوع والغرض العام.
دراسة واقع المصادر والمواد المتاحة











صياغة األهداف سلوكيا  ABCDوترتيب تتابعها .
تحديد عناصر المحتوى التعليمي .
بناء اختبار – محكى المرجع .
اختيار خبرات التعليم وطريقة تجميع التالميذ ،واساليب التدريس لكل هدف .
اختيار الوسائط والمواد التعليمية .
تصميم الرسالة التعليمية على الوسائط المطلوب انتاجها .
تصميم الرسالة التعليمية على الوسائط المطلوب إنتاجها .
تصميم األحداث التعليمية وعناصر عملية التعلم .
وضع إستراتيجية تنفيذ التعليم .





لحصول على الوسائط وإعداد التسهيالت.
إقتناء من المتوفر
تعديل من المتوفر.

مرحلة
التقويم




الدمج والنسخ والتوزيع.
المتابعة والتقويم المستمر.

مرحلة
االستخدام




تجريب مصغر لعمل التقويم البنائي.
تجريب موسع لعمل التقويم النهائي  /التجميع .

مرحلة
التحليل

مرحلة
التصميم

مرحلة
اإلنتاج

التغذية
الراجعة

عمليات
المراجعة
والتعديل
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 .1مرحلة التحليل  :وهي المرحلة التي تضمنت إنجاز المهام التالية :



صياغة األهداف التعليمية لموضوع البرناما  ،واستخدامها في اختيار األنشطة

المصاحبة واألمثلة والتمارين والتدريبات وتقويم تعلم الطلبة .


 تحليل خصائة الطلبة الموجه إليهم البرناما  ،بهدف تحديد المستوى العلمي والمهاري
تحليل محتوى موضوع البرناما وتنظيمه .

للطلبة .

 .2مرحلة التصميم :
وهي تعتمد على عدة خطوات :



تحديد عناصر المحتوى التعليمي  :والتي تتمثل بموضوعات الكهر اء في الوحا ا ا ادة األولى

( الكهر اء والذرة ) والوحدة الثانية ( توصيل المقاومات ) من مساق الكهر اء لقسم فنون



التلفزيون مع بعض اإلضافات عليه والتي تمثلت في مشاهد المحاكاة .

اختيار خبرات التعلم وطريقة تجميع الطلبة وأساليب التدريا وتم ذلك بالمحاكاة
الحاسو ية .


 إعداد اإلطار العام للبرناما ومحتوياته وشكل الواجهة الرئيسية للبرناما .

اختيار الوسائم والمواد التعليمية حيث تم استخدام النة والحركة للشرح .

 .3مرحلة اإلنتاج :

وقد استخدم الباحث مجموعة من البراما في تصميم برناما المحاكاة الحاسو ية ومن أهمها :


 برناما MySQL Server 2013
 برناما Photoshop CS6
برناما Dreamweaver CS6

 .4مرحلة التقويم :

بعد تجهيز البرناما بصورته األولية تم عرضه على مجموعة من المحكمين المختصين وقد تم

األخذ بآرائهم في إجراء بعض التعديالت .

 .5مرحلة االستخدام :

بعد تجهيز البرناما بصورته النهائية تم نسخ البرناما على أجهزة الحاسوب في مختبر الحاسوب

في كلية فلسطين التقنية استخدامه في تدريا طلبة قسم فنون التلفزيون لوحدتي ( الكهر اء
والذرة  ،توصيل المقاومات )  ،ومن ثم تمت متابعة سير البرناما وسالمته طوال فترة التطبيق .
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التدري

باستخدام المحاكاة الحاسوبية :

بعد أن تم التطبيق القبلي ألداة الدراسة المتمثلة في اختبار التفكير اإلبداعي على أفراد مجموعتي

الدراسة  ،وكان ذلك يوم الثالثاء  ، 7/10/2014وبعد أن تم الت كد من تكافؤ المجموعتين قبل

تدريا الموضوعات باستخدام المحاكاة الحاسو ية بدأ في تدريا موضوعات الوحدتين باستخدام

المحاكاة الحاسو ية يوم الثالثاء  14/10/2014واستمر حتى يوم الثالثاء  9/12/2014بواقع
محاضرة واحدة أسبوعياً  .واتبع الباحث في تدريا الموضوعات مجموعة من الخطوات األساسية
التي من ش نها أن تسهم في تيسير تدريا الموضوعات وأهمها:

 .1قيام الباحث بتوضيح الهدف من التجر ة  ،واعالم الطالب ب ن هذه الدراسة تهدف إلى تنمية
بعض مهارات التفكير اإلبداعي لديهم .

 .2الت كيد على بدء كل محاضرة من المحاضرات المخصصة للدراسة بالتمهيد المناسب .
 .3تنوع أساليب تنفيذ أنماط األنشطة التعليمية .

 .4إعطاء واجبات منزلية لحلها في المنزل  ،والتنويع فيها .

خطوات الدراسة :

لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها ،تم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية :
 -1اإلطالع على األدب التر وي والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة.
 -2بناء البرناما التدريبي.
 -3إعداد أداة الدراسة اختبار ( قبلي – بعدي ) .
 -4عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين للت كد من صدقها وثباتها.
 -5إجراء التعديالت المناسبة كما يراها السادة المحكمين.
 -6أخذ الموافقة الرسمية من الجامعة لتطبيق أداة الدراسة.
 -7تطبيق أدوات الدراسة على عينة استطالعية للضبم اإلحصائي ( )25طالب.
 -8تحديد عينة الدراسة
 -9تطبيق ااختبار القبلي على عينة الدراسة.
 -10تدريا البرناما التدريبي لعينة الدراسة.
 -11تطبيق ااختبار البعدي على عينة الدراسة .
 -12رصد النتائا ومعالجتها إحصائياً وتحليلها وتفسيرها.
 -13تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء نتائا الدراسة .
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المعالجات اإلحصائية:
تمت معالجة البيانات باستخدام برناما الرزم اإلحصائية للعلوم ااجتماعية ""SPSS

باستخدام الحاسوب ،بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة وذلك بالطرق اإلحصائية التالية:

 .1معامل ارتباط سبيرمان ( )Spearman Correlation Coefficientلحساب صدق
ااتساق الداخلي.
 .2طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ إليجاد معامل الثبات.
 .3اختبار مان وتني ( )Mann - Whitny Testللعينات المستقلة اختبار تكافؤ
المجموعات واختبار الفرضية األولى.
 .4معامل مر ع ايتا لفحة الفرضية الثانية
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة
التفسري واملناقشة والتوصيات

 نتائج السؤال األول ومناقشتها

 نتائج السؤال الثاني ومناقشتها

 نتائج السؤال الثالث ومناقشتها

 نتائج السؤال الرابع ومناقشتها
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الفصل الخام
نتائج الدراسة ،وتفسيرها
يهدف هذا الفصل إلى معرفة أثر استخدام المحاكاة الحاسو ية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي
في مساق مبادئ الكهر اء لدى طلبة قسم فنون التلفزيون بكلية فلسطين التقنية ،ولذلك تم عرض
نتائا أداء طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي ،وتحليل البيانات
التي تم التوصل إليها  ،وتفسيرها  ،تمهيداً لتقديم التصورات المستقبلية من توصيات ،ومقترحات
بحثية .
النتائج المتعلقة بالسؤال األول :
ما أسا استخدام المحاكاة الحاسو ية في تنمية مهارات التفكير اابداعي في مساق مبادئ
الكهر اء لدى طلبة قسم فنون التلفزيون بكلية فلسطين التقنية ؟
ولقد تمت اإلجابة عن هذا السؤال في اإلطار النظري للدراسة عن تناول طبيعة المحاكاة
الحاسو ية  ،وطبيعة التفكير اإلبداعي (صفحة . )66 – 37
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :
ما أثر توظيف برناما المحاكاة الحاسو ية على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة قسم

فنون التلفزيون ؟

ول جابة عن هذا السؤال يتم فحة الفرضية الصفرية األولى والثانية

أ.الفرض الصفري األول وهو  :ا توجد فروق ذات دالة

إحصائية عند مستوى )α

≥)0.05

بين متوسم درجات طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام المحاكاة الحاسو ية ومتوسم
درجات طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة ااعتيادية في التطبيق البعدي اختبار

التفكير اابداعي.

وللتحقق من صحة هذا الفرض تمت المقارنة بين متوسم درجات طلبة المجموعة الضابطة

الذين درسوا بالطريقة ااعتيادية و ين متوسم درجات طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا
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باستخدام المحاكاة الحاسو ية في التطبيق البعدي اختبار التفكير اإلبداعي ،وذلك باستخدام

اختبار مان وتني (  )Mann - Whitny Testللعينات المستقلة ،ويتضح ذلك من خالل
الجدول التالي:
جدول رقم ( ) 5.1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة االختبار وقيمة الداللة ومستوى الداللة للتعرف
إلى الفروق بين درجات الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي
المجموعة

البعد

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

قيمة
االختبار Z

قيمة الداللة

ضابطة

بعد الطالقة

تجريبية

ضابطة

بعد األصالة

تجريبية

ضابطة

بعد المرونة

تجريبية

الدرجة الكلية

ضابطة

لالختبار

تجريبية

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى دالة ( )α≥ 0.01بين
درجات طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة ااعتيادية و ين درجات المجموعة
التجريبية الذين درسوا باستخدام المحاكاة الحاسو ية في التطبيق البعدي اختبار التفكير اإلبداعي

لكافة األبعاد والدرجة الكلية لالختبار ،وهذا يدل على وجود فرق معنوي بين درجات طلبة
المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة ااعتيادية و ين درجات المجموعة التجريبية الذين

درسوا باستخدام المحاكاة الحاسو ية في التطبيق البعدي اختبار التفكير اإلبداعي لكافة األبعاد

والدرجة الكلية لالختبار لصالح المجموعة التجريبية و ذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض

البديل بوجود فروق ذات دالة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح

المجموعة التجريبية ،أي أن البرناما كان فعااً ويعزى ذلك الى :
.1

طريقة العرض باستخدام الصور والحركة مما يسهل للطالب ااستيعاب أفضل من

الطريقة التقليدية .
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.2

التشويق والمرونة باستخدامه بالمكان والزمان والكيفية المناسبة للتعلم .

.4

تنمية مهارات الطالب لتحقيق األهداف التعليمية .

.6

يساعد على مراعاة الفروق الفردية بين الطالب .

.3
.5
.7
.8
.9

إنشاء بيئة تعليمية نشطة بين اآللة واإلنسان .

تقليل نسبة الملل والس م بين الطالب من التعلم .

يساعد على نقل عملية التعليم والتعلم إلى المنزل استمرار اكتساب المهارات .

توفير فرة كافية للمتعلم للعمل بسرعته وقدراته الخاصة مما يكسبه بعضاً من مزايا
تفريد التعليم وتزويد المتعلم بتغذية راجعة فورية .

يساهم بزيادة ثقة المتعلم بنفسه .

يالح على نتائا المجموعة الضابطة في البند األول (الطالقة) ما يلي :

أن الطالقة لدى المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي كانت  20بينما نسبتها في التطبيق

القبلي كانت  19.36وهذا يدل على أنه ا يوجد تحسن ملحوظ لدى المجموعة الضابطه
قبل التجر ة ويبرر الباحث ذلك إلى عدم وجود حلول إبداعية لدى الطلبة في المجموعة
الضابطه ألن مشكالت الكهر اء في قطاع غزة قد أعجزت الطلبة والمختصين على إيجاد

حلول لها .

وبالتالي تشتت تفكير الطلبة في المجموعة الضابطه ولم يظهر اإلبداع لديهم قبل التجر ة

وبعدها.
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النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية :

جرى فحة الفرضية الصفرية التالية:

ا يحقق برناما المحاكاة الحاسو ية في تنمية مهارات التفكير اابداعي حجم ت ثير ا يقل عن

( )0.14كما يقاا بمر ع ايتا

ولالجابة عن هدا السؤال تم استخدام معادلة حجم الت ثير التالية:

حيث  η2مر ع ايتا

(عفانة )42 : 2000 ،

 z2قيمة ااختبار ت

(حسن )283 : 2011 ،

ويوضح الجدول المرجعي التالي حجم كل من قيمة :η2
جدول ( ) 5.2

الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم الت ثير بالنسبة η2
األداة المستخدمة
η2

حجم الت ثير
صغيرة

متوسطة

كبيرة

كبيرة جدا

0.1

0.06

0.14

0.20

وقد قام الباحث بحساب حجم الت ثير بواسطة  η2والجدول التالي يوضح ذلك :
جدول ( ) 5.3

حجم الت ثير للدرجة الكلية لالختبار
البند

قيمة η2

قيمة ""Z

حجم الت ثير

بعد الطالقة

كبير جدا

بعد األصالة

كبير جدا

بعد المرونة

كبير جدا

الدرجة الكلية لالختبار

كبير جدا

ويتبين من الجدول ( )5.3أن معامالت مر ع ايتا تراوحت ما بين ( )0.84 – 0.82وهي أكبر

من ( )0.20كما هي موضحة في الجدول المرجعي (. )5.2
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وبمقارنة نتائا هذا الجدول مع الجدول المرجعي يتضح أن حجم الت ثير كبير جدا ،و ذلك

نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل ب ن برناما المحاكاة الحاسو ية حقق حجم ت ثير ا
يقل عن ( )0.14في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في مساق مبادئ الكهر اء لدى طلبة قسم

فنون التلفزيون بكلية فلسطين التقنية وذلك لألسباب التي تم ذكرها سابقا .
توصيات الدراسة :

في ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائا يمكن للباحث أن يوصي بما يلي :

 .1ضرورة استخدام المحاكاة الحاسو ية في تنمية مهارات التفكير اابداعي في تدريب موضوع
الكهر اء .

 .2تثقيف المعلمين حول أهمية المحاكاة الحاسو ية وفوائدها للعملية التعليمية وتشجيعهم
لالشتراك في انتاج براما المحاكاة الحاسو ية للمقررات الدراسية .

 .3ضرورة تضمين المقررات الدراسية ببعض مهارات التفكير اابداعي مثل الطالقة واألصالة
والمرونة .

 .4عقد دورات تدريبية للمشاركين في إعداد الكتب المدرسية للتعرف على طرائق التفكير
اابداعي  ،وطرائق تقويمه ؛ وكيفية عرض الكتب بصورة تسهم في تنمية التفكير اابداعي.
مقترحات الدراسة :
في ضوء نتائا الدراسة  ،وتوصياتها  ،يقترح الباحث إجراء البحوث والدراسات التالية :

 .1دراسة أثر استخدام المحاكاة الحاسو ية في تنمية أنماط أخرى من التفكير العلمي .
 .2مهارات التفكير اابداعي لدى محاضرين مساق الكهر اء في الكليات الجامعية .
 .3تطوير منهاج الكهر اء في فلسطين في ضوء المحاكاة الحاسو ية .
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المراجع

أوالً  :المراجع العربية
 .1ابراهيم  ،مجدي (  : ) 2005التفكير من منظور تربوي تعريفه – طبيعته – مهارته –
تنميته – أنماطه  ،عالم الكتب  ،القاهرة – مصر .
 .2ابن منظور  ،أبو الفضل (  : ) 1985لسان العرب  ،الطبعة الثانية  ،الجزء األول  ،دار
إحياء التراث العربي  ،بيروت – لبنان .
 .3أبو داود  ،محمد (  : ) 2013أثر توظيف استراتيجية دورة التعلم (  ) 5ESفي تنمية
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قائمة بالمهمات المتعلقة بمهارات االبداع في مساق مبادئ الكهرباء لقسم فنون التلفزيون
عنوان الموديول

المهارة الرئيسية

الوحدة األولى
أجهزة القياس

أن يهيئ جهاز
األفوميتر حسب
الغرض

المهارات الفرعية
 أن يهيئ الطالب جهاز األفوميتر كجهاز أميتر أو فولتميتر
أو اوم ميتر وذلك حسب الحاجة والغرض من استخدامه
سواء لقياس تيار أو فرق جهد أو مقاومة .
 أن يفرق الطالب بين طريقة توصيل الجهاز بالدائرة سواء
توصيله على التوالي أو على التوازي وذلك حسب نوع
القيمة المراد قياسها .

 أن يصمم الطالب دائرة كهربائية من مجموعة مقاومات
أن يوصل الطالب
متصلة على التوالي وبطارية وسلك .
مجموعة مقاومات على
 أن يعرف الطالب األنواع المختلفة لتوصيل المقاومات .
التوالي
 أن يركب الطالب األسالك الالزمة إلكمال الدائرة .

الوحدة الثانية
التوصيل على
التوالي

الوحدة الثانية
التوصيل على
التوازي


أن يقيس الطالب
التيارات والجهود
المختلفة في الدائرة
عبر المقاومات






أن يهيئ الطالب جهاز األفوميتر كجهاز أميتر لقياس التيار
وتوصيله بالدائرة على التوالي .
أن يهيئ الطالب جهاز األفوميتر كجهاز فولتميتر لقياس
فرق الجهد وتوصيله بالدائرة على التوازي .
أن يقيس الطالب قيم المقاومات عمليا وحسابها نظريا
والمقارنة بين القيم .
أن يطبق الطالب قانون اوم في توصيل التوالي .
أن يطبق الطالب قانون كيرشوف للجهد في دوائر التوالي .
أن يعرف الطالب كيفية عمل مجزءات الجهد في دوائر
التوالي .

 أن يعرف الطالب التوصيل على التوازي .
أن يوصل الطالب
 أن يصمم الطالب دائرة كهربائية من مجموعة مقاومات
مجموعة مقاومات على
متصلة على التوازي وبطارية وسلك .
التوازي
 أن يعمل الطالب التعديالت على الدائرة من خالل إضافة
أسالك وتوصيالت لتغيير طريقة توصيل المقاومات .
 أن يحسب الطالب انخفاض الجهد في دوائر التوازي .
أن يطبق الطالب
القوانين المتعلقة
 أن يطبق الطالب قانون كيرشوف للتيار في دوائر التوازي .
بالتوصيل على التوازي  أن يعرف الطالب قانون تقسيم التيار .

الوحدة الثانية
التوصيل المركب

أن يوصل الطالب
مجموعة مقاومات
بطرق متعددة







أن يوصل الطالب مجموعة مقاومات على التوالي .
أن يوصل الطالب مجموعة مقاومات على التوازي .
أن يوظف الطالب قانون أوم إليجاد قيمة التيار عند تغيير
المقاومات .
أن يحلل الطالب الدوائر المكونة من مقاومات مركبة على
التوالي وعلى التوازي .
أن يحسب الطالب المقاومة الكلية لدائرة كهربائية مركبة .
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اختبار لقياس مهارات التفكري االبداعي يف مساق الكهرباء لدى
طلبة قسم فنون التلفزيون
إعييداد الطالب

عالء عاطف أبو بشير

إشييييييييراف
الدكتييييييور/
عبد

عبد المنعم

أستاذ المناها وطرق البحث العلمي
كلية التر ية ب جامعة األزهر
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بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الدكتور  ....................................حفظه هللا

حتية طيبة وبعد ،
الموضوع  /تحكيم اختبار مهارات التفكير االبداعي
يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان " أثر استخدام المحاكاة الحاسوبية في تنمية مهاارات التفكيار
االبداعي في مساق مبادئ الكهرباء لدى طلبة قسم فنون التلفزيون بكلية فلسطين التقنية "
ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في مناهج وطرق تدريس من جامعة األزهر.
ومن متطلبات هذه الدراسة إعداد اختبار لقياس مهارات التفكير االبداعي وهي  :الطالقة  ،المرونة
 ،األصالة  ،الحساسية للمشكالت .
ونظرا ألهمية رأيكم وخبرتكم في هذذا الماذال  ،يرجذو الباحذث التفاذل بذاالطالا علذى االختبذار ،
وإبداء الرأي حول األمور التالية :
 مدى وضوح تعليمات االختبار.
 صالحية أسئلة االختبار لقياس مهارات التفكير االبداعي التي وضعت من أجلها .
 سالمة الصياغة اللغوية ألسئلة االختبار .
 إجراء ما ترونه لصالح البحث من إضافة أو حذف أو تعديل.

ولكم جزيل الشكر والتقدير

الباحث
عالء عاطف بشير
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اختبار مهارات التفكير االبداعي
تعليمات االختبار
عزيزي الطالب ،
يهدف هذا االختبار إلى قياس مهارات التفكير االبداعي لديك بمسذاق الكهربذاء والمهذارات هذي :
الطالقة  ،األصالة  ،المرونة  ،الحساسية للمشكالت  .والباحث يؤكد على أن هذا االختبار ليس لذه
أي عالقة بدرجاتك في الكلية  ،وإنما لغرض البحث العلمي فقط .
والباحث إذ يقدم لك الشكر لتعاونك  ،فإنذه يرجذو منذك قذراءل تعليمذات االختبذار قبذل الشذروا فذي
اإلجابة .
تعليمات االختبار:
 .1زمن االختبار محدد ب(  ) 25دقيقة .
 .2تأكد من حصولك على نسخة كاملة من االختبار .
 .3يتكون االختبار من (  ) 24فقرل اختبارية من األسئلة المقالية.
 .4يرجى قراءل األسئلة بشكل جيد قبل البدء باإلجابة  ،وتأكد أنك أجبت عن جميع األسئلة .

مع متنياتنا للجميع بالتفوق والنجاح

الباحث
عالء عاطف بشير
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( 15دقيقة)
( 7دقائق )

السؤال األول :
اقترح أكبر عدد من الحلول:
أ)

بسبب الظروف السياسية والحصار المفروض على الشعب الفلسطينى نالحظ انقطاا
.1
التيار الكهربائي بشكل مستمر  ،اقترح عدل طرق لحل هذه المشكلة وتشغيل األجهزل الكهربائية
(دقيقتان)
عند انقطاعه .

اشترى أحمد فرن كهربائي قدرته 2000واط وعند توصيله بالمخرج الكهربائي
.2
( االبريز ) تبين أن المفتاح اآللي في لوحة التوزيع يفصل آليا ً مع العلم أن الفرن القديم والذي
كانت قدرته  1500واط كان يعمل في نفس المخرج الكهربائي ( االبريز ) بشكل طبيعي فسر
(دقيقة واحدة)
أسباب حدوث ذلك ؟

قمت بتوصيل جهاز األميتر بالتيار الكهربائي ولكنه ال يعمل مع العلم أنه متصل باالبريز
.3
(دقيقة واحدة)
والتيار الكهربائي غير منقطع  ،عدد طرق الكشف عن العطل .

لديك جهاز تسايل يعمل على  6بطاريات قيمة كل منها 1,5فولت ومعدل استهالكه
.4
ً
ً
للبطاريات مرتفع مما يشكل عبئا ماليا  ،اقترح طرق أخرى لكى يعمل الاهاز ( .دقيقة واحدة)
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لديك ماموعة مقاومات متصلة على التوازي ومثبتة في لوحة العمل وتريد معرفة قيم
.5
(دقيقة واحدة)
كل مقاومة فما هي الطرق المتبعة ؟

عند توصيل مصباح كهربائي صغير مع بطارية نالحظ احيانا ارتااج في اضاءل
.6
(دقيقة واحدة)
المصباح فما السبب وما الحلول المقترحة ؟

ب)
.1

ماذا يحدث لو في كل من الحاالت التالية :
حدث تالمس بين الخط المتعادل والاسم المعدني للاهاز .

( 8دقائق )
(دقيقة واحدة)

.2

لم تثبت لوحة العمل جيدا ً في مصدر التغذية . power supply

(دقيقة واحدة)

.3

تم توصيل سلك نحاسي رفيع بدالً من المنصهر ( الفيوز ) في حالة عدم توفر منصهر .
(دقيقة واحدة)

.4

تم توصيل أكثر من لمبة اشارل على التوالى .

(دقيقة واحدة)

.5

تم توصيل جهاز األميتر على التوازي بدالً من توصيله على التوالي .

(دقيقة واحدة)

.6

تم توصيل دائرل قصر ( شورت ) على البطارية في دائرل كهربائية .

(دقيقة واحدة)
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تم توصيل جهاز األميتر بالدائرل بدون عمل قطع ( توصيل الاهاز أثناء وجود كوبري
.7
(دقيقة واحدة)
التوصيل ) .
.8

تم قياس قيمة المقاومة باهاز األوميتر أثناء مرور تيار في المقاومة .

السؤال الثاني :
تأمل األشكال التالية ثم أجب :
 ماذا يحدث عند تلف أحد المصابيح في شكل ( )1؟

(دقيقة واحدة)

( 3دقائق)
(دقيقة واحدة)

 ماذا يحدث عند تلف أحد المصباحين (ب) و (ج) في شكل ()2؟

(دقيقة واحدة)

 عدد طرق يمكن من خاللها زيادل شدل اإلضاءل للمصابيح في شكل (  )1؟(دقيقة واحدة)

أ
أ

ب

ب

ج

ج

- +

- +

شكل 1

شكل 2

السؤال الثالث :
أجب كما هو مطلوب :
أذكر أكبر عدد من األجهزل التي يمكن أن تعمل على تيار مستمر DC
.1

(دقيقة واحدة)

.2

عدد الحاالت التي يمكن ان تعرض االنسان لصدمة كهربائية

(دقيقة واحدة)

.3

اذكر الحاالت التي يمكن من خاللها التأكد من كفاءل توصيل لوحة العمل بمصدر التغذية
(دقيقة واحدة)
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( 4دقائق)

لديك ماموعة من المقاومات قيمتها متساوية وقيمة كل منها  2كيلو أوم  ،كم مقاومة
.4
نحتاج لنحصل على مقاومة قيمتها  1كيلو أوم  ،وما هي طريقة التوصيل ؟ (دقيقة واحدة)

( 3دقائق)

السؤال الرابع :
.1

ما العوامل التي تؤثر على قدرل جهاز كهربائي يعمل بفرق جهد 220فولت .
(دقيقة واحدة)

.2

اقترح طرق لحماية األجهزل الكهربائية من خطر التيار الكهربائي الزائد .
(دقيقة واحدة)

عند توصيل  5مقاومات على التوالي وتوصيل نفس المقاومات على التوازي ،
.3
هل قيمة التيار في كال الحالتين متساوية ؟ وإن كانت ال فكيف يتم حساب التيار ؟
(دقيقة واحدة)
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ملحق رقم ( ) 3

برنامج احملاكاة احلاسوبية
صورل ()1

واجهة الترحيب في البرنامج
صورل ()2

108

واجهة التعليمات وكيفية االستخدام
صورل ()3

الواجهة الرئيسية للبرنامج والوحدات الدراسية
صورل ()4

109

واجهة األهداف إلحدى الوحدات الدراسية

صورل ()5

واجهة شرح المادة العلمية إلحدى الوحدات الدراسية
صورل ()6
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واجهة التدريبات إلحدى الوحدات الدراسية

111

صورل ()7
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ملحق رقم ( ) 4

أمساء السادة حمكمي أدوات الدراسة
تحكيم االختبار :
م

االسم

1

د .إبراهيم خليل شاهين

2

د .محمد صالح البحيصي

3

د .ياسر هديب رضوان

4
5

د .محمود محمد فؤاد برغوث
د .جمال كامل الفليت

6

أ .غسان مصطفى الدلو

7

أ .أسماء عاطف بشير

الصفة
استاذ مناهج وطرق التدريس المساعد ورئيس قسم
القبول والتسايل بكلية فلسطين التقنية
استاذ مناهج وطرق التدريس المساعد ورئيس قسم
البحث العلمي والمكتبات بكلية فلسطين التقنية
استاذ مناهج وطرق التدريس المساعد بكلية فلسطين
التقنية
مشرف تربوي بوزارل التربية والتعليم
مشرف تربوي بوزارل التربية والتعليم

محاضر مناهج وطرق تدريس ورئيس قسم شؤون
الطالب بكلية فلسطين التقنية
مدرس تكنولوجيا

تحكيم البرنامج :
م
1

د .ياسر هديب رضوان

2

م .إياد صالح أبو سالم

3

م .رائد محمد مراد

4

م .محمد سليمان أبو حطب

5

م .مصطفى حسين أبو صقر

الصفة

االسم

استاذ مناهج وطرق التدريس المساعد بكلية فلسطين التقنية
مهندس كهرباء ومحاضر كهرباء بقسم المهن الهندسية بكلية فلسطين
التقنية
مهندس كهرباء ومحاضر كهرباء بقسم المهن الهندسية بكلية فلسطين
التقنية
مهندس كهرباء ورئيس قسم المهن الهندسية بكلية فلسطين التقنية
مهندس حاسوب ومبرمج بوحدل الحاسوب الحكومي بوزارل االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات
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