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بعدد ما سبح المالئكة الحافين حول عرشك الكريم ،وبعدد ما سبح من شيء يسبح بحمدك وال نفقه
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وعلمهم ،أسأل الله أن يديمهم ذخ اًر لإلسالم والوطن.
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أو قصور ،فما كان فيه صواب فمن الله سبحانه وتعالى ،وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ،والحمد لله الذي
بنعمته تتم الصالحات.
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هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية لتنمية المفاهيم

الكيميائية والذكاء المكاني لدى طالبات الصف الحادي عشر في محافظة خان يونس ،ولتحقيق أهداف
الدراسة استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي ،حيث تم اختيار مجموعتين أحداهما مجموعة ضابطة درست

بالطريقة المعتادة ،والثانية مجموعة تجريبية درست بالبرنامج المحوسب القائم على المحاكاة التفاعلية ،وقد
أعدت الباحثة اختبار المفاهيم الكيميائية ،واختبار الذكاء المكاني كأدوات للدراسة ،وقد تم التأكد من صدقهما

وثباتهما ،وقامت بتطبيقهما على عينة الدراسة المكونة من ( )06طالبة من طالبات الصف الحادي عشر
بمدرسة خان يونس الثانوية "أ" للبنات حيث تم اختيارها بطريقة قصدية ،وتم اختيار الصفين بطريقة عشوائية

في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي)6607 -6600( .
استخدمت الباحثة برنامج الرزم اإلحصائية ) )SPSSلمعالجة البيانات واإلجابة عن أسئلة الدراسة
وفروضها ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )6060 =αفي اختبار المفاهيم الكيميائية
البعدي لصالح المجموعة التجريبية والتي درست بالبرنامج المحوسب القائم على المحاكاة التفاعلية.
 .6يحقق البرنامج المحوسب القائم على المحاكاة التفاعلية بمعدل كسب (بالك≥ )0في اختبار المفاهيم
الكيميائية لدى طالبات الصف الحادي عشر.

 .3يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )6060=αفي اختبار الذكاء المكاني البعدي
لصالح المجموعة التجريبية والتي درست بالبرنامج المحوسب القائم على المحاكاة التفاعلية.

 .4يحقق البرنامج المحوسب القائم على المحاكاة التفاعلية بمعدل كسب (بالك≥ )0في اختبار الذكاء
المكاني لدى طالبات الصف الحادي عشر.

وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الباحثة بضرورة تضمين برنامج المحاكاة التفاعلية في مقررات العلوم

في كافة المراحل ،وتدريب طلبة كلية التربية تخصص علوم بشكل عام ،وكيمياء بشكل خاص على كيفية
استخدام مثل هذه البرامج الحديثة ،وعقد ورش عمل للمعلمين ،وإجراء المزيد من البحوث حولها.
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Abstract
This study aimed to identify the effectiveness of a computing programme

based on Interactive Simulation on developing Chemical Concepts and Spatial
Intelligence among Eleventh Grade Female in Khan Younis.

To achieve the objectives of the study, the researcher used quasi-

experimental method (two-group design) with a pre- post- test. Two groups
were chosen, the first as a control group studied by traditional way, and the
second experimental group studied by using the computing programme based on
Interactive Simulation.

The researcher has prepared chemical concepts test and spatial intelligence

test as tools for the study, and applied them on the sample of the study which

consisted of (60) Eleventh grade female at Khan Younis secondary girls school
(A), in the first term of the school Year. (2016-2017)

The researcher used (SPSS) for data processing and answering the study

questions and hypotheses.
The study concluded that:
1. There are statistically significant differences at (0.01 =α) in post application of

chemical concepts test for the experimental group which studied by the
programme.
2. Using the programme achieves a high effectiveness (Black Modifies Gain Rank
Equation≥ 1) on developing chemical concepts.
3. There are statistically significant differences at (0.01 =α) in post application of

Spatial Intelligence test for the experimental group which studied by the
programme.
4. Using the programme achieves a high effectiveness (Black Modifies Gain Rank
Equation≥ 1) on developing Spatial Intelligence.

ز

In the light of the results, the researcher recommended to the necessity of
involving interactive simulation programs in teaching science subject, training

Faculty of Education students on how to use modern programs like this, making
workshops for teachers, and more research about.
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الفصل األول
مشكلة الدراسة وخلفيتها
أوالً :مقدمة الدراسة:
ميزنا الله – سبحانه وتعالى-بالعقل عن باقي المخلوقات وكرمنا به ،وأمرنا بالتدبر في الكون لنرى
ِ
اخِت َال ِ
ات و ْاأل َْر ِ
ف اللَّْي ِل َو َّ
الن َه ِار ََل َيات ِألُولِي
عظمته ،وذلك يتمثل في قوله تعالىِ" :إ َّن ِفي َخْل ِق َّ
ض َو ْ
الس َم َاو َ
ْاألَْلب ِ
اب " (آل عمران)096 :؛ لنوظف هذه المكرمة في ابتكار واكتشاف حلول للمشكالت التي نواجها في
َ
حياتنا اليومية ،وأكبر شاهد على هذا ما توصل إليه العقل البشري ،وما نحن عليه اَلن من ثورة تكنولوجية
في كافة المجاالت حتى سمي عصرنا بعصر السرعة.
أن العصر الحالي يتسم بمميزات خاصة من خالل السماوات المفتوحة ،والتي من شأنها أحدثت تحوالً

كبي اًر في مختلف النواحي االجتماعية واالقتصادية والصناعية ،من خالل التعامل مع تكنولوجيا المعلومات
واالتصال ،وممارسة حل المشكالت والمثابرة في األداء (محمد .)400 :6606،حيث يشعر الفرد بتحقيق
ذاته من خالل ما ينجزه في ظل بيئة تفاعلية داعمة للعلم والسلوك اإليجابي الالزم ،واالنتماء لبناء مواطن

فعال قادر على مواجهة تحديات العصر .إن العالم يمر اليوم بمنعطف معرفي خطير تتضاعف فيه المعرفة
بطريقة يصعب حسابها وتحديد مداها ،ويظهر ذلك بوضوح فيما يشهده العصر الحديث من تحوالت عالمية

متسارعة ،باإلضافة إلى سرعة تدفق المعلومات واالنفجار المعرفي وإنتاج التكنولوجيا المتعددة والفائقة ،فهو

عصر التنمية المعلوماتية ،وهو العصر الذي ستصبح فيه المعلومات بمثابة بترول وذهب القرن الحادي

والعشرون( .فرج الله والنجار)069 :6604 ،

إن أهم الخصائص المميزة لعصرنا هذا ليس التطورات العلمية والتقنية المدهشة فحسب ،بل تعداه إلى
تسارع في معدل ذلك التطور ،ومدى التأثير في حياتنا ،ومن هنا ال يستطيع الشخص تجاهل تأثير التطورات

العلمية والتقنية وخصوصاً تلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في جميع نواحي الحياة ،حيث وظف الحاسوب
في مجاالت العمل والتخصصات جميعها ،وبسبب ذلك أصبح من الضروري استخدامه وتعلم استعمال
برامجه المتنوعة في المجاالت جميعها ،ومن ضمنها التعليم ،ونظامنا التربوي نظام متطور يواكب التطورات

التي يواجها العالم في مجال استخدام الحاسوب ،حيث يتم تحديث هذا النظام التربوي ،وتعزيزه بتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت لتكون عنص اًر أساسياً في النظام لتحسينه وتطويره وتوجيهه كي ينسجم مع التوجيهات
الجديدة وما تطلبه من إعداد جيل يساهم في بناء االقتصاد والمجتمع المستقبلي( .أبو السعود)6 :6669،

كل هذه التطورات جعلت التربويين وواضعي المناهج يفكرون جدياً بتوظيف الثورة التكنولوجية في

العملية التعليمية خصوصاً مع اختراع الحاسوب ،وأشارت (الجهني )6 :6606 ،إلى أهمية استجابة التربية

لهذه الثورة العلمية التقنية بحيث تعكس مقرراتها وبرامجها ،وأنشطتها عناصر هذا التطور والتقدم بشكل يسمح
2

لألجيال المعاصرة بالتكيف مع طبيعة العصر الذي يعيشونه ،وأن يستعين التعليم من تقنيات تلك الثورة
التكنولوجية في تفعيل أنشطته وتسهيل مهامه وتحقيق أهدافه.
يعد التعليم المحوسب من أهم أساليب التعليم المتقدمة والمتطورة ،فهو يزيد من فعالية التعلم إلى درجة

فائقة ،ويقدم للمتعلم األنشطة والمهارات التي تتناسب مع قدراتهم مراعياً في ذلك الفروق الفردية بين طلبة.

ويعزز هذا النوع من التعليم عند الطلبة االعتماد على النفس ،وتشكيل الوعي ،واالستقاللية ،وتنمية

استراتيجيات االستقراء واالستنتاج واالستدالل أثناء تفاعله مع األنشطة التعليميةGuckel & Ziemer, ( .
)2002: 58
والتعليم المحوسب ال يعني إلغاء دور المعلم بل يصبح دوره أكثر أهمية ،فهو في التعليم المحوسب

شخص مبدع ذو كفاءة عالية يدير العملية التعليمية باقتدار ،فهو مرشد ميسر لعملية التعليم ،وإعداد المادة

العلمية وبرمجتها ،واختيار األساليب لعرضها ،ومتابعة المتعلم أثناء عملية التعليم (دومي والشناق:6668 ،

 ،)000فحاجة المعلمين الستخدام التعليم المحوسب تزداد يوماً بعد يوم بشكل أكبر؛ وذلك ألنها تؤدي إلى
إحداث التعلم ،وجودة التدريس ،وتوفير الوقت والمال والجهد ،وتجعل التعليم عملية مستمرة مع زيادة فرص

التعليم غير النظامي ،كما تفيد في تعليم المعوقين وتنمية الموهوبين ،وحتى يتحقق ذلك على المعلم أن يكون
فنياً متطو اًر ،ممتلكاً مهارات وكفايات واستراتيجيات فاعلة في توظيف األجهزة التعليمية وموادها(.عالونة
وآخرون)740 :6667 ،

وترى الباحثة أن التعليم المحوسب هو طريقة للتعليم باستخدام طرق وبرامج حديثة مصممة ،وتكون
مدعمة بالصوت والصورة والحركة وتراعي المعلم والمتعلم وتعمل على ايصال المعلومة في أقصر وقت وأقل

جهد وأكثر فائدة.

ولقد حدث تطور في أساليب التعلم وطرقه باستخدام الحاسوب ،ومن أبرز التطورات التي ظهرت في

التعليم المحاكاة التفاعلية وأنماط استخدامها في بناء عملية واقعية ،والتدرب على عمليات يصعب القيام بها

في مواقف فعلية (المسعودي والمزروع ،)073 :6604 ،وترى الباحثة أن المحاكاة من أهم برامج الحاسوب
المستخدمة في التعليم النشط والفعال ،ألنها تنقل الواقع للمتعلم بشكل افتراضي ،وتسمح له بالتجريب والتفاعل

بشكل آمن وتزيد من التشويق والدافعية لتوصل إلى النتائج ،ويعرف (الدسوقي وتوفيق)77 :6606 ،

المحاكاة بأنها "عملية تمثيل أو نمذجة إنشاء مجموعة من المواقف تمثيالً أو تقليداً لمواقف من الحياة حتى
يتيسر عرضها والتعمق فيها الكتشاف أسرارها والتعرف إلى نتائجها المحتملة عن قرب ،وتنشأ الحاجة إلى

هذا النوع من البرامج عندما يصعب تجسيد حدث معين في الحقيقة نظ ار لتكلفة أو الحاجة إلى إجراء العديد

من العمليات المعقدة" ،أما المحاكاة التفاعلية فتعرف بأنها " نوع من المحاكاة ال يكتفي بمجرد دراسة استجابة

بعض العناصر ألداء البعض اَلخر ،أو تأثرها بمتغيرات خارجية مثل اإلضاءة والح اررة والحركة ،وإنما تعمد

إلى التأثير المباشر في النماذج لكي يحدث هذا التأثير في النموذج ،أو النظام الذي يمثل أكثر من نموذج
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معاً في حالة ساكنة أو ديناميكية ،فالمحاكاة التفاعلية تسمح للمصمم بالتدخل وإضافة متغيرات جديدة أو
تغيير قيم المتغيرات الموجودة"( .عزمي)069 :6604،

تتمتع المحاكاة التفاعلية بالعديد من المزايا لعل من أهمها :التحكم ،والسلوك التفاعلي ،ويعرف التحكم

بأنه قدرة الطالب على تحديد سرعة تعاقب اللقطات في حين ينطوي السلوك التفاعلي على أنشطة تعليمية

حيث يتم تحديد المحتوى في لقطات متتالية عن طريق إجراءات الطالب)Betrancourt,2005: 287( .

للمحاكاة التفاعلية أهمية في العملية التعليمية ،حيث توفر أدوات مساعدة رئيسة تساعد في التوضيح،
وتوفر الفرص من أجل االندماج التفاعلي ،إذ يمكن استخدام أدواتها في التدريس حتى أثناء المحاضرة ،حيث

تساعد الصور والكلمات واإليماءات المتعلمين على المشاركة ،وأن يرى المعلم والمتعلم األشياء والحركات
نفسها مما يتيح لكليهما تخصيص وقتهما وتركيز االنتباه على استيعاب المفهوم الذي يطرح؛ ألن استخدام

المحاكاة يؤدي غالباً إلى إبداء آراء ومالحظات المتعلمين حول األنشطة المطروحة ،وطرح أسئلة استكشافية
من نوع "ماذا لو" ،وكذلك مناقشته التطبيقات والتفكير بها وربطها بالحياة اليومية بيركنيس وآخرون
( ،)Perkins & et al.,2006: 18-23ويضيف سهين ( )Sahin,2006:132أهمية برامج المحاكاة

التفاعلية في أنها توفر للطالب فرصاً لمالحظة الخبرات التي تتم في العالم الواقعي والتفاعل معها ،وتعد
برامج المحاكاة الحاسوبية ذات أهمية قصوى في معامل الحاسب ،حيث إنه من خالل االستعانة بها يمكن
اجراء العديد من علميات المحاكاة المعملية .كما أنها تساعد على تخفيض التكلفة الخاصة بالتجارب مقارنة

بالتكلفة الفعلية لها إذا تم إجراؤها في المعمل المدرسي بالك وسكالنلون ( Blake & Sclanlon,2007:

 ,)491وألهمية ذلك جعل معلمي العلوم عامة والكيمياء خاصة يتجهون الستخدام برنامج المحاكاة التفاعلية
في التدريس ،مما يوفر الوقت والجهد وتوصيل المعلومة للطلبة بشكل مشوق ومثير ويزيد من دافعيتهم ،وهذا
ما أكدته العديد من الدراسات التي تناولت المحاكاة التفاعلية مثل دراسة (الدغمش والحمادي واألشول،

 )6605التي هدفت إلى تصحيح التصورات البديلة والخاطئة باستخدام تجارب المحاكاة التفاعلية ،ودراسة

( الغزال )6605 ،التي أظهرت أهمية المحاكاة التفاعلية في تنمية المفاهيم الكيميائية وبعض مهارات التفكير
البصري ،ودراسة (السلمي )6605،التي أكدت على فاعلية المحاكاة اإللكترونية لواجهة المستخدم الرسومية
لتنمية مهارات إدارة قواعد البيانات ،ودراسة (العمري )6604،التي اظهرت فاعلية برنامج المحاكاة في إكساب
مهارات التشريح وخفض زمن التعلم ،ودراسة (المسعودي والمزروع )6604،في تنمية االستيعاب المفاهيمي
باستخدام المحاكاة الحاسوبية ،ودراسة ساها وآخرون ( )Saha& et al.,2010التي اظهرت فاعلية استخدام

برمجية المحاكاة ثالثية األبعاد في تنمية التحصيل الدراسي ،باإلضافة إلى دراسة (الجهني )6606 ،في
تنمية بعض عمليات العلم باستخدام المحاكاة الحاسوبية.
يعد علم الكيمياء أحد العلوم األساسية التي تشكل ركيزة العصر ،وتؤثر في احتياجات كثيرة في الحياة

اليومية؛ ألن علم الكيمياء يعتبر علم تجريبي ،وأن جميع ما نتوصل له من مفاهيم ومعرفة يكون بالتجربة.
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وترى (الغزال )6 :6605،أن علم الكيمياء من العلوم التي تهتم بتركيب المواد ،وكيفية تفاعلها عند
اندماجها وسلوكها تحت ظروف مختلفة؛ لذلك تعد دراسة الكيمياء أم اًر حيوياً في النهوض بالعلم والتكنولوجيا،
إال إن واقع تعليم الكيمياء يشير إلى أن معظم الطالب يعتقدون أن دراسة الكيمياء أمر ممل وغير مفيد؛
مبررين ذلك بعدم حاجتهم إليها ،وعدم استفادتهم من دراستها في حياتهم ،ويفرض التقدم العلمي االعتناء بعلم

الكيمياء وتعلمه؛ إذ يعد عنص اًر مهماً من عناصر حياتنا ومكوناً لمعظم الصناعات التي نحتاجه،ا كما يعد
أساساً للعلوم الطبيعية كعلم األحياء وعلوم األرض والطب وغيرها( .القرشي وآخرون)4 :6668 ،

لذلك فإن أهم أهداف تدريس الكيمياء اكساب الطلبة المفاهيم الكيميائية األساسية ،وتصحيح المفاهيم
الخطأ لديهم مثل :التفاعالت الكيميائية ،القواعد ،األحماض وغيرها ،ولكن ما تم مالحظته أن الطالب في

مختلف أعمارهم يعانون من فهم هذه المفاهيم وتمييزها؛ ألنها تعبر عن حقائق صعبة مشاهدتها بشكل

مباشر.

إن الفهم يعني " أن يكون المتعلم قاد اًر على إعطاء معنى الموقف الذي يواجه ،ويستدل عليه من
مجموعة من السلوكيات العقلية التي يظهرها المتعلم ،وتفوق مستوى التذكر لديه ،ويندرج تحتها مجموعة من
السلوكيات كأن يترجم أو يفسر ،أو يكمل أو يشرح ،أو يعطي مثاالً أو يستنتج أو يعبر عن شيء ما" (اللقاني
والجمل ،)608 :6663 ،ويصف (جابر )678 :6663 ،الفهم بأنه عميق في مقابل كونه سطحياً ،وهو
يستغرق وقتاً ،ويتطلب ممارسة ،ويكتب بصعوبة.
فالمفهوم يعد أساس التفاهم والتعلم ،لذلك وجب علينا أن نزيد من االهتمام به ،ونعلم طالبنا على

أساسه ،كما أن المفاهيم تساعد المتعلم على تذكر ما يتعلم من مفاهيم ،وبالتالي تقلل من الحاجة إلعادة
التعلم نتيجة النسيان ،وهذا يوفر علينا وعلى أبنائنا الكثير كما يساهم المفهوم عموما في تسهيل انتقال أثر
تعلم المواقف التعليمية األخرى الجديدة(.عقل)366 :6660 ،

وكما أن هناك العديد من المشكالت التي تعيق الطلبة عن إدراك مفاهيم علم الكيمياء ومبادئه ولعل من

أهمها كما حددها ( النجدي وآخرون ،)96 :6667 ،وجيلبرت ( )Gilbert,2005: 44-45كما يلي:

 .0الطالب غالباً ما يتعلمون بأسلوب الصم أو الحفظ بدالً من البحث عن كيفية بناء معانيهم الخاصة ببنية
المادة المتعلمة.

 .6الدروس الكيميائية مبهمة الرتباط مفاهيمها معاً؛ فيصعب عليهم تذكر المفاهيم المفتاحية وعدم ادراك
العالقات المطلوبة الستيعاب المفاهيم المطروحة.

 .3طرائق التدريس التقليدية ربما تفشل في تقديم تلك المفاهيم المفتاحية ،والعالقات بينهما ،وعلى ذلك تظل
تلك العالقات غير واضحة؛ مما يسبب تدنياً في مستوى تحصيل الطالب الدارسين للكيمياء.

 .4إ ن القصور في إدراك المفاهيم الكيميائية لدى الطالب قد يرجع إلى تشوه في النماذج العقلية لديهم بسبب
الطرائق التقليدية في التدريس؛ حيث إن النماذج العقلية عبارة عن تمثيالت داخلية للمعلومات والخبرات
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من العالم الخارجي ،وبالرغم من أن النماذج العقلية تستخدم لوصف عمليات الفهم ،فإنها يمكن أن تيسر

أو تمنع األداء الناجح ،كما أن األفراد غالباً ما يعتمدون على النماذج العقلية وتطورها وهي أصالً خطأ
وغير دقيقة ،وهذه النماذج الخطأ يمكن أن تؤدي إلى تفسيرات خاطئة لدى الطالب.

وللتغلب على هذه المشكالت ظهرت الكثير من الدراسات لتنمية المفاهيم الكيميائية للطلبة ،وظهرت عدة

استراتيجيات لتنمية المفاهيم العلمية عامة والمفاهيم الكيميائية خاصة ،مثل استخدام استراتيجية خريطة الداللة

التي كشفت عنها دراسة (الرشيد ،)6600،واستراتيجية التلمذة المعرفية كدراسة (الشوبكي،)6605،
واالستراتيجية القائمة على بعض أساليب التعلم النشط كما في دراسة (الصعوب.)6603،

وترى الباحثة أن جميع هذه االستراتيجيات والدراسات قدمت حلوالً ،ولكن ركزت على تفاعالت تسير في

خط مستقيم في اتجاه واحد من المعلم إلى الطالب ،والبعض سار في اتجاه من الطالب إلى الطالب ،وأن هذه

االستراتيجيات أشبه ما تكون قريبة من الطرق التقليدية ،ولهذا كان البد من البحث عن الطرق واالستراتيجيات
التي تتماشى مع متطلبات هذه العصر التكنولوجي والقدرة المعرفية المتزايدة ولعل المحاكاة التفاعلية أنسب

هذه الطرق كونها تقدم التمثيل المرئي للمعلومات ،وزيادة الدافعية وتوفير النفقات الكبيرة التي تنفق في

التدريب من خالل الواقع الفعلي ،وإتاحة الفرصة للمتعلم للمحاولة والخطأ دون أن يكون لها عواقب وخيمة

تهدد حياته أو تؤذيه ،وأوسع مدى من أن تسير في خط مستقيم ،ولكن المحاكاة التفاعلية متفرعة وقائمة على

التعلم الذاتي ،ويكون دور المعلم فيها موجهاً ومرشداً للطلبة ،وساعدت على خلق فرص فريدة للتعلم واكتساب
المفاهيم.

ونظ اًر لالهتمام البالغ باإلنسان كان ال بد من مراعاة كل األمور المتعلقة به كميوله وتفكيره واتجاهاته،

وعدم النظر إلى ذكاء اإلنسان بالنظرة األحادية القديمة ،والتي تعتبر الذكاء كياناً عقلياً موحداً ،وفي النقيض
هناك علماء يفترضون وجود سلسلة عقلية وفكرية تتعامل مع عدد من الذكاءات ،وهو ما يعرف اَلن
بالذكاءات المتعددة (حسين ،)33 :6665،ويقترح ترستون تصنيف الذكاء إلى أربعة مستويات ،تنظم بشكل

هرمي يبدأ بالمحاولة والخطأ الفعلية ،إلى المحاولة والخطأ اإلدراكية ،فالمحاولة والخطأ الذهنية ،وأخي اًر مستوى

المحاولة والخطأ التصورية ،وبهذا يربط ترستون بين الذكاء وتصور الفعل قبل إجرائه أو بعبارة أخرى بين
الذكاء والتجربة أما أنواع الذكاء فهي ( الذكاء الحركي ،الذكاء الطبيعي ،الذكاء الموسيقي ،الذكاء اللفظي،
الذكاء الرياضي ،الذكاء البيئي ،الذكاء المكاني)( .أبوحمادة)5 :6667،

كما أن علم الكيمياء من تفاعالت ومفاهيم له عالقة بالجزيئات والذرات وغيرها ،ولذلك بحاجة إلى

خيال واسع كي يتسنى لنا معرفة كيفية ترابط هذه الجزيئات لتكوين المركبات ،وكيف تتم التفاعالت
الكيميائية ،وهذا ال يمكن تحقيقه بالطريقة المستخدمة في التدريس التقليدي المعمول به في مدارسنا باإلضافة
إلى كثافة الفصول وغالء المواد الخام المستخدمة في التجريب أو عدم وجود مختبر كيميائي .وهذا يتطلب

تصور لدى الطالب لتكون هذه الجزيئات وشكل روابطها وكيف يكون شكل العناصر عند ارتباطها بجزيئات
تختلف عنها بالصفات ،لذا ترى (الشنطي )36 :6600 ،أن الصور تعمل على استثارة العمليات والقدرات
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العقلية؛ حيث توجد عالقة بين عمليات الذاكرة وبين استخدام الصور والرسوم التوضيحية وبخاصة في
عمليتي االستدعاء والتعرف ،فقد أكدت الدراسات العلمية الحديثة أنه كلما زاد التأثير على حواس المتعلم زاد
نجاح الوسيلة التعليمية (الصورة) في تحقيق األهداف المتوخاة من الدرس.

ويعد الذكاء المكاني أحد أهم الذكاءات الذي يجب االهتمام به فهو يعبر عن القدرة على رؤية الصورة وتكوين
تصورات ذهنية وإدراك العالقات بين العناصر واألشكال ،لذلك تم التعرف على الذكاء المكاني لدى المتعلم

من خالل مؤشرات وخصائص يذكرها (جمل والهويدي )40 :6663 ،كما يلي:
 .0يستجيب بسرعة إلى األلوان واألشكال والصور.
 .6يحب تصور األشياء وتصنيفها.

 .3يفضل الكتب المزودة باألشكال والمخططات والصور

 .4يدقق في األشكال والرسومات ويبحث عن عالقات بينها.

وتعد القدرة على التصور البصري المكاني للعالم المحيط واستخدام عالقات الزمان والمكان الطريقة

والوسيلة التي تمكن التلميذ من اكتساب المهارات التي تحقق له وصف البيئة وفهمها وتنمي لديه مهارة دراسة

األشكال والتشابه واالختالف بينها ،كما تتضمن أيضاً تطوير قدراته لوصف حركة األجسام والتغير في

السرعة تبعاً لعامل الزمن ،ومهما كان األسلوب المدخل الذي يتعلم به التلميذ أثناء تدريس العلوم فإن ينبغي
أن يتكون لديه مفاهيم ومهارات مكانية تساعده على وصف البيئة وفهمها( .عطا الله)306 :6660،
محور للبحث
وأكدت الدراسات على أهمية تنمية الذكاء المكاني للطلبة في مختلف أعمارهم وجعله
اً

والدراسة ،كدراسة (اللهيبي  )6600،التي هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام استراتيجية المخطط البيت

الدائري في تنمية الذكاء المكاني ،باإلضافة إلى دراسة(النزير )6605،التي هدفت إلى التعرف على درجة
الذكاء المكاني (البصري) ،ودراسة(الصفار )6603،التي كشفت عن فاعلية استراتيجية الذكاء المكاني

(البصري) في التحصيل ،كذلك دراسة (الشون والشيباوي  )6603،التي كشفت عن أثر التدريس باستراتيجية
المحطات العلمية على الذكاء المكاني ،ودراسة (النوبي والنفيسي وعامر )6603،التي هدفت إلى معرفة أثر
تنوع أبعاد الصورة في القصة اإللكترونية على تنمية الذكاء المكاني ،وقد تم توظيف إمكانات برنامج محوسب

قائم على المحاكاة التفاعلية لتنمية الذكاء المكاني.
ثانياً :مشكلة الدراسة وأسئلتها:

نظ اًر الطالع الباحثة على الدراسات السابقة وجدت أن طلبة الصف الحادي عشر العلمي يواجهون الكثير

من الصعوبات خالل دراستهم منهج الكيمياء المقرر عليهم ،ومن هذه الصعوبات احتواء الكتاب المقرر على
العديد من التجارب والتفاعالت الكيميائية التي يتطلب وزنها وصياغتها بشكل صحيح ،ومعرفة شكل
المركبات الكيميائية وكيفية تكوينها وطرق تحضيرها ،ولكن الزدحام الصفوف الدراسية ،وخطورة هذه التجارب
وندرة األدوات الالزمة إلجرائها وضيق الوقت؛ فيتجه المعلمون الى اتباع الطرق المعتادة في التدريس ،ولكن

قد تسبب هذه الطرق إلى عدم فهم الطلبة للمادة بشكل المطلوب ،وعليه ترى الباحثة أن التوجه الجديد نحو
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استخدام التكنولوجيا وذلك من خالل إعداد برنامج قائم على المحاكاة التفاعلية الذي يستخدم في مجال تدريس
العلوم ،ويستطيع الطالب أن يتفاعل بنفسه بكل سهولة مع البرنامج القائم على المحاكاة التفاعلية ،ولهذا
جاءت هذه الدراسة للكشف عن فاعلية برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية لتنمية المفاهيم الكيميائية

والذكاء المكاني لدى طالبات الصف الحادي عشر في محافظة خان يونس ،وذلك باإلجابة عن السؤال

الرئيس التالي:

ما فاعلية برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية لتنمية المفاهيم الكيميائية والذكاء المكاني

لدى طالبات الصف الحادي عشر في محافظة خان يونس؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 .0ما صورة البرنامج المحوسب القائم على المحاكاة التفاعلية لتنمية المفاهيم الكيميائية والذكاء المكاني
لدى طالبات الصف الحادي عشر؟

 .6ما المفاهيم الكيميائية المراد تنميتها لدى طالبات الصف الحادي عشر في محافظة خان يونس؟

 .3ما فاعلية البرنامج المحوسب القائم على المحاكاة التفاعلية في تنمية المفاهيم الكيميائية لدى طالبات
الصف الحادي عشر؟

 .4ما فاعلية البرنامج المحوسب القائم على المحاكاة التفاعلية في تنمية الذكاء المكاني لدى طالبات
الصف الحادي عشر؟

ثالثاً :فروض الدراسة:

بناء على التساؤالت السابقة ،تم صوغ الفروض التالية:
ً
 .0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ( ).0.0≤αبين متوسطات درجات
المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم الكيميائية البعدي.

 .6ال يحقق برنامج المحاكاة التفاعلية فاعلية عند معدل الكسب (بالك≥ )0في اختبار المفاهيم
الكيميائية.

 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ( )6065 ≤αبين متوسطات درجات
المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في اختبار الذكاء المكاني البعدي.

 .4ال يحقق برنامج المحاكاة التفاعلية فاعلية عند معدل الكسب (بالك≥ )0في اختبار الذكاء المكاني.
رابعاً :أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة الحالية إلى استقصاء فاعلية برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية في تنمية

المفاهيم الكيميائية والذكاء المكاني لدى طالبات الصف الحادي عشر ،وذلك من خالل:

 .0تصميم برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية لتنمية المفاهيم الكيميائية والذكاء المكاني لدى
طالبات الصف الحادي عشر.

8

 .6إعداد قائمة بالمفاهيم الكيميائية الواردة في منهاج الكيمياء للصف الحادي عشر.
 .3الكشف عن فاعلية البرنامج المحوسب القائم على المحاكاة التفاعلية في تنمية المفاهيم الكيميائية
لدى طالبات الصف الحادي عشر.

 .4الكشف عن فاعلية البرنامج المحوسب القائم على المحاكاة التفاعلية في تنمية الذكاء المكاني لدى
طالبات الصف الحادي عشر.

خامساً :أهمية الدراسة:
قد تفيد هذه الدراسة في:
 .0توجيه أنظار القائمين على إعداد المناهج عند تطوير مناهج الكيمياء ،من خالل ما تقدمه الدراسة

من أدوات بحثية وبرنامج محوسب قائم ،يوضح دور المحاكاة التفاعلية في تنمية المفاهيم الكيميائية

والذكاء المكاني لدى طلبة الصف الحادي عشر.

 .6تزويد معلمي الكيمياء باالستراتيجيات وبرنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية تساعدهم في
تدريس الكيمياء ،والتي يؤمل منها إحداث تغيير نوعي في تعليم المفاهيم الكيميائية ،وتنمية الذكاء
المكاني لديهم ومناسبة لطلبة المرحلة الثانوية.

 .3يمكن أن تفيد المشرفين التربويين؛ وذلك عند عقد لقاءات تربوية ودورات تدريبية لتدريب المعلمين
على ب ارمج تعليمية تدعم التكنولوجيا وطرائق مناسبة لتدريس الكيمياء وكيفية تنمية المفاهيم الكيميائية
والذكاء المكاني للطلبة.

 .4قد تشكل استجابة موضوعية لما ينادي به التربويون في الوقت الحاضر من مسايرة االتجاهات
الحديثة والتطور التكنولوجي في كل ثانية ،ومواكب ًة للتوصيات المحلية لالهتمام بالمفاهيم الكيميائية
وتنمية الذكاء المكاني كأساسيات في تدريس الكيمياء.

 .5قد تفتح نتائج الدراسة الباب أمام طلبة الدراسات العليا والباحثين في مجال ط ارئق وأساليب تدريس

العلوم عامة والكيمياء خاصة ،وتنمية المفاهيم بشتى أنواعها وتنمية الذكاءات المتعددة ،إلجراء
بحوث ودراسات مشابهة.

سادساً :حدود الدراسة:

اقتصرت هذه الدراسة على الحدود التالية:

 .0شعبتين من طالبات الصف الحادي عشر علمي بمدرسة خان يونس الثانوية "أ" للبنات التابعة
لمديرية التربية والتعليم-المنطقة الجنوبية.

 .6الفصل الدراسي األول من العام 6607-6600م.

 .3تنمية المفاهيم الكيميائية المناسبة لطالبات الصف الحادي عشر والتي تم اختيارها في ضوء تحليل
المحتوى وجدول المواصفات ،ومن ثم آراء المحكمين.
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 .4تنمية الذكاء المكاني بما يتناسب مع طالبات الصف الحادي عشر.
سابعاً :مصطلحات الدراسة:
بعد الرجوع إلى األدب التربوي والدراسات السابقة قامت الباحثة بتعريف مصطلحات الدراسة إجرائياً

كاَلتي:

 .0فاعلية البرنامج المحوسب:
هي مدى قدرة البرنامج المحوسب القائم على المحاكاة التفاعلية في تنمية المفاهيم الكيميائية والذكاء
المكاني لدى طالبات الصف الحادي عشر.
 .6البرنامج المحوسب:

هو وحدة دراسية مصممة بتقنية حديثة باستخدام الكمبيوتر ،والذي يتضمن مجموعة من األنشطة

والمثيرات التعليمية التي تتطلب استجابة من الطالب ،ويقوم البرنامج بتقويم استجابة الطالب ،ويعطي تغذية
راجعة لهذه االستجابة سواء كانت صحيحة أم خاطئة التي تسعى تحقق األهداف التربوية".
 .3المحاكاة التفاعلية:

هي برمجية قائمة على التعلم الذاتي باستخدام الحاسوب يتم فيها تقليد وتمثيل للمعادالت والحسابات

الكيميائية ومفاهيمها ،وإجراء التجارب والتفاعالت الكيميائية والتحكم فيها بشكل افتراضي في جو مشوق وآمن

للطلبة الصف الحادي عشر.
 .4المفاهيم الكيميائية:

تصور عقلي مجرد يعطي اسماً أو رم اًز كيميائياً أو مصطلحاً أو معادلة كيميائية ،ويتكون عن طريق تجميع
الحقائق والخصائص المشتركة لعناصر هذه الظاهرة ،ويتكون من االسم ومدلوله اللفظي.
 .5الذكاء المكاني:

هو القدرة على التصور المكاني ،وتنسيق الصور الثنائية والثالثية األبعاد ،ويتطلب هذا النوع من الذكاء توافر

درجة من الحساسية للون والخط والشكل والطبيعة ومجال العالقات التي توجد بين هذه العناصر.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري للدراسة:


المحور األول :المحاكاة التفاعلية.



المحور الثاني :المفاهيم الكيميائية.



المحور الثالث :الذكاء المكاني.

الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
سعت هذه الدارسة إلى تنمية المفاهيم الكيميائية والذكاء المكاني من خالل برنامج محوسب قائم على

المحاكاة التفاعلية؛ فتناولت الباحثة في هذا الفصل مفهوم البرنامج المحوسب ،وبرامجه المستخدمة في

التعليم ،ومبررات استخدامه في التعليم ،فكان المحور األول برنامج المحاكاة التفاعلية من حيث المفهوم،

والمميزات ،والسمات ،والبرامج المحاكاة ومكوناتها ،وتصنيفاتها ،ثم أتبعت ذلك بذكر آلية تصميم المحاكاة

التفاعلية.

ثم تناولت الباحثة في المحور الثاني المفاهيم الكيميائية من حيث مفهومها ،وأهميتها ،وخصائصها

وصفاتها ،وتصنيفها ،وتكوينها ،ومراحل تعلمها ،وصعوبات تعلمها.

وتناولت أيضاً في المحور الثالث الذكاء المكاني؛ فبدأت الباحثة بتعريف الذكاء بشكل عام ،ومن ثم

تعريف الذكاءات المتعددة ،ومسلماتها ،ومبادئها ،وأهميتها ،وأنواعها ،وأتبعت ذلك بمفهوم الذكاء المكاني،

ومواصفاته ،وقدراته ،ومؤشراته ،ومستوياته ،وتكوينه ،وأهميته في تعليم وتعلم الكيمياء ،والتضمينات التربوية

له ،واستراتيجيات وفعاليات(أنشطة) الذكاء المكاني.

وأخي اًر التعليق على اإلطار النظري ،والربط بين متغيرات الدراسة (المحاكاة التفاعلية ،والمفاهيم

الكيميائية ،الذكاء المكاني).
مفهوم البرنامج المحوسب:

تعرفه (بدر )38 :6660،بأنه " :سلسلة متتابعة من األطر يحتوي كل منها على مثير يتطلب استجابة
من الطالب؛ حيث يقوم البرنامج الحاسوبي بتقويم هذه االستجابة ويعطي تغذية راجعة في ضوء صحة

استجابته فإذا كانت خطأ فإنه يعود إلى اإلطار نفسه مرة أخرى".

وتذكر (الناشف )93 :6663 ،بأنه " :مجموعة من األنشطة والممارسات العملية التي يقوم بها الطالب

تحت إشراف المعلم وتوجيهه ،وتعمل هذه األنشطة على إكساب الخبرات والمعلومات والمفاهيم واالتجاهات،
التي من شأنها تدريبه على أساليب التفكير السليم وحل المشكالت التي تحثه للبحث واالكتشاف".

ويرى (البابا )06 :6668 ،بأنه " :وحدة دراسية مصممة باستخدام البرامج الحاسوبية وتتضمن مجموعة
من األهداف والخبرات التربوية التي توظف المدخل المنظومي ،واألنشطة والوسائل التعليمية والفيديو،

وأساليب التقويم التي تحقق األهداف التربوية".
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وتعليقاً على ما سبق ترى الباحثة أنه:
 .0يوجد اتفاق على أن البرامج المحوسبة مجموعة من األطر المتتابعة والوحدات المصممة.

 .6البرامج المحوسبة تتضمن مجموعة من األنشطة والوسائل التعليمية التي تحقق األهداف التربوية.
 .3البرامج المحوسبة تعتمد على مبدأ التغذية الراجعة وتعزيز االستجابة بشكل فوري.
 .4يكون دور المعلم موجهاً ومرشداً.

وتعرف الباحثة البرنامج المحوسب إجرائياً بأنه " :وحدة دراسية مصممة بتقنية حديثة باستخدام

الكمبيوتر ،والذي يتضمن مجموعة من األنشطة والمثيرات التعليمية التي تتطلب استجابة من الطالب ويقوم
البرنامج بتقويم استجابة الطالب ،ويعطي تغذية راجعة لهذه االستجابة سواء كانت صحيحة أم خاطئة التي

تسعى لتحقيق األهداف التربوية".

برامج الحاسوب المستخدمة في التعليم:

يمكن استخدام برامج الحاسوب في مجاالت تعليمية عديدة؛ فصنف (عفانة وآخرون )3 :6665،برامج

الحاسوب المستخدمة في التعليم إلى أربعة أنواع رئيسية:
 .0البرامج التعليمية:

وتستخدم هذه البرامج داخل الفصول الدراسية ،وقد صممت خصيصاً لتدريس الموضوعات الدراسية

والمهارات المختلفة ،ومن أمثلتها برامج التدريب والمران ،وبرامج األلعاب التعليمية وبرامج المحاكاة.

وتركز هذه البرامج بشكل أساسي على عملية تعزيز التعلم ،واالستعانة بالتغذية الراجعة لدعم عملية

التعلم؛ حيث يركز مصممو هذا النوع من البرامج على دورها في تحسين عملية التعلم وجعله فاعالً ومؤث اًر،
وقد أكدت العديد من األبحاث والدراسات التي أجريت في هذا الشأن قدرة هذه البرامج على زيادة مستوى
تحصيل الطالب وتنمية مهاراتهم".
 .2برامج التطبيقات:

بالرغم من أن هذه البرامج ال تصمم في األساس للطالب ،بل لألغراض العامة إال أنها تعد أكثر أنواع

البرامج حظاً في تطبيقاتها داخل الفصول الدراسية ،حيث يمكن استخدامها بفاعلية كأداة لحل المشكالت ،أو
لتوضيح وتفسير الموضوعات الدراسية المختلفة ،ومن أمثلتها:

 برامج معالجة الكلمات :التي يمكن استخدامها في كثير من المجاالت الدراسية لكتابة التقارير
والبحوث والمقاالت.

 برامج الرسوم :التي تستخدم في دراسة الرياضيات ،والعلوم لتحليل البيانات ،وإجراء العمليات المختلفة
عليها وتمثيلها بيانياً بعدة صيغ مختلفة.

 برامج االتصاالت :وتستخدم في تبادل المعلومات ،والحصول عليها من أماكن متعددة في العالم.
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 .3برامج الوسائط المتعددة:
لقد حدث تطور كبير في مجال تطبيقات الصوت والصورة الثابتة والمتحركة المدارة بالحاسوب ،ولم

يقتصر الحاسوب على عملية عرض النصوص والرسوم ،بل تم استخدامه في مشاهدة عروض الفيديو الحية
المدعمة بالمؤثرات الصوتية وكما أمكن التحدث بواسطة الحاسوب وتسجيل هذه المحادثات ،وسماع

التوجيهات التي يصدرها الحاسوب.

وتتميز هذه البرامج بقدرتها على توظيف الصوت والصورة والنصوص بشكل تفاعلي وجذاب جداً للمتعلم.
 .4برامج خدمة المعلم:
تسمى هذه البرامج ببرامج الفائدة ،أو الخدمة للمعلم وإدارة الطالب ،أي أن هذه البرامج تقوم بمساعدة
المعلم في إنجازه األعمال االعتيادية له من عمل وتصحيح االختبارات ،وإعداد خطته الدراسية وتنظيم أنشطة

الطالب ،ومراجعة األعمال اليومية.

وقد است خدمت الباحثة في البرنامج المحوسب القائم على المحاكاة التفاعلية لتنمية المفاهيم الكيميائية

والذكاء المكاني لدى طالبات الصف الحادي عشر النوع األول ( البرامج التعليمية) والتي تحتوي على برامج
المحاكاة الذي يعتبر المحور الرئيسي لدى الباحثة والذي يعتمد على تعزيز الطالب وتقديم التغذية الراجعة
الفورية ،واستخدمت النوع الثالث (برامج الوسائط المتعددة) حيث وظفت الباحثة الصوت والصورة والحركة

داخل برنامج المحاكاة التفاعلية لما يحقق من فائدة كبيرة في سير العملية التعليمية باستخدام أفضل الطرق

التكنولوجية الحديثة والمعاصرة ،وزيادة مستوى تحصيل الطلبة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم اإلبداعية.
مبررات استخدام الحاسوب في التعليم:

يذكر (الهرش وآخرون )64 :6663،العديد من المبررات التي ادت إلى ضرورة استخدام الحاسوب في

التعليم وتنوعت كالتالي:
 .0تصميم البرامج التعليمية المحوسبة يساعد المعلم على توصيل المادة التعليمية بطريقة شيقة ،ويساعد
على تفعيل دور الطالب ،ويجعله مستقبالً إيجابياً ومشاركاً.

 .6إدخال الحاسوب في العملية التعليمية ،يضمن تنشئة جيل مثقف حاسوبياً.

 .3ضرورة إلمام كل موظف أو متقدم لوظيفة معينة بمهارات استعمال الحاسوب.
 .4إعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على إنتاج البرمجيات التعليمية.

 .5العمل على إنتاج برمجيات حاسوب تعليمية لذوي االحتياجات الخاصة يساعد في رفع معنوياتهم
النفسية.
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 .0إنتاج البرمجيات التعليمية الستفادة الطلبة منها دون حاجة المعلم حيث تساعد على تقليل الكلفة
التعليمية.

 .7إيجاد وسائل تكنولوجية حديثة تلبي المطالب للتغيير نحو األفضل والتجديد.

ويرى (السرطاوي )60 :6660،عدداً من المبررات التي أدت إلى ضرورة استخدام الحاسوب في

التعليم وهي كاَلتي:

 .0االنفجار المعرفي وتدفق المعلومات األمر الذي جعل اإلنسان يبحث عن وسيلة لحفظ هذه
المعلومات واسترجاعها عند الضرورة.

 .6تنمية مهارات معرفية عقلية عليا مثل :حل المشكالت والتفكير وجمع البيانات وتحليلها
وتركيبها.

 .3الحاجة إلى السرعة في الحصول على المعلومات.
 .4تحسين فرص العمل المستقبلية وذلك بتهيئة التالميذ لعالم يتمحور حول التقنيات المتقدمة.
 .5الحاجة إلى المهارة واإلتقان في أداء األعمال والعمليات الرياضية المعقدة.

 .0توفير األيدي العاملة :حيث يستطيع الحاسوب أداء أعمال مجموعة من األيدي العاملة
الماهرة في األعمال اإلدارية والفنية وذلك لسهولة إدخال المعلومات واسترجاعها ،من خالل

الحاسوب في كافة الميادين ومنها ميدان التربية والتعليم.

 .7إيجاد الحلول لمشكالت صعوبات التعليم :حيث أثبتت بعض البحوث والدراسات أن
للحاسوب دو اًر مهماً في المساعدة على حل المشكالت لدى من يعانون من صعوبات التعلم،
والتخلف العقلي البسيط.

 .8انخفاض أسعار الحواسيب مقارنة مع فائدتها الكبيرة.

 .9استخدام الحاسوب ال يتطلب معرفة متطورة أو مهارة خاصة لتشغيله واستخدامه.
تتفق الباحثة مع (الهرش وآخرون )64 :6663،في أن تقديم المواد التعليمية يواكب التطور التكنولوجي

واالنفجار المعرفي مما يساعد المتعلم على التعلم بصورة شيقة وممتعة ويكون هو محور العملية التعليمية،
وينمي لديه مهارات استعمال الحاسوب فيؤدي إلى تنشئة جيل مثقف حاسوبياً.
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المحور األول
المحاكاة التفاعلية
لقد سادت الطرق التقليدية البحتة في تدريس مادة الكيمياء العتماد المدرسين على التلقين؛ مما يجعل

المادة بالنسبة للطالب صعبة الفهم؛ فأثرت هذه الطرق سلباً في تدني درجاتهم ومستواهم ،ومن تذمر ونفور
اتجاه المادة ،فاتجه المعلمين بالتفكير جدياً بطرق جديدة تعد أكثر تأثي اًر لنقل ما تعلموه.
وهذا ما أكده وندي وآخرون( ")Wendy & et al.,2008: 59لقد أصبحنا على ما نحن عليه من

معلمين بسبب رغبتنا البحتة في جعل العلم منظا اَر للطالب ،ليروا جمال الطبيعة كما نراها ،وعلى ذلك فقد

اتخذنا شغفنا ومنهج تدريبنا الشاق مسلكاً لننقل للطالب ما استقدناه من علم لكن لسوء الحظ أثبتت األبحاث
بأن التعليم القائم على السرد لم يكن يوماً الوسيلة األكثر إبها اًر وتأثي اًر لنقل ما تعلمناه؛ لذا ظهرت نماذج

المحاكاة التي اعتبرتها األبحاث مصد اًر تعليمياً فعاالً وأسلوباً غنياً بالمعلومات ما يلبث أن يسرع انخراط
الطالب في العملية التعليمية ويسهل وصولهم لدرجة الفهم الكامل".

وترى الباحثة أن استخدام برنامج المحاكاة التفاعلية في تدرس الكيمياء جديد من نوعه؛ ألنه يعد من

أكثر الطرق فاعلية في صقل فهم الطالب من خالل تسلسل علمي ممنهج ،ويتيح لطالب التعلم الممارسة
والتعامل مع الظواهر بشكل افتراضي وآمن.
مفهوم المحاكاة اصطالحاً:
يعرف كل من (الدسوقي وآخرون )77 :6606 ،المحاكاة بأنها " :عملية تمثيل أو نمذجة إنشاء

مجموعة من المواقف تمثيالً أو تقليداً لمواقف من الحياة حتى يتيسر عرضها والتعمق فيها الستكشاف
أسرارها والتعرف إلى نتائجها المحتملة عن قرب ،وتنشأ الحاجة إلى هذا النوع من البرامج عندما يصعب

تجسيد حدث معين في الحقيقة نظ اًر لتكلفته أو الحاجة إلى إجراء العديد من العمليات المعقدة".

ويعرفها (عزمي )434 :6668 ،بأنها " :أساليب تطبيقية يتم فيها التعليم والتعلم وفقاً لمواقف افتراضية
من حيث :التجربة ،والبحث ،والتحقق ،وتتم عملية التعلم فيها بأن يدرس المشاركون فيها مبادئ أساسية عن

طريق تطبيقها ومالحظة نتائج هذه التطبيقات".

ويعرفها (عبد الهادي )046: 6664 ،بأن " :هي أنموذج أو مثال لموقف من الحياة الواقعية ،يسند لكل

مشارك فيها دور معين يستهدف تدريب المتعلمين على حل المشكالت واتخاذ الق اررات واكتسابهم المهارات".
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ويعرفها (السيد )99: 6666 ،بأنها " :موقف يوضع فيه الطالب يماثل مواقف الحياة الواقعية التي

سوف يمارسها ،ليقوم بأداء دوره فيه ،ويكون مسئوالً عما يتخذ من ق اررات اقتضاها ذلك األداء ،ولكنه إذا

أخطأ ال يترتب على خطئه ضرر أو خطورة ،إنما يمكنه من تدارك الخطأ وإتباع الصواب".

المتأمل للتعريفات السابقة يجدها أنها تتفق على أن المحاكاة عبارة عن عميلة تمثيل ونمذجة أو اساليب

تطبيقية يتم التعليم والتعلم بشكل افتراضي.

بالتالي ترى الباحثة أن المحاكاة عبارة عن " :نظام يقلد الواقع بشكل افتراضي وآمن ويساعد المعلم على
اكتساب المزيد من الخبرات ،والمتعلم على تنمية العديد من المهارات والقدرة على اتخاذ الق اررات".
مفهوم المحاكاة الحاسوبية
مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العصر ومع ظهور الحاسوب واألجهزة اللوحية واستخدامها في

المجاالت كافة ،اتجهت التربية إلى تطوير نفسها ،فجاءت من استخدام المحاكاة بشكل تقليدي إلى المحاكاة
باستخدام الحاسوب ،وسوف تستعرض الباحثة بعض التعريفات عليها:

ترى (الديك )46: 6606،بأنها " :عملية تقليد محكم لظاهرة أو موقف أو مشكلة أو لنظام حقيقي ،ويتم
ذلك عن طريق النمذجة المحكية بشكل يتيح لكل مشارك دو اًر معيناً يستهدف تدريبه على حل المشكالت،
واكتساب المهارات ،وأنها تستخدم للتغلب على عاملي الزمان والمكان ،وتعطي نتيجة مشابهة للواقع".

يرى (مصطفى )06: 6664 ،أنها " :تمثيل االستجابات الديناميكية لنظام معين أو منتج معين من

خالل بناء نظام آخر يحاكيه أو يشبهه في كل الصفات أو الخصائص معظمها".

ويذكر (خميس )60: 6663،بأنها " :برامج حاسوبية تحاكي مواقف أو أحدثاً أو تجارب حقيقية ،كما
هو الحال في محاكاة قيادة السيارات واالنشطار النووي والتجارب العلمية ،وهذه البرامج توجه الطالب نحو
اكتشاف القياسات والمسيطرات والمعلومات المطلوبة ألداء مهمة معينة".
ويوضح بلينجر ( )Bellinger,2002: 1أنها " :معالجة نموذج أو تناوله بطريقة تجعله يعمل عبر

الوقت والمكان وبذلك يمكن للمتعلم من خاللها أن يدرك التفاعالت التي ال تكون واضحة".

وتعرفها (الحمداني )59: 6666 ،بأنها " :محاولة إليجاد صورة طبق األصل من نظام ما دون أن
نحاول ا لحصول على النظام الحقيقي نفسه .أو أنها أسلوب رياضي يستلزم تنفيذه على الكمبيوتر لمعالجة
المشكالت التي تتداخل فيها أنواع معينة من العالقات الرياضية والمنطقية الضرورية ،لوصف سلوك ما ،أو

نظام معقد في العالم الحقيقي ،ولفترات زمنية طويلة".
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وتعرف الباحثة المحاكاة الحاسوبية بأنها " :تمثيل للواقع العلمي يهدف إلى إكساب الطلبة األنشطة
والمهارات ،والمقدرة على االبتكار وحل المشكالت باستخدام الحاسوب".
المحاكاة التفاعلية
هناك العديد من التعريفات للمحاكاة التفاعلية  ،فقد عرفها (عزمي  )069 :6604،بأنها-:
" نوع من المحاكاة ال يكتفي بمجرد دراسة استجابة بعض العناصر ألداء البعض اَلخر ،أو تأثرها
بمتغيرات خارجية مثل اإلضاءة والح اررة والحركة ،وإنما تعمد إلى التأثير المباشر في النماذج؛ لكي يحدث

هذا التأثير في النموذج ،أو النظام الذي يمثل أكثر من نموذج معاً في حالة ساكنة أو ديناميكية ،فالمحاكاة
التفاعلية تسمح للمصمم بالتدخل وإضافة متغيرات جديدة أو تغيير قيم المتغيرات الموجودة".

وأوردت (الغزال  )66: 6605،على أن المحاكاة التفاعلية هي " :عبارة عن بيئات ورسوم متحركة
تفاعلية تشبه األلعاب ،بحيث تمثل النماذج المرئية والتصورية في الفيزياء ،والكيمياء ،كما توضح األشياء

التي ال تكون في العادة مرئية للعين ،مثل الذرات ،واإللكترونات ،والفوتونات ،والمجاالت الكهربية ،كذلك
توجد أدوات للقياس ،مثل المسطرة والفولتميتر"( .المسعودي والمزروع)6603،
ويعرفها ويمان ( )Wieman,2008 :393بأنها " :هي إحدى الوسائل الجديدة من أجل إيصال األفكار

العلمية وجعل الطالب أكثر انخراطاً في النشاطات التعليمية إما الفريق المكون من الحواسيب الشخصية
ولغات البرمجة مثل فالش جافا باإلضافة إلى شبكة اإلنترنت مجتمعين يعملون على توفير قدرات الهائلة
حيث تقوم تطبيقات بسيطة لجافا بتغطية مساحة كبيرة من المادة باستخدام الرسوم المتحركة ،ويمكن للمعلم

استعمالها كنماذج محاكاة لأللعاب حرفياً".

ويضيف (الغريب )673: 6660،بأن المحاكاة التفاعلية عبارة عن " :برمجيات كمبيوترية تتصف
بالديناميكية والتفاعلية مع مستخدميها ،حيث يتم تصميمها كنموذج مماثل ألصل المعلومات والتجارب

التعليمية ،ليدرسها الطالب من خالل المشاركة واكتشاف جوانب المعلومات".

ومن خالل التعريفات السابقة ترى الباحثة أن المحاكاة التفاعلية تجتمع على خصائص أو سمات معينة،

وتختلف في سمات أخرى موضحة كالتالي:

 .0البعض يتفق على أن المحاكاة التفاعلية تمثل أكثر من نموذج معاً في حالة ساكنة أو ديناميكية ،أو
أنها بيئات ورسوم متحركة تفاعلية ،أو برمجيات كمبيوترية تتصف بالديناميكية والتفاعلية.

 .6هناك خلط بين مفهوم المحاكاة التفاعلية وبعض المفاهيم ذات الصلة كالنماذج والرسوم المتحركة،

كما في تعريف (المسعودي والمزروع )6603،نالحظ أن الشبه قريب بينه وبين مفهوم الرسوم
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المتحركة ،وفي تعريف (عزمي )069: 6604،وتعريف (الغريب )673: 6660،نالحظ أن الشبه
قريب بينه وبين مفهوم النماذج.
وتعرف الباحثة المحاكاة التفاعلية إجرائياً بأنها " :برمجية قائمة على التعلم الذاتي باستخدام الحاسوب

يتم فيها تقليد وتمثيل للمعادالت والحسابات الكيميائية ومفاهيمها ،وإجراء التجارب والتفاعالت الكيميائية

والتحكم فيها بشكل افتراضي في جو مشوق وآمن لطلبة الصف الحادي عشر".
أهمية المحاكاة التفاعلية في تعليم الكيمياء:

للمحاكاة الحاسوبية أهمية كبيرة في التعليم بشكل عام ،ولكن نظ اًر لصعوبة المناهج ،وباألخص مناهج
الفرع العلمي كمواد الفيزياء ،والكيمياء ،واألحياء ،فيتجه واضعو المناهج إلى اللجوء لطرق جديدة تواكب

التطور التكنولوجي الذي يستخدم في المجاالت كافة ،حيث حدد كل من:

شاهين )( ،)Sahin ,2006:132األختر ،)76 :6668 ،بالك وسيانلون( (Blake&Seanlon,2007:492

( ،زغلول( ،)663 :6663،الحيلة( ،)675 :6669،الفار( ،)000-005 :6666،زيتون،)606 :6666،

(محمد وآخرون ،)000 :6664،هولزنجير( ) Holzinger et al.,2009:293-294على أهمية المحاكاة
التفاعلية كما يلي:

 .0إن تفاعلية المحاكاة بالحاسب تساعد الطالب على وضع تفسير لألحداث ،ومناقشة مدى صحة
وصالحية هذه التفسيرات باستخدام مزدوج لمعلوماتهم وأفكارهم ،والمفاهيم التقنية في المحاكاة.

 .6تساعد المحاكاة الحاسوبية في إعطاء فرصة للطالب لمالحظة الخبرات التي تتم على أرض الواقع،
والتفاعل معها.

 .3تساعد في توفير ما يعرف باسم معامل المحاكاة ،والتي تعوض عن المعامل الموجودة داخل المدرسة
التي يترتب عليها العديد من المخاطر.

 .4تساعد المحاكاة التفاعلية على إحداث نوع من التغيير المفاهيمي لدى الطالب ،وتدعم خبرات حل
المشكالت.

 .5توفر العديد من األنشطة التي تساعد الطالب على المشاركة بفاعلية في التعلم.
 .0توفر جو من التشويق واإلثارة بالموقف التعليمي عند دراسة المادة التعليمية ،وتمكن المتعلمين من
اكتساب مهارات حل المشكالت ،واستخدام قدرات تفكيرية متنوعة.

 .7تزودنا بإطار محدد لتنفيذ االكتشاف وتطبيقه للمعلومات بطريقة تفاعلية ديناميكية؛ مما قد يسهم في
تجاوز المعرفة السابقة للمتعلمين.

 .8دراسة المعلومات والمواقف التي يصعب أو يستحيل على واقعها الحقيقي؛ لخطورتها أو ارتفاع
تكلفتها مثل تجارب التفاعالت الكيميائية.

 .9تنشيط التفكير االبتكاري لدى الطالب بتقديم األفكار التعليمية الجديدة.
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 .06توفر للطالب خبرات تعلم بديلة فعالة تسهل تكوين المفاهيم.

 .00إعطاء فرصة للمعلم والمتعلم لتوفير الوقت ،فقد يكون هناك تجارب ال تأخذ من المعلم دقيقة واحدة.

 .06بعض المفاهيم العلمية مجردة ويعاني الطالب من صعوبات فهمها ،وبرامج المحاكاة الحاسوبية تتيح
الفرصة لجعل المفاهيم المجردة محسوسة وسهلة الفهم للطالب.
باإلضافة إلى أنها تساعد في:
 .0تنمية التحصيل ،وهذا يتفق مع ما خلصت إليه نتائج دراسات كل من( :برغوت ،)6605،وساها
وآخرون ( ،)Saha & et al.,2010جونين ( ،)Gonen,2006وتنمية التحصيل اَلني والمؤجل كما

في دراسة (الديك.)6606،

 .6تنمية المفاهيم الكيميائية وبعض مهارات التفكير البصري ،وهذا ما يتفق مع ما خلصت إليه نتائج
دراسة (الغزال.)6605،

 .3اكتساب مهارات التشريح وخفض زمن التعلم ،وهذا ما يتفق مع ما خلصت إليه نتائج دراسة
(العمري.)6604،

 .4تنمية بعض عمليات العلم ،وهذا ما يتفق مع ما خلصت إليه نتائج دراسة (الجهني.)6606،

 .5تحسين األداء المهارى المعملي ،وتحسين مهارات التعامل مع الشبكات ،وهذا ما يتفق مع ما خلصت
إليه نتائج دراسة (الشيخ ،)6606،ودراسة (نصر الله.)6606،

 .0تنمية التفكير اإلبداعي ،وهذا ما يتفق مع ما خلصت إليه نتائج دراسة (الدهمش.)6606،
مميزات المحاكاة التفاعلية:
يتفق كل من (عزمي( ،)87-80 :6604،الحيلة( ،)670 :6669،توفيق،)678 :6663،

و(بري )00-05 :6666،على مميزات المحاكاة التفاعلية كما يأتي:

 .0توفير النفقات الكبيرة التي تنفق في التدريب من خالل الواقع الفعلي.

 .6التحكم في الوقت بمرونة شديدة عند القيام بالتدريب ،سواء بزيادته في حالة التجارب التي تحدث
بسرعة أو بإنقاصه في حالة التجارب طويلة األمد.

 .3التغلب على عدم وجود الواقع الحقيقي المحاكي (البعد الزماني أو المكاني).

 .4تساعد في اكتساب المتعلم للمهارات ثقته في بنفسه واستدعائه للمعلومات نتيجة إجرائه التجارب
يدوياً.

 .5تساعد على التعلم التفاعلي وتفريد التعلم ،والحرية في تعديل بعض المواقف.

 .0إتاحة الفرصة للمتعلم الرتكاب األخطاء دون أن يكون لها عواقب وخيمة تهدد حياته أو تؤذيه.
 .7إتاحة الفرصة للتعلم النشط واتخاذ ق اررات بنفسه.

 .8تحقيق التعلم باالكتشاف؛ مما يؤدي إلى تنمية المفاهيم لدى المتعلمين وإتقان المهارات.
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ويشير فوتي ورينج ( ،)Foti&Ring,2008: 103-120وسابا( ،)Sabah,2011وساكليسم وآخرون
( ،)Scalisem&etal. , 2011و(المسعودي )6606،إلى مميزات المحاكاة التفاعلية في العملية التعليمية
كما أورده (زنقور )55-54 :6603،فيما يأتي:

 .0التمثيل المرئي للمعلومات :تؤكد معظم األبحاث على أن اإلنسان يتعلم بالبصر؛ لذا فإن المحاكاة

تقدم للمتعلم الصوت والصورة والحركة باإلضافة للنص ،وتعطيه الفرصة ليرى المعلومات في عدة

مواقف مختلفة ،والتي قد تمثل اتجاهات مختلفة من وجهات النظر.

 .6زيادة الدافعية باستخدام المحاكاة التي تستند وتجذب االهتمام نحو عملية التعلم؛ فاتجاهات المتعلمين

تتحسن إلى حد كبير عند استخدام المحاكاة كأداة في عملية التدريب ،وذلك اعتماداً على وجود
عنصري اإلثارة والتشويق مما يساعد على االنتباه والتفاعل بين المتعلم والمادة التعليمية والذي بدوره
يؤدي إلى زيادة الفعالية في التعليم من حيث الفهم واالستيعاب والتحليل والتركيب وتنمية القدرة على

حل المشكالت ،وكل ذلك ضمن األهداف العليا للتربية ،وتدعمها فلسفة التعليم في العصر الحالي.

 .3تقديم العديد من الفرص واالختيارات أمام المتعلم :فمن أهم ما يميز برامج المحاكاة أنها تقدم
االختيارات أو البدائل أمام المستخدم بشكل قد ال يتوافر في البيئة الحقيقية ،وذلك ألنها تقدم بيئة
تشبه بيئة التجربة الحقيقية مع إتاحة الفرصة للمتعلم لتحديد الشروط والظروف التي تتم فيها التجربة،

وهناك أساليب عدة لتقديم هذه البدائل فمنها األسلوب العشوائي واألسلوب الخطي.

 .4القدرة على التفاعل مع المستخدم :فالبرامج تعمل على توفير الفرصة للمتعلم للتحكم واتخاذ القرار في
إجراءات سير البرمجية بأسلوب مرن وإيجابي ،كما توفر العديد من الطرق التي تضمن االتصال

الجيد بين المتعلم والحاسوب بغرض مساعدة المتعلم على إتمام عملية الدراسة بسهولة وبشكل يساعد
على تحقيق األهداف التعليمية الموجودة بشكل جيد.

 .5تقليل وقت التعلم :حيث تساعد المحاكاة على توفير زمن أقصر في حل المشكالت التي نوجهها،
وتأخذ على صعيد الواقع زمناً أطول في حلها.

 .0تؤدي إلى النمو المعرفي للمتعلم :وتحسين عملية التذكر ،وبقاء أثر التعلم ،وانتقاله إلى مواقف

جديدة ،حيث إنها تجعل المتعلم يتعلم من أخطائه ،لذا يكون تعلمه أكثر ثباتاً وأبقى أث اًر من ذلك
المتعلم الذي يستند إلى معلومات مباشرة محفوظة.

 .7التقويم الذاتي :حيث إن برامج المحاكاة الحاسوبية تجعل المتعلم يسجل استجاباته في كل مرة

يستخدم فيها البرمجية أو يقوم فيها بحل نشاط ما ،لذا فهي توفر تقويم ذاتي سريع وفوري ألدائه

باستمرار.

 .8استخدام مدخل الحواس المتعددة :حيث استخدام أكثر من حاسة في التعليم في الوقت نفسه بما
يؤدي إلى تعلم أفضل ،وأكثر فعالية وأبقى أث اًر واحتماالً للنسيان من حيث ترسيخ التعلم وتعميقه.
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وتضيف الباحثة بعض المميزات للمحاكاة التفاعلية والتي تمثلت فيما يلي:
 .0تتيح للطالب التحكم في سير العملية التعليمية من خالل تنمية مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر.
 .6تجعل الطالب أكثر نشاطاً؛ فهي تزيد من اهتمامه وجهده في العملية التعليمية.

 .3تساعد الطالب على اكتساب اتجاهات إيجابية وسليمة نحو المادة التي يتعلمها ،باإلضافة إلى تنمية
العمليات المعرفية وتعزيزها.

 .4تزيد من قدرة الطالب على حل المشكالت ،وتنمية مهارات التأمل والتفكير اإلبداعي والناقد لديه.
سمات المحاكاة التفاعلية:
إضاف ًة إلى المميزات السابقة كافة للمحاكاة التفاعلية ،يؤكد كل من (عزمي،)000 :6604،
و(مصطفى )03-06 :6669،على أن المحاكاة التفاعلية تتصف بالسمات اَلتية:
 .1التفاعلية:

التفاعلية سمة أساسية تميز المحاكاة عن النمذجة؛ حيث إنه يقال إن المحاكاة هي عدد من النماذج في

حالة تفاعل فيما بينها ،والتفاعلية هي قدرة النموذج على االستجابة للمؤثرات الخارجية عليه ،سواء كانت هذه

المؤثرات أفعاالً بشرية أو مثيرات بيئية ،وليس من الضروري أن تتسم االستجابات بالواقعية العالية في
التفاعل؛ فال يجب أن نتغافل عن أننا نتعامل مع تمثيل إلكتروني مهما كانت الدقة في هذا التمثيل ،ومهما

ارتفع مستوى الواقعية فيه ،كما يمكن أن تكون هذه االستجابات وفقاً لقانون يفرضه المصمم حتى ولو خالف
قوانين الطبيعة ،فيمكن على سبيل المثال أن يصطدم جسمان صلبان فيستقر أحدهما داخل اَلخر أو أن

يطير في اتجاه عكس المتوقع ،وهذه السمة هي ما يعطي المحاكاة طابعها الديناميكي.
 .2الفاعلية /الالفاعلية:
تتسم المحاكاة التفاعلية بفاعليتها المفروضة عليها؛ بمعنى أنها ليست مبنية في النموذج وإنما تحدد لها

خوارزميات العمل التي يضعها المصمم ،ويمكن أن تمارس نماذج المحاكاة التفاعلية نوعاً من الفاعلية بأن
تكون هي في ذاتها مؤثرة فيما حولها ،كما قد تكون االستجابات بنوع من الالفاعلية أي بعدم حدوث

االستجابة المتوقعة أو حدوث استجابات سلبية أي عكس ما قد يكون متوقعاً.
 .3المشاركة عن بعد:

يمكن لعدد من المصممين المشاركة في التعامل مع نماذج المحاكاة التفاعلية والعمل عليها معاً أو
بشكل منفرد ،وقد يعطي كل مشارك أولوية في التعديل والتعبير واإلضافة؛ وبهذا يمكن أن تكون المحاكاة

التفاعلية فرصة متميزة للتصميم بالمشاركة.
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 .4القدرة التشابهية:

للنماذج القدرة على مضاهاة األصل ،بل والقدرة على أن تكون نسخة أخرى من األصل يحمل كل

صفاته المرئية مع إمكانية أن يكون أصغر أو أكبر حجماً ،ولكن التشابه التام ليس بالضرورة شرطاً لوجود
المحاكاة؛ فالعديد من أوجه المحاكاة تعمل على إيجاد نسخة للشيء المراد محاكاته ،حتى لو كانت في صورة

مبسطة أو مشوهة أو كاريكاتيرية الطابع.
 .9القابلية للتكرار:

المحاكاة خاصة الرقمية منها تحمل قدرات التكرار؛ أي إننا يمكننا أن نبني محاكاة لمنتج ما وفي الوقت

نفسه إنتاجاً أي عدد من هذه المحاكاة معاً أو في أماكن متفرقة.

مما سبق ترى الباحثة أن سمات المحاكاة التفاعلية أساسية؛ حيث تعطيها خاصية الديناميكية ،والتي

تضيف حالة من النشاط والحيوية بصورة مستمرة للطالب ،وهذا األمر تفعيالً لمبادئ إيجابية للتعلم النشط

والتعلم الذاتي.

مكونات برمجيات المحاكاة التفاعلية (الكمبيوترية):

تتكون برمجيات المحاكاة الكمبيوترية من ثالثة مكونات رئيسة ،تشكل معاً المراحل التي يمر بها الطالب

حتى يقوم بإصدار استجاباته وق اررته ،وجاءت هذه المكونات كما ذكرها (خميس )365 :6663 ،كالتالي:

 .0المقدمة :وتعرض فيها أهداف المحاكاة والسيناريوهات البينية ،وتحدد فيها األدوار ،كما يتعرف كل
طالب إلى دوره الذي سوف يمارسه.

 .6التفاعل :وفيه يبدأ الطالب في التفاعل معاً ،ومع الموقف وتمثيل األدوار عبر الكمبيوتر.
 .3استخالص المعلومات :وفيه يتوصل الطالب إلى استنتاجات المطلوبة.
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تصنيفات المحاكاة التفاعلية:

اطلعت الباحثة على األدب التربوي الذي اهتم بتصنيفات المحاكاة التفاعلية ،والشكل اَلتي مخطط

يوضح تصنيفات المحاكاة التفاعلية:

الشكل( )0يوضح تصنيفات المحاكاة التفاعلية
يتضح من الشكل السابق أن تصنيفات المحاكاة تنقسم كما يأتي:


تصنيف المحاكة من حيث الغاية من استخدامها:

أ -تصنيف فان مينتس  Van Mentsكما أشار (عزمي:)51 :2114,

 .0محاكاة الوصف :وتستخدم لتعزيز الحقائق والمبادئ األساسية التي يتم تعليمها بالطرق التقليدية،
ومن أمثلتها :المحاكاة النموذجية أي المحاكاة المبرمجة بصيغ مكتوبة ،أو االختبارات التشخيصية

المعتمدة على الكمبيوتر.

 .6محاكاة العرض :يمكن استخدام المحاكاة إلظهار إمكانية تطبيق الفئة المستهدفة من المتعلمين

للمهارات التي استوعبوا جوانبها المعرفية ،والقصد منها توفير نماذج يمكن أن يقارن المتعلمون

سلوكياتهم بها.

 .3محاكاة الممارسة :انتشر استخدام هذه المحاكاة لتطوير المهارات الفنية واإلدراكية والعالقات
الشخصية ،ويستخدم فيها تمثيل األدوار لتحسين المهارات والعالقات اإلنسانية.
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 .4محاكاة التفكير والتطبيق :يرتبط استخدام هذه المحاكاة بالمستوى السابق ،ويعتمد التمييز بينهما
على أساس استيعاب المعلم والمدرب والمتعلم والمتدرب؛ فالتفكير ال يكفي وحده ،وال الممارسة

تكفي وحدها ،وال مجال لنجاح أي منهما دون اَلخر ،فالتفكير أو التأمل فقط بغير الممارسة يقود

إلى التضليل وعدم الواقعية ،كذلك الممارسة بدون تأمل ال يحتمل نجاحها في التطبيق.

 .5محاكاة تحسين الوعي :يفرض تطوير المهارات بنجاح ووعي وفاعلية وبعناصر مهارية ،يفرض
تكامل عملية التطوير مع جميع الجوانب المعقدة للتغيير المؤسسي.

ب -تصنيف ريكس وهوبر (:(In. Sahin,2006: 135) )Rex& Hooper
 .0محاكاة اإلخبار :وهي تستخدم لضبط المرحلة المعرفية المؤثرة في التعلم المستقبلي ،كما أن
استخدام هذه البرامج يسبق العرض األصلي /التجربة الفعلية للمادة المراد تعلمها .ومثال ذلك:

محاكاة الضفدعة في معمل بيولوجي.

 .6محاكاة نقل المعلومات :وهي تستخدم لنقل المعلومات إلى الطالب إال أن هذا النوع من المحاكاة

ال يمكن أن تكون طريقة مناسبة لنقل المعرفة بدون تدعيم وتوجيه المعلم ،كما أن هذا النوع من

المحاكاة يكون مناسباً عند االندماج في بيئة مشجعة ،مثل :المعمل ،أو الفصل المدرسي.

 .3محاكاة الدمج :وهي تبدو األكثر شيوعاً واستخداماً الكتساب المهارات التشخيصية.

 .4محاكاة التعزيز :وهي تستخدم لتعزيز وتدعيمها أهداف تعليمية محددة ،والشكل األكثر شيوعاً
لمحاكاة التعزيز هو التدريب والممارسة ،والتي تقدم من خاللها سلسلة من التدريبات المتولدة أو

المختزنة ،كما أن تلك المحاكاة صممت لضبط مستوى المعرفة لدى الطالب وتتبع تقدم الطالب.

أ-

تصنيف المحاكاة التفاعلية من حيث برامجها:
تصنيف (محمد وآخرون:)112 :2114 ,

 .0المحاكاة اإلجرائية :هي برامج صممت لعرض خطوات أو إجراءات تنفيذ عمل ما

مثل :محاكاة

لقيادة طائرة ،أو تركيب أو جهاز ما ،أو تشغيله.

 .6محاكاة المواقف :تهتم برامج محاكاة المواقف بالمجال الوجداني كاالتجاهات والسلوكيات
واالعتقادات؛ فهي تختلف عن المحاكاة اإلجرائية في أنها ال تهدف إلى تعلم وإتقان مهارة ما كما

هو الحال في المحاكاة اإلجرائية ،بل تهدف إلى اختبار سلوكيات المتعلم االجتماعية ،والكشف

عن اتجاهاته؛ فهي تقوم بمحاكاة مواقف حياتية لتعليم الطالب التصرف في المواقف االجتماعية
والتعامل مع أفراد المجتمع ،مثل تمثيل األدوار ،ويمكن استخدام برامج محاكاة المواقف في مجال

إعداد المعلم إلكسابه مهارات إدارة الفصل والتصرف في مواقف التدريس ،كذلك تعليم اتخاذ

الق اررات االقتصادية والمالية واإلدارية لمؤسسة صغيرة من خالل عرض سيناريو لموقفها اإلداري
والمالي.
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 .3المحاكاة الفيزيقية :ترتبط برامج المحاكاة الفيزيقية بالتجارب العلمية؛ فهي تتيح للمتعلم مشاهدة
التجارب وإجراءها ،وإدخال القيم الرقمية لبعض المتغيرات ،والحكم على النتائج النهائية للتجارب،
ومن أمثلة هذه البرمجيات النمذجة في تعليم الرياضيات ،والمعالجات اإلحصائية.

ب -تصنيف كيندلي (:)Kindley,2002: 4-5
 .0محاكاة النشاط :هذه المحاكاة تعد أساسية في األنشطة الوظيفية المهمة؛ فهي مجموعة كاملة ومعقدة

من السلوكيات التي تتطلب التعامل مع معلومات متخصصة بديلة ،واالستبدال ،ومهارات وقدرات

حركية للمشاركة بنجاح في النشاط ،كما أن محاكاة النشاط يمكن أن تثير تساؤالت مثل :كيف تطير

الطيارة؟ أو كيف تعمل السيارة؟

 .6محاكاة المهارات البسيطة :تختلف محاكاة المهارات عن محاكاة النشاط في أن الهدف من النشاط

ليس آلة؛ وإنما الفرد أو مجموعة أخرى من األفراد كما أن تدريبات المبيعات وخدمة العمالء هي

إحدى الموضوعات التي تندرج تحت إطار محاكاة المهارات.

 .3العملية :هذه المحاكاة عادة تتطلب وتستخدم نماذج من العمليات باعتبارها ضرورية الكتساب خبرات

التعلم؛ حيث يحدث التعلم من خالل إتباع المواد واإلجراءات المتبعة في تلك المواد خالل عملية

المعالجة ،كما أنها تركز على عمليات فرعية محددة باإلضافة إلى العمليات األساسية مثل استكمال

النماذج ،ومن أمثلتها :محاكاة كيفية عمل مصفاة تكرير البترول.

 .4محاكاة البرامج :هذا النوع من المحاكاة ربما كان أقدم نوع من المحاكاة ،وذلك ألن الهدف من هذه
المحاكاة هو القابلية للتكنولوجيا مثل :كيف تستخدم ورقة عمل ،أو كيف تدمج المراسالت.

 .5محاكاة تشخيصية أو سببية :حيث أن تقصي المشكالت ،وحلها ،وتحليل األسباب الجذرية والرئيسة
تهدف إلى مساعدة المتعلم على تطوير إيجاد الحلول المناسبة للمشكالت وتيسيرها ،واألمثلة على

ذلك الصناعات اإللكترونية والطائرات كما أن أعطال األجهزة والمعدات تتطلب إجراءات متميزة

لعالجها؛ مما يعني استخدام نماذج تشخيصية متفرعة أقل تعقيداً.

ج -تصنيف لوكارد وماني ( )Lockard& Many, 1987كما أشار (الفار.)115-118 :2112,
 .0محاكاة فيزيائية :وهي تتعلق بمعالجة أشياء فيزيائية مادية بغرض استخدامها أو التعرف إلى
طبيعتها ،ويشمل تشغيل أجهزة أو أدوات كقيادة الطائرة أو طريقة استخدام الحاسوب في الصناعة.

 .6محاكاة إجرائية :يهدف هذا النوع من المحاكاة إلى تعلم سلسلة من األعمال أو تعلم الخطوات يهدف

إلى تطوير مهارات أو نشاطات للتصرف في موقف معين كالتدريب على خطوات تشغيل آلة أو
تشخيص األمراض في مجال تدريب األطباء والطيارين.
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 .3محاكاة مواقف :وفي هذا النوع يكون فيه للمتعلم دور أساسي في السيناريو الذي يعرض ،وليس
مجرد تعلم قواعد واستراتيجيات كما هو في األنواع السابقة؛ فدور المتعلم اكتشاف استجابات مناسبة

لمواقف خالل تكرار المحاكاة.

 .4محاكاة عملية :وفيها ال يلعب المتعلم أي دور ،بل يعتبر مراقباً ومجرباً خارجياً ،وعليه أن يالحظ
ويتخيل ويربط العالقات ،ومن ثم يتعلم باالكتشاف الحر.

د -تصنيف هانسون (:)Hanson,2001: 3-5

 .0المحاكاة الدرامية :وتتضمن أفراداً يمثلون أدوا اًر معينة بحيث يكون لديهم أزيائهم الخاصة وغيرها من
العناصر المستخدمة في المسرح ،وهذا النوع يبنى على أساس تبادل األدوار والحوار بين عدة

أشخاص لتمثيل موقف تعليمي معين.

 .6المحاكاة الكمبيوترية :وتعتمد على استخدام الكمبيوتر في مواقف تشبه الواقع ،ويتم تقسيم هذا النوع
إلى شقين:

 استخدام الكمبيوتر كوسيلة اتصال بين اثنين من المتعلمين أو أكثر من خالل شبكات الكمبيوتر،
ويكون دور الكمبيوتر سلبياً ،ولكنه يساعد في التعلم الجمعي.

 استخدام الكمبيوتر بطريقة أكثر نشاطاً ،حيث يقوم الكمبيوتر بتزويد المتعلم بالبيئة التعليمية
الالزمة ،كما يمكن أن يتحكم في مسار التعلم والمتعلم.



تصنيف المحاكاة التفاعلية من حيث أنواعها:

تصنيف جريدلر كما اورد (زيتون:)604 :6666،

 .0المحاكاة القائمة على األسئلة المحددة والرسومات والتكوينات الخطية :ويتم هذا النوع من خالل
مشاهدة المتعلم لمواقف المحاكاة ،واإلجابة عن مجموعة من األسئلة المتعلقة بهذا الموقف من خالل

التمرين والممارسة مثل إجراء تجربة كيميائية.

 .6المحاكاة القائمة على التمرينات ذات المتغيرات المتعددة :وفيه يقوم المتعلم بتحديد عدد منفصل من
المتغيرات ،ويقوم باتخاذ الق اررات أكثر من مرة ،ويتخذ المتعلم ق اررات مختلفة على نحو متكرر

وخاصة عندما تكون المهمة معقدة أو القرار مصيرياً ،وال يتم إمداد المتعلم بمساحة جزئية من الخبرة،

ولكنه يتعامل مع قيم يفرضها على المبرمج.
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تصميم المحاكاة التفاعلية:

السمات األساسية التي يجب مراعاتها عند تصميم المحاكاة ,والتي اقترحها فوكسيك وآخرون

( )Vuksic et al,2007: 7وهي كما يأتي:

 .0األجهزة والبرمجيات :وتشمل تصميم وبرمجة واجهة االستخدام ،والبرامج المالئمة ،ودعم المستخدم
واألمور المالية والتقنية.

 .6تصميم النموذج وإمكاناته :ويشمل السمات العامة ،وتصميم المساعدة.
 .3مكونات المحاكاة :وتشمل الجوانب البصرية ،والكفاءة أو التفاعلية ،وقابلية االختيار والتجريب
وسهولة اإلحصائيات.

 .4المدخالت ،والمخرجات ،وسهولة التحليل.
مراحل تصميم المحاكاة التفاعلية:

يرى (زيتون )607 :6666،خطوات تصميم المحاكاة التعليمية كالتالي:

 .0اختيار محتوى المحاكاة وهذا يخضع لمعايير اختيار الوسائط التعليمية من حيث:
 مالئمة المحتوى للهدف التعليمي المحدد سلفاً.
 مناسبة التكلفة مع العائد المتوقع.

 مدى توفر الفرصة للتدريب على المهارات.
 مدى وضوح القواعد.

 مدى إمكانية التعديل.

 .6تحليل خصائص المتعلم من حيث عمره ،وخلفيته العلمية والثقافية.
 .3تحديد الهدف التعليمي بدقة.
 .4االستخدام من خالل:

 التجربة األولية لبيان أوجه القصور وتحليل الوقت المناسب للتنفيذ مع المتعلمين.
 تجهيز المكان وإعداده ،إعداد األفراد وتهيئتهم ،التنفيذ ،التحصيل ،والتقويم.

باإلضافة إلى ذلك يوضح كل من سوليشن ( ،)Solution,2001: 1-2و(الديك )48 :6606،أن

برامج المحاكاة في التعليم بمساعدة الحاسوب تستخدم المداخل التالية:

 .0المدخل ذا التتابع الثابت :الذي يعني ظهور رسوم معدة مسبقاً عن إجراء أو أداء مسموح للطالب أن
يقوم به على الحاسوب.

 .6المدخل المعتمد على النمذجة :الذي يعتمد على نموذج جهاز الحاسوب نفسه ،فيه يتم تقديم مظاهر
جوهرية للنظام المحاكي من خالل تحكم الطالب في قيم معينة بشكل مباشر أو غير مباشر ،وفي

هذا المدخل يقوم المبرمجون باستخدام لغات البرمجة لالستجابة لما يقوم به الطالب من إجراءات:
مثل الحصول على قيم للبيانات الموجودة في النموذج أو إنتاج تأثيرات بصرية.
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 .0المدخل الموجه نحو الهدف :وفيه يتم معالجة النظام المحاكي على أنها موضوعات أو أهداف محددة.
وهذه المداخل توضح كيفية استخدام المحاكاة الحاسوبية في التعليم ،ويتبين من خاللها أنها أكثر

الوسائل المستخدمة والفعالة في التعليم؛ حيث تجعل المتعلم هو المتحكم في سير العملية التعليمية ،ويكون

قاد اًر على االكتشاف وحل المشكالت واتخاذ الق اررات ،وتتيح له فرصة التخيل عن طريق العرض المشوق
للصور والفيديوهات التفاعلية التي تنمي الذكاء المكاني لديه.

وترى الباحثة أن المراحل األساسية لتصميم المحاكاة التفاعلية جاءت كما ذكرها (زنقور)53-56 :6603،

على النحو التالي:

 .0اختيار محتوى المحاكاة :وهو يخضع لمعايير اختيار الوسائط التعليمية حيث:
 مالئمة المحتوى للهدف التعليمي المحدد مسبقاً.
 مناسبة التكلفة مع العائد المتوقع.
 مدى وضوح القواعد.

 مدى إمكانية التعديل.
 .6تحليل خصائص المتعلم :من حيث عمره ،مستواه العقلي ،قدراته التحصيلية.
 .3تحديد الهدف التعليمي :الغرض من إنتاج برمجية المحاكاة.
 .4التنفيذ :حيث يتم تنفيذ البرمجية على الحاسوب مع مراعاة:

 إعداد وتهيئة األفراد المتعلمين ،وتجهيز المكان وإعداده.
 الحصول على استجابات المتعلمين.

 تقويم البرمجية من خالل استجابات المتعلمين ،وإمكانية تطويرها وتحسينها إذا كانت تقبل ذلك.

 .5تقويم برمجية المحاكاة يعني أن تكون:

 محددة ومنطقية ،وواضحة األهداف.

 تثير اهتمام المتعلم ،وتمكنه من إعادتها لتحقيق أغراضها التعليمية.

 تعتمد على قواعد بسيطة وواضحة ،وتمس أشياء حقيقة بالنسبة للمتعلم.
 تتيح للمعلم فرصة للحصول على استجابات المشاركين من المتعلمين فور التنفيذ (مثل اإلجابة
عن بعض األسئلة واألنشطة الكيميائية).

 يسهل تعديلها بما يتالءم مع الظروف ،ويسهل تقييم المتعلمين عليها.

29

وقامت الباحثة باالطالع على نماذج تصميم البرامج اإللكترونية ،وقد تم استخدام نموذج )(ADDIE؛

ألنه مناسب لكل أنواع التعليم بما فيه التعلم اإللكتروني ،ويتكون النموذج من خمس مراحل كما ذكرها (الفليح

وآخرون:)043-040 :6669،
 .1مرحلة التحليل:

تجزئة األفكار والمفاهيم والمعارف المهمة إلى أفكار ومفاهيم ومعارف فرعية تتضمن

االحتياجات ،والظروف التعليمية والمواد الحسية وقدرات المتعلمين ،ومرحلة التحليل تتم من خالل

مجموعة من األسئلة:

 من الفئة المستهدفة ،أي لمن يعد هذا التصميم؟
 ما هي اإلمكانيات المتوافرة؟

 ما هي خيارات طرائق عرض المحتوى؟

 ما هي العقبات التي تعترض سير التعليم؟

 متى ينبغي أن يتم إنجاز المشروع (التعلم)؟
 ما الذي يجب أن ينجزه المتعلمين لتحديد كفاياتهم؟

 .2مرحلة التصميم:

في مرحلة التصميم يتم تحديد المشكلة التعليمية سواء كانت معرفية أم مهارية ،وبعد ذلك يتم
تحديد األهداف واألنشطة ،والوسائل واألساليب ،واالستراتيجيات التعليمية والكيفية التي يتم فيها تحقيق

األهداف الموضوعة .كذلك يجب العمل في هذه المرحلة على تحديد أكثر ببيئات التعلم اإللكتروني

المناسبة ،وذلك بالتأكد من المهارات المعرفية الحركية.

 .3مرحلة التطوير:

توضع في هذه المرحلة الخطط بناء على ما هو متوافر من مصادر وإمكانات كما يتم فيها

تطوير المواد التعليمية بما فيها الوسائل المطلوبة لتحقيق األهداف التعليمية ،وتفعيل استخدام شبكة
االنترنت لعرض المعلومات على الطلبة باستخدام الوسائط المتعددة.

 .4مرحلة التطبيق:

تنفيذ ما تم عليه في الخطوات السابقة للتأكد من أن الذي تم إنجازه وعمله ،والتعديل والتغيير

على اإلجراءات غير المناسبة؛ حيث يتم في هذه المرحلة توزيع المواد التعليمية على المتعلمين وأوراق
العمل الضرورية.

 .9مرحلة التقويم:

تتضمن هذه المرحلة التقويم التكويني بمختلف أنواعه ومن إجراء التقويم النهائي إلصدار الحكم
النهائي على صالحية المشروع ،ويتم تقويم المواد التعليمية وكفاية النظام والتأكد من فائدة الموضوع

للفرد والمجتمع.
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وقد استعانت الباحثة ببعض المبرمجين المختصين في إعداد وتصميم المحاكاة التفاعلية للوحدة
(التفاعالت والحسابات الكيميائية) المقررة في كتاب الكيمياء للصف الحادي عشر من المنهج الفلسطيني.

المبادئ النظرية لمعايير تصميم بيئات المحاكاة التفاعلية:
 -1نظريات التعلم وعالقتها بتصميم بيئات التعلم:

وضح (مهدي )47 :6606،مجموعة من المبادئ الواجب إتباعها عند التصميم في ضوء النظريات
والمداخل التابعة لها كما يلي:

أ -إشراك النظرية والمداخل السلوكية في تصميم بيئات التعلم:
 إخبار المتعلم بأهداف التعلم مسبقاً ،ليتمكن من وضع التوقعات حول النتائج.
 تقديم مواد التعلم بشكل متسلسل مناسب لتعزيز التعلم.

 اختبار المتعلم للتحقق من مستوى المتعلم وتقديم التغذية الراجعة المناسبة.

أ -إشراك النظرية والمداخل المعرفية في تصميم بيئات التعلم:

 يجب استخدام استراتيجيات تمكن المتعلم من استقبال وإدراك المعلومات ليسهل نقلها للذاكرة
العاملة ،ومن ثم تسهيل استرجاعها من الذاكرة لمساعدة المتعلم في بناء معنى للمعلومات
الجديدة.

 ينبغي تجزئة المعلومات لمنع الحمل الزائد أثناء معالجتها في الذاكرة العاملة.
 ينبغي استخدام استراتيجيات تشجع على المعالجة العميقة لتسهيل نقل المعلومات إلى ذاكرة
التخزين طويلة األمد ،باإلضافة إلى تمكين المتعلم من تطبيق المعلومات.

 ينبغي أن تتضمن مواد التعلم أنشطة ألنماط مختلفة التعلم.

 ينبغي تقديم المعلومات بوسائط مختلفة مراعاة الفروق الفردية لتسهيل نقلها إلى الذاكرة طويلة
األمد.

 ينبغي استخدام استراتيجيات تسهم في ايجاد دافع للتعلم لدى المتعلم.

 ينبغي استخدام استراتيجيات تحاكي مواقف من الحياة الواقعية ،إلعطاء المتعلم فرصة لتطبيقها
في حياته الواقعية.

ب -إشراك النظرية والمداخل البنائية في تصميم بيئات التعلم:
 ينبغي أن يكون التعلم عملية نشطة.

 ينبغي أن يبني المتعلم معرفته الخاصة بدالً من استقبالها من المدرب.
 ينبغي تشجيع التعلم التعاوني والتشاركي لتسهيل التعلم البنائي.

 ينبغي أن يتحكم المتعلم في عملية التعلم مع بعض التوجيه من المدرب.
 ينبغي إعطاء المتعلم الوقت والفرصة للتفكير من خالل األسئلة الضمنية في المحتوى ،لتشجعيه
على التفكير ومعالجة المعلومات بطريقة ذات معنى.

 ينبغي أن يكون التعلم ذا معنى للمتعلم.
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 -2معايير تصميم بيئات التعلم اإللكتروني والمحاكاة التفاعلية:
تعد المعايير مهمة في توفير الوقت والجهد والمال في عملية تطوير الوحدات التعليمية ،والتي تسهم في

إنتاج تعلم إلكتروني متميز ،وهذا ما أكده (خميس )060-066 :6667،أن المعايير هي األساس في
التصميم التكنولوجي ،فعلى أساس المعايير يتم تصميم المنتجات التكنولوجية وتطويرها ،وعلى أساسها يتم
تقويمها والحكم عليها.

ويعرف (خميس )060 :6667،المعايير بأنها " :عبارة عامة واسعة تصف ما ينبغي أن يكون عليه الشيء".
يشير كيندلي ( )Kindley,2002: 7أن معايير تصميم برمجيات المحاكاة الناجحة تتمثل في اآلتي:
 .0تزويد برنامج المحاكاة بمستشار محاكاة ديناميكي لنصح المتعلم وإرشاده خالل العمل على البرنامج.
 .6أن يضمن برنامج المحاكاة وصول المتعلم لمستويات تعلم أعمق وأكثر اختالفاً عن البرامج التقليدية.
 .3أن يتاح برنامج المحاكاة لكل من سلوك المتعلم ورد فعله في إطار زمني أقرب للزمن الحقيقي.

 .4أن يكون التسلسل في هذه البيئة المصطنعة قادرة على الوصول بالمتعلم إلى نتائج مرغوب فيها.
 .5خلق تعلم قابل للتطبيق الفوري.
ويضيف (عزمي )57 :2114,بعض معايير تصميم برنامج المحاكاة التفاعلية ,والتي تتمحور في االتي:
 .0الحذر من تبسيطها إلى الحد الذي يسمح بتدريس أشياء أبعد ما تكون عن الواقع الفعلي.

 .6أن تكون هناك فرصة للتحكم في الموقف التعليمي على ضوء تفاعل المتعلمين مع الموقف.
 .3يجب حذف المواقف التي قد تسبب خطورة على المتعلمين أثناء الممارسة.
 .4يجب األخذ في االعتبار درجة الحقيقة فيها.
في حين جوناثان وديفيد ( )Jonathan & David,2003: 4أن معايير نجاح برمجيات المحاكاة
الكمبيوترية التعليمية تتمثل في:

 .0تحديد أهداف التعلم مسبقاً.

 .6توضيح أنواع التفاعالت التعليمية التي ستحدث.

 .3تدريب الطالب على أداء المهام بشكل صحيح منذ البداية.
 .4إيجابية دور الطالب أثناء التعلم ونشاطه.

 .5تركيز البرمجية على تحسين أداء الطالب.
بعد االطالع على الدراسات السابقة التي تناولت موضوع المحاكاة التفاعلية (الحاسوبية) تبنت

الباحثة معايير دراسة (برغوت )6603،وإجراء بعض التعديالت عليها:
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 .0المعيار األول :وضوح األهداف التعليمية لبرنامج المحاكاة التفاعلية.
 .6المعيار الثاني :جودة محتوى برنامج المحاكاة التفاعلية.

 .3المعيار الثالث :تنظيم محتوى البرنامج وعرضه بطريقة مناسبة ومالئمة لخصائص المتعلمين.
 .4المعيار الرابع :وجود أنشطة متعددة ومتنوعة تناسب األهداف وخصائص المتعلمين.

 .5المعيار الخامس :يشتمل تصميم برنامج المحاكاة التفاعلية على تدريبات وأسئلة واضحة ومتنوعة
في ضوء األهداف التعليمية ،لتحديد مستوى أداء المتعلم.

 .0المعيار السادس :تصميم الوسائط التعليمية على الشاشة بشكل متكامل لتحقيق األهداف.
 .7المعيار السابع :سهولة استخدام المحاكاة التفاعلية.

 .8المعيار الثامن :توافر التغذية الراجعة والتقويم في برنامج المحاكاة التفاعلية.
 .9المعيار التاسع :إخراج برنامج المحاكاة التفاعلية.

 .06المعيار العاشر :يحتوي برنامج المحاكاة التفاعلية على تعليمات خاصة بالطالب.

 .00المعيار الحادي عشر :يحتوي برنامج المحاكاة التفاعلية على تعليمات خاصة بالمعلم.
معوقات استخدام المحاكاة التفاعلية:

يذكر كل من (عزمي ،)88-87 :6604،و(زيتون( ،)608 :6666،عزمي،)430 :6668،

و(أحمد )469 :0997،عيوب ومعوقات استخدام المحاكاة التفاعلية في النقاط اَلتية:

 .0تتطلب قد اًر كبي اًر من التخطيط والبرمجة لتصبح فعالة ومؤثرة شبيهة بالظروف الطبيعية.

 .6تتطلب برامج المحاكاة أجهزة كمبيوتر ذات مواصفات ومكونات وبرمجيات عالية التقنية.
 .3تستغرق وقتاً طويالً في إعداداها ،وكذلك في إعداد الكوادر الالزمة إلنتاجها.

 .4تتطلب الكثير من المال الذي ينفق من أجل دفع تكاليف االستعانة باألشخاص المتخصصين أو
تدريب أشخاص جدد .إذا لم يتم اختيارها وإعدادها بعناية؛ فهناك احتمال عال للفشل يؤدي إلى
تعطيل الهدف من استخدامها.

 .5قد تحتاج برامج المحاكاة مستويات معينة لقدرات الطالب ومهاراتهم ممن يصعب عليهم التعامل
معهم.

 .0تتطلب إلماماً مسبقاً بالنظام الحقيقي األصلي المراد تقليده ،وكذلك مهارات إضافية في جمع وتحليل
البيانات.

 .7محدودية االستخدام في بعض الموضوعات.

 .8تتطلب أساساً معرفياً للمبادئ العلمية قبل البدء في المحاكاة.
 .9حاجاتها إلى وقت ليس بقصير أثناء التنفيذ مع الطالب.

 .06حاجاتها إلى وقت طويل بعد التنفيذ لمناقشة األداء وتقييمه.
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 .00قد تؤثر درجة االصطناع في سوء فهم لدى الطالب.
 .06تحتاج المواقف المعقدة وشديدة التفاصيل إلى مهارات عالية؛ وبالتالي قد تصبح طريقة غير مناسبة
للتدريب على بعض المهارات.

وتضيف الباحثة أحد أقوى المعوقات التي واجهتها أثناء تطبيق برنامج المحاكاة التفاعلية ،وهي المشكلة

التي يوجهها (قطاع غزة-فلسطين) مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة مما يعيق تطبيق البرنامج
المحاكاة في المدرسة ،ويؤخر العملية التعليمية في تدريس الوحدة المصممة داخل البرنامج مقارنة مع أقرانهم
في الفصول األخرى ،مما جعلها تلجأ إلى طريقة مكلفة وبديلة لتشغيل أجهزة الحاسوب داخل المدرسة خالل
تعلم الطلبة.
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المحور الثاني
المفاهيم الكيميائية
يولد كل منا وعقله صفحة بيضاء ،ويبدأ تدريجياً بالتعلم واكتشاف ما حوله من أشياء تثير انتباهه

بشكل يومي من خالل تواصله مع العالم الخارجي والمحيط الذي يعيش فيه ,كما أن من الحقائق الثابتة أن

تكوين المفهوم يبدأ منذ الوالدة األولى؛ فالطفل في محاولته فهم العالم من حوله واستكشاف ما يحيط به من
مثيرات يتطلع إلى امتالك نظام من االستجابات الموحدة للتعامل مع البيئة المحيطة به( .الكرش:0998،
)060

المفاهيم العلمية تستطيع تكوين العقلية العلمية ومواكبة كل التطورات؛ فهي األساس في فهم العلم

وتطوره ،فبالقدر الذي نستطيع به التوصل إلى الطرائق التي يمكن لها تحسين تعلم المتعلمين نكون عندها قد
نجحنا في إيجاد قوة دافعة لديهم من أجل اكتشاف المفاهيم العلمية بذاتها ،ففهم المفهوم يقود إلى فهم مفاهيم

أخرى جديدة ،ولهذا ال بد من التأكد من أن تعليم المفهوم العلمي مع مراعاة أن يسير وفق متطلبات النمو
العقلي للمتعلمين( .خله)30 :6605 ،
كما أن المفاهيم األساسية في مادة العلوم (الكيمياء-الفيزياء-البيولوجي) ،لها مكانة كبيرة في تبسيط

المنهج وفهم التلميذ للظواهر الكيميائية والتفاعالت الكيميائية والظواهر الطبيعية والبيولوجية ،مما يكون لها

تأثير فعال في أداء التلميذ في المرحلة اإلعدادية والثانوية (سالمة ،)58 :6664،وهذا ما أكدته

(الشوبكي )34 :6605،على أن المفاهيم تعد البنية األساسية في علم الكيمياء من خالل فهم التفاعالت،
وسلوك العناصر والمركبات ،وتحوالت المادة الكيميائية.

وترى الباحثة ان تكوين المفهوم يتوقف على المواقف والمعارف والخبرات التي يتوصل لها الطالب في

البيئة المدرسية والصفية ،ومن المتوقع أن يتكون لدى الطالب العديد من المفاهيم المتعلقة بمعاني مختلفة قد
يتشابه ويختلف مع زمالئه الطالب في اكتساب المفاهيم وتعلمها؛ لذلك من المهم التركيز في تدريس المفاهيم

الكيميائية على استخدام كل الوسائل والطرق الحديثة التي تساعد المتعلم على اكتساب المفاهيم الكيميائية
وتعلمها ،مما يكون لديه الكثير من المفاهيم الكيميائية التي ممكن أن تساعده في مراحل دراسته الالحقة.

تعريف المفاهيم الكيميائية:

يعرف (الغمري )8 :6604،المفاهيم على أنها ":مجموعة من التصورات الذهنية التي يكونها الطالب

للمفاهيم المرتبطة بموضوع ما ،والتي تمكنه من فهمها وتفسيرها وتوظيفها في مواقف جديدة وتتكون من
جزأين :اسم وداللة لفظية".
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ويرى (عبد الصاحب وجاسم )33 :6606 ،أنها ":مجموعة من األشياء أو الرموز أو األهداف الخاصة
التي تم تجميعها معاً على أساس الخصائص المشتركة والتي يمكن الداللة عليها باسم أو رمز معين".

وتذكر (رجب )34 :6606 ،أنها " :مجموعة من الصور الذهنية ذات الخصائص المميزة للظواهر

رموز أو معادلة،
الكيميائية المتضمنة في وحدة التفاعالت الكيميائية وقد تكون أسماء أو مصطلحات أو
اً
ويتكون من اسم وداللة لفظية".
وتالحظ الباحثة مما سبق أن الجميع يتفق على ان المفهوم ":مجموعة من التصورات الذهنية من

األشياء أو الرموز أو األهداف ،وبناء عقلي أو تجريد ذهني يتكون لدى الفرد ،ويتم الوصول إليه من عمليات

التمييز والتصنيف للصفات المشتركة وغير المشتركة للمجموعات عبارة عن اسم وداللة لفظية".

وتتبنى الباحثة تعريف (الشوبكي )30 :6605،للمفهوم الكيميائي ،حيث تعرفه بأنه " :تصور عقلي

مجرد يعطي اسماً أو رم اًز كيميائياً أو مصطلحاً أو معادلة كيميائية ويتكون عن طريق تجميع الحقائق
والخصائص المشتركة لعناصر هذه الظاهرة ،ويتكون من االسم ومدلوله اللفظي".
خصائص المفاهيم الكيميائية:

اتفق كثير من الباحثين ومنهم (زيتون ،)79-78 :6664،و(بطرس( ،)54 :6664،أبو طير:6669،

( ،)63فنونة )50 :6606،على أن خصائص المفاهيم الكيميائية كما يلي:

 .0يتكون المفهوم العلمي من جزأين :االسم أو الرمز أو المصطلح كما في (الكثافة ،الخلية ،الحامض)،
والداللة اللفظية للمفهوم كما في (األيون :ذرة أو مجموعة من الذرات تحمل شحنة كهربائية).

 .6يتضمن المفهوم العلمي التعميم ،كما في (المادة :كل شيء يشغل حي اًز وله ثقل ويمكن إدراكه
بالحواس).

 .3لكل مفهوم علمي مجموعة من الخصائص المميزة التي يشترك فيها جميع أفراد فئة المفهوم وتميزه

عن غيره من المفاهيم العلمية األخرى كما في (الطيور :أجسامها مغطاة بالريش) وله خصائص

أخرى متغيرة أو ثانوية كما في اختالف الطيور في الخصائص :المناقير واألرجل والرقبة .الخ.

 .4علمياً تتكون المفاهيم العلمية من خالل ثالث عمليات :التمييز ،والتنظيم(التصنيف) ،والتعميم.

 .5تكوين المفاهيم العلمية ونموها عملية مستمرة تندرج في الصعوبة من صنف إلى آخر ومن مرحلة
إلى أخرى ،وذلك نتيجة لنمو المعرفة العلمية نفسها ،ولنضج الفرد بيولوجياً وعقلياً وازدياد خبراته
التعليمية.

 .0أن المفاهيم عبارة عن تعميمات تنشأ من خالل تجريد أحداث حسية وخصائص حاسمة مميزة؛ أي
أن هذه األحداث والخصائص تمثل جوانب من األحداث الفعلية ،إذ يوجد لمعظم المفاهيم مدى متسع
من الخصائص التي يمكن قبولها.

 .7تعتمد المفاهيم في تكوينها على الخبرة السابقة التي يكتسبها المتعلم من خالل دراسته السابقة.
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 .8المفاهيم رمزية لدى المتعلم فمثالً الرمز( )Hليس مجرد حرف هجاء بسيط وإنما رمز يمثل عنصر
الهيدروجين.

 .9ال يمتلك المتعلمين المفهوم نفسه؛ ألن كل واحد منهم يختلف عن اَلخر من حيث القدرات العقلية
والخبرات التعليمية.

 .06تتغير المفاهيم من البسيط إلى المعقد ومن المحسوس إلى المجرد ،وإن الوقت الذي تستغرقه هذه
التغيرات يعتمد على ذكاء التعلم وفرصه المتاحة.

 .00ألجل تعلم مفهوم عام واكتسابه البد أن يتعلم بعض المفاهيم الخاصة التي يتكون منها المفهوم العام،
مثالً الكهروسالبية مفهوم عام ولكي يتعلمه البد أن يفهم معنى حجم الذرة وشحنة واأليون.
 .06تتكون المفاهيم وتنمو باستمرار وتتدرج في الصعوبة من مرحلة إلى أخرى أكثر تعقيداً.
 .03أن العلم ينمو بنمو المفاهيم.

 .04المفاهيم هي أدوات الفكر الرئيسة.

 .05المفاهيم تتولد بالخبرة وبدونها تكون ناقصة.

 .00تختلف مدلوالت المفاهيم الواحدة من شخص َلخر وذلك الختالف مستوى الخبرة.
 .07إن المفاهيم تعتمد على الخبرات السابقة للفرد.

 .08المفاهيم علم أكاديمي متخصص متعدد النشأة واألصول له أسلوبه المميز والفريد.
 .09المفاهيم العلمية مفاهيم تقويمية تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية عملية التعلم من خالل توظيفها في
مواقف تعليمية تعلمية حقيقية.

 .66المفاهيم العلمية مفاهيم تحليلية ،بمعنى أنها تحدد ما ينبغي أن يتعلمه الطالب عن طريق دراسة
الفجوة بين المفهوم القائم والمفاهيم األخرى ذات الصلة ،وتقديم الحلول المقترحة لسد الثغرات بين
المفاهيم المترابطة.

 .60المفاهيم العلمية متطورة بمعنى تحول ما تعلمه الطالب في المدرسة أو في المجتمع إلى أشياء
محسوسة جاهزة لالستخدام وتشمل عملية تطوير المفهوم.

وترى الباحثة أن المفهوم الكيميائي يتميز بالعديد من الخصائص والسمات كاالستم اررية نتيجة نمو

المعرفة العلمية ،وأنها مرنة ومتطورة ،وهي عبارة عن عمليات ونواتج ،وأن المفهوم الكيميائي يتكون من رمز
وداللة لفظية ،وأنه ال يتكون لدى الفرد مرة واحدة ولكن تدريجياً من المحسوس إلى المجرد أو من البسيط إلى
المعقد ،ويربط ما يتعلمه من خبرات سابقة بالخبرات الجديدة التي تتكون في ذهنه ويسهل التعامل معه.
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تصنيف المفاهيم الكيميائية:

اختلف التربويون في تصنيف المفاهيم؛ فمنهم من صنفها حسب أنواعها ،درجة تعقيدها ،طريقة إدراكها،
تجريدها ،وجاءت هذه التصنيفات كما يلي:
صنف( أبو جاللة وعليمات )65-68 :2111 ,حسب أنواعها كما يلي:
.0مفاهيم تعبر عن القوانين والعالقات ليقرر العالقة بين مفهومين أو أكثر.
.6مفاهيم تعبر عن عالقات تقوم على أساس الفروض والتكوينات لتفسير العالقات أو القوانين.
.3مفاهيم تمثل تصنيفات لمجموعات مختلفة من األشياء أو األحداث لتسهل الدراسة.
ويصنفها (النجدي وآخرون )346-343 :2113 ,حسب درجة تعقيدها إلى:
.0مفاهيم بسيطة :هي المفاهيم التي تتضمن في مدلوالتها عدداً قليالً من الكلمات.
.6مفاهيم معقدة :هي المفاهيم التي تتضمن في مدلوالتها عدداً أكبر من الكلمات.
وصنفها (سالمة )93 :2114 ,حسب طريقة إدراكها:

.0مفاهيم حسية :هي المفاهيم المستمدة من المالحظة المباشرة أو الخبرة الحسية ويستخدم فيها ألفاظ مألوفة،
وتعتبر مفاهيم بسيطة.

.6مفاهيم مجردة :هي المفاهيم التجريدية ،والتي تتكون من عدد من الخصائص أو الصفات وتعطي اسماً أو

مصطلحاً قائماً على المالحظة غير المباشرة.

كما صنف كل من (اللولو واألغا )28 :2115 ,المفاهيم الكيميائية حسب تجريدها:
 .0مفاهيم مادية :وتمتاز بأنها محسوسة تعتمد على المالحظة المباشرة مثل (التمدد-التجمد).
 .6مفاهيم مجردة تعتمد على التخيل والقدرات العقلية العليا مثل( :الذرة-األيون-اإللكترون).

 .3مفاهيم فصل :وهي تعريف بخاصية واحدة أو يشترط فيها توافر خاصية محددة مثل( :األيون عبارة
عن ذرة تحمل شحنة كهربائية).

 .4مفاهيم ربط :وهي تربط بين أكثر من خاصية للمفهوم مثل( :المادة كل شيء يشغل حي اًز في الفراغ
وله ثقل ويمكن إدراكه بالحواس).

 .5مفاهيم عالئقية :وهي تبحث عن عالقة تربط بين أكثر من مفهوم مثل( :الكثافة ظهرت من خالل
العالقة بين الكتلة والحجم).

 .0مفاهيم معقدة :وهي مفاهيم تعتمد على تفسير الظواهر الطبيعية مثل( :االنعكاس-االنكسار).
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وترى الباحثة أن هناك اتفاقاً في تصنيف المفاهيم الكيميائية بين كل من (نجدي وآخرون،)6663،

(سالمة ،)6664،و(اللولو واألغا  ،)6669،حيث إنهم اتفقوا على أن المفاهيم الكيميائية تصنف إلى مفاهيم
بسيطة يمكن معرفتها عن طريق المالحظة المباشرة أو الخبرة الحسية ،ومفاهيم معقدة مجردة تعتمد على

المالحظة غير مباشرة ،وتتطلب عمليات عقلية عليا ،وترى الباحثة أيضاً أن التصنيفات تكون مترابطة فيما
بينها ،أي أن المفهوم قد يكون في أكثر من تصنيف لرمز وداللة لفظية ،ولكن دون حدوث تقاطع بينه.

وبالتالي ممكن أن تصنف المفاهيم الكيميائية من وجهة نظر الباحثة إلى:

 .0مفاهيم كيمائية بسيطة سهلة التعلم والفهم عن طريق المالحظة المباشرة.

 .6مفاهيم كيميائية معقدة وصعبة التعلم والفهم وتتطلب عمليات عقلية عليا.

أهمية المفاهيم الكيميائية:

اتفق كل من (جودة ،)07-08 :6667،و(سالمة( ،)30 :6667،سالمة )50 :6664،على أهمية

المفاهيم في النقاط التالية:

 .0ارتقاء مستوى التفكير.
 .6اختزال التعقيد البيئي.

 .3اختزال الحاجة إلى التعلم المستمر.
 .4توجيه السلوك للنشاط.
 .5تجعل المتعلم متمكناً.
 .0تنظيم التعلم.

 .7توفر المفاهيم الرئيسة في مجال تخطيط المناهج.

 .8إذا حدد المفهوم ،وتم التعرف إليه بشكل واضح ،فإن ذلك يساعد على التعلم.
 .9إن المفاهيم ،إذا عرضت بشكل واضح ،فإنها تساعد على التذكر واالسترجاع أو االستدعاء.

 .06للمفاهيم أهمية في مجال اإلفادة العلمية التطبيقية.

 .00االندماج ما بين الحقائق العلمية والمفاهيم لكي تشكل نسقاً علمياً متكامالً وال يكون ذلك الربط بين
المجالين المذكورين إال باتباع طرق علمية.
 .06تحديد أهم المفاهيم التي يمكن لها أن تنمي قدرات المتعلم وإمكاناته بصورة إيجابية.

 .03أهميته في تكوين الخطوات الذهنية ،ممثالً ذلك بتحديد مسائل هامة ،لها دور هام في تشكيل الفهم
العام لدى الطالب في أي مرحلة من المراحل التعليمية التي يمر بها.

 .04تقلل من تعقد البيئة إذ إنها تخلص وتصنف ما هو موجود في البيئة من أشياء أو مواقف.
 .05تعد الوسائل التي تعرف بها أشياء موجودة في البيئة.
 .00تقلل الحاجة إلى إعادة التعلم عند مواجهة أي جديد.
 .07تساعد على التوجيه والتنبؤ والتخطيط ألي نشاط.

 .08تسمح بالتنظيم والربط بين مجموعات األشياء واألحداث.
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من خالل ما سبق يتضح للباحثة أهمية تعلم المفاهيم وتعليمها ،ودورها الكبير في إبراز التكامل والتفاعل
بين المواقف الحياتية التي يمر بها اإلنسان بشكل عام ،وبين فروع العلوم المختلفة التي يمر بها الطالب

بشكل خاص ،فأهمية تعلم المفاهيم ليست فقط إضافة معلومات إلى ذهن المتعلم ،بل إنها تزيد من دافعية
المتعلم الكتساب مفاهيم جديدة من خالل ربطها بمفاهيم سبق أن تعلمه ،وتساعده على حب االستطالع وحل

المشكالت واستذكار المعلومات ،وتضيف أيضاً الباحثة أن أهمية تعلم المفاهيم يمكن أن تستخدم كأداة
مقياس من خالل اختبار للمفاهيم الكيميائية التي تحدد مدى استفادة الطالب وتعلمه للمفاهيم الكيميائية في

المادة التي يدرسها.
صفات المفاهيم الكيميائية:
للمفاهيم الكيميائية العديد من الصفات التي تميزها عن غيرها ويذكر (مطر ،6664،ص )09-08منها
التالي:

 .1قابلية االستخدام:
المفاهيم تختلف فيما بينها في درجة استخدامها؛ بمعنى أن هناك مفاهيم تستخدم أكثر من غيرها

في فهم القوانين وتكوينها وحل المشكالت ،ويختلف األطفال في إمكان استخدام المفاهيم لدرجة نضجهم
وتعلمهم.

 .2الصدق:
يتحدد صدق المفهوم بدرجة إتقان المتخصصين له ،ويزداد صدق المفهوم لدى الطفل الواحد بزيادة
درجة تعلمه واقترابه من مفهوم المتخصصين.

 .3العمومية:

تختلف المفاهيم في درجة عموميتها وذلك طبقاً لعدد المفاهيم المتضمنة فيها ،ويزداد عدد الصفات

المميزة والضرورية لتعريف المفهوم كلما أصبح المفهوم أقل عمومية.
 .4القدرة:

تحدد قدرة المفهوم بمدى تفسيره الكتساب مفاهيم أخرى ،وقد نادى "برونر" بضرورة تدريس المفاهيم

الكبرى ،حيث إن لها قدرة تفسيرية أكبر من غيرها كما تيسر تعلم المفاهيم األخرى.

 .9البنية:

تتحدد بنية المفهوم بالعالقة الموجودة بين مكونات هذا المفهوم ،ويالحظ أن بنية أي مفهوم تزداد

تعقيداً بنقصان درجة وعمومية هذا المفهوم.

 .6القابلية إلدراك األمثلة الدالة على المفهوم حسياً أو عقلياً:
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تختلف المفاهيم فيما بينها في نوعية األمثلة التي تمكن الفرد من إدراك المفاهيم حسياً وعقلياً ،وكلما

ازدادت درجة تعلم الطفل زادت درجة إدراكه للمفهوم األقل وضوحاً ،فالطفل يتعلم المفاهيم من خالل
رؤية األشياء وتداولها ،ولكن كلما زاد نضجه زادت قدرته على تعلم المفاهيم من خالل الرموز.

 .7تعدد األمثلة الدالة على المفهوم:
معظم المفاهيم لها أمثلة تدل عليها ،ولكنها تختلف في عدد األمثلة الدالة عليها ،وهذا العدد يتراوح

بين مثال واحد إلى عدد ال نهائي منها.
المظاهر األساسية للمفاهيم الكيميائية:

جاءت المظاهر األساسية للمفاهيم الكيميائية كما ذكرها (عبيد وآخرون )065 :6666،كالتالي:

أوالً :فراغ المفهوم ويشمل جميع الحاالت التي لها صفات المفهوم وخواصه.

ثانياً :مصطلح المفهوم وهو االسم أو الرمز الذي يطلق على المفهوم في ضوء الخواص المشتركة بين
عناصر فراغه.

ثالثاً :محتوى المفهوم وهو تلك العبارة التي تحدد الشروط الضرورية والكافية للمفهوم؛ أي تلخص وتجمع

الخواص المتوفرة في عناصر الفراغ والتي تميزها الخواص.

رابعاً :تعريف المفهوم وهو تسمية أحد طرفيها مصطلح المفهوم" اسم المفهوم وطرفها اَلخر جملة خبرية
شارحة (محتوى المفهوم) ،ولذلك فالتعريف يتضمن الشرط الالزم والكافي لداللة المفهوم فالشروط الالزمة هي
تأكيد رياضي يكفي لتحقيق صدق عبارة ما ،والشرط الكافي الذي نشتق منه منطقياً عبارة ما.
تستنج الباحثة مما سبق أن مظاهر المفهوم يجب أن تتكون من رمز وداللة لفظية وله خصائص
وصفات مشتركة ليسهل التعامل معه.
القواعد التي يجب مراعاتها عند تدريس المفاهيم الكيميائية:
أشارت (ريان )39-38 :6606،إلى مجموعة من القواعد التي يجب مراعاتها عند تدريس المفهوم،

وجاءت كما يلي:

 .0تحديد نوع المفهوم.
 .6ضرب أمثلة إيجابية من المجموعة المرجعية للمفهوم مع أمثلة سلبية من غير المجموعة المرجعية
مع تفسير كلتا الحالتين.

 .3تحديد السمات الحرجة للمفهوم ولفت النظر إليها عند ضرب اإليجابية عن المفهوم ،أي ربط المفهوم
بالخبرات السابقة الالزمة لتعلمه.

 .4صياغة المفهوم بلغة واضحة تتضمن جميع الصفات الحرجة للمفهوم.

 .5إعداد مجموعة من التدريبات ليعمل عليها المتعلمون فرادي وجماعات.
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استخدامات المفاهيم الكيميائية:
كتب (جودة )04 :6667،في استخدامات المفاهيم ما يلي:
 .0استخدام داللي :وهو يستخدم لتمييز المفهوم عن غيره من المفاهيم؛ أي أنه استخدام تصنيفي كأن
يستخدم مفهوم العدد الطبيعي في تمييزه عن غيره من األعداد.

 .6إعداد مجموعة من التدريبات ليعمل عليها المتعلمون فرادي وجماعات.

 .3إعداد مجموعة من التدريبات ليعمل عليها المتعلمون فرادي وجماعات .استخدام تضميني :وفيه
يستخدم مصطلح المفهوم أكثر من األشياء المسماة به ،ومثال ذلك تعريف العدد الطبيعي.

تكوين المفاهيم الكيميائية:
إن بناء المفاهيم الكيميائية يعد هدفاً رئيساً من أهداف تدريس العلوم ،وأيضاً من أساسيات العلم والمعرفة

التي تقود إلى تكوين المفهوم بشكل سليم في ذهن المتعلم وبقاء أثره لمدة طويلة ،ومن خالل اطالع الباحثة
على األدب التربوي والدراسات السابقة لوحظ أنه يوجد بعض من مدرسي مادة الكيمياء يجهلون كيفية تنمية

المفاهيم الكيميائية لدى الطلبة تزامناً مع تطور المناهج واالنفجار المعرفي ،ولكي يتحقق تعلم المفهوم بالشكل

المطلوب يجب ربطه من واقع حياة المتعلم وظروف بيئته ،واستخدام المعلم لوسائل وأساليب تدريس حديثة
تواكب التطور التكنولوجي الذي شهده العصر لما له أثر كبير في تنمية المفاهيم لدى المتعلم والرغبة وزيادة

الدافعية لديه لينمي ويكتسب المفاهيم الكيميائية وتساعده على استرجاع المعلومات وربطها بالمعلومات

الجديدة .

من خالل االطالع على الدراسات و األدبيات التربوية وجدت الباحثة اتفاقاً بين كل من ( زيتون:6664 ،
 )86و (النجدي وآخرون )356-349 :6663 ،على أن تكون المفاهيم العلمية في مجال تعليم وتعلم العلوم

يكون على منحنيين هما:

 .1المنحنى االستقرائي:
هو األسلوب الذي يبدأ به معلم العلوم بطرح الحقائق والمواقف العلمية الجزيئية أو أمثلة محسوسة

من خبرات الطلبة السابقة ،ومن ثم إد ارك هذه الحقائق ومعرفة العالقة بينها؛ فيؤدي إلى فهم

العالقات والخصائص المشتركة بينهم حتى يتوصلوا إلى المفهوم المراد تعلمه.
 .2المنحنى االستنباطي:

هو األسلوب الذي يبدأ به معلم العلوم بتقديم المفهوم ومن ثم يطرح أمثلة منتمية للمفهوم وأمثلة

غير منتمية للمفهوم ،وذلك لزيادة قدرات التالميذ على فهم المفهوم وتطبيقه في مواقف جديدة،

بناء على المفهوم واستخدامه في حل المشكالت والذي يهدف إلى تأكيد المفهوم
وتفسير المالحظات ً
العلمي وتنميته والتدرب على استخدامه في مواقف جديدة.
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إضافة إلى ذلك فقد حاول التربويون الكشف عن مراحل تشكيل المفهوم أو تكوينه ،ولعل أشهر
ما ذهب إليه العالم برونر ( ،)Brunerوهذه المراحل األساسية كما ذكرها (الجالد)340 :6664،
هي:

 .0المرحلة العملية ( )Inactive stageأو العمل الحسي :وفيها يكون المفهوم مبنياً على
التفاعل مع العمل مباشرة.

 .6المرحلة األيقونية ( )Iconic stageأو الصورية أو شبه الحسية وهي تعتمد على المرحلة
األولى وتختلف في درجة تعقيدها الفكري واإلدراكي.

 .3المرحلة الرمزية ( )Symbolic stageوفيها تحل الرموز محل األفعال الحركي
وترى الباحثة أنه ال يجب أن نكتفي في تنمية المفاهيم الكيميائية وتعلمها فقط على الرمز

والداللة كمدلول بل يتطلب من المعلم إيجاد أساليب وطرق جديدة لتنمية المفاهيم لدى المتعلم ،لذلك
تتفق الباحثة مع (العربيد )08 :6606،في أنه يجب تنويع في استخدام األساليب والطرق لبناء

المفهوم بصورة جيدة ومن هذه الطرق واألساليب:

 .0استخدام برامج الوسائط المتعددة والوسائل التعليمية المناسبة لتدريس المفهوم.

 .6التنويع في استخدام األساليب ،كأن يستخدم المدرس األسلوب االستقرائي تارة ،واألسلوب
االستنتاجي تارة أخرى ،حتى ال يحدث ملل لدى الطلبة.

 .3استغالل الخبرات السابقة لدى الطلبة في تنمية المفاهيم الجديدة.
 .4إعطاء الطالب أمثلة متنوعة لضمان تكوين المفهوم لدى الطلبة.

 .5حث الطلبة على البحث واالستكشاف عن المعلومات بطرق واسعة.
 .0ربط المفهوم ببيئة الطالب؛ حتى يكون استيعابه أكبر لدى الطلبة.

 .7إذا كان المفهوم يمكن إيصاله عن طريق التجربة العملية ،فمن األفضل إجراء التجارب
العلمية ،لما لها من أثر فعال في التكوين الراسخ للمفهوم.
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مراحل تعلم المفاهيم الكيميائية:

يمر تعلم المفاهيم وتعليمها بمراحل متعددة ،حيث يرى (األغا وعبد المنعم )635 :0994،أن هذه

المراحل كالتالي:

المرحلة األولى :تقديم المعلومات وتعلم المفهوم:
 .0يقدم المعلم أمثلة محددة.

 .6يقارن التالميذ بين (األمثلة التي تتوفر فيها خصائص المفهوم)( ،واألمثلة التي ال تتوفر فيها
خصائص المفهوم).

 .3يقوم التالميذ بفرض الفروض واختبارها.

 .4يحدد التالميذ تعريفاً بحيث يحتوي على الخصائص األساسية.
المرحلة الثانية :اختبار التوصل إلى المفهوم:

 .0يتعرف التالميذ إلى أمثلة أخرى يحددون إن كانت تنتمي إلى المفهوم أو ال تنتمي إلى المفهوم أي
إن كانت إيجابية أو سلبية.

 .6يؤكد المعلم االفتراضات ،ويعطي أسماء المفاهيم ويعيد صياغتها تبعاً للخصائص.
 .3يأتي التالميذ بأمثلة من عندهم.

المرحلة الثالثة :تحليل استراتيجيات التفكير:

ويقصد باالستراتيجية في تعليم المفاهيم هي ترتيب الق اررات التي يتخذها الطالب عندما يواجهون كل

مثال جديد للمفهوم ،وعندما يقوم التالميذ باألعمال اَلتية:

 .0وصف األفكار التي تراوده في تنظيم المعلومات وأسس التصنيف.
 .6مناقشة دور الفروض والخصائص.
 .3مناقشة نوع الفروض وعددها.

ترى الباحثة-كما قد ذكرت سابقاً-أن تعلم المفاهيم ال يأتي مرة واحدة بل تدريجيا ،يبدأ بالمفاهيم البسيطة

واستخدام أساليب محسوسة وصوالً للمفاهيم المجردة التي تركز على العمليات العقلية العليا.
صعوبات تعلم المفاهيم الكيميائية:

تعلم المعرفة العلمية ال يخلو من الصعوبات ،فيجد كثير من الطالب صعوبة في تعلم المفاهيم

الكيميائية ،وذلك لعدم إثراء المناهج بالرسومات والرموز الكافية لتوضيح الظواهر والمعادالت الكيميائية

ليسهل فهمها والتعامل معها ،باإلضافة إلى أن يكون المعلم دون مستوى الطالب ،أو أنه ال يملك المقدرة

الكافية لتزويد الطالب بما هو جديد وكيفية ربط ما تعلمونه سابقاً بما يتعلمونه الحقاً.
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هناك العديد من المعيقات التي تعيق اكتساب المفاهيم الكيميائية ذكرها (رجب )40 :6606 ،كما يلي:
 .0تكدس المناهج بالمفاهيم الكيميائية الجديدة مرة واحدة وبشكل كبير ،مما يشتت فهم الطالب لهذه
المفاهيم ويجعله ينفر من العلمية التعليمية.

 .6الكثافة الصفية الكبيرة.

 .3صعوبات تعلم المفاهيم السابقة لتعلم المفهوم الجديد.

 .4إتباع الطرق التقليدية في تدريس المفاهيم الكيميائية ،وإهمال تفعيل المختبر في ذلك.
 .5نفور الطلبة وكرههم لمادة الكيمياء مما يؤدي إلى عدم اهتمامهم ورغبتهم في تعلم المفاهيم الكيميائية.
 .0عدم إثراء المناهج برسومات وتمثيالت واضحة كافية لتوضيح الظواهر والمعادالت الكيميائية.
 .7ضعف أساليب تقويم تعلم المفاهيم المتبعة في المدارس.
ويذكر (خطابية )46 :6600 ،أن المعيقات التي تعيق اكتساب المفاهيم الكيميائية ترجع إلى:

 .0فهم المتعلم لطبيعة المفهوم العلمي المجرد والمعقد والخلط في معنى المفهوم أو الداللة اللفظية
لبعض المفاهيم العلمية.

 .6نقص الخلفية العلمية المالئمة عند المتعلم والالزمة لتعلم المفاهيم علمية جديدة.
 .3استراتيجيات التدريس المتبعة في تعلم العلوم.

 .4مدى فهم معلم العلوم للمفاهيم العلمية وكفاءتهم وطرق التدريس المستخدمة.

 .5العوامل الداخلية للمتعلم والمتمثلة في استعداد الطالب ودافعيته للتعلم واهتمامه وميوله العلمية.
 .0المناهج العلمية غير المالئمة للغة المتبعة في التعليم.

ترى الباحثة أن برنامج المحاكاة التفاعلية يقلل من صعوبة تعلم المفهوم الكيميائي المجرد؛ ألن المتعلم
يجب أن يربط المفهوم بصورة ورمز أو شكل أو فيديو يحاكي هذا المفهوم.
تقويم المفاهيم الكيميائية:

يشير (فنونة )55 :6606 ،إلى أن هناك عدة طرق من تقويم المفاهيم ومن هذه الطرق ما يلي:

أوالً :فيما يتعلق بالمعلم:

 .0يكشف عن نوع المفاهيم المستخدمة (من حيث معامل سهولتها أو ،غير ذلك) ،كما سيحدد مدى
مناسبتها وموقع اختيارها ،وهل مجدية للطالب أن يتعلمها ،أم هي من باب البذخ العلمي من أجل

حشو المناهج بما يثقل كاهل الطالب؟.

 .6تثير صحوة التجديد والتصحيح للمفاهيم القديمة أو التي تتوافر لدى الطالب وإمكانية عالجها من
خالل المعرفة الحديثة والجديدة للمفهوم المتعلم حالياً.
 .3ترشد المعلم إلى اختيار الطرق واالستراتيجيات المناسبة لتعلم المفهوم.
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 .4توجه المعلم إلى أماكن الخلل والعثرات لدى الطالب.
 .5تنمي مهارة اختيار األداة المناسبة للتقويم بما يناسب الموقف التعليمي ،ويترتب على ذلك قياس نواتج
تعليمية معينة.

ثانياً :فيما يتعلق بالطالب:

 .0تساعد على ربط المفاهيم التي توجد لديه في بنك الخبرة للمفاهيم مع تعلمه من مفاهيم جديدة.

 .6تعمل على ترتيب ما لديه من مفاهيم التساع الخزينة المعرفية ،مما يكون لديه القدرة على تكوين
عالقات بين المفاهيم.

 .3يستطيع تقدير التحصيل لديه مما يكسبه من مؤشرات نجاح أو تعديل لما يوجد عنده من مفاهيم.
وترى الباحثة أنه من الضروري أن يستخدم معلم العلوم األساليب المختلفة لتقويم المفاهيم الكيميائية

العلمية حتى يتأكد من مدى صحة تكون المفاهيم لدى الطالب بالشكل السليم دون حدوث لبس بين المفاهيم
الجديدة والسابقة التي يتعلمونها.
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المحور الثالث
الذكاء المكاني
الزال تركيز التربويين منصباً بشكل ملحوظ على دراسة العقل البشري وقدراته وإبداعاته ،باعتباره الهدف

الرئيس من أهداف العملية التعليمية وأساساً قوياً لبناء الحضارات والثقافات وإنتاج المعرفة واالرتقاء بالشعوب

لما يصل له العقل البشري ،فالذكاء يعد هبة من الله-سبحانه وتعالى-منحه لجميع خلقه ،ولكن بدرجات
متفاوتة ،فعلى اإلنسان أن يستقبل هذه النعمة ،وينميها ويعرف ما لديه من قدرات ،وأن يستخدمها في

موضعها المناسب.

لذا يمكن لنظرية الذكاءات المتعددة أن تؤدي دو اًر مهماً في دعم أهداف المعرفة العلمية ،وتنمية

االتجاهات من خالل تقديم أساليب تدريس متنوعة ،تتوافق مع طرائق وأساليب تعلم الطلبة التي كانت تهمل
في ضوء الطريقة السائدة للتعليم( .حسين)060 :6605 ،
ترى الباحثة أن االهتمام بالذكاء المكاني يعد هدفاً قوياً يسمو إليه التعليم؛ ألنه كان جل تركيزه على
الذكاء اللغوي والذكاء المنطقي الرياضي ،ولكن مع التطور التكنولوجي واالهتمام بالتلميذ واستخدام األساليب
الحديثة؛ أدى إلى تكوين تلميذ مبدع يستطيع أن يستكشف ويحل المشكالت.
مفهوم الذكاء:
الذكاء اصطالحاً:
يعرف (أبو العزايم )04 :6666 ،الذكاء أنه" القدرة على التفكير السليم المنطقي ،واستنباط المعنى،

واالستفادة من الخبرات ،والحكم على األمور ببعد النظر".

ويعرفه (جاردنر )30 :6665 ،أنه" قدرة نفسية بيولوجية ،لتشغيل المعلومات التي يمكن تنشيطها في

كيان ثقافي لحل المشكالت ،أو خلق المنتجات التي لها قيمة في الكيان الثقافي".

وتعرف الباحثة الذكاء إجرائياً على أنه " :القدرة الداخلية الكامنة لدى اإلنسان ،ويستطيع خاللها حل

المشكالت بعقالنية وابتكار كل جديد بما يتناسب مع قدراته وميوله".
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مفهوم الذكاءات المتعددة:

يذكر كل من (عبيدات وأبوالسميد )665 :6665،أنه " ليس لدى اإلنسان ذكاء واحد ،ولكنه يولد ولديه

استعداد لعدة ذكاءات ،وقد تراوحت بين سبعة أنماط وعشرة إلى أن تم اعتماد ثمانية ذكاءات ،وسميت بنظرية

الذكاءات المتعددة ،وفيما بعد استعملت كاستراتيجية تدريس لمواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين".

وتعرفها كل من (عزالدين والعويضي )066 :6660 ،بأنها ":تلك النظرية التي تمكن المربين من إيجاد

طرق تعليم تساعد المتعلمين على إتقان المواد الدراسية وإيجاد بيئة صفية مثيرة تتضمن أنشطة وأدوات تقييم".

ويضيف على ذلك كل من (عبد السميع والشين )039 :6660 ،بأنها " :المهارات العقلية المتمايزة
القابلة للتنمية ،وتتمثل في( :الذكاء الرياضي ،الذكاء المكاني ،الذكاء الحركي ،الذكاء اللفظي ،الذكاء

االجتماعي ،الذكاء الشخصي ،الذكاء اإليقاعي ،الذكاء البيئي".

وعرفه جاردنر على أنه " :طاقة بيولوجية نفسية لمعالجة المعلومات ،والتي يمكن أن تنشط في موقف

ثقافي لحل المشكالت أو تكوين منتجات ذات قيمة في ثقافة ما"( .نوفل)66 :6606 ،

وتعرف الباحثة الذكاءات المتعددة إجرائياً بأنها " :طاقة بيولوجية تجد لدى الفرد ،وتكون بقدرات متعدة
ومنفصلة وتكون متمايزة وقابلة للتنمية".
أنواع الذكاءات المتعددة:

نظ اًر الطالع الباحثة على األدب التربوي والدراسات السابقة ،وجدت أنه لم يعد هناك النظرة القديمة التي

كانت سائدة على أن الذكاء قدرة معرفية موحدة ،وأن هذه النظرة قد تغيرت عام (0983م) بظهور نظرية
الذكاءات المتعددة " لهوارد جاردنر" الذي اعترض على النظرة القديمة للذكاء وأن الذكاء له أنواع عدة ،وأن
الفرد يملك على األقل ثمانية أنواع من الذكاءات المتعددة:
 .1الذكاء اللغوي (اللفظي):

القدرة على استخدام الكلمات والمفردات واللغة ،ويظهر من خالل االستماع والكالم والقراءة

والكتابة ،وصاحب هذا الذكاء له قدرة عالية على تذكر األسماء واألماكن والتواريخ ،وأهم المهن
المناسبة لهذه الفئة :الشعر والصحافة والمحاماة والتعليم( .آرمسترونج)6: 6660،

 .2الذكاء الموسيقي (اإليقاعي):

القدرة على التذوق الموسيقي وامتالك حساسة للبيئة الصوتية واألدوات الموسيقية ،ويتمتع صاحب

هذا الذكاء بحساسية مرهنة األصوات البيئة ،والتمكن من إنتاج النغمات والمهن المناسبة له:

الموسيقى والغناء والتأليف الموسيقي( .عرفة)664 :6665،
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 .3الذكاء الذاتي:
وهو القدرة على معرفة الذات ،ويتعلق هذا الذكاء بالخصائص والسمات الذاتية ،ويتطلب القدرة على
تواصل الفرد مع نفسه ،بما فيها من نقاط قوة وضعف ،مثل رجل األعمال ،والقدرة على الضبط

الذاتي وفهم الذات واحترامها ،واستراتيجيات الذكاء ضمن شخصي هو التأمل الذاتي وربط التعلم
بالخبرات الشخصية ولحظات تحديد األهداف ولحظات انفعالية وقت االختبار( .السلطي:6664،

)076

 .4الذكاء الطبيعي (البيئي):
يشير إلى قدرة الفرد على االهتمام بالكائنات الحية المحيطة بنا ،والقدرة على التعامل مع البيئة
باحترام ،ومظهر العالقة مع البيئة ،من حيث القدرة على تصنيف النباتات والحيوانات والموضوعات

المرتبطة بالطبيعية( .عبيدات وأبو السميد.)660 :6665،

 .9الذكاء االجتماعي:

ويطلق عليه الذكاء التفاعلي ،ويتمثل في القدرة على مالحظة اَلخرين وفهمهم ،ومعرفة واقعهم،

وكيفية أدائهم ألعمالهم ،وكيفية التعاون معهم ،واستيعاب حاجاتهم ،ومالحظة حاالتهم النفسية

المختلفة ومراقبتها( .عرفة.)639 :6665،

 .6الذكاء الجسمي_ الحركي:

يسمح هذا الذكاء لصاحبه باستعمال الجسم لحل المشكالت ،والقيام ببعض األعمال والتعبير عن

األفكار واألحاسيس ،وإن التالميذ الذين يتمتعون بهذه القدرة يتفوقون في األنشطة البدنية ،وفي
التنسيق بين المرئي والحركي ،وعندهم ميول للحركة ولمس األشياء( .المغربي.)087 :6606،

 .7الذكاء المنطقي (الرياضي):

هو التميز في القدرة على استعمال التفكير الرياضي(المنطقي) ،واإلقبال على دراسة الرياضيات،

وحل المشكالت ،ووضع الفرضيات ،واختبارها ،وتصنيف األشياء ،واستعمال المفاهيم المجردة".
(عامر ومحمد.)7 :6668،

وفي هذه الدراسة سوف تستخدم الباحثة النوع الثامن من الذكاءات المتعددة ،وهو الذكاء المكاني ألن

الكيمياء تحتوي على العديد من الجزيئات والروابط الكيميائية والتفاعالت التي تتطلب من الطلبة تصو اًر
مكانياً لهذه التفاعالت وكيفية تكوينها.
مفهوم الذكاء المكاني:
يذكر كل من (عفانة والخزندار )73 :6667،أنه " :القدرة على إدراك المكان المرئي والقدرة على

التفكير البصري من خالل الصور والخرائط والتصميمات والمخططات والرسوم واألشكال والنماذج ،وكذلك
القدرة على التخيل والتصور الذهني واستخدام األلوان ،وإدراك عالقات مكانية بين الرسوم واألشكال وداخلها،
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ويتعلق هذا النوع من الذكاء بالقدرة على تصور المكان النسبي لألشياء في الفراغ ،ويتجلى بشكل خاص عند
أصحاب القدرات الفنية مثل الرسامين ومهندسي الديكور والمعماريين والمالحين".

ويعرفه (ابراهيم )05 :6600 ،بأنه " :القدرة على خلق تمثيالت مرئية للعالم في الفضاء وتكييفها ذهنياً

وبطريقة ملموسة ،كما يمكن صاحبه من إدراك االتجاه ،والتعرف إلى الوجود أو األماكن ،وإبراز التفاصيل،
وإدراك المجال وتكوين تمثيل عنه".

ويضيف (الدردير )34 :6664،أنه " :القدرة على رؤية األشياء واألشكال ووضع التخيالت العقلية

والتعامل مع الفنون البصرية والمعمارية ،وصاحب هذا الذكاء له القدرة على التفكير التخيلي بواسطة الصور
والمجسمات والمهن المناسبة له وهي السياحة والنحت والفن والهندسة والبناء".

نقالً عن (النوبي وآخرون )7 :6603،يعرف (العمران )6660،الذكاء المكاني بأنه " :القدرة على فهم
المرئيات ،ويميل المتعلمون وفق هذا الذكاء إلى التفكير المعتمد على استخدام الصور المرئية ،واستخدام
وقراءة الخرائط واألشكال والصور".

ويشير (حسين )93 :6660،على أن الذكاء المكاني هو" :القدرة على إدراك العالم البصري والمكاني

كما هو الحال عند الكشاف المرشد ،وأن يؤدي أو يقوم بتحويالت معتمداً على اإلدراكات كما هو الحال عند
مصمم الديكور والمهندس المعماري والفنان المخترع ،وهذا الذكاء يتضمن الحساسية للون والخط ،ويصور

األفكار المكانية والبصرية وأن يوجه نفسه على نحو مناسب في مصفوفة مكانية".

ويضيف جوستن وآخرون ( )Justin, et al.,2002: 144 -162أنه" :يشير إلى األبعاد المتداخلة للصور

واألشكال ،والتي تعبر عن زوايا الرؤية من مختلف الجهات ،والتي تدل على إدراك للعالقات المنظومة".

ويعرفه جوزيف ( )Joseph,2001: 13-55بأنه " :يقدم من خالل منظومة الواقع االفتراضي ،وتقدم من

خالله األشكال في صيغة ثنائية وثالثية األبعاد ،وال تعتمد على الكلمات ،وبما يناسب طبيعة وحدة الهندسية

المستهدفة في الدراسة".

ويعرفه (العبيدي )46 :0997 ،أنه ":نشاط عقلي معرفي يتميز بالتصور البصري لحركة األشكال

المنظمة والمجسمة ،ويتألف من العوامل اَلتية:

 .0عامل التصور المكاني :وهو القدرة على تناول دوران مثير مقدم على شكل صورة وتحويله.
 .6عامل التوجيه المكاني :وهو القدرة على إدراك تركيب العناصر ضمن مثير أو أنموذج مرئي والقدرة
على التحكم مهما تغيرت الهيئة المكانية للمثير.

وتعرف الباحثة الذكاء المكاني بأنه " :القدرة على التصور المكاني ،وتنسيق الصور الثنائية والثالثية

األبعاد ،ويتطلب هذا النوع من الذكاء توافر درجة من الحساسية للون والخط والشكل والطبيعة ومجال

العالقات التي توجد بين هذه العناصر".
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مواصفات األشخاص الذين يمتلكون الذكاء المكاني:

يصف (جابر )33 :6665،األشخاص الذين لديهم الذكاء البصري باَلتي:

 .0يروي ويصف صو اًر بصرية واضحة.

 .6يق أر خرائط ولوحات ورسوماً بيانية بسهولة أكبر من قراءته النص.
 .3يحلم أحالم يقظة أكثر من أقرانه.
 .4يستمتع بأنشطة الفن.

 .5يرسم أشكاالً متقدمة عن سنه.

 .0يحب مشاهدة األفالم المتحركة والشرائح وغيرها من العروض البصرية.
 .7يستمتع بحل األلغاز والمتاهات وغيرها من األنشطة البصرية.
 .8يبني بنايات مشوقة ذات أبعاد ثالثية أفضل ممن في سنه.
قدرات الذكاء المكاني:
أكد (جابر )37 :6663،أن هناك العديد من قد ارت الذكاء المكاني وجاءت كما يلي:

 .0القدرة على تمثيل المعلومات البصرية والمكانية وترجمتها جغرافياً على الورقة في صورة مخططات أو
خرائط أو رسومات.

 .6القدرة على تمثيل الظاهرات المكانية داخلياً في ذهنه بكفاءة وبصورة منظمة.
 .3القدرة على التفكير بشكل بصري.

 .4القدرة على تصور األفكار المكانية والبصرية بدقة.
 .5القدرة على إدراك العالقات بين األشياء والمكان.
 .0القدرة على رسم األشكال ثالثية االتجاهات.

 .7القدرة على التعلم من خالل النظر إلى الخرائط.
 .8القدرة على تحليل األشياء وتركيبها مرة أخرى.

 .9القدرة على إدراك المعلومات البصرية والمكانية(األشكال).

 .06التمثيل الجغرافي لألفكار ذات الطبيعة البصرية.

 .00القدرة على إدراك المعلومات البصرية وتشكيل الصور البصرية.

وتضيف (الشافي )40 :6660،أن المتعلمين ذوي التعلم البصري الفراغي تقدم لهم المفاهيم من خالل

السياق ،أو االرتباط بمفاهيم أخرى فيكونون صورة ذهنية للمفهوم ،ويرون مدى مالئمة المعلومات المقدمة لهم
عن المتعلمين ذوي التفكير السمعي التتابعي.

50

مؤشرات الذكاء المكاني:
للذكاء المكاني عدة مؤشرات تظهر لدى األشخاص في المراحل المختلفة من حياته ،وذكرها
(جابر )47-39 :6663،في النقاط اَلتية:

 .0يتعلم بواسطة صور ذهنية أو صور ملموسة لفهم المعلومات الجديدة.
 .6يحتاج إلى معالجة الخرائط أو اللوحات والجداول.
 .3يميل إلى التفكير باستخدام صور.

 .4يدرك موضوعات األشياء ويتمتع بذاكرة بصرية.
 .5يفضل األنشطة التي يمارس فيها الرسم.

 .0يدرك العالقات المكانية بين األشكال والفراغات.
 .7يق أر الصور البيانية ،والمخططات ،واستيعاب الرموز المصاحبة لها.

ويضيف (جمل والهويدي )40 :6663،للتعرف إلى الذكاء المكاني لدى المتعلم من خالل عدد من

المؤشرات والخصائص منها:

 .0يستجيب بسرعة إلى األلوان واألشكال والصور.
 .6يحب تصور األشياء وتصنيفها.

 .3يفضل الكتب المزودة باألشكال والمخططات والصور.

 .4يدقق في األشكال والرسومات والمخططات ويبحث في العالقات بينها.
مستويات الذكاء المكاني:
يذكر (الفقهي )00 :6606 ،هذه المستويات كالتالي:

 .1المستوى البسيط:

ويتمثل في القدرة على التعرف إلى مختلف األلوان واألشكال واالستمتاع بها واالستجابة لها،

وفي إبداع رسوم وأشكال ونموذج وصور بسيطة وفي المعالجة المادية لألشياء ،وتجميعها يدوياً

والتحرك داخل الفضاء ،والتنقل من مكان إلى آخر.

 .2المستوى المعقد:

يتمثل في معرفة وإنتاج األبعاد الفضائية(المكانية) ،وإعادة إنتاج الموضوعات والمشاهد من

خالل الرسم والنحت والتصوير والمسرح ،وقراءة مفاتيح

الخرائط ورموزها ومساحاتها واستعمال

الخيال ،المبدع وتشكيل الصور الذهنية ورؤية الموضوعات والمشاهد وفهمها منظو اًر إليها من
أبعادها المختلفة.

 .3مستوى المهارة والتحكم:

يتجلى الذكاء البصري الفضائي في فهم كيفية إنجاز مهام معينة وفق التصميم أو شكل معين،

ووضع بطاقات أو خرائط محددة لتحديد مسار معين ،أو ترميز أماكن محددة ،وإبداع أعمال فنية
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وفهم الرسوم أو الصور الفضائية(المكانية) المجردة كالرسوم الهندسية ومعرفة وإنتاج عالقات بصرية
فضائية معقدة بين األشكال.

ويضيف (الفقهي )79 :6606،أن الذكاء المكاني يرتبط بقوة بعالم األشياء المادية وموضعها داخل
هذا العالم ،ولعل ذلك ما يفسر وجوده الراسخ واستم ارريته القوية واستعماالته الواسعة في مجاالت علمية وفنية
عديدة ،وكما أنه يرتبط بشكل وثيق بالذكاءات األخرى ،وبشكل خاص بالذكاءين المنطقي الرياضي والجسمي

الحركي بحكم تعلقهما بالموضوعات واألشياء ،ويرتبط بالذكاء الموسيقي في مظاهر كثيرة (كالتوزيع واإلدراك
الكلي للحن )...وهما معاً تموضعان في النصف األيمن من الدماغ.
وترى الباحثة أن مستويات الذكاء المكاني يبدأ بمالحظة الصور واألشكال المعروضة والتعرف إليها،
والقدرة على التنقل من مكان إلى آخر ،ومن ثم إنتاج العديد من الصور والرسوم واألشكال الهندسية وترميزها
وتصميمها في مسار والتحكم بها بالشكل المطلوب.
تنمية الذكاء المكاني:
يوجد هذا الذكاء في الجزء الخلفي من الفص األمامي للمخ ،ويبدأ في التطور من سن التاسعة إلى

العاشرة ،ويستمر حتى الكبر( .الخالدي)040 :6664،

وهذا النوع من الذكاء ليس مقصو اًر على المجاالت البصرية ،حيث الحظ (جاردنر) أن الذكاء المكاني

يتوفر لدى األطفال المحرومين من نعمة البصر ،إذ إن االستدالل المكاني عند المكفوفين يحل محل

االستدالل اللغوي عند المبصرين( .يونس وآخرون)55 :6664،

ولتنمية هذا النوع من الذكاء يستخدم المعلم الوسائط التعليمية المتعددة ،وشجرة المفاهيم وخرائط التدفق

والمجسمات ،وزيارة المناطق ،واستخدام شاشات الحاسوب ،وعرض الشرائط البصرية ،وحل ألغاز المتاهات
والتمثيالت البيانية ،ويتم عمل تصميمات هندسية ،ورسم الخرائط ،واستخدام ألعاب إلكترونية وبرمجيات الرسم

الحاسوبية( .عبيد)680 :6664 ،

وتضيف الدراسة الحالية لتنمية الذكاء المكاني كما جاء في الدراسات السابقة ما يلي:
 .0استخدام استراتيجية المخطط البيت الدائري ،وهذا ما يتفق إليه في نتائج دراسة (اللهيبي.)6600،

 .6استخدام استراتيجية المحطات العلمية ،وهذا ما توصلت إليه النتائج في دراسة (الشون
والشيباوي.)6603،

 .3أثر تنوع أبعاد الصورة في القصة اإللكترونية ،وهذا ما أظهرته نتائج دراسة (النوبي والنفيسي
وعامر.)6603،

 .4فاعلية برنامج متعدد الوسائط ،وهذا ما يتفق إليه نتائج دراسة (عبد الحميد.)6606،
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أهمية الذكاء المكاني في تعليم الكيمياء:

أثبتت الدراسات أن الدماغ البشري يستطيع استيعاب ( )30666صورة في الدقيقة ،وأن ما يتراوح ما بين

( )%96-%86من المعلومات التي يتلقاها الدماغ تأتي عن طريق النظر ،وذلك من خالل تكامل ،وتركيب

هذه المعلومات مع العمليات البصرية من خالل حاسة اإلبصار ،وقد ثبت أن كل شخص عنده بعض

العلميات للحصول على المعرفة البصرية وهذا ما أكده جاردنر من خالل نظريته في الذكاءات

المتعددة)Costa,2000: 18(.

وقد وجد ماثيسون (  )Mathewson,1999: 40-41أن أغلب الموضوعات في جميع المراحل

التعليمية تحتاج إلى هذه القدرة (البصرية -المكانية) وأكد على ضرورة االهتمام بها خالل تدريس العلوم؛

حيث إن الذكاء البصري المكاني أساس العلميات المعرفية في العلوم ،فهو يساعد على إدراك العالقات وبناء

األنماط بين مجموعة معقدة من األفكار المتشابكة في عمل الذاكرة ،إن تفعيل الذكاء البصري المكاني
باألدوات البصرية يعد أحد األسباب المرنة ،العلمية لتطوير مداخل متنوعة للتفكير الفعال ،والعمل مع األفكار

الرئيسة حيث يدعم العلميات التي عند المتعلمين بطريقة سهلة ،وسريعة لتوسيع الذكاء كما
أشار(.)Costa,2000: 49

وباإلضافة إلى األنشطة ،واألدوات البصرية المكانية تساعد المتعلم على ممارسة عمليات العلم أثناء

عملية التعلم ،فهي تعد وسيلة فعالة لممارسة تلك العمليات مثل المالحظة واالتصال والمقارنة وتوضيح

العالقات واالستنتاج والتصنيف)Methoson,1999: 45( .

وترى الباحثة أن الذكاء المكاني يعد مهماً جداً في تدريس العلوم وخاصة في تدريس مادة الكيمياء؛ لما
تحتوي من تجارب وتفاعالت كيميائية تتطلب من الطالب تصور نتائج التفاعالت وألوان المركبات والعناصر

وكيفية تركيب التجربة ووضع المتفاعالت والنواتج في مكانها الصحيح إلنجاح التجربة كما هو مخطط لها.
التضمينات التربوية للذكاء المكاني:

من الضروري رفع مستوى الذكاء المكاني لدى المتعلمين استخدام تضمينات تربوية مفيدة ،وهذا ما أشار

إليه (جابر )76-53 :6663،كما يأتي:

 .0استخدام المعلم العروض البصرية والمخططات والرسوم واألشكال والخرائط.
 .6استخدام المتعلمين أوراق عمل المخططات والرسوم أثناء التدريس.

 .3استخدام استراتيجيات التخيل وترجمة الكتب والمحاضرات إلى صور ورسومات.

 .4استخدام استراتيجيات االستعادة المصورة ،مثل استخدام فكرة للوصول إلى فكرة أخرى.
 .5التعبير عن فكرة معينة باستخدام صور مرئية.
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استراتيجيات تدريس الذكاء المكاني:
ويذكر (نوفل )663-603 :6660،استراتيجيات التدريس المالئمة للذكاء المكاني وهي كالتالي:
 .1استراتيجية التخيل البصري:

تعتمد هذه االستراتيجية إلى تحويل ترجمة مادة الكتاب إلى صور ذهنية ،وذلك بأن يطلب

المعلم من طلبته إغالق أعينهم وتصور ما تم دراسته في الحصة ،وتتضمن هذه االستراتيجية جعل

الطلبة يخترعون لوحاً داخلياً خاصاً بهم أو شاشة تلفزيونية في أذهانهم ،وبإمكانهم أن يعرضوا ما هو
مدون في اللوح العقلي ألي مادة يريدون تذكرها مثل :كلمات هجائية ،أو صيغ رياضية ،أو حقائق
تاريخية ،أو أية معلومات أخرى.

 .2استراتيجية تنبيهات اللون:

يتم توظيف هذه االستراتيجية عندما تكون المواد الدراسية خالية من األولوان؛ فتكون المادة

حافلة بالنصوص المكتوبة باللون األسود واألبيض سواء في الكتب المدرسية أو السبورة؛ فيقوم المعلم
باستخدام ألواناً مختلفة من الطباشير ،واألقالم ،والشفافيات ،ويشجع الطلبة على استخدام األلوان في
تلوين المادة الدراسية مثل الكلمات المفتاحية ،والقواعد والقوانين والمعادالت الرياضية التي يتعرض

لها الطلبة في أثناء عملية التعلم والتعليم ،يعد تطبيقاً صريحاً إلجراءات هذه االستراتيجية ،وتعد هذه

اإلجراءات من الخطوات التطبيقية لهذه االستراتيجية.
 .3استراتيجية االستعارة (المجازات) المصورة:

تعبر الصورة المجازية عن فكرة صورة بصرية ،ويقترح علماء نفس النمو أن األطفال الصغار
هم سادة المجاز واالستعارة ،والمؤسف أن هذه القدرة كثي اًر ما تتضاءل مع تقدم األطفال في العمر؛
بسبب سيادة النظام التقليدي السائد في المؤسسات التعليمية الذي يتعرضون له ،ولكن المعلم يستطيع

أن يبلغ هذه اإلمكانيات الكامنة مستخدماً أحد المجازات ليساعد طلبته على إتقان تعلم المادة
الجديدة ،فقد دأب المعلمون المهرة أو الخبراء منذ فترة ليست بقصيرة على تدريب طلبتهم ،وذلك

بتقديم مجموعة من األمثلة ثم يطلب المعلمون من الطلبة توليد شبيه باألشياء التي يعرفونها ،وفي
الوقت نفسه توليد أشياء مخالفة عن هذه األمثلة موضوع الدرس ،ومن ثم االستماع إلى إجابات

الطلبة ومساعدتهم على ذكرها بشكل واضح يبين أفكارهم.
 .4رسم الفكرة:

إن استراتيجية رسم الفكرة يمكن توظيفها من قبل المعلم والطلبة في توضيح فكرة ،أو مفهوم ،أو

مبدأ ،ولعل معلمي العلوم من أكثر المعلمين استخداماً لهذه االستراتيجية؛ فتتضمن هذه االستراتيجية
أن يطلب المعلم من الطلبة أن يرسموا النقطة المفتاحية والمفهوم المركزي الذي يدور في أذهانهم ،وال
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ينبغي التأكيد على الدقة والواقعية التي يجب أن يصل إليها الطلبة ،ويمكن استخدامها لتقويم الطلبة
لفكرة ما والتأكيد على تعلم مفهوم معين وفهمه ،وفي الوقت ذاته إلتاحة فرص كثيرة للطلبة ليختبروا
أفكارهم بنوع من التفكير العميق ،وبعد االنتهاء من نشاط رسم الفكرة تتم مناقشة العالقة بين

الرسومات والمادة الدراسية ،وتعد هذه المناقشة في غاية األهمية؛ إذ تعمل على تبصير الطلبة بطرقة

مختلفة من الذكاء المكاني.
 .9الرموز الصورية:

إن الصورة قد تكون هامة جداً لفهم الطلبة ذوي النزعة المكانية ،وترتيباً على ذلك فإن المعلمين
الذين يستطيعون أن يدعموا تدريسهم للطلبة من خالل الرموز الصورية والرموز البيانية التوضيحية

والتصويرية ،وكذلك بالكلمات قد يبلغون مدى أوسع من المتعلمين ،فهذه االستراتيجية إذن تتطلب
ممارسة الرسم على األقل في جزء من الدرس.

لتحقيق هذه االستراتيجيات واألنشطة البد من استخدام مواد تدريسية تساعد في تنمية الذكاء المكاني لدى

المتعلم ويحددها (جابر )72 :2113,فيما يلي:
 .0لوحات ورسومات توضيحية.
 .6رسوم تخطيطية للفكرة.

 .3تمارين للذكاء المكاني.

 .4الخرائط مثل خرائط المفاهيم.
 .5رسم تخطيطي للفكرة.

 .0خرائط عقلية ومنظمات بصرية.
 .7برامج ورسومات بيانية.
 .8خبرات قراءة الصور.

 .9المجازات المصورة التي عن الفكرة في صورة بصرية.
 .06الرموز المرسومة-رسم الصور على السبورة.
ويذكر ماتسون ( )Matheson,1999: 46أن التدريب على اإلبصار المكاني يبدأ بنمو القدرة البصرية
الشخصية ،وما وراء المعرفة البصرية من خالل استخدام المهارة في الذكاء المكاني عن طريق فهم الخرائط
والمخططات والمنظومات ،ويجب تشجيع التالميذ على فهم الدرس عن طريق تخطيطه ورسمه في صورة

مخططات بصرية وتمثيالت بصرية ألنها مهمة في فهم الكثير من الموضوعات.
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وتشير (الخفاف )75-70 :6600،أنه يمكن تصميم العديد من الوسائل واالستراتيجيات التعليمية المرتبطة
بالذكاء المكاني ،وتتمثل بالشكل التالي:

الشكل ( )6يوضح فعاليات الذكاء المكاني

وترى الباحثة أنه باإلضافة إلى االستراتيجيات المستخدمة في تدريس الذكاء المكاني ،يوجد برامج
مدعمة بخاصية إلكترونية ثنائية وثالثية األبعاد كالمحاكاة التفاعلية التي تشتمل على الصور الثنائية والثالثية

األبعاد ،وتترك حرية لطالب لتفاعل مع المادة المحوسبة داخل المحاكاة التفاعلية مما تزيد قدرته على
التصور المكاني لألشكال والرسومات الموجودة في البرنامج.
مراكز فعاليات (أنشطة) الذكاء المكاني:
من الجدير بالذكر أنه يجب أن يعاد تنظيم غرف الصف من أجل مناسبة مجاالت النشاطات ومراكزها
التي تأخذ العديد من األشكال التعليمية ،يذكر أرمسترونج ( )Armstrong,2000: 70منها ما يلي:
 .1مراكز الفعاليات المفتوحة الدائمة:

هي مراكز دائمة مصممة من أجل تزويد الطلبة بالمدى الواسع الطويل األمد في نمط الذكاء
المكاني ،وتتضمن ما يلي:

 أماكن فنية تتوافر فيها رسومات متنوعة ،ومواد لممارسة الفن ،وصنع الملصقات.

 م اركز وسائط مرئية تتضمن أشرطة فيديو ،برامج محوسبة للرسم الجرافيك (البياني).
 أماكن تفكير مرئي تتضمن خرائط ،ورسومات بيانية ،ألغاز مرئية ،ومختبر رسومات وصور،
مواد ذات أبعاد ثالثية.
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 .2مراكز فعاليات الموضوعات المؤقتة:
بهذه الوضعية يمثل حالة التغير المتكرر والتوجه نحو مواضيع محددة وفقاً لألهداف التي يراد

تحقيقها في موضوع دراسي معين ،وتتضمن في مراكز الذكاء المكاني التالي:

 يتوقع أن يضم هذه المركز المؤقت مجموعة من الرسومات والمخططات التي يتصورها
الطلبة مستقبلياً لبيوت يحلمون بها.

 يشجع المعلم طلبته على الرسم الخيالي؛ بهدف تنمية مهارات التفكير اإلبداعي.
 .3مراكز فعاليات النهاية المفتوحة المؤقتة:

هذا النوع من مراكز الفعليات يمكن أن يكون رم اًز إلى ثماني طاوالت منتشرة في غرفة الصف،
بحيث تحتوي كل طاولة من الطاوالت الثماني على مواد معينة مختصة بالفعاليات المحددة وفق

الفعاليات المراد ممارستها ،ومن أمثلة هذه األلعاب مراكز فعاليات الذكاء المكاني ،ويتضمن:
 لعبة ارسم واربح.
 .4مراكز الفعاليات للمواضيع المحددة (المتنقلة) الدائمة:

إن مركز الفعاليات الدائمة موجود منذ سنوات عديدة ،ويتوافر فيه مجموعة من المصادر والمواد

الثابتة التي ال تتغير ،إن موجودات المركز كافة من معدات وأجهزة وأدوات يتم تغييرها شهرياً أو
أسبوعياً وفقاً لموضوعات الدراسة الشهرية أو األسبوعية ،والنشاط المتعلق بمراكز الذكاء المكاني في
هذه الفعاليات التي تتضمن:

 عمل رسومات حول األعمال المراد القيام بها في العطلة الصيفية على ورق أو خامات من
البيئة.

العالقة بين المحاكاة التفاعلية والمفاهيم الكيميائية والذكاء المكاني
تعد الكيمياء-كمادة تعليمية-متخصصة تختلف عن بقية المواد التعليمية في أهدافها المعرفية والوجدانية
والمهارية؛ فهي تزدحم بالعديد من الرموز واألشكال للعناصر الكيميائية ،باإلضافة إلى احتوائها العديد من

التفاعالت والتجارب الكيميائية مما يكون الكثير من المفاهيم الكيميائية؛ فيؤدي إلى حدوث لبس لدى الطلبة
بين كل مفهوم والمفهوم المشابه له في التسمية نتيجة استخدام الطرق التقليدية في التعليم.

ويرى (الدمرداش )70-76 :0997،أن تدريس علم الكيمياء في المرحلة الثانوية يهدف إلى مساعدة الطالب
على إكسابهم المعلومات المناسبة في مجال دراسة علم الكيمياء بصورة وظيفية؛ وبالتالي فإن وظيفة المرحلة

الثانوية ينبغي أن تكون إعداد الطالب للحياة بما في ذلك إعدادهم للجامعة على اعتبار أن الجامعة ما هي

إال إحدى مؤسسات الحياة.
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فمن خالل إثارة حاسة البصر لدى المتعلم التي تعد المسئولة عن إثارة بقية الحواس لدى المتعلم ،وهذا
ما حدث مع الكثير من العلماء المشهورين المفكرين بصرياً؛ فيشير (صالح)4-3 :6603،إلى أن العالم
"واطسون" استطاع تحويل األشياء غير مرئية إلى أشياء مرئية لالنقسام النصفي للخلية ،والكروموسومات،
واعتمد العالم "فليمنج" على طريقته في التفكير البصري ،مما قاده إلى اختراع البنسلين ،وجاء اكتشاف العالم

"كيكولي" للتركيب الجزئي للبنزين من خالل تصوره البصري ،والذي قاده بعد ذلك إلى التركيب الحلقي

للبنزين ،كما أن العالم "أينشتاين" أول من تعلم بدون استخدام الكلمات ،حيث اعتمد على الذكاء المكاني
للتوصل إلى النظرية النسبية .فترى الباحثة أن الذكاء المكاني يساعد الطلبة على فهم المفاهيم الكيميائية
المجردة ،وهذا ما أكدته دراسة (الغزال.)6605،

ومن منطلق هذا اتجهت الباحثة في إعدادها وتصميمها للبرنامج المحوسب القائم على المحاكاة

التفاعلية ،أن يقوم البرنامج بشكل أساسي على الربط بين المفاهيم الكيميائية والذكاء المكاني ،مما يضيف
إلى المادة التعليمية التشويق واإلثارة وزيادة الدافعية لدى المتعلمين اتجاه هذه المادة ،وذلك من خالل تغذية
البرنامج بالصوت والحركة والصور الثنائية والثالثية األبعاد ،وربطها بالمفاهيم الكيميائية ،ويثير حاسة البصر

لدى المتعلم ،وينمي الذكاء المكاني لديهم.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة


المحور األول :الدراسات التي تناولت المحاكاة التفاعلية.



التعقيب على دراسات المحور األول.



المحور الثاني :الدراسات التي تناولت المفاهيم الكيميائية.



التعقيب على دراسات المحور الثاني.



المحور الثالث :الدراسات التي تناولت الذكاء المكاني.



التعقيب على دراسات المحور الثالث.



تعقيب عام على الدراسات السابقة.



أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.



أوجه التمييز بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.



أوجه االستفادة من الدراسات السابقة.

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
يهدف هذا الفصل إلى بيان وجهة األبحاث والدراسات السابقة ذات االرتباط بمتغيرات الد ارسة الحالية،

والكشف عن كيفية تناول الدراسات السابقة لهذا الموضوع ومعالجته ،واإلفادة من إجراءاتها ،ومناهجها،
وأدواتها ،ونتائجها في إطار أهداف الدراسة الحالية.
ولتأكيد هذه األهداف تم تقصي الدراسات السابقة مما أتيح للباحثة من مصادر متعددة تمثلت في الرسائل
العلمية ،واألبحاث المنشورة في الدوريات ،والمؤتمرات العلمية والمواقع المتخصصة على الشبكة العنكبوتية.
ولقد تم اختيار الدراسات األكثر ارتباطاً ،وأوثق صلة بموضوع الدراسة الحالية ،فضالً عن التركيز على

انتقاء الدراسات الحديثة؛ ألن الحداثة أكثر قرباً إلى الواقع ،وعرضت الدراسات من األحدث إلى األقدم ،وتم
التعقيب على كل محور ،بحيث يتناول فيه ما استنتجته الباحثة من دراسات المحور ،وبعد عرض محاور

الدراسة يعرض تعقيباً عاماً على الدراسات السابقة ،تتناول أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات

السابقة ،وبعد ذلك ذكر أوجه التمييز بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة ،وانتهى فصل الدراسات السابقة
بأوجه االستفادة منها.

هذا وقد تم عرض الدراسات في ثالثة محاور:

 المحور األول :دراسات تناولت المحاكاة التفاعلية.

 المحور الثاني :دراسات تناولت المفاهيم الكيميائية.
 المحور الثالث :دراسات تناولت الذكاء المكاني.
المحور األول :دراسات تناولت المحاكاة التفاعلية
 .1دراسة الدغمش والحمادي واألشول()2119
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام تجارب المحاكاة التفاعلية في تصحيح التصورات البديلة
والخاطئة لدى تالميذ الصف السابع األساسي عن المادة وخصائصها وحاالتها ،وقد اتبع المنهج شبه

التجريبي .وتكونت عينة الدراسة من ( )50تلميذاً )69( :تلميذاً في المجموعة التجريبية ،و()67
تلميذاً في المجموعة الضابطة من الصف السابع بإحدى مدارس أمانة العاصمة اليمنية صنعاء ،تم

اختيارها بالطريقة القصدية ،وتضمنت أداة الدراسة اختبا اًر للتصورات البديلة؛ والتي تتعلق فقراته
بموضوعات المادة وخصائصها وحاالتها ،اشتمل على جزأين ،أحدهما مغلق يختار فيه التلميذ

اإلجابة من بين ثالثة بدائل ،والثاني مفتوح يكتب التلميذ فيه تبريرات اختياره ألي بديل يعده إجابة

صحيحة ،ومن هذا الجزء تم استنباط التصورات الخاطئة والبديلة .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن لدى
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تالميذ المرحلة األساسية تصورات خاطئة وبديلة متعلقة بالمفاهيم ذات العالقة بالمادة وخصائصها
وحاالتها ،وأظهرت الدراسة أيضاً وجود فروق دالة في التصورات البديلة الخطأ والبديلة بين

المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية.
 .2دراسة برغوت()2119

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية توظيف المحاكاة الرقمية على تنمية التحصيل في

التكنولوجيا لدى طالبات الصف التاسع األساسي بفلسطين ،وقد اتبع الباحث المنهج التطويري،
وتكونت العينة من الطالبات حيث بلغ عددهن( )76طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي ،تم
تقسيمهم إلى مجموعتين األولى ضابطة ودرست بالطريقة التقليدية ،والثانية تجريبية ودرست ببرنامج

المحاكاة الرقمية ،وذلك خالل الفصل الثاني من العام الدراسي( ،)6604-6603وتضمنت أداة

الدراسة تصميم برنامج المحاكاة الرقمية ،وأداة البحث (االختبار التحصيلي) .قد أسفرت نتائج البحث
إلى وجود فرق دال إحصائياً بين متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة ،ومتوسط درجات
طالبات المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل البعدي ،وذلك لصالح المجموعة التجريبية،
باإلضافة إلى أن برنامج المحاكاة الرقمية حقق فاعلية في اختبار التحصيل لدى طالبات الصف

التاسع األساسي.
 .3دراسة الغزال()2119
هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام المحاكاة التفاعلية القائمة على التعلم الذاتي في تنمية

المفاهيم الكيميائية ،وبعض مهارات التفكير البصري لدى طالب المرحلة الثانوية ،اعتمدت الباحثة

المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من فصل من مدرسة األلفي الثانوية بنات ليمثل طالبات
المجموعة التجريبية وبلغ عددهن()36طالبة ،وتم اختيار بطريقة عشوائية ،وكذلك تم اختيار فصل
بطريقة عشوائية من مدرسة العريش الثانوية بنات ليمثل طالبات المجموعة الضابطة ،وبلغ

عددهن()36طالبة ،وذلك في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي(6603/6606م) ،وتضمنت أداة

الدراسة االختبار التحصيلي في المفاهيم الكيميائية ،واختبار التفكير البصري .وأسفرت نتائج الدراسة
عن فاعلية استخدام المحاكاة التفاعلية القائمة على التعلم الذاتي في تنمية المفاهيم الكيميائية وبعض

مهارات التفكير البصري لدى طالب المرجلة الثانوية.
 .4دراسة الشيخ()2119

هدفت الدراسة للتعرف إلى اختالف تصميم تقديم الدعم اإللكتروني في تجارب المحاكاة

بالمختبرات االفتراضية على األداء المهارى المعملي لدى طالب الجامعة ،واتبع الباحث المنهج

الوصفي في مرحلتي الدراسة والتحليل والتصميم لبيئة تجارب المحاكاة بالمختبرات االفتراضية ،وتم
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استخدام المنهج التجريبي للتعرف إلى أثر المتغير المستقل وتصميم وتقديم الدعم التدريبي اإللكتروني

(قبل-أثناء-قبل وأثناء معاً) على متغير تابع وهو األداء المهارى المعملي للتجارب ،وذلك في مرحلة
التقويم النهائي .وتكونت عينة البحث من( )30طالباً وطالبة بقسم األراضي الفرقة الرابعة كلية
الزراعة جامعة الفيوم ،وتم اختيارهم بطريقة عشوائية ،وتوصلت النتائج إلى تساوي نوعي تصميم
تقديم الدعم اإللكتروني (أثناء وقبل وأثناء معاً) ،باإلضافة إلى ضعف تأثير نوع تصميم تقديم الدعم

اإللكتروني (قبل) في مقابل النوعين اَلخرين.
 .9دراسة المسعودي والمزروع()2114

هدفت الدراسة للتعرف إلى فاعلية المحاكاة الحاسوبية وفق االستقصاء في تنمية االستيعاب
المفاهيمي في الفيزياء لدى طالبات المرحلة الثانوية ،وقد اتبعت الباحثتان المنهج شبه تجريبي،
وتكونت عينة الدراسة من( )03طالبة من طالبات الصف الثالث الثانوي العلمي ،وتضمنت أدوات

الدراسة من اختبار االستيعاب المفاهيمي الذي يقيس الجوانب الستة للفهم .وقد أظهرت النتائج وجود
فرق دال إحصائياً بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسن دوائر التيار

الكهربائي المستمر باستخدام طريقة المحاكاة الحاسوبية وفق االستقصاء ،وبين متوسط درجات
طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن باستخدام الطريقة االستقصائية في اختبار االستيعاب
المفاهيمي الكلي وفي جوانب الفهم الستة ،وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

 .6دراسة العمري ()2114
هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج المحاكاة في إكساب مهارات التشريح وخفض

زمن التعلم لدى طالب كلية العلوم بالمخواة .واعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي ،حيث درس

طالب المجموعة التجريبية المحتوى العلمي المرتبط بمهارات التشريح وفقاً للبرنامج االفتراضي

المقترح وعددهم( )60طالباً ،بينما درس طالب المجموعة الضابطة وفق الطريقة المعتادة في
التدريس وعددهم( )60طالباً ،وقد جاءت نتائج الدراسة لصالح طالب المجموعة التجريبية وإلى أهمية
برنامج المحاكاة وفاعليته لمعلمي العلوم في التعليم قبل الجامعي ،وتيسر أدوارهم التوجيهية
واإلرشادية خالل معالجة الموضوعات العلمية المختلفة.

 .7دراسة برغوت()2113
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التفاعل بين أنواع المحاكاة اإللكترونية واألسلوب المعرفي على

اكتساب المفاهيم التكنولوجية وتنمية اإلبداع التكنولوجي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا ،واتبع

الباحث المنهج الوصفي في مرحلة الدراسة والتحليل ،والمنهج التجريبي في مرحلة التجريب ،وتكونت

عينة الدراسة من طالبات الصف التاسع بمدرسة حسن سالمة األساسية(أ) ،والبالغ عددهن()86
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طالبة ،وتضمنت أدوات الدراسة من اختبار المفاهيم التكنولوجية ،واختبار مهارات اإلبداع

التكنولوجي ،واختبار ويتكن  witkenلألشكال المتضمنة .قد أسفرت الدراسة إلى وجود فرق دال

إحصائياً عند مستوى( ) بين متوسطي درجات كل من طالبات الالتي درسن برنامج المحاكاة
اإللكترونية اإلجرائية ،والطالبات الالتي درسن برنامج المحاكاة اإللكترونية بالعمليات في اكتساب

المفاهيم التكنولوجية ،وكذلك في تنمية مهارات اإلبداع التكنولوجي ترجع إلى التأثير األساسي لنوع

المحاكاة اإللكترونية في البرنامج ،لصالح الطالبات الالتي درسن ببرنامج المحاكاة اإللكترونية
اإلجرائية ،وأيضاً أن المحاكاة اإللكترونية ذات فاعلية عالية في اكتساب المفاهيم التكنولوجية وتنمية

اإلبداع التكنولوجي.

 .8دراسة خميس واألستاذ وبرغوت()2113
هدفت الدراسة للتعرف إلى تصميم برنامج كمبيوتر تعليمي قائم على المحاكاة اإلجرائية وأثره

على اكتساب المفاهيم التكنولوجية وتنمية اإلبداع لدى طلبة الصف التاسع األساسي ،وقد اتبع المنهج

الوصفي والمنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من طالبات الصف التاسع األساسي بمدرسة حسن
سالمة األساسية العليا(أ) للبنات ،والبالغ عددهن( )46طالبة ،وتضمنت أدوات الدراسة من اختبار

المفاهيم التكنولوجية ،واختبار مهارات اإلبداع ،وبرنامج كمبيوتر تعليمي قائم على المحاكاة اإلجرائية.
وتوصل الباحثون إلى نتائج عديدة أكدت فعالية برنامج الكمبيوتر القائم على المحاكاة اإلجرائية في

تعلم المفاهيم ،وتنمية اإلبداع لدى عينة البحث.
 .5دراسة زنقور()2113

هدفت الدراسة للتعرف إلى أثر برمجية تفاعلية قائمة على المحاكاة الحاسوبية لألشكال الهندسية

ثالثية األبعاد في تنمية مهارات التفكير البصري والتعلم المنظم ذاتياً لدى طالب الصف الثاني

المتوسط بمنطقة الباحة ،وقد اتبع استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من

( )86طالباً من طالب الصف الثاني المتوسط بمنطقة البارحة-محل عمل الباحث ،وقد تضمنت
أداوت الدراسة من اختبار مهارات التفكير البصري (التعرف على الشكل الهندسي ،تحليل الشكل،
ربط العالقات في الشكل ،استخالص البيانات) في الرياضيات ،ومقياس أبعاد التعلم المنظم ذاتياً.
وبينت النتائج أن البرمجية التفاعلية القائمة على المحاكاة الحاسوبية لألشكال الهندسية ذات فاعلية

عالية في تنمية مهارات التفكير البصري والتعلم المنظم ذاتياً ،وأظهرت تفوق المجموعة التجريبية

على المجموعة الضابطة.
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 .11دراسة محمد()2112
هدفت الدراسة للتعرف إلى برنامج قائم على المحاكاة الهندسية التفاعلية بالحاسوب وأثره في
التحصيل وتنمية الدافع لإلنجاز لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ،وقد اتبعت الباحثة المنهج شبه

التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من مجموعة ضابطة وعددها( ،)08ومجموعة تجريبية من()08
تلميذ من تالميذ الصف الرابع بالمرحلة االبتدائية بمحافظة بورسعيد ،وتضمنت أدوات الدراسة من
اختبار التحصيل لوحدة الهندسة بالصف الرابع االبتدائي الفصل الدراسي الثاني ،ومقياس الدافع

لإلنجاز األكاديمي في الرياضيات لوحدة الهندسة بالصف الرابع االبتدائي الفصل الدراسي الثاني.

وأ كدت النتائج أن البرنامج القائم على المحاكاة الهندسية التفاعلية بالحاسوب له فاعلية كبيرة وعالية

في زيادة التحصيل وتنمية دافع اإلنجاز.
 .11دراسة الجهني()2112

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر المحاكاة الحاسوبية في تنمية بعض عمليات العلم في مقرر

الفيزياء لدى طالبات الصف األول الثانوي بالمدينة المنورة ،اتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي على

عينة من طالبات الصف األول الثانوي بالمدينة المنورة بمدرسة الريان األهلية ،والبالغ عددهن()03

طالبة للعام الدراسي (6606م) ،وبذلك تضمنت عينة البحث مجموعة واحدة .وتم اختيار وحدة القوة

والحركة من مقرر الفيزياء ،وتضمنت أداة الدراسة
اختبار لبعض عمليات العلم ونموذجاً مصمماً
اً

للمحاكاة الحاسوبية ،وقد أظهرت النتائج أن المحاكاة الحاسوبية ذات فاعلية عالية في تنمية بعض
عمليات العلم في مقرر الفيزياء.

 .12دراسة الدهمش()2111
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام برنامج حاسوب تفاعلي في تدريس العلوم على
التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف السابع بأمانة العاصمة اليمنية صنعاء ،اتبع الباحث المنهج

التجريبي ،وقد تكونت عينة الدراسة من( )06طالباً ،وتم إعداد اختبار التفكير اإلبداعي كأداة لجمع
البيانات ،وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في كل مهارات
الطالقة والمرونة واالبتكار وحل المشكالت لصالح المجموعة التجريبية أيضاً ،هذا يدل على فاعلية
أسلوب المحاكاة التفاعلية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الصف السابع األساسي.

 .13دراسة ساها وآخرون ()Saha & et al.,2010
هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استخدام برمجية  GeoGebraللمحاكاة الثالثية األبعاد

في تنمية التحصيل الدراسي للطالب في الرياضيات مع التركيز-بشكل خاص-على دورها في تعلم

الهندسة التحليلية ،واتبع المنهج التجريبي ،وطبقت هذه الدراسة على عينة عشوائية مكونة من()53
64

طالباً من طالب إحدى المدارس الثانوية الواقعة بمنطقة "والية بيرسيكوتوان" ،وتضمنت أداة الدراسة
من اختبار تحصيلي في الرياضيات .وكشفت نتائج هذه الدراسة عن تمتع طالب المجموعة التجريبية

التي عليها البرمجية بمستويات أعلى في التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات مقارنة بأقرانهم في
المجموعة الضابطة.
 .14دراسة الديك()2111
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر المحاكاة بالحاسوب على التحصيل اَلني والمؤجل لطلبة الصف
الحادي عشر العلمي ،واتجاهاتهم نحو وحدة الميكانيكا ومعلمها ،واتبعت الباحثة المنهج شبه
التجريبي على عينة من طلبة الصف الحادي عشر العلمي في المدارس الحكومية ،وتألفت عينة

الدراسة من( )007طالباً وطالبة من مجتمع الدراسة موزعين على( )04شعبة ،مكونة من مجموعتين
ضابطة وتجريبية ،وتم إعداد ثالث أدوات في هذه الدراسة وهي اختبار المعرفة القبلية ،واختبار

التحصيل الدراسي ،واستخدم مقياس االتجاه نحو العلوم .وقد أظهرت النتائج أن المحاكاة بالحاسوب
لها أثر على التحصيل اَلني والمؤجل.
 .19دراسة دينغ وهاوفونغ()Ding& Hao Fang,2009
هدفت الدراسة إلى تقصي أثر تجارب المحاكاة الحاسوبية في استكشاف الطالب تعلم انكسار

الضوء في الصين ،واتبع الباحثان المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )04طالباً من طلبة

الكلية ،ركزت الدراسة على تصميم مختبر الفيزياء بالمحاكاة من خالل تقديم بيئات عرض قوية
وداعمة لمفاهيم الفيزياء ،وتجارب محاكاة النكسار األشعة وانحراف الضوء واستكشاف قانون

االنكسار .وأظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التي درست التجربة بالمحاكاة االفتراضية في
مهارات البحث ،وتحسين القدرات االستكشافية.
 .00دراسة أبو السعود()2115
هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية برنامج تقني قائم على أسلوب المحاكاة في تنمية بعض مهارات

ما وراء المعرفة في منهاج العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي ،فقد اتبع الباحث المنهج
الوصفي التحليلي والمنهج البنائي والمنهج التجريبي؛ حيث تم اختيار عينة الدراسة من طلبة الصف

التاسع ،وتم اختيار شعبتين من طلبة الصف التاسع األساسي بمدرسة اليرموك األساسية العليا للبنين
بلغ عددها( )74طالباً وشعبتين من طالبات الصف التاسع األساسي بمدرسة السيدة رقية األساسية

العليا للبنات بلغ عددها ( )99طالبة ضمن المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم-غرب غزة،
وتضمنت أداة الدارسة اختبا اًر لقياس مهارات ما وراء المعرفة في مادة العلوم للصف التاسع ،ودلت
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النتائج على أن برنامجاً تقنياً قائماً على أسلوب المحاكاة ذات قيمة عالية في تنمية بعض مهارات ما
وراء المعرفة في منهاج العلوم.

 .17دراسة بيراك()Bayrak,2008

هدفت الدراسة إلى التحقق من أن التعليم بمساعدة الحاسوب (المحاكاة) يكون أكثر فعالية من

الطريقة التقليدية ،من حيث زيادة نجاح طلبة الجامعة في الفيزياء ،وقد اتبع الباحث المنهج شبه
التجريبي ،وأجريت هذه الدراسة في قسم تعليم العلوم والرياضيات للمرحلة الثانوية في جامعة
هاسيتيبي ( ,)Hacettepe universityوبلغ حجم العينة ( )78طالباً وطالبة من طلبة السنة األولى

في قسمي تعليم األحياء والكيمياء ،وكانت المجموعة هي طلبة قسم الكيمياء ،وقد تم اختيار العينة
بطريقة عشوائية من كال القسمين ،وتضمنت أدوات الدراسة اختبارين أحدهما قبلي واَلخر بعدي،
وكان محتوى المادة الدراسية عن المحاكاة من خالل برمجية( ،)Peal3وتعلم الطلبة المجموعة

الضابطة نفسها من خالل طريقة المحاضرة .وأثبتت النتائج أن الطلبة الذين تعلموا بطريقة المحاكاة
باستخدام الحاسوب كانوا أكثر نجاحاً من أولئك الذين تعلموها من خالل طريقة المحاضرة.
 .18دراسة جونين ()Gonen,2006
هدفت الدراسة إلى تقصي أثر التدريس بمساعدة الحاسوب بنمط المحاكاة والتعلم البنائي على
تحصيل طلبة المدارس الثانوية واتجاهاتهم نحو مبحث الفيزياء ،وقد اتبع المنهج شبه التجريبي،

وتكونت عينة الدراسة من( )36طالباً وطالبة من مدرسة ثانوية بكر في تركيا ،وتم اختيارها بالطريقة

العشوائية وتقسيمها إلى مجموعتين تجريبية( )00درست الفيزياء بمحاكاة الحاسوب ،وضابطة()00

درست المحتوى نفسه وفق طريقة التعلم البنائي ،وخضعت كال المجموعتين إلى اختبار قبلي للتأكد
اختبار تحصيلياً مكوناً من ( )69فقرة من نوع
من تكافؤ المجموعتين ،وتضمنت أدوات الدراسة
اً
اختيار من متعدد في مادة اإللكترونيات ،ولمعرفة الفروق بين اتجاهات الطلبة نحو الفيزياء استخدم

الباحثون مقياساً مخصصاً لذلك .وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق دالة إحصائية

في مستويي المعرفة والفهم ،ولصالح طريقة التدريس بمساعدة الحاسوب(المحاكاة) ،فيما لم توجد
فروق دالة إحصائية في مستوى التطبيق ،كما أثبتت النتائج أن اتجاهات الطلبة لم تتأثر بطريقة
التدريس.

 .15دراسة أكاي وفيزيوغلو وتويسوز()Akcey,feyzioglu&Tuysua,2003
هدفت الدراسة إلى تقصي أثر برامج المحاكاة الحاسوبية في تحصيل واتجاهات طلبة الصف

العاشر في موضوع كيمياء المحاليل مقارنة بالطريقة التقليدية ،وقد اتبع المنهج التجريبي ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )84طالباً وطالبة درسوا مادة كيمياء المحاليل بالطريقة التقليدية ،وتجريبية
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تضم( )46طالباً وطالبة درسوا المادة نفسها بالمحاكاة الحاسوبية ،وتضمنت أدوات الدراسة من

اختبار تحصيلي طبق قبل المعالجة وبعدها لقياس مدى تحصيل الطلبة في الكيمياء ،اختبار قدرات
التفكير المنطقي ،ومقاييس اتجاهات نحو كل من الحاسوب والكيمياء والبرمجية المحوسبة .وقد

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً في تحصيل الطلبة العلمي ،تعزى لطريقة التدريس
ولصالح المجموعة التجريبية ،بينما لم تظهر النتائج فروقاً دالة إحصائياً في قدرات التفكير المنطقي

لكال المجموعتين ،أما فيما يتعلق باالتجاهات أظهرت النتائج وجود أثر دال إحصائياً في متوسطات
اتجاهات الطلبة نحو كل من الكيمياء والحاسوب وبرمجيات المحاكاة تعزى لطريقة التدريس لصالح
المجموعة التجريبية.

 .21دراسة لويس والين()Lewis& Linne,2003
هدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام برنامج للمحاكاة الحاسوبية في تحصيل طلبة الصف

الثامن في وحدة الطاقة الح اررية ،وإحداث تغيير مفاهيمي لديهم ،وقد اتبع الباحثتان المنهج التجريبي،

وتكونت عينة الدراسة من( )050طالباً من طلبة الصف الثامن إذ قام الباحثتان بإجراء مقابالت
مع( )37طالباً من طلبة المرحلة المتوسطة ،و( )9بالغين من غير ذوي التخصصات العلمية ،و()8
خبراء في الكيمياء والفيزياء ،وتضمنت أدوات الدراسة أسلوب المقابلة مع جمع الفئات ،باإلضافة إلى

اختبار مفهومي طبق على الطلبة وحدهم .وأظهرت النتائج نجاح طريقة التعليم المحوسبة في إحداث

التغير المفهومي.

التعقيب على دراسات المحور األول التي تناولت المحاكاة التفاعلية:


تناولت دراسات هذه المحور موضوع المحاكاة من زوايا عديدة ،فقد تناولت بعض الدراسات
اختالف تصميم تقديم الدعم اإللكتروني في تجارب المحاكاة بالمختبرات االفتراضية كدراسة

(الشيخ )6605،وفاعلية استخدام المحاكاة التفاعلية كدراسة(الغزال ،)6605،بينما اهتمت دراسات

أخرى في أثر استخدام التجارب المحاكاة التفاعلية كدراسة (الدغمش والحمادي واألشول)6605،
ودراسة (زنقور )6603،التي ركزت على أثر برمجية تفاعلية قائمة على المحاكاة الحاسوبية لألشكال

الهندسية ثالثية األبعاد ،واهتمت دراسة (برغوت )6603 ،بأثر التفاعل بين أنواع المحاكاة
اإللكترونية ،وقد ركزت دراسة بيرك( )Bayrak,2008على التحقق من أن التعليم بمساعدة
الحاسوب(المحاكاة) يكون أكثر فاعلية من الطريقة التقليدية.



أكدت دراسات هذا المحور على أثر تجارب المحاكاة التفاعلية في تصحيح التصورات البديلة

كدراسة (الدغمش والحمادي واألشول )6605،وفاعلية المحاكاة التفاعلية في تنمية المفاهيم الكيميائية

وبعض مهارات التفكير البصري كدراسة (الغزال )6605 ،و كذلك دراسة (زنقور )6603،وأثرها في

تنمية التفكير البصري والتعلم المنظم ،بينما أكدته دراسة كل من (خميس واألستاذ وبرغوت)6603 ،
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ودراسة (برغوت )6603 ،على أثر المحاكاة اإللكترونية في اكتساب المفاهيم الكيميائية وتنمية
اإلبداع التكنولوجي ،وتنمية االستيعاب المفاهيمي كدراسة (المسعودي والمزروع ،)6604 ،وإكساب

مهارات التشريح ،وخفض زمن التعلم كدراسة (العمري ،)6604 ،والتحصيل الدراسي بشكل عام
كدراسة (برغوت.)6605 ،


أكدت نتائج بعض الدراسات على فاعلية المحاكاة الرقمية في زيادة التحصيل كدراسة

(برغوت ،)6605 ،وكذلك وفاعليتها لمعلمي العلوم في التعليم قبل الجامعي ،وتيسير أدوارهم
التوجيهية واإلرشادية خالل معالجة الموضوعات العلمية المختلفة كدراسة (العمري.)6604 ،



حددت دراسات هذا المحور أشكاالً متنوعة من المحاكاة كان من أبرزها التفاعلية كدراسة

(الدغمش والحمادي واألشول )6605 ،ودراسة (الغزال ،)6605،والرقمية كدراسة (برغوت،)6605،

ودراسة (برغوت ،)6603،والحاسوبية كدراسة (المسعودي والمزروع ،)6604 ،والهندسية التفاعلية

كدراسة (محمد.)6606 ،


أجريت دراسات هذا المحور على عينات مختلفة كان من بينها تالميذ المرحلة االبتدائية كما في

دراسة (محمد ،)6606 ،باإلضافة إلى المرحلة المتوسطة كما في دراسة (الدغمش والحمادي

واألشول )6605 ،و(برغوت )6605،و(زنقور ،)6603 ،كما أن هناك دراسات في المرحلة الثانوية

كما في د ارسة (الغزال )6605 ،و(المسعودي والمزروع )6604 ،و(الديك ،)6606 ،باإلضافة إلى
المرحلة الجامعية كما في دراسة (الشيخ )6605،و(العمري )6604 ،وبيراك(،)Bayrak,2008
وهذا يشير إلى أهمية المحاكاة التفاعلية للطلبة في جميع المراحل التعليمية المختلفة.
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المحور الثاني :الدراسات التي تناولت المفاهيم الكيميائية:
 .1دراسة الرشيد()2116

هدفت الدراسة للتعرف إلى فاعلية استخدام استراتيجية خريطة الداللة في تنمية مهارات الفهم
القرائي لنصوص كيميائية واكتساب المفاهيم الكيميائية لدى تلميذات الصف الثالث المتوسط بمنطقة
الرياض ،وقد اتبعت الباحثة المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )06تلميذة تم تقسيمهم

إلى مجموعة تجريبية ،تم تدريسيها باستراتيجية الداللة مكونة من( )36تلميذة ،ومجموعة ضابطة تم
تدريسها بالطريقة االعتيادية مكونة من ( )36تلميذة ،وتضمنت أداوت الدارسة في إعداد قائمة
واختبار لمهارات الفهم القرائي لنصوص كيميائية ،واختبار اكتساب مفاهيم كيميائية للتلميذات .وقد

أسفرت النتائج الدراسة إلى ضرورة بناء قائمة بمهارات الفهم القرائي الالزمة لتعلم محتوى الكيمياء
بمقرر العلوم لدى التلميذات الصف الثالث المتوسط ،وكشفت الدراسة عن فاعلية استخدام استراتيجية

خريطة الداللة في تنمية مهارات الفهم القرائي للنصوص الكيميائية ،واكتساب المفاهيم الكيميائية.
 .2دراسة مرسي()2119
هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية برنامج قائم على التعلم المدمج لتصويب التصورات البديلة
للمفاهيم الكيميائية في الوحدة الثالثة" المحاليل-األحماض والقواعد-األمالح" من كتاب الكيمياء
والمقررة على طالب الصف األول الثانوي .واتعبت الباحثة المنهج التجريبي وتكونت عينة الدراسة

من ( )86طالبة من طالبات الصف األول الثانوي ،وتكونت المجموعة التجريبية من( )46طالبة،
بينما تكونت المجموعة الضابطة من( )46طالبة .تم تطبيق البرنامج القائم على التعلم المدمج على

المجموعة التجريبية بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة في التدريس ،وتم تطبيق
أدوات الدراسة المتمثلة في االختبار التشخيصي للتصورات البديلة للمفاهيم الكيميائية ،اختبار

اكتساب المفاهيم في ضوء مستويات بلوم الستة (تذكر-فهم-تطبيق-تحليل-تركيب-تقويم) البرنامج
القائم على التعلم المدمج.
 .3دراسة الشوبكي()2119
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيف استراتيجية التلمذة المعرفية في تنمية المفاهيم الكيميائية
وحب االستطالع العلمي في العلوم لدى طالبات الصف الثامن األساسي ،واتبعت الباحثة المنهج

التجريبي ،وتكونت العينة من ( )88طالبة من طالبات الصف الثامن األساسي بمدرسة فهمي

الجرجاوي األساسية(أ) للبنات ،وتم اختيار العينة بطريقة العشوائية ،وقسمت إلى مجموعتين إحداهما
مجموعة تجريبية وعددها( )44طالبة ،واألخرى ضابطة عددها( )44طالبة ،وتضمنت أدوات الدراسة
من أداة تحليل المحتوى لوحدة التفاعالت الكيميائية ،واختبار المفاهيم الكيميائية ،ومقياس حب
االستطالع العلمي .وقد أظهرت النتائج أن توظيف استراتيجية التلمذة المعرفية لها فاعلية وأثر كبير
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في تنمية المفاهيم الكيميائية وحب االستطالع العلمي في العلوم لدى طالبات الصف الثامن
األساسي.
 .4دراسة الربعي()2119
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى فاعلية استخدام المعمل االفتراضي القائم على االكتشاف الموجه

في تنمية بعض المفاهيم الكيميائية ومهارات التفكير لدى طالب المرحلة الثانوية .اعتمدت الباحثة
المنهج شبه التجريبي من خالل التطبيق القبلي والبعدي ألدوات البحث على المجموعتين التجريبية
والضابطة؛ حيث تضمنت أداة الدراسة من اختبار اكتساب المفاهيم الكيميائية ،وكذلك اختبار مهارات

التفكير بشقيه (التباعدي _ التقاربي) ،تم تطبيقهم قبلياً وبعدياً بعد ضبطهما ،والتأكد من خصائصها

السيكومترية من صدق وثبات ،وتمثل مجتمع البحث في عينة قوامها ( )76طالبة من طالبات
الصف األول الثانوي بمدرسة الثانوية المشتركة ،ثم تم تقسيمهن إلى مجموعتين :إحداهما تجريبية
وعددها ( )35طالبة ،ثم تدريس لها باستخدام المعمل االفتراضي القائم على االكتشاف الموجه،

واألخرى الضابطة وعددها ( )35طالبة تم التدريس بالطريقة المتبعة في التدريس باإلضافة إلى

المعمل التقليدي.

 .9دراسة الحافظ وآخرون()2114
هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية تدريس الكيمياء وفق نموذج أبعاد التعلم في تنمية

المفاهيم الكيميائية ومهارات ما وراء المعرفة لدى طالبات الصف األول الثانوي ،واتبع المنهج

التجريبي ،وتكونت العينة من ( )04طالبة موزعين عشوائياً إلى مجموعتين تجريبية عددها()33
طالبة ،وضابطة عددها( )30طالبة ،وتضمنت أدوات الدراسة من دليل المعلم ،اختبار تحصيلي في
المفاهيم الكيميائية ،ومقياس مهارات ما وراء المعرفة .وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى فاعلية تدريس

الكيمياء وفق النموذج أبعاد التعلم في تنمية المفاهيم الكيميائية ومهارات وما وراء المعرفة لدى
طالبات الصف األول الثانوي.

 .6دراسة عمر والعتيبي()2114

هدفت الدراسة إلى قياس مستوى الفهم القرائي للمفاهيم الكيميائية في كتاب العلوم للصف الثالث

المتوسط ،ولتحقيق هذه الدراسة اتبعت الباحثتان المنهج الوصفي ،وتكونت العينة من( )653طالبة
من الصف الثالث المتوسط في مدينة الرياض حيث تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية،
وتضمنت أدوات الدراسة من اختبار للفهم القرائي للمفاهيم الكيميائية المتضمنة في كتاب العلوم .وقد

أظهرت نتائج الدراسة انخفاض مستوى الفهم القرائي للمفاهيم الكيميائية في كتاب العلوم للصف
الثالث المتوسط بشكل إجمالي ،حيث جاء أعلى متوسط حسابي لمستوى الفهم المباشر وأدناها
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لمستوى الفهم الناقد ،وأوضحت النتائج سهولة قراءة المفاهيم وفهمها إذا تم عرضها بأكثر من صورة
مقارنة بالمفهوم الذي يعرض في صورة واحدة كنص مقروء ،أو صورة ،أو رسم توضيحي.
 .7دراسة الشمالي()2113
هدفت الدراسة إلى الكشف عن المفاهيم الكيميائية البديلة لدى طلبة أساليب تدريس العلوم في
الجامعات الفلسطينية ،وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي في جمع المعلومات ،وتكونت عينة الدراسة
من( )99طالباً وطالبة ،اختيروا بطريقة عشوائية من طلبة أساليب تدريس العلوم في الجامعات
الفلسطينية ،وقد تشكلت عينة الدراسة ما نسبته ( )%38من مجتمع الدراسة ،وتضمنت أداة الدراسة

اختبار للمفاهيم الكيميائية ،وقد كشفت النتائج عن أهمية المفاهيم الكيميائية البديلة لدى طلبة أساليب
تدريس العلوم.

 .8دراسة الصعوب()2113
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى فاعلية استراتيجية قائمة على بعض أساليب التعلم النشط لتنمية

المفاهيم الكيميائية والمهارات العملية والميل نحو مادة الكيمياء لدى طلبة الصف العاشر األساسي
باألردن ،واتعبت الباحثة المنهج شبه التجريبي  ،وتكونت عينة الدراسة من( )037طالباً وطالبة من

طلبة الصف العاشر األساسي باألردن ،وزعت على مجموعتين :تجريبية ( )76طالباً وطالبة
وضابطة ( )07طالباً وطالبة ،وتم تدريس المجموعة التجريبية باستخدام االستراتيجية المقترحة القائمة

على بعض أساليب التعلم النشط (نموذج دورة التعلم ،أسلوب العصف الذهني ،وأسلوب االستقصاء

الموجه) ،وتم تدريس المجموعة التجريبية بالطريقة المعتادة  ،وللتحقق من أهداف البحث تم بناء
أدوات البحث التالية :اختبار المفاهيم الكيميائية ،وبطاقة مالحظة المهارات العملية ،والميل نحو مادة

الكيمياء ،واسفرت نتائج البحث فاعلية االستراتيجية المقترحة القائمة على بعض أساليب التعلم النشط
في تنمية المفاهيم الكيميائية والمهارات العملية والميل نحو مادة الكيمياء في التطبيق البعدي لصالح

المجموعة التجريبية التي طبقت االستراتيجية المقترحة.
 .5دراسة رجب()2112
هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية التمثيل الدقائقي للمادة في تنمية المفاهيم الكيميائية

ومهارات التفكير البصري في العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة ،وقد اتبعت الباحثة

المنهج شبه التجريبي والمنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )76طالبة من طالبات
الصف التاسع األساسي من مدرسة السيدة رقية العلمي األساسية للبنات التابعة لمديرية التربية

والتعليم غرب غزة للعام الدراسي (6603/6606م) للفصل الدراسي األول ،موزعين عشوائياً إلى
مجموعتين إحداهما مجموعة تجريبية وعددها( )35طالبة ،واألخرى مجموعة ضابطة وعددها()35
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طالبة ،وتضمنت أداة الدراسة من اختبار للمفاهيم الكيميائية واختبار لمهارات التفكير البصري،
وكالهما من نوع اختيار من متعدد وتم التأكد من صدقهما وثباتهما .وقد أظهرت نتائج الدراسة بأنه

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α꞊0.05بين متوسطي درجات الطالبات في
المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي للمفاهيم الكيميائية لصالح المجموعة التجريبية،

وتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α꞊0.05بين متوسطي درجات الطالبات في

المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لمهارات التفكير البصري لصالح المجموعة
التجريبية ،ويحقق استخدام استراتيجية التمثيل الدقائقي للمادة فاعلية حسب معدل الكسب المعدل

لبالك( )006في تنمية المفاهيم الكيميائية ومهرات التفكير البصري في العلوم.
 .11دراسة جويلهيرم وآخرون ()Guilheme & other,2011

هدفت الدراسة إلى تطوير البرمجيات التفاعلية لتعليم مادة الكيمياء لتسهيل إدماج األبعاد

المايكروسكوبية المجهرية والرمزية من المفاهيم الكيميائية على وجه التحديد من خالل تطوير
البرمجيات التفاعلية ،وقد اتبع الباحث المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من الجامعيين

قدرها( )637طالب وطالبة .وأظهرت النتائج إلى أن البرنامج عزز االنتقال من أدني المستويات في
التفكير إلى أعلى المستويات في التفكير المعرفي ،كما أنه اتضحت المفاهيم الخاطئة الشائعة حول

الظواهر المجهرية والتصدي لها.
 .11دراسة عويد()2115
هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية الخرائط المفاهيمية في اكتساب المفاهيم الكيميائية لدى
طالب الصف التاسع الثاني المتوسط ،وقد اتبع الباحث المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة التي

تم اختيارها من ثانوية الهادي للبنين بصورة قصدية وبلغ عدد الطالب في الشعب الثالثة()067

طالباً واختيرت شعبتان عشوائياً ،إذ بلغ عددهم( )35طالباً في كل شعبة ،وتضمنت أداة الدراسة من
اختبار للمفاهيم الكيميائية .وقد أظهرت النتائج تفوق أفراد المجموعة التجريبية التي درست باستخدام
استراتيجية الخرائط المفاهيمية على أفراد المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية نسبة

( )%76من المفاهيم الكيميائية بشكل فرادي ،كما أظهرت النتائج أيضاً إلى تفوق أفراد المجموعة
التجريبية على أفراد المجموعة الضابطة في اكتساب المفاهيم مجتمعة.

 .12دراسة طاهر()2118
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام أنموذج بياجيه في اكتساب المفاهيم الكيميائية لدى

طالب الصف الخامس العلمي في مدينة كركوك ،وقد اتبع الباحث المنهج التجريبي ،وتكونت عينة

الدراسة من شعبتين تم اختيارهم عشوائياً إذ أصبحت الشعبة(ب) تجريبية ودرست وفق أنموذج
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بياجيه ،والشعبة (ج) درست وفق الطريقة االعتيادية ،وتراوحت أفراد العينة بين( )066-68طالباً

وطالبة ولكن اقتصر الباحث على عينة من الطالب في حدود( )84طالباً ،وتكونت أداة الدراسة من
اختبار تحصيلي في اكتساب المفاهيم الكيميائية .وقد كشفت النتائج تفوق المجموعة التجريبية على
المجموعة الضابطة.
 .13دراسة نيلسون(:)Nelson,2003
هدفت الدراسة إلى تحديد أهم المفاهيم الكيميائية األساسية عند الطلبة المبتدئين بدراسة الكيمياء،

وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )86معلماً ومعلمة ممن
يدرسون الكيمياء للطلبة المبتدئين بدراسة هذه المادة في والية أوهايو األمريكية ،وتضمنت أداة دراسة

من استبانة ،حيث طلب من المعلمين تحديد أهم المفاهيم الكيميائية األساسية عند دراسة مادة
الكيمياء في المرحلة االبتدائية .وقد بينت نتائج الدراسة إلى تحديد أهم هذه المفاهيم هي :المادة،

الذرات ،الجزيئات ،النواة ،العنصر ،المركب ،المخلوط ،المحلول ،الصيغ الجزيئية ،المعادلة
الكيميائية ،التركيب اإللكتروني.

التعقيب على الدراسات المحور الثاني التي تناولت المفاهيم الكيميائية:


تناولت الدراسات هذا المحور موضوع المفاهيم الكيميائية من زوايا وجوانب متعددة ،فقد تناولت بعض

الدراسات التحقق من فاعلية بعض االستراتيجيات التدريسية في اكتساب المفاهيم الكيميائية كدراسة

(الرشيد )6600،التي وظفت استراتيجية خريطة الداللة ،وكذلك دراسة (الشوبكي )6605،التي وظفت
استراتيجية التلمذة المعرفية في تنمية المفاهيم الكيميائية ،ودراسة (الصعوب )6603 ،وظف استراتيجية

قائمة على بعض أساليب التعلم النشط لتنمية المفاهيم الكيميائية ،وأظهرت نتائج جميع هذه الدراسات

فاعلية االستراتيجيات المستخدمة في تنمية المفاهيم الكيميائية.



أكدت بعض الدراسات إلى أهمية التعلم المدمج ،والتعلم اإللكتروني المدمج في تنمية المفاهيم الكيميائية
كدراسة (مرسي ،)6605 ،و (المحمدي ومحمد.)6606 ،



أشارت بعض الدراسات إلى فاعلية استخدام المعمل االفتراضي في تنمية المفاهيم الكيميائية كدراسة

(الربعي ،)6605 ،باإلضافة إلى تطوير برمجيات تفاعلية لتعليم مادة الكيمياء لتسهيل إدماج األبعاد

المايكروسكوبية المجهرية والرمزية من المفاهيم الكيميائية كدراسة جويلهيرم وآخرونGuilheme & ( .
)other,2011



أكدت دراسة (محمود والحافظ  )6604،على فاعلية تدريس الكيمياء وفق أنموذج أبعاد التعلم في تنمية

المفاهيم الكيميائية ،باإلضافة إلى أنموذج بياجه في اكتساب المفاهيم الكيميائية كدراسة (طاهر،
.)6668
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أشارت بعض الدراسات إلى فاعلية التمثيل الدقائقي للمادة في تنمية المفاهيم الكيميائية كدراسة (رجب،

 ،)6606بينما عمدت دراسة (عمر والعتيبي )6604 ،على قياس مستوى الفهم القرائي للمفاهيم

الكيميائية.


أجريت دراسات هذا المحور على عينات مختلفة من بينها طلبة في المرحلة االبتدائية كما في دراسة

(طاهر ،)6668 ،وكذلك على طلبة في المرحلة المتوسطة كما في دراسة ( الرشيد)6600 ،
و(الشوبكي )6605 ،و(عمر والعتيبي )6604 ،و(رجب )6606 ،و(عويد ،)6669 ،باإلضافة إلى

طلبة المرحلة الثانوية كدراسة (مرسي )6605 ،و(الربعي )6605 ،و(محمود والحافظ)6605 ،

و(الصعوب  ،)6603 ،وأخي اًر في المرحلة الجامعية كما في دراسة (الشمالي )6603 ،و جويلهيرم
وآخرون( ،)Guilheme & other,2011ويستنتج من ذلك كله أهمية المفاهيم الكيميائية للطلبة في
المراحل التعليمية المختلفة جميعها.
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المحور الثالث :الدراسات التي تناولت الذكاء المكاني:
 .1دراسة اللهيبي()2116

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام استراتيجية مخطط البيت الدائري في التحصيل

والذكاء المكاني (البصري) في الفيزياء لدى طلبة الصف الثاني المتوسط ،وقد اتبع الباحث التصميم

التجريبي ،وقد أجريت التجربة على طالب الصف الثاني المتوسط في متوسطة شهداء اإلسالم في
محافظة ديالي -العراق ،وتكونت عينة الدراسة من( )06طالباً قسموا إلى مجموعتين متساويتين،
وهي المجموعة التجريبية والضابطة ،وكان عدد كل مجموعة( )36طالباً وللتحقق من فرضيتي

البحث ،وتكونت أدوات الدراسة من اختبار تحصيلي للمجموعتين ،وكانت فقراته موضوعية من نوع
االختيار من متعدد بأربعة بدائل ،واألداة الثانية كانت اختبار الذكاء البصري المكاني .وقد اسفرت

النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة( )6065في التحصيل والذكاء البصري
المكاني لصالح المجموعة التجريبية.
 .2دارسة النذير()2119
هدفت الدراسة للتعرف إلى درجة الذكاء المكاني (البصري) وعالقتها بالتحصيل الدراسي في

الرياضيات لدى الطالب المستجدين بجامعة الملك سعود ،اتبع الباحث المنهج الوصفي بنوعيه:
المسحي واالرتباطي ،وتكونت عينة الدراسة من الطالب المستجدين في جامعة الملك سعود ،حيث

بلغ عددهم( )368طالباً ،اختيروا بطريقة عشوائية بسيطة للشعب الدراسية ،وتضمنت أداة الدراسة من
مقياس الذكاء البصري المكاني مكوناً من ( )30سؤاالً .وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:
تدني درجة الذكاء البصري المكاني لدى طالب العينة بعامة ،ووجود عالقة طردية بين الذكاء

البصري المكاني والتحصيل الدراسي في الرياضيات الجامعية لدى الطالب المستجدين.

 .3دراسة الشون والشيباوي()2113

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر التدريس باستراتيجية المحطات العلمية على التحصيل

والذكاء البصري المكاني في الفيزياء لدى طالب الصف األول المتوسط ،وقد اتبع الباحثان التصميم
التجريبي ذي الضبط الجزئي بمجموعتين( تجريبية تدرس باستراتيجية المحطات العلمية وضابطة
تدرس بالتقليدية) ،تكونت عينة الدراسة من جميع طالب الصف األول المتوسط في مدرسة( متوسطة

ابن سينا للبنين) التي تم اختيارها بصورة قصدية لتكون مجتمع البحث ،اختيرت منها شعبتان بصورة
عشوائية لتكونا عينة البحث ،فقد اختيرت شعبة(د) لتمثل المجموعة التجريبية وشعبة(ه) لتمثل

المجموعة الضابطة ،وضمنت مجموعتي البحث( )06طالباً ،وتضمنت أدوات الدراسة من اختبار

التحصيلي ،واختبار الذكاء المكاني ،وقد أظهرت النتائج فاعلية استراتيجية المحطات العلمية في رفع

مستوى الذكاء البصري في مادة الفيزياء لدى الطالب ،وأيضاً لم تقتصر فاعلية استراتيجية المحطات
العلمية في رفع الذكاء البصري المكاني بل ساهمت في تعزيز جوانب معرفية أخرى كالمهارة اليدوية،
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والقرائية ،والمهارة العقلية ،واالجتماعية ،واالستنتاج ،واتخاذ الق اررات ،وجوانب سلوكية كتنظيم الوقت

والترتيب وااللتزام بالحضور إلى المختبر قبل بداية الدروس وأظهرت أيضاً تفوق طالب المجموعة

التجريبية الذين درسوا على وفق استراتيجية المحطات العلمية على طالب المجموعة الضابطة في

اختبار التحصيل ،واختبار في الذكاء البصري المكاني.
 .4دراسة النوبي والنفيسي وعامر()2113

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تنوع أبعاد الصورة في القصة اإللكترونية على تنمية الذكاء
المكاني لتلميذات الصف األول االبتدائي ورضا أولياء أمورهن ،وقد اتبع المنهج التجريبي ،وتكونت
العينة من( )75تلميذة موزعين إلى مجموعتين تجريبيتين( مسجلين في الصف األول االبتدائي)،
وعدد أفرادها( )56تلميذة ،في حين بلغ عدد أفراد المجموعة الضابطة( )65تلميذة تراوح أعمار

العينة( )0سنوات وبمتوسط عمري( )0سنوات و( )3أشهر ،قد انتمى أفراد العينة إلى مرحلة دراسية
واحدة وخلفية دراسية واحدة كذلك وهي رياض األطفال الحكومية ،إال أنه بانتهاء التجربة بلغ أفراد

العينة( )49تلميذة )08( ،في المجموعة التجريبية األولى و( )66في المجموعة التجريبية الثانية،
و( )9في المجموعة الضابطة؛ وكان ذلك بسبب عملية حركات النقل والغياب أثناء فترة الدراسة
والتي استمرت( )66ساعة دراسية ،وتضمنت أداوت الدراسة مقياس الذكاء المكاني لرافن ،واختبار

عدد المكعبات لبينه ،مقياس رضا أولياء األمور .وأشارت نتائج البحث إلى وجود فرق دال إحصائياً
في نمو الذكاء المكاني لصالح المجموعتين التجريبيتين عن المجموعة الضابطة ،وكذلك وجود فرق
دال احصائياً لصالح المجموعتين التجريبيتين في أبعاد مقياس الرضا.
 .9دراسة الشيباوي()2112
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر التدريس باستراتيجية المحطات العلمية على التحصيل

والذكاء البصري المكاني في الفيزياء لدى طالب الصف األول المتوسط ،وقد اتبع المنهج التجريبي،
وتكونت عينة الدراسة من( )06طالباً قسمت إلى مجموعتين تجريبية وضابطة تضمنت كل

مجموعة( )36طالباً ،وتضمنت أداة الدراسة من اختبار تحصيلي لمادة الفيزياء ،واختبار الذكاء
البصري المكاني على المجموعتين .وقد أظهرت النتائج تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا
وفق استراتيجية المحطات العلمية على طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا وفق الطريقة

االعتيادية.

 .6دراسة نصار()2111

يهدف هذا البحث إلى تنمية كل من مهارات صيانة الحاسب اَللي والذكاء البصري/المكاني

باستخدام الكتاب اإللكتروني ،واستخدام نمطين للتعلم وهما التعلم التعاوني والتعلم الفردي لدى طالب
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الفرقة الرابعة شعبة معلم حاسب آلي ،وتقديم قائمة بالمعايير الفنية والتربوية لتصميم الكتاب
اإللكتروني ،وتتكون عينة البحث من( )46طالباً وطالبة تم اختيارهم عشوائياً ،وتم تقسيمهم إلى

مجموعتين :مجموعة تجريبية أولى (تعلم تعاوني) :عددها( )66طالباً وطالبة تقسم إلى()4

مجموعات فرعية تضم كل مجموعة( )5طالب ،.ومجموعة تجريبية ثانية (تعلم فردي) :عددها()66

طالباً وطالبة ،وتضمنت أداوت البحث بطاقة مالحظة لقياس األداء المهاري للمهارات المتضمنة في
مقرر صيانة الحاسب اَللي ،ومقياس الذكاء البصري/المكاني ،واختبار تحصيلي لقياس الجوانب
المعرفية  ،وتوصلت النتائج إلى فاعلية الكتاب اإللكتروني في تنمية التحصيل المعرفي واألداء
المهارى والذكاء البصري/المكاني لدى طالب المجموعة التجريبية األولى ،وفاعليته في تنمية

التحصيل المعرفي ،واألداء المهاري والذكاء البصري/المكاني لدى المجموعة التجريبية الثانية ،وتفوق
المجموعة التجريبية األولى على المجموعة التجريبية الثانية في تنمية التحصيل المعرفي واألداء

المهاري والذكاء البصري/المكاني.
 .7دراسة عبد الحميد()2111

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج متعدد الوسائط قائم على الذكاء البصري المكاني

لتنمية بعض مهارات إنتاج الرسومات التعليمية الرقمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم ،وقد اتبعت

الباحثة المنهج الوصفي ،والمنهج التجريبي ،تتمثل العينة بمجموعة مكونة من ( )65من طالب

الفرقة األولى قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم ،وتضمنت أداوت الدراسة من
استبانة ،وبطاقة مالحظة ،أدتا تقويم اختبار(قبلي/بعدي) لقياس تحصيل الطالب لمهارات إنتاج
الرسومات التعليمية الرقمية .وقد أظهرت النتائج إلى فاعلية برنامج متعدد الوسائط قائم على الذكاء

البصري المكاني لتنمية بعض مهارات إنتاج الرسومات التعليمية الرقمية لدى طالب تكنولوجيا
التعليم.

 .8دراسة أحمد()2118
هدفت الدراسة للتعرف إلى أثر استخدام المدخل المنظومي في تنمية التحصيل ،وعمليات العلم

والذكاء البصري المكاني والذكاء الطبيعي في مادة العلوم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ،وقد

اتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من طالبات درسن باستخدام االستراتيجية

وبلغ عددهن ( ،)34واللواتي درسن بالطريقة االعتيادية بلغ عددهن( ،)33وتضمنت أدوات الدراسة
من اختبار تحصيلي لقياس التحصيل المعرفي ،واختبار عمليات العلم األساسية والتكاملية ،ومقياس

الذكاء البصري المكاني ،ومقياس الذكاء الطبيعي .وقد أظهرت النتائج فاعلية المدخل المنظومي في
تنمية التحصيل وعمليات العلم والذكاء المكاني والطبيعي.
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 .5دراسة كايسر وفول وليمان ()Quaiser- phol& Lehman,2007

هدفت الدراسة للتعرف إلى الفروق بين الجنسين في األداء على اختبارات القدرة الفراغية

وعالقتها بالخبرة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )083طالباً وطالبة من تخصصات اَلداب والعلوم

اإلنسانية والرياضيات والحاسوب ،وتضمنت أدوات الدراسة اختبار فاندنبرغ ( ،(Vandenbergوهو
اختبار للتدوير العقلي يقيس القدرة الفراغية .وقد بينت النتائج أن األداء على اختبار التدوير العقلي
تأثر بالتخصص األكاديمي والجنس ،لكن حجم األثر للجنس اختلف حسب المتغير فقد كان األثر

األكبر لدى الطالب الذكور من تخصص اَلداب والعلوم اإلنسانية ،وكان األثر أقل لدى الطالب
المتخصصين بالحاسوب ،كما أظهرت النتائج أن هناك ارتباطاً داالً إحصائياً بين األداء على اختبار
التدوير العقلي والخبرة بالحاسوب بالنسبة لإلناث فقط.

 .11دراسة تشان()Chan,2007

هدفت الدراسة للتعرف إلى الفروق الجنسية في القدرة المكانية لدى الطالب الصينيين

الموهوبين ،وتكونت عينة الدراسة من ( )337طالباً وطالبة من المرحلتين االبتدائية والثانوية ممن
تترواح أعمارهم بين  07-7سنة في هونغ كونغ ،وتضمنت أداة الدراسة من اختبار االستعداد متعدد

األبعاد "جاكسون" ( .)Jacksonواسفرت النتائج أن طالب الثانوية تفوقوا على طالب المرحلة
االبتدائية؛ مما يعني أن القدرة المكانية تتحسن مع التقدم بسنوات الدراسة والعمر كذلك.
التعقيب على دراسات المحور الثالث التي تناولت الذكاء المكاني:
 تناولت دراسات هذا المحور موضوع الذكاء المكاني من زوايا وجوانب متعددة ،فقد تناولت بعض
الدراسات التحقق من فاعلية بعض االستراتيجيات التدريسية في تنمية الذكاء المكاني كدراسة

(اللهيبي )6600 ،التي وظفت استراتيجية مخطط البيت الدائري ودراسة (الشون والشيباوي)6603 ،
التي وظفت التدريس باستراتيجية المحطات العلمية وكذلك دراسة (المسير.)6606 ،

 أكدت بعض الدراسات على أهمية استخدام الكتاب اإللكتروني كدراسة (نصار ،)6600،باإلضافة
إلى دراسة (النوبي والنفيسي وعامر.)6603 ،

 عمدت بعض الدراسات في توظيف برنامج متعدد الوسائط قائم على الذكاء المكاني كما في دراسة
(عبد الحميد.)6606 ،

 أشارت بعض الدراسات إلى التعرف على درجة الذكاء المكاني وعالقتها في التحصيل الدراسي كما
في دراسة (النزير.)6605 ،

 أجريت دراسات هذا المحور على عينات مختلفة كان من بينها طلبة المرحلة االبتدائية كما في دراسة
(النوبي والنفيسي وعامر ،)6603 ،باإلضافة إلى المرحلة المتوسطة كما في دراسة (اللهيبي،

 )6600و(الشون والشيباوي )6603 ،و (المسير ،)6606 ،وكذلك في المرحلة الثانوية كما في
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دراسة تشان( ،)Chan,2007أخي اًر المرحلة الجامعية كما في (النزير )6605 ،و(الصفار)6603 ،
و(عبد الحميد )6606،وكايسر وفول وليمان( .)Quaiser- phol& Lehman,2007ويستنتج من

ذلك كله أهمية تنمية الذكاء المكاني للطلبة في المراحل التعليمية جميعها.
تعقيب عام على الدراسات السابقة:
منها:

من خالل استعراض الدراسات السابقة التي تم االطالع عليها ،يمكن الخروج بمجموعة من االستنتاجات

 تعدد اتجاهات هذه الدراسات وتنوعت أهدافها ،واختلفت عيناتها ،واختلفت أدوات قياسها حسب طبيعة
الموضوع والهدف منها ،فكان من بينها دراسات اهتمت بدراسة المحاكاة التفاعلية في تنمية المفاهيم
الكيميائية وبعض مهارات التفكير البصري ،واالستيعاب المفاهيمي ،وبعض مهارات األعمال

المكتبية ،وبعض عمليات العلم ،وبعض مهارات ما وراء المعرفة ،والوعي البيئي لدى طفل الروضة،

وبعضها اهتم في معرفة أثرها على التحصيل ودافع اإلنجاز ،ودراسات أخرى اهتمت في تصحيح

التصورات البديلة والخاطئة.

 أشارت نتائج بعض الدراسات السابقة إلى وجود ضعف عام لدى الطلبة في المفاهيم الكيميائية في
المراحل التعليمية المختلفة وأن استخدام المحاكاة التفاعلية يزيد من فاعلية تنمية المفاهيم الكيميائية

لدى الطلبة.

 تشير الدراسات التي تناولت تنمية المفاهيم الكيميائية إلى أهميتها للطلبة ،ودورها في تحسين المفاهيم
الخاطئة ،واكسابه مفاهيم صحيحة ،وزيادة الكبيرة بالمعرفة العلمية للمفاهيم الكيميائية ،وسهولة في

فهمها حفظها واسترجاعها وربطها بالبيئة المحيطة بالطالب ،وإلى االهتمام بهذه المفاهيم ،ومن ثم
سارت الدراسة الحالية لتحاول إضافة جديدة في هذا الحقل ،ولتكمل مسيرة الباحثين السابقين في

مجال تنمية المفاهيم الكيميائية للطلبة الصف الثاني الثانوي العلمي.

 كشفت ن تائج الدراسات السابقة وجود العديد من العوامل المؤثرة في تنمية المفاهيم الكيميائية مثل
استراتيجية خريطة الداللة ،واستراتيجية التلمذة المعرفية ،واالستراتيجية القائمة على بعض أساليب

التعلم النشط ،والمعمل االفتراضي القائم على االكتشاف الموجه ،وفاعلية تدريس الكيمياء وفق نموذج
أبعاد التعلم ،وأنموذج بياجيه ،وفاعلية التمثيل الدقائقي.

 وتأكد الدراسات التي تناولت تنمية الذكاء المكاني على أهميتها للطلبة ،ودورها في تحسين الرؤية

للصورة أو الشكل ،وتكوين تصورات ذهنية وزيادة حساسية الطلبة للون والخط والشكل والتركيب

الصور ،وإلى االهتمام بهذا الذكاء ومن ثم سارت الدراسة الحالية لالجتهاد في إضافة جديدة في هذا

الميدان ،ولتكمل مسيرة الباحثين في مجال تنمية الذكاء المكاني للطلبة الصف الثاني الثانوي العلمي.
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 وكشفت نتائج الدراسات السابقة وجود العديد من العوامل المؤثرة في تنمية الذكاء المكاني مثل
استراتيجية المخطط الدائري ،واستراتيجية المحطات العلمية ،الكتاب اإللكتروني ،وفاعلية البرنامج

التربوي ،وأثر أبعاد الصورة في القصة اإللكترونية ،واألنشطة التعليمية المتكاملة.

 أجريت الدراسات السابقة بمحوريها على عينات الطلبة في صفوف المراحل التعليمية المختلفة ،فكان

من بينها دراسات أجريت في المرحلة االبتدائية ،ودراسات المرحلة المتوسطة ،ودراسات أخرى في

المرحلة الثانوية والجامعية ،وهذا يشير إلى مالءمة المحاكاة التفاعلية لعينة هذه الدراسة.
أوجه االتفاق ما بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام برنامج المحاكاة التفاعلية التي استخدمتها الدراسة

الحالية ،واهتمام بعضها بتنمية المفاهيم الكيميائية والذكاء المكاني مع اختالف كل دراسة عن األخرى حسب
طبيعة الدراسة ،فهناك نقاط اتفاق تظهر في كون الدراسة تتوافق مع الدراسة السابقة المتعلقة بمحور المفاهيم
الكيميائية من حيث تنميتها ،وإعداد اختبار للمفاهيم الكيميائية كما في دراسة (الغزال )6605 ،التي اهتمت
على وجه الخصوص في تنمية المفاهيم الكيميائية.

أوجه التمييز بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
رغم وجود االتفاق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية في بعض جوانبها ،فإن هناك جوانب اختالف

تميز الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات السابقة ،وتكمن هذه الجوانب في أن الدراسة الحالية عملت
على الربط بين المحاكاة التفاعلية والمفاهيم الكيميائية والذكاء المكاني ،وفي حدود علم الباحثة أنها أول من

وظفت المفاهيم الكيميائية والصور الثالثية والثنائية األبعاد في البرنامج لدى طلبة الصف الثاني الثانوي
العلمي في محافظة خان يونس-فلسطين ،وطلبة هذه المرحلة يعدون ضمن مرحلة مهمة تعد مرحلة تمكين

المفاهيم الكيميائية ،والذكاء المكاني وجعل الطلبة أكثر تخيالً ،مما يساعدهم على ربط وإدراك كل معلومة
ومفهوم كيميائي بالصورة ثالثية وثنائية األبعاد ليبقى أثره في ذهنه في التعامل مع نفس اَللية في المباحث

المختلفة ،ولمواصلة التعليم في الصفوف الالحقة.

كما أن هذه الدراسة امتازت ببناء برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية يمكن تقديمها تكاملياً

تمثلت في قدرة الطالب على التعلم الذاتي من خالل اتباع التعليمات ،وإجراء التجارب الكيميائية بنفسه وبشكل
تفاعلي ،وباإلضافة إلى الحسابات الكيميائية واستخدام اَللة الحاسبة المصممة داخل البرنامج ،و وكذلك

تساعد الطالب على فهم القوانين الكيميائية وذلك من خالل تفاعله في استنتاج كل قانون بنفسه داخل
البرنامج الختبار فاعليته في تنمية المفاهيم الكيميائية والذكاء المكاني ،فقامت الباحثة بإعداد اختبار للمفاهيم

الكيميائية التي تالئم الدروس التي وردت في مقرر " الكيمياء" بحيث روعي فيها التنوع ،ومناسبتها لقدرات

الطلبة ،وكذلك امتازت هذه الدراسة ببناء اختبار محوسب للذكاء المكاني بشكل تفاعلي.
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أوجه االستفادة من البحوث والدراسات السابقة:
استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في:
 تأكيد فكرة الدراسة الحالية ،االطمئنان إلى إمكانية تنمية المفاهيم الكيميائية والذكاء المكاني عن
طريق توظيف المحاكاة التفاعلية في هذه الدراسة.

 إعداد الجوانب المختلفة لإلطار النظري للدراسة ،بما يسهم في إبراز فاعلية المحاكاة التفاعلية،
وتوضيح تنمية وتكوين المفاهيم الكيميائية والذكاء المكاني.

 اإلفادة من أدوات الدراسة السابقة في إعداد اختبار المفاهيم الكيميائية وتصميم بما يتناسب مع طلبة
الصف الثاني ثانوي العلمي.

 اختيار األساليب اإلحصائية التي تيسر عملية تحليل البيانات وصوالً إلى النتائج.
 مناقشة النتائج وتفسيرها وتحليلها وربطها بنتائج الدراسات السابقة.

 التعرف إلى الكثير من الكتب والمجالت التربوية والعلمية والمراجع التي تخدم وتثري الدراسة الحالية.
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الفصــل الرابع
الطريقة واإلجراءات
أوالً :تصميم البرنامج المحوسب القائم على المحاكاة التفاعلية وفقًا لنموذج. ADDIE
ثانياً :منهج الدراسة.
ثالثاً :التصميم التجريبي للدراسة.
رابعاً :مجتمع الدراسة.
خامساً :عينة الدراسة.
سادساً :متغيرات الدراسة.
سابعاً :أدوات الدراسة.
ثامناً :خطوات الدراسة.
تاسعاً :المعالجة اإلحصائية.

الفصـل الرابـع
الطريقة واإلجراءات

تمهيد:

يتناول هذا الفصل طريقة الدراسة وإجراءاتها واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار صحة فروضها ،والمنهج
المتبع فيها ،وعينة الدراسة وأسلوب اختيارها ،وكذلك كيفية بناء أداة الدراسة ،والتحقق من صدقها وثباتها،
واالتساق الداخلي لها والتصميم التجريبي ،وضبط المتغيرات ،كما يحتوي الفصل على كيفية تنفيذ الدراسة
وإجرائها ،والمعالجة اإلحصائية المستخدمة.
أوالً :تصميــم البرنامج القائم على المحاكاة التفاعلية وفقـــاً لنمـوذج: ADDIE
لتصميم وبناء البرنامج القائم على المحاكاة التفاعلية قامت الباحثة باَلتي:

أ -االطالع على الدراسات السابقة واألدبيات في مجال البرامج اإللكترونية والمحاكاة التفاعلية.

ب -االطالع على نماذج تصميم البرامج اإللكترونية ،وقد تم استخدام نموذج  ADDIEالذي يستخدم
في تصميم البرامج التعليمية واإللكترونية ،وفيما يلي عرضها بالتفصيل:

 .1مرحلة التحليــــل :وتتضمن هذه المرحلة ما يلي:

أ -المتعلمين وخصائصهم :من حيث المستوى التعليمي واالجتماعي ،وخبراتهم السابقة المرتبطة
بمتطلبات استخدام البرنامج القائم على المحاكاة التفاعلية ،والمتعلمين المستهدفين في الدراسة هم

طالبات الصف الحادي عشر ،والذين تتراوح أعمارهم من 00-05سنه.

ب -السلوك المعرفي والمهارى المبدئي :ويتطلب المعارف والمهارات والمعلومات ،التي يمتلكها المتعلمون
بالفعل ،وتؤهلهم للتعلم من خالل البرنامج ،ومن المالحظ أن تالميذ الصف الحادي عشر يتساوون

بشكل عام في كمية المعارف والمعلومات التي يمتلكونها حيال موضوع الوحدة " البنية الجيولوجية

والتضاريس" مما يجعل من المهم التركيز على أساسيات معرفية ومهارية متطلبة لدراسة الوحدة.

ج -المهام التعليمية :يتم تحديد المهام التعليمية من خالل ما يلي:

 تحديد المحتوى التعليمي ،اختارت الباحثة الوحدة الثانية " التفاعل الكيميائي والحسابات
الكيميائية".

 تحليل المحتوى :حيث يتم تقسيم المهام إلى خطوات تسلسلية مترابطة تفيد في تحديد األفعال
والمعلومات والمهارات المعرفية والمتمثلة في تحديد المكونات األساسية لهذه الوحدة السالفة

الذكر ،حيث تكونت وحدة " التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية" من ( )7دروس مقسومة

إلى فصلين ،الفصل األول " التفاعل الكيميائي" وتكون من ( )5دروس ،وجاء ترتيب الدروس
كما يلي :الدرس األول "كيفية حدوث التفاعل الكيميائي" ،الدرس الثاني " صيغ المركبات
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األيونية" ،الدرس الثالث "المعادلة الكيميائية" ،والدرس الرابع "المعادالت األيونية" ،والدرس

الخامس "أنواع التفاعالت الكيميائية" ،و أما الفصل الثاني "الحسابات الكيميائية" تكون من
درسين ،وجاء ترتيبهم كالتالي :الدرس األول "المول" ،والدرس الثاني "استخدام المعادلة الكيميائية

في الحسابات".

د -حاجات المتعلمين :وتتضمن الجوانب التعليمية لموضوع الوحدة الثانية "التفاعل الكيميائي والحسابات
الكيميائية" ،ومن ثم تحديد الهدف العام الذي يسعى البرنامج القائم على المحاكاة التفاعلية لتحقيقه.

 األهداف العامة لتعلم وحدة " التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية" من خالل البرنامج:
 .0يعرف التفاعل الكيميائي.

 .6يوضح كيفية حدوث التفاعل الكيميائي.
 .3يكتب صيغ المركبات األيونية.

 .4يعرف المعادلة الكيميائية الموزونة.
 .5يعطي مفهوماً للمعادلة األيونية.
 .0يعرف الذائبية.

 .7يتعرف إلى قوانين الذائبية.
 .8يتعرف إلى قوانين الذائبية.

 .9يكتب المعادلة األيونية الصافية.

 .06يعدد أنواع التفاعالت الكيميائية.
 .00يعطي أمثلة لتفاعالت االتحاد.
 .06يعرف تفاعل التحلل.

 .03يذكر أمثلة لتفاعالت التحلل.

 .04يعطي أمثلة لتفاعالت اإلحالل البسيط.
 .05يعدد أنواع التفاعالت اإلحالل المزدوج.
 .00يعرف التعادل.

 .07يعطي أمثلة مختلفة لتفاعالت اإلحالل المزدوج.
 .08يذكر أهمية بعض التفاعالت الكيميائية.
 .09يعطي مفهوماً للمول.

 .66يحسب الكتلة المولية لمركبات مختلفة.
 .60يستخدم المعادلة الكيميائية في الحسابات الكيميائية.
 .66يذكر نص قاعدة افوجادرو.
 .63يعين العامل المحدد.

 .64يحسب الناتج المئوي للتفاعل الكيميائي.
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بناء على تحليل المحتوى لوحدة " التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية" تم اشتقاق األهداف الخاصة
ً
لها وهي كما يلي:
األهداف الخاصة للفصل األول فصل "التفاعل الكيميائي" الذي تضمن الدروس التالية:

الدرس األول :كيفية حدوث التفاعل:

وجاءت األهداف الخاصة للدرس كما يلي:
 .0أن يعرف كيفية حدوث التفاعل الكيميائي.

 .6أن يعطي تعريفاً لمفهوم التفاعل الكيميائي.

 .3أن يحدد مؤشرات حدوث التفاعل الكيميائي.

الدرس الثاني :صيغ المركبات األيونية

وجاءت األهداف الخاصة للدرس كما يلي:

 .0أن يحدد شروط كتابة صيغ المركب األيوني.
 .6أن يكتب صيغ المركبات األيونية.

 .3أن يسمي صيغ رمزية للمركبات األيونية.

الدرس الثالث :المعادلة الكيميائية:

وجاء األهداف الخاصة للدرس كما يلي:
 .0أن يعبر عن التفاعالت الكيميائية بمعادالت رمزية.
 .6أن يزن معادالت كيميائية.

الدرس الثالث :المعادالت األيونية

جاءت األهداف الخاصة للدرس كما يلي:
 .0أن يكتب معادلة أيونية كاملة.

 .6أن يكتب معادلة أيونية صافية.

الدرس الرابع :تفاعالت االتحاد والتحلل

جاءت األهداف الخاصة للدرس كما يلي:

 .0أن يستنتج مفهوم تفاعل االتحاد بالتجربة.
 .6أن يعرف مفهوم تفاعل االتحاد.
 .3أن يصنف تفاعالت االتحاد.

 .4أن يعطي أمثلة على تفاعالت التحلل.
 .5أن يكتب معادالت رمزية تمثل تفاعالت التحلل.
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الدرس الخامس :تفاعالت اإلحالل البسيط
وتضمن األهداف الخاصة التالية:
 .0أن يوضح المقصود بالتفاعل التحلل.

 .6أن يعبر عن تفاعالت اإلحالل البسيط موزونة.
 .3أن يكمل معادالت كيميائية باالعتماد على سلسلة النشاط الكيميائي.

الدرس السادس :تفاعالت الترسيب

وتضمن األهداف الخاصة التالية:

 .0أن يعطي تعريفاً لتفاعالت اإلحالل المزدوج.
 .6أن يوضح المقصود بتفاعالت الترسيب.

 .3أن يجري أنشطة عملية لتفاعالت الترسيب.
 .4أن يمثل تفاعالت الترسيب بمعادالت كيميائية.

الدرس السابع :تفاعالت التعادل وتفاعالت تطلق غا اًز
وتضمن األهداف الخاصة التالية:
 .0أن يعطي أمثلة حموض.

 .6أن يعرف أمثلة على القواعد.
 .3أن يعرف تفاعل التعادل.

 .4أن يكتب معادالت كيميائية تمثل تفاعالت التعادل.
 .5أن يعطي أمثلة على تفاعالت تطلق غازات.

 .0أن يوضح طريقة تحضير غاز األمونيا في المختبر.
الفصل الثاني فصل " الحسابات الكيميائية" وتضمن الدروس التالية:

الدرس األول :المول

وتضمن األهداف الخاصة التالية:
 .0أن يستنتج وحدة قياس كمية المادة.
 .6أن يذكر تعريف المول.

 .3أن يوضح عالقة المول بعدد أفوجادرو.
 .4أن يحسب الكتلة المولية من الصيغة الكيميائية للمادة.

الدرس الثاني :حساب كتلة/كتلة

ويتضمن األهداف الخاصة التالية:

 .0أن يحسب عدد موالت المواد الناتجة باستخدام المعادلة الكيميائية
 .6أن يحسب كتلة المواد الناتجة بداللة مادة متفاعلة.
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الدرس الثالث :قاعدة أفوجادرو والحسابات الحجمية
وتضمن األهداف الخاصة التالية:

 .0أن يقارن بين النسبة المولية والنسبة الحجمية لمواد التفاعل.
 .6أن يعرف الحجم المولي.

 .3أن يوضح المقصود بقاعدة أفوجادرو.

 .4أن يحسب حجوم غازات باستخدام معادلة موزونة.

الدرس الرابع :الحسابات الكيميائية للمحاليل المائية
ويتضمن األهداف الخاصة التالية:
 .0أن يوضح المقصود بالموالرية.

 .6أن يستنتج الصيغة الرياضية لقانون الموالرية.
 .3أن يحل مسائل حسابية باستخدام موالرية المحاليل.

الدرس الخامس :حسابات المادة المحددة
ويتضمن األهداف الخاصة التالية:

 .0أن يقارن بين المادة المحددة والمادة الفائضة من التفاعل الكيميائي.
 .6أن يبين المادة المحددة للتفاعل.

 .3أن يحسب كمية المادة الناتجة باالعتماد على المادة المحددة.
 .4أن يحسب كمية المادة الفائضة بعد حدوث التفاعل.

الدرس السادس :الناتج النظري والناتج المئوي للتفاعل
ويتضمن األهداف الخاصة التالية:

 .0أن يقارن بين الناتج النظري والناتج الفعلي للتفاعل.
 .6أن يحسب الناتج المئوي للتفاعل.

ه -تحديد المتطلبات القبلية :وتتضمن تحديد اإلمكانيات التي يجب توافرها من أنظمة وأجهزة حاسب

آلي ،ومستلزمات حاسوبية مختلفة وبرامج تشغيلية مع الحد األدنى لتشغيل البرنامج ،وقد حددت
متطلبات التشغيل األولية في ضوء التخطيط المسبق له ،وهي:

 أجهزة الحاسوب.

 شبكة توصل أجهزة الحاسوب مع بعضها البعض.
 عدد من البرامج المتوفرة على أجهزة الحاسوب.
 جهاز .LCD
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 .2مرحلة التصميــــم :وتتضمن هذه المرحلة توصيف عناصر البرنامج المحوسب مكوناته وتحديده واختياره
الذي هو قائم على المحاكاة التفاعلية وفق الخطوات اَلتية:

أ -اختيار المحتوى وتنظيمه :ويتضمن تحديد عناصر المحتوى ،وحدة " التفاعل الكيميائي والحسابات
الكيميائية" ،لتقديمه من خالل البرنامج القائم على المحاكاة التفاعلية ،وقد راعت الباحثة تنظيم المحتوى
بشكل يتالءم مع عرضه بشكل إلكتروني.

ب -اختيار االستراتيجيات التعليمية :وهدفت إلى اختيار أفضل طرائق التدريس واستراتيجياته التي تناسب
محتوى كل درس من دروس وحدة " التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية" التي تعرض من خالل

البرنامج القائم على المحاكاة التفاعلية .ولهذا يجب على كل طالبة اتباع الخطوات الرئيسة داخل كل
وحدة دراسية نمطية لدراسة المحتويات ،حيث تبدأ بالدخول للوحدة الدراسية ،ومن ثم تقوم باإلجابة عن

االختبار القبلي لتحديد مستوى الطالبة في هذه الوحدة ،ومن ثم االنتقال إلى محتوى هذه الوحدة،
وبعدها تقوم باإلجابة عن االختبار البعدي ،للوقوف على درجة تمكنها.

ج -تصميم أدوات القياس :وتتضمن االختبارات التي تقيس مدى تحقيق األهداف ،وتحدد مستوى األداء
المقبول من المتعلم ،ويتنوع التقويم في البرنامج القائم على المحاكاة التفاعلية إلى األنواع التالية:

 التقويم القبلي :ويتم قبل الشروع في تعلم المحتوى من خالل البرنامج القائم على المحاكاة التفاعلية،
لتحديد مدى حاجة الطالب لدراسة محتويات البرنامج القائم على المحاكاة التفاعلية ،والتقويم القبلي

عبارة عن االختبار التحصيلي القبلي ،وهو اختبار إلكتروني موضوعي يشترط فيه أن يحصل الطالب
على ( )%85على األقل الجتياز االختبار ،وفي حال لم يحصل الطالب على النسبة المطلوبة فهو
بحاجة إلى دراسة الوحدة من خالل البرنامج القائم على المحاكاة التفاعلية.

 التقويم التكويني :يتم أثناء سير المتعلم أثناء دراسة البرنامج القائم على المحاكاة التفاعلية.

 التقويم النهائي :تقويم بعد انتهاء دراسة كل درس من دروس البرنامج ،بحيث يتم تقويم تعلم الطالبات
ومدى تحقيق األهداف المحددة للدرس ،وفي نهاية التقويم تعطى للتلميذ نتيجة التقويم مع تغذية راجعة

لتحديد أماكن الخطأ لديه ،ففي حالة تجاوز التقويم ينتقل لدراسة الدرس التالي ،وفي حال عدم التجاوز
ينبغي إعادة دراسة الدرس من جديد.

د -العناصر التي يتم تقديم المحتوى من خاللها :وتتضمن العناصر اإللكترونية والبرمجية التي يتم
عرض وتقديم محتوى وحدة " التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية" من خالل البرنامج القائم على

المحاكاة التفاعلية ومنها:

 النصوص المكتوبة  Textوتتنوع النصوص المكتوبة في البرنامج القائم على المحاكاة التفاعلية مثل
العناوين الرئيسة ،األهداف ،العرض ،األسئلة ،التوجيهات ،وتخضع أغلب النصوص للقواعد التالية:


كثافة الشاشة :روعي في تصميم شاشات البرنامج القائم على المحاكاة التفاعلية ما يلي:

تجنب استخدام الفقرات الطويلة ،مراعاة المسافة بين السطور ،التفريق بين خطوط العناوين والنصوص

الداخلية.
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 الصور الثابتة :وتستخدم للتوضيح البصري لعدد من المفاهيم أو في الشرح أو في األسئلة واألنشطة،
وروعي فيها قلة التفاصيل والتعقيد قدر اإلمكان ،وأن ترتبط بالخبرة التعليمية وتمييزها عن باقي

عناصر الشاشة.

 الصور المتحركة ولقطات الفيديو :وهي لقطات متحركة تعتمد على الحركة في العرض ،ورعي إمكانية
تحكم المتعلم فيها من حيث العمل واإليقاف واإلعادة والصوت ،وهي من أكثر عناصر البرنامج القائم

على المحاكاة التفاعلية تشويقاً للمتعلم.

ه -شاشة العرض :وتتضمن تصميم الشاشة واألزرار التي تحقق نوع التحكم المناسب ،وقد روعي في
تصميم شاشة البرنامج القائم على المحاكاة التفاعلية عدد من المبادئ هي االتزان ،الوحدة والثبات.

و -تصميم األحداث التعليمية وعناصر عملية التعلم :تم تحديد عناصر التعلم التي تساعد على

تقديم األحداث التعليمية للتعلم التي يجب االهتمام بها عند تصميم المنظومة التعليمية ،وهذه
العناصر هي:

 جذب انتباه الطالبات :وذلك من خالل إغناء الموقف التعليمي بالمثيرات البصرية المتكاملة مع
المحتوى التعليمي.

 تعريف الطالبات بأهداف التعلم :حيث قامت الباحثة بعرض األهداف التعليمية لكل درس قبل التعلم.

 عرض المثيرات :وتم ذلك من خالل النصوص المكتوبة والملونة والمنظمة والصور العلمية ولقطات
الفيديو ضمن البرنامج القائم على المحاكاة التفاعلية.

 تقديم التغذية الراجعة :ويتم ذلك بصورة فورية ،وكذلك تزويد الطالبات بنتائج تعلمهن.

 تصميم سيناريو بيئة برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية :تم تصميم سيناريو الوسائط المتعددة
الخاصة بالبرنامج ،وذلك خالل تصميم نوعية الشاشات ويتضمن السيناريو تسعة أعمدة ممثلة في :رقم

الشاشة ،عنوان الشاشة ،مخطط الشاشة ،النص المكتوب ،الصور الثابتة ،الصور المتحركة ،الفيديو،
أسلوب الربط.

 إجراء التقويم التكويني لمخطط التصميم :بعد االنتهاء من إعداد السيناريو الخاص بالشاشات البرمجية،
قامت الباحثة بالتأكد من توفر الشاشات ،ووضوح ترتيب العناصر عليها.

 .3مرحلة التطويــــر :وتتضمن هذه المرحلة عدة خطوات وهي:

أ -تجميع المصادر والعناصر التعليمية :حيث يتم جمع كل المصادر والعناصر التعليمية والوسائط
المتاحة مثل :الصور والرسوم ولقطات الفيديو والخرائط ومصادر اإلثراء والمصطلحات التعليمية،

مصدر المحتوى التعليمي (الكتاب المدرسي).

ب -إنتاج عناصر المحتوى اإل لكتروني :ويتم من خالل الخطوة الحالية إنتاج جميع عناصر المحتوى
التعليمي من وسائط أدوات مساعدة وتحديد البرامج الالزمة لها ،ومن هذه العناصر ما يلي:
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 كتابة النصوص :وقد استخدمت الباحثة برنامج )) Microsoft Word 2013في كتابة وتجهيز أغلب
النصوص في البرنامج.

 تجهيز لقطات الفيديو :حيث قامت الباحثة بجمع لقطات فيديو لها عالقة بالمحتوى التعليمي ،في كل
األقسام التعليمية.

 إنتاج ملفات الفالش المتحركة :تم استخدام ملفات الفالش المتحركة في بعض األقسام التعليمية في
البرنامج ،وقد استخدمت الباحثة برنامج ( )Adobe Flash Professional CCوالذي يعد من
أفضل البرامج في إنتاج ملفات الفالش والتعامل معها.
ج -نظام تأليف المحتوى :وهو برنامج متكامل يجمع العناصر والوسائط التعليمية والمصادر في إطار
موحد ومتسلسل ومترابط ،ويستخدم إلنتاج الوحدات والدروس التعليمية اإللكترونية ،وقد تم استخدام

برنامج (.)Adobe Flash Professional CC

د -البرامج المساعدة :تم استخدام عدد من البرامج المساعدة في إنتاج عناصر ووسائط المحتوى التعليمي
للبرنامج القائم على المحاكاة التفاعلية ومنها:

 برنامج ( :(Adobe Photoshopإلنتاج وتصميم الصور ومعالجتها ،ودمجها في السياق التعليمي
المناسب.

 برنامج ) : )FileZillaلرفع الملفات على السيرفر الخاص.

 برنامج ( :(AutoPlay Menu Builderلصنع قرص مضغوط ذاتي التشغيل.
ه -التصميم الخاص بتتابع المحتوى :تم تصميم البرنامج القائم على المحاكاة التفاعلية بحيث تسمح

للمتعلم باالنتقال الحر بين أجزائه بدون شروط أو قيود ،مما يشعره بالحرية المطلوبة في عملية التعلم
الذاتي.

 .4مرحلة التنفيذ :وتتضمن عدة خطوات وهي:
أ -إنتاج النسخة النهائية :وتم إنتاج النسخة النهائية من البرنامج المحوسب القائم على المحاكاة التفاعلية،
وتجهيزه على قرص مضغوط ) )CDلسهولة تداوله واستخدامه والتعامل معه.

ب -تجهيز المرفقات :أعدت الباحثة عدداً من المرفقات مع البرنامج بهدف توعية المعلم والمتعلم ،بالبرنامج
مثل :دليل االستخدام.
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 .9مرحلة التقويـــم :تتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:
أ -تحكيم البرنامج القائم على المحاكاة التفاعلية :تم عرض النسخة األولية على متخصصين وخبراء
المناهج والبرامج التعليمية وتكنولوجيا التعليم للتأكد من مناسبتها لتحقيق األهداف وتسلسل العرض

بناء على المعايير
ومناسبة المكونات والعناصر التعليمية وسهولة االستخدام والنواحي الفنية المتعددةً ،
التي تم إعدادها .وقد أجريت الباحثة جميع التعديالت والمقترحات من األخوة المحكمين والخبراء قبل

إجراء التجربة.

ب-التجربة االستطالعية :تم تجريب البرنامج المحوسب القائم على المحاكاة التفاعلية على عينة
استطالعية من طالبات المدرسة ،وتم التأكد من وضوح المحتوى ومناسبة األنشطة ومقدار الفاعلية

داخل البرنامج ،ومراعاة أي عوائق قد تحول دون تنفيذ التجربة.

المراجعة النهائية :وتمت في هذه المرحلة مراجعة البرنامج وإضافة التوقيت ،وتعديل بعض الخرائط
ولقطات الفيديو وغيرها ،لغرض تجهيزها للنسخة النهائية.

 .6مرحلة التقويم الختامي :وتتضمن هذه المرحلة ما يلي:
بعد القيام بالتجربة وتطبيق الدراسة على طالبات الصف الحادي عشر ،قامت الباحثة بتطبيق

أدوات الدراسة (اختبار المفاهيم الكيميائية ،واختبار الذكاء المكاني قبلياً وبعدياً) ،للوقوف على فاعلية
توظيف برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية.

ثاني ًا :منهج البحث:

استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي ،وهو المنهج األكثر مالئمة لموضوع الدراسة

ومتغيراتها ،حيث قامت بتصميم برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية متضمناً األهداف العامة
والخاصة والمتطلبات السابقة والمحتوى العلمي واالستراتيجيات المناسبة ،التقويم بأنواعه ،وقامت بتجريبها
على عينة الدراسة ،وتدريس طالبات الصف الحادي عشر بهذا البرنامج (المجموعة التجريبية) للوقوف على
فاعلية استخدامها في تنمية المفاهيم الكيميائية والذكاء المكاني.
ثالث ًا :التصميم التجريبي للدراسة:
وفيما يلي التصميم التجريبي للدراسة:
المجموعة التجريبية :قياس قبلي

تدريس بالبرنامج

المجموعة الضابطة :قياس قبلي

قياس بعدي
قياس بعدي
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رابعاً :مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف الحادي عشر في محافظة خان يونس التابعين لو ازرة

التربية والتعليم العالي الفلسطينية.
خامساً :عينة الدراسة:

تكونت عينة الدراسة من ( )60طالبة من طالبات الصف الحادي عشر بمدرسة ( خان يونس الثانوية

(أ) للبنات)

وتم اختيار المدرسة بطريقة قصدية ،لتوفر مختبر الحاسوب ،واإلمكانات الالزمة لعملية

التطبيق ،وتم اختيار الصفوف بطريقة عشوائية ،أحدهم يمثل المجموعة التجريبية ( 00علمي  )3 /واألخر

يمثل المجموعة الضابطة (00علمي ،) 4 /حيث تم تدريس المجموعة التجريبية بالبرنامج المحوسب القائم
على المحاكاة التفاعلية ،والمجموعة الضابطة ،تم تدريسها بالطريقة االعتيادية ،والجدول رقم ( )0يوضح أفراد

العينة:

جدول رقم ()1

عدد أفراد عينة الدراسة للمجموعة التجريبية والضابطة
المدرسة
مدرسة

خان

الثانوية "أ" للبنات

الصف

العدد

النسبة المئوية

يونس  11علمي 3 /

31

%50

 11علمي 4 /

31

%50

61

%100

المجموع

سادساً :متغيرات الدراسة:

المتغير المستقل :برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية.

المتغير التابع :المفاهيم الكيميائية ،الذكاء المكاني.

المتغير الضابط :درجات الطالبات القبلية في المقياسين.
سابعاً :أدوات الدراسة:

في ضوء أهداف الدراسة الحالية وطبيعة متغيرها ،فإن األداة المناسبة هي اختبار المفاهيم الكيميائية،

واختبار الذكاء المكاني.

أوالً :اختبار المفاهيم الكيميائية:
تم بناء اختبار المفاهيم الكيميائية للوقوف على درجة اكتساب أفراد العينة (طالبات الصف الحادي

عشر) في محتوى مبحث الكيمياء وحدة " التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية" ،وقد تكون االختبار في
صورته األولية من ( )30فقرة من نمط (االختيار من متعدد).
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 إعداد اختبار المفاهيم:
أعدت الباحثة هذا االختبار بهدف قياس فاعلية استخدام برنامج محوسب قائم على المحاكاة
التفاعلية في تدريس وحدة " التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية" على تنمية المفاهيم الكيميائية
لدى عينة الدراسة ،ولقد تم بناء االختبار تبعاً للخطوات التالية:

 خطوات بناء االختبار:

قامت الباحثة بتحليل وحدة " التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية" من منهاج الكيمياء

للصف الحادي عشر ،وتحديد األهداف التعليمية الخاصة تحديداً سلوكياً واضحاً ،وفق الخطوات

التالية:

تحليل محتوى وحدة " التفاعل الكيميائي والتفاعالت الكيميائية" من مبحث الكيمياء:
للوقوف على فاعلية استخدام برنامج قائم على المحاكاة التفاعلية وحدة " التفاعل الكيميائي والحسابات
الكيميائية" في اكتساب المفاهيم الكيميائية ،قامت الباحثة بإعداد االختبار وفق الخطوات التالية:
أ -تحديد أهداف التحليل:
 الهدف من تحليل المحتوى :هو تحديد المفاهيم الكيميائية المتضمنة في وحدة " التفاعل الكيميائي
والحسابات الكيميائية".
 اإلفادة من التحليل في إعداد اختبار المفاهيم وبرنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية.
ب -عينة التحليل:
عينة التحليل في هذه الدراسة هي الوحدة الثانية وحدة " التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية"
من مقرر الكيمياء للصف الحادي عشر.
ج -وحدة التحليل:
يقصد بوحدة التحليل "أصغر جزء في المحتوى ويختاره الباحث ،ويخضعه للعد والقياس ،حيث
يعتبر ظهوره ،أو غيابه ،أو تك ارره ذو داللة معينة في رسم نتائج التحليل ،وقد تكون وحدة التحليل كلمة
أو موضوع أو الشخصية المنفردة ،أو قياس المسافة والزمن" (طعيمة ,)064 :0987،واختارت الباحثة
الكلمة ،كوحدة تحليل تعتمد عليها فئات التحليل.
د -فئة التحليل:
يقصد بفئة التحليل " العناصر الرئيسة أو الثانوية التي وضع وحدات التحليل فيها ،سواء كانت
كلمة أو موضوع أو قيم أو غيرها ،والتي يمكن وضع كل صفة من صفات المحتوى فيها ،وتصنف
على أساسها" (طعيمة ،)06 :0987،وحددت الباحثة فئات التحليل في هذه الدراسة المفاهيم
الكيميائية ،وداللتها اللفظية التي تم إعدادها من خالل تحليل المحتوى.
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ه -ثبات التحليل:
لتحديد ثبات التحليل قامت الباحثة باستخدام نوع من الثبات وهو:
 ثبات التحليل عبر األفراد:
يقصد به مدى االتفاق بين نتائج التحليل التي توصلت إليها الباحثة ،وبين نتائج التحليل
التي توصل إليها أحد المختصين في مجال تدريس الكيمياء ،وقد اختارت الباحثة معلمة كيمياء
تدرس المادة للصف الحادي عشر ،وطلبت منها القيام بعملية التحليل بشكل مستقل ،ثم قامت
الباحثة بحساب معامل الثبات باستخدام معادلة هولستي التالية:
نسبة اال تفاق

معامل الثبات =

× %111

نسبة اال تفاق  +نسبة االختالف
جدول ()6
تحليل المحتوى من قبل الباحثة والمعلمة
تحليل الباحث

تحليل المعلم

نقاط االتفاق

نقاط االختالف

معامل الثبات

36

68

36

6

%9307

المفاهيم عبر
األفراد

ويتضح من جدول( )6أن معامل الثبات بلغ ( ،)%9307وهذا يدل على ثبات عال للتحليل،
وبناء على نتائج التحليل السابقة تم تحديد قائمة من المفاهيم الكيميائية وعددها ( )36مفهوماً
في الوحدة الثانية " التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية" من كتاب الكيمياء للصف الحادي
عشر -الجزء األول.
د -ضوابط عملية التحليل:
 تم التحليل في إطار المحتوى العلمي.
 اشتمل التحليل على جميع المفاهيم الواردة في الوحدة.
 .1إعداد جدول المواصفات:
في ضوء تحليل األهداف حددت الباحثة نوع وعدد األسئلة المناسبة لكل هدف ،وقد أعدت الباحثة جدول

المواصفات التالي ،الذي يوضح العالقة بين األهداف التعليمية والمستويات المعرفية لكل هدف حسب

تصنيف بلوم ،وأرقام مفردات االختبار التي تقيسها حتى تتأكد من أن االختبار يغطي جميع األهداف بنسبة

موزونة

94

جدول ()3
يوضح جدول المواصفات الختبار المفاهيم الكيميائية

الدوس
الدرس
األول
حصة
الدرس

الثاني 3
حصص

الفصل األول

الدرس
الثالث
حصة
الدرس
الرابع

حصتان
الدرس
الخامس
7

األسئلة

مستويات األهداف

التذكر19

الفهم 22

التطبيق 2

مهارات عليا 11

مستويات األهداف

%0045

%6065

%6066

%000

األسئلة

604

600

6060

606

مستويات األهداف

%4006

%7066

%6006

%3056

األسئلة

0

6

6008

0

مستويات األهداف

%0045

%6065

%6066

%000

األسئلة

604

600

6060

603

مستويات األهداف

%3

%4095

%6046

%6046

األسئلة

0

0

6006

0

مستويات األهداف

%0

%9045

%6046

%6046

حصص

األسئلة

0

3

606

الدرس

مستويات األهداف

%0045

%6065

%6066

%000

األسئلة

604

600

6060

603

حصة
الدرس
السابع
7

حصص

األسئلة

0

5

0

3

7
6

السادس

الفصل الثاني

األهداف السلوكية

مجموع

مستويات األهداف %00005 %06076

%0046

0

األسئلة

3

5

604

3

مجموع األسئلة

9

03

0

7

%69

%45

%4

%66

لألهداف
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للموضوعات

%5

%00

%5

%00

%60

%5

%8068
00

الوزن النسبي

الوزن النسبي

%37

36
%066

ويتضح من جدول المواصفات السابق أن أسئلة االختبار لم تقتصر على قياس المستويات المعرفية
الدنيا فقط ،وإنما اشتملت أيضاً على المستويات المعرفية العليا.
 .2صياغة مفردات االختبار والتعليمات وتحديد درجاته:
تعد أسئلة االختيار من متعدد أكثر أنواع األسئلة استخداماً في االختبارات الموضوعية المقننة؛ ألنها

تستطيع قياس أهداف من مستويات مختلفة من التفكير ،ويتألف هذا السؤال ،من سؤال أو جملة ناقصة لها

أربع إجابات ،عادة يختار المفحوص أحدها كإجابة صحيحة ،ويترك بقية اإلجابات .ولهذا فقد استخدمت
الباحثة األسئلة الموضوعية من نوع (االختيار من متعدد) إلعداد مفردات االختبار ،حيث يختار الطالب

اإلجابة الصحيحة من بين ( 4بدائل)؛ أي إن نسبة التخمين فيها ( ،)%65وذلك لمناسبتها لألهداف ،ودقتها

وموضعيتها وثباتها ،باإلضافة إلى سهولة اإلجابة عليها وتصحيحها.
ولقد قامت الباحثة عند بناء االختبار بمراعاة ما يلي:

 .1وضوح عبارات االختبار واألسئلة المراد اإلجابة عنها وتحديدها بدقة.

 .2تجنب استعمال صيغ النفي في مقدمات العبارات المراد اإلجابة عليها.

 .3عدد اإلجابات (البدائل) لكل عبارة أو سؤال ال يقل عن أربع بدائل (أ)( ،ب)( ،ج)( ،د) وذلك لتقليل أثر
التخمين.

 .4االبتعاد عن التلميحات اللغوية الضمنية في صياغة العبارات وإجاباتها.
حيث تم تخصيص درجة واحدة من الدرجة الكلية لالختبار لكل سؤال من أسئلة االختبار ،لتصبح

الدرجة النهائية لالختبار ( )36درجة.

ولقد تم تزويد الطالبة بتعليمات اإلجابة عن االختبار والهدف منه ،وطريقة اإلجابة ،ووضعها في ورقة

منفصلة في بداية كراسة االختبار ،وبعد االنتهاء من إعداد االختبار في صيغته المبدئية تم عرضه على

مجموعة من المتخصصين في مجال الكيمياء والمشرفين التربويين والمعلمين ،للتأكد من صدقه وصالحيته
للتطبيق.

 .3صدق االختبار
ويقصد به أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه فعالً ،واقتصرت الباحثة على نوعين من الصدق حيث

إنهما يفيان بالغرض وهما صدق المحكمين وصدق االتساق الداخلي.

أ -صدق المحكمين:

بعد إعداد االختبار في صورته األولية تم عرضه على مجموعة من المحكمين من اإلخوة الخبراء من
ذوي االختصاص في المناهج وطرق تدريس الكيمياء ،والمعلمين والمشرفين ملحق رقم ( ) 5وذلك
الستطالع آرائهم حول االختبار ،وقد تم تعديل فقرات االختبار بناء على توجيهاتهم وآرائهم ,وأصبح االختبار
في صورته النهائية مكون من ( )36فقرة.
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ب -صدق االتساق الداخلي:
يقصد به "قوة االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار وذلك لحساب
معامل بيرسون".
الجدول رقم ()4
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار
رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل االرتباط

السؤال

االرتباط

السؤال

االرتباط

السؤال

1

**0.706

11

**0.515

21

*0.332

2

**0.824

12

*0.340

22

**0.723

3

**0.642

13

**0.533

23

**0.672

4

**0.615

14

**0.546

24

**0.653

5

**0.729

15

*0.342

25

*0.325

6

**0.521

16

**0.682

26

**0.673

7

**0.543

17

**0.632

27

*0.306

8

**0.621

18

**0.635

28

**0.643

9

**0.515

19

*0.336

29

**0.712

10

**0.639

20

**0.613

30

**0.545

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )69وعند مستوى داللة (0.452 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )69وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

من خالل الجدول السابق يتضح أن جميع فقرات االختبار دالة عند مستوى داللة (.)0.01 ،0.05
 .4ثبات االختبار:
يعرف ثبات االختبار قدرة االختبار على إعطاء نفس النتائج عند تطبيقه أكثر من مرة وتحت الظروف

نفسها (أبوعالم ،)680 :6606،حيث قامت الباحثة بالتأكد من ثبات االختبار بعد تطبيقه على عينة
استطالعية من خارج عينة البحث ،والتي بلغ عدد أفرادها ( )66طالبة ،من طالبات الصف الحادي عشر،

وذلك للتأكد من ثبات االختبار.
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 طريقة ألفا كرونباخ:
تم حساب معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ ،وذلك بحساب معامل االتساق الداخلي (ألفا –  )αعلى

نتائج التطبيق البعدي لعينة البحث باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية ) ،(SPSS 20وكانت قيمة ()α

تساوي ( )60853وهي قيمة أعلى من القيمة المحايدة ( )0.52وهي قيمة عالية ،وتدل على ثبات االختبار.
 .9حساب معامالت السهولة والتمييز لفقرات االختبار.
أ .معامل الصعوبة:

يقصد بمعامل الصعوبة" النسبة المئوية لعدد األفراد الذين أجابوا على كل سؤال من االختبار
إجابة صحيحة من المجموعتين المحكيتين العليا والدنيا ،حيث تمثل كل مجموعة ( )%27من أعداد
العينة االستطالعية ،فيكون عدد األفراد في كل مجموعة ( )11فرداً ،ويحسب بالمعادلة التالية( :الزيود
وعليان.)076 :0998،
درجة صعوبة الفقرة =

مجموع اإلجابات الخطأ على الفقرة من المجموعتين العليا والدنيا
عدد األفراد الذين أجابوا عن الفقرة في المجموعتين

× %111

وبتطبيق المعادلة السابقة وإيجاد معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار وجدت الباحثة أن
معامالت الصعوبة تراوحت ما بين ) )0.79 -0.25وكان متوسط معامل الصعوبة الكلي) ،(0.48باستثناء
 4أسئلة وهم (السؤال األول ،والخامس ،والعشرون ،والحادي والعشرون) فقد قامت الباحثة بتغيير وحذف هذه
األسئلة وإعادة صياغتها ،بهذه النتائج تبقي الباحثة على باقي فقرات االختبار ،وذلك لمناسبة مستوى درجة
صعوبتها مع الدرجة المعيارية ،حيث كانت معامالت الصعوبة لها أكثر من ((0.20وأقل من (.)0.80
ب .معامل التمييز:
تم حساب معامالت التمييز للفقرات وفقاً للمعادلة التالية( :الزيود وعليان)070 :0998،
معامل تمييز الفقرة =

عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة في المجموعة العليا – عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا

عدد أفراد إحدى المجموعتين

× %111

حيث تراوحت جميع معامالت التمييز لفقرات االختبار بعد استخدام المعادلة السابقة بين (- 0.38
 )6076للتمييز بين إجابات الفئتين العليا والدنيا ،وقد بلغ متوسط معامل التمييز الكلي ( (0.62ويقبل علم
القياس معامل التمييز إذا بلغ أكثر من ( )0.20وبذلك تبقي الباحثة على جميع فقرات االختبار.

98

جدول ()9
معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار

م

معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

م

معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

1

0.70

0.60

16

0.50

0.62

2

0.25

0.67

17

0.70

0.68

3

0.45

0.38

18

0.30

0.58

4

0.25

0.55

19

0.55

0.64

5

0.25

0.68

20

0.79

0.55

6

0.50

0.46

21

0.77

0.68

7

0.65

0.57

22

0.35

0.69

8

0.65

0.42

23

0.35

0.61

9

0.74

0.70

24

0.40

0.58

10

0.65

0.59

25

0.60

0.68

11

0.70

0.70

26

0.40

0.70

12

0.30

0.50

27

0.25

0.66

13

0.35

0.62

28

0.55

0.65

14

0.25

0.65

29

0.25

0.65

15

0.70

0.72

30

0.30

0.68

معامل الصعوبة الكلي

معامل التمييز الكلي

0.48

0.62

 .0صياغة تعليمات االختبار:
تم صياغة تعليمات االختبار وإعدادها على ورقة منفصلة في كراس االختبار ،وقد تم توضيح
الهدف من االختبار ،وكيفية اإلجابة عن فقراته ،وراعت الباحثة عند إعداد االختبار السهولة والوضوح،
وتم تطبيق االختبار في صورته األولية ،وبعد إجراء تعديالت السادة المحكمين على العينة االستطالعية
للتأكد من صدقه وثباته وصالحيته للتطبيق.
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تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل تطبيق برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية:
جدول ()6
نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المفاهيم الكيميائية والذكاء المكاني في
مبحث الكيمياء قبل تطبيق البرنامج
المتغير

المجموعة

اختبار المفاهيم الكيميائية

العدد

ضابطة 30

تجريبية 30

المتوسط

االنحراف
المعياري

10.10

3.57

11.83

3.07

"ت "

قيمة
الداللة

مستوى الداللة

1.71

0.16

غير دالة إحصائي ًا

بالنظر إلى قيمة الداللة في الجدول السابق الختبار المفاهيم الكيميائية نجد أنها ( )6000وكذلك قيمة
الداللة الختبار الذكاء المكاني نجد أنها ( )6005وهي قيم أكبر من ( ،)6065وبهذا نقبل الفرض الصفري ،ال
يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المفاهيم الكيميائية واختبار
الذكاء المكاني قبل بدء التجربة ،وهذا يعني أن المجموعتين متكافئتين.
 .7تجريب االختبار:
تم تجريب االختبار على عينة استطالعية عشوائية عددها ( )20طالبة من مجتمع الدراسة نفسه
الالتي سبق لهن دراسة هذا المبحث وكان الهدف من التجربة االستطالعية ما يلي:
 -0حساب معامل االتساق الداخلي لالختبار.
 -6تحليل فقرات االختبار لحساب معامالت الصعوبة والتمييز.
 -3حساب ثبات االختبار.
 .8تحديد زمن االختبار:
تم حساب زمن االختبار بناء على المتوسط الحسابي لزمن تقديم العينة االستطالعية؛ فكان زمن
متوسط المدة الزمنية التي استغرقها أفراد العينة االستطالعية يساوي ( )45دقيقة ،وذلك ألن متوسط
المدة الزمنية التي استغرقها أفراد العينة االستطالعية تساوي تقريباُ ( )56-46دقيقة ،وذلك بتطبيق
المعادلة التالية:
زمن إجابة االختبار =

زمن إجابة أول خمس طالبات  +زمن إجابة آخر خمس طالبات
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 .5تصحيح االختبار:
حددت درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار لتصبح الدرجة النهائية لالختبار ( )30درجة والدرجة
الدنيا لالختبار (صفر).
 رتبت أوراق اإلجابة ترتيباً تنازلياً ،وتم رصد الدرجات الخام للطالبات.ثانياً :اختبار الذكاء المكاني

تم بناء اختبار الذكاء المكاني لتقصي مستوى التغير في الذكاء المكاني للعينة المستهدفة بعد

نهاية البرنامج المقترح على درجة اكتساب أفراد العينة ،وقد تكون االختبار في صورته األولية من

( )64فقرة من نمط (االختيار من متعدد).
 إعداد اختبار الذكاء المكاني:

أعدت الباحثة هذا االختبار بهدف قياس فاعلية استخدام برنامج محوسب قائم على المحاكاة

التفاعلية في تدريس وحدة "التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية" على تنمية الذكاء المكاني لدى

عينة الدراسة ولقد تم بناء االختبار تبعاً للخطوات التالية:
 خطوات بناء االختبار:

 .0تم استشارة عدد من األساتذة من خالل ورشة عمل اعدت لغرض اعداد اختبار الذكاء
المكاني ليتناسب مع الفئة المستهدفة (طالبات الصف الحادي عشر علوم).

 .6تم عرض عدد من النماذج في أكثر من بيئة تعليمية وجميعها تتناسب مع طلبة المرحلة
الثانوية.

 .3كان هناك اجماع على دمج نوعين من األسئلة أسئلة ذكاء مكاني مرتبطة بالمحتوى ،وأخرى
عامة غير مرتبطة بالمحتوى.

 .4تم بناء النسخة األولية لالختبار وعرضها على المحكمين ،وتم عمل التعديل الالزم.
 .5تم عمل اجراءات الصدق والثبات (كما ورد الحقاً) وتم التعديل في ضوء ذلك.

 .0بعد التجهيز النسخة النهائية طبقت على العينة المستهدفة كاختبار قبلي ،واعيد تطبيقها
كاختبار بعدي.
وقد قامت الباحثة عند بناء االختبار بمراعاة ما يلي:
 .1وضوح عبارات االختبار واألسئلة المراد اإلجابة عنها وتحديدها بدقة.
 .2توظيف بعض الصور والرسومات واألشكال التوضيحية في السؤال.
 .3إعداد نسخة من االختبار بصورة إلكترونية متضمناً مقاطع فالش.
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 .4تجنب استعمال صيغ النفي في مقدمات العبارات المراد اإلجابة عليها.

 .9عدد اإلجابات (البدائل) لكل عبارة أو سؤال ال يقل عن أربع بدائل (أ)( ،ب)( ،ج)( ،د) وذلك لتقليل أثر
التخمين.

 .6االبتعاد عن التلميحات اللغوية الضمنية في صياغة العبارات وإجاباتها.

حيث تم تخصيص درجة واحدة من الدرجة الكلية لالختبار لكل سؤال من أسئلة االختبار ،لتصبح

الدرجة النهائية لالختبار ( )60درجة.

ولقد تم تزويد الطالبات بتعليمات اإلجابة عن االختبار والهدف منه ،وطريقة اإلجابة ،بصورة إلكترونية،

وبعد االنتهاء من إعداد االختبار في صيغته المبدئية تم عرضه على مجموعة من المتخصصين في مجال
الكيمياء والمشرفين التربويين والمعلمين ،للتأكد من صدقه وصالحيته للتطبيق.
.06صدق االختبار

ويقصد به أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه فعالً ،واقتصرت الباحثة على نوعين من الصدق،

وهما صدق المحكمين وصدق االتساق الداخلي.
أ -صدق المحكمين:

بعد إعداد االختبار في صورته األولية تم عرضه على مجموعة من المحكمين والخبراء من ذوي
االختصاص في المناهج وطرق تدريس الكيمياء ،والمعلمين والمشرفين ملحق رقم ( )5وذلك الستطالع آرائهم
حول االختبار ،وقم تم تعديل فقرات االختبار بناء على توجيهاتهم وآرائهم ,وأصبح االختبار في صورته
النهائية مكوناً من ( )60فقرة.
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ب -صدق االتساق الداخلي:
يقصد به "قوة االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار ،وذلك لحساب معامل
بيرسون".
الجدول رقم ()7
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار
رقم
السؤال

معامل االرتباط

رقم
السؤال

معامل االرتباط

1

**0.714

12

**0.573

2

**0.634

13

**0.674

3

**0.492

14

*0.331

4

**0.523

15

**0.567

5

**0.673

16

**0.564

6

**0.623

17

**0.672

7

*0.322

18

**0.713

8

**0.562

19

**0.623

9

**0.712

20

*0.313

10

**0.672

21

**0.632

11

**0.674

22

**0.613

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )69وعند مستوى داللة (0.452 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )69وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

من خالل الجدول السابق يتضح أن جميع فقرات االختبار دالة عند مستوى داللة (.)0.01 ،0.05
ج -ثبات االختبار:
يعرف ثبات االختبار بأنه قدرة االختبار على إعطاء النتائج نفسها عند تطبيقه أكثر من مرة وتحت

الظروف نفسها  ،حيث قامت الباحثة بالتأكد من ثبات االختبار بعد تطبيقه على عينة استطالعية من خارج
عينة البحث ،والتي بلغ عدد أفرادها ( )66طالبة ،من طالبات الصف الحادي عشر ،وذلك للتأكد من ثبات

االختبار.
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طريقة ألفا كرونباخ:
تم حساب معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ ،وذلك بحساب معامل االتساق الداخلي (ألفا –  )αعلى
نتائج التطبيق البعدي لعينة البحث باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية ) ،(SPSS 20وكانت قيمة ()α

تساوي ( )60879وهي قيمة أعلى من القيمة المحايدة ( )0.52وهي قيمة عالية وتدل على ثبات االختبار.
د -صياغة تعليمات االختبار:

تم صياغة تعليمات االختبار وإعدادها بصورة إلكترونية على برنامج محوسب قائم على المحاكاة
التفاعلية ،وقد تم توضيح الهدف من االختبار ،وكيفية اإلجابة عن فقراته ،وراعت الباحثة عند إعداد االختبار
الوضوح ،وتم تطبيق االختبار في صورته األولية ،وبعد إجراء تعديالت السادة المحكمين على العينة
االستطالعية للتأكد من صدقه وثباته وصالحيته للتطبيق.
تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل تطبيق البرنامج القائم على المحاكاة التفاعلية:

جدول ()8
نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المفاهيم الكيميائية والذكاء المكاني في
مبحث الكيمياء قبل تطبيق البرنامج
المتغير
اختبار الذكاء المكاني

المجموعة

العدد

ضابطة 30
تجريبية 30

المتوسط
10.80
9.76

االنحراف
المعياري

3.12
2.37

"ت "

قيمة
الداللة

0.15 1.44

مستوى الداللة
غير دالة إحصائياً

بالنظر إلى قيمة الداللة في الجدول السابق الختبار المفاهيم الكيميائية نجد أنها ( )6000وكذلك قيمة الداللة
الختبار الذكاء المكاني نجد أنها ( )6005وهي قيم أكبر من ( ،)6065وبهذا نقبل الفرض الصفري ،ال يوجد
فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المفاهيم الكيميائية واختبار الذكاء
المكاني قبل بدء التجربة ،وهذا يعني أن المجموعتين متكافئتان.
ه -تجريب االختبار:
تم تجريب االختبار على عينة استطالعية عشوائية عددها ( )20طالبة من مجتمع الدراسة نفسه الذين
سبق لهم دراسة هذا المبحث وكان الهدف من التجربة االستطالعية ما يلي:
 -4حساب معامل االتساق الداخلي لالختبار.
 -5تحليل فقرات االختبار لحساب معامالت الصعوبة والتمييز.
 -0حساب ثبات االختبار.
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و -تصحيح االختبار:
حددت درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار لتصبح الدرجة النهائية لالختبار) )21درجة ،والدرجة الدنيا
لالختبار (صفر).
 تم تصحيح االختبار بشكل الكتروني ،بحيث يقوم البرنامج بحفظ النتيجة النهائية لالختبار. رتبت الدرجات ترتيباً تنازلياً ،وتم رصد الدرجات للطالبات.ثامناً :خطوات الدراسة

قامت الباحثة بتجريب البرنامج المحوسب القائم على المحاكاة التفاعلية على عينة الدراسة ،وقد بدأت بتطبيق
البرنامج يوم :الخميس الموافق6600/ 06 / 0 :م ،وانتهت يوم :األحد الموافق6600/00/03:م.

 .0تحليل محتوى الوحدة الثانية وحدة " التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية" من كتاب الكيمياء للصف

الحادي عشر علمي للوقوف على المفاهيم الكيميائية الواردة فيها ،وقد تم االستعانة بمعلمة أخرى

لثبات عملية التحليل ،وذلك إلعداد اختبار المفاهيم.

 .6إعداد االختبار وعرضه على السادة المحكمين إلبداء الرأي ،وتعديله في ضوء آرائهم .مراجعة األدب
التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بالذكاء المكاني.

 .6إعداد اختبار الذكاء المكاني وعرضه على السادة المحكمين إلبداء الرأي ،وتعديل ما يلزم بناء على آراء
المحكمين.

 .5تطبيق االختبارين على العينة االستطالعية لحساب زمن االختبارين والتأكد من مصداقيتهما وثباتهما
وصالحيتهما للتطبيق.

 .0تجهيز مكان التجربة (مختبر الحاسوب) والتأكد من سالمة األجهزة وصالحيتها لالستخدام.

 .7تطبيق التجربة على عينة الدراسة (التدريس باستخدام برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية
للمجموعة التجريبية وتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية( .

 .8تطبيق االختبارين على مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة(  ،ورصد النتائج.
 .9معالجة النتائج إحصائياً ،وتحليلها ،وتفسيرها.

 .06صياغة توصيات الدراسة ومقترحاتها.
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تاسعاً :المعالجة اإلحصائية

استخدمت الباحثة في هذه الدراسة الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSوالمعروفة باسم

) (Statistics Package For Social Scienceفي إجراء التحليالت اإلحصائية التي تم استخدامها في
هذه الدراسة والمتمثلة في األساليب اإلحصائية التالية:

 -0المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.

 -6معامل ارتباط بيرسون ( Pearsonإليجاد صدق االتساق الداخلي.
 -3معامل ألفا كرونباخ .

 -4اختبار "ت" للعينة المستقلة " , " independent sample Testاختبار العينة المزدوجة " Paired
sample test".

016

الفصل الخامس

نتائج الدراسة ومناقشتها
أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها.
ثانياً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها.
ثالثاً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها.
رابعاً :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها.
خامساً :توصيات الدراسة.
سادساً :مقترحات الدراسة.

نتائج الدراسة ومنــاقشتــها

تمهيد:

ستقوم الباحثة في هذا الفصل بعرض تفصيلي للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل تطبيق أدوات

الد ارسة ،باإلضافة إلى تفسير ما تم التوصل إليه من نتائج ومناقشة من خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة
والتحقق من فروضها:
أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على :ما صورة البرنامج المحوسب القائم على المحاكاة
التفاعلية في وحدة " التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية" لطالبات الصف الحادي عشر؟

ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتصميم البرنامج المحوسب القائم على المحاكاة التفاعلية في

ضوء المعايير والمواصفات الالزمة للتصميم وفق نموذج التصميم

) )ADDIEبمراحله الخمس

صفحة(.)30
ثانياً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على" :ما المفاهيم الكيميائية المراد تنميتها في وحدة " التفاعل
الكيميائي والحسابات الكيميائية" لدى طالبات الصف الحادي عشر في محافظة خان يونس؟ ".
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل كتاب الكيمياء الوحدة الثانية وحدة " التفاعل الكيميائي

والحسابات الكيميائية" ،وتحديد المفاهيم الكيميائية الواردة فيها .ملحق رقم (.)6

ثالثاً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على" :ما فاعلية البرنامج المحوسب القائم على المحاكاة
التفاعلية في تنمية المفاهيم الكيميائية لدى طالبات الصف الحادي عشر؟ ".
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بالتحقق من صحة الفرضين التاليين:
 .0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )6065≤αبين متوسط درجات المجموعة
التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم الكيميائية البعدي.

 .6ال يحقق برنامج المحاكاة التفاعلية فاعلية عند معدل الكسب (بالك≥ )0في اختبار المفاهيم
الكيميائية.

وللتحقق من صحة الفرض األول والذي ينص على أنه" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على

مستوى الداللة( )6065≤αبين متوسط درجات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في اختبار
المفاهيم الكيميائية البعدي".
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قامت الباحثة باستخدام اختبار  Tلعينتين مستقلتين ( )Independent Samples T Testوذلك

للتعرف على داللة الفروق بين المجموعة الضابطة والتجريبية في اختبار المفاهيم البعدي ،والجدول التالي
يوضح ذلك:
جدول رقم()5
يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات الطالبات
في المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار المفاهيم الكيميائية البعدي
األداة

المجموعة

اختبار

ضابطة

المفاهيم

الكيميائية

تجريبية

االنحراف

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

36

070566

30693

36

630933

60086

قيمة

(ت)
51311

قيمة sig

11111

الداللة

اإلحصائية
دالة عند
1111

يتض ححح م ححن الج ححدول الس ححابق أن ع ححدد أفح حراد المجموع ححة الض ححابطة بل ححغ ( )36طالب ححة ،وأن قيم ححة المتوس ححط

الحس ححابي ( ،)070566واالنحح حراف المعي ححاري ( ،)30693كم ححا أن ع ححدد أفح حراد المجموع ححة التجريبي ححة بل ححغ ()36
طالبة وأن قيمة المتوسط الحسابي ( )630933واالنحراف المعياري ( .)60086وأن قيمحة ت المحسحوبة بلغحت

( )90300ومسححتوى الداللححة ( ،)60666وبالتححالي يوجححد فححروق ذات داللححة إحصححائية عنححد مسححتوى داللححة ( =α
 ) 6060في اختبار المفاهيم الكيميائية البعدي لصالح المجموعة التجريبية ،والتي درست بالبرنحامج المحوسحب

القائم على المحاكاة التفاعلية.

وبما أن النتائج في مجملها تشحير إلحى وجحود تبحاين بحين أداء طالبحات المجموعحة التجريبيحة ،وأداء طالبحات

المجموعة الضابطة في تنمية المفاهيم الكيميائية ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المحاكاة التفاعلية ال تكتفي فقط

بالتعرف على استجابة المتعلم ،إنما تححول دور المحتعلم محن التلقحي واالسحتماع إلحى المشحاركة النشحطة والفعالحة،
ولمححا تتصححف بححه المحاكححاة التفاعليححة فححي أنهححا تتنححوع فححي األنشححطة التعليميححة ،وتسححاعد المححتعلم علححى إتقححان عمليححة
التعلم بحيث يحقق األهداف المطلوبة ،وذلك بأنه ال ينتقل من درس إلى آخر إال بعد التأكد من اتقان الدرس

الحالي وذلك من خالل مروره بأسئلة التقويم ،باإلضافة إلى أنها تجعل المتعلم يسير حسب قدرته وسرعته فحي

التعلحيم؛ فتسححمح المحاكححاة التفاعليححة للطلبححة باسححتغراق الوقححت المناسححب لقد ارتححه حتححى يصححل إلححى مسححتوى اإلتقححان،
وتقححدم لححه تغذيححة راجعححة فوريححة ممححا يسححهم فححي عمليححة االحتفححاظ بالمعلومححات بالححذاكرة ،واعتمححاد برنححامج المحاكححاة

التفاعليححة علححى النظريححة اإلدراكيححة فححي اسححتخدام الححتعلم التجريبححي والمالحظححة ،وتتححيح الفرصححة للمححتعلم للممارسححة
والتعلم وتوفر له بيئة تعلمية يمكن السيطرة عليها عند الخطأ ،وأن يكحون المحتعلم إيجابيحاً ونشحطاً ومتفحاعالً فحي

العلميححة التعليميححة ،وتصححميم برنححامج محوسححب قححائم علححى المحاكححاة التفاعليححة خححاص بوحححدة " التفاعححل الكيميححائي

والحسابات الكيميائية" يحتوي على العديد من األنشطة التعليمية والصور الثنائيحة والثالثيحة األبعحاد ،والحذي يعحد
تعزي ح از للمعلومححات التححي يقححوم المححتعلم بد ارسححتها؛ فتسححاعده علححى فهححم المفححاهيم الكيميائيححة وحفظهححا والقححدرة علححى
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المقارنة بين كل مفهوم وآخر ،وألن بعض المفاهيم الكيميائية مجردة ويعاني المحتعلم فهمهحا ،فبرنحامج المحاكحاة
التفاعلية يتيح الفرصة لجعل المفاهيم المجردة محسوسة وسهلة الفهم.
وتتفق هذه النتيجة مع كل من دراسة (برغوت )6605،التي أكدت على فاعلية توظيف المحاكاة الرقمية

على تنمية التحصيل في التكنولوجيا ،ودراسة (الغزال )66605 ،التي أظهرت فاعلية استخدام برنامج

المحاكاة التفاعلية القائمة على التعلم الذاتي في تنمية المفاهيم الكيميائية وبعض مهارات التفكير البصري
لدى طالب المرحلة الثانوية ،ودراسة ( المسعودي والمزروع )6604 ،التي أكدت على فاعلية المحاكاة

الحاسوبية وفق ا الستقصاء في تنمية االستيعاب المفاهيمي في الفيزياء لدى طالبات المرحلة الثانوية ،ودراسة

(برغوت )6603 ،التي كشفت أثر التفاعل بين أنواع المحاكاة اإللكترونية واألسلوب المعرفي على اكتساب

المفاهيم التكنولوجية وتنمية اإلبداع التكنولوجي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا ،ودراسة (محمد)6606،

أ كدت على فاعلية برنامج قائم على المحاكاة الهندسية التفاعلية بالحاسوب وأثره في التحصيل وتنمية دافع
اإلنجاز لدى طالبات المرحلة االبتدائية.

وللتحقق من صحة الفرض الثاني والذي ينص على" :ال يحقق برنامج المحاكاة التفاعلية فاعلية بمعدل
كسب (بالك ≥ )0في اختبار المفاهيم الكيميائية لدى طالبات الصف الحادي عشر" قامت الباحثة باستخدام

معادلة (معامل الكسب) وذلك بحساب قيمة الكسب المعدل ) ) Blackللوقوف على مستوى الفاعلية التي

حققتها البرنامج القائم على المحاكاة التفاعلية ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم ()11

يوضح قيمة الكسب المعدل Black

P

األداة

Y

X

اختبار المفاهيم الكيميائية

63093

36 06003

Y-X

P-X

نسبة الكسب

0308

09087

0000

 :Xمتوسط درجات التطبيق القبلي :Y ،متوسط درجات التطبيق البعدي :P ،القيمة العظمى لدرجة
التطبيق.

يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات الطلبات في التطبيق القبلي الختبار المفاهيم الكيميائية

بلغت ( )06003في حين بلغ متوسط الطلبات في التطبيق البعدي لالختبار ( )63093وكانت القيمة العظمى
لدرجة االختبار ( )36وبلغت نسبة الكسب الختبار المفاهيم الكيميائية (.)0000

ويعد البرنامج مقبوالً وصالحاً لالستخدام إذا زادت قيمة الكسب المعدل " "Blackعن واحد صحيح

(الوكيل والمفتي )06: 0990،ومن خالل النتائج السابقة نالحظ أن قيمة معدل الكسب ( )0000وهي قيمة
أكبر من واحد صحيح ،وبهذا نرفض الفرض الصفري ،ونقبل الفرض البحثي" :يحقق برنامج المحاكاة

التفاعلية فاعلية بمعدل كسب (بالك ≥ )0في اختبار المفاهيم الكيميائية لدى طالبات الصف الحادي عشر".
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رابعاً :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:
ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على" :ما فاعلية البرنامج المحوسب القائم على المحاكاة
التفاعلية في تنمية الذكاء المكاني لدى طالبات الصف الحادي عشر؟ ".
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بالتحقق من صحة الفرضين التاليين:
 .0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة( )6065≤αبين متوسط درجات المجموعة
التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في اختبار الذكاء المكاني البعدي.

 .6ال يحقق برنامج المحاكاة التفاعلية فاعلية عند معدل الكسب (بالك≥ )0في اختبار الذكاء المكاني.
وللتحقق من صحة الفرض األول والذي ينص على " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى

الداللة( )6065≤αبين متوسط درجات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في اختبار الذكاء
المكاني البعدي".

قامت الباحثة باستخدام اختبار ) )Tلعينتين مستقلتين ( )Independent Samples T Testوذلك

للتعرف إلى داللة الفروق بين المجموعة الضابطة والتجريبية في اختبار الذكاء المكاني البعدي ،والجدول
التالي يوضح ذلك:
جدول رقم ()11
يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات الطالبات
في المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار الذكاء المكاني البعدي
العدد

األداة

المجموعة

اختبار

ضابطة

36

تجريبية

36

الذكاء

المكاني

االنحراف

المتوسط
الحسابي

المعياري

060766

60360

080033

60706

قيمة
(ت)
51134

قيمة sig

11111

الدال لة
اإلحصائية
دالة عند
1111

يتضح من الجدول السابق أن عدد أفراد المجموعة الضابطة بلغ ( )36طالبة وأن قيمة المتوسط

الحسابي ( ،)060766واالنحراف المعياري ( ،)60360كما أن عدد أفراد المجموعة التجريبية بلغ ()36
طالبة وأن قيمة المتوسط الحسابي ( )080033واالنحراف المعياري ( .)60706وأن قيمة ت المحسوبة بلغت

( )90634ومستوى الداللة ( )60660وبالتالي يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( =α

 ) 6060في اختبار الذكاء المكاني البعدي لصالح المجموعة التجريبية والتي درست بالبرنامج القائم على

المحاكاة التفاعلية.
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وتعزو الباحثة ذلك أن الذكاء المكاني يعبر عن القدرة على رؤية الصورة وتكوين تصورات ذهنية و

إدراك العالقات بين العناصر ويكون المتعلم لجيه حساسية عالية للون والخط والشكل والصورة؛ فمن مميزات
المحاكاة التفاعلية التمثيل المرئي للمعلومات ،ألنها تقدم للمتعلم الصوت والصورة والحركة باإلضافة للنص،

وتعطيه الفرصة ليرى المعلومات في عدة مواقف مختلفة التي قد تمثل اتجاهات مختلفة من وجهات نظر

مختلفة ،ومن مميزاتها أيضاً استخدام مدخل الحواس المتعددة؛ حيث يستخدم أكتر من حاسة في التعليم في

الوقت نفسه مما يؤدي إلى تعلم أفضل ،ويقدم برنامج المحاكاة التفاعلية عروضاً يصعب توافرها في الكتاب

المدرسي.

وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات التي استخدمت طرقاً تكنولوجية حديثة لتنمية الذكاء المكاني ،

كدراسة كل من (النوبي والنفيسي وعامر )6603،التي أكدت على معرفة أثر تنوع أبعاد الصورة في القصة
اإللكترونية ،ودراسة (عبد الحميد )6606،التي كشفت عن فاعلية برنامج متعدد الوسائط قائم على الذكاء

المكاني ،باإلضافة إلى دراسة (الغزال )6605،التي أكدته فاعلية برنامج المحاكاة التفاعلية في تنمية بعض

مهارات التفكير البصري.

وللتحقق من صحة الفرض الثاني والذي ينص على أنه " :ال يحقق برنامج المحاكاة التفاعلية فاعلية
بمعدل كسب (بالك ≥ )0في اختبار الذكاء المكاني لدى طالبات الصف الحادي عشر" قامت الباحثة

باستخدام معادلة (معامل الكسب) وذلك بحساب قيمة الكسب المعدل ( )Blackللوقوف على مستوى الفاعلية
التي حققتها البرنامج القائم على المحاكاة التفاعلية ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم ()12

يوضح قيمة الكسب المعدل Black

األداة

Y

X

P

Y-X

P-X

نسبة الكسب

اختبار الذكاء المكاني

08003

9000

66

8097

06034

0004

 :Xمتوسط درجات التطبيق القبلي : Y ،متوسط درجات التطبيق البعدي :P ،القيمة العظمى لدرجة التطبيق.
يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات الطلبات في التطبيق القبلي الختبار الذكاء المكاني
الكيميائية بلغت ( )9000في حين بلغ متوسط الطلبات في التطبيق البعدي لالختبار ( )08003وكانت القيمة

العظمى لدرجة االختبار ( )66وبلغت نسبة الكسب الختبار المفاهيم الكيميائية (.)0004

ويعد البرنامج مقبول وصالح لالستخدام إذا زادت قيمة الكسب المعدل " "Blackعن واحد صحيح

(حلمي الوكيل؛ ومحمد المفتي )06 :0990،ومن خالل النتائج السابقة نالحظ أن قيمة معدل الكسب

( ).0.1وهي قيمة أكبر من واحد صحيح ،وبهذا نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البحثي" :يحقق
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برنامج المحاكاة التفاعلية فاعلية بمعدل كسب (بالك ≥ )0في اختبار الذكاء المكاني لدى طالبات الصف
الحادي عشر".
خامساً :توصيات الدراسة

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة قد توصي الباحثة بما يلي:

 .0تضمين برامج محوسبة قائمة على المحاكاة التفاعلية في مقرر الكيمياء لطلبة المرحلة الثانوية.

 .6تدريب طالب كلية التربية تخصص علوم بشكل عام ،وكيمياء بشكل خاص على استخدامها أو
المشاركة في إعدادها ،كجزء من إعدادهم للدخول في حقل التدريس ،ومع تكليفهم بإعداد دروس
وأنشطة تعليمية متنوعة للمرحلة مختلفة في ضوء المحاكاة التفاعلية طالما أثبتت فعاليتها في نقلة

نوعية في العمل التدريسي.

 .3تطوير مناهج العلوم بشكل عام في ضوء الذكاء المكاني.

 .4التأكيد على مصممي المناهج وخاصة مناهج العلوم (كيمياء ،أحياء ،فيزياء) ومطوريها بضرورة
إعداد أنشطة تعليمية للوحدات التدريسية بما ينمي المفاهيم بشكل العام لدى المتعلم ،وبما ينمي

الذكاء المكاني في الكيمياء بشكل خاص.

 .5عقد ورش عمل للمعلمين لتدريبهم على كيفية توظيف هذه التقنية لتنمية الذكاء المكاني.

 .0يفضل أن يحتوي كل من دليل المعلم وكراسة المتعلم الذي يتم إعدادهم من قبل و ازرة التربية والتعليم
بعض أشكال للدروس وأنشطة قائمة على المحاكاة التفاعلية لما لها من مميزات عديدة في تغير

عملية استقبال المعلومات مما يؤثر على الطالب بتكوين بنية معرفية جيدة.

 .7إجراء المزيد من البحوث حول فاعلية البرامج المحوسبة القائمة على المحاكاة التفاعلية في تدريس
مواد مختلفة.

سادساً :مقترحات الدراسة

بناء على ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج ،تقترح الباحثة ما يلي:
ً
 .0تقويم مناهج العلوم (الكيمياء والفيزياء واألحياء) بالمرحلة الثانوية على ضوء تنمية المفاهيم الكيميائية،
والذكاء المكاني.

 .6إجراء دراسة لمعرفة فاعلية استخدام المحاكاة التفاعلية في تحسين نواتج التعلم.

 .3دراسة فاعلية المحاكاة التفاعلية في تنمية مهارات تفكير متنوعة ،مثل التفكير االبداعي ،التفكير التأملي،
والتفكير الناقد.

 .4إجراء دراسة مقارنة بين برامج محوسبة قائمة على المحاكاة التفاعلية ،وبعض األساليب األخرى في
التدريس اإللكتروني التفاعلي مثل برمجية الوسائط الفائقة التفاعلية في ضوء تنمية متغيرات جديدة لم

يتناولها البحث الحالي.

 .5دراسة فاعلية برنامج محوسب لمراحل د ارسية أخرى في مادة العلوم.
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المصادر و المراجع

أوالً :المصادر:
 القرآن الكريم.
ثانياً :المراجع:
المراجع العربية:
 .0إبراهيم ،نبيل( .)6600الذكاء المتعدد .ط .0عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.

 .6أبو السعود ،هاني( .)6669برنامج تقني قائم على أسلوب المحاكاة لتنمية بعض مهارات ما وراء
المعرفة في منهاج العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية

التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .3أبو العزايم ،جمال( .)6666النفس المطمئنة .مجلة الطب النفس اإلسالمي ،تصدرها الجمعية العالمية
اإلسالمية للصحة النفسية ،شبكة النفسية العربية ،العدد (.)5

 .4أبو جاللة ،صبحي وعليمات ،محمد( .)6660أساليب التدريس العامة المعاصرة .ط .0الكويت :مكتبة
الفالح.

 .5أبو حمادة ،ناصر الدين( .)6667اختبارات الذكاء وقياس الشخصية وتطبيق ميداني .ط .0عمان:
عالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع.

 .0أبو طير ،بالل( .)6669فاعلية توظيف خرائط المعلومات في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم
العلمية لطالب الصف الثامن .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .7أبو عالم ،رجاء( .)6606مناهج البحث في العلوم والنفسية والتربية .القاهرة :دار النشر للجامعات.

 .8أحمد ،زاهر( .)0997تكنولوجيا التعليم تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية .القاهرة :المكتبة األكاديمية.
 .9أحمد ،فطومة( .)6668أثر استراتيجية المدخل المنظومي في تنمية التحصيل وعمليات العلم والذكاء

البصري المكاني والذكاء الطبيعي في مادة العلوم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي .دراسات في

المناهج وطرق التدريس-مصر ،العدد(.673-666 ، )035

 .06األختر ،عبد الله( .)6668فاعلية برنامج المحاكاة بالكمبيوتر في تنمية التحصيل وبقاء أثر التعلم في
المقرر العملي لمادة اإللكترونيات لطالب كلية المعلمين .دراسات في المناهج وطرق تدريس,

عدد(.066-08 ، )030

 .00أرمسترونج ،ثوماس( .)6660الذكاءات المتعددة في غرفة الصف .ترجمة مدراس الظهران األهلية.
ط .0الدمام :دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع.

 .06األغا ،احسان وعبد المنعم ،عبد الله( .)0994التربية العلمية وطرق تدريسها .ط .3غزة :مكتبة
اليازجي.
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 .03أمين ،إيمان( .)6660تخطيط بعض األنشطة التعليمية المتكاملة لرياض األطفال وقياس أثرها على

تنمية كل من الذكاء المنطقي (الرياضي) والذكاء المكاني (البصري) .مجلة دراسات في المنهاج،

العدد(063-83 ، )004

 .04البابا ،سالم( .)6668برنامج محوسب باستخدام المدخل المنظومي لتنمية المفاهيم العلمية واالحتفاظ
بها لدى طلبة الصف العاشر .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .05بدر ،بثينة( .)6660أثر استخدام الحاسوب في التدريب على حل المشكالت الرياضية في تنمية قدرة
طالبات قسم الرياضيات بكلية التربية بمكة المكرمة على حل المشكالت الرياضية وتكوين اتجاه

إيجابي نحو الرياضيات .رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية بمكة المكرمة ،المملكة السعودية
العربية.

 .00برغوت ،محمود( .)6603أثر التفاعل بين أنواع المحاكاة اإللكترونية واألسلوب المعرفي على اكتساب
المفاهيم التكنولوجية وتنمية اإلبداع التكنولوجي لدى طلبة المرحلة األساسية .رسالة دكتوراه غير
منشورة ،كلية البنات ،جامعة عين شمس ،مصر.
 .07برغوت ،محمود( .)6605فاعلية توظيف المحاكاة الرقمية على تنمية التحصيل في التكنولوجيا لدى
طالبات الصف التاسع األساسي بفلسطين .المجلة الدولية ألنظمة إدارة التعلم ،العدد(03-0 ، )3

 .08بري ،عدنان( .)6666النمذجة والمحاكاة باستخدام Arena and General , SIMAN,Excel
)World

(GPSS

System

Simulation

Purposeمتاح

على

الرابط

التالي:

http://www.abarry.ws/books/simulation book.pdf

 .09بطرس ،حافظ( .)6664تنمية المفاهيم والمهارات العلمية ألطفال ما قبل المدرسة .ط .0عمان :دار
المسيرة.

 .66توفيق ،صالح الدين( .)6666المحاكاة وتطوير التعليم .مجلة مستقبل التربية العربية ،المجلد(،)9
العدد(.300-645 ، )69

 .60جابر ،عبد الحميد( .)6663التصور البصري الذكاءات المتعددة والفهم .اإلمارات :دار الفكر العربي.
 .66جابر ،عبد الحميد( .)6663الذكاءات المتعددة والفهم :تنمية وتعميق .القاهرة :دار الفكر العربي.

 .63جابر ،وليد أحمد( .)6665طرق تدريس العامة وتخطيطها وتطبيقاتها التربوية .األردن :دار الفكر.

 .64جاردن ،هوارد( .)6664أطر العقل .ترجمة محمد بالل الجيوسي .الرياض :مكتبة التربية العربي لدول
الخليج.

 .65الجالد ،ماجد( .)6664تدريس التربية اإلسالمية :األسس النظرية واألساليب العلمية .ط .0عمان:
دار المسيرة.

 .60جمل ،محمد والهويدي ،زيد( .)6663أساليب الكشف عن المبدعين والمتفوقين وتنمية التفكير
اإلبداعي .ط .0العين :دار الكتاب الجامعي.

006

 .67الجهني ،أماني( .)6606أثر المحاكاة الحاسوبية في تنمية بعض عمليات العلم في مقرر الفيزياء

لدى طالبات الصف األول بالمدينة المنورة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة طيبة،

المملكة العربية السعودية.

 .68جودة ،موسى( .)6667أثر اثراء بعض المفاهيم الرياضية بالفكر اإلسالمي على تحصيل طلبة الصف
العاشر األساسي بغزة في مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحوها .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية

التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .69جيهان ،العمران( .)6660الذكاءات المتعددة للطلبة البحرينيين في المرحلة الجامعية لنوع التخصص
األكاديمي :هل الطالب المناسب في التخصص المناسب؟ مجلة العلوم التربوية النفسية ,كلية التربية،

جامعة البحرين ،المجلد( ،)7العدد(.037-78 ، )3

 .36حافظ ،محمود حافظ ،زينب( .)6604فاعلية تدريس الكيمياء وفق أنموذج أبعاد التعلم في تنمية المفاهيم
الكيميائية ومهارات ما وراء المعرفة لدى طالبات الصف األول الثانوي .مجلة أبحاث كلية التربية

األساسية ،المجلد( ،)03العدد(.066-79 ، )0

 .30حسين ،محمد( .)6665مدخل على نظرية الذكاءات المتعددة .عمان :دار الفكر للنشر والتوزيع.

 .36حسين ،محمد( .)6660مدخلك العلمي إلى ورش عمل قوية نظرية الذكاءات المتعددة .ط .0عمان:
دار الفكر للنشر والتوزيع.
 .33حسين ،هيام( .)6605أثر استراتيجية الذكاءات المتعددة في التحصيل واالتجاه لدى طالبات الصف
األول للمتوسط .مجلة ديالي ،العدد(.050-063 ، )05

 .34الحمداني ،رفاه( .)6666المحاكاة الحاسوبية .عمان :دار المناهج للنشر والتوزيع.

 .35الحيلة ،محمد( .)6669تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية التعلمية .ط .5عمان :دار المسير للنشر
والتوزيع.

 .30الخالدي ،موسى( .)6664الذكاء متعدد األبعاد في العملية التعليمية (النظرية والتطبيق)" .مركز القطان
للبحوث والتطوير التربوي" .مجلة رؤى التربوية ،العدد(.44-0 ، )04

 .37خطابية ،عبد الله( .)6600تعليم العلوم للجميع .ط .3عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
 .38الخفاف ،إيمان( .)6669أثر أسلوبي المحاكاة والرسوم التوضيحية في تنمية الوعي البيئي لدى طفل
الروضة .مجلة العلوم النفسية ،العدد(.098-050 ، )05

 .39خله ،أسامة( .)6605أثر استراتيجيتي التناقض المعرفي وبوسن في تعديل التصورات الخطأ للمفاهيم
الفيزيائية لدى طالب الصف الثامن األساسي .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .46خميس ،محمد( .)6663عمليات تكنولوجيا التعليم .القاهرة :مكتب ناني للطباعة والكمبيوتر.
 .40خميس ،محمد( .)6663منتوجات تكنولوجيا التعليم .القاهرة :دا ار الكلمة.

 .46خميس ،محمد( .)6667الكمبيوتر التعليمي وتكنولوجيا الوسائط المتعددة .القاهرة :دار السحاب.
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 .43خميس ،محمد وبرغوت ،محمود واألستاذ ،محمود( .)6603تصميم برنامج كمبيوتري تعليمي قائم على
المحاكاة اإلج رائية وأثره على اكتساب المفاهيم الكيميائية وتنمية اإلبداع لدى طلبة الصف التاسع
األساسي ،مجلة عين شمس ،قسم تكنولوجيا التعليم.

 .44الدردير ،عبد المنعم( .)6664دراسات معاصرة في علم النفس المعرفي .القاهرة :عالم الكتب.
 .45الدسوقي ،وآخرون( .)6606تدريس العلوم بالكمبيوتر .مصر :المكتب الجامعي الحديث.
 .40الدمرداش ،صبري( .)0997أساسيات تدريس العلوم .ط .6القاهرة :دار المعارف.

 .47الدهمش ،عبد الولي ( .)6600أثر استخدام المحاكاة التفاعلية في تدريس العلوم على التفكير اإلبداعي
لدى تالميذ الصف السابع األساسي في صنعاء .مجلة رسالة التربية وعلم النفس ،العدد(، )37

.030-003

 .48الدهمش ،عبد الولي والحمادي ،عبد الله واألشول ،هاشم( .)6605أثر استخدام تجارب المحاكاة
التفاعلية في تصحيح التصورات الخاطئة والبديلة لمفاهيم المادة وخصائصها وحاالتها لدى تالميذ

الصف السابع .مجلة العربية للتربية العلمية والتقنية ،العدد(.44-64 ،)4

 .49دومي ،حسن وقسيم .الشناق( .)6668معوقات التعلم اإللكتروني في مادة الفيزياء من وجهة نظر
المعلمين والطلبة .مجلة العلوم التربوية والنفسية ،المجلد( ،)8العدد(.)6

 .56الديك ،سامية( .)6606أثر المحاكاة بالحاسوب على التحصيل اآلني والمؤجل لطلبة الصف الحادي
عشر العلمي واتجاهاتهم نحو وحدة الميكانيكا ومعلمها .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية،

جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.

 .50الربعي ،بسيوني( .)6605فاعلية استخدام المعمل االفتراضي القائم على االكتشاف الموجه في تنمية
بعض المفاهيم الكيميائية ومهارات التفكير لدى طالب المرحلة الثانوية .رسالة دكتوراه غير منشورة،

كلية التربية ،جامعة المنوفية ،مصر.

 .56رجب ،أمل( .)6606فاعلية استراتيجية التمثيل الدقيق في تنمية المفاهيم الكيميائية ومهارات التفكير
البصري في العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .53الرشيد ،أميرة( .)6600فاعلية استخدام استراتيجية خريطة الداللة في تنمية مهارات الفهم القرائي

لنصوص كيميائية لدى تلميذات الثالث المتوسط بمنطقة الرياض .مجلة العلوم التربوية والنفسية،

المجلد( ،)07العدد(.460-307 ، )6

 .54ريان ،سوزان( .)6606فعالية استخدام استراتيجية فيج وتسكي في تدريس الرياضيات وبقاء أثر التعلم
لدى طالبات الصف السادي بغزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .55زغلول ،عاطف( .)6663فاعلية المحاكاة باستخدام الكمبيوتر في تنمية المفاهيم العلمية لدى األطفال
الفائقين بمرحلة الرياض .المؤتمر العلمي السابع للتربية العلمية :نحو تربية علمية أفضل ،أبو

سلطان36-67،يوليو.668-600 ،
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 .50زنقور ،ماهر( .)6603أثر برمجية تفاعلية قائمة على المحاكاة الحاسوبية لألشكال الهندسية ثالثية

األبعاد في تنمية مهارات التفكير البصري والتعلم المنظم ذاتياً لدى طالب الصف الثاني المتوسط
بمنطقة الباحة .مجلة تربويات الرياضيات-مصر ،المجلد( ،)00العدد(.064-36 ، )6

 .57زيتون ،عايش( .)6664أساليب تدريس العلوم .ط .0األردن :دار الشروق للنشر والتوزيع.

 .58زيتون ،كمال( .)6666تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالت .القاهرة :عالم الكتب.

 .59الزيود ،نادر وعليان ،هشام( .)0998مبادئ القياس والتقويم في التربية .ط .0عمان :دار الفكر.

 .06السرطاوي ،عادل( .)6660معوقات تعلم الحاسوب وتعلميه في المدارس الحكومية في محافظات
الشمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والطلبة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح

الوطنية ،نابلس.

 .00سالمة ،عادل( .)6664تنمية المفاهيم والمهارات العلمية وطرق تدريسها .ط .0عمان :دار الفكر.

 .06سالمة ،عبد الحافظ( .)6667أساليب تدريس العلوم والرياضيات .األردن :دار اليازوري للنشر
والتوزيع.

 .03السلطي ،ناديا( .)6664التعليم المستند إلى الدماغ .ط .0األردن :دار المسيرة.
 .04السلمي ،سامية( .)6605فاعلية المحاكاة اإللكترونية لواجهة المستخدم الرسومية لتنمية مهارات إدارة
قواعد البيانات لدى طالبات الصف الثاني بجدة .المؤتمر الدولي الرابع للتعلم اإللكتروني والتعليم عن

بعد ،المملكة العربية السعودية60-5 ،مايو.36-0 ،

 .05السيد ،عاطف( .)6666تكنولوجيا التعليم بنمطين للمحاكاة على التحصيل ومهارات حل المشكالت في

الكيمياء لدى تالميذ الصف األول الثانوي العام .مجلة كلية التربية ,جامعة الزقازيق ،الجزء الثاني،

.603-663

 .00الشافي ،سنية( .)6660خرائط التفكير وأثرها على تحصيل المفاهيم العلمية وتعزيز استخدام
استراتيجيات تنظيم الذات لتعلم العلوم لتالميذ المرحلة اإلعدادية .المؤتمر العلمي العاشر" التربية

العلمية وتحديات العصر ورؤى المستقبل" ،الجمعية المصرية للتربية العلمية ،المجل د.0

 .07شحاتة ،نشوى( .)6605أثر اختالف نمط بيئة إلكترونية على مراسي التعلم في تنمية مهارات تطوير

برمجيات المحاكاة لدى طالب الدبلوم المهني بكلية التربية .دراسات عربية في التربية وعلم النفس-

السعودية ,العدد(.065-70 ، )06

 .08الشمالي ،محمود( .)6603المفاهيم الكيميائية البديلة لدى طلبة أساليب تدريس العلوم في الجامعات
الفلسطينية .مجلة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،العدد(.379-350 ، )35

 .09الشنطي ،عفاف( .)6600التوافق بين ثقافة الصورة والكلمات كمعيار للجودة في محتوى كتاب العلوم
الفلسطيني بجزأيه للصف الرابع األساسي .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر،

غزة.
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 .76الشوبكي ،ناهد( .)6605أثر توظيف استراتيجية التلمذة المعرفية في تنمية المفاهيم الكيميائية وحب

االستطالع العلمي في العلوم لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة .رسالة ماجستير غير منشورة،

كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .70الشون ،هادي والشيباني ،ماجد( .)6603فاعلية التدريس باستراتيجية المحطات العلمية في الذكاء
البصري المكاني في الفيزياء لدى طالب الصف األول المتوسط .مجلة القادسية في اآلداب والعلوم

التربوية ،المجلد( ،)06العدد(.690-667 ، )6-0

 .76الشيباوي ،ماجد( .)6606أثر التدريس باستراتيجية المحطات العلمية على التحصيل والذكاء البصري
المكاني في الفيزياء لدى طالب الصف األول المتوسط .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية،

جامعة القادسية ،العراق.
 .73الشيخ ،هاني( .)6605أثر اختالف تصميم تقديم الدعم التدريبي اإللكتروني في تجارب المحاكاة
بالمختبرات االفتراضية على األداء المهارى المعملي لدى طلبة الجامعة .المؤتمر الدولي الرابع للتعلم

اإللكتروني والتعليم عن بعد ،المملكة السعودية5-60 ،مايو.46-0 ،

 .74صالح ،صالح( .)6603تقومي محتوى الكتب للعلوم بالمرحلة اإلعدادية على ضوء مهارات التفكير
البصري ومدى اكتساب التالميذ لها .مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس ,رابطة التربويين

العرب ،العدد( ،)30الجزء ( ،)3نوفمبر00-4 ،

 .75الصعوب ،طارق( .)6603فاعلية استراتيجية قائمة على بعض أساليب التعلم النشط لتنمية المفاهيم
الكيميائية والمهارات العملية والميل نحو الكيمياء لدى طلبة الصف الحادي عشر باألردن .رسالة

دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة القاهرة ،مصر.

 .70الصفار ،أسامة( .)6603فاعلية استراتيجية الذكاء البصري في تحصيل طلبة قسم التربية الفنية في مادة
المنظور .مجلة األكاديمي ،العدد(.098-080 ، )00

 .77طاهر ،ياسر( .)6668أثر استخدام أنموذج بياجيه في اكتساب المفاهيم الكيميائية لدى طالب الصف
الخامس العلمي في مدينة كركوك .مجلة جامعة كركوك ،المجلد( ،)3العدد(.67-0 ، )6

 .78عامر ،طارق ومحمد ،ربيع( .)6668الذكاءات المتعددة .ط .6عمان :دار اليازوري للنشر والتوزيع.

 .79عبد الحميد ،أسماء( .)6606فاعلية برنامج متعدد الوسائط قائم على الذكاء البصري المكاني لتنمية
بعض مهارات إنتاج الرسومات التعليمية الرقمية لدى طالب تكنولوجيا التعليم .رسالة ماجستير غير

منشورة ،كلية التربية ،جامعة القاهرة ،مصر.
 .86عبد السميع ،عزة والشين ،سمر( .)6660فعالية برنامج قائم على الذكاءات المتعددة لتنمية التحصيل
والتفكير الرياضي والميل نحو الرياضيات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية .مجلة دراسات في المناهج

وطرق التدريس ،عدد(.)008

 .80عبد الصاحب ،اقبال وجاسم ،اشواق( .)6606ماهية المفاهيم وأساليب تصحيح المفاهيم الخاطئة.
عمان :دار الصفاء للنشر والتوزيع.
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 .86عبد العزيز ،حمدي( .)6603تصميم بيئة تعلم إلكترونية قائمة على المحاكاة الحاسوبية وأثرها في تنمية
بعض مهارات األعمال المكتبية وتحسين مهارات عمق التعلم لدى طالب المدارس الثانوية التجارية.

المجلة األردنية في العلوم التربوية ،المجلد( ،)9العدد(.696-675 ، )3

 .83عبد الهادي ،نبيل( .)6664سيكولوجية اللعب وأثرها على تعلم األطفال .ط .6عمان :دار وائل للنشر
والتوزيع.

 .84عبيد ،وليم وآخرون( .)6666تربويات رياضيات .القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية.

 .85عبيد ،وليم( .)6664تعليم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطلبات المعايير والثقافة التفكير.
ط .0عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.

 .80عبيدات ،ذوقان وأبو السميد ،سهيلة( .)6665الدماغ والتعليم والتفكير .عمان :دار بونوة للنشر
والتوزيع.

 .87العبيدي ،عبد الله( .)0997القدرات العقلية المهمة في درجات االمتحان الوزاري للمرحلة المتوسطة.
رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة بغداد ،العراق.

 .88العربيد ،محمد( .)6606أثر برنامج بالوسائط المتعددة في تنمية المفاهيم ومهارات حل المسألة
الفيزيائية لدى طالب الصف الحادي عشر .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة.

 .89عرفة ،صالح الدين( .)6660تفكير بال حدود رؤى تربوية معاصرة في تعليم التفكير وتعلمه .ط.0
القاهرة :عالم الكتب.

 .96عز الدين ،سوسن والعويضي ،وفاء( .)6660أساليب تعلم طالبات كلية التربية للبنات وفق نظرية

الذكاءات المتعددة بالمملكة السعودية بمحافظة جدة .مجلة القراءة والمعرفة ،عدد( ،)50الجمعية

المصرية للقراءة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،القاهرة.

 .90عزمي ،نبيل( .)6668تكنولوجيا التعليم اإللكتروني .القاهرة :عالم الكتب.
 .96عزمي ،نبيل( .)6604بيئات التعلم التفاعلية .القاهر :دار الفكر العربي.

 .93عطا الله ،ميشيل( .)6660طرق وأساليب تدريس العلوم .عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
 .94عفانة ،عزو وآخرون( .)6665أساليب تدريس الحاسوب .ط .0غزة :مكتبة آفاق.

 .95عفانة ،عزو ولخازندار ،نائلة( .)6667التدريس الصفي بالذكاءات المتعددة .ط .0غزة :مكتبة آفاق.
 .90عقل ،أنور( .)6660نحو تقويم أفضل .لبنان :دار النهضة.

 .97عالونة ،شفيق وحمد ،علي( .)6606أثر التدريس بالحاسوب في التحصيل ومفهوم الذات األكاديمي
لدى طلبة الصف الثالث األساسي .مجلة العلوم التربوية والنفسية ،المجلد ( ،)00العدد(.85-05، )0

 .98عمر ،حج سوزان والعتيبي ،ريم( .)6604مستوى الفهم القرائي للمفاهيم الكيميائية في كتاب العلوم
للصف الثالث المتوسط .مجلة األردنية في العلوم التربوية ،المجلد( ،)06العدد(.630-609 ، )6
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 .99العمري ،عبد العزيز( .)6604فاعلية برنامج المحاكاة في اكساب مهارات التشريح وخفض زمن التعلم
في مادة األحياء لدى طالب كلية العلوم بالمخواة .المجلة الدولية لالتصاالت الجمعية العربية

للحاسبات ،عدد خاص.35-09 ،

 .066عويد ،فالح( .)6669فاعلية الخرائط المفاهيمي في اكتساب المفاهيم الكيميائية لدى طالب الصف
التاسع الثاني المتوسط .مجلة الفتح ،العدد(.557-503 ، )40

 .060الغريب ،زاهر( .)6660تكنولوجيا المعلومات وتحديات التعليم .القاهرة :عالم الكتب.

 .066الغزال ،مي( .)6605فاعلية استخدام المحاكاة التفاعلية القائمة على التعلم الذاتي في تنمية
المفاهيم الكيميائية ,وبعض مهارات التفكير البصري لدى طالب المرحلة الثانوية .رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية التربية ،جامعة قناة السويس ،مصر.

 .063الغمرين ،زاهر( .)6604أثر توظيف د اريف في تعديل التصورات الخاطئة للمفاهيم العلمية لدى
طالب الصف العاشر األساسي .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .064الفار ،ابراهيم( .)6666استخدام الحاسوب في التعليم .القاهرة :دار الفكر للطباعة والنشر.

 .065فرج الله ،عبد الكريم والنجار ،إياد( .)6604فاعلية وحدة محوسبة في الهندسة لتنمية التفكير
الهندسي والتحصيل الدراسي لدى تلميذات الصف الرابع األساسي .مجلة األقصى (سلسلة العلوم

اإلنسانية) ،المجلد( ،)08العدد(.044-068 ، )6

 .060الفقهي ،عبد الواحد( .)6606الذكاءات المتعددة :التأسيس العلمي.ط.0

 .067الفليح ،خالد وآخرون( .)6669تصميم التدريس .القاهرة :دار عالم الكتب الحديث.

 .068فنونة ،زاهر( .)6606أثر استخدام نموذج التعلم التوليدي والعصف الذهني في تنمية المفاهيم
واالتجاه نحو األحياء لدى طالب الصف الحادي عشر بمحافظات غزة .رسالة ماجستير غير منشورة،

كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .069القرشي ،خالد وآخرون( .)6668الكيمياء للصف األول الثانوي .ط .03الرياض :دار الوطنية للنشر
والتوزيع.

 .006الكرش ،محمد( .)0998أثر استراتيجيات التغير المفهومية لبعض الرياضية لدى طالب الصف

األول االعدادي .دراسات في المناهج وطرق تدريس ،عدد خاص بأنشطة المؤتمر العلمي العاشر في

الفترة من ( )69-68يوليو ،القاهرة.

 .000اللقاني ،أحمد والجمل ،علي( .)6663معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق
التدريس .القاهرة :عالم الكتب.

 .006اللهيبي ،عبد الر ازق( .)6600أثر استخدام استراتيجية مخطط البيت الدائري في التحصيل والبكاء

البصري المكاني في الفيزياء لدى طلبة الصف الثاني المتوسط .مجلة ديالي ،العدد(-686 ، )09
.368

 .003اللولو ،فتحية واألغا ،احسان( .)6669تدريس العلوم في التعليم العام .ط .6فلسطين :مكتبة آفاق.
022

 .004محمد ،هدى( .)6606أثر استخدام نموذج التعلم التوليدي في تدريس العلوم على اكتساب

المفاهيم العلمية وتنمية مهارات ما وراء المعرفة لتالميذ الصف السادس االبتدائي .رسالة ماجستير

غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة المينا ،مصر.

 .005محمد ،وآخرون( .)6664تكنولوجيا التعليم (مفاهيم وتطبيقات) .عمان :دار الفكر للنشر والتوزيع.

 .000مرسي ،سمر( .)6603فاعلية برنامج قائم على التعلم المدمج لتصويب التصورات البديلة للمفاهيم

الكيميائية لدى طلبة المرحلة الثانوية .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة المنوفية،

مصر.

 .007المسعودي ،عبير والمزروع ،هيا( .)6604فاعلية المحاكاة الحاسوبية وفق االستقصاء في تنمية

االستيعاب المفاهيمي في الفيزياء لدى طالبات المرحلة الثانوية .مجلة دراسات العلوم التربوية،

المجلد( ،)40العدد(.66-0 ، )0

 .008المسعودي ،عبير( .)6606فاعلية المحاكاة الحاسوبية وفق االستقصاء في تنمية االستيعاب
المفاهيمي في الفيزياء لدى طالبات المرحلة الثانوية .رسالة ماجستير غير منشورة بمركز التميز

البحثي في تطوير العلوم والرياضيات ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية.

 .009مصطفى ،أحمد( .)6664الحاسبات في الفن والتصميم .ط .6القاهرة :نقابة المصممين.

 .066مصطفى ،أحمد( .)6669مدخل في التصميم والمعرفة .القاهرة :نقابة مصممي الفنون التطبيقية.

 .060مطر ،أحمد( .)6664أثر استخدام كل من استراتيجيتي كلومير وديف في التدريس على اكتساب

طلبة الصف الثامن األساسي للمفاهيم الرياضية .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة

األزهر ،غزة.

 .066المغربي ،أحمد( .)6606مقاييس واختبارات الذكاء في ميزان نظرية الذكاء الكلي .ط .0القاهرة:
دار الفجر للنشر والتوزيع.

 .063مهدي ،حسن( .)6606فاعلية استراتيجيتين للتعلم التشاركي القائم على الويب في تنمية مهارات
توليد وتطبيق المعرفة لدى طلبة جامعة األقصى .رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة عين

شمس ،مصر.

 .064الناشف ،هدى( .)6663تصميم البرامج التعليمية ألطفال ما قبل المدرسة .القاهرة :دار الكتاب
الحديث.

 .065النجار ،إياد وآخرون( .)6666الحاسوب وتطبيقاته التربوية .األردن :عالم الكتب للنشر والتوزيع.

 .060النجدي ،أحمد وآخرون( .)6664طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة في تدريس العلوم .ط.0
القاهرة :دار الفكر العربي.

 .067النجدي ،وآخرون( .)6667طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة في تدريس العلوم .القاهرة :دار الفكر
العربي.
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 .068النذير ،محمد( .)6605درجة الذكاء المكاني وعالقتها بالتحصيل الدراسي في الرياضيات لدى
الطالب المستجدين بجامعة الملك سعود .مجلة كلية التربية (جامعة بنها) ,مجلد( ،)60العدد(، )060

.669-658

 .069نصار ،دينا( .)6600فاعلية الكتاب اإللكتروني على تنمية كل من مهارة صيانة الحاسب اآللي
والذكاء البصري /المكاني لدى طالب الفرقة الرابعة شعبة معلم حاسب آلي .رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية التربية النوعية ،جامعة طنطا ،مصر.

 .036نصر الله ،حسن( .)6606فاعلية برنامج محوسب قائم على أسلوب المحاكاة في تنمية مهارات
التعامل مع الشبكات لدى طالب كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية .رسالة ماجستير غير منشورة،

كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .030النوبي ،أحمد والنفيسي ،خالد وعامر ،محمد( .)6603أثر تنوع أبعاد الصورة في القصة اإللكترونية
على تنمية الذكاء المكاني لتلميذات الصف األول االبتدائي ورضا أولياء أمورهن .المؤتمر الدولي

الثالث للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد ،المملكة العربية السعودية7-4 ،فبراير.65-0 ،

 .036نوفل ،محمد( .)6667الذكاء المتعدد في غرفة الصف النظرية والتطبيق .ط .0عمان :دار المسيرة
للنشر والتوزيع.

 .033نوفل ،محمد( .)6606الذكاء المتعدد في غرفة الصف النظرية والتطبيق .ط .6عمان :دار المسيرة
للنشر والتوزيع والطباعة.

 .034الهرش ،عايد وآخرون( .)6663تصميم البرمجيات التعليمية .عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.

 .035هواري ،أميرة( .)6606فاعلية برنامج تربوي في تنمية الذكاء البصري المكاني لطفل الروضة.
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية رياض األطفال ،جامعة القاهرة ،مصر.

 .030الوكيل ،حلمي والمفتي ،محمد( .)0990المناهج :المفهوم والعناصر واألسس والتنظيمات والتطوير،
كلية التربية ،جامعة عين شمس ،القاهرة.

 .037يونس ،فتحي وآخرون( .)6664المناهج ,األسس ,المكونات ,التنظيمات ,التطوير .ط .0عمان:
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
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المالحق

ملحق ()1

دليل المعلم

جامعــــــــــــــة األزهـــــــــــــر –غــــــــــــــزة
عمــــــــــادة الدراســــــــــــات العــــــــــــليا
كلــــــــــــــــــــــــــــــــية التربيـــــــــــــــــــــــــــــــة
ماجســتير منــاهج وطــرق تــدريس

السيـد  /ـة ................................................ :حفظه/ها الله
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع :تحكيم دليل المعلم في تدريس الكيمياء من خالل برنامج محوسب قائم على
المحاكاة التفاعلية
تقوم الباحثة بإجراء دراستها الموسومة ب " :فاعلية برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية

لتنمية المفاهيم الكيميائية والذكاء المكاني لدى طالبات الصف الحادي عشر في محافظة خان يونس"،

وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية تخصص مناهج وطرق التدريس ،ومن متطلبات

البحث الحكم على مدى صالحية اختبار دليل المعلم الذي َّ
أعدته الباحثة في الوحدة الثانية "التفاعل الكيميائي
والحسابات الكيميائية" من كتاب الكيمياء للصف الحادي عشر-الفصل الدراسي األول.
لذا نرجو من سيادتكم التحكيم ضمن النقاط التالية:
 .0مدى توظيف البرنامج المحوسب القائم على المحاكاة التفاعلية في تنمية متغيرات الدراسة.
 .6وجود اتساق بن األهداف التعليمية لكل درس ومحتواه.
 .3السالمة العلمية واللغوية للدليل.
 .4مالءمة أساليب التقويم لألهداف السلوكية ،ولما تتضمنه الدروس.

شاكرين لكم حسن تعاونكم
الباحثة
فداء ماجد األسطل
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البيانات الشخصية للمحكم :
االسم .................................. :

الدرجة العلمية .............................:

التخصص ............................. :

مكان العمل ..............................:

دليل المعلم
دليل المعلم لتوظيف برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية لتنمية المفاهيم الكيميائية والذكاء المكاني
في مبحث الكيمياء للصف الحادي عشر الوحدة الثانية " التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية".

عزيزي المعلم /عزيزتي المعلمة:
يسرني أن أقدم إليك هذا الدليل اإلرشادي الذي قد يعينك على أداء رسالتك العظيمة في تربية األجيال
وتنشئتهم؛ حيث أنه مخصص لتوظيف برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية في تدريس الوحدة
الثانية "التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية" من كتاب "الكيمياء" للصف الحادي عشر .الفصل
الدراسي األول  ,الذي أعدته الباحثة ضمن اجراءات تطبيق دراستها بعنوان " فاعلية برنامج محوسب
قائم على المحاكاة التفاعلية لتنمية المفاهيم الكيميائية والذكاء المكاني لدى طالبات الصف الحادي عشر في
محافظة خان يونس ".
يهدف هذا الدليل إلى مساعدتك في استخدام التطبيقات التكنولوجية المحوسبة والحديثة في تعليم
الكيمياء ,مما يحقق البهجة والمتعة للعملية التعليمية ,ويزيد من تشويق وإثارة دافعية المتعلم وبقاء أثر
التعلم عندهم لفترة طويلة ويزيد رغبتهم واتجاهاتهم نحو دراسة المواد العلمية عامة ,والكيمياء خاصة مما
يساعد في حل المشكلة ابتعاد طالب المرحلة الثانوية عن دراسة القسم العلمي.
ويتضمن هذا الدليل ما يلي:
-

الخطة الزمنية لتدريس الوحدة المقترحة.
نبذة عن المحاكاة التفاعلية.
نبذة عن المفاهيم الكيميائية والذكاء المكاني المراد تنميتهم.
كيفية تدريس موضوعات الوحدة باستخدام البرنامج المحوسب القائم على المحاكاة التفاعلية.
الوسائل التعليمية المستخدمة.
أساليب التقويم.
الباحثة
فداء ماجد األسطل
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الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الوحدة الثانية " التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية".
الفصل

عنوان الفصل

األول

التفاعل الكيميائي

الثاني

الحسابات الكيميائية.

رقم الدرس

عنوان الدرس

عدد الحصص

األول

كيفية حدوث التفاعل الكيميائي.

0

الثاني

صيغ المركبات األيونية.

3

الثالث

المعادلة الكيميائية.

0

الرابع

المعادالت األيونية وقواعد الذائبية.

6

الخامس

تفاعالت االتحاد والتحلل.

0

السادس

تفاعالت االحالل البسيط.

0

السابع

تفاعالت الترسيب.

0

الثامن

تفاعالت التعادل ،وتفاعالت التي تطلق غا اًز.

0

التاسع

المول

العاشر

حساب كتلة /كتلة.

6

الحادي عشر

قاعدة افوجادرو والحسابات الحجمية.

0

الثاني عشر

الحسابات الكيميائية للمحاليل المائية.

0

الثالث عشر

حسابات المادة المحددة

6

الرابع عشر

الناتج النظري والمئوي.

0

المجموع

0
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نبذة عن المحاكاة التفاعلية:
يعرف (عزمي " :)434 :6668 ،أساليب تطبيقية يتم فيها التعليم والتعلم وفقاً لمواقف افتراضية من
حيث :التجربة ،والبحث ،والتحقق ،وتتم عملية التعلم فيها بأن يدرس المشاركون فيها مبادئ أساسية عن
طريق تطبيقها ومالحظة نتائج هذه التطبيقات".

وتعرف الباحثة المحاكاة التفاعلية اجرائياً " :نظام يقلد الواقع بشكل افتراضي وآمن ويساعد المعلم على

اكتساب المزيد من الخبرات ،والمتعلم على تنمية العديد من المهارات والقدرة على اتخاذ الق اررات".
مميزات توظيف المحاكاة التفاعلية في العملية التعليمية والتعلمية:
033

يتفق كل من (عزمي( ،)87-80 :6604،الحيلة( ،)670 :6669،توفيق،)678 :6663،

و(بري )00-05 :6666،على مميزات المحاكاة التفاعلية كما يأتي:

 -0توفير النفقات الكبيرة التي تنفق في التدريب من خالل الواقع الفعلي.
 -2التحكم في الوقت بمرونة شديدة عند القيام بالتدريب سواء بزيادته في حالة التجارب التي تحدث بسرعة
أو بإنقاصه في حالة التجارب طويلة األمد.

 -3التغلب على عدم وجود الواقع الحقيقي المحاكي (البعد الزماني أو المكاني).
 -4تساعد في اكتساب المتعلم للمهارات ،ثقته في بنفسه ،واستدعائه للمعلومات نتيجة إجرائه التجارب
يدوياً.

 -5تساعد على التعلم التفاعلي وتفريد التعلم ،والحرية في تعديل بعض المواقف.

 -6إتاحة الفرصة للمتعلم الرتكاب األخطاء دون أن يكون لها عواقب وخيمة تهدد حياته أو تؤذيه.
 -7إتاحة الفرصة للتعلم النشط واتخاذ ق اررات بنفسه.

 -8تحقيق التعلم باالكتشاف؛ مما يؤدي إلى تنمية المفاهيم لدى المتعلمين وإتقان المهارات.
نبذة عن الذكاء المكاني:
يعرفه (ابراهيم " :)05 :6600 ،القدرة على خلق تمثيالت مرئية للعالم في الفضاء وتكييفها ذهنياً

وبطريقة ملموسة ،كما يمكن صاحبه من إدراك االتجاه ،والتعرف على الوجود أو األماكن ،وإبراز التفاصيل،
وإدراك المجال وتكوين تمثيل عنه".

وتعرف الباحثة الذكاء المكاني اجرائياُ " :القدرة على التصور المكاني ،وتنسيق الصور الثنائية والثالثية
األبعاد ،ويتطلب هذا النوع من الذكاء توافر درجة من الحساسية للون والخط والشكل والطبيعة ومجال
العالقات التي توجد بين هذه العناصر".
مؤشرات الذكاء المكاني:
يضيف (جمل والهويدي )40 :6663،للتعرف على الذكاء المكاني لدى المتعلم من خالل عدد من

المؤشرات والخصائص منها:

 -0يستجيب بسرعة إلى األلوان واألشكال والصور.
 -2يحب تصور األشياء وتصنيفها.

 -3يفضل الكتب المزودة باألشكال والمخططات والصور.
 -4يدقق في األشكال والرسومات والمخططات ويبحث في العالقات بينها.
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نبذة عن المفاهيم الكيميائية:
تعرف (الشوبكي )50 :6606 ،أنها " :أفكار مجردة ذات طبيعة متغيرة تشير إلى خصائص جوهرية

مميزة للشيء وقد تكون أسماء أو مصطلحات أو رموز يمكن الوصول إليها من خالل تصورات ذهنية لظاهرة

معينة".

أهمية المفاهيم الكيميائية:

ويرى (سالمة  )30 :6667،أن أهمية المفاهيم تكمن في التالي:

 -0إذا حدد المفهوم ،وتم التعرف عليه بشكل واضح ،فإن ذلك يساعد على التعلم.

 -2إن المفاهيم ،إذا عرضت بشكل واضح  ،فإنها تساعد على التذكر واالسترجاع أو االستدعاء.
 -3للمفاهيم أهمية في مجال اإلفادة العلمية التطبيقية.

 -4االندماج ما بين الحقائق العلمية والمفاهيم لكي تشكل نسقاً علمياً متكامالً وال يكون ذلك الربط بين
المجالين المذكورين إال بإتباع طرق علمية.
 -5تحديد أهم المفاهيم التي يمكن لها أن تنمي قدرات وإمكانات المتعلم بصورة ايجابية.

 -6أهميته في تكوين الخطوات الذهنية ،ممثالً ذلك بتحديد مسائل هامة لها دور هام في تشكيل الفهم
العام لدى الطالب في أي مرحلة من المراحل التعليمية التي يمر بها.

وقد قامت الباحثة بتحليل محتوى الوحدة الثانية " التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية" ،وتم
استخالص ( )36مفهوم كيميائي من الوحدة المقررة على الطلبة في مبحث الكيمياء.
الوسائل المستخدمة في التدريس:
أجهزة حواسيب تم تنزيل البرنامج المعد عليها.

أساليب التقويم:

الهدف من عملية التقويم معرفة مدى تحقق األهداف المرجوة؛ بحيث يتم تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط
الضعف ،واستخدمت الباحثة ثالثة أنواع من التقويم تم اعدادهم داخل البرنامج:

 التقويم القبلي :ويكون في بداية الدرس ،قبل البدء الدرس الجديد ولمناقشة الشرح واألنشطة. -التقويم البنائي :ويكون أثناء شرح الدرس ،وبعد االنتهاء من كل هدف سلوكي.

 -التقويم الختامي :ويكون في نهاية الدرس بعد االنتهاء من المناقشة والشرح واألنشطة.
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عنوان الدرس :كيفية حدوث التفاعل
الكيميائي
الخبرات السابقة:
يذكر الطالب التفاعالت التي تحدث في حياتنا اليومية؟
المفاهيم المتضمنة:
التفاعل الكيميائي-مؤشرات حدوث التفاعل الكيميائي
استراتيجية التدريس:
تقوم آلية التدريس على التعلم الذاتي بمساعدة البرمجية المحوسبة القائمة على المحاكاة التفاعلية الخاصة

بكيفية حدوث التفاعل الكيميائي.
الوسائل التعليمية المستخدمة:

أجهزة حاسوب – جهاز العرض(-)LCDالبرنامج المحوسب القائم على المحاكاة التفاعلية الخاصة بكيفية
حدوث التفاعل الكيميائي.

األهداف العامة للدرس:

 -0أن يعرف التفاعل الكيميائي.

 -6أن يوضح كيفية حدوث التفاعل الكيميائي.
األهداف السلوكية
 -0أن يعرف على كيفية
حدوث التفاعل الكيميائي

التقويم

خطوات التنفيذ
-0

 يبدأ الطلبة بالتعلم درس التفاعل الكيميائي ،من
خالل البدء بالتجربة التفاعل الكيميائي لتكون

يتفاعل جزيئان من

الهيدروجين مع جزئ أكسجين
إلنتاج جزيئين من الماء بين

غاز كلوريد الهيدروجين الذي يحاكيها برنامج

الروابط التي تكسرت ،والروابط

المحاكاة التفاعلية.

التي تكونت.

 يطلب المعلم من الطلبة التصور المكاني الجيد
والتحليل لما يحدث خالل النافذة التي أمامهم
لمحاولة استنتاج كيفية حدوث التفاعل

-6

أن يعطي تعريفاً

لمفهوم التفاعل
الكيميائي.

 الكيميائي ،وكتابة ووزن المعادلة الكيميائية.

 -0اختر اإلجابة الصحيحة بوضع

 بعد انتهاء الطلبة من تجربة تكوين غاز الكلوريد -
الهيدروجين يظهر لهم البرنامج موضحاً مفهوم
036

دائرة حول رمزها:
أي العبارات التالية يعبر عن
مفهوم التفاعل الكيميائي:

التفاعل الكيميائي.

أ-

تكوين روابط جديدة بين ذرات

المواد المتفاعلة بكسر الروابط

بين ذرات المواد الناتجة.
ب -تكوين روابط جديدة بين ذرات
المواد الناتجة وذلك بتكوين
روابط بين ذرات المواد
المتفاعلة.

ج -تكوين روابط جديدة بين ذرات
المواد الناتجة بكسر روابط بين
ذرات المواد المتفاعلة.
 -3أن يحدد مؤشرات
حدوث التفاعل

 يبدأ الطلبة بالتفاعل مع القوارير التي تعبر عن

مؤشرات حدوث التفاعل الكيميائي ،فعند تفاعلهم
مع قارورة يظهر لهم مسمى كل مؤشر لحدوث

الكيميائي.

التفاعل الكيميائي.
 يقوم المعلم بالمتابعة الطلبة لتأكد من أن األمور
على ما يرام وأن الطلبة يتفاعلون مع البرنامج
بشكل جيد دون أي صعوبات.

 -6من مؤشرات حدوث التفاعل
الكيميائي:

درجة ح اررة ثابتة.
تكوين راسب.

ثبات اللون.

عدم تصاعد غازات.

 يوجه المعلم الطلبة بعد االنتهاء من تعلم الدرس
إلى صفحة االختبار البعدي ،ومن يتمكن من
الطلبة اإلجابة على جميع أسئلة االختبار

البعدي والحصول على النسبة المطلوبة سوف
يقوم البرنامج بتهنئته لتمكنه من فهم الدرس
بشكل ممتاز ،ويستطيع االنتقال إلى الدرس
الثاني.

تقويم ختامي

احتراق غاز الميثان بوجود كمية كبيرة من األكسجين ،يؤدي إلى تكوين ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء،

حسب المعادلة الكيميائية اَلتية:

CO2(g) + 2H2O(g) + Heat
من المعادلة السابقة بين الروابط التي كسرت والروابط التي تكونت.
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)CH4 (g)+ 2O2(g

صيغ المركبات األيونية
الخبرات السابقة:
يعدد أنواع المركبات الكيميائية
المفاهيم المتضمنة:

المركب األيوني-المجموعة األيونية-الصيغة الكيميائية.

استراتيجية التدريس:

تقوم آلية التدريس على التعلم الذاتي بمساعدة البرمجية المحوسبة القائمة على المحاكاة التفاعلية الخاصة

بالصيغ المركبات األيونية.

الوسائل التعليمية المستخدمة:
أجهزة حاسوب – جهاز العرض (-)LCDالبرنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية الخاصة بالصيغ
المركبات الكيميائية.

األهداف العامة للدرس:
 -0يكتب صيغ المركبات األيونية.
األهداف السلوكية
 -0أن يحدد شروط كتابة صيغ

خطوات التنفيذ


يبدأ الطلبة بالتعلم درس صيغ المركبات
األيونية ،يقوم الطلبة بعرض شروط

المركب األيوني.

صيغ المركبات األيونية من خالل

تفاعلهم مع األمثلة الموجودة في
البرنامج للدرس.


يشير المعلم إلى ضرورة قراءة التعليمات
الموجودة لتفادي الوقوع بالفهم الخاطئ.

التقويم
رتب شروط كتابة صيغة المركب
األيوني من حيث األولوية.
أ )( -يضع أرقام صغيرة أسفل
يمين للتعبير عن عدد أيونات
العنصر في المركب.
ب )( -حاصل ضرب عدد أكسدة
كل أيون في عدد
أيوناته=صفر.



ينوه المعلم إلى ضرورة حفظ الرموز
أيونات العناصر والمجموعات األيونية
وأسماؤها؛ حيث يعرض البرنامج هذه
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ج )( -يكتب رمز األيون الموجب
أوالً ثم الرمز األيون السالب.

الرموز بطريقة شيقة وسهلة الحفظ دون
أن يواجه الطلبة أي صعوبة في الحفظ.



يطلب المعلم من الطلبة التصور

المكاني الجيد والتحليل لما يحدث خالل

النافذة وذلك بمحاول استنتاج كيفية

 -6أن يكتب صيغ كيميائية

كتابة صيغ المركبات األيونية وتسميتها.

للمركبات األيونية.


يالحظ المعلم استمتاع الطلبة من خالل
استخدامهم للبرمجية المحوسبة القائمة
على المحاكاة التفاعلية.



بعد االنتهاء من تعلم الدرس ،يوجه

المعلم الطلبة إلى االنتقال إلى االختبار

 -3أن يسمي صيغ رمزية
للمركبات األيونية.

البعدي لكي يظهر مدى تعلمهم وفهمهم
للدرس لينتقلوا للدرس الثالث.

تقويم ختامي
ما اسم وصيغة المركب الناتج من تفاعل كل من:
 .0الكالسيوم والفلور.

 .6السترونشيوم واألكسجين.
 .3الصوديوم والنيتروجين.
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 -0ما اسم وصيغة المركب الناتج
من تفاعل ،)Pb( :
(.)CH3COO

المعادالت الكيميائية

الخبرات السابقة:
يوضح المقصود بالتفاعل الكيميائي.
المفاهيم المتضمنة:
المعادلة الكيميائية-المعادلة الكيميائية الموزونة.
استراتيجية التدريس:
تقوم آلية التدريس على التعلم الذاتي بمساعدة البرمجية المحوسبة القائمة على المحاكاة التفاعلية الخاصة

بالمعادلة الكيميائية.

الوسائل التعليمية المستخدمة:
أجهزة حاسوب –جهاز العرض (-)LCDبرنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية الخاصة بالمعادلة
الكيميائية.

األهداف العامة للدرس:
 -0يعرف المعادلة الكيميائية.

 -6يكتب معادلة كيميائية موزونة.
االهداف السلوكية
 -0أن يعبر عن التفاعالت

خطوات التنفيذ


الكيميائية بمعادالت

التقويم

يبدأ الطلبة بتعلم درس المعادلة  -0يتفاعل غاز الهيدروجين
الكيميائية ،وبتفاعلهم مع محاكاة
الدرس من خالل البرنامج ،مع اول

رمزية.

مثال

للدرس

الذي

من

خالله

يستطيعون تحديد الرموز المتفاعلة
والناتجة في المثال بالضغط على كل

مركب وسحبه في المكان المناسب
للمعادلة.

 -6أن يزن معادالت كيميائية.

يقوم المعلم بالتفقد سير تعلم الطلبة
للدرس وذلك لتأكد من استخدامهم
للبرنامج ،واتباع التعليمات الموجودة
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والنيتروجين إلنتاج غاز

األمونيا ،اكتب المعادلة
الرمزية الموزونة لهذا
التفاعل.

بالدرس دون أن يواجهوا أي مشاكل.


يشير المعلم في درس المعادلة
الكيميائية

إلى

استخدام

الميزان

المصمم بالطريقة محوسبة قائمة على
المحاكاة التفاعلية للدرس لتحقق من
أن المعادلة موزونة بشكل صحيح.


يطلب المعلم من الطلبة التصور
المكاني الجيد والتحليل لما يحدث
خالل النافذة وذلك بمحاولة استنتاج

كيفية وزن المعادلة الكيميائية.


بعد أن يالحظ المعلم أن جميع الطلبة

قد تعلموا الدرس بشكل جيد دون أن

يواجهوا أي صعوبات يطلب منهم
االنتقال إلى االختبار البعدي للتحقق
من ذلك.

تقويم ختامي
 يحترق غاز اإليثلين بوجود األكسجين؛ فينتج غاز ثاني أكسيد الكربون ،بخار الماء.اكتب المعادلة الكيميائية الرمزية الموزونة.
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المعادالت األيونية

الخبرات السابقة:
يعرف الطالب المركب األيوني.
يذكر الطالب شروط صياغة المركب األيوني.
المفاهيم المتضمنة:
المعادلة األيونية-المعادلة األيونية الصافية-المعادلة األيونية الكاملة-المعادلة الجزيئية.
استراتيجية التدريس:
تقوم آلية التدريس على التعلم الذاتي عبارة عن برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية الخاصة
بالمعادالت األيونية.
الوسائل التعليمية المستخدمة:
أجهزة الحاسوب-جهاز العرض (-)LCDبرنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية الخاصة بالمعادالت
األيونية.
األهداف العامة للدرس:
 .0يعطي مفهوماً للمعادلة األيونية.
 .6يعرف الذائبية.

 .3يتعرف على قوانين الذائبية.
 .4يكتب المعادلة األيونية الصافية.
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األهداف السلوكية
 -0أن يكتب معادلة أيونية

خطوات التنفيذ


كاملة.

يبدأ الطلبة بالتعلم الدرس عبر

-

المحاكاة التفاعلية المصممة للدرس،

 -0تعبر المعادلة التالية
K +I +Ag++NO3AgI+K+NO3
عن المعادلة األيونية:

وذلك بالبدء بالقراءة التعليمات للفهم
المثال األول.


التقويم

يتابع المعلم سير تعلم الطلبة للدرس

-

ب -الكاملة.

ال يواجهون أي مشاكل في فهم

ج -الجزيئية.

الدرس.
 -6أن يكتب معادلة أيونية



األيونية الصافية يقوم الطلبة بسحب

صافية.

األيونات الغير متفاعلة في سلة
المحذوفات وبالنهاية هذا تظهر لهم

-

اكتب المعادلة األيونية
الصافية عند خلط محلول
كلوريد الصوديوم المائي مع

محلول نترات الفضة.

المعادلة األيونية الصافية.


يوجه المعلم الطلبة للتصور المكاني

الجيد والتحليل لما يحدث خالل النافذة
التي أمامهم لمحاولة استنتاج كيفية

تكون المعادلة األيونية الكاملة
والصافية.


يشير المعلم إلى ضرورة االنتقال
لالختبار البعدي لتأكد من أهداف
الدرس قد تحققت.

تقويم ختامي

 باالعتماد على قواعد الذائبية في الماء صنف المركبات اَلتية إلى ذائبة وغير ذائبة:}{FeS -CaSO4 -PbCl2 -Ca(OH(2
 اكتب معادلة أيونية كاملة تمثل التفاعل التالي:" مزج محلول حمض الهيدروكلوريك ،بتركيز (0مول/لتر) ،ومحلول هيدروكسيد الصوديوم بتركيز

(0مول/لتر).
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+

أ -الصافية.

ويتأكد أن األمور على ما يرام والطلبة

يحاكي المثال كيفية تكوين المعادلة

اختر اإلجابة الصحيحة:

أنواع التفاعالت الكيميائية

تفاعالت االتحاد والتحلل
الخبرات السابقة:
يعطي أمثلة على أنواع التفاعالت الكيميائية المحيطة بالبيئة.
المفاهيم المتضمنة:
تفاعل االتحاد-تفاعل التحلل.
استراتيجية التدريس:
تقوم آلية التدريس على التعلم الذاتي بمساعدة البرمجية المحوسبة القائمة على المحاكاة التفاعلية الخاصة

بالتفاعالت االتحاد والتحلل.

الوسائل التعليمية المستخدمة:
أجهزة حاسوب – جهاز العرض (-)LCDبرنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية الخاصة بالتفاعالت
االتحاد والتحلل.

األهداف العامة للدرس:
 .0يعدد أنواع التفاعالت الكيميائية.
 .6يعطي أمثلة لتفاعالت االتحاد.
 .3يعرف تفاعل التحلل.

 .4يذكر أمثلة لتفاعالت التحلل.
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االهداف السلوكية
 -1أن يستنتج مفهوم تفاعل

خطوات التنفيذ


االتحاد بالتجربة.

يبدأ الطلبة بتعلم الدرس من خالل اتباع

اختر اإلجابة الصحيحة مما

التعليمات الموجودة داخل الدرس

يأتي:

واالستماع إلى توجيهات الشخصية

الكيميائية الموجودة التي تساعد في شرح



يشير المعلم إلى ضرورة االنتباه إلى كيف

ب -االحالل.

بعد تجربة االتحاد الكيميائي يستنتج
الطلبة تعريف تفاعل االتحاد من خالل

االتحاد.

النقر على األيقونة لتظهر تعريف تفاعل
االتحاد.

 -3أن يصنف تفاعالت



 -4أن يعطي أمثلة على

 -9أن يكتب معادالت رمزية

يطلب المعلم من الطلبة التصور المكاني

ج -تكوين مادة جديدة من
مادتين أو أكثر

يقوم المعلم بمتابعة الطلبة خالل تعلمهم

يذكر المعلم الطلبة بأنهم يمكنهم إعادة
التجارب أكثر وتبقى في أذهانهم لمدة
أطول.



جديدة.

عن تفاعل التحلل:
)CaO(s) + CO2(g
)CaCO3(s
Zn + 2HCL
ZnCl2 +H2
2H2O2
2H2O+ O2
 -5اكتب معادلة كيميائية

التجربة تفاعل االتحاد والتحلل؛ لكي يتقنوا

تمثل تفاعالت التحلل.

مادة واحدة.

تفاعل االتحاد وتفاعل التحلل.

في التعامل مع البرنامج وفي فهم الدرس.



أ -تكوين مادة جديدة من

 -3عدد انوع تفاعالت االتحاد؟

الدرس لتأكد أنهم ال يواجهون أي مشاكل

تفاعالت التحلل.

 -6يقصد بالتفاعل االتحاد:

أكثر ال يظهر أي مواد

وذلك بمحاولة استنتاج كيفية حدوث



ج -التحلل.

ب -عند اتحاد مادتين أو

الجيد والتحليل لما يحدث خالل النافذة،

االتحاد.

تفاعل:

الدرس للطلبة.

االتحاد.

 -2أن يعرف مفهوم تفاعل

 -0التجربة التالية تمثل
أ -االتحاد.

تكون صيغة المعادلة الكيميائية لتفاعل


التقويم

 -4أي التفاعالت التالية يعبر

تعبر عن تفاعل التحلل؟

بعد االنتهاء من تعلم الدرس ينوه المعلم
إلى ضرورة االنتقال إلى االختبار البعدي

تقويم ختامي
 اكتب المعادلة الكيميائية التالية على أن تكون موزونة مع تحديد نوع التفاعل الكيميائي:" تفاعل الماء مع الحجر الجيري".

"تفاعل الماء مع ثاني أكسيد النيتروجين (.)NO2
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تفاعالت اإلحالل البسيط

الخبرات السابقة:
 يعطي امثلة على أنواع التفاعالت االتحاد. يوضح المقصود بالتفاعل التحلل.المفاهيم المتضمنة:
تفاعل اإلحالل البسيط.
استراتيجية التدريس:
تقوم آلية التدريس على التعلم الذاتي بمساعدة برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية الخاصة

بالتفاعالت اإلحالل البسيط.

الوسائل التعليمية المستخدمة:
أجهزة حاسوب – جهاز عرض (-)LCDلبرمجية المحوسبة القائمة على المحاكاة التفاعلية الخاصة
بالتفاعالت اإلحالل البسيط.

األهداف العامة للدرس:
 .0يعطي أمثلة لتفاعالت اإلحالل البسيط.
األهداف السلوكية
 -1أن يوضح المقصود

خطوات التنفيذ


يذكر المعلم الطلبة إلى ضرورة اتباع
التعليمات الموجودة بالدرس حتى

بالتفاعل التحلل.

يتمكنوا من فهم الموضوع بشكل جيد

دون الوقع في أي لبس يؤدي إلى
الفهم الخاطئ.

 -2أن يعبر عن تفاعالت
االحالل البسيط

بمعادالت موزونة

التقويم
اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي:
 -0يقصد بالتفاعل اإلحالل
البسيط:
أ -هي تفاعالت يحل فيها عنصر

يوجه المعلم الطلبة إلى الضرورة
البدء بالتجربة انتاج غاز الهيدروجين
من تفاعل الخارصين مع محلول

كلوريد الهيدروجين وتركيب أداوت
التجربة إلنتاج غاز الهيدروجين من
خالل اتباع التعليمات لنجاح
التجربة ،من خالل التجربة يالحظ

الطلبة تكون غاز الهيدروجين فتظهر
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خامل محل عنصر آخر أكثر
نشاطاً في مركب ما.
ب -هي تفاعالت يحل فيها عنصر
نشيط محل عنصر آخر أكثر
نشاطاً في مركب ما.
ج -هي تفاعالت يحل فيها
عنصر نشيط محل عنصر

لهم المعادلة ويسأل المعلم الطلبة ما

سبب احالل الخارصين مكان

آخر أقل نشاطاً في مركب ما.

الهيدروجين في المعادلة.
 -3أن يكمل معادالت

كيميائية باالعتماد على



ينوه المعلم أن السبب اإلحالل
البسيط بين الهيدروجين والخارصين

سلسلة النشاط الكيميائي

هو سلسلة النشاط الكيميائي وترتيبها
للعناصر النشطة.


يوجه المعلم الطلبة إلى عرض

 -6أي من التفاعالت التالية
تفاعالت إحالل بسيط:
Cu+ AgNO3
أ-
Cu(No3)2+Ag
Cu+2AgNO3
Cu(NO3)2+2Ag

سلسلة النشاط الكيميائي الموجودة في

الدرس ،ويطلب منهم أن يميزوا بين
العناصر أكثر نشاطاً والعناصر

األقل نشاطاً وأي عنصر يحل محل
العناصر اَلخر حسب نشاطه.



يطلب المعلم من الطلبة التصور

باالعتماد على سلسلة النشاط
الكيميائي أكمل المعادالت التالية:
……..

Mg + 2HCl

………

Ag + CuSO4

المكاني الجيد والتحليل لما يحدث

خالل النافذة وذلك بمحاولة استنتاج
كيفية حدوث تفاعل اإلحالل البسيط.


بعد االنتهاء من تعلم الدرس يطلب
يذكر المعلم الطلبة بضرورة االنتقال
إلى االختبار البعدي؛ لتأكد من أنهم
قد فهموا الدرس بشكل جيد وحققوا

األهداف المطلوبة من الدرس.

تقويم ختامي
 -وضح المقصود بالتفاعل اإلحالل البسيط مع ذكر مثال؟

 -من خالل سلسلة النشاط الكيميائي أي العنصرين أكثر نشاطاً (.)Sr( ،)Al
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تفاعالت الترسيب

الخبرات السابقة:
يوضح المقصود بالتفاعالت اإلحالل البسيط
المفاهيم المتضمنة:
تفاعالت اإلحالل المزدوج-تفاعالت الترسيب
استراتيجية التدريس:

تقوم آلية التدريس على التعلم الذاتي بمساعدة البرمجية المحوسبة القائمة على المحاكاة التفاعلية الخاصة

بالتفاعالت الترسيب.
الوسائل التعليمية المستخدمة:
أجهزة حاسوب – جهاز عرض (-(LCDالبرنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية الخاصة بالتفاعالت
الترسيب.

األهداف العامة للدرس:
 .0يعدد أنواع تفاعالت اإلحالل المزدوج.
األهداف السلوكية
 -0أن يعطي تعريفاً لتفاعالت

خطوات التنفيذ


اإلحالل المزدوج.

يوجه المعلم الطلبة إلى االنتقال إلى

اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي:

درس تفاعالت اإلحالل المزدوج من

-0تفاعالت يتم فيها تبادل

خالل األيقونة المخصصة للدروس

األيونات بين المركبات المتفاعلة

من الدرس إلى الدرس الالحق.

أ-احالل أحادي.

يبدأ الطلبة بالقيام بالتجارب

ب-احالل مزدوج

تفاعالت الترسيب والتي يحاكيها

ج-تحلل.

يذكر المعلم الطلبة إلى ضرورة

أ-هي تفاعالت تحدث في المحاليل

اتباع التعليمات الموجودة بالدرس

المائية عن طريق التبادل األيوني

حتى يتقنوا تعلم الدرس بشكل جيد

ويصاحبها تكوين راسب.

ويحققوا األهداف المطلوبة للدرس.

ب-هي تفاعالت تحدث في الهواء

والتي تساعد الطالب على االنتقال

 -6أن يوضح المقصود



بتفاعالت الترسيب.

البرنامج بشكل تفاعلي وآمن.




 -3أن يجري أنشطة عملية
لتفاعالت الترسيب.

التقويم

يوجه المعلم الطلبة إلى اجراء

إلنتاج مركبات جديدة:

-6يقصد بالتفاعالت الترسيب:

الجوي عن طريق تبادل األيونات

التجارب المتعلقة بالتفاعالت

ويصاحبها تكوين غاز.

الترسيب بالخطوات حتى ال يحدث

ج-هي تفاعالت تحدث في
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 -4أن يمثل تفاعالت الترسيب

أي خطأ في نتيجة التجربة.



بمعادالت كيميائية.



المحاليل المائية عن طريق التبادل

يطلب المعلم من الطلبة التصور

األيوني ويصاحبها تكوين مركبات

المكاني الجيد والتحليل لما يحدث

ذائبة.

خالل النافذة وذلك بمحاولة استنتاج

-3ينتج من تفاعل هيدروكسيد

كيفية حدوث تفاعالت الترسيب.

الصوديوم مع محلول كلوريد

بعد أن يتأكد المعلم أن جميع

الحديد( )lllراسب:

الطلبة تعلموا الدرس بشكل جيد،

أ-اخضر.

يطلب منهم االنتقال إلى االختبار

ب-ابيض.

البعدي ليتأكدوا أنهم فهموا الدرس

ج-احمر طوبي.

تماماً.

تقويم ختامي

 ما لون الراسب الناتج عند إضافة هيدروكسيد الصوديوم على المركبات اَلتية مع كتابة التفاعل الكيميائيالموزون:

 .0كبريتات الحديد (.)II
 .6كلوريد الحديد (.)III
 .3نترات األلمونيوم.
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تفاعالت التعادل وتفاعالت تطلق غازا

الخبرات السابقة:
 يوضح المقصود بتفاعالت اإلحالل المزدوج. يعدد أنواع تفاعالت اإلحالل المزدوج. يذكر مفهوم تفاعالت الترسيب.المفاهيم المتضمنة:
تفاعالت التعادل – تفاعالت التي تطلق غا اًز.
استراتيجية التدريس:
تقوم آلية التدريس على التعلم الذاتي بمساعدة برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية الخاصة
بالتفاعالت التعادل وتفاعالت تطلق غا اًز.
الوسائل التعليمية المستخدمة:

أجهزة حاسوب – جهاز عرض (-(LCDبرنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية الخاصة

بالتفاعالت التعادل ،وتفاعالت تطلق غا اًز.
األهداف السلوكية
 -0أن يعطي أمثلة على

خطوات التنفيذ


حموض.
 -2أن يعطي أمثلة على



القواعد.

التقويم

يشير المعلم إلى ضرورة اتباع

 -0صنف المركبات التالية أيهم

التعليمات الموجود بالدرس.

حمض وقاعدة
– {H2SO4 – NaOH
}KOH – HNO3
 -6وضح المقصود بالتفاعالت

يبدأ الطلبة بالدرس تفاعالت التعادل
وقيام بالتجربة تفاعل التعادل

 -3أن يعرف تفاعل التعادل.

الموجودة بالدرس ،ويسمح لهم

 -4أن يكتب معادالت

البرنامج بتكوين معادالت تفاعالت

كيميائية تمثل تفاعالت

التعادل ويترك لهم القدرة على تمييز

التعادل.

بين األحماض والقواعد؛ لتكوين

 -5أن يعطي أمثلة على
تفاعالت تطلق غازات.

تفاعالت التعادل.


 -6أن يوضح طريقة تحضير

ينتقل الطلبة إلى تعلم تفاعالت التي
تطلق غا اًز ،يتيح لهم البرنامج

بالتفاعل مع المعادالت لتكوين

غاز األمونيا في المختبر.

التفاعالت التي تطلق غا اًز.


بعد االنتهاء من تعلم درس تفاعالت
التعادل ،وتفاعالت تطلق غا اًز ينتقلوا
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التعادل مع كتابة مثال

يوضح ذلك.

 -3اكتب معادلة موزونة تعبر
عن التفاعالت التي تطلق
الغاز.

 -4ارسم تصو ار للتجربة التي يتم
فيها تحضير غاز األمونيا
في المختبر.

إلى االختبار البعدي ،ويالحظ المعلم

تفاعل الطلبة مع االختبار وأنهم حققوا
األهداف المطلوبة من الدرس.

التقويم الختامي
 اكتب معادلة كيميائية يتفاعل فيها حمض مع قاعدة. -أكمل المعادالت الكيميائية اَلتية:

Na2CO3+2HCL
NaNO2 + HCL
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المول

الخبرات السابقة:
 يعبر الطالب عن مفهوم الكتلة من المحيط الذي يعيش فيه.المفاهيم المتضمنة:
المول
استراتيجية التدريس:
تقوم آلية التدريس على التعلم الذاتي بمساعدة برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية الخاصة

بالحسابات الكيميائية للمول.

الوسائل التعليمية المستخدمة:
أجهزة حاسوب – جهاز عرض ( – (LCDبرنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية الخاصة

بالحسابات الكيميائية للمول.
األهداف العامة للدرس:

 .0يعطي مفهوماً للمول.

 .2يحسب الكتلة المولية لمركبات مختلفة.
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األهداف السلوكية
 -0أن يستنتج وحدة قياس
كمية المادة.

 -2أن يذكر تعريف المول.

خطوات التنفيذ

 يوجه المعلم الطلبة باالنتقال إلى  -اختر اإلجابة الصحيحة
الوحدة الثانية (الحسابات

درس (المول).

 يرشد المعلم الطلبة إلى وجود
الوحدة متاحة لهم.

 يبدأ الطلبة بالتفاعل مع أول
مثال للتوصل لمفهوم المول

ووحدة قياسه.

بعدد أفوجادرو.
 -4أن يحسب الكتلة المولية
من الصيغة الكيميائية

للمادة.

-0المقصود بالمول:

الكيميائية) ،والبدء بالدرس األول أ-وحدة قياس عملية للمادة

آلة حاسبة مخصصة لهذه

 -3أن يوضح عالقة المول

التقويم

 بعد االنتهاء من المثال ينتقل
الطلبة لعرض العالقة المول
بعدد أفوجادرو.

 يتابع المعلم تعلم الطلبة

للبرمجية المحوسبة القائمة على

المحاكاة التفاعلية الخاصة
بالدرس المول.

 يطلب المعلم من الطلبة بعد أن
ينتهوا من تعلم الدرس إلى

االختبار البعدي وذلك لتأكد
أنهم حققوا األهداف المطلوبة

للدرس.

التقويم الختامي
 -احسب الكتلة المولية للمركب (.)C2H6O
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أو كمية المادة التي يحتويها

63-06×00663ذرة أو
أيون.

ب-وحدة قياس عملية للمادة
أو كمية المادة التي يحتويها

 63 06×0063ذرة أو

أيون.

ج-وحدة قياس عملية للمادة
أو كمية المادة التي يحتويها

 63 06×00663ذرة أو
أيون.

 -.الكتلة المولية ل
(:)CO2
أ.)11( -
ب.)14( -
ت.)1.( -

استخدام المعادلة الكيميائية في الحسابات

حساب (كتلة/كتلة)
الخبرات السابقة:
 يوضح المقصود بالمعادلة الكيميائية.المفاهيم المتضمنة:

استراتيجية التدريس:
تقوم آلية التدريس على التعلم الذاتي بمساعدة برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية الخاصة بالحساب

(كتلة/كتلة).
الوسائل التعليمية المستخدمة:
أجهزة حاسوب – جهاز عرض (-)LCDبرنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية الخاصة بالحساب
(كتلة/كتلة) -آلة حاسبة مصممة للحسابات الكيميائية.
األهداف العامة للدرس:
 .0يستخدم المعادلة الكيميائية في الحسابات الكيميائية.
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األهداف السلوكية
 -7أن يحسب عدد موالت المواد

خطوات التنفيذ


يطلب المعلم من الطلبة البدء
بتشغيل أجهزة الحاسوب ،وتشغيل

الناتجة باستخدام المعادلة

برنامج المحاكاة التفاعلية ،واالنتقال

الكيميائية.

إلى الدرس من خالل األيقونة

الموجودة بالبرنامج التي تتيح لهم
حرية التنقل بين الدروس الموجودة
بالبرنامج.
 -0أن يحسب كتلة المواد



الناتجة بداللة مادة متفاعلة.

يذكر المعلم الطلبة بالضرورة اتباع
التعليمات الموجودة بالدرس لكي
يتفادوا الوقوع باألخطاء مما يؤدي
إلى عدم الفهم الجيد للموضوع
الدرس.



التقويم
 من خالل المعادلة التالية:CaCO3
CaO+ CO2
علماً بأن كتلة كربونات الكالسيوم
( 005غم) اجب عن األسئلة
التالية:

 -0عدد موالت أكسيد الكالسيوم

أ ).605( -مول.
ب ).065( -مول.
ج ).056( -مول.

 -2كتلة أكسيد الكالسيوم

أ)3004( -غم.
ب )3040 (-غم.
ج)3046( -غم.

يقوم الطلبة بالتفاعل مع أول مثال
موجود بالبرنامج للدرس الذي يطلب

منه حساب كتلة األكسجين

بالغرامات الالزمة للتفاعل ،وحساب
كتلة أكسيد األلمونيوم بالغرامات
الناتجة من التفاعل.


يشير المعلم إلى ضرورة استخدام

اَللة الحاسبة المصممة بالبرنامج

لكي تسهل عليهم عملية الحسابات
الموجودة بالدرس.


بعد االنتهاء من الدرس ينتقل الطلبة
للحل االختبار البعدي للتأكد من

أنهم حققوا األهداف المطلوبة
للدرس.

التقويم الختامي
 بعد تسخين  509غرام من  KClO3لمدة محدودة ،وجد نقص في الكتلة مقداره  60495غم فإذا علمتأن كلورات البوتاسيوم تتحلل وفق المعادلة اَلتية:
)2KCl(s) + 3O2 (g
احسب كتلة كلورات البوتاسيوم الغير متحللة.
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)2KClO3(s

قاعدة أفوجادرو والحسابات الحجمية

الخبرات السابقة:
يوضح المقصود بكل من:

 -المول.

 التفاعل الكيميائي.المفاهيم المتضمنة:
قاعدة افوجادرو-الحجم المولي.
استراتيجية التدريس:
تقوم آلية التدريس على التعلم الذاتي بمساعدة برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية الخاصة
بالقاعدة أفوجادرو والحسابات الحجمية.
الوسائل التعليمية المستخدمة:
أجهزة حاسوب – جهاز عرض ( - )LCDبرنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية الخاصة
بالقاعدة أفوجادرو والحسابات الحجمية -آلة حاسبة مصممة للحسابات الكيميائية.
األهداف العامة للدرس:

 .0يذكر نص قاعدة افوجادرو.
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األهداف السلوكية
 -7أن يقارن بين النسبة

خطوات التنفيذ


المولية والنسبة الحجمية

التقويم
أي العبارات التالية صحيحة:

يوجه المعلم الطلبة إلى ضرورة

-

اتباع التعليمات الموجودة بالدرس.

أ-النسبة المولية = النسبة الحجمية
بين الغازات تحت نفس الظروف.

لمواد التفاعل.

ب-النسبة المولية > النسبة

الحجمية بين الغازات تحت نفس
الظروف.
ج-النسبة المولية < النسبة

الحجمية بين الغازات تحت نفس

الظروف.
 ضع عالمة ( )/أو (×) أمام -0أن يعرف الحجم المولي.



 -4أن يوضح المقصود بقاعدة



يشير المعلم للطلبة انه يوجد

العبارة التالية:

تجربتين في درس قاعدة أفوجادرو،

 -الحجم المولي هو عبارة عن

هوفمان للحساب النسب الحجمية

 6064لترفي الظروف المعيارية ().

تتضمن تجربة المعدة بالجهاز

بين الهيدروجين واألكسجين.

أفوجادرو.

المكاني الجيد والتحليل لما يحدث

المختلفة في ظروف مختلفة من

باستخدام معادلة موزونة.

درجة الح اررة والضغط تحوي نفس

حدوث قاعدة افوجادرو.

العدد من الجزيئات.

يالحظ المعلم تفاعل الطلبة مع

ب-الحجوم المتساوية من الغازات

على استخدام البرنامج.
 -3أن يحسب حجوم غازات

 -0المقصود بقاعدة أفوجادرو:

يطلب المعلم من الطلبة التصور

البرنامج بسهولة؛ ألنهم قد اعتادوا



-

اختر اإلجابة الصحيحة:

أ-الحجوم المتساوية من الغازات

خالل النافذة وذلك بمحاولة كيفية


حجم مول واحد من أي غاز يساوي

بعد االنتهاء من تعلم الدرس يذكر
المعلم الطلبة بالضرورة االنتقال

إلى االختبار البعدي لكي يتأكدوا
أنهم قد حققوا جميع األهداف
المطلوبة في الدرس.

المتشابهة تحت نفس الظروف من

درجة الح اررة والضغط تحوي نفس
العدد من الجزيئات.
ج-الحجوم المتساوية من الغازات
المختلفة تحت نفس الظروف من

درجة الح اررة والضغط تحوي نفس
العدد من الجزيئات.
-6حجم األكسجين في ظروف

المعيارية الالزم للتفاعل مع  65غم

فسفور حسب المعادلة التالية:
)P4(s)+5O2(g
)P4O10(s
أ )6064(-لتر.
ب )6046(-لتر.
ج )6604(-لتر.
057

تقويم ختامي

 يحترق غاز اإليثلين بوجود غاز األكسجين وفق المعادلة اَلتية:)2CO2(g)+ 2H2O(g

)C2H4(g)+ 3O2(g

احسب حجم األكسجين في الظروف المعيارية الالزم للتفاعل مع  65غم فسفور.
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الحسابات الكيميائية للمحاليل المائية

الخبرات السابقة:
يذكر مكونات المحلول المائي.
المفاهيم المتضمنة:
الموالرية.
استراتيجية التدريس:
تقوم آلية التدريس على التعلم الذاتي بمساعدة برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية الخاصة

بالحسابات الكيميائية للمحاليل المائية.
الوسائل التعليمية المستخدمة:

أجهزة حاسوب – جهاز العرض ( – )LCDبرنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية الخاصة

بالحسابات الكيميائية للمحاليل المائية-آلة حاسبة مصممة للحسابات الكيميائية.
األهداف السلوكية
-1أن يوضح المقصود بالموالرية.

خطوات التنفيذ


يتفاعل الطلبة مع تجربة تكوين

اختر اإلجابة الصحيحة:



يطلب المعلم من الطلبة التصور

أ-عدد موالت المذاب على حجم

المكاني الجيد والتحليل لما يحدث

المحلول باللتر.

المحلول المائي.

خالل النافذة وذلك بمحاولة
االستنتاج كيفية تكون المحاليل
المائية.
-6أن يستنتج الصيغة الرياضية
لقانون الموالرية.

التقويم



من ثم يستنتج الطلبة مفهوم
الموالرية.



يصيغ الطلبة قانون الموالرية يكافئ
(عدد موالت المذاب /حجم المحلول

باللتر).

-0المقصود بالموالرية:

ب-عدد موالت المذيب على حجم
المحلول باللتر.

ج-حجم المحلول باللتر على عدد
موالت المذيب.
 -2احسب عدد موالت NaCl
الموجودة في  666مل من

محلوله ،وبالتركيز  600مول/
لتر:
أ)6066(-مول.
ب )6066(-مول.
ج )600(-مول.

-3أن يحل مسائل حسابية
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باستخدام موالرية المحاليل.



يبدأ الطلبة بالتفاعل مع مثال

يوضح كيفية حساب التركيز

الموجود بالدرس داخل البرنامج.


يتابع المعلم تعلم الطلبة على اجهزة
الحاسوب في حال ظهور أي
مشكلة مع أحد الطالب.



يتأكد المعلم أن جميع الطلبة يتبعوا
التعليمات الموجودة بالدرس.



بعد االنتهاء من تعلم الدرس ،وبعد
أن يتأكد المعلم بأن جميع الطبة قد

اتبعوا كل الخطوات الموجودة

بالدرس وانهم لم يواجهوا أي مشاكل
في فهم الدرس ،يوجههم إلى
االنتقال إلى االختبار البعدي لتأكد

من أنهم قد حققوا جميع االهداف
المطلوبة للدرس.

تقويم ختامي

 ما كتلة هيدروكسيد الصوديوم الالزمة لمعادلة 666سم 3من محلول  H2SO4تركيزه  606مول/لتر؟علماً بأن المعادلة هي:
)Na2SO4(aq) + 2H2O(l

)H2SO4 (aq) + 2NaOH(aq
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حسابات المادة المحددة

الخبرات السابقة:
 يعرف الموالرية.المفاهيم المتضمنة:
المادة المحددة – المادة الفائضة.
استراتيجية التدريس:

تقوم آلية التدريس على التعلم الذاتي بمساعدة برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية الخاصة
بالحسابات المادة المحددة للتفاعل الكيميائي.

الوسائل التعليمية المستخدمة:
أجهزة حاسوب – جهاز العرض ( - (LCDبرنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية الخاصة بالحسابات

المادة المحددة للتفاعل الكيميائي-آلة حاسبة مصممة للحسابات الكيميائية.
األهداف العامة للدرس:
 -0يعين العامل المحدد.
األهداف السلوكية
 -0أن يقارن بين المادة المحددة

خطوات التنفيذ


يتفاعل الطلبة مع المحاكاة للدرس

التقويم
-

اختر اإلجابة الصحيحة:

والمادة الفائضة من التفاعل

بحيث يعرض البرنامج مجموعة من

-0الفرق بين المادة المحددة والمادة

الكيميائي.

األشخاص ،والمقاعد ومن خالل

الفائضة:

المقارنة بين المادة المحددة والمادة

االعتماد عليها في حساب كمية

الفائضة ،ومن ثم يتوصلوا

المواد الناتجة ،في حين المادة

هذه المحاكاة يستطيع الطلبة

 -2أن يبين المادة المحددة
للتفاعل.

لمفهومهما.


الفائضة التي يتبقى جزء منها بدون

يبدأ الطلبة باإلجابة على األمثلة

تفاعل.

للدرس لحساب المادة المحددة

ب-المادة الفائضة هي التي تتفاعل

والمادة الفائضة ،وحساب الكتل

كلياً ،بينما المادة المحددة الجزء
الذي يتبقى بدون تفاعل.

بالغرامات.


أ-المادة المحددة تتفاعل كلياً ،ويتم

يالحظ المعلم تفاعل الطلبة

ج-المادة المحددة تساوي المادة

 -3أن يحسب كمية المادة الناتجة

واستمتاعهم بالتعلم وزياد دافعيتهم

الفائضة.

باالعتماد على المادة المحددة.

للتعلم من خالل برنامج المحاكاة

د-المادة المحددة ضعف الفائضة.

التفاعلية.
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 -4أن يحسب كمية المادة الفائضة



بعد حدوث التفاعل.

يتابع المعلم الطلبة ويرد على

مع  03غم كبريت حسب

تساؤالتهم ،ويساعدهم في حال

المعادلة التالية:

واجهوا أي مشكلة في البرنامج.


 -6عند خلط  64غم خارصين

)Zen's(s

Zn(s) + S

بعد االنتهاء من الدرس ينتقل الطلبة فإن المادة المحددة لهذا التفاعل:
لالختبار البعدي لتأكد من أنهم

حققوا جميع األهداف المطلوبة.

أ-

(Zn(S

بS(S(-

جZnS(S(-
د(-أ+ب) معاً

التقويم الختامي
 خلط 666سم 3من محلول حمض الكبريتيك ،الذي تركيزه (6مول/لتر) ،مع 666سم 3من محلولهيدروكسيد الصوديوم تركيزه (6مول/لتر) فإذا علمت أن معادلة التفاعل هي:
)H2SO4(aq) + 2NaOH (aq
)Na2SO4(aq) + 2H2O(l
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الناتج النظري والناتج المئوي للتفاعل

الخبرات السابقة:

يقارن الطالب بين المادة المحددة والمادة الفائضة.

المفاهيم المتضمنة:

الناتج النظري-الناتج الفعلي-الناتج المئوي.

استراتيجية التدريس:

تقوم آلية التدريس على التعلم الذاتي بمساعدة برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية الخاصة

بالناتج النظري والناتج المئوي للتفاعل.

الوسائل التعليمية المستخدمة:

أجهزة حاسوب – جهاز العرض (-(LCDبرنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية الخاصة بالناتج
النظري والناتج المئوي للتفاعل-آلة حاسبة مصممة للحسابات الكيميائية.

األهداف العامة للدرس:

 .0يحسب الناتج المئوي للتفاعل الكيميائي.
األهداف السلوكية

 -0أن يقارن بين الناتج

خطوات التنفيذ


النظري والناتج الفعلي

يبدأ الطلبة بالتعلم الدرس يعرض

البرنامج شرح مفصل للمفهوم الناتج

النظري والناتج المئوي.

للتفاعل.

-

أي العبارات التالية صحيحة:

أ -الناتج النظري ما يتم الحصول عليه
من التجربة ،الناتج الفعلي الذي يتم



يستنتج الطلبة قانون الناتج المئوي.



يوجه المعلم الطلبة إلى ضرورة اتباع

بناء على الحسابات
الحصول عليه ً
الكيميائية.

يحدث أي خطأ في فهمهم للدرس.

ج-الناتج الفعلي ما يتم الحصول عليه

التعليمات الموجودة بالدرس حتى ال


يشير المعلم انه بإمكانهم استخدام اَللة

ب-الناتج النظري يساوي الناتج الفعلي.
من التجربة ،الناتج النظري الذي يتم

ن
بناء على الحسابات
الحاسبة المصممة للدرس دو أن يقعوا الحصول عليه ً
الكيميائية.
بأخطاء الحسابات.

 -2أن يحسب الناتج المئوي
للتفاعل.

التقويم



بعد ان يتأكد المعلم أن جميع الطبة قد

-

اختر اإلجابة الصحيحة:

انتهوا من تعلم الدرس دون مواجهة أي

إذا تفاعل  56غم من  H2مع كمية

مشاكل ،يطلب منهم االنتقال إلى

وافرة من  COحسب المعادلة علماً بأن
الناتج الفعلي يساوي 366غم احسب

االختبار البعدي لتأكد من أنهم قد

حققوا األهداف المطلوبة في الدرس.

الناتج المئوي:

)CH3OH(l
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)CO(g) + 2H2(g

أ% )75(-

ب% )57(-

ج% )76(-

د%)76(-

ملحق ()2

اختبار المفاهيم الكيميائية

المفاهيم المتضمنة في منهاج الكيمياء للصف الحادي عشر
(وحدة التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية)
م
.0
.6
.3

المفهوم
التفاعل الكيميائي

الداللة اللفظية
إعادة ترتيب الذرات ،ويكون بكسر الروابط بين ذرات المواد المتفاعلة ،وتكوين
روابط جديدة بين ذرات المواد الناتجة.

مؤشرات حدوث التفاعل

تعبر عن حدوث التفاعل الكيميائي من خالل (خروج غاز-تغير اللون-تكون

الكيميائي

راسب-تغير في درجة الح اررة).

األيون

ذرة أو مجموعة متماسكة من الذرات ذات شحنة موجبة أو سالبة.

المركب األيوني

هو المركب الناتج عن حدوث تفاعل كيميائي كامل ما بين األيونات التي
تحمل الشحنة الموجبة واأليونات التي تحمل الشحنة السالبة في وجود

.4

الظروف المناسبة إلتمام التفاعل.
.5

المجموعة األيونية

أيون مكون من أكثر من عنصر واحد يحمل شحنة كهربائية موجبة أو سالبة.

الصيغة الكيميائية

طريقة موجزة للتعبير عن عدد الذرات ونوعها التي يتكون منها مركب
كيميائي معين ،وهي تعبر عن كل عنصر برمزه الكيميائي  ،وتكتب بجواره

.0

مباشرة عدد الذرات في جزيء هذا المركب.
المعادلة الكيميائية
.7

تمثيل للتفاعل الكيميائي بواسطة مجموعة من الرموز والصيغ الكيميائية التي
تعبر عن المواد الداخلة في التفاعل والخارجة منه واإللكترونات التي تكتسب
أو تفقد من ذرات العناصر المتفاعلة.

.8
.9

المعادلة الكيميائية

مجموع كتل المواد المتفاعلة يساوي مجموع كتل المواد الناتجة من التفاعل.

الموزونة
المعادلة األيونية

معادلة كيميائية تكتب فيها بعض أو كل المواد المتفاعلة والناتجة على هيئة
أيونات.

 .06المعادلة األيونية الصافية

فك المواد الذائبة في الماء ،وحذف األيونات المتفرجة في التفاعل الكيميائي.

 .00المعادلة األيونية الكاملة

هي المواد التي تتفكك في الماء في التفاعل الكيميائي.

 .06المعادلة األيونية الجزيئية

تمثل جميع جزيئات المواد المتفاعلة.

 .03قواعد الذائبية

مجموعة من القواعد تساعد في التنبؤ عن ذائبية المواد األيونية في الماء.

 .04تفاعل االتحاد

اتحاد مادتين أو أكثر لتكوين مادة جديدة.

.05

تفاعالت التحلل

تفاعل بمادة واحدة ينتج عنها مادتان أو أكثر ،وفي أغلب األحيان نحتاج إلى

طاقة إلنجاز عملية التحلل.
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.00
.07

تفاعالت اإلحالل المزدوج تفاعالت يتم فيها تبادل األيونات بين المركبات المتفاعلة إلنتاج مركبات
جديدة.
تفاعالت الترسيب

هي تفاعالت تحدث في المحاليل المائية عن طريق التبادل األيوني
ويصاحبها تكوين راسب.

 .08تفاعالت التعادل

تفاعالت تحدث بين حمض وقاعدة ،ويكون أحد نواتجها الماء.

 .09تفاعالت تطلق غا اًز

تفاعالت تحدث بين مركبين بحيث يكون أحد نواتجها غاز.

 .66المول

وحدة قياس عملية للمادة أو كمية المادة التي يحتويها.

.60
.66
.63

قاعدة أفوجادرو

الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة تحت نفس الظروف من درجة الح اررة

الحجم المولي

المادة (عنصر كيميائي أو مركب كيميائي)
الحجم الذي يشغله مول واحد من ّ
تحت درجة ح اررة وضغط معينين.

الذائبية

أكبر كتلة من المذاب (غم) التي تذوب في  066مل من المذيب (الماء)

والضغط تحوي نفس العدد من الجزيئات.

لتحضير المحلول المشبع.

 .64الموالرية

تساوي عدد موالت المذاب في لتر واحد من المحلول.

 .65المادة المحددة

المادة التي تفاعلت بالكامل في التفاعل الكيميائي ،وتكون أقل عدد موالت.

 .60المادة الفائضة

المادة التي تبقى الكميات الزائدة في الوعاء.

 .67الناتج النظري
 .68الناتج الفعلي

بناء على الحسابات الكيميائية.
كمية المادة الناتج التي يمكن الحصول عليها ً
ما تم الحصول عليه بالتجربة.

 .69الناتج المئوي

عبارة عن النسبة المئوية للناتج الفعلي إلى الناتج النظري.

.36

تفاعالت اإلحالل البسيط

تفاعالت يجل فيها عنصر نشط محل عنصر آخر أقل نشاطاً في مركب ما،
فيتحرر العنصر األخير تبعاً لذلك.

066

جامعــــــــــــــة األزهـــــــــــــر –غــــــــــــــزة
عمــــــــــادة الدراســــــــــــات العــــــــــــليا
كلــــــــــــــــــــــــــــــــية التربيـــــــــــــــــــــــــــــــة
ماجســتير منــاهج وطــرق تــدريس

السيـد  /ـة ................................................ :حفظه/ها الله

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع :تحكيم المفاهيم الكيميائية
تقوم الباحثة بإجراء دراستها الموسومة ب " :فاعلية برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية
لتنمية المفاهيم الكيميائية والذكاء المكاني لدى طالبات الصف الحادي عشر في محافظة خان يونس"،
وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية تخصص مناهج وطرق التدريس ،ومن متطلبات
البحث الحكم على مدى صالحية اختبار المفاهيم الكيميائية الذي َّ
أعدته الباحثة.
ونظ اًر لما تتمتعون به من خبرة ودراية في مجال عملكم واختصاصكم ،تضع الباحثة بين أيديكم اختبار
المفاهيم الكيميائية راجي ًة قراءتها ،وبيان رأيكم في صالحيتها وإبداء آراءكم السديدة ،ومالحظاتكم القيمة
عليها ،وفقكم الله لخدمة العلم والمسيرة التربوية.
شاكرين لكم حسن تعاونكم
الباحثة
فداء ماجد األسطل
البيانات الشخصية للمحكم :
االسم .................................. :

التخصص ............................. :

الدرجة العلمية .............................:

مكان العمل ..............................:
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جامعـــة األزهــر –غـــزة

عمادة الدراســات العــليا

كلـيـــــــــــــــة التربيـــــــــــــــة

ماجستير مناهج وطرق تدريس

تعليمات االختبار
اسم الطالبة................/

الصف.............../

التاريخ.........../

عزيزتي الطالبة:
قبل البدء في اإلجابة عن األسئلة في هذا االختبار عليك أن تقرئي هذه التعليمات بدقة؛ ألنها سوف تساعدك
على اإلجابة بطريقة صحيحة:
 .0هذا االختبار وضع لقياس المفاهيم الكيميائية لديك
 .6يتكون هذا االختبار من( )36سؤاالً ،ويلي كل سؤال أربعة اختيارات يوجد اختيار واحد صحيح،
وعليك أن تقرئي السؤال جيداً قبل اإلجابة عنه ،ثم اختيار اإلجابة الصحيحة.
 .3أجبي عن جميع األسئلة التي أمامك ،وال تتركي سؤال بدون إجابة.
 .4درجة االختبار ( )36درجة.
 .5هذا االختبار وضع للدراسة والبحث العلمي وال عالقة له بدرجاتك.
والله ولي التوفيق
الباحثة
فداء ماجد األسطل
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اختبار المفاهيم الكيميائية:
اختاري اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة حول رمزها:
 -0كسر روابط بين ذرات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين ذرات المواد الناتجة
أ -وزن المعادلة الكيميائية.

ب -التفاعل الكيميائي.
ج -المعادلة الرمزية.

د -المعادلة اللفظية.
 -6يصنف التفاعلي التالي )CaCO3(s

أ -اتحاد عنصرين لتكوين مركب جديد.

) CO2(g)+CaO (sضمن:

ب -اتحاد عنصر مع مركب لتكوين مركب جديد.
ج -اتحاد مركب مع مركب لتكوين مركب جديد.

د -جميع ما سبق.

 -3النسبة الكتلية للمركب ( )C2F6هي:
أ.004:64 -

ب.004:06 -
ج.09:64 -

د.09:06 -
بناء على الحسابات الكيميائية
 -4الناتج الذي يتم الحصول عليه ً
أ -المئوي.
ب -النظري.
ج -الفعلي.

د -المول.

 -5كتلة كلوريد الصوديوم الموجودة في 666مل من محلوله وبتركيز 6,0مول/لتر
أ0,07 -غم.

ب0,70 -غم.
ج0,75 -غم.

د6,07 -غم.
 -0معادلة أيونية تظهر كافة األيونات في المحلول بصورتها الواقعية هي المعادلة األيونية
أ -النهائية.

ب -المختصرة.
ج -الكاملة.
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د -المتفرجة.
 -7أي من المعادالت الكيميائية التالية موزونة بشكل صحيح
أ-
ب-
ج-
د-
 -8التفاعل
أ-

Al + Pb(NO3)2
Al(NO3)3 + Pb
2Al + 3Pb(NO3)2
2Al(NO3)3 + 3Pb
3Al + 2Pb(NO3)2
3Al(NO3)3 + 2Pb
2Al + Pb(NO3)2
Al(NO3)3 + 3Pb
المرجح حدوثه عندما يتفاعل هيدروكسيد الباريوم وحمض الهيدروكلوريك

االتحاد.

ب -االحتراق.
ج -التعادل.

د -اإلحالل.

 -9الفرق بين المادة المحددة والمادة الفائضة
أ-

المادة المحددة تتفاعل كلياً ،ويتم االعتماد عليها في حساب كمية المواد الناتجة ،في حين
المادة الفائضة التي يتبقى جزء منها بدون تفاعل.

ب -المادة الفائضة هي التي تتفاعل كلياً ،بينما المادة المحددة الجزء الذي يتبقى بدون تفاعل.
ج -المادة المحددة تساوي المادة الفائضة.
د -ليس مما ذكر.

 -06صيغة مركب كلوريد األلمونيوم
أ.AlCl3 -
بAl3Cl. -
جAlCl -
دAlCl2 -
 -00صيغة المركب الناتج من تفاعل المغنيسيوم والهيدروكسيد
أMg(OH)3 -
بMg(OH)2 -
جMgOH -
دMgO2 -
 -06مول/لتر وحدة قياس تعبر عن:
أ-

الموالرية.

ب -المول

ج -الكتلة المولية.

د-

جميع ما سبق.
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 -03تفاعل كلوريد األمونيوم مع هيدروكسيد الصوديوم لينتج ملح كلوريد الصوديوم والماء وغاز األمونيا
فإن التفاعل
أ-

اتحاد.

ب -ترسيب.

ج -اطالق غاز.

د -تحلل.

 -04المعادلة األيونية الصافية عند خلط محلول كلوريد الصوديوم المائي مع محلول نترات الفضة المائي
)Na(aq) + NO3(aq
أNO3(aq) + Na(aq) -
)Ag(aq) + Cl(aq
)AgCl(s
ب-
)NaCl(aq) + AgNO3(aq
جAgCl(s) + NaNO3(aq) -
د -ال يحدث تفاعل كيميائي.

 -05الصيغة الكيميائية لمركب نيتريد المغنيسيوم
أMgN -
بMg2N2 -
جMg3N2 -
دMg2N2 -
 -00ما يتم الحصول عليه بالتجربة
أ-

الناتج المئوي.

ب -الناتج النظري.
ج -الناتج الفعلي.

د -المول.

 -07وحدة قياس عملية للمادة ،وتكافئ عدد أفوجادرو من الجسيمات
أ-

المول.

ب -قانون حفظ الكتلة.
ج -المعامل.

د -الكتلة المولية.

 -08عند خلط 64غم خارصين مع 03غم كبريت حسب المعادلة التالية)ZnS(s
المادة المحددة لهذا التفاعل:
أZn(s) -
بS(s) -
جZnS(s) -
د -ليس مما ذكر
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) Zn(s) +S(sفإن

 -09الكتلة المولية لكبريتات الصوديوم Na2SO4
أ-

064غم

ب046 -غم
ج004 -غم

د066 -غم

 -66اسم مركب CaF2
أ-

كلوريد الكالسيوم.

ب -أكسيد الكالسيوم.

ج -بروميد الكالسيوم.

د -فلوريد الكالسيوم.

 -60حجم مول واحد من أي غاز يساوي  66,4لتر في الظروف المعيارية
أ-

الحجم المولي.

ب -المول.

ج -الكتلة المولية.

د -قانون حفظ الكتلة.
 -66أيهم يمثل تفاعل الترسيب
)FeCl3(aq) + 3KOH(aq
)3KCl(aq) + Fe(OH)3(S
أ-
)H2SO4(aq) + 2NaOH(aq
)Na2SO4(aq) + 2H2O(L
ب-
)CaCO3(S) + 2HCl(aq
)CaCl2(aq) + H2O(L) + CO2(aq
ج-
)Zn(s) + 2HCl(aq
)ZnCl2(aq) + H2(g
د-
 -63تفاعل كيميائي ينتج عن تبادل أيونات مادتين وينشأ عنه غاز ،أو راسب ،أو ماء
أ-

االتحاد.

ب -االحالل المزدوج.
ج -التحلل.

د -االحتراق.

 -64اذا تفاعل 56غم من  H2مع كمية وافرة من COحسب المعادلة علماً بأن الناتج الفعلي يساوي
366غم احسب الناتج المئوي
)CO(g) + 2H2(g
)CH3OH(L
أ-

%75

ب%57 -
ج%76 -

د%76 -
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-65

التفاعل التالي يعبر عن

2KCl + 3O2

2KClO3

أ -التحلل.

ب -االتحاد.
ج -الترسيب.

-60

د -االحالل.

تفاعل عنصر مع مركب لتكوين مركب جديد
أ -االحالل المزدوج.

ب -االتحاد.

ج -االحتراق.

د -التحلل.

 -72المعادلة الكيميائية الموزونة لتفاعل أول أكسيد الكربون واالكسجين الذي ينتج من ثاني أكسيد

الكربون
)2CO(g) + O2(g
)2CO2(g
أ-
)CO2(g) + O2(g
)2CO2(g
ب-
)CO(g) + O2(g
)2CO2(g
ج-
)CO(g) + O2(g
)CO2(g
د-
 -68حجم غاز األكسجين في الظروف المعيارية الالزم للتفاعل مع  65غم فسفور حسب المعادلة التالية
P + SO2
P4O10
أ 66,4 -لتر.
ب 6,64 -لتر.
ج 6,6 -لتر.

د 664 -لتر.

 -69المعادلة التي تمثل تحلل دايكرومات االمونيوم
)2NaHCO3(s
)Na2CO3(s) + H2O(g) + CO2(g
أ-
)(NH4)2Cr2O7(s
)Cr2O3(s) + 4H2O(g) + N2(g
ب-
))NH4Cl(s) + NaOH(aq
)NaCl(aq) + H2O(g) + CO3(g
ج-
)(NH4)2Cr2O7(s
)Cr2O3(s) + H2O(g) + N2(g
د-
 -36عند خلط محلولي يوديد البوتاسيوم ونترات الفضة وتكون يوديد الفضة فإن المعادلة األيونية الصافية
KI + AgNO3
AgI + KNO3
أ-
K + I+ Ag + NO3
بAgI + K + NO3 -
I + Ag
AgI
ج-
د -ال يحدث تفاعل كيميائي.
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اختبار الذكاء المكاني

جامعــــــــــــــة األزهـــــــــــــر –غــــــــــــــزة
عمــــــــــادة الدراســــــــــــات العــــــــــــليا
كلــــــــــــــــــــــــــــــــية التربيـــــــــــــــــــــــــــــــة
ماجســتير منــاهج وطــرق تــدريس

السيـد  /ـة ................................................ :حفظه/ها الله
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته...
الموضوع :تحكيم اختبار الذكاء المكاني
تقوم الباحثة بإجراء دراستها الموسومة ب " :فاعلية برنامج محوسب قائم على المحاكاة التفاعلية
لتنمية المفاهيم الكيميائية والذكاء المكاني لدى طالبات الصف الحادي عشر في محافظة خان يونس"،
وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية تخصص مناهج وطرق التدريس ،ومن متطلبات
البحث الحكم على مدى صالحية اختبار الذكاء المكاني الذي َّ
أعدته الباحثة.
ونظ اًر لما تتمتعون به من خبرة ودراية في مجال عملكم واختصاصكم ،تضع الباحثة بين أيديكم اختبار
الذكاء المكاني راجي ًة قراءتها ،وبيان رأيكم في صالحيتها وإبداء آراءكم السديدة ،ومالحظاتكم القيمة عليها،
وفقكم الله لخدمة العلم والمسيرة التربوية.
شاكرين لكم حسن تعاونكم

الباحثة

فداء ماجد األسطل
البيانات الشخصية للمحكم :

االسم .................................. :

التخصص ............................. :

الدرجة العلمية .............................:

مكان العمل ..............................:
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نماذج تطبيق البرنامج
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أسماء السادة المحكمين

أسماء السادة المحكمين
م

االسم

0

أ .د .صالح الناقة

6

د .عبد الله عبد المنعم

3

د .فؤاد عياد

4

د .جمال الفليت

الدرجة العلمية
أستاذ في المناهج وطرائق تدريس

الكيمياء

أستاذ مشارك في المناهج وطرائق تدريس
العلوم

مكان العمل
الجامعة اإلسالمية – غزة
جامعة القدس المفتوحة

أستاذ مشارك في قسم تكنولوجيا التعليم

جامعة األقصى – غزة

أستاذ مساعد في المناهج وطرائق

مشرف في و ازرة التربية

التدريس

والتعليم

5

د .محمد أبو عودة

أستاذ في طرائق تدريس العلوم المساعد

الجامعة اإلسالمية – غزة

0

د .محمد مقاط

أستاذ المناهج وطرائق التدريس المساعد

جامعة األزهر – غزة

7

د .حسن مهدي

8

د .عطايا عابد

9

أ .أحمد أبو علبة

ماجستير في تكنولوجيا التعليم

06

أ .ابراهيم رمضان

ماجستير مناهج وطرائق تدريس الكيمياء

00

أ .عزمي الدواهيدي

ماجستير مناهج وطرائق تدريس كيمياء

06

أ .المعتصم بالله عواجه

ماجستير تكنولوجيا معلومات

03

أ .محمد المدهون

ماجستير تكنولوجيا معلومات

04

أ .محمود المصري

بكالوريوس كيمياء وأساليب تدريسه

دكتور في مناهج وطرائق تدريس

التكنولوجيا

دكتور مناهج وطرائق التدريس
التكنولوجيا

090

جامعة األقصى – غزة
مشرف مبحث التكنولوجيا

شرق غزة

مشرف مبحث التكنولوجيا
شمال غزة

مشرف مبحث الكيمياء شرق
خان يونس
جامعة األقصى – خان يونس
مطور ومنظم في وكالة
الغوث لالجئين
الكلية الجامعية للعلوم

التطبيقية

مشرف مبحث الكيمياء جنوب
خان يونس
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