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آية قرآنية

آية قرآنية
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الف اللْي ِل والنه ِار ََلي ٍ
اختِ ِ
ِ
ِ ِ
ات واأل َْر ِ
ِ
ات
ض َو ْ
َ
َ َ
﴿إن في َخْلق الس َم َاو َ
ِ
أألُولِي األَْلب ِ ِ
ودا َو َعلَ َى ُجُنوبِ ِه ْم
اما َوقُ ُع ً
َ
ين َي ْذ ُك ُر َ
اب*الذ َ
ون اللهَ قَي ً
ت ه َذا ب ِ
ِ
ويتَفَكر ِ
ات واأل َْر ِ
ِ
اطالً
ض َربَنا َما َخلَ ْق َ َ َ
ََ ُ َ
ون في َخْلق الس َم َاو َ
ِ
اب الن ِار﴾
ُس ْب َح َان َك فَقَنا َع َذ َ
(سورة آل عمران  ،آية.)191-190 :

ب

إهـداء
* إلى من أعطاني الثقة وحرية التفكير  ،إلى من علمني أن القيمة في محبة اَلخرين … إلى روح

أبي الحبيب رحمه اهلل وجعل قبره روضةً من رياض الجنة .

*إلى روح أمي الطاهرة  ،معنى الصبر والعطاء … .رحمها اهلل وأسكنها فسيح جنانه .
* إلى أروح الغوالي من األخوة واألخوات .

* إلى من وقفت معي شاللً ل ينضب من الحب والعطاء … زوجتي الغالية رحاب

* إلى قلوب أبنائي األعزاء محمد ومأمون وسعد وزكريا  ،وبناتي العزيزات ندى وهديل وأفنان

معنى للحياة .
* إلى كل من أعطى من روحه ودمه وجهده ليصنع
ً

إلى هؤلء أهدي ثمرة جهدي
غيصوب محمد حسين البدرساوي

ج

شكر وتقدير

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على نبي الهدى ،من بعثه اهلل رحمة للعالمين ،وعلى من
دعا بدعوته إلى يوم الدين ،وبعد  ،أحمد اهلل عز وجل وأشكره على توفيقه لي بإتمام هذا العمل ،وأساله –
خالصا لوجهه الكريم ،وأن يعفو عما فيه من قصور.
سبحانه -أن يجعله
ً
ِ
ِ
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(سورة آل عمران  ،آية)191-190 :
ومصداقاً لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم " ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس ".
فمن الواجب أن أذكر فضل من شجعني وساعدني على إتمام هذه الدراسة ،وان كان من الواجب أن يذكر
أهل الفضل بفضلهم ،وأن أخصهم بالذكر ،فإني أتقدم بخالص شكري وعظيم تقديري إلى أستاذي الفاضل
الدكتور /عطا حسن درويش الذي شرفني بقبول اإلشراف على هذه الدراسة ،فقد رافقني في رحلتي
كثير من وقته ،وجاد علي بإرشاداته السديدة ،وتوجيهاته المفيدة ،فجزاه اهلل عني خير
التعليمية ،ومنحني ًا
الجزاء.
كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى عضوي لجنة المناقشة على تكرمهما بمناقشة رسالتي :الدكتورة
الفاضلة /سمر سلمان أبو شعبان مناق ًشا داخليًّا ،والدكتور الفاضل/مجدي سعيد عقل مناق ًشا خارجيًّا.
كما يسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساعدني في إتمام هذه الدراسة من السادة المحكمين ،وادارة
المدرسة التي استضافت التطبيق والمعلمة التي طبقت الدراسة في فصولها.
هؤلء من ذكرتهم فشكرتهم ،أما من لم يتسن لي ذكرهم ،فلهم خالص التقدير ،وأدعو اهلل سبحانه
فقت فمن اهلل،
وتعالى أن ينال هذا الجهد القبول والرضا ،فحسبي أنني اجتهدت ،والكمال هلل وحده ،فان ُو ُ
س ْب َحانَ َك الَ ِع ْل َم لَنَا إِ اال َما َعلا ْمتَنَا إِنا َك أَنتَ ا ْل َعلِي ُم
وان قصرت ،فعذري قوله سبحانه وتعالى ﴿:قالُو ْا ُ
ا ْل َح ِكي ُم ﴾ (سورة البقرة ،آية.)32 :
وما توفيقي إل باهلل عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

الباحث
غيصوب محمد حسين البدرساوي
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ملخص الدراسة

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام تقنيات فيت "  "PhETللمحاكاة التفاعلية في تنمية التحصيل وبعض

مهارات التفكير التحليلي في العلوم لدى طلبة الصف السابع األساسي بغزة.

واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي القائم على تصميم مجموعتين تجريبية وضابطة مع قياس قبلي

وبعدي .وتكونت عينة الدراسة من ( )85طالبة تم اختيارهن بطريقة قصدية  ،وتم توزيعهن لمجموعتين

تجريبية وتكونت من( )43طالبة والتي درست باستخدام تقنيات "  "PhETومجموعة ضابطة تكونت
من( )42طالبة درست بالطريقة التقليدية وذلك لوحدة الحركة وقوانين نيوتن خالل الفصل األول من العام

الدراسي (.)2019-2018

واستخدم الباحث األدوات التالية ( :اختبار تحصيلي ،واختبار تفكير تحليلي) كأدوات قياس ،ومواد أخرى

كدليل إعداد الدروس للمعلم ،وأوراق العمل للطالب  ،وبرمجيات فيت.

واستخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية :اختبار  t-testللعينات المستقلة  ،واختبار  t-testللعينات

المرتبطة ،وحساب مربع إيتا  η2؛ لقياس حجم أثر المحاكاة التفاعلية.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  0.05بين
متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية اللواتي تعلمن باستخدام المحاكاة التفاعلية"  "PhETفي

التطبيق القبلي والبعدي لختباري قياس التحصيل ومهارات التفكير التحليلي لصالح القياس البعدي.

وأشارت النتائج بأن حجم األثر على مهارات التفكير التحليلي واختبار التحصيل لوحدة الحركة وقوانين

نيوتن في العلوم العامة للصف السابع األساسي كان مستواها كبير حيث كانت قيمة مربع إيتا  η2للدرجة

الكلية أكبر من  0.8لكال الختبارين .

الكلمات المفتاحية  :المحاكاة التفاعلية " ، "PhETمهارات التفكير التحليلي ،التحصيل الدراسي.
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Abstract

Abstract
The effect of using PhET techniques for interactive simulation in developing
achievement and Some analytical thinking skills in Science among the seventh
graders in gaza.
This research aims to investigate the effectiveness of using interactive
simulation "PhET" on developing achievement and some analytical thinking
skills among the seventh graders in gaza.
To achieve the objectives of the study , the quasi- experimental approach, based
on designing two groups ( experimental &control) with pre and post measurement
was used. The sample was(85) students were chosen purposively , the
experimental group (43 students) studied by using interactive simulation method,
The control group (42 students) studied by traditional method during the first
semester of the scholastic year of (2018-2019).
To collect data the researcher prepared two tools , the achievement test and the
analytical thinking test .And two other constructive tools to facilitate the
application which are student work sheets and teacher guide.
The hypothesis were checked using t- test for independent samples , t- test for
paired samples, eta square to measure the effectiveness of interactive simulation .
The results indicated that there were statistically significant differences at the
significance level of 0.05 among the average scores of the experimental group
who were taught by the PhET interactive simulation in the pre and post
application of the measurement of achievement and analytical thinking skills for
the benefit of post application.
The results also indicated that the magnitude of the impact on analytical
thinking skills and the achievement test of the unit of motion and the laws of
Newton in the general sciences of the seventh graders was significantly high ,
where the value of ETA square η2 for the total score was greater than 0.8 for
both tests.
Key words: Interactive simulation "PhET" ,analytical thinking skills ,
achievement.
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الفصل األول

الفصل األول
خلفية الدراسة
مقدمة
تعددت الجتهادات والتصورات حول أفضل الطرق والممارسات التي تسهم في اكتساب المعرفة

العلمية وبنائها لدى المتعلم  ،ول أدل على ذلك من تنوع طرائق التدريس وتصنيفاتها في عصر
التكنولوجيا والوسائط المتعددة ،مما استدعى األمم والشعوب للبحث عن أفضل السبل لبناء المعارف
والمهارات والقدرات لدى النشء أمالً في إنسان مفكر ومبدع .

وتزايد الهتمام باستراتيجيات التدريس في العصر الحديث  ،جنباً إلى جنب  ،مع تزايد الهتمام

بالمحتوى المعرفي للمنهاج الدراسي  ،وارتفعت األصوات التي تنادي بضرورة تفعيل دور الطالب

في أثناء تعلمه  .وبحثت الدراسات في أفضل الستراتيجيات التي يجب أن يستخدمها المعلم

لمساعدة الطلبة على اكتساب نتاجات تعلمية ذات جودة ؛ فيزيد من مستوى فهمهم للمفاهيم العلمية
ويحسن من اتجاهاتهم نحو العلم  ،ويساعدهم على ممارسة حياتهم وتفسير الظواهر المختلفة

المحيطة  ،ويحسأن من قدراتهم الذاتية على اكتساب مفاهيم جديدة  ،ويمهد لهم ليكونوا مفكرين
ومبدعين وعلماء .

ويواجه التربويون في العصر الحديث مشاكل عديدة منها تعقد الحياة التي ترتبط بما يتعلمه الطلبة

والزيادة الهائلة للخبرات التي ترتبط بطريقة تعلمهم  ،ويتم التغلب على األولى في المجال التربوي
بإعادة تنظيم المناهج وتطوير طرائق التدريس ووسائل تحقيق أهداف التعلم  ،أما الثانية فتقع

المسئولية فيها على المعلمين والطرائق التي يستخدمونها في تدريس موادهم التعليمية ( اليتيم

.)11 : 2015،

إن فهم معنى تكامل التكنولوجيا مع التعليم يبدو أم اًر مهماً للتخطيط لدمج التكنولوجيا في التعليم
وانتاج تعليم معزز بالحاسوب على وجه التخصيص  .حيث يوظف المعلمون األكفاء في أثناء
استخدام الحاسوب في التعليم ثالثة أنواع من المعارف  :معرفة المحتوى

Content

Knowledge؛وهي معرفة الموضوعات التي يدرسونها  .والمعرفة التربوية Pedagogical
 ،)Shulman,1986 (Knowledgeوالمعرفة بالتكنولوجيا  Technological knowledgeالتي
تتضمن فهم الخصائص الفريدة ألنواع محددة من التقنيات التي تفيد موضوعات معينة من عملية

التعليم والتعلم (. )Pieerson,2001
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وان الدرس المعزز بالحاسوب يحتاج إلى أن يكتسب المعلمون المعرفة بالمحتوى  ،ويعرفوا كيفية
الستفادة من مصادر التكنولوجيا الخاصة بإيصال المحتوى للطلبة ،باإلضافة للمعرفة التربوية في

استخدام األساليب المناسبة إلدارة وتنظيم استخدام الحاسوب في التعليم ( Gary & Melisa

.)154 :2007،

ومن أبرز التطبيقات الحاسوبية المحاكاة  Simulationالتي هي عملية تقليد لحالة أو غرض
حقيقي من خالل مجموعة من المعادلت الرياضية  .ويمكن لبرامج المحاكاة Simulation
 Softwareتمثيل األحوال الجوية  ،والتفاعالت الكيميائية  ،والحوادث النووية  ،والتقنيات الطبية

 ،والتكاليف المطلوبة إلنتاج تصميم معين ،والعمليات البيولوجية  ،وأنظمة سفن الفضاء ،

ومقصورات قيادة الطائرات  ،واختبارات األمان  ،وغيرها الكثير  .تفرض بعض حالت المحاكاة

صعوبات في تمثيلها أكثر من غيرها فيما يتعلق باحتمالية اختصارها إلى معادلت بيانية رياضية .
ومن أهم العوامل في وضع برامج المحاكاة تحديد الحالة بوضوح وتعيين العامل األكثر أهمية.

وتستعمل برمجيات المحاكاة في اختبار نظريات العالقات العرضية غير الرسمية .

وأورد (  ) Henderson,Leon,&Eshet,2000كيف يستطيع المعلم دمج برامج المحاكاة

بالمنهاج  ،إن المهمة األساسية هي دمج برمجيات المحاكاة كجزء حيوي من المنهاج وليس
كملحق ،وهذا يعني أن يستخدم الطلبة برمجيات المحاكاة لفترة زمنية طويلة  ،مع تشجيعهم على

أنشطة ممتدة مبنية على مهارات التفكير المتضمنة في برمجيات المحاكاة  ،ويمكن استخدام

برمجيات الحاسوب على نطاق واسع في  :إظهار ما خفي من األشياء ومعالجة المتغيرات ،
ومالحظة النتائج  ،ورسم الستنتاجات ،وتسهيل األدوار.

كما يمكن إنشاء برمجيات المحاكاة عبر صفحات اإلنترنت

 Web Bagesالمبرمجة بلغة

 ، HTMLولغة المخطوطات  ،Javascriptوبيئات الرسوم المتحركة مثل  ، Flashولغة البرمجة
 . Javaأما البرمجيات التجارية مثل  KidSimو  ،Microsoftwordsفهي تسمح للطلبة بخلق
برامج المحاكاة الخاصة بهم .إن العوالم التشبيهية التي يخلقها الطلبة فيها شخصيات لها قواعد
وظهور وخصائص  :2007 ، Bitter&Pierson ( .ص.) 309

وذكر) ) Bradford,1990إن برامج المحاكاة الحاسوبية هي من أكثر األنماط شيوعاً واستخداماً ؛
إذ يجد الطلبة صعوبة كبيرة عند تناول بعض الموضوعات التي تحتاج إلى قدر كبير من التخيل ،

لوقائع يصعب على الطالب التواجد في بيئتها الحقيقة؛ مثل أجهزة جسم اإلنسان أو أعماق البحار .

كما أن الم حاكاة تضع المتعلم في بعض المشاكل العلمية ثم تطلب منه تقديم الحلول المناسبة ،

حيث يكون دور البرنامج هو التفاعل مع استجابات المتعلم والتي غالباً ما تكون رقمية (من لوحة
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المفاتيح ) ،وتشير إلى الستجابة التي يراها المتعلم  .لذلك تعد برامج المحاكاة أكثر برامج

الحاسوب استخداماً في حصص العلوم  ،وهذا يرجع لطبيعتها الديناميكية  ،وقدرتها الفائقة على
تمثيل الواقع لكثير من الظواهر العلمية ( الطباع.)2 :2017 ،

ويرى ( ) Ally,2002أن التعلم اإللكتروني ل يعتمد على المدرسة البنائية فقط وانما يستفيد من

المدرستين المعرفية والسلوكية أيضاً ،فقد يتضمن تصميم المواد التعليمية في التعليم اإللكتروني

مبادئ من المدارس الثالث ؛ فيمكن لالستراتيجيات السلوكية أن تستخدم في تدريس المعارف

"،ماذا" ،ولالستراتيجيات المعرفية لتدريس المبادئ والعمليات" ،كيف"؛ والستراتيجيات البنائية

لتدريس المهارات التفكيرية العليا التي تنشط المعاني الفردية والتعلم السياقي " ،لماذا" (اليتيم2015،

.)272:

ويعتبر دمج التكنولوجيا في التعليم من الموضوعات األكثر أهمية حالياً بالنسبة للمهتمين بالتربية
والتعليم حيث نشهد اَلن طفرة هائلة في هذا المجال وظهور ما يسمى المدارس الذكية ،ولذلك

أصبح من الحتمي أن يواكب المدرس هذا التطور؛ ولتحقيق ذلك هناك متطلبات مادية ،وبرمجية،
وتدريبية ( الخزرجي.)241 :2011،

وللمحاكاة الحاسوبية أهمية خاصة يمكن توضيحها في اَلتي  :توفر جو من التشويق واإلثارة

بالموقف التعليمي عند دراسة المادة التعليمية  ،وتمكن المتعلمين من اكتساب مهارات حل

المشكالت واستخدام قدرات تفكيرية متنوعة ،وتزودنا بإطار محدد لتنفيذ أو تطبيق أسلوب الكتشاف
للمعلومات بطريقة تفاعلية ديناميكية ؛ مما يسهم في تجاوز المعرفة السابقة للمتعلمين ،وتساعد
على تعلم مفاهيم جديدة من خالل إعادة الصياغة الدقيقة للتصورات الخاطئة ،وتسمح للمتعلمين

بالتحكم في متغيرات األنظمة المعقدة ومعالجتها والحصول على تغذية راجعة مباشرة لتلك التغيرات

؛مما يزيد ويحسن الستيعاب المفاهيمي لديهم ،ومن دافعيتهم للتعلم  ،وتحسين كفاءة عملية التعلم،
وتنمي التجاهات نحو عملية التعلم ،ودراسة المعلومات والمواقف التي يصعب أو يستحيل على
واقعها الحقيقي لخطورتها أو ارتفاع تكلفتها وتنشط التفكير البتكاري وتعطي الفرصة للطلبة لإللمام

بكيفية وقوع األحداث بوضعها تحت المالحظة والدراسة وتوفر الوقت وكذلك خبرات تعلم بديلة

وفعالة وبعض المفاهيم العلمية مجردة ويعاني الطالب من صعوبات فهمها ،وبرامج المحاكاة
الحاسوبية تتيح الفرصة لجعل المفاهيم محسوسة وسهلة الفهم للطالب  ( .الغزال.)21 :2015،

وأفادت العديد من الدراسات أهمية المحاكاة الحاسوبية في مجالت تربوية منها :

( الغزال )2015،حيث كشفت عن تنمية مهارات التعلم الذاتي في المفاهيم الكيميائية وبعض
مهارات التفكير البصري لدى طالب المرحلة الثانوية  ،وكذلك دراسة ( الديك  ) 2010،حيث بينت
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تنمية مهارات التحصيل اَلني والمؤجل ،ودراسة (أبو بشير  )2016،حيث بينت تنمية مهارات

التفكير اإلبداعي في مساق المبادئ الكهربية  ،كما بينت( العطار  )2015 ،تنمية مهارات التفكير
العلمي لدى طالبات الصف التاسع األساسي باستخدام برنامج أديسون المعزز بالعروض

التوضيحية بغزة  ،وأظهرت(الطباع  )2017 ،تنمية التفكير التنبؤي لدى طالب الصف التاسع
بمحافظة عمان في األردن في تدريس األحياء ،كما أظهرت دراسة (الدهمش )2011،تنمية التفكير
اإلبداعي لدى تالميذ الصف السابع بصنعاء كما جاء في دراسة (شحاتة  ) 2015،تنمية مهارات

تطوير برمجيات المحاكاة التفاعلية القائمة على مراسي التعلم ،بينما دراسة(المالكي )2017،بينت
أثر الخرائط الذهنية اإللكترونية الفائقة في تنمية مهارات التفكير التحليلي اإليجابي.

ويتضح مما سبق األثر البالغ للمحاكاة الحاسوبية في إغناء بيئة التعلم  ،وتبسيط المفاهيم المعقدة

والجافة  ،واتاحة الفرصة لكتشاف المفاهيم الخاطئة  ،واعادة التحقق من التصورات الذهنية وصولً

للمعنى .

ويطمح الباحث لتوظيف استراتيجيات فيت(  )PhETالتفاعلية في تدريس المفاهيم الميكانيكية
الواردة في الوحدة الثالثة من كتاب العلوم للصف السابع بغزة  ،وقياس أثرها في تنمية التحصيل

وبعض مها ارت التفكير التحليلي .

والتفكير في أبسط صورة له عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما

يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس الخمسة ،اللمس والبصر والسمع
والشم والتذوق .والتفكير بمعناه الواسع عملية البحث عن المعنى في الموقف أو الخبرة  ،وقد يكون

المعنى ظاه اًر أحياناً وغامضاً أحياناً أخرى  ،ويتطلب التوصل إليه تأمالً وامعان نظر في مكونات

الموقف أو الخبرة ( )Barell,1991وعندما نفكر ،فإننا نقوم بمخاطرة محسوبة قد تكون ناجحة وقد
تنتهي بإخفاق ( )Ryle,1979ونبدأ التفكير عادة عندما ل نعرف ما الذي يجب عمله بالتحديد.

(جروان. )40 :2007،

ويذكر (  )Huang,2008:5أن التفكير التحليلي هو المقدرة العقلية التي تمكن الفرد من الفحص
الدقيق للوقائع  ،واألفكار  ،والحلول  ،واألشياء  ،والمواقف  ،وتفتيتها إلى أجزائها ،أو تقسيمها إلى

مكوناتها الفرعية وهو ما يؤدي إلى فهم أجزاء الموقف محل الهتمام ،وتجزئته إلى مكوناته
األصغر  ،كما يسمح بإجراء عمليات أخرى على هذه األجزاء كالتصنيف؛ والتنظيم ؛ والترتيب

( السنيدي) 33 :2017 ،
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ويعتبر التفكير التحليلي نمط من التفكير يقوم فيه الفرد بتجزئة المادة التعليمية إلى عناصر ثانوية

أو فرعية .وادراك ما بينها من عالقات أو روابط ،مما يساعد على فهم بنيتها ،والعمل على تنظيمها
في مرحلة لحقة (.) PM 11:43 ، 2018/4/21 Wikipedia:

وسيتبنى الباحث بعض المهارات األساسية للتفكير التحليلي وهي :تحديد السمات والخصائص

،والتعرف إلى أوجه الشبه والختالف ،و التتابع ،والتنبؤ ( التوقع)،ومعرفة السبب والنتيجة وسيقوم
الباحث بدراسة أثر استخدام المحاكاة التفاعلية في تنمية التحصيل وبعض مهارات التفكير التحليلي

لدى طالب الصف السابع بغزة ،وذلك من خالل استخدام برمجيات فيت( )PhETللمحاكاة في

الميكانيكا ومبادئ الحركة والتي تشمل البرمجيات التالية  :برمجية الرجل المتحرك وبرمجية
المنحدر وبرمجية القوة والحركة ،وبرمجية الفعل ورد الفعل في تدريس وحدة الحركة وقوانين نيوتن.
مشكلة الدراسة:

يواجه الطلبة في الصف السابع الكثير من الصعوبات خالل دراستهم لمبحث العلوم العامة لسيما
في وحدة الميكانيكا حيث تحتوي على مفاهيم معقدة ومجردة ،وعالقات متنوعة ،وقوانين نيوتن

الثالثة المتعلقة بوصف حالة الجسم الحركية .فمن هنا تتولد صعوبات في اإلدراك والفهم والتحليل

مما يضطر التالميذ للحفظ والستظهار ويتعذر التوظيف وحل المشكالت المنتمية للموضوع  ،فمن
هنا وجد الباحث ومن خالل توظيف التكنولوجيا المتاحة توظيف تقنيات فيت ( )PhETللمحاكاة

التفاعلية التعليمية محاولة لحل المشكلة وتنمية مهارات التفكير التحليلي  ،ورفع مستويات الفهم
والتحصيل لديهم  ،وتم مناقشة األمر مع المعلمين من خالل الورشات التدريبية على المنهاج الجديد

 ،حيث أعربوا عن وجود صعوبات مفاهيمية وادراكية في الوحدة وبذلك تتحدد مشكلة الدراسة
الحالية في السؤال الرئيس اآلتي:

ما أثر توظيف تقنيات فيت ( )PhETللمحاكاة التفاعلية في تنمية التحصيل وبعض مهارات
التفكير التحليلي في العلوم لدى طلبة الصف السابع بغزة ؟
ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة التالية:

 .1ما تقنيات المحاكاة المراد تطبيقها لتنمية مهارات التفكير التحليلي لدى طالب الصف السابع في
مادة العلوم العامة؟

 .2ما مهارات التفكير التحليلي المتضمنة لدى طالب الصف السابع ؟
 .3ما أثر التدريس بالمحاكاة في تنمية التحصيل لدى طالب الصف السابع في العلوم مقارنة
بالطريقة المعتادة؟

 .4ما أثر التدريس بالمحاكاة في تنمية مهارات التفكير التحليلي لدى طالب الصف السابع ؟
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 .5ما فاعلية استخدام برمجيات المحاكاة التفاعلية( )PhETفي تنمية التحصيل وبعض مهارات

التفكير التحليلي لدى طالب الصف السابع في العلوم؟

أهداف الدراسة :

تتحدد أهداف الدراسة في:

.1التوصل لتقنيات المحاكاة المراد تطبيقها لتنمية مهارات التفكير التحليلي لدى طلبة الصف السابع

في العلوم .

 .2تحديد مهارات التفكير التحليلي المتضمنة لطلبة للصف السابع في العلوم.

 .3الكشف عن أثر التدريس بالمحاكاة في تنمية التحصيل لدى طلبة الصف السابع.
 . 4الكشف عن أثر التدريس بالمحاكاة في تنمية بعض مهارات التفكير التحليلي لدى طلبة الصف

السابع األساسي في مبحث العلوم العامة.

 .5معرفة أثر فاعلية استخدام البرمجيات التفاعلية في التدريس على تنمية بعض مهارات التفكير
التحليلي والتحصيل لدى طالب الصف السابع.

أهمية الدراسة:

الناحية النظرية
 .1تتمثلل أهميللة الد ارسللة ملن الناحيللة النظريللة فلي تناولهللا ألحللد الموضلوعات البحثيللة المهمللة ،وهللى:
توظيللف تقنيللات فيللت ()PhET

للمحاكللاة التفاعليللة فللي تنميللة التحصلليل وبعللض مهللارات التفكيللر

يعد أم اًر مهماً في دراسة منظومة التربية ،وخاصة في جانبها
التحليلي  ،ودراسة مصطلحات الدراسة ُ

الفكلري وبنلاء الملدركات للدى شلريحة مهملة ملن شلرائح المجتملع الفلسلطيني ،وهلي طلبلة الصلف

السلابع؛ نظل اًر لملا ملا يواجهلوه ملن صلعوبات فلي اللتعلم ،والتلي قلد يكلون لهلا انعكاسلات سللبية عللى

تحصليلهم الد ارسلي ،خاصلةً فلي ظلل الظلروف الحاليلة التلي تشلهدها المنلاطق الفلسلطينية ،وفلي هلذه
المرحلة الصعبة من حياتهم ،وما يصاحبها من انعكاس قوي ،ومؤثر على كلل جوانلب شخصليتهم؛

تضر بمستقبلهم التعليمي.
مما يمثل بالنسبة لهم مشكلة حقيقية ملحة ،ذات عواقب سيئة ُ ،
 .2على الرغم من تناول بعض البحوث ،والدراسات موضوع تقنيات فيلت ( )PhETوتأثيرهلا عللى
التحصيل؛ إل إن هلذه الد ارسلات للم تع ِ
لط اهتمامهلا الكلافي لد ارسلة تقنيلات فيلت ( )PhETللدى طلبلة
الصف السابع وخصوصاً في المجتمع الفلسطيني وأثرها في تنمية التفكير التحليلي.
 .3تعد الدراسة الحالية بمثابة طرح علمي تفتقر إليه مكتبة العلوم التربوية في فلسطين.
 .4قد تفيد في بناء اختبار في مهارات التفكير التحليلي في العلوم .
 .5قد تفيد في بناء اختبار لقياس التحصيل في العلوم.
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الناحية التطبيقية:
 .1قد تفيد القائمين على مؤسسات التربية والتعليم في توظيف التقنيات المتاحة وبخاصة في مجال
المحاكاة التفاعلية "  "PhETفي العملية التعليمية  /التعلمية في الموضوعات ذات التعقيد
والصعوبة ؛وذلك لتنمية القدرة على التحليل واإلدراك والفهم وتنمية التفكير التحليلي.

 .2قد تسهم في تنمية مهارات التفكير التحليلي لدى طلبة الصف السابع في مادة العلوم .

 .3قد تفيد في التغلب على الصعوبات التي تواجه المعلمين في تحديد وتكييف الفيديوهات التفاعلية
لخدمة المحتوى الدراسي.

 .4قد تفيد المعلمين من خالل تسهيل توظيف البرمجيات ،وكراسة أنشطة وأوراق عمل للطالب .
 .5قد تعطي للمعلمين نافذة واسعة لتوظيف التعلم الذاتي وتكليف الطلبة بأنشطة إثرائية مثيرة

للتفكير .

 .6قد تساعد في سد الفجوات الناتجة عن ضعف الموارد في المختبرات المدرسية ،واغناء بيئة

التعلم .

 .7قد تشير لضرورة دمج المستحدثات في المناهج واعالن الروابط الدالة على الشبكة.
 .8قد تسهم في تعديل المفاهيم الخاطئة  ،وتفريد التعلم .
مصطلحات الدراسة:

تعريف المحاكاة التفاعلية مفاهيمياً واجرائياً:

عرفها (الموسى )582 :2001،أن المحاكاة هي عملية تمثيل أو نمذجة أو إنشاء مجموعة من

المواقف تمثيالً أو تقليداً ألحداث من واقع الحياة حتي يتيسر عرضها والتعمق فيها لستكشاف
أسرارها والتعرف إلى نتائجها عن قرب .

بينما عرفها (السيد )60 : 2000،أنها صناعة نموذج لنظام ما يستطيع الستجابة ألوامر وق اررات
المستخدم ويعطي نتائج مشابهة لما يمكن تطبيقه في الواقع العملي  ( .أبو السعود‘)2009:28

ويعرفها الباحث إجرائياً :بأنها  :برمجيات محوسبة يتم فيها تقليد نظام حقيقي باستخدام واقع

افتراضي يتيح لطلبة الصف السابع التحكم في المتغيرات ومالحظة األثر وقياسه.
مهارات التفكير التحليلي:

تعريف مهارات التفكير التحليلي مفاهيمياً و إجرائياً:

عرفها(  )Huang,2008:5أن التفكير التحليلي هو المقدرة العقلية التي تمكن الفرد من الفحص

الدقيق للوقائع  ،واألفكار  ،والحلول  ،واألشياء  ،والمواقف  ،وتفتيتها إلى أجزائها ،أو تقسيمها إلى
مكوناتها الفرعية وهو ما يؤدي إلى فهم أجزاء الموقف محل الهتمام ،وتجزئته إلى مكوناته
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األصغر  ،كما يسمح بإجراء عمليات أخرى على هذه األجزاء كالتصنيف؛ والتنظيم ؛ والترتيب (

السنيدي.) 33 :2017 ،

كما عرفها ( قطامي وآخرون  )2018،576،أنه تفكير منظم ومتسلسل بخطوات ثابتة في تطورها
ويسير عبر مراحل محددة بمعايير ثابتة ( رمضان .)21: 2014،

ويعرفه الباحث إجرائياً " :قدرات عقلية تسهم في تجزئة الموقف لمكوناته مما يسهم في الفهم واجراء
العمليات " ،وتتمثل المهارات األساسية للتفكير التحليلي في اَلتي  :تحديد السمات والخصائص

ويعرفها القدرة على تحديد السمات العامة لألشياء ،واستنباط الوصف الجامع ،والتعرف إلى أوجه

الشبه والختالف أي القدرة على تحديد أوجه التشابه وأوجه الختالف بين بعض المواقف في مجال
محدد ،والتتابع القدرة على ترتيب الحوادث أو المحتويات بشكل منظم ودقيق التنبؤ ( التوقع) القدرة

على استخدام المعرفة النمطية أو المقارنة أو التباين،ومعرفة السبب والنتيجة القدرة على تفسير

الظاهرة وتحديد النتيجة وسببها .

تعريف برمجيات فيت ( : )PhET
وأدوات أخرى من إنتاج جامعة كولورادو األمريكية ضمن مشروع تطوير تعليم الفيزياء وهي تقنيات

فيت للمحاكاة التفاعلية والتي قام بترجمتها مركز التميز البحثي لتطوير تعليم العلوم والرياضيات –
جامعة الملك سعود – السعودية  ،والتي تعتمد على خلق بيئة إلكترونية افتراضية باستخدام
الحاسوب تمكن الطالب من فرض الفروض والتجريب والقياس لمرات عديدة .

تعريف التحصيل:
عرفه ( الغاوي )26 :2011 ،بأنه المؤشر أو مجموعة المؤشرات التي تدل على تحقيق األهداف
أو المخرجات التعليمية المتوقع تحقيقها ،وبالتالي تمثل قدرة الطالب على استيعاب المواد الدراسية

من خالل تطبيق المعارف والمهارات والتجاهات التي اكتسبها ،والتي يمكن قياسها بأدوات التقويم

المختلفة .

وسيتبنى الباحث هذا التعريف .
محددات الدراسة:
تتحدد الدراسة بالموضوع الذي تناولته ،وهو :أثر توظيف تقنيات فيت ()PhET

للمحاكاة

التفاعلية في تنمية التحصيل وبعض مهارات التفكير التحليلي في العلوم لدى طلبة الصف السابع

بغزة  ،كما تتحدد بالمنهج المستخدم وهو المنهج الشبه تجريبي؛ كما تتحدد بدرجة صدق وثبات
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األدوات المستخدمة ،وهي :برمجيات جامعة كولورادو"  "PhETالمصممة والمالئمة لتدريس مفاهيم
الحركة وقوانين نيوتن ،ووحدة الحركة وقوانين نيوتن من مقرر الصف السابع األساسي في العلوم

في الفصل األول من العام 2019 -2018م،واختبار مهارات التفكير التحليلي المتعلقة بالمحتوى
وتشمل :تحديد السمات والخصائص  ،والشبه والختالف ،التتابع ،التنبؤ ( التوقع) ،معرفة السبب

والنتيجة ،واختبار تحصيلي يشمل مستويات بلوم المعرفية من نمط الختيار من متعدد وتشمل
المعرفة والتذكر ،والفهم ،والتطبيق ،والستدلل ،والعينة الخاضعة للدراسة والتي تتكون من ()85

طالبة من صفوف السابع ( )43مجموعة تجريبية و( )42مجموعة ضابطة من طالبات الصف
السابع  ،وباألساليب اإلحصائية المستخدمة التي تتناسب موضع الدراسة ومنهجيتها.
حدود الدراسة:

.1الحد المكاني  :تم تطبيق الدراسة في مدرسة بنات بني سهيال اإلعدادية في منطقة شرق خان
يونس التعليمية بوكالة الغوث الدولية بميدان غزة .

.2الحد الزماني :تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 2019-2018
في الفترة من ( 2018/10/27م) إلى ( 2018/12/8م) .

.3الحد البشري :تم تطبيق الدراسة على طالبات الصف السابع األساسي في المدرسة ،وطالبات
الصف الثامن من نفس المدرسة كعينة استطالعية.

.4الحدود الموضوعية  :أثر توظيف تقنيات فيت ( )PhETللمحاكاة التفاعلية في تنمية التحصيل
وبعض مهارات التفكير التحليلي في العلوم لدى طلبة الصف السابع بغزة
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الفصل الثاني
أوالً -المحاكاة التفاعلية.

اإلطار النظري

ثانياً – مهارات التفكير التحليلي.
ثالثاً – التحصيل الدراسي.
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تمهيد:

اإلطار النظري

يتناول الفصل الحالي متغيرات الدراسة وهي:المحاكاه التفاعلية ،ومهلارات التفكيلر التحليللي،

والتحصيل الدراسي  ،وفيما يلي عرض لها.
أوالً – المحكاة التفاعلية:
مفهوم المحاكاة:

جاء مفهوم المحاكاة في قاموس أكسفورد ( )P.2001, solution Base.1بأنها أسلوب لتقليد
سلوك أو موقف أو نظام (اقتصادي ،ميكانيكي) عن طريق استخدام نموذج مشابه وذلك إما لجمع

المعلومات المالءمة عن النظام أو لتدريب األشخاص علي هذا الموقف.

وذكر (عزمي )٤٣٤:٢٠٠٨ ،المحاكاة التعليمية هي أساليب تطبيقية يتم فيها التعليم والتعلم وفقاً

لمواقف افتراضية من حيث التجربة والبحث والتحقق؛ وتتم عملية التعلم فيها بأن يدرس المشاركون
مبادئ أساسية عن طريق تطبيقها ومالحظة نتائج هذه التطبيقات.

وعرف (عبد الحميد )150 :2010 ،المحاكاة بأنها "تقليد محكم لظاهرة أو نظام ،يتيح الفرصة

للمتعلم أن يتدرب دون مخاطرة أو تكاليف عالية".

ويرى (المحيسن )164 :2007 ،أن المحاكاة "عبارة عن تمثيل واقع الظاهرة الطبيعية بالصور

المتحركة التي تجعل المتعلم قريباً جداً من تصور الواقع والتفاعل معه".

وخالصة ما سبق يتضح دور المحاكاة في تمثيل الظاهرة وتحسين اإلدراك واتاحة الفرصة للتحقق

من الفهم واعادة التجريب والقياس .

االستخدامات التربوية للمحاكاة التعليمية التفاعلية:
لقد أشارت أدبيات الدراسة والدراسات السابقة أن هناك العديد من الستخدامات التربوية للمحاكاة
التعليمية التفاعلية ومن هذه الدراسات ما يلي:

دراسة ( )Akpan &Joseph ,2002التي أكدت فعالية المحاكاة من خالل الحاسب كبديل
مناسب لعلمية التشريح  ،وكذلك دراسة ( )jesper Mosegard,2004والتي بينت أن المحاكاة

نظر لخطورتها.
الفورية تستعمل كنماذج لتقريب السلوك الحقيقي للعملية الجراحية ًا

كما أكد كل من كرس كراوفورد ( )Chris Crawford ,2003.p5و(حسن زيتون)189 :2007 ،
على أن برامج المحاكاة تستخدم فيما يلي:
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 .1التنبؤ  :predictionفالمحاكاة قادرة على الحصول على المدخالت المعقدة ،ومعالجتها
بالفتراضات اَللية ،وبعدها يتم إخراج النتائج كتنبؤات .والمحاكاة في هذه الحالة قد تكون أفضل

حاليا.
تقنية موجودة ً

 .2األداء  :performanceتستخدم المحاكاة ألداء بعض المهام ويطبق ذلك في مجال الذكاء

الصطناعي ،فالذكاء الصطناعي يمكن أن يحاكي الذكاء والفهم اإلنساني ،واتخاذ الق اررات
والتفاعل الجتماعي.

 .3التدريب  :trainingالعديد من أنظمة المحاكاة القديمة والناجحة في نفس الوقت صممت
لتدريب الناس وتزويدهم بحد معقول من التفاعل الدقيق والديناميكية مع معطيات البيئة وذلك مثل
محاكاة الطيران.

 .4الترفيه  :Entertainmentالمقصود به التدريب بشكل يماثل اللعب والمرح ويتمثل ذلك في

محاكاة الخيال العلمي.

 .5البرهان أو الدليل  :proofيمكن أن تستخدم برامج المحاكاة بتزويد المتعلم بالبراهين واألدلة

المتوفرة ،حيث يمكن للسلوك المعقد أن ينتج من القواعد البسيطة والسهلة جدا بالنسبة للمتعلم.

 .6الكتشاف  :Discvoeryفيعتمد الكتشاف على منهج علمي حيث أن استخدام المحاكاة

لكتشاف العالقات والمبادئ الحديثة كبرهان أو دليل على التنبؤ في العلوم الجتماعية تكون برامج
المحاكاة صعبة ويصعب ثباتها .فعلماء الفيزياء مثال لديهم محاكاة دقيقة وتتميز بالثبات مثل حركة

الكواكب واإللكترونيات بعكس علماء العلوم الجتماعية فهم يستخدمون برامج المحاكاة بشكل جيد
جدا.
لكتشاف المبادئ والعالقات المهمة من النماذج البسيطة ً

خصائص المحاكاة التعليمية:

يعتبر كل من ( إيملي  ،Emily.2004وأندريه  )Andreأن المحاكاة تمثل أداة تربوية عظيمة

النفع في عملية التعلم ،حيث يمكن أن تستخدم في العديد من النواحي مثل محاكاة الطيران
والتدريبات العسكرية وفي تصميم األجهزة ،وغيرها من عمليات التعلم األخرى.

كما يرى (صادق )31 :1997 ،أن برامج المحاكاة الجيدة هي التي تقدم سلسلة من األحداث
الواضحة للمتعلم والتي تتيح له الفرصة للمشاركة اإليجابية في أحداث البرنامج وتقدم له العديد من
الختيارات التي تتناسب معه كما توجه المتعلم التوجيه السليم لدراسة تعتمد على تحكم المتعلم في
بيئة التعلم مع توفير قاعدة كبيرة من المعلومات التي يمكن أن يلجأ إليها لتساعده على فهم موضوع

الدراسة.
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ومن ثم فإن تفوق المحاكاة في التعليم عن باقي أدوات وطرق التعلم ينبع من خصائصها الفريدة

كال من إيملي  ،Emilyوأندريه  Andreوالتي يمكن ذكرها كما يلي:
التي أكد عليها ً

 .1تسمح المحاكاة للمتعلمين اكتساب الخبرات التي قد تكلفهم مبالغ ثمينة عند كل محاولة

للتجريب.

 .٢تحمي المحاكاة المتعلم من المواد الضارة التي يمكن أن تنتج من التجربة الحقيقية ،حيث يمكن

للمتعلم تكرار التجارب وبشتى الطرق المختلفة.

 .٣تتميز المحاكاة بالسهولة ،حيث تسمح للمعلم تقديم مختلف األنواع للطالب حتي يستطيع

مواجهتها فيما بعد.

 .٤يمكن أن تتم العملية في المحاكاة أسرع منها في الحقيقة ،كما يمكن أن تستغرق وقتاً أكثر مما

هي عليه في الحقيقة.

حيث تعد المحاكاة أحد أهم أساليب التدريب التي يعتمد عليها المديرين لترشيد التكاليف .ليس فقط
ترشيد التكاليف المالية بل وتكلفة الوقت وتكاليف الجهد البشري أيضا .كما أن أسلوب التدريب
بالمحاكاة يعتمد عليه لتحقيق مستوى متقدم من الجودة مع بداية دخول المتدرب إلى بيئة العمل

الفعلية دون العتماد على مبدأ رفع جودة األداء عن طريق الصواب والخطأ والتي تؤثر من غير
شك على سمعة الموظف والمنظمة.
كما

يري

كالً

من(Miller,1984,p39

.)Jong,2001.p285

D.

)Max

و( de

T

and

Sweek

أن للمحاكاة ثالث خصائص رئيسة هي:

 .1أن البيئات القائمة على المحاكاة يمكن وصفها بأنها بيئات غنية ،وفي البيئة الغنية نجد أنه:
 يمكن استخالص كميات كبيرة من المعلومات بواسطة المتعلم. -إمكانية الحصول علي المعلومات بطرق مختلفة.

-أي أن المعلومات غالباً ما تعرض بأكثر من طريقة مثل العرض الحركي والرسوم.

 .٢البيئات القائمة على المحاكاة تهدف إلى زيادة الوضوح لبيئات التعلم ،وكلما زاد الوضوح زادت

المعلومات المستنتجة.

 .٣تتضمن الجانب التفاعلي للمحاكاة حيث يستلزم التعلم هنا تفاعل المتعلم مع البيئة القائمة على

المحاكاة والتي فيها ل ينظر للمتعلم على أنه متلقي سلبي للمعلومات من شاشة الكمبيوتر بل نتوقع
منه القيام بأداء مهام مختلفة ومتعددة كما أنه يشارك بشكل نشط في حل المشكالت المقدمة إليه.

أنواع برمجيات المحاكاة:
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يمكن تصنيف برمجيات المحاكاة وفقاً للهدف من استخدامها إلى:

برمجيات المحاكاة الفيزيقية (الطبيعية) :Physical Simulation

ترتبط برمجيات المحاكاة الفيزيقية بالتجارب العملية ،فهي تتيح للطالب مشاهدة واجراء التجارب،
وادخال القيم الرقمية لبعض المتغيرات ،والحكم على النتائج النهائية للتجارب ،ومن أمثلة هذه

البرمجيات :النمذجة في تعليم الرياضيات والمعالجات اإلحصائية ،واجراء العمليات الجراحية في

مجال الطب (الحلفاوي.)207 :2006 ،

برمجيات المحاكاة اإلجرائية :Procedural Simulation
هي برمجيات صممت لعرض خطوات أو إجراءات تنفيذ عمل ما ،وفيها يتم تدريب الطالب على

مهارات معينة مثل التدريب على قيادة الطائرات ،أو محاكاة تركيب وتشغيل جهاز (عطية ،

.)335 :2003

برمجيات محاكاة المواقف :Situational Simulation
تهتم برمجيات محاكاة المواقف بالمجال الوجداني كالتجاهات والسلوكيات والعتقادات ،فهي

تختلف عن المحاكاة اإلجرائية في أنها ل تهدف إلي تعلم مهارة واتقانها ،بل تقوم بمحاكاة مواقف
حياتية؛ لتعليم الطالب التصرف في المواقف الجتماعية والتعامل مع أفراد المجتمع( .حمدي عبد

العزيز.)227 :2013 ،

وتتطلب برمجيات المحاكاة قد اًر كبي اًر من التخطيط والبرمجة لتصبح فعالة ومؤثرة ،كما أنها تتطلب
أجهزة ونظم كمبيوتر وأدوات ذات مواصفات خاصة؛ وذلك لتمثيل الظواهر واألنظمة المعقدة بشكل

واضح وشبيه بالظروف الطبيعية.

وهناك عدة تصنيفات لبرامج المحاكاة التعليمية منها:
يصنف كل من (لوكارد وماني  )Lockared& Many ،2001و ( اليسي وتروليب ،2001

 )Alessi and Trollipو ( رحاب أحمد ،2001 ،ص )34المحاكاة إلى أربعة أنواع رئيسية التي
تستخدم في العملية التعليمية وهي:

 .1محاكاة فيزيائية  :physicalوتتعلق بمعالجة أشياء فيزيائية مادية بغرض استخدامها أو التعرف

على طبيعتها .ويشمل تشغيل أجهزة أو أدوات كقيادة الطائرة وتشغيل جهاز الفولتميتر..الخ.

 .2محاكاة إجرائية  :proceduralويهدف هذا النوع إلى تعلم الخطوات بهدف تطوير مهارات أو

أنشطة للتصرف في موقف معين كالتدريب على خطوات تشغيل آلة تشغيل وتشخيص األمراض

في مجال تدريب األطباء.

15

الفصل الثاني
اقبا ومجرباً
 .3محاكاة عملية أو معالجة  :processوفيه ل يلعب المتعلم أي دور بل يعتبر مر ً
خارجيا وعليه أن يالحظ ويتخيل ويربط العالقات ،ومن ثم يتعلم بالكتشاف الحر.
ً
 .4محاكاة أوضاع  :situationalيختلف هذا النمط عن النمط اإلجرائي ،حيث يكون للمتعلم دور

أساسي في السيناريو الذي يعرض وليس مجرد تعلم قواعد واستراتيجيات ،كما هو في األنواع

السابقة ،فدور المتعلم اكتشاف استجابات مناسبة لمواقف من خالل تكرار المحاكاة.

كما صنف (كونينجهام  )Cunningham,1984المحاكاة إلى أربعة أنواع أساسية هي:
* المحاكاة التجريبية.

* المحاكاة التوقعية ( التنبؤية).
* المحاكاة التقويمية.

* المحاكاة التعليمية ( .آلن شوفيلد.)19-1995:17 ،

مبررات استخدم المحاكاة في التعليم:

توجد العديد من المبررات التي تستخدم من أجلها المحاكاة في التعليم منها كما ذكرها (المحمادي،

:)183 : 2011

التكلفة :تستخدم المحاكاة حينما تكون التجارب المعملية مكلفة أو حينما تكون األنشطة الحقيقية

مستحيل تنفيذها في غرفة الدراسة مثل نظام المجموعة الشمسية وتتبع مسار قمر اصطناعي في

مداره حول األرض أو حركة الكواكب.

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

اختزال الوقت :تستخدم المحاكاة حينما يتطلب األمر دراسة النموذج الحقيقي إلى وقت طويل مثل
نموذج لنمو النباتات أو نموذج الجينات البشرية أو نموذج ألحداث وقعت في الماضي.

الصغر :مثل نموذج لدراسة الذرة أو البكتريا.

التدريب :حيث تسمح للمتدربين فيها أن يتعاملوا مع مواقف مبسطة على الشاشة تناظر ما يحدث
في دنيا الواقع ،كدراسة مناسك الحج وتدريب الطيارين واألطباء ورواد الفضاء وقيادة السيارات.

التكرارية :في عرض المعلومات والبيانات والمحتوى العلمي عند الطلبة.
المرور بخبرة يستحيل الحصول عليها في الحياة العادية.
الدقة والوضوح في تحديد النتائج.

إن الهدف العام من استخدام عملية المحاكاة هي إكساب المتعلم نموذج ذهني للموضوع أو العملية
الحقيقية (الواقعية) والقدرة على التطبيق النشط واختبار النموذج ،إن إمكانية التعلم من خالل
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الكتشاف واكتساب المعلومات من خالل المعالجة ترفع عملية المحاكاة بوضوح من النظام

التعليمي الفردي" (محمد.)189 ،2015 ،

ا ستخدام المحاكاة في تدريس العلوم يمكن أن يقدم إسهامات كبيرة في إمداد المتعلم بفرص تعلم

اء
مناسبة وفعالة تستند – أساساً – على إيجابيته ودافعيته لالستزادة من تعلم الخبرات العلمية .وسو ً
داخل المدرسة أو خارجها ،فإن المحاكاة تمد المتعلم في الموقف التعليمي بقوة دفع إلظهار قدراته
الخاصة في التعامل مع الموقف وحل المشكلة المتضمنة به .عالوة على أن المحاكاة تمثل أداة

فعالة لحمل المتعلم على البحث والستقصاء للتوصل للفكرة أو المعلومة المطلوبة بمفرده وبثقة
عالية في نفسه (.)Thomas, & Hooper , 2010 .p41

كما أن المحاكاة التعليمية تصمم لهدفين معاً :تدريس المحتوى العلمي لمادة العلوم ،وتنمية
المهارات العليا للتفكير العلمي وحل المشكالت .والمحاكاة – أيضاً – تشجع المتعلم على استظهار
وعرض المتغيرات المتضمنة في الموقف التعليمي ،ودراسة ما بينها من عالقات ،ثم الحصول على

النتائج بطرق ومعالجات متنوعة .وهذه النتائج التي يتم التوصل إليها ينبغي أن تمد المتعلمين

بالتغذية الراجعة التي تفيد في تحسين تفكيرهم وتعلمهم للعمليات والمهام العلمية (عبد الكريم،
.)6 :2011

كما أضاف "بايرد ،وكوبال"  Baird & Koballaبعض المميزات التربوية لبرامج المحاكاة:

المحاكاة واحدة من المصادر المتاحة لزيادة خبرات المتعلمين بمختلف أنواعها وتدرج مستوياتها.

نمو األدلة الواضحة والنتائج الصريحة التي تؤكد فعالية المحاكاة في تقديم أسباب اإلثارة والممارسة

الذهنية لعمليات العلم.

تضفي المحاكاة قد اًر واف اًر من الواقعية والمحسوسية على المفاهيم العلمية عالية التجريد.

تشمل الخيارات المتضمنة ببرامج المحاكاة أدوا اًر متنوعة للطالب من حيث التفكير والفهم والربط بين

المتغيرات العلمية.

تبث المحاكاة كما كبي اًر من المرونة والدافعية ،التي تجعل الطالب يشارك بفعالية في الموقف

التعليمي.

تنمي المحاكاة ما يسمي بتحويل أو نقل التعلم  learning transferringبطريقة يصعب نسيانها

أو فقدانها بعد تعلمها.

تقوى المحاكاة بدرجة عالية مهارات اتخاذ القرار لدى الطالب ،وبمعني آخر تنمي التعلم وتزيد من

فعاليته.
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كما أن المحاكاة تمد المتعلم ببيئة ديناميكية في التفكير والبحث واختبار الفروض المتضمنة

بالمهمة التعليمية.

وقوة التأثير التربوي لدى برامج المحاكاة تأتي من أنها تختص بقدر كبير من السعة والقدرة على

احتواء كماً واف اًر من الخبرات التعليمية عالية المستوى التي تحاكي الخبرات المعقدة والمجردة

وتبسطها وتقدمها في صورة أقرب للواقع المحسوس (.)Pasternak, Jack J. 2009.p201
كما أن المحاكاة تعرض الظواهر العلمية من جوانبها المختلفة (Thomas, & , 2010 .p19

 ، )Hooperوتسمح للطالب بالتفاعل النشط مع برامجها التي تتميز بمؤثرات فنية وتربوية على

درجة عالية من عوامل إثراء وتعزيز الموقف التعليمي المتضمن لستخدام المحاكاة وتنوعها

(.)Griffiths, J.F. et al,2010.p522

كما أنها تساعد الطالب على ابتكار وسائل تفكيرية تمكنهم من إدارة عمليات تعلمهم الفردي الذاتي

بدرجة كبيرة (الوكيل .)171 :1999،

والمحاكاة تسمح للطالب بتعلم المفاهيم المعقدة والمجردة في صورة أكثر محسوسية .كما أن
المحاكاة تعد عملية تمثيل لواقع العديد من الظواهر العلمية المعقدة ،وما يربط بينها من عالقات

وما يتحكم فيها من عوامل ومؤثرات .هذا ،وتضيف بعض المصادر منهاGriffiths, J.F. et ( :

 ) Spain, 2009.p403( ،)al,2010.p527في هذا المجال عدداً إضافياً من الفوائد التربوية
لستخدام برامج المحاكاة في تدريس العلوم منها ما يلي:

تقرب الخبرات البعيدة ،وتبسط الخبرات المعقدة ،وتحاكي الخبرات الخطرة.

تضمن دمج الطالب في مواقف تعليمية شيقة ،وتسمح لهم بممارسة تكتيك العمل المعملي كما لو
كانوا في مختبر علوم حقيقي.

تهيئ دو اًر أكثر نشاطاً وايجابية للطالب في عملية التعلم  ،وتقوي مهارات اتخاذ القرار  ،وتزيد من

سرعتهم في إنجاز المهمات التعليمية .

توفر قد اًر كبي اًر من المرونة للطالب في متابعة موقف المحاكاة ،وحرية التنقل بين عناصره وأجزائه.
تنمي القدرات التفكيرية لدى الطالب المرتبطة بظاهرة أو تجربة معينة قبل اإلجراء العملي للتجربة

بالمختبر.

تدعم قدرات الطالب في البحث والحوار والمناقشة الهادفة.

تسمح للطالب بمالحظة بعض العمليات التي قد تبدو غيبية أو غير محسوسة ،وادراك العالقات

المتداخلة بينها بصورة أكثر سهولة ،كنظام التمثيل الغذائي أو األيض ،وانتقال اإللكترونات ،وتآكل

طبقة األوزون.
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تتيح بعض برامج المحاكاة فرصاً للطالب للتحكم في المهمة التعليمية ،من حيث التعديل والتغيير

فيها ،بصورة تؤدي لالستفادة التعليمية المثلى من هذه البرامج.

أشكال المحاكاة:

للمحاكاة عدة أشكال ذكرها (أبو السعود )33 :2009،منها:

تمثيل األدوار :تقوم على عمل نموذج لموقف حقيقي علمي ،يتم تناوله بواقعية تقربه إلى أذهان

الطالب من خالل التقليد والمحاكاة بطريقة محدودة وبسيطة يسهل على الطالب فهمها.

نموذج مطابقة الواقع :إذ تكون األجهزة على شكل نموذج مطابق لألجهزة الحقيقية مصغرة نسبياً،
تسمى النمذجة المحاكية للواقع ،مثل نماذج التدريب على الطيران أو برامج قيادة المركبات الفضائية

حيث تكون غرفة التدريب بها كامل التجهيزات والمواد وأدوات التحكم التي توجد في المركبة

الحقيقية.

المسابقة (المباراة -اللعبة) :نشاط تنافسي منظم بين اثنين أو أكثر من الطلبة ضمن قوانين
متبعة ،وأهداف محددة مسبقا ،وبالرغم من وجود عنصر المحاكاة والمسابقة والتعليم بشكل منفرد إل
أنهم يتداخلون ويتفاعلون معا مشكلين نموذجا متداخالً وشامالً لخصائص األنشطة.
مستويات المحاكاة:

يقسم ()Shofeild, 1995, 25

المشار إليه في (المحمادي )2011 ،المحاكاة إلى خمسة

مستويات أساسية تبعاً للغاية من استخدامها ويمكن تلخيصها فيما يلي:

المحاكاة للوصف :وتستخدم لتعزيز الحقائق والمبادئ األساسية التي يتم تعليمها بالطرق التقليدية
وتهتم أهدافها عادة بنقل أو إيصال المعلومات المعروفة في سياق محدد وتمكين المتعلمين أو

المتدربين (الفئة المستهدفة) من وصف وتطبيق هذه المعرفة في الحالت المناسبة لها ومن أمثلتها
(المحاكاة النموذجية ،المحاكاة المبرمجة بصيغ مكتوبة ،الختبارات التشخيصية البسيطة المعتمدة
على الحاسوب).

المحاكاة للبرهنة :يمكن استخدام المحاكاة إلظهار مدى إمكانية الفئة المستهدفة من المتعلمين أو
المتدربين في تطبيق المهارات التي أدركوا جوانبها المعرفية والقصد منها توفر نماذج يمكن أن
يقارن المتعلمون أو المتدربون فعالياتهم أو سلوكهم بها ويكون إمدادهم بالمعلومات مباشرة ويعتمد
نجاح هذه المحاكاة على مدى التوقع الدقيق ألهداف ومعايير األداء.

المحاكاة للممارسة :انتشر استخدام هذه المحاكاة لتشجيع التطوير في المهارات الفنية واإلدراكية
والعالقات الشخصية وتعتمد طبيعة هذه المحاكاة بوضوح على نوع المهارات المستهدفة ففي سبيل

المثال يستخدم تمثيل األدوار دوما لتحسين مهارات العالقات اإلنسانية كما يجب توفير التغذية
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الراجعة لألداء وتقديمها بانتظام للمتدربين مع فرص تكرار الممارسة والتغذية الراجعة لحين وصول

المتدرب إلى مستوى المهاري المطلوب.

المحاكاة لتشجيع التفكير والتطبيق :يرتبط استخدام هذه المحاكاة بالمستوى السابق ويعتمد التمييز
بينهما على أساس نية المعلم والمدرب والمتعلم والمتدرب فالتفكير ل يكفي وحده ول الممارسة تكفي

وحدها ول مجال لنجاح أي منهما دون اَلخر فالتفكير أو التأمل فقط بغير ممارسة يقود إلى

التضليل وعدم الواقعية كذلك الممارسة بدون تأمل ل يحتمل نجاحها في التطبيق.

المحاكاة لتحسين اإلدراك :يمثل تطور المهارات في تشجيع البتكار والتغيير في المنظمات
موضوعا مرغوباً ومعاص اًر في برنامج التطوير ولكن القيام به بنجاح وبوعي وفاعليته وبعناصر

مهارية يفرض تكامل عملية التطوير مع جميع جوانب التغيير المؤسسي المعقد ومن ثم تحقق

المحاكاة إسهاما قوياً بما يمكنها من السيطرة على هذه العوامل كلها.
المحاكاة التفاعلية

عرفها (الغريب )273 :2001،برمجيات كمبيوترية تتصف بالديناميكية والتفاعلية مع مستخدميها،
حيث يتم تصميمها كنموذج مماثل ألصل المعلومات والتجارب التعميمية ،ليدرسها الطالب من

خالل المشاركة واكتشاف جوانب المعلومات.

كما عرفها (عزمي )109 :2014،نوع من المحاكاة ل يكتفي بمجرد دراسة استجابة بعض
العناصر ألداء البعض اَلخر ،أو تأثرها بمتغيرات خارجية مثل اإلضاءة والح اررة والحركة ،وانما

تعمدعلى التأثير المباشر في النماذج لكي يحدث هذا التأثير في النموذج  ،أو النظام الذي يمثل
أكثر من نموذج معا في حالة ساكنة أو ديناميكية؛ فالمحاكاة التفاعلية تسمح للمصمم بالتدخل

واضافة متغيرات جديدة أو تغيير قيم المتغيرات الموجودة.

وعرفها (المسعودي)20 :2013،عبارة عن بيئات ورسوم متحركة تفاعلية تشبه األلعاب ،بحيث

تمثل النماذج المرئية والتصورية في الفيزياء والكيمياء ،كما توضح األشياء التي ل تكون في العادة
مرئية للعين ،مثل الذرات ،واإللكترونات ،والفوتونات ،والمجالت الكهربية ،كذلك توجد أدوات
لمقياس ،مثل المسطرة ،والفولتميتر.

كما عرفها (  )3 :2010، Honey& Hiltonبأنها نماذج حاسوبية ديناميكية لمواقف حقيقية أو

افتراضية ،أو لظواهر حقيقية ،تسمح للمتعلمين بالتفاعل معها ،واكتشاف اَلثار المترتبة على إجراء
بعض التعديالت على متغيراتها

كما عرفها (غلوش )246 :2009،برامج تفاعلية تعيد تمثيل المعلومات لظاهرة أو حدث في

الواقع ،وينفذها الطالب أثناء استخدامها كأنهم يستخدمون األصل الحقيقي لتلك المعلومات ويعملون
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تماماً كأنهم يستخدمون محاكاة األصل ،وتوفر للطالب بيئة عمل مفتوحة تمكنه من التحكم في
عناصر الموقف ومتغيراته  ،مما يتيح اكتشاف العالقات السببية وراء الظاهرة أو الحدث الحقيقي،
واستخدام الطالب لبرامج المحاكاة يجب أن يتم من خالل نشاط ديناميكي وتفاعل مستمر مع

المعلومات التي يعرضها البرنامج ،وتتصف هذه البرامج بالديناميكية والتفاعلية مع مستخدميها.
صعوبات استخدام المحاكاة التفاعلية:

ذكر (عزمي )87 :2014،صعوبات المحاكاه التفاعلية والتي تتمثل في اَلتي:
 .1قد تؤثر درجة الصطناع في سوء فهم لدى الطالب.

 .2تحتاج المواقف المعقدة وشديدة التفاصيل إلى مهارات عالية؛ وبالتالي قد تصبح طريقة
غير مناسبة للتدريب على بعض المهارات.

 .3تستغرق وقتاً طويالً في إعدادها ،وكذلك في إعداد الكوادر الالزمة إلنتاجها.

 .4مكلفة في إنتاجها وتتطلب متخصصين ذوي خبرات ومهارات معينة غير متوافرة عند كثير من
األخصائيين والمبرمجين.

 .5تتطلب ب ار مج المحاكاة أجهزة كمبيوتر ذات مواصفات ومكونات وبرمجيات عالية التقنية.
 .6كثرة التفاصيل قد تشتت انتباه الطالب.

 .7إذا لم يتم اختيارها واعدادها بعناية؛ فهناك احتمال عالي للفشل يؤدى إلى تعطيل الهدف من

استخدامها.

 .8قد تحتاج برامج المحاكاة مستويات معينة لقدرات ومهارات الطالب ممن يصعب عليهم التعامل

معها.

 .9تتطلب إلمام مسبق بالنظام الحقيقي األصلي المراد تقليده ،وكذلك مهارات إضافية في جمع
وتحميل البيانات.

.10

محدودية الستخدام في بعض الموضوعات.

.11

تتطلب أساس معرفي للمبادئ العلمية قبل البدء في المحاكاة.

.13

حاجتها إلى وقت طويل بعد التنفيذ لمناقشة األداء وتقييمه.

.12
.14

حاجتها إلى وقت ليس بقصير أثناء التنفيذ مع الطالب.

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

مكونات برمجيات المحاكاة الكمبيوترية:
تتكون برمجيات المحاكاة الكمبيوترية من ثالثة مكونات رئيسة تشكل معا المراحل التي يمر بها
الطالب حتى يقوم بإصدار استجاباته وق ارراته ،وهذه المكونات هي:

21

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

التفاعل :وفيه يبدأ الطالب في التفاعل معا ،ومع الموقف ،وتمثيل األدوار عبر الكمبيوتر

استخالص المعلومات :وفيه يتوصل الطالب إلى الستنتاجات المطلوبة (عطية .)335 :2003 :
سمات برامج المحاكاة الكمبيوترية:

يري سواك وجون ( )Swaak&Jong,2001,PP.285أن سمات برامج المحاكاة الكمبيوترية
تتلخص في أنها تتيح للطالب الحصول على كميات كبيرة من المعلومات بطرق متنوعة ،وكذلك

الوضوح القليل نسبياً ،فكلما قل الوضوح قلت المتغيرات والعالقات المباشرة ،وبالتالي زادت

المعلومات المستنتجة ،كما تعد التفاعلية سمة مميزة لبرامج المحاكاة الكمبيوترية ،حيث تستلزم

تفاعل الطالب مع البرنامج ،وانغماسه الكامل فيه محاولً الوصول لنتائج عن طريق مالحظة

الظواهر وصياغة الفروض الصحيحة.

في حين أشار (مصطفي  )12 :2009إلى تمثل سمات برامج المحاكاة الكمبيوترية في :التفاعلية

 Interactivityوهذه السمة هي التي تعطي المحاكاة طابعها الديناميكي ،وكذلك القدرة التشابهية
 Imitationحيث تعمل برامج المحاكاة على إيجاد نسخة للشيء المراد محاكاته ،فضالً عن القابلية
للتكرار  Replicationفالمحاكاة الرقمية تحمل قدرات التكرار أي أننا يمكننا بناء محاكاة لنظام ما،
وفي نفس الوقت إنتاج أي عدد من هذه المحاكاة معاً.

ويتضح مما سبق أن التفاعلية سمة أساسية لبرامج المحاكاة الكمبيوترية ،حيث تمنحها خاصية
الديناميكية ،والتي تجعل الطالب في حالة من النشاط بصورة مستمرة ،األمر الذي يعد

تفعيالً لمبادئ إيجابية الطالب والتعلم النشط والتعلم الذاتي.
معايير برمجيات المحاكاة الكمبيوترية التعليمية:

حدد كندلي ( )Kindley, 2002, PP.4-7معايير برمجيات المحاكاة الكمبيوترية التعليمية

الناجحة في اَلتي:

تحقق البرمجية وصول الطالب لمستويات تعلم أعلي من برنامج التعليم التقليدي.

تولد البرمجية شعو اًر بواقعية األحداث لدى الطالب.

تولد البرمجية مخرجات تعليمية محددة ومهمة بالنسبة للطالب ،وتنتج تعلماً قابالً للتطبيق والممارسة
تتيح برمجية المحاكاة لسلوك الطالب ورد الفعل إطا اًر زمنياً مماثالً للزمن الحقيقي.

تحتوي البرمجية على مستشار محاكاة ديناميكي يقوم بإرشاد الطالب ويوجهه خالل انغماسه في

البرنامج.
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في حين يري كل من جوناثن وديفيد ( ) Jonathan & David, 2003, PP.4, 5أن معايير
نجاح برمجيات المحاكاة الكمبيوترية التعليمية تتمثل في :تحديد أهداف التعلم مسبقاً ،وتوضيح
أنواع التفاعالت التعليمية التي ستحدث ،وكذلك تدريب الطالب على أداء المهام بشكل صحيح منذ

البداية ،وايجابية دور الطالب أثناء التعلم ونشاطه ،هذا فضالً عن تركيز البرمجية على تحسين أداء

الطالب.

واعتمد الباحث هذه المعايير من خالل تحديد أهداف ونتاجات التعلم بدقة لكل درس  ،وتحديد

المهمة التعليمية والنشاط المراد تنفيذه باستخدام البرمجية  ،ودور كل من الطالب والمعلم  ،وأساليب
التقييم المتنوعة والتي تشمل التقييم القبلي والتكويني والختامي وذلك من خالل دليل إعداد الدروس

للمعلم وكراسة األنشطة للطالب .
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مقدمة

ثانياً -التفكير التحليلي

يمثل التفكير التحليلي أحد أنماط التفكير المهمة التي يسعى كثير من الباحثين لتنميتها لدى

المتعلمين في مراحل التعلم المختلفة ،فهو يساعد الفرد على مواجهة المشكالت بطريقة منهجية
والهتمام بالتفاصيل ،وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات وتنظيمها ،والتخطيط بحرص قبل اتخاذ

القرار ،وتوضيح األشياء حتى يتمكن من الوصول إلى استنتاجات عقالنية من خالل الحقائق التي

يعرفها ،ثم بناء معيار واضح ومحدد للتقويم.

تعريف التفكير التحليلي

عرفه (المالكي )292 : 2017،بأنه نمط من التفكير يقوم على تجزئة الموقف إلى عناصره

األساسية والهتمام بتلك التفاصيل ورؤية ما بينها من عالقات للوصول إلى استنتاج مقنع أو حل

ٍ
مرض يسير وفق خطوات متسلسلة وبشكل متتابع

كما عرفه (مصطفي )603 : 2018 ،بأنه نشاط عقلي يمارسه المتعلم من خالل مهارات متنوعه

مثل التلخيص والترتيب والمقارنة والتنبؤ.

كما عرفه ( حسام الدين )2011بأنه نشاط عقلي يمارسه المتعلم من خالل عدد من المهارات مثل

تحديد السمات و الخصائص وادراك عالقة الجزء بالكل والتتابع وادراك العالقات والمقارنة والمقابلة.

كما عرفه (البعلي )93 :2013،بأنه عملية عقلية يقوم بها التلميذ حينما يواجه موقفاً محي اًر أو
مشكلة ما ويمارس خاللها المهارات العقلية -المتمثلة في مهارات :تحديد السمات أو الصفات،

التفرقة بين المتشابه والمختلف ،التصنيف ،التنبؤ ،تحديد السبب والنتيجة -بناء المعيار ،والتي
تمكنه من جمع أكبر قدر ممكن من الحقائق والمعلومات والوقائع ،والفحص الدقيق لألفكار

واألشياء والمواقف ،والتخطيط بحرص قبل اتخاذ القرار ،حتى يتمكن من الوصول إلى استنتاجات

عقالنية من خالل هذه الحقائق والمعلومات.

عرفه (رزق )148 : 2014،بأنه المقدرة العقلية التي تمكن الفرد من الفحص الدقيق للوقائع
واألفكار والحلول والمواقف وتفتيتها إلى أجزائها أو تقسيمها إلى مكوناتها الفرعية ،وهذا يؤدي إلى

فهم أجزاء الموقف محل الهتمام ،وتجزئته إلى مكوناته األصغر بما يسمح بإجراء عمليات أخري
على هذه األجزاء كالتصنيف،الترتيب،التنظيم والمقارنة ،ويساعد التفكير التحليلي في فحص ودراسة

كل رأي ،كما يساعد في تحديد الختالفات بين األشياء.
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عرفه (رمضان )15 :2014،بأنه نشاط عقلي يمارس المتعلم من خالله عدد من المهارات مثل

تحديد السمات أو الصفات ،والمقابلة أو المقارنة بين شيئين من عدة زوايا ،والتنبؤ أو التوقع ،ورؤية

العالقات ،والتعميم.

عرفه (يوسف قطامي وآخرون ) 576 :2008 ،هو تفكير منظم ومتتابع ،ومتسلسل بخطوات ثابتة

في تطورها ويسير عبر مراحل محددة بمعايير معينة .

كما عرفه ( )Reber,1990فهم أجزاء الموقف محل اهتمام  ،وتجزئته إلى مكوناته األصغر كما
يسمح بإجراء عمليات أخري على هذه األجزاء( كالتصنيف ،والترتيب ،والتنظيم ()...عامر،

.)7 :2007

فوائد التفكير التحليلي
يشير (أحمد النجدي وآخران ،211 ،2005 ،بثينة بدر )15 – 14 ،2006 ،إلى أن الفرد الذي

يمتلك القدرة على التفكير التحليلي يكون قاد اًر على ما يلي:

 .1التخطيط الدقيق قبل اتخاذ القرار.

 .2جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات دون تكوين نظرة شمولية عنها.
 .3الهتمام بالنظريات والتنظير على حساب الحقائق.
 .4القابلية للتنبؤ والعقالنية.

 .5التجزيئ والحكم على األشياء في إطار عام.
 .6المساهمة في توضيح األشياء حتى يمكن الوصول إلى استنتاجات.

كما يشير (أيمن عامر )27 :2007 ،إلى أن التفكير التحليلي يساعد الفرد على القيام بما يلي:

 .1عزل المشكلة األساسية عن باقي المشكالت المحيطة بها.
 .2إدراك العالقات الدقيقة التي تربط عناصر المشكلة.

 .3استخدام أكبر عدد من الحواس في إدراك وفهم المشكلة.
 .4تحديد المشكلة في إطار السياق المحيط بها.

ويرى نوانجشاليرم وثماسينا ( )83 :2009 ،Nuangchalerm & Thammasenaأن التفكير
التحليلي يساعد المتعلم على التحليل الدقيق لكافة أبعاد المواقف والمشكالت التي يتعرض لها في

حياته ،وممارسة مهارات التفكير المختلفة في محاولة للوصول إلى حل مناسب لها ،وكذلك استخدام

أساليب بديلة لمعالجتها.
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خصائص التفكير التحليلي:
يمكن استخالص مجموعة من الخصائص التي تميز التفكير التحليلي فيما يلي (حسن:2009 ،

:)49

نضوجا واألكثر
 .1أن التفكير التحليلي يتطلب من الفرد استدعاء الخبرات السابقة بالمواقف األكثر
ً
طا بالموقف المشكل الذي يواجهه.
ارتبا ً
 .2التفكير التحليلي هو الطرق المختلفة التي يمكن عن طريقها تقسيم الشيء إلى أجزاء ،ثم
استخدام هذه األجزاء إلدراك الشيء األصلي أو أشياء أخر.

 .3أن التفكير التحليلي تفكير يهدف إلى إيصال الفرد إلى حالة من التزان الذهني ،ولذلك يكون
طا بالهدف
سلوك الفرد
مدفوعا ومضبو ً
ً
 .4التفكير التحليلي يسير وفق خطوات منظمة ومتتابعة ،ويمكن أن تحدد كل خطوة بمعايير
لتحديد مدى صحتها.

تبعا
 .5التفكير التحليلي يختلف في درجته ومستوياته من مرحلة عمرية ألخرى ،ويتغير كما ً
ونوعا ً
لنمو الفرد وتراكم خبراته.
 .6التفكير التحليلي تفكير ذهني ،يقوم على ممارسة عمليات ذهنية ،يستدل عليه من خالل
اإلجراءات واَلثار واألفكار التي تظهر على الفرد.

مكونات التفكير التحليلي( :حسن:)55 :2009 ،

يتكون التفكير التحليلي من عدة مكونات معقدة هي:

المكون المعرفي :ويتمثل في المعلومات والحقائق والمفاهيم الخاصة بمحتوى المادة أو الموضوع.
المكون اإلدراكي :ويتمثل في الوعي ،والنتباه ،واألهمية.

المكون الوجداني :ويشمل الخصائص الذاتية ،التركيز ،الصبر ،الدافعية ،السترخاء ،الثقة بالنفس،
أي استعدادات وعوامل شخصية.

المكون التنسيقي :ويشمل التنسيق العقلي ،والعضلي ،والستجابات الحركية ،وحركات الحواس
الخمس ،والحركات العصبية.

أهمية التفكير التحليلي كمهارة عقلية.
بعد الطالع على الدراسات المتوافرة التي تناولت تعليم التفكير ( Keefe, 1992, Schlichter,

 ،1991محسن عبد النبي ،1994 ،سالمة العنزي ،2002 ،محمد السيد ،2003 ،مجدي عبد
الكريم ،Mary, 2004 ،2003 ،جمال العيسوي ،)2004 ،تم تجميع المزايا التي يمكن أن تحققها
برامج تعليم التفكيرالتحليلي فيما يلي:
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 .1التفكير التحليلي من أرقى أنواع التفكير فهو تفكير منتظم متتابع ومتسلسل بخطوات ثابتة في

أمر فطرًيا ،ول نتيجة حتمية
تتابعها ،ويمكن اكتسابه بالتعلم أو الممارسة أو التدريب ألنه ليس ًا
حصادا لخبرات عارضة.
للنضج العضوي ،كما أنه ليس
ً
 .2إن الثمار الحقيقية للتعلم هي العمليات الفكرية ،وليست المعلومات المتراكمة نتيجة الدراسة،

فالمعلومات مهمة بالطبع ،ولكنها مع مرور الزمن تصبح قديمة ،أما مهارات التفكير فتبقى جديدة

أبدا .وعليه فإن تعليم مهارات التفكير – بصفة عامة – والتفكير التحليلي – بصفة خاصة – بمثابة
ً
تزويد المتعلم باألدوات التي يحتاجها حتى يتمكن من التعامل بفاعلية مع أي نوع من المعلومات،
وتقييم دقتها ،وفحص صحة الدعاءات التي يتعرض لها مما يؤثر على فاعلية الق اررات التي

يتخذها لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجهه بشكل خالق.

إحساسا بالسيطرة الواعية على تفكيره ،ويرفع من
 .3إن تعليم مهارات التفكير يعطي المتعلم
ً
إيجابيا مما ينعكس على تحسن مستوى
درجة اإلثارة وجذب الخبرات الصفية ،ويجعل دور المتعلم
ً
التحصيل لديه وشعوره بالثقة في النفس في مواجهة المهارات المدرسية والحياتية.

مهارات التفكير التحليلي:

التفكير التحليلي يشبه عمل المحقق فهو يكتشف صفات المشتبه به ،ومن ثم تستخدم هذه الصفات

لحل المشكلة .وعليه يمكن ذكر المهارات – الفرعية – التي تشكل مهارة التفكير التحليلي – الرئيسة

– والتي يمكن تدريب المتعلمين عليها عبر الفهم القرائي والسترجاع الدقيق للمعلومات (فتحي
جروان ،144 ،2001 ،نايفة قطامي ،57 ،2003 ،عدنان العتوم وآخرون ،2007 ،وثائر حسين،
 )167 ،2007وهذه المهارات هي:

تحديد السمات أو الصفات :تحديد السمات العامة لألشياء ،أو القدرة على استنباط الوصف

الجامع.

تحديد الخواص :تحديد السم أو اللقب أو المالمح الشائعة ،والصفات المميزة لألشياء أو الكائنات.

عالقة الجزء بالكل :عالقة األشياء ومكوناتها ،بمعنى معرفة األجزاء الصغيرة التي تكون الكل ،ثم
معرفة ماذا يحدث للكل لو لم يوجد هذا الجزء منه ،ومعرفة وظيفته بالنسبة للكل.

إجراء المالحظة النشطة :القدرة على اختيار الخواص واألدوات واإلجراءات المالئمة التي ترشد
وتساعد في عملية جمع المعلومات.

التتابع :ترتيب الحوادث أو الفقرات أو األشياء أو المحتويات بشكل منظم ودقيق ،أو أنه يعني
وضع األشياء بتنظيم محدد يتم اختياره بعناية فائقة.
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التفرقة بين المتشابه والمختلف :تحديد أوجه التشابه وأوجه الختالف بين بعض الموضوعات أو
األفكار أو األحداث أو تحديد األشياء المتشابهة واألشياء المختلفة ضمن مجال محدد.

المقارنة والمقابلة :القدرة على المقارنة بين شيئين أو شخصين أو فكرتين ،أو أكثر عن طريق
فحص العالقات بينهما .ورؤية ما هو موجود في أحدهما ومفقود في اَلخر ،وهذه المهارة تضيف
عنصر التشويق واإلثارة للموقف التعليمي ،كما أنها تدخل في العديد من الق اررات التي نتخذها

يوميا .كما أنها تفيد في فهم األشياء واألمور بشكل أفضل.
ً
التجميع والتبويب :تجميع وتبويب األشياء أو العناصر المتشابهة في مجموعة بناء على سمات أو
خصائص أساسية تم بناؤها مسبقًا.
التصنيف :هذه المهارة ليست بمثابة إعطاء مسميات لألشياء فقط ،ولكنها أهم وأعمق من مجرد
اختيار تسمية ،فهي تقوم على تصنيف المعلومات وتنظيميها ووضعها في مجموعات ،وتعلم هذه
المهارة يعني تعلم الخصائص المشتركة بين جميع مفردات فئة أو عائلة معينة غير متوافرة لدى

مفردات أو عائلة أخرى في األشياء أو الكائنات.

بناء المعيار :تحديد وتقدير المعايير األكثر فائدة التي يمكن استخدامها في تقييم عناصر أو بنود
ألهميتها .وهي تلك المهارة التي تستخدم لتشكيل مجموعة من المعايير من أجل التوصل إلى أحكام

معينة ،أو أنها عبارة عن عملية وضع حدود للخيارات الممكنة.

تنظيم وعمل المتسلسالت :وتسمى مهارة السلسلة أي القدرة على وضع البنود أو األحداث في
تسلسل بناء على قيم نوعية ،أو ترتيب أحداث معينة ،أو وضع شيء بعد شيء ،أو فكرة بعد أخرى

وفقًا لترتيب معين ،ومن أشهر أنواع السلسلة المتخصصة ،الترتيب بحسب التسلسل األبجدي ،أو
الترتيب الزمني ،أو حسب الفئة (الكمية ،أو النوع) أو بحسب الفائدة في مجال معين أو بحسب

قيمة الشيء.

رؤية العالقات :وهي المقارنة بين األفكار واألحداث لتحديد النظام بين اثنين أو أكثر من العمليات.

إيجاد األنماط :القدرة على التعرف على الفروق الخاصة بين اثنين أو أكثر من الخصائص في
عالقة تؤدي إلى نسق مكرر.

التخمين /التنبؤ /التوقع :أي القدرة على استخدام المعرفة النمطية أو المقارنة أو التباين والعالقات
المجددة في تحديد أو توقع أحداث مشابهة في المستقبل .أو هي استخدام المعرفة السابقة إلضافة

معنى للمعلومات الجديدة ،وربطها باألبنية المعرفية القائمة.

تحديد السبب والنتيجة :أي القدرة على تحديد األسباب أو النتائج الكبرى واألكثر قوة ،ألفعال
وأحداث سابقة.
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إجراء القياس :أي تحديد العالقات بين بنود مألوفة أو أحداث مألوفة ،وبنود وأحداث مشابهة في
مواقف جديدة بغرض حل مشكلة أو إنتاج إبداعي.

التعميم :يستخدم لبناء مجموعة من العبارات والجمل التي تشتق من العالقات بين المفاهيم ذات
الصلة ،أو بناء جمل أو عبارات واسعة يمكن تطبيقها في معظم الظروف واألحوال إن لم يكن في

جميعها.

و يتكون التفكير التحليلي من العديد من المهارات الفرعية والتي يمكن تدريب المتعلم عليها
وممارستها في المواقف المختلفة ويمكن توضيحها كما يلي( :فتحي جروان ،144 ،2001 ،نايفة

قطامي ،57 ،2003 ،ثائر حسين ، Keyton & Vosloo, 2008 ،167 ،2007 ،إبراهيم
البعلي.)109 ،2013 ،

تحديد السمات أو الصفات :القدرة على تحديد السمات العامة لعدة أشياء ،أو القدرة على استنباط

الوصف الجامع.

تحديد الخواص :القدرة على تحديد السم أو اللقب أو المالمح الشائعة والصفات المميزة لألشياء أو

الكائنات.

تحديد عالقة الجزء بالكل :عالقة األشياء ومكوناتها ،بمعنى معرفة األجزاء الصغيرة التي تكون
الكل ،ثم معرفة ما يحدث للكل لو لم يوجد هذا الجزء منه ،ومعرفة وظيفته بالنسبة للكل.

إجراء المالحظة :القدرة على اختيار األدوات واإلجراءات المالئمة التي ترشد وتساعد في عملية

جمع المعلومات.

التفرقة بين المتشابه والمختلف :القدرة على تحديد أوجه التشابه وأوجه الختالف بين بعض

الموضوعات أو األفكار أو األحداث ،أو تحديد األشياء المتشابهة واألشياء المختلفة ضمن مجال

محدد.

المقارنة والمقابلة :القدرة على المقارنة بين شيئين أو شخصين أو فكرتين أو أكثر من عدة زوايا.
التجميع أو التبويب :القدرة على تصنيف األشياء أو العناصر المتشابهة في مجموعة بناء على

سمات أو خصائص أساسية تم بناؤها مسبقا.

التصنيف :قدرة المتعلم على جمع األشياء في مجموعات على أساس الخصائص التي تميزها،

وتتناول مالحظة أوجه الشبه والختالف ،وكذلك التداخل بين الصفات ثم تقسيم المواد واألشياء إلى

مجموعات.

بناء المعيار :القدرة على تحديد وتقدير المعايير األكثر فائدة التي يمكن استخدامها في تقييم

عناصر أو بنود ألهميتها ،أي وضع حدود للخيارات الممكنة.
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الترتيب ووضع األولويات وعمل المتسلسالت :القدرة على وضع البنود أو األحداث في تسلسل

هرمي بناء على قيم نوعية ،أو ترتيب أحداث معينة زمنياً ،أو وضع شيء بعد شيء ،أو فكرة بعد

أخرى وفقاً لترتيب معين.

رؤية العالقات :القدرة على المقارنة بين األفكار واألحداث لتحديد النظام بين اثنين أو أكثر من

العمليات.

إ يجاد األنماط :القدرة على التعرف على الفروق الخاصة بين اثنين أو أكثر من الخصائص في
عالقة تؤدي إلى نسق مكرر.

التوقع /التنبؤ :القدرة على استخدام المعلومات والمالحظات السابقة للتنبؤ بحدوث ظاهرة أو حدث

ما في المستقبل وذلك في ضوء تفسير المعلومات واألحداث المتعلقة بالظاهرة.

تحديد السبب والنتيجة :القدرة على تحديد األسباب أو النتائج الكبرى واألكثر قوة ألفعال وأحداث

سابقة.

إجراء القياس :القدرة على تحديد العالقات بين بنود مألوفة أو أحداث مألوفة ،وبنود وأحداث مشابهة

في موقف جديد بغرض حل مشكلة أو إنتاج إبداعي.

التعميم :القدرة على بناء مجموعة من العبارات والجمل التي تشتق من العالقات بين المفاهيم ذات
الصلة ،أو بناء جمل وعبارات يمكن تطبيقها في معظم الظروف واألحوال.

التتابع :ترتيب الحوادث أو الفقرات أو األشياء أو المحتويات بشكل منظم ودقيق ،أي وضع األشياء

بتنظيم محدد يتم اختياره بعناية فائقة.

خصائص الشخص ذو األسلوب التحليلي في التفكير:
.1شخص تفصيلي منظم يهتم بتفاصيل األشياء والموضوعات.
.2منطقي في تفكيره.

.3يميل إلى استعراض كل البدائل ومقارنتها قبل اتخاذ القرار.
.4يميل إلى حل المشكالت ،ويتحسن أداءه بالحفاظ على توجهه نحو تحقيق أهدافه.
.5تزداد دافعيته للعمل عندما ينطوي الموقف على مشكلة.

.6يستند إلى الوقائع والمنطق أكثر من النفعالت والوجدان(عامر.)48 :2007،

وكذلك أضاف( مصطفي )28 :2002 ،أن أصحاب النمط التحليلي من أنماط التفكير يميلون
للربط والمالحظة والتفكير واستخدام المفاهيم وهم بشكل عام يتعاملون مع التساؤل ماذا ألن

اهتمامهم يتوجه عادة نحو أكبر قدر من المعلومات.
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ثالثاً– التحصيل الدراسي

يمثل التحصيل الدراسي أحد األبعاد التربوية ذات األهمية البالغة لكل من الطالب والمعلم ،ويعتبر

التحصيل الدراسي المرتفع مؤش اًر من مؤشرات نجاح العملية التعليمية والتربوية للطالب والمعلمين
والمؤسسات التعليمية ومخرجات التعلم ،ويقلل من اإلهدار في التعليم ،و التحصيل الدراسي فهو

أكثر اتصالً بالنواتج المرغوبة للتعلم أو األهداف التربوية ،ويهدف إلى الحصول على معلومات
تعطي مؤش اًر عن ترتيب الطالب في خبرة ما بالنسبة للمجموعة ،ويمتد هدف التحصيل الدراسي
إلى محاولة رسم صورة نفسية لقدرات الطالب العقلية والمعرفية وتحصيلهم في مختلف المواد من

أجل ضبط العملية التربوية (إيمان)16 ،2004 :
تعريف التحصيل الدراسي:

التحصيل لغوياً:

حصل ،الذي يعني أدرك ،ونال ،وحصل العلم أي حصل عليه وناله (المنضمة
هو مصدر الفعل ّ
العربية التربية والثقافة والعلوم.)1989 ،

التحصيل الدراسي اصطالحاً :

عرفه ( الغاوي )26 :2011 ،بأنه المؤشر أو مجموعة المؤشرات التي تدل على تحقيق األهداف
أو المخرجات التعليمية المتوقع تحقيقه ،وبالتالي تمثل قدرة الطالب على استيعاب المواد الدراسية

من خالل تطبيق المعارف والمهارات والتجاهات التي اكتسبها ،والتي يمكن قياسها بأدوات التقويم

المختلفة.

وعرفه (الشعيلي والبلوشي  )45 :2004 ،بأنه ما يكتسبه الطالب من معارف ومهارات وقيم بعد
مروره ِ
بالخبرات والمواقف التعليمية لموضوع معين.
أهمية التحصيل الدراسي:

اكتسب التحصيل الدراسي مكانة خاصة عند التربويين ،حيث يعد أحد المعايير الرئيسية لتحديد

مدى نجاح المؤسسات التربوية أو فشلها في تحقيق أهدافها التربوية.

وللتحصيل الدراسي أهمية للفرد وللمجتمع ،فبالنسبة للفرد فإنه يعد مؤشر يمكن التنبؤ به عن طريقه

مستوى الطالب ومدى قدرته في مرحلة تعليمية تالية ،كما أن تحقيق المستوى المطلوب من

التحصيل الدراسي يتوقف عليه الحصول على شهادة دراسية وحصوله على عمل ،وبالنسبة
للمجتمع فإنه يكشف عن ميول الطلبة واتجاهاتهم نحو دراسة المواد المختلفة في المستقبل ،والذي

ينعكس بدوره على طموحات المجتمع من أجل التنمية والتطور والتقدم( الغاوي.)26 :2011 ،
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العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي
إن دراسة العوامل المؤثرة في تحصيل الطلبة الدراسي يعتبر من الموضوعات التي لها أهمية
بالنسبة للعاملين في مجال التربية والتعليم ،ألنها تتيح الفرصة في إعادة التفكير في بعض

األساليب واإلجراءات التي تتخذ داخل المدرسة ،من خالل التعرف على العوامل المؤدية إلى

تحسين التحصيل الدراسي للطلبة وإليجاد الوسائل المناسبة للتغلب عليها ،كما أنها تساعد متخذي

القرار وصانعي السياسات التربوية في النظر إلى األساليب التعليمية بصورة أكثر موضوعية.

وبالنظر إلى العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي فهي كثيرة ومتداخلة وتشترك جميعها في إحداث

التفاعل الذي يؤدي إلى التأثير على التحصيل الدراسي( العتيبي)426 :2016 ،
تعقيب على اإلطار النظري

ومن خالل خبرة الباحث أثناء تدريب المعلمين على المفاهيم والمهارات الواردة في المنهاج الجديد

أظهر المعلمون حاجة لتعميق فهمهم لوحدة الحركة وقوانين نيوتن .وتبين ذلك من خالل التدريب
في ورشات العمل وأثناء عرض بعض الصور من البرمجيات ومواقف تعليمية منتمية للمعلمين
فكانت استجاباتهم متباينة وغير دقيقة وتحتاج لمزيد من التحليل والفهم لمفاهيم الحركة وقوانين

نيوتن .

ومن خالل استطالع آراء المعلمين أجمعوا أن الطالب يجدون صعوبة في هذه الوحدة ،مما

استدعى استخدام وسائل إيضاح لتسهيل الفهم والتحليل واإلدراك من خالل المحاكاه التفاعلية .

ومن الدراسات التي أشارت إلى دور المحاكاه التفاعلية في تحسين التحصيل :

دراسة سامية الديك ( )2010و التي توصلت إلى وجود فروق دالة بين متوسطات درجات

التحصيل والتجاهات لصالح المجموعات التي تعلمت باستخدام المحاكاة الحاسوبية ،ودراسة دنج

وهاو فانج ( )Ding & Hao Fang, 2009أظهرت تفوق المجموعة التي درست التجربة

بالمحاكاة الحاسوبية في مهارات البحث وتحسين القدرات الستكشافية،و دراسة شاكر ()2004

أظهرت فاعلية برنامج المحاكاة الكمبيوتري عندما يستخدم بمفرده لتحقيق األهداف التعليمية
المرتبطة بالتحصيل والمهارات المعملية.

وبذلك ومن خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة ومن خالل عمله كمشرف تربوي لمبحث

العلوم واحتكاكه بالمعلمين والطلبة يرى أن المحاكاه التفاعلية يمكن أن تلعب دو اًر مهما ومؤث اًر

على التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف السابع في مادة العلوم .
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الفصـل الثالــث
الدراسات السابقة
أوالً  :دراسات تناولت المحاكاة

ثانياً  :دراسات تناولت التفكير التحليلي
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قام الباحث بالطالع على عدد من الدراسات ذات العالقة بمتغيرات الدراسة الحالية ،وقام بتقسيمها

إلى دراسات تناولت المحاكاة ،ودراسات تناولت التفكير التحليلي .وفيما يلي عرضها من األحدث
إلى األقدم.

أوالً – دراسات تناولت المحاكاة.

 .1دراسة (أبو حليمة:)2018 ،
هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية بيئة تعليمية قائمة على المحاكاة في تنمية المعرفة

المفاهيمية واإلجرائية في مادة العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي واتبعت الدراسة المنهج
الوصفي والتجريبي ،وعينة الدراسية شملت( ) 62من الطلبة ( ) 31منهم في المجموعة التجريبية
(البيئة التعميمية القائمة على المحاكاة ) ،و( )31من الطلبة في المجموعة (الضابطة )الطريقة

التقليدية .استخدمت الدراسة أداة اختبار معرفة مفاهيمية  ،واختبار معرفة إجرائية وكانت النتائج
تشير لوجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )0.05بين متوسطي درجات طلبة

المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لختبار المعرفة المفاهيمية

والمعرفة اإلجرائية لصالح المجموعة التجريبية .
 .2دراسة( الطباع :)2017،

هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر تدريس األحياء باألنشطة العلمية والمحاكاة الحاسوبية في التفكير

التنبؤي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في األردن  .وطبأقت الدراسة على ( )66طالبة من
طالبات الصف التاسع األساسي في العام الدراسي  . 2014تم توزيعهن على مجموعتين

تجريبيتين .درست إحداهما بواسطة األنشطة العلمية ودرست األخرى بواسطة المحاكاة الحاسوبية
.وقد تم بناء مقياس للتفكير التنبؤي (اختبار) اشتمل على ( )20فقرة من نوع الختيار من متعدد.

وتم التأكد من صدق األداة بواسطة المحكمين وثباتها بطريقة كرونباخ ألفا والتي تراوحت بين

( )0.95 -0.87وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة (
 )α = 0.05بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبيتين على مقياس التفكير التنبؤي
لصالح التي درست باستخدام األنشطة العلمية  ،مما يعني أفضلية األنشطة العملية على المحاكاة

الحاسوبية في تحسين التفكير التنبؤي .
 .3دراسة ( المالكي :)2017 ،

هدف الدراسة إلى التحقق من فاعلية استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية الفائقة في تنمية مهارات
التفكير التحليلي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة  ،حيث تم استخدام المنهج التجريبي  ،وتم إعداد

اختبار مهارات التفكير التحليلي  ،واعداد دليل استخدام البرنامج التعليمي للمعلم والتلميذ  ،وتم
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اختيار عينة البحث من فصلين من مدرسة شهار بمحافظة الطائف وتوزيعهما عشوائياً على
مجموعتين ،وتم التدريس للمجموعة التجريبية األولى بالخرائط الذهنية اإللكترونية  ،والتدريس

للمجموعة التجريبية الثانية بالخرائط الذهنية اإللكترونية الفائقة  ،وتم التطبيق البعدي لختبار
مهارات التفكير التحليلي على المجموعتين ،وقد أشارت النتائج إلى تفوق المجموعة التجريبية الثانية
على المجموعة األولى  ،وأكدت فاعلية استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية الفائقة في تنمية

مهارات التفكير التحليلي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة .

 .4دراسة( الدهمش وزميليه : )2015،

هدفت هذه الدراسة لمعرفة أثر استخدام تجارب المحاكاة التفاعلية في تصحيح التصورات البديلة
والخاطئة لدى تالميذ الصف السابع األساسي عن المادة وخصائصها وحالتها  ،وقد اتبعت الدراسة
المنهج شبه التجريبي  ،وتكونت عينة الدراسة من ( ) 56تلميذاً ( )29في المجموعة التجريبية

و 27في المجموعة الضابطة من الصف السابع بإحدى مدارس العاصمة اليمنية صنعاء  ،تم
اختيارها بالطريقة القصدية ،وتضمنت أداة الدراسة اختبا اًر للتصورات البديلة؛ والتي تتعلق فقراته
بموضوعات المادة وخصائصها وحالتها ،اشتمل على جزأين ،أحدهما مغلق يختار فيه التلميذ من
بين ثالث بدائل  ،والثاني مفتوح يكتب فيه التلميذ تبريرات اختياره ألي بديل يعتبره إجابة صحيحة

ومن هذا الجزء تم استنباط التصورات الخاطئة والبديلة .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن لدى تالميذ
المرحلة األساسية تصورات خاطئة وبديلة متعلقة بالمفاهيم ذات العالقة بالمادة وخصائصها

وحالتها  .وقد دلت النتائج على أن لتجارب المحاكاة التفاعلية تأثي اًر مباش اًر وايجابياً على فهم

التالميذ وعلى تعديل تصوراتهم الخاطئة والبديلة حول المفاهيم العلمية .

 .5دراسة (الغزال :)2015 ،

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استخدام المحاكاة التفاعلية القائمة على التعلم الذاتي في

تنمية المفاهيم الكيميائية وبعض مهارات التفكير البصري لدى طلبة المرحلة الثانوية ؛ ولتحقيق

أهداف الدراسة تم استخالص قائمة بأهم مهارات التفكير البصري الالزم توافرها لدى طالب الصف
األول الثانوي  ،واستعانت ببعض برمجيات المحاكاة التفاعلية التي أعدها فريق في جامعة كولورادو

من خالل مشروع تعليم الفيزياء بالتقنية التي تتناسب مع المفاهيم الكيميائية الواردة في وحدتي

المحاليل واألحماض والقواعد والكيمياء النووية المقررتين على طالب الصف األول الثانوي ،
واعداد أوراق العمل للطالب  ،ودليل المعلم  ،واعداد الختبار التحصيلي في المفاهيم الكيميائية ،
واختبار التفكير البصري  .وقد تم تطبيق القياس القبلي ألداتي القياس على طالب المجموعتين

الضابطة والتجريبية  ،ثم القيام بالدراسة التجريبية  ،ومن ثم التطبيق البعدي ألداتي القياس وأسفرت
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نتائج الدراسة عن فاعلية استخدام المحاكاة التفاعلية القائمة على التعلم الذاتي في تنمية المفاهيم

الكيميائية وبعض مهارات التفكير البصري لدى طلبة المرحلة الثانوية ،وعلى ضوء الدراسة قدمت
الباحثة مجموعة من التوصيات والمقترحات .

 .6دراسة ( شحاته : )2015،

هدف الدراسة إلى التعرف على أثر اختالف نمط التفاعل ببيئة إلكترونية قائمة على مراسي التعلم

 ،في تنمية مهارات تطوير برمجيات المحاكاة التفاعلية  ،لدى طالب الدبلوم المهني بكلية التربية ،
وفي سبيل ذلك تم تحديد مهارات تطوير برمجيات المحاكاة التفاعلية باستخدام برنامج

 ، Authorwareومعايير تصميم بيئات التعلم اإللكترونية القائمة على مراسي التعلم  .وتم كذلك

تصميم وتطوير بيئة إلكترونية قائمة على مراسي التعلم وربطها بقاعدة بيانات  ،كما تم تصميم

اختبار تحصيلي وبطاقة مالحظة أداء الطالب لتطوير برمجية محاكاة تفاعلية  ،وقد تكونت عينة

البحث من  33طالباً تم تقسيمهم إلى مجموعتين أساسيتين  ،األولى تتفاعل تزامنياً  ،والمجموعة
الثانية تتفاعل ل تزامنياً  ،وقد أظهرت النتائج وجود فرق في التطبيق البعدي لكل من الختبار
التحصيلي المعرفي  ،وبطاقة مالحظة الجوانب األدائية لبعض مهارات تطوير برمجيات المحاكاة

التفاعلية لصالح المجموعة التجريبية التي تفاعلت تزامنياً .
 .7دراسة (العطار:)2015 ،

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام برنامج أديسون  Edisonالفيزيائي الفتراضي

المعزز بالعروض التوضيحية على تنمية مهارات التفكير العلمي لدى طالبات الصف التاسع
األساسي بغزة  ،وذلك في مادة العلوم العامة الجزء الثاني للصف التاسع األساسي وحدة الكهرباء
المتحركة  .واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي  ،بتصميم مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة ،
وتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف التاسع األساسي في مدارس وكالة الغوث في غزة في العام

الدراسي  ، 2014/2013وطبقت الدراسة على عينة عشوائية من طالبات الصف التاسع  ،تم
اختيارها بعد تطبيق اختبار في المفاهيم الفيزيائية األساسية الالزمة لدراسة الوحدة لتحديد الشعب

المتكافئة  ،وتم اختيار شعبة دراسية مكونة من ( )43طالبة لتمثل المجموعة التجريبية  ،وشعبة

أخرى تمثل مجموعة من ( )43طالبة لتمثل المجموعة الضابطة من نفس المدرسة  .واستخدم

الباحث برنامج أديسون الفيزيائي الفتراضي وهو مختبر فيزيائي افتراضي إلجراء التجارب

المتضمنة في الوحدة  ،وقام بإعداد واستخدام برمجية حاسوبية لتعليم الوحدة وبها عروضاً
توضيحية محوسبة  .كما أعد دليالً للمعلم وكراسة للطالب واختبا اًر لمهارات التفكير العليا مكوناً

من( 40فقرة) من نوع الختيار من متعدد  ،وقد خلصت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين
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متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في اختبار بعض مهارات التفكير العلمي ومتوسط

درجات طالبات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية وذلك على مستوى الختبار ككل .
وكان حجم تأثير استخدام برنامج أديسون المعزز بالواقع الفتراضي متوسطاً في تنمية بعض

مهارات التفكير العلمي لدى طالبات المجموعة التجريبية  .وأوصت الدراسة بتزويد المدارس

اإلعدادية والثانوية ببرامج حاسوبية خاصة بالمعامل الفتراضية  ،وتصميم األنشطة الواردة في
مناهج العلوم وخاصة في الفيزياء والكيمياء بحيث تنفذ عن طريق المختبرات الفتراضية أو التقليدية

أو كليهما معاً ،عقد دورات تدريبية لمعلمي العلوم والمشرفين التربويين للتدرب على استخدام برامج
المختبرات الفتراضية  ،وبرامج حاسوبية أخرى تستخدم مباشرة في شرح الدروس  ،أو تستخدم في

إنتاج مواد وبرامج تعليمية تخدم المقررات الدراسية .

 .8دراسة ( أبو بشير: )2015 :

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام المحاكاة الحاسوبية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في
مساق مبادئ الكهرباء لدى طلبة قسم فنون التلفزيون بكلية فلسطين التقنية  ،استخدام الباحث

المنهج شبه التجريبي القائم على تصميم المجموعة التجريبية والضابطة مع قياس قبلي – بعدي ،
وتكون مجتمع الدراسة من ( )28طالب من كلية فلسطين التقنية  .وتم توزيعهم إلى مجموعتين
المجموعة التجريبية والتي درست باستخدام برنامج المحاكاة الحاسوبية ،والمجموعة الضابطة التي
درست بالطريقة العتيادية ،ولجمع البيانات قام الباحث بإعداد أداتين  ،أداة تحليل المحتوى لتحديد

مهارات التفكير اإلبداعي المناسبة لطلبة قسم الفنون  ،واختبار التفكير اإلبداعي لطلبة قسم الفنون

التلفزيون باإلضافة إلى برنامج المحاكاة الحاسوبية  ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية  :وجود
فروق بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام المحاكاة الحاسوبية

ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة العتيادية في التطبيق البعدي

لختبار التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية،كما أشارت النتائج أن تأثير المحاكاة
كبير حيث تراوحت قيمة مربع إيتا بين (0.821
الحاسوبية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي كان اً

– ، ) 0.841ولقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام المحاكاة الحاسوبية في تنمية مهارات التفكير

اإلبداعي والمهارات الكهربية  ،وتثقيف المعلمين حول أهمية المحاكاة الحاسوبية وفوائدها للعملية

التعليمية  ،وتشجيع المعلمين على الشتراك في إنتاج برامج المحاكاة الحاسوبية للمقررات الدراسية
 ،ضرورة تضمين المقررات الدراسية ببعض مهارات التفكير اإلبداعي مثل الطالقة واألصالة
والمرونة والحساسية للمشكالت  ،عقد دورات تدريبية للمشاركين في إعداد الكتب المدرسية للتعرف
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على طرائق التفكير اإلبداعي ،وطرائق تقويمه ؛ وكيفية عرض الكتب بصورة تسهم في تنمية

التفكير اإلبداعي .

 .9دراسة (رزق:)2014 ،
هدف الدراسة الرئيس تحسين التفكير التحليلي والتواصل العلمي في العلوم لدى تالميذ الصف

السادس البتدائي باستخدام استراتيجيات التقييم من أجل التعلم  .اختيرت عينة الدراسة من مجتمع

تالميذ الصف السادس ممثلين بتالميذ الصف السادس في مدرسة شبين الكوم بمحافظة المنوفية
كمجموعة تجريبية وكان عددهم  90تلميذ وتلميذة  .وقد قدمت الدراسة أداتين بحثيتين هما :
اختبار التفكير التحليلي في العلوم واختبار التواصل العلمي ( وتضمن اختبار تحريري لقياس مهارة

الكتابة ،والتمثيل  ،وبطاقة مالحظة لقياس مهارة التحدث واختبار شفوي في العلوم ) ولقد كانت أهم
نتائج الدراسة هو وجود دلئل تشير إلى التحسينات في تفكير التالميذ التحليلي والتواصل العلمي

في مهارة الكتابة والتحدث والتمثيل والذين درسوا باستخدام استراتيجيات التقييم من أجل التعلم
(المشاركة والتشارك في المقاصد التعليمية ومعايير النجاح وطرح األسئلة وتقييم الذات وتقييم
األقران)  .وتم استعراض عدد من التوصيات المنبثقة من الدراسة المجراة  ،وكذلك تقديم عدة

مقترحات ببعض الدراسات المستقبلية .

 .10دراسة( الدهمش:) 2011،

هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام برنامج حاسوب تفاعلي في تدريس مادة العلوم على

التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف السابع بأمانة العاصمة اليمنية صنعاء وقد تكونت عينة
البحث من ( )60طالباً ،وتم إعداد اختبار التفكير اإلبداعي كأداة لجمع البيانات  ،وقد أشارت
نتا ئج التحليل اإلحصائي للبيانات إلى وجود فروق دالة في التفكير اإلبداعي ككل بين المجموعتين
الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية ،كما أشارت إلى وجود فروق بين المجموعتين

التجريبية والضابطة في كل من مهارات الطالقة والمرونة والبتكار وحل المشكالت لصالح

المجموعة التجريبية أيضاً .وهذا يدل على فعالية أسلوب المحاكاة التفاعلية في تنمية مهارات
التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الصف السابع األساسي.

 .11دراسة (األشول :)2011،

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر المحاكاة التفاعلية بالحاسوب في تصحيح الفهم الخطأ لدى تالميذ

الصف السابع األساسي في مدارس أمانة العاصمة – الجمهورية اليمنية لمفاهيم المادة وخصائصها
وحالتها  ،وقد اتبع البحث المنهج شبه التجريبي بالتصميم ذا المجموعتين ( التجريبية والضابطة) ،
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باختبارين قبلي وبعدي وتكونت مجموعة الدراسة من  56تلميذاً تم اختيارها بالطريقة العشوائية
البسيطة  ،وتكونت أداة الدراسة من اختبار المفهوم الخطأ  ،وأظهرت النتائج شيوع المفاهيم الخطأ

عند التالميذ ،ووجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة
في التطبيق البعدي لختبار تشخيص المفهوم الخطأ لصالح المجموعة التجريبية .

( .12دراسة الديك: )2010 ،

هدفت الدراسة إلى تقصي أثر المحاكاة بالحاسوب على التحصيل اَلني والمؤجل لطلبة الحادي
عشر العلمي ،واتجاهاتهم نحو تعلم وحدة الميكانيكا  ،ونحو معلمها في المدارس الحكومية التابعة

لمديرية جنوب نابلس  ،وتكونت عينة الدراسة من ( )117طالباً وطالبة  ،موزعين على أربع شعب
مختلفة ( مدرستان ذكور ومدرستان إناث) واختيرت شعبتان ( شعبة للذكور وشعبة أخرى لإلناث)
بطريقة عشوائية تمثالن الشعبتين التجريبيتين  ،ودرستا باستخدام محاكاة الحاسوب كطريقة تدريس

 ،وكان عدد أفرادها ( ، )64منهم ( )36طالباً و( )28طالبة  ،أما الشعبتين األخريان فقد درسا

بطريقة التدريس التقليدية  ،وكان عدد أفرادها ( ، )53منهم (  )24طالباً(  )29طالبة .وأعد اختبار

للمعرفة القبلية للتأكد من تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية،وأعد اختبار التحصيل العلمي
لقياس تحصيل الطلبة اَلني ( بعد النتهاء من تنفيذ فعاليات برنامج المحاكاة بالحاسوب مباشرة)

والمؤجل( بعد مرور شهر على انتهاء تطبيق الختبار اَلني) في موضوع الميكانيكا وطبق مقياس

التجاه نحو العلوم المعد من قبل (زيتون  ) 39 :1988 ،وكانت النتائج دالة على وجود فروق
إحصائية بين المجموعة التي درست باستخدام الحاسوب والذين تعلموا بالطريقة التقليدية .

دراسات (أجنبية) تناولت المحاكاة :

 .1دراسة ( : ) 2017 ، Malak,Abu Faour&Zalpha Ayoubi
بحثت هذه الدراسة في أثر استخدام المعامل الفتراضية )(VLعلى الفهم المفاهيمي لطالب الصف
العاشر للدوائر الكهربائية المستمرة واتجاهاتهم نحو الفيزياء .استخدم البحث مقارنة تجريبية كمية.

تكونت عينة الدراسة من  50طالباً من الصف العاشر ،تتراوح أعمارهم بين  14و  16سنة ،من

مدرسة ثانوية نظامية في جبل لبنان .تم تعيين المشاركين عشوائياً في مجموعتين من  25طالباً

لكل منهما .تم تدريس المجموعة التجريبية باستخدام  ، VLحيث تم تدريس واجراء األنشطة
للمجموعة التجريبية من خالل مجموعة أدوات الدارة التي وضعتها محاكاة  ، (PhET).بينما تم
تدريس مجموعة الضابطة من خالل العروض التفاعلية باستخدام معدات المختبرات الحقيقية .كلتا

المجموعتين كانت قبل وبعد اختبارها من خالل اثنين من األدوات ت :اختبار التحديد والتفسير

للمقاومة والتيار الكهربائي المستمر و اختبار التجاهات نحو الفيزياء .أظهر تحليل بيانات درجات
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اختبار (التحديد والتفسير للمقاومة والتيار الكهربائي المستمر مفاهيمياً) أنه بعد  10أسابيع  ،يوجد

تحسن في الفهم النظري للدائرة الكهربائية والتيار المستمر بشكل ملحوظ في كال المجموعتين .ومع

ذلك  ،فإن متوسط درجات المجموعة التجريبية كان أعلى بكثير من المجموعة الضابطة .من ناحية

أخرى ،لم يكن هناك اختالف كبير في مواقف الطالب تجاه الفيزياء بين المجموعتين.

 .2دراسة ( :)2017 ، M.Vijaya Bhaskara Reddy&Phyu Phyu Mint
هدفت الدراسة هو تحديد تأثير أساليب المحاكاة في تعليم العلوم على الطالب في التحصيل

األكاديمي ل( 70طالب) ( )35مجموعة ضابطة ( 35طالب) مجموعة تجريبية في كلية سرينيفاسا
للتعليم  .جامعة  SVفي قسم التربية  .حيث شارك طالب السنة الدراسية  2016-2015في هذه

المحاكاة التعليمية الستراتيجية القائمة على البحوث وشملت منهجية وأساليب مختلطة نوعية
وأساليب كمية  .وأدرجت األساليب الستراتيجية التعليمية من العلوم البيولوجية في موضوع تكرار

الحمض النووي والنسخ  .النتائج اإلحصائية للبيانات التي تم الحصول عليها بعد إظهار التطبيق
أن طالب المجموعة التجريبية الذين تم تدريسهم بالمحاكاة كانوا أكثر نجاحاً من طالب المجموعة
الضابطة الذين تم تدريسهم بالنهج التقليدي  .وكذلك تبين أن جميع طالب المجموعة التجريبية

كانوا ارضين عن طريقة التعليم القائم على المحاكاة ،وخاصة في مجال العلوم.

 .3دراسة ( : ) 2017،Uğur Sari & others

هدفت الدراسة لدراسة أثر نموذج الياءات الخمسة 5 E’S

مع المحاكاة التفاعلية على التحصيل

األكاديمي للطالب وتم تحديد آرائهم حول استخدام المحاكاة في تدريس الفيزياء .شارك في البحث

شبه التجريبي  80طالب من الصف الحادي عشر باستخدام مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة.
حيث استخدمت  5 E’Sوالمحاكاة التفاعلية في تدريس المجموعة التجريبية ،واستخدمت مع

المجموعة الضابطة الطريقة التقليدية من المعلم نفسه ،وتم جمع البيانات الكمية باستخدام اختبار
التحصيل ومقياس اتجاه من خالل نموذج مقابلة منظمة .واستخدم اختبار  tلتحليل البيانات النوعية

 ،وتم تحليل المحتوى،وكشفت النتائج أن عمليات المحاكاة التفاعلية المتكاملة مع نموذج 5 E’S

في التدريس أدت لكتساب وفهم أفضل للمفاهيم العلمية المتعلقة بالمحتوى الذي تم تدريسه ،
وكذلك على التجاهات اإليجابية نحو الفيزياء ووقد أظهرت النتائج أن طريقة التدريس بالياءات

الخمسة بالتكامل مع المحاكاة التفاعلية التي استخدمت مع المجموعة التجريبية أدت لتحسن
اكتساب المفاهيم والتجاهات الفيزيائية لطلبة الصف الحادي عشر وأن هذه الطريقة لها فاعلية .

 .4دراسة (: ) 2016 ،Ching-san Lai
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هدفت الدراسة هو تحديد األداء التعلمي لوحدة المفهوم الهوائي لطالب الصف الثالث في مدرسة

ابتدائية بتطبيق طريقة تدريس استقصائية باستخدام ) ) iPodحيث تبنت هذه الدراسة طريقة البحث
شبه التجريبي .كان المشاركون تالميذ الصف الثالث من مدرسة ابتدائية في مدينة نيو تايبيه.

طالبا تلقوا تدري ًسا في معالجة أجهزة  iPodومجموعة التحكم
تألفت المجموعة التجريبية من ً 53
منتظما .كان محتوى التدريس وحدة مفهوم الهواء لطالب
عليما
تتكون من ً 53
ً
طالبا آخرين تلقوا ت ً
الصف الثالث .تتألف األدوات البحثية من اختبار فهم مفهوم الهواء ) (KR21 = .84ومقياس

التجاه العلمي). (Cronbach α = .93أظهرت نتائج البحث أن األداء في كل من اختبار فهم
مفهوم الهواء ومقياس التجاهات العلمية للمجموعة التجريبية كان أفضل من أداء المجموعة
الضابطة .وأظهرت النتائج أن التدريس الستقصائي باستخدام اَلي بود يؤدي إلى تعزيز التعلم

العلمي لوحدة مفهوم الهواء لطالب الصف الثالث في المدارس البتدائية .
 .5دراسة): (2016، Jessica Gale

هدفت الدراسة تقييم األداء القائم على المحاكاة في دراسة حديثة لفهم طالب الصف الثامن لمفاهيم
العلوم الفيزيائية .تم تطوير مجموعة من أربع مهام تستند إلى المحاكاة بشكل متكرر لتقييم فهم

الطالب لمجموعة من مفاهيم العلوم الفيزيائية ،بما في ذلك القوة الصافية ،والتسارع ،والسرعة،
والجمود .توضح األمثلة التوضيحية المستمدة من إدارة المهام القائمة على المحاكاة على عينة من

طالب الصف الثامن (العدد =  )74وقدرة المهام القائمة على التقييم بالمحاكاة للكشف عن الفهم

النظري لمفاهيم العلوم وللتعرف على كيفية تطوير المناهج في سياق بحث التنفيذ القائم على

أيضا مجموعة متنوعة من التحديات التي تمت مواجهتها أثناء
تصميم التدريس .تصف الورقة ً
تطوير وادارة وتحليل بيانات التقييم بالمحاكاة التي قد تكون مفيدة للباحثين والمعلمين أثناء نظرهم

في تنفيذ التقييم المستند إلى المحاكاة.

 .6دراسة ( : ) 2016،David Geelan
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى التحديات التي تواجه البشرية في العقود القادمة لديها مرتكز علمي
كاألوبئة واألمراض  ،والمياه واألمن الغذائي  ،وتغير المناخ  ،احتياجات الطاقة  ،وآلة الذكاء

والكثير من التطورات التي ل يمكن تصورها .التوجه هو افتراض أن الحلول لهذه التحديات سيتم

تطويرها من قبل العلماء والمهندسين والتقنيين  ،ولكن من المهم بشكل متزايد أن جميع المواطنين
لديهم فهم كاف للعلم والمشاركة في العمليات الديمقراطية التي هي ضرورية لمعالجة القضايا

الرئيسية .التحسينات في تعليم العلوم لجميع المواطنين وهذا من أضخم التحديات في حد ذاته،

ولسوف تتطلب مجموعة واسعة من الستراتيجيات والمناهج .مجموعة صغيرة واحدة يمكن أن تأتي
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مساهمة من مناهج التدريس باستخدام تقنيات جديدة جداً  ،بما في ذلك المحاكاة التفاعلية  .هذه
الورقة تصف بإيجاز استخدام المحاكاة التفاعلية كنهج للتدريس ،وبتناول األدلة من فعالية هذا

النهج .النتائج أظهرت مكاسب تعلم كبيرة ،نسبة إلى مجموعة التحكم ،التي لم تكن متباينة حسب

الجنس ،أو للطالب في مستويات مختلفة من اإلنجاز األكاديمي ،مما يوحي بأن هذا قد يكون
النهج فعالً كمساهمة موحدة نحو تعليم العلوم للجميع.

 .7دراسة ( Nicon Rutten.jan T.van der Veen &WouterR.Van Joolingen

: ) 2015،

هدفت الدراسة بالتحقق من السياق التربوي لتدريس الصف بأكمله باستخدام المحاكاة الحاسوبية.
ودرسنا العالقة بين المواقف التعليمية واألهداف التعليمية للمدرسين وطالبهم فيما يتعلق باستخدام
المحاكاة في التدريس كله  ،وكيف يقوم المعلمون بتنفيذ هذه المحاكاة في ممارساتهم التدريسية.

لحظنا الدروس التي قدمها  24من معلمي الفيزياء استخدموا فيها المحاكاة الحاسوبية .أكمل

الطالب استبيانات حول الدرس  ،وتمت مقابلة كل معلم بعد ذلك .استولت مصادر البيانات الثالثة
هذه على التطبيق من قبل المعلم  ،وأهداف الطالب واتجاهاتهم ومعلميهم فيما يتعلق بالتدريس

باستخدام المحاكاة الحاسوبية .بالنسبة لكل معلم  ،قمنا بحساب درجة  -ودورة الستقصاء للطالب

ICRبناء على حدوث وترتيب أنشطة الستفسار للتنبؤ والمالحظة والتوضيح أثناء التدريس ،

ومعدل استجابة الطالب ) (SRRالذي يعكس مستوى الطالب النشط ومشاركته .كشفت التحليالت
اإلحصائية عن وجود ارتباطات إيجابية بين الطابع القائم على الستقصاء لنهج التدريس ومواقف

الطالب فيما يتعلق بمساهمته في دوافعهم وبصيرتهم  ،وعالقة سلبية بين معدل استجابة الطالب

) )SRRودورة الستقصاء للطالب  ، ICSوارتباط إيجابي بين مواقف المعلمين حول الستفسار

التدريس باستخدام المحاكاة الحاسوبية وتطابق الهدف التعليمي بين المعلم وطالبه .وهذا يعني أن
مشاركة الطالب النشطة من المحتمل أن تكون أقل عندما تكون التعليمات أكثر شبهاً بدورة
الستفسار ،وأن المدرسين ذوي التوجه اإليجابي حول التدريس القائم على الستقصاء باستخدام

المحاكاة الحاسوبية يدركون أهمية تحقيق هدف التعلم .

 .8دراسة ( 2011،KUMAR LAXMAN, YAP KUEH CHIN

):

هدفت الدراسة إلى تطوير برامج محاكاة الفالش أو جافا المستندة إلى التطبيق لتحسين فهم الطالب

للعلوم والمفاهيم  ،ل سيما أكثرها تعقيداً أو ما يسمى بالمفاهيم "الجافة" .تم اإلفصاح عن أن

المحاكاة أداة فعالة تعليمياً تساعد الطالب في التعلم العلمي كسقالت حيث تدعم المحاكاة تفسير

التصورات الضمنية .عادةً ما يتم تصميم عمليات المحاكاة للسماح للطالب بالتعامل بفاعلية مع
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المتغيرات لستكشاف التجربة والعالقات بين هذه المتغيرات وتطبيقاتها العلمية .ويمكن أيضا غرس
مهارات التفكير الرتباطية الغنية في الطالب من خالل تشجيعهم على التالعب بنشاط المحاكاة

والتعلم عن المفاهيم العلمية الجديدة الخاصة دون أن يتم تدريسه بشكل إلزامي من قبل المعلمين
غالبا في فصول العلوم .والمفاهيم الخاطئة يمكن بسهولة التعرف عليها أثناء تعلم
ألنه يحدث ً
العلوم وتصحيحها في الوقت المناسب .تبحث هذه الورقة بعمق الدراسات البحثية التي أجريت على

فعا لية دمج المحاكاة في التدريس و تعلم العلوم وآثار المحاكاة في تطوير فهم سليم لمبادئ العلوم.

أيضا في شرح أداء مجموعة من
الدراسات المنجزة من قبل أحد مؤلفي هذه الورقة تم شرحها ً
المعلمين أثناء الخدمة في الستخدام التطبيقي للمحاكاة في تعليم العلوم.

التعقيب على دراسات المحور األول :

من حيث األهداف  :تنوعت األهداف المبتغاة في استخدام المحاكاة في التدريس ففي دراسة الطباع

( )2017في تنمية التفكير التنبؤي  ،وفي دراسة( الدهمش وزميليه  )2015،هدفت لتصحيح
المفاهيم الخطأ  ،وفي دراسة (الغزال  )2015 ،هدفت لتنمية مهارات التفكير البصري ،وفي

دراسة( الدهمش ) 2011،هدفت لتنمية التفكير اإلبداعي ،وفي دراسة ( شحاته  )2015،هدفت

لتنمية مهارات تطوير برمجيات المحاكاة التفاعلية  ،وفي دراسة ( المالكي  )2017 ،و دراسة

(رزق )2014 ،

هدفت لتنمية مهارات التفكير التحليلي ،وفي دراسة (العطار)2015 ،هدفت

لتنمية مهارات التفكير العلمي  ،وفي(دراسة الديك )2010 ،هدفت لتنمية التحصيل اَلني والمؤجل،

وفي دراسة (  )2017 ، M.Vijaya Bhaskara Reddy&Phyu Phyu Mintهدفت لقياس
أثرها على التحصيل األكاديمي ،يتضح مما سبق أثر المحاكاة التفاعلية ودورها في تحسين

التحصيل ،وتنمية التفكير بأنواعه ،وتصحيح المفاهيم الخاطئة ،وتعميق الفهم .
من حيث العينة :دراسات كانت عينتها من المرحلة

،

البتدائية كدراسة

دراسة (رزق )2014 ،

دراسة ( ،) 2016 ،Ching-san Laiودراسات كانت عينتها من المرحلة اإلعدادية كدراسة

دراسة الطباع ( ،)2017ودراسة( الدهمش وزميليه  ،)2015،ودراسة( الدهمش ،) 2011،ودراسة

( المالكي  ،)2017،ودراسة (العطار ،)2015 ،ودراسة ( ، )Jessica Gale ،2016ودراسات
كانت عينتها من المرحلة الثانوية دراسة (الغزال  ،)2015 ،و دراسة (الديك ، )2010 ،ودراسة (

، ) 2017 ، Malak,Abu Faour&Zalpha Ayoubiو دراسات كانت عينتها من المرحلة

الجامعية والكليات كدراسة ( ، )2017 ، M.Vijaya Bhaskara Reddy&Phyu Phyu Mint

دراسة (أبو بشير، )2015 :نستدل مما سبق استخدام المحاكاة في التدريس لعينات متنوعة من
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الطلبة باختالف أعمارهم ومستوياتهم فمنهم البتدائي ،واإلعدادي ،والثانوي ،والجامعي .مما يعطي

للمحاكاة المزيد من األهمية والمالءمة.
من حيث العينة :معظم

الدراسات استخدمت الختبار بأنواعه كأداة قياس كدراسة الطباع

( ،)2017ودراسة( الدهمش وزميليه  ،)2015،ودراسة (الغزال ،)2015 ،ودراسة( الدهمش2011،
) ،ودراسة ( المالكي  ،)2017 ،ودراسة (رزق  ،)2014 ،دراسة (العطار ،)2015 ،ودراسة

(الديك، )2010 ،دراسة ( أبو بشير .)2015 :ومن الدراسات التي استخدمت البرمجيات كأداة
قياس دراسة ( شحاته  . )2015،ومن الدراسات التي استخدمت مقياس التجاه دراسة(الديك،
 ، )2010ودراسة (  ، ) 2017 ، Malak,Abu Faour&Zalpha Ayoubiودراسة (Ching-

 ، ) 2016 ،san Laiودراسة (  .) 2017،Uğur Sari & othersيتضح مما سبق تنوع األدوات

الممكنة لقياس أثر التدريس بالمحاكاة حيث استخدمت اختبارات التحصيل  ،والتفكير ،ومقاييس

التجاهات  ،كما استخدمت البرمجيات نفسها كأداة تقييم .

من حيث المنهج :معظم الدراسات سلكت المنهج شبه التجريبي من خالل مجموعتين تجريبية

وضابطة لتحقيق أهدافها .بينما اعتمدت دراسة ( M.Vijaya Bhaskara &Phyu Phyu Mint

 )2017 ، Reddyعلى البحوث وشملت منهجية وأساليب مختلطة نوعية وأساليب كمية.

من حيث النتائج :توصلت الدراسات السابقة لنتائج إيجابية وذات أثر في استخدام المحاكاة
التفاعلية في التدريس كرفع التحصيل  ،وتصحيح المفاهيم الخاطئة ،وتحسين الميول ،وتنمية
التفكير العلمي  ،واإلبداعي والتحليلي ،والمهارات األدائية كما في دراسة ( شحاته .)2015،

ثانياً – دراسات تناولت التفكير التحليلي.

 .1دراسة (األشقر:)2018 ،

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر استخدام نموذج نيدهام البنائي في تدريس العلوم لتنمية الفكر
التحليلي وتقدير الذات لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي  ،واستخدمت المنهج شبه التجريبي من

مجموعتين تجريبية عددها ( )48وضابطة وعددها( )49من طالب الصف الثالث بمدرسة دقهلة

اإلعدادية بنين بإدارة السرو بمحافظة دمياط  ،وكانت أداتي الدراسة ( اختبار تفكير تحليلي،
ومقياس تقدير الذات) كتطبيق قبلي وبعدي  ،وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات دللة إحصائية

بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لختبار التفكير
التحليلي ومهاراته لصالح التطبيق البعدي .

 -2دراسة (عبد الفتاح:)2018،
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هدفت الدراسة إلى تحسين التفكير التحليلي والتجاه نحو التعلم اإللكتروني لدى طالب الجامعة

باستخدام مقرر إلكتروني لمادة العلوم المتكاملة .اختيرت عينة البحث من طالب الفرقة الرابعة

بكلية التربية بالوادي الجديد عددها(100طالب وطالبة) كمجموعة تجريبية بالفصل الدراسي الثاني،
ولقد قدم الباحث أداتين بحثيتين هما :اختبار التفكير التحليلي اإللكتروني ومقياس التجاه نحو

التعلم اإللكتروني  ،واستخدم القياس القبلي والبعدي للعينة التجريبية  ،وكانت أهم نتائج البحث هو
وجود دلئل تشير إلى تحسن في التفكير التحليلي والتجاه نحو التعلم اإللكتروني وتم استعراض

النتائج بالتفصيل وكذلك تقديم مقترحات لدراسة مستقبلية .

 -3دراسة ( الكنعاني وزميله:)2018،

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج تدريبي قائم على تنويع التدريس للطلبة /المطبقين في
ثقافتهم التدريسية والتحصيل الدراسي والتفكير التحليلي الرياضي لطلبتهم ،وتكونت عينة الدراسة من

( )29طالب وطالبة من المرحلة الرابعة قسم الرياضيات واللذين وزعوا عشوائيا إلى مجموعتين
األولى تجريبية تكونت من ( )15طالب وطالبة خضعوا للبرنامج التدريبي وفق تنويع التدريس
والمجموعة الثانية ضابطة بلغت ( )14طالب وطالبة لم يخضعوا للبرنامج التدريبي ،تم اختيار
عشوائيا شعبة واحدة من طلبة الصف الثاني المتوسط لكل مطبق ومطبقة من المجموعتين

التجريبية والضابطة ،اذ أصبح عدد طلبة الصف الثاني المتوسط( )804طالب وطلبة موزعين بين
مجموعتي البحث للطلبة المطبقين ،اذ بلغ عدد طلبة المجموعة التجريبية ( )408طالب وطالبة

وعدد طلبة المجموعة الضابطة ( )396طالب وطالبة.أجري التكافؤ على الطلبة المطبقين في

متغيرات العمر الزمني والتحصيل السابق في مادة المناهج وطرائق تدريس الرياضيات والذكاء

واختبار الثقافة التدريسية ،بينما كوفئت مجموعتي طلبة الصف الثاني المتوسط في التحصيل

السابق في مادة الرياضيات واختبار التفكير التحليلي الرياضي ،أعد الباحثان ثالثة اختبارات األول

يخص الطلبة  /المطبقين وهو اختبار الثقافة التدريسية ،تكون من ( )25فقرة ،والختبار الثاني
تحصيلي لطلبة الصف الثاني المتوسط بلغ عدد فقراته ( )14فقرة والختبار الثالث تكون من ()16
فقرة لقياس تفكيرهم التحليلي الرياضي ،تم التحقق من صدق وثبات الختبارات .أظهرت نتائج

البحث باستخدام الختبار "التائي )" (T-testلعينتين مستقلتين عن وجود فرق دال احصائيا عند

مستوى دللة ( )0.05ولصالح المجموعة التجريبية (الطلبة المطبقين الذين خضعوا للبرنامج
التدريبي) في الثقافة التدريسية ،كما أظهرت النتائج عن وجود فرق دال إحصائيا ولصالح طلبة /

المطبقين المجموعة التجريبية في كل من اختباري التحصيل والتفكير التحليلي الرياضي ،مما يدل
على فاعلية البرنامج التدريبي وفق تنويع التدريس ،وفي ضوء النتائج أوصى الباحثان بضرورة
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استخدام تنويع التدريس في الدرس الواحد وفق قدرات الطلبة وامكانياتهم وتنمية قدرات الطلبة

التفكيرية التحليلية .

 .4دراسة (إسماعيل:)2017،
هدفت الدراسة لمعرفة أثر استراتيجية جاليين للتخيل الموجه على تنمية بعض مهارات التفكير

التحليلي في العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ،وقد اتبعت الباحثة المنهج شبة التجريبي من

مجموعتين تجريبية وضابطة على عينة من تالميذ األول اإلعدادي ،وكان عدد أفراد العينة (، )32
وأداة الدراسة المستخدمة هي اختبار تفكير تحليلي في ست مهارات ،واتبعت منهج التطبيق القبلي

والبعدي  ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )0.01بين
متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية .

 -5دراسة (السنيدي:)2017،

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية إستراتيجية المجموعات التعاونية الصغيرة المعتمدة على

التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية التفكير التحليلي والتفكير الشمولي في تدريس مقرر التوحيد

بالمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية .واستخدم الباحث المنهج الوصفي وشبه التجريبي

وكانت العينة من ( )70طالب من طالب الصف األول متوسط في المملكة العربية السعودية وقد
تم تقسيمهم إلى مجموعة تجريبية وضابطة واستخدم الباحث بعض األدوات التي تمثلت في

البرنامج القائم على إستراتيجية المجموعات التعاونية الصغيرة اعتماداً على مقرر التوحيد للصف

األول متوسط ومعتمداً على نظرية التعلم المعتمد على الدماغ وكذلك مقياس التفكير التحليلي
والتفكير الشمولي ( القبلي والبعدي)  .وأوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دللة إحصائية في

مستوى التفكير الشمولي والتحليلي في مادة التوحيد بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح

أفراد المجموعة التجريبية ،حيث أثبتت النتائج تفوق طالب المجموعة التجريبية عل أقرانهم في
المجموعة الضابطة في متوسط درجات مقياس التفكير الشمولي البعدي والتفكير التحليلي البعدي

تفوقاً دالً إحصائياً عند مستوى الدللة (.)0.05

 -6دراسة( سيد:)2017 ،

هدفت الدراسة إلى بناء استراتيجية مقترحة قائمة على نظريتي تجهيز المعلومات والتعلم الجتماعي

؛ لتنمية بعض أساليب التفكير في العلوم (التركيبي ،العملي ،التحليلي،المثالي،الواقعي) لدى عينة

من تالميذ الصف السادس البتدائي األزهري  .وتمثلت أداة البحث في مقياس أساليب التفكير في
العلوم وتوصل الباحث لعدد من النتائج ،ومن أهمها فاعلية الستراتيجية المقترحة في تنمية بعض

أساليب التفكير في العلوم ،وتم ترتيبها تنازلياً وفق أفضليتها لعينة البحث التجريبية كما يلي:

46

الفصـل الثالــث
الواقعي ،التحليلي ،التركيبي ،المثالي ،العملي .وقدم البحث توصيات من أهمها ضرورة تنمية
أساليب التفكير المناسبة للمرحلة البتدائية لتأكيد بروفيل أساليب التفكير المناسب لها .وأوصى
بضرورة بناء برامج مقترحة تسهم في تنمية أساليب التفكير لدى تالميذ المرحلة البتدائية خاصة

في العلوم .

 .7دراسة ( المهداوي ،كاظم :)2015،
هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى التفكير التحليلي لطلبة الجامعة  ،والفروق في التفكير التحليلي
لدى طلبة الجامعة وفقاً لمتغيري النوع والتخصص ،وتكونت عينة الدراسة من(  )400طالب ل،
واستخدم الباحث الدوات التالية  :اختبار التفكير التحليلي ،أسفرت النتائج ما يلي :إن طلبة
الجامعة يمتلكون القدرة على التفكير التحليلي  ،وذلك بحكم مرحلتهم العمرية وطبيعة دراستهم،ول

توجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى التفكير التحليلي وفقاً لمتغيري التخصص والنوع (ذكور

واناث) لدى طلبة الجامعة .

 -8دراسة ( البعلي:)2013،
هدف الدراسة فعالية وحدة مقترحة في العلوم وفق منظور كوستا وكاليك لعادات العقل في تنمية

التفكير التحليلي والميول العلمية لدى تالمذة الصف األول بالمملكة العربية السعودية  ،والتصميم

البحثي قائم على مجموعة واحدة  ،وكانت العينة مكونة من 44تلميذاً  ،واستخدم الباحث اختبار

تفكير تحليلي ومقياس الميول العلمية قبلي وبعدي  ،وجاءت النتائج لتثبت وجود فروق ذات دللة

إحصائية بيم متوسطي درجات التالميذ في التطبيق القبلي والبعدي لختبار التفكير التحليلي
ومقياس الميول العلمية لصالح التطبيق البعدي .
 -9دراسة (رمضان:)2014 ،

هدفت الدراسة الي دراسة التفاعل بين استراتيجية قبعات التفكير الست والنمو العقلي في تحصيل
المفاهيم الفيزيائية وتنمية التفكير التحليلي واتخاذ القرار لدى طالب الصف األول الثانوي .واختيرت

المجموعتين ( تجريبية وضابطة)  ،وتم تطبيق أدوات الدراسة وهي ( اختبار المفاهيم الفيزيائية
واختبار مهارات التفكير التحليلي واختبار اتخاذ القرار) قبلي وبعدي وأظهرت النتائج وجود فروق

ذات دللة إحصائية عند مستوى (  )0.01بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية
والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار لصالح المجموعة التجريبية .

 -10د ارسة (أبو عواد وآخرون:)2014،

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دللت الفروق في أساليب التفكير (التحليلي مقابل الشمولي) لدى
طلبة كلية العلوم التربوية واَلداب -األونروا وذلك وفقاً لعدد من المتغيرات ،ولتحقيق هذا الغرض تم
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استخدام مقياس أساليب التفكير (التحليلي مقابل الشمولي) ،والذي يتكون من ( )43فقرة تغطي
مجالين فرعيين (أسلوب التفكير التحليلي ،وأسلوب التفكير الشمولي) ،وتم التحقق من خصائصه

السيكومترية ،ثم جرى تطبيقه على عينة مكونة من ( )225طالباً وطالبة ،منهم ( )28طالباً،
و( )197طالبة ،وقد بينت نتائج الدراسة أن أسلوب التفكير التحليلي كان أكثر شيوعاً بين طلبة
الكلية مقارنة بأسلوب التفكير الشمولي ،كما تبين وجود فروق ذات دللة إحصائية في أسلوب

التفكير الشمولي لصالح الذكور ،وعدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في أسلوب التفكير التحليلي
تعزى لجنس الطالب ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في كل من أسلوب

التفكير التحليلي وأسلوب التفكير الشمولي بين طلبة الكلية تعزى للفرع األكاديمي في الثانوية العامة

وللمستوى الدراسي للطالب ،ووجدت عالقة ارتباطية ضعيفة بين درجات الطلبة على مقياسي
التفكير التحليلي والتفكير الشمولي وبين المعدل التراكمي للطالب .وخلصت الدراسة إلى جملة من
التوصيات ،أبرزها :توظيف استراتيجيات وأساليب تدريسية تنمي مهارات التفكير الشمولي لدى

الطلبة.

 -11دراسة (حسام الدين:)2011،
هدفت الدراسة إلى تدريس بعض القضايا

بالجدل العلمي لتنمية القدرة على التفسير العلمي

والتفكير التحليلي لطالب الصف األول الثانوي ،واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في جمع

المعلومات والبيانات وتصنيفها وتحليلها من خالل األدبيات والبحوث والدراسات التربوية المتعلقة
بالبحث الحالي ،والمنهج التجريبي بتدريس وحدة اإلنسان والبيئة باستخدام الجدل العلمي على

مجموعتين تجريبية وضابطة بمحافظة المنوفية  ،وتمثلت أدوات البحث باختبار القدرة على التفسير
العلمي  ،واختبار التفكير التحليلي ،وأظهرت نتائج البحث وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي
درجات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار التفكير التحليلي البعدي لصالح طالب المجموعة

التجريبية في الختبار ككل .

دراسات (أجنبية) تناولت التفكير التحليلي :

 .1دراسة (:) 2018 , Laksono . Ad’hiya
هدفت الدراسة لتطوير والتحقق من أداة تقويم متكامل لمهارات التفكير التحليلي لدى الطالب ومحو

األمية في التزان الكيميائي  .يتكون البحث من  5مراحل هي التحليل ،والتصميم والتطوير والتنفيذ

طالبا من المدارس الثانوية العليا في الصف الثاني عشر
والتقييم ،وتكونت عينة الدراسة من(ً )174
في يوجياكارتا بإندونيسيا  ،واستخدمت الدراسة األدوات التالية :أداة التقييم المتكاملة لمهارات
التفكير التحليلي لدى الطالب والمؤشرات الكيميائية تتكون من معرفة القراءة والكتابة من  20سؤال
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متعدد الخيارات مفتوح الخيارات تم تطويرها من 12مؤشر متكامل .وأظهرت نتيجة التحقق من

صحة الخبراء أنه تم إعالن  20سؤ ًال صالحة مع قيمة(  Vلل  )Aikenأكبر من  .0.86وتم
تجميع النتيجة وترميزها ،وتم تحليل األداة حسب نموذج

راش .وشملت  3عناصر ( )٪ 15في

فئة صعبة للغاية  ،وأدرجت  3بنود ( )٪ 15في الفئة الصعبة  8 ،بنود تم تضمينها ( )٪40في
الفئة المعتدلة  ،وتم إدراج  5بنود ( )٪25في فئة سهلة  ،وأدرج سؤال واحد ( )٪ 5في فئة سهلة

للغاية .وبذلك أصبحت األداة قادرة على قياس مهارة التفكير التحليلي لدى الطالب ومحو األمية
الكيميائية.

 .2دراسة ) : ) 2009 , Siribunnam & Tayraukham
هدفت الدراسة للمقارنة بين التفكير التحليلي  ،وقياس التحصيل والتجاه نحو تعلم الكيمياء من

قبل طالب الذين تعلموا باستخدام دورة التعلم  ،-E 7طريقة التعلم  KWLوالنهج التقليدي ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )154طالباً من طالب ماثايومسوكسا  ،تم استخدام مقاطعة

 ،Mahasarakhamتقنية أخذ العينة العنقودية العشوائية ،تم تقسيمها إلى مجموعتين تجريبيتين

تعلمتا باستخدام دورة التعلم -E 7وأنشطة التعلم  KWLو مجموعة تحكم واحدة تعلمت باستخدام
الطريقة التقليدية ،واستخدمت الدراسة األدوات التالية 12 :خطة درس لتنظيم دورة التعلم  ،-E 7و

 12خطة درس لتنظيم طريقة التعلم  KWLو  12خطة درسية لتنظيم الطريقة التقليدية ؛ ( )2أ
20بند من

بندا إلنجاز تعلم العلوم و
 30فقرة اختبار التفكير التحليلي  ،واختبار إنجاز من ً 40
المواقف تجاه تعلم الكيمياء  ،وأظهرت نتائج الدراسة أن الطالب الذين تعلموا باستخدام دورة التعلم
 ،-E 7تعلم  KWLمقارنة مع الطريقة واألسلوب التقليدي لديهم فروق لصالح دورة التعلم E7
في

التفكير التحليلي .والطالب الذين تعلموا باستخدام دورة التعلم -E 7أظهروا المزيد من

التحصيل العلمي من الطالب الذين تعلموا باستخدام طريقة التعلم  ، KWL.والطالب الذين تعلموا

باستخدام دورة التعلم -E 7أظهروا في التحصيل العلمي والمواقف تجاه الكيمياء دللة أعلى من
فعل الطالب الذين تعلموا باستخدام النهج التقليدي .باإلضافة إلى ذلك ،الطالب الذين تعلموا

باستخدام طريقة التعلم  KWLأعلى من الطالب الذين تعلموا باستخدام النهج التقليدي عند مستوى
 0.05في التفكير التحليلي

 .3دراسة (: )2009 , Nuangchalerm
هدفت الدراسة إلى التحقق من معيار التدريس الفعال من خالل التعليم القائم على الستفسار  ،و

الكشف مؤشر فعالية طريقة التدريس القائم على الستفسار  ،ومقارنة التفكير التحليلي بين ما قبل
وبعد تعلم الطالب بالستناد إلى الستفسار وأنشطة التعلم  ،ودراسة مدى رضا التعلم لدى طالب
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الصف الثاني بعد أن تعلموا من خالل طريقة الستفسار ،وتكونت عينة الدراسة من ( ) 10طالب

في الصف الثاني  ،تم أخذ عينات من خالل تقنية أخذ العينات القصدية ،تتألف األدوات من خطة

بندا استبيان حول
 -8دروس  ،اختبار إنجاز  20بند  ،اختبار التفكير التحليلي  20بند  ،و ً 15
الرضا عن التعلم ،أظهرت النتائج أن أنشطة التعلم القائمة على الستفسار كان لها معيار فعال في
 .82.50 / 84.46ومؤشر فعالية أنشطة التعلم القائمة على الستفهام كانت 5200.؛ بعد اختبار
درجة اختبار التحصيل أعلى من تلك درجة اختبار ما قبل عند مستوى دللة إحصائية ()0.05
وكان لدى الطالب رضا تعليمي حول أنشطة التعلم القائمة على الستقصاء على أعلى مستوى

يمكن الستنتاج أن أنشطة التعلم القائمة على الستقراء تشجع الطالب وتنمي القدرات المعرفية

والتحليلية على حد سواء .مما يستوجب اقتراح اإلعداد التربوي المبني على الستقصاء لتنمية
القدرات المعرفية والتفكير التحليلي والتجاه نحو التعلم والرضا عنه.

تعقيب على الدراسات السابقة
نالحظ من خالل العرض السابق للدراسات أنها تمت في بيئات أجنبية وعربية ،وأنها لم تتناول

متغيرات البحث الحالي مجتمعة وهي التفكير التحليلي ،وأن بيئتنا الفلسطينية تفتقر لمثل هذه
الدراسات ،مما يشير إلى أهمية هذه الدراسة ودفع الباحث للقيام بها.

ونالحظ أن بعض هذه الدراسة تتفق مع بعض الدراسات من حيث الموضوع والمنهج والعينة
والمتغيرات  ،وتختلف مع بعض الدراسات األخرى.

الدراسات التي اتفقت مع هذه الدراسة من حيث المنهج والتي اختلفت معها.

اتفقت الدراسة الحالية من حيث المنهج مع دراسة األشقر( ،)2018ودراسة إسماعيل(،)2017

ودراسة رمضان(  ،)2014ودراسة السنيدي( )2017وعبد الفتاح( ،)2018ودراسة حسام

الدين( )2011ودراسة البعلي()2013ودراسة سيد()2017

ودراسة(الكنعاني وزميله()2018

ودراسة ( المهداوي ،كاظم ( ،)2015و دراسة ( ،) 2018 ، Laksono . Ad’hiyaودراسة(

. ) 2009Siribunnam & Tayraukham

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث الموضوع مع دراسة) & , Siribunnam

 ) 2009Tayraukhamو دراسة ( ) 2018 ، Laksono . Ad’hiyaودراسة وعبد

الفتاح( )2018ودراسة حسام الدين( )2011ودراسة البعلي( )2013ودراسة سيد()2017
ودراسة(الكنعاني وزميله( )2018ودراسة ( المهداوي ،كاظم ( )2015ودراسة

دراسة

األشقر( )2018ودراسة إسماعيل( )2017ودراسة رمضان(  )2014ودراسة السنيدي(.)2017
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اتفقت الدراسة الحالية من حيث العينة مع دراسة البعلي( )2013ودراسة إسماعيل( )2017ودراسة

السنيدي( ) )2017ودراسة البعلي(.)2013

اختلفت الدراسة الحالية من حيث الهدف مع دراسة رمضان(  )2014ودراسة السنيدي()2017

دراسة األشقر()2018ودراسة إسماعيل()2017

وعبد الفتاح( )2018ودراسة (. Ad’hiya

) 2018 ، Laksonoودراسة )  ) 2009 , Siribunnam & Tayraukhamودراسة حسام
الدين( )2011ودراسة البعلي()2013ودراسة سيد( )2017ودراسة(الكنعاني وزميله( )2018ودراسة
( المهداوي ،كاظم (. )2015

عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة
من خالل رجوع الباحث للدراسات السابقة ،وجد أنها:

تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها لمتغيرات :المحاكاة ،و التفكير التحليلي .إل
أن الباحث لم يعثر على أي دراسة تناولت هذه المتغيرات مجتمعة على عينة من طالب الصف

السابع ،وان المتتبع للدراسات النفسية المحلية يجد نقصاً واضحاً في دراسة متغيرات الدراسة
الحالية؛ ولهذه الندرة ،وغياب مثل هذه الدراسة -محلياً جاءت الدراسة الحالية لسد هذا النقص،
بهدف التعرف إلى توظيف تقنيات فيت ( )PhETللمحاكاة التفاعلية في تنمية التحصيل وبعض
مهارات التفكير التحليلي في العلوم لدى طلبة الصف السابع بغزة .حين تفتقر المكتبة الفلسطينية

إلى دراسات على طالب الصف السابع ،واستخدمت كل من الدراسة الحالية ،والدراسات السابقة
المنهج الشبة التجريبي طريقاً لها لإلجابة على فروض الدراسة.
تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

 .1اهتمت الدراسة الحالية في تناولها من متغيرات تقنيات فيت ( )PhETللمحاكاة التفاعلية في
تنمية التحصيل وبعض مهارات التفكير التحليلي في العلوم لدى طالب الصف السابع.
 .2هدفت إلى معرفه أثر تقنيات فيت ( )PhETللمحاكاة التفاعلية في تنمية التحصيل وبعض
مهارات التفكير التحليلي في العلوم.
 .3ويعد أثر تقنيات فيت ( )PhETللمحاكاة التفاعلية في تنمية التحصيل وبعض مهارات التفكير

التحليلي في العلوم في الدراسة الحالية محاولة من الباحث لسد الفجوة البحثية في مجال التعليم لدى
طلبة الصف السابع ، ،ولم يعثر الباحث على أي دراسة  -في حدود علمه  -على أي دراسة

تناولت المتغيرات مجتمعة ولسيما في البيئة الفلسطينية؛ مما يعزز قيمتها البحثية والتطبيقية .
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االستفادة من الدراسات السابقة
 .1بناء اإلطار النظري.
 .2اختيار منهج الدراسة.
 .3بناء مقياس وأدوات الدراسة.
 .4صياغة الفروض وأهدافها.
 .5تفسير النتائج التي توصلت الدراسة.
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الفصل الرابع
منهج الدراسة

مجتمع الدراسة

عينة لدراسة
أدوات الدراسة
األساليب اإلحصائية
خطوات الدراسة
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الفصل الرابع
يتناول الفصل الحالي الخطوات التي اتبعها الباحث ،وتشمل منهجية البحث المتبعة في الدراسة

الحالية ،ووصف مجتمع الدراسة األصلي ،وتحديد عينة الدراسة ،واعداد أدوات الدراسة ،والتأكد من
خصائصها السيكومترية ،واألساليب اإلحصائية المستخدمة فيها وذلك على النحو التالي :
منهج الدراسة Study Method
استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي طبقاً لطبيعة الدراسة ،و يرتبط المنهج شبه التجريبي بالقيام

بالتجارب العملية والتي تعرف بأنها تدابير محكمة يعدها الباحثون ويربطونها بالظروف المحيطة
بظواهر معينة مما يساعد في استخالص بعض النتائج من العالقات بين المتغيرات التي تؤثر في

الظواهر( األغا و األستاذ . ) 83 : 2014 ،

المنهج الشبه تجريبيQuasi Experimental Method :
ويعرف بأنه المنهج الذي يعتمد على التجربلة الميدانية التطبيقية ،ويستخدم للمفاضلة بين أسلوبين

أو طريقتين لختيار أحدهما أو إحداهما للتطبيق مباشرةً أو للتطبيق بعد التعديل حسبما تدعو إليه
النتائج والحاجلة (األغا.) 43 :2002 ،
استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي القائم على مجموعتين  :المجموعة
األولى التجريبية يدرس طالبها بتقنيات فيت ) )PhETللمحاكاة التفاعلية  ،والمجموعة
الضابطة ل تمر بهذه الخبرات وهذه التقنيات ،ويدرسون وحدة الحركة وقوانين نيوتن بالطريقة
العتيادية ،ويفيد هذا التصميم في معرفة أثر تقنيات فيت ) )PhETفي تنمية التحصيل
وبعض مهارات التفكير التحليلي  ،وذلك من خالل المقارنة بين النتائج التي يتم الحصول عليها
من خالل تطبيق اختبار قياس التحصيل واختبار التفكير التحليلي تطبيقاً قبلياً وبعدياً لكلتا
المجموعتين التجريبية والضابطة .
مجتمع الدراسة Study Population
ويقصد بمجتمع الدراسة ،جميع األفراد (أو األشياء ،أو العناصر) الذين لهم خصائص واحدة

يمكن مالحظتها ( أبو عالم .) 160 :2007 ،ومجتمع الدراسة الحالية هو جميع تالميذ الصف
السابع ،والتالميذ المستهدفين في منطقة خان يونس التعليمية بمدارس وكالة الغوث الدولية في

الفصل األول من العام الدراسي  2019-2018وذلك حسب إحصائية برنامج التربية والتعليم
بوكالة الغوث.
عينـة الدراسـةStudy Sample:
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يقصد بعينة الدراسة  :هي أي مجموعة جزئية من المجتمع الذي له خصائص مشتركة ( أبو

عالم .) 162 : 2007،

وأخذت عينة الدراسة من مدرسة بنات بني سهيال اإلعدادية في محافظة خان يونس التابعة

لمنطقة خان يونس التعليمية بوكالة الغوث الدولية بطريقة قصدية  ،وتم اختيار صفين من صفوف

السابع بطريقة عشوائية كما يلي :

جدول ( )4.1عينة الدراسة
اسم المجموعة

الصف

عدد الطالبات

التجريبية

سابع 5

43

الضابطة

سابع 2

42

تصميم الدراسة:
جدول ( )4.2تصميم الدراسة
جدول التصميم البحثي
التطبيق القبلي
اختبار قياس
التحصيل

اختبار مهارات

المجموعة التجريبية
( )43تلميذة يتعلمن

باستخدام طريقة المحاكاة

الشعبة

المجموعة الضابطة

الشعبة

سابع 5

( )42تلميذة يتعلمن

سابع

التفاعلية.

باستخدام الطريقة
العتيادية

2

التفكير التحليلي

جدول ( )4.3التصميم البحثي
جدول التصميم البحثي
التطبيق البعدي

المجموعة التجريبية

الشعبة

المجموعة

الشعبة

اختبار قياس

( )43تلميذة يتعلمن

سابع 5

( )42تلميذة

سابع2

التحصيل

اختبار مهارات

باستخدام طريقة المحاكاة
التفاعلية.

الضابطة

يتعلمن باستخدام
الطريقة العتيادية

التفكير التحليلي
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التصميم التعليمي للبرنامج الدراسي :
اعتمد الباحث على نموذج (  ) ADDIEللتصميم والذي يتكون من خمس خطوات كما يلي :
 -1التحليل ( : ) Analysis
حيث قام الباحث بتحديد المشكلة ودور البرمجيات في حلها ،واعداد دليل لتحليل األهداف التعليمية
وتصنيفاتها ومستوياتها ملحق رقم (. )2

 -2التصميم ()Design

حيث قام الباحث بإعداد دليل إرشادي مفصل للمعلم يشمل

توضيح األهداف ودور المعلم ودور الطالب والستراتيجيات

المستخدمة  ،وتحديد نوع البرمجية واستخدامها  ،وتحديد بيئة التعلم من خالل مختبر الحاسوب

في المدرسة  ،وكذلك كراسة األنشطة للطالبات.
 -4التنفيذ (: )Implementation

حيث قام الباحث بتزويد المعلمة المطبقة للدراسة بكافة المتطلبات
للتجربة البحثية وتشمل دليل إعداد الدروس  ،كراسات األنشطة ،

تنصيب البرمجيات على الحواسيب في المختبر  ،تنسيق الحصص

مع إدارة المدرسة لستخدام مختبر الحاسوب .
 -5التقييم ( :) Evaluation

حيث تم توظيف تقييم قبلي لكل حصة من خالل القياس الوارد في دليل إعداد الدروس  ،وتقييم

بنائي من خالل كراسة األنشطة واألسئلة التي تقيس مدى التقدم في المهمات التعليمية وانجازها ،
وتقييم ختامي من خالل اختباري التحصيل والتفكير التحليلي .

أدوات الدراسة:
لتحقيق الهدف الرئيس للدراسة والذي يتمثل في الكشف عن أثر استخدام تقنيات فيت ))PhET
للمحاكاة التفاعلية في تنمية التحصيل وبعض مهارات التفكير التحليلي قام الباحث بإعداد األدوات

التالية :

أوالً :أداة اختبار قياس التحصيل:

تم إعداد اختبار قياس التحصيل في الوحدة الثالثة بعنوان "الحركة وقوانين نيوتن" للصف السابع

األساسي من الفصل األول باتباع الخطوات التالية :

56

الفصل الرابع
 .1تحليل محتوى الوحدة بدللة األهداف التعليمية الواردة ،ولقد استعان الباحث بمجموعة من
المعلمين لتحليل المحتوى ،ثم تأكد من ثبات التحليل من خالل الثبات عبر الزمن ،حيث تم إعادة
التحليل مرة أخرى بعد أسبوعين من التحليل األول.

 . 2لقد اعتمد الباحث على التحليل وفق مستويات هرم بلوم حيث قسم الهرم ألربع مستويات هي
المعرفة والتذكر  ،والفهم  ،والتطبيق ،والستدلل حيث يشمل هذا المستوى التحليل والتركيب والتقييم

 ،ووضع األهداف في مسرد توضيحي في الملحق رقم (  ) 2في قائمة المالحق .

 .3حدد الباحث األوزان النسبية لمستويات األهداف كما في الجدول التالي :

جدول ( )4.4األوزان النسبية لمستويات األهداف
الوزن النسبي
عدد األهداف
مجاالت المحتوى

الدرس األول :الحركة االنتقالية
الدرس الثاني :التسارع الثابت

17
13

%24
% 18

الدرس الثالث :القانون األول لنيوتن
الدرس الرابع :القانون الثاني لنيوتن

12
17

% 17
%24

الدرس الخامس :القانون الثالث لنيوتن
المجموع

13
72

% 17
%100

 .4وقام الباحث بتصنيف مستويات األهداف حسب المحتوى داخل الوحدة الدراسية كما يلي:

جدول( )4.5تصنيف مستويات األهداف حسب المحتوى داخل الوحدة الدراسية

الدرس

مجاالت المحتوى

عدد األهداف

الوزن

النسبي

تصنيف مجاالت األهداف
معرفة

فهم

تطبيق

مهارات عليا

األول

الحركة االنتقالية

17

%24

4

6

4

3

الثاني

التسارع الثابت

13

% 18

2

6

3

2

الثالث

القانون األول لنيوتن

12

% 17

2

8

1

2

الرابع

القانون الثاني لنيوتن

17

%24

4

10

1

2

الخامس

القانون الثالث لنيوتن

13

% 17

2

6

2

3

المجموع

72

%100

14

36

11

12

 .5ثم أعد الباحث جدول مواصفات لختبار قياس التحصيل والمكون من ثالثين فقرة من نمط
الختيار من متعدد كما يلي :
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جدول( )4.6مواصفات الختبار قياس التحصيل
مجاالت السلوك

معرفة

مجاالت المحتوى

%18

الدرس األول :الحركة االنتقالية والسرعة

1

فهم %50

تطبيق%15

مهارات عليا %17

عدد

4

1

1

7

المتوسطة %24

البنود 1 :

البنود ، 4 ،3، 2 :

البنود 6:

البنود 7 :

الدرس الثاني :التسارع الثابت% 18

1

3

1

1

5

البنود 8 :

البنود ،10 ، 9 :

البنود 12:

البنود 13 :

الدرس الثالث :قانون نيوتن األول % 17

1

2

1

1

11

البنود 14 :

البنود 16 ،15 :

البنود 17:

البنود 18 :

الدرس الرابع :قانون نيوتن الثاني%23

1

3

1

1

البنود 19 :

البنود، 21 ،20 :

البنود 24:

البنود 25 :

الدرس الخامس :قانون نيوتن الثالث %18

1

2

1

1

المجموع %100 :

23، 22

البنود 26 :

البنود 28، 27 :

البنود 29

البنود 30 :

5

15

5

5

ثم أعد الباحث البنود الختبارية لختبار قياس التحصيل وعرضها على المحكمين  ،وقام بعمل
التعديالت الالزمة .

الصورة األولية لالختبار وعرضها على المحكمين:
تضمن الختبار ثالثين فقرة من نوع الختيار من متعدد ،ولقد تم عرضه على مجموعة
من المحكمين المتخصصين وطلب منهم إبداء الرأي في النقاط التالية  :مدى مالءمة
األسئلة في الختبار لألهداف التي تقيسها ،ومدى مالءمة األسئلة في الختبار
لمستوى طلبة الصف السابع األساسي وسالمة الصياغة اللغوية ألسئلة الختبار

واقتراح أي تعديالت ،أو إضافة ضرورية ،أو حذف ومن خالل آراء المحكين وتحليلها،
واجراء التعديالت الضرورية فيما يتعلق بالصياغة وتعديل بعض الصور واضافة
تفاصيل توصل الباحث إلعداد الصورة النهائية لالختبار ملحق رقم ( . )3

58

البنود

6

5

7

5
30

الفصل الرابع

ضبط أدوات الدراسة أوالً :ضبط اختبار التحصيل لمادة العلوم

لضبط اختبار التحصيل لمادة العلوم كي يالئم الهدف منه ويصلح للتطبيق على عينة الدراسة قام
الباحث بعدد من الخطوات وهي كما يلي:

 .1حساب معامل الصعوبة والتمييز

تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات الختبار على عينة الدراسة الستطالعية البالغ

قوامها  42طالبة ،وتم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات الختبار ،وذلك بعد تقسيم مجموع
الطالبات في العينة الستطالعية البالغ عددهن  42طالبة إلي مجموعتين بعد ترتيب الدرجات

ترتيباً تصاعدياً ،بحيث تحتوي المجموعة األولى على  21طالبة من اللواتي حصلن على أدنى

الدرجات ،والمجموعة الثانية  21طالبة من اللواتي حصلن على أعلى الدرجات ،وتم حساب معامل

التمييز بين المجموعة األولى والثانية ،ويوضح الجدول ( )4.7نتائج معامل الصعوبة والتمييز

لجميع فقرات الختبار.

جدول( )4.7معامل الصعوبة والتمييز لجميع فقرات اختبار التحصيلي لمادة العلوم
رقمالسؤال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

نسبةالصعوبة
0.38
0.50
0.29
0.55
0.55
0.57
0.33
0.29
0.55
0.36
0.26
0.60
0.57
0.26
0.29

رقمالسؤال
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
المتوسط

معاملالتمييز
0.38
0.33
0.57
0.33
0.33
0.38
300.
0.57
0.33
0.33
0.33
0.52
0.38
0.33
0.48

نسبةالصعوبة
0.33
0.55
0.48
0.36
0.26
0.36
0.57
0.57
0.33
0.52
0.31
0.62
0.52
0.55
0.60
0.44

معاملالتمييز 
0.48
0.33
0.38
0.52
0.52
0.52
0.38
0.57
0.38
0.38
0.62
0.38
0.38
0.33
0.43
0.42

يتبين من جدول رقم ()4.7أن درجات صعوبة فقرات الختبار تتراوح بين ( ) %60 – 26

بمتوسط عام  ،%44كما تتراوح درجات التمييز بين (  ) %62 -30مما يشير أن جميع فقرات

الختبار تقع ضمن المستوى المقبول لمعامالت الصعوبة والتمييز ،مما يدلل على أن الختبار

جيد.
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 .2صدق اختبار التحصيل لمادة العلوم:

تم حساب صدق التساق الداخلي لختبار التحصيل لمادة العلوم وذلك من خالل حساب معامل
الرتباط بين كل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلية لالختبار على جميع أفراد العينة البالغ قوامها

 42طالبة ،الجدول رقم ( ) 4 .8نتائج معامالت الرتباط.

جدول( )4.8معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلية الختبار التحصيل لمادة العلوم
رقمالسؤال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

معاملاالرتباط
)**(.472
)*(.378
)**(.762
)**(.498
)**(.559
)**(.499
)**(.534
)**(.762
)**(.577
)*(.392
)**(.592
)**(.656
)**(.530
)**(.510
)**(.762

رقمالسؤال
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

مستوىالداللة
0.002
0.014
0.000
0.001
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.010
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000

** ارتباط معنوي عند مستوى داللة 0.01

معاملاالرتباط
)**(.560
)*(.310
)**(.440
)**(.625
)**(.778
)**(.587
)**(.407
)**(.560
)**(.682
)*(.371
)**(.808
)**(.431
)**(.661
)**(.401
)**(.409

مستوىالداللة
0.000
0.046
0.004
0.000
0.000
0.000
0.007
0.000
0.000
0.016
0.000
0.004
0.000
0.009
0.007

*ارتباط معنوي عند مستوى داللة 0.05

يتبين من الجدول رقم ( )4.8أن معامل الرتباط لجميع فقرات اختبار التحصيلي لمادة العلوم كانت

دالة إحصائياً عند مستوى دللة  0.05مما يشير إلي وجود اتساق داخلي لفقرات الختبار وهذا
يدلل على صدق الختبار.

 .3ثبات اختبار التحصيل ،تم حساب معامل الثبات لالختبار كما يلي:
 طريقة التجزئة النصفية

تم تقسيم أسئلة الختبار إلي مجموعتين بالتساوي وتم إيجاد معامل الرتباط بينهما ،وقد تم تصحيح
معامل الرتباط باستخدام معامل ارتباط سيبرمان براون للتصحيح ،والجدول رقم ( )4.9يوضح

معامل الثبات قبل وبعد التعديل.

جدول ( )4.9نتائج معامل الثبات لالختبار التحصيلي لمادة العلوم وفقا لطريقة التجزئة النصفية
البيان 

عددالفقرات 

الثباتقبلالتعديل 

الثباتبعدالتعديل 

االختبارالتحصيليلمادةالعلوم 

 30

 0.833

 0.909
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يتبين من جدول ( )4.9أن قيمة معامل الثبات وفقاً لطريقة التجزئة النصفية بلغ  ،0.909وهي

تعتبر قيمة مرتفعة تدلل على قوة الختبار وثباته.

 كودر ريتشاردسون 21

تم إيجاد معامل الثبات لختبار التحصيل في مادة العلوم بطريقة أخرى وهى طريقة
كودرريتشارد سون  ، 21وذلك من خالل المعادلة التالية:
𝑘
)𝑚𝑚(𝑘−
{× 1−
}
)(𝑘−1
𝑘× 𝑣

= 𝑟21

حيث أن =r21 :قيمة المعامل الثبات = k ،عدد الفقرات = m ،متوسط اإلجاباتv ،
= التباين.
جدول( )4.10معامل الثبات لالختبار التحصيلي لمادة العلوم وفقاً لطريقة كودر ريتشاردسون 21

البيان 
اختبارالتحصيللمادةالعلوم 

عدد
الفقرات 
30

المتوسط 

التباين 

معاملالثبات 

16.73

63.56

0.914

يتبين من جدول رقم ( )4.10أن قيمة معامل الثبات بلغت  ،0.914وهي تعتبر قيمة مرتفعة تدلل

على قوة الختبار وثباته.

ثانياً :أداة اختبار التفكير التحليلي:

الهدف  :قياس مهارات التفكير التحليلي لدى الطالبات بعد دراستهن لوحدة الحركة وقوانين نيوتن ؛

فإن التركيز في اختبار التفكير التحليلي انصب على قياس مدى نجاح المحاكاة التفاعلية باستخدام
تقنيات فيت " " PhETفي تنمية هذه المهارات .

مصادر بناء االختبار  :تم العتماد في بناء اختبار التفكير التحليلي على مجموعة من المصادر
منها :مهارات التفكير التحليلي الواردة في األدب التربوي ،ودروس الحركة وقوانين نيوتن الواردة في

المحتوى الدراسي لمبحث العلوم العامة للصف السابع األساسي،والدراسات واألبحاث السابقة ،و

مالءمة برمجيات فيت والمتغيرات الواردة ألهداف المحتوى التعليمية .
 -آراء الخبراء والمختصين.

االختبارات التي تقيس التفكير التحليلي :

استعان الباحث ببعض الدراسات التي تقيس القدرة على التفكير التحليلي  ،ومهاراته  ،ومضمون
الدراسات واألبحاث السابقة  ،ومن هذه الختبارات :

 -1اختبار التفكير التحليلي في العلوم لقياس قدرة طالب الصف السادس البتدائي على امتالك
مهارات التفكير التحليلي ( دراسة فاطمة مصطفى محمد رزق. )2014،
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 -2اختبار تنمية مهارات التحليلي في العلوم للصف األول الثانوي ( دراسة حياة علي محمد
رمضان. )2014،

 -3اختبار تنمية مهارات التفكير التحليلي لدى طالب الدبلوم المهني بكلية التربية ( دراسة نشوى
رفعت محمد شحاتة.)2015،

 -4اختبار التفكير التحليلي في العلوم لطلبة الصف األول اإلعدادي بعد دراستهم لوحدة األرض
والكون باستراتيجية جاليين للتخيل الموجه ( دراسة ناريمان جمعة إسماعيل.)2017،

 -5مهارات التفكير التحليلي لدى طالب الصف الثالث اإلعداي بعد دراستهم لوحدة الطاقة
الكهربية والنشاط اإلشعاعي بنموذج نيدهام البنائي ( دراسة سماح فاروق المرسي األشقر )2018،

صياغة مفردات االختبار :

تم صياغة مفردات الختبار باعتماد النمط التركيبي والذي يعتمد على عرض جذر للسؤال ثم وضع

أسئلة متدرجة في الصعوبة تظهر مسارات التفكير التحليلي ومهاراته والستفادة من البرمجيات .

وضع تعليمات االختبار  :تم وضع التعليمات بحيث تساعد الطالبة على اإلجابة في أبسط صورة

ممكنة.

صدق االختبار:

تم عرض الختبار في صورته األولية على مجموعة من المحكمين ذوي الختصاص وذلك للتحقق

من مالءمة الختبار لتالميذ الصف السابع األساسي ،وكذلك مالءمة كل مفردة للمهارة التي تقيسها
 ،ومدى تغطية ومالءمة المفردات لمهارات التفكير التحليلي التي تم تحديدها  ،ووضوح التعليمات
ودقتها  ،والسالمة العلمية للمفردات  ،ودقة الصياغة  ،والتأكد بأن الختبار يقيس بالفعل ما وضع

لقياسه  ،ولقد كان للسادة المحكمين بعض المالحظات حول الختبار بالتعديل والحذف واضافة

بعض التفاصيل ،وقد روعيت في الصورة النهائية لالختبار .

التجريب االستطالعي لالختبار :

تم تطبيق الختبار وتجريبه على عينة استطالعية قوامها ( )38طالبة من طالبات الصف الثامن

( )5من نفس المدرسة وهي من خارج مجتمع الدراسة وعينتها.
وذلك بغرض حساب ثبات اختبار التفكير التحليلي:

تم حساب معامل الثبات لختبار التفكير التحليلي من خالل الطرق التالية:
 -1طريقة التجزئة النصفية
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تم تقسيم أسئلة الختبار إلي مجموعتين بالتساوي وتم إيجاد معامل الرتباط بينهما ،وقد تم تصحيح

معامل الرتباط باستخدام معامل ارتباط سيبرمان براون للتصحيح ،والجدول رقم ( )4.11يوضح
معامل الثبات قبل وبعد التعديل.

جدول ( )4.11معامل الثبات الختبار التفكير التحليلي وفقاً لطريقة التجزئة النصفية
الختبار

عدد الفقرات

الثبات قبل التعديل

الثبات بعد التعديل

التفكير التحليلي

12

0.783

0.871

يتبين من جدول رقم ()4.11أن قيمة معامل الثبات وفقاً لطريقة التجزئة النصفية بلغ ،0.871
وهي تعتبر قيمة مرتفعة تدلل على قوة المقياس وثباته.

 -2طريقة ألفا كرونباخ

تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لحساب معامل الثبات كطريقة ثانية لحساب ثبات مقياس التفكير

التحليلي ،وجاءت النتائج على النحو التالي:

جدول ( )4.12معامل الثبات الختبار التفكير التحليلي وفقاً لطريقة ألفا كرونباخ
الختبار

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

التفكير التحليلي

12

0.783

يتبين من جدول رقم ()4.12أن قيمة معامل الثبات لمقياس التفكير التحليلي وفقاً لطريقة ألفا

كرونباخ بلغ  ،0.783وهي تعتبر قيمة جيدة تدلل على قوة المقياس وثباته.
 -3صدق األبعاد الفرعية لالختبار( االتساق الداخلي):

تم حساب صدق التساق الداخلي لختبار التفكير التحليلي وذلك من خالل حساب معامل الرتباط
بين كل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلية لالختبار على جميع أفراد العينة البالغ قوامها  42طالبة،

الجدول ( )4.13يوضح نتائج معامالت الرتباط.

جدول ( )4.13معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلية الختبار التفكير
رقمالسؤال
1
2
3
4
5
6
7

معاملاالرتباط
)**(.938
)**(.930
)**(.938
)**(.643
)**(.938
)**(.938
)**(.461
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مستوىالداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.002
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8
9
10
11
12

)**(.907
)**(.515
)**( .662
)**(.657
)**(.684

** ارتباط معنوي عند مستوى داللة 0.01

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

*ارتباط معنوي عند مستوى داللة 0.05

يتضح من الجدول رقم ( )4.13أن معامل الرتباط لجميع فقرات اختبار التفكير التحليلي كانت

إحصائيا عند مستوى دللة  0.05مما يشير إلى وجود اتساق داخلي لفقرات المقياس وهذا
دالة
ً
يدلل على صدق المقياس.
زمن االختبار :بلغ متوسط زمن اإلجابة على جميع مفردات الختبار (  )40دقيقة  ،وذلك عن

طريق حساب المتوسط الحسابي لزمن النتهاء الذي لزم الطالبات لإلجابة على الختبار بالكامل.

الصورة النهائية لالختبار  :بلغ عدد المفردات لالختبار بعد الحذف والتعديل ( )12مفردة وقد
أعطيت لكل جزئية في البند درجة  1إذا كانت صحيحة وصفر إذا كانت خاطئة وبهذا أصبحت

الدرجة النهائية لالختبار ( )30درجة والدرجة الصغرى (صفر) والجدول( )4.14يوضح مواصفات

اختبار التفكير التحليلي.

جدول ( ) 4.14مواصفات اختبار التفكير التحليلي

#

المهارة

رقم السؤال

1

تحديد الصفات أو السمات

2، 1

2

التفرقة بين المتشابه والمختلف

3،4،5

3

التتابع

7، 6

4

التوقع /التخمين

9،10، 8

5

تحديد السبب والنتيجة

12، 11

ثالثا -1 :ضبط تكافؤ المجموعات التجريبية والضابطة على القياس القبلي لمقياس االختبار

التحصيلي لمادة العلوم :

تم استخدام اختبار  t-testللعينات المستقلة للتعرف على مدى تكافؤ المجموعتين التجريبية
والضابطة على القياس القبلي لختبار ألتحصيلي لمادة العلوم ،وجاءت النتائج على النحو التالي:
جدول رقم (  )4.15اختبار  t-testللعينات المستقلة للمجموعتين التجريبية والضابطة على القياس القبلي
الختبار التحصيل لمادة العلوم

البيان

المجموعات

العدد

المتوسط
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قيمة t

مستوى
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الدرجة الكلية لمادة العلوم

الحسابي

المعياري

تجريبي

38

6.474

2.638

ضابطة

38

6.684

5.738

الداللة

-0.205

0.838

قيمة  tالجدولية لدرجات حرية  74عند مستوى داللة 2 = 0.05

يتبين من الجدول رقم ( )4.15أن قيمة مستوى الدللة للفروق بين المجموعتين التجريبية والضلابطة
في الدرجة الكلية لالختبار التحصيل لمادة العلوم كانت أكبر من مستوى الدللة المقبول في الدراسة

وهو  ( 0.05قيمة  tالمحسوبة > الجدولية ) مما يشير إلى علدم وجلود فلروق بلين المجملوعتين فلي

القياس القبلي لالختبار التحصيلي لمادة العلوم ،مما يؤكد إلى تكافؤ المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في القياس القبلي لالختبار التحصيلي لمادة العلوم.

.2ضبط تكافؤ المجموعات التجريبية والضابطة على القياس القبلي الختبار التفكير التحليلي:
ت للم اس للتخدام اختب للار  t-testللعين للات المس للتقلة للتع للرف عل للى م للدى تك للافؤ المجم للوعتين التجريبي للة
والضابطة على القياس القبلي لمهارات التفكير التحليلي ،وجاءت النتائج على النحو التالي:

جدول رقم (  )4.16اختبار  t-testللعينات المستقلة للمجموعتين التجريبية والضابطة على القياس القبلي
لمهارات التفكير التحليلي

المتوسط االنحراف

البيان
تحديد الصفات أو السمات

التفرقة بين المتشابه والمختلف

المجموعات العدد الحسابي المعياري
تجريبي

38

0.526

0.893

ضابطة

38

0.316

0.739

تجريبي

38

0.079

0.273

ضابطة
التتابع

التوقع

السبب والنتيجة
الدرجة الكلية للتفكير التحليلي

0.237

38

0.542

تجريبي

38

0.211

0.474

ضابطة

38

0.132

0.475

تجريبي

38

0.026

0.162

ضابطة

38

0.158

0.495

تجريبي

38

0.000

0.000

قيمة t
1.12

-1.604

0.725

-1.558

مستوى
الداللة

0.266

0.113

0.471

0.123

ضابطة

38

0.053

0.226

-1.434

0.156

تجريبي

38

0.842

1.366

-0.139

0.890
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ضابطة

0.895

38

1.886

قيمة  tالجدولية لدرجات حرية  74عند مستوى داللة 2 =0.05

يتبين من الجدول رقم ( )4.16أن قيمة مستوى الدللة للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة
في الدرجة الكلية للتفكير التحليلي وجميع مهاراته كانت أكبر من مستوى الدللة المقبول في الدراسة

وهو  ( 0.05قيمة  tالمحسوبة > الجدولية ) مما يشير إلي عدم وجود فروق بين المجموعتين في
القياس القبلي للدرجة الكلية للتفكير التحليلي وجميع مهاراته ،مما يؤكد تكافؤ المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في القياس القبلي للدرجة الكلية للتفكير التحليلي وجميع مهاراته.

رابعاً :أوراق عمل الطالبات:

 تم إعداد أوراق العمل كما ورد في الملحق رقم(  )5اعتمدت على تحديد األهداف. -إثارة التفكير من خالل صورة في التمهيد  ،ثم توظيف البرمجية .

 اعتمدت أوراق العمل على التعلم الذاتي ،وتنمية مهارات المالحظة والتفكير التحليلي وتحديدالسمات والتفرقة بين المتشابه والمختلف ،والتتابع ،والتنبؤ ،وتحديد العالقة بين السبب والنتيجة.

 وركزت على البعد اإلجرائي المعتمد على استخدام البرمجية بشكل فردي من الطالبة لتتمكن منخالل المالحظة الدقيقة والذكاء البصري والقياس وتكرار التجربة عدة مرات من اإلجابة على التقويم

الوارد.

 توفير أسئلة للتوسع وتوظيف المعرفة في سياقات جديدة. -التأكد من صحة اإلجابة من خالل المقارنة مع األقران والمناقشة .

رابعاً :أداة دليل المعلم الستخدام تقنيات" فيت " PhETلتدريس وحدة الحركة وقوانين نيوتن

للصف السابع " األساسي في مبحث العلوم العامة :

 بعد الطالع على األدب التربوي في بناء األدلة اإلرشادية المعتمدة على المحاكاة التفاعليةالقائمة على الحاسوب  ،واألهداف التعليمية للوحدة وأنشطتها  ،والبرمجيات المتنوعة التي تم

استخدامها لمساعدة المعلم على أداء رسالته السامية في التربية وتنمية التفكير .

 تم إعداد الدروس كما ورد في الملحق رقم (  )6في قائمة المالحق بحيث يشمل على األهدافالتعليمية ،وقياس التعلم القبلي ،والتمهيد ،وطريقة التدريس ،واجراءات التدريس ممثلة في دور
المعلم في توضيح بيئة البرمجية واأليقونات وكيفية استخدامها لتحقيق األهداف في التوصل للمفهوم

والتعميم والقانون  ،ودور الطالب ،والتقويم الوارد في أوراق العمل ،وتطبيق هذه المعرفة في مواقف

جديدة .
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 وتم إعداد جدول التوزيع الزمني للدروس حسب جدول ( )4.17التوزيع الزمني للدروسعدد األسابيع
عدد الحصص
اسم الدرس
الوحدة
الثالثة:الحركةوقوانين
نيوتن 

الحركةاالنتقالية 

6

التسارعالثابت 
القانوناألوللنيوتن 
القانونالثانيلنيوتن 
الفعلوردالفعل 
المجموع 

4
3
5
3
 21

أسبوعان 
أسبوعانويزيدحصة 

أربعةأسابيعوحصة 

خامساً :برمجيات المحاكاة التفاعلية الصادرة عن جامعة كولورادو والمنشورة على موقع( )PhET
على اإلنترنت  ،وتشمل برمجية الرجل المتحرك  ،والمستوى المائل ،والقوة والحركة ،وبرمجية الفعل

ورد الفعل .
األساليب اإلحصائية:
 .1معامل ارتباط سبيرمان لحساب صدق التساق الداخلي.
 .2طريقة التجزئة النصفية ومعامل كرونباخ إليجاد معامل الثبات .
 .3تم استخدام اختبار  t-testللعينات المستقلة للتعرف على مدى تكافؤ المجموعتين التجريبية
والضابطة على القياس القبلي لمهارات التفكير التحليلي.

 .4تم استخدام اختبار  t-testللعينات المستقلة للتعرف على مدى الفروق بين المجموعتين
التجريبية والضابطة على القياس البعدي لختبار التحصيل لمادة العلوم .

 .5تم استخدام اختبار  t-testللعينات المرتبطة للتعرف على مدى الفروق بين القياسين القبلي
والبعدي لختبار التحصيل لمادة العلوم.

 .6تم استخدام اختبار  t-testللعينات المستقلة للتعرف على مدى الفروق بين المجموعتين
التجريبية والضابطة على القياس البعدي لمهارات التفكير التحليلي.
 .7تم استخدام وحساب مربع إيتا  η2؛ لقياس حجم أثر المحاكاة التفاعلية على أفراد المجموعة
التجريبية.
خطوات الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإجراء الخطوات التالية:
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 .1قام الباحث باتباع خطوات المنهج العلمي في إعداد الرسالة من حيث تحديد مشكلة الدراسة،
وأهدافها ،وأهميتها ،وكتابة اإلطار النظري والذي يتكون من ثالث مباحث ،شمل المبحث األول

المحاكاة ،وشمل المبحث الثاني التفكير التحليلي ،وشمل المبحث الثالث التحصيل الدراسي ،
وتحديد الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة والستفادة منها وتصنيفها إلى مجموعتين.

 .2بناء أدوات الدراسة وشملت (اختبار التحصيل ،واختبار التفكير التحليلي ،ودليل المعلم ،وأوراق
عمل الطالبات تحديد البرمجيات التفاعلية من  ، ،)PhETثم التحقق من أدوات الدراسة من

خالل العيأنة الستطالعية للتأكد من صدقها وثباتها ،ومن ثم تطبيقها على العيأنة الفعلية الحقيقية.
 .3القيام بجمع المعلومات وتفريغها وتحليلها إحصائياً بهدف معالجة فروض الدراسة.

 .4تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة ومناقشتها في ضوء اإلطار النظري والدراسات
السابقة ،وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات والقتراحات التي يمكن الستفادة منها في

المستقبل.

 .5تحليل النتائج ومناقشتها والتحقق من المراجع .
 .6ترجمة الملخص إلى اللغة اإلنجليزية ليتم الستفادة منها على نطاق واسع.

68

الفصل الخامس

الفصل الخامس

عرض نتائج الدراسة وتفسيرهاRESEARCH RESULTS:

نتائج السؤال األول وتفسيره.
نتائج السؤال الثاني وتفسيره.
نتائج السؤال الثالث – الفرضية األولى وتفسيرها.

نتائج السؤال الثالث – الفرضية الثانية وتفسيرها.
نتائج السؤال الرابع  -الفرضية األولى وتفسيرها.
نتائج السؤال الرابع  -الفرضية الثانية وتفسيرها.

نتائج السؤال الخامس وتفسيره.
توصيات الدراسة
البحوث المقترحة
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نتائج الدراسة وعرضها وتفسيرها
يتضمن الفصل الحالي عرضاً لنتائج الدراسة وتفسيرها ،والتي تم التوصل إليها بعد إجراء

المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من مقاييس الدراسة ،إذ استخدم برنامج ( (SPSSفي

التحليل.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام برمجيات المحاكاة التفاعلية " "PhETفي تدريس العلوم
على تنمية التحصيل  ،وبعض مهارات التفكير التحليلي في وحدة الحركة وقوانين نيوتن لدى طلبة
الصف السابع األساسي في مبحث العلوم العامة ،وتم ذلك من خالل اتباع منهج شبه تجريبي ،
واعداد أدوات (اختبار التحصيل واختبار التفكير التحليلي) لقياس ورصد أداء الطالبات في
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي ،وتحليل البيانات التي تم التوصل
إليها ،وتفسيرها ،تمهيداً لتقديم التوصيات والمقترحات البحثية .
نتائج السؤال األول والذي ينص على مـا تقنيـات المحاكـاة المـراد تطبيقهـا لتنميـة مهـارات التفكيـر

التحليلي لدى طالب الصف السابع في مادة العلوم العامة ؟".

من خالل مراجعة برمجيات فيت "  "PhETعلى شبكة اإلنترنت ،واألهداف التعليمية لوحدة الحركة
وقوانين نيوتن ،ومهارات التفكير التحليلي المستهدفة  ،تم تحديد البرمجيات التالية :
 برمجية الرجل المتحرك.
 برمجية المنحدر.
 برمجية القوة والحركة.
 برمجية الفعل ورد الفعل.
نتائج السؤال الثاني والذي ينص على مـا مهـارات التفكيـر التحليلـي المتضـمنة لـدى طـالب الصـف

السابع ؟.

ولقد تمت اإلجابة على هذا السؤال من خالل استقراء عدد من الدراسات واألبحاث حيث تم التوصل
للمهارات المرتبطة بالتفكير التحليلي  ،وتلك المنتمية مباشرة لطبيعة األهداف التعليمية لمحتوى

وحدة الحركة وقوانين نيوتن ،والمالئمة لطبيعة المتغيرات الواردة في البرمجيات حيث يمكن
مالحظتها وقياسها  ،ولقد تم توضيح ذلك تفصيالً في اإلطار النظري ،والمهارات التي سيقيسها
اختبار التفكير التحليلي في وحدة الحركة وقوانين نيوتن هي :
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 -1التعرف على الصفات أو السمات .
 -2التفرقة بين المتشابه والمختلف.
 -3التتابع.

 -4التوقع  /التخمين.

 -5تحديد السبب والنتيجة.

نتــائج الس ـؤال الثالــث والــذي يــنص مــا أثــر التــدريس بالمحاكــاة فــي تنميــة التحصــيل لــدى طــالب

الصف السابع في العلوم مقارنة بالطريقة المعتادة؟

ولإلجابة على هذا السؤال صاغ الباحث الفرضيتين اَلتيتين :
نتللائج الفرضللية األولللي والللذي تللنص علللى" يوجللد فللروق ذات دللللة إحصللائية عنللد مسللتوى الدللللة
( )α ≥ 0.05بللين متوسللطات درجللات التالميللذ فللي المجمللوعتين التجريبيللة والضللابطة فللي التطبيللق
البعدي لختبار التحصيل لصالح طالب المجموعة التجريبية ".
ومن نتائج التجربة البحثية

تبين أنه " يوجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة

( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق
البعدي لختبار التحصيل لصالح طالب المجموعة التجريبية.

وذلك من خالل استخدام اختبار  t-testللعينات المستقلة للتعرف على مدى الفروق بين
المجموعتين التجريبية والضابطة على القياس البعدي لختبار التحصيل في وحدة الحركة وقوانين

نيوتن للصف السابع األساسي في مبحث العلوم العامة ،حيث كانت النتائج على النحو التالي:

نتائج اختبار  t-testللعينات المستقلة للمجموعتين التجريبية والضابطة على القياس البعدي

لختبار التحصيل

جدول( )5.1الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي لمادة العلوم

البيان
الدرجة الكلية لمادة
العلوم

المجموعات العدد

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

18.710

4.145

تجريبية

38

ضابطة

14.421 38

3.028

قيمة t

5.151

مستوى
الدللة

0.000

يتبين من الجدول رقم ( )5.1أن قيمة مستوى الدللة للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة
في الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي لمادة العلوم كانت أقل من مستوى الدللة المقبول في الدراسة

وهو  ( 0.05قيمة  tالمحسوبة < الجدولية ) مما يشير إلي وجود فروق بين المجموعتين في
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القياس البعدي لالختبار التحصيلي للوحدة الدراسية لصالح المجموعة التجريبية ؛مما سبق يمكن
قبول الفرضية القائلة بأنه يوجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  0.05بين
متوسطات درجات التالميذ بالمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لختبار التحصيل

لصالح طالبات المجموعة التجريبية.

نتائج الفرضية الثانيـة واللذي تلنص عللى" يوجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة

( )α ≥ 0.05بـــين متوســـطي درجـــات طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة الـــذين تعلمـــوا باســـتخدام
المحاكــاة التفاعليــة فــي اختبــار قيــاس التحصــيل علــى القياســين القبلــي والبعــدي لصــال القيــاس

البعدي"

حيث تم استخدام اختبار  t-testللعينات المرتبطة للتعرف على مدى الفروق بين القياسين القبلي
والبعدي لختبار التحصيل في العلوم ،وجاءت النتائج على النحو التالي:
جدول رقم ( ) 5.2اختبار  t-testللعينات المرتبطة للمجموعة التجريبية على القياس البعدي والقبلي الختبار
التحصيل في العلوم

المتوسط

البيان

المجموعات

الدرجة الكلية لمادة العلوم

قبلي

6.474

بعدي

18.710

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.638
4.145

قيمة t
14.606

مستوى
الداللة

0.000

قيمة  tالجدولية لدرجات حرية  37عند مستوى داللة 2.021 =0.05

يتبين من الجدول رقم ( )5.2أن قيمة مستوى الدللة للفروق بين درجات المجموعة التجريبية على
القياس البعدي لختبار التحصيل ودرجاتهم على القياس القبلي كانت أقل من مستوى الدللة

المقبول في الدراسة وهو  ( 0.05قيمة  tالمحسوبة < الجدولية ) مما يشير إلي وجود فروق بين
القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي في الدرجة الكلية لالختبار التحصيل؛ مما سبق

يمكن قبول الفرضية القائلة بأنه يوجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  0.05بين

متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل على القياسين القبلي والبعدي
لصالح القياس البعدي ،ويعزو الباحث تلك النتيجة في الفرضية األولى والثانية إلى:

 -1طريقة التدريس باستخدام البرمجيات سهلت الستيعاب والتصورات الذهنية للمفاهيم العلمية
مقارنة بالطريقة التقليدية .

 .2التعلم باستخدام البرمجيات يتيح الفرصة لختبار الفروض والتحقق منها.
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 .3يتيح التعلم بالبرمجيات إجراء القياس من خالل العدادات لمرات عديدة .
 .4أتاحت الفرصة للتعلم الذاتي وامكانية التجريب في المنزل .
 .5ساهمت في تنمية مهارات المالحظة والذكاء البصري.

 .6تنمي القدرة على إدراك المتغيرات والعالقة بينها مما ساهم في التعلم العميق للقوانين.

 .7أتاحت فرصة تفريد التعليم وتزويد المتعلم بتغذية راجعة فورية واكسابه مهارة التقييم الذاتي.
 .8أعطت الفرصة للمتعلم للعمل حسب سرعته الذاتية .

 .9عززت البرمجيات ثقة المتعلم بنفسه واختبار مسارات تفكيره.
وتتفق هذه النتائج مع الدراسات التي أجريت لتقصي أثر المحاكاة الحاسوبية في تنمية التحصيل

والمفاهيم العلمية مثل دراسة ( ألو حليمه  )2018،التي هدفت إلى التعرف على فاعلية بيئة

تعليمية قائمة على المحاكاة في تنمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية  ،ودراسة ( الدهمش وزميليه
 )2015،التي هدفت لمعرفة أثر استخدام تجارب المحاكاة التفاعلية في تصحيح التصورات البديلة

والخاطئة  ،ودراسة (الغزال  )2015،التي هدفت إلى الكشف عن فاعلية استخدام المحاكاة
التفاعلية القائمة على التعلم الذاتي في تنمية المفاهيم الكيميائية وبعض مهارات التفكير البصري،

ودراسة (األشول  )2011،التي هدفت إلى معرفة أثر المحاكاة التفاعلية بالحاسوب في تصحيح
الفهم الخطأ لدى تالميذ الصف السابع األساسي ،و(دراسة الديك )2010 ،التي هدفت إلى تقصي

أثر المحاكاة بالحاسوب على التحصيل اَلني والمؤجل لطلبة الحادي عشر العلمي ،واتجاهاتهم
نحو تعلم وحدة الميكانيكا  ،ودراسة (  ) 2017 ، Malak,Abu Faour&Zalpha Ayoubiالتي

إلى دراسة أثر استخدام المعامل الفتراضية )(VLعلى الفهم المفاهيمي لطالب الصف العاشر

للدوائر الكهربائية المستمرة واتجاهاتهم نحو الفيزياء  ،ودراسة ( M.Vijaya &Phyu Phyu Mint

 )2017 ، Bhaskara Reddyالتي هدفت إلى تحديد تأثير أساليب المحاكاة في تعليم العلوم
على الطالب في التحصيل األكاديمي  ،ودراسة (  ) 2017،Uğur Sari & othersالتي هدفت

الدراسة لدراسة أثر نموذج الياءات الخمسة  5 E’Sمع المحاكاة التفاعلية على التحصيل األكاديمي
للطالب  ،وكذلك دراسة كل من ( ) 2016 ،Ching-san Laiو ( )Jessica Gale ،2016في
تنمية المفاهيم وتعميقها .

نتائج السؤال الرابع والذي ينص على ما أثر التدريس بالمحاكاة في تنمية مهارات التفكير

التحليلي لدى طالب الصف السابع ؟

ولإلجابة على هذا السؤال صاغ الباحث الفرضيتين اآلتيتين :
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نتائج الفرضية األولي المنبثقـة عـن السـؤال الرابـع  :والتـي تـنص علـى :يوجـد فـروق ذات داللـة

إحصائية عند مستوى الداللة ( ) α ≥ 0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبيـة

الذين تعلموا باستخدام المحاكاة التفاعليـة ،ومتوسـط درجـات أقـرانهم طالبـات المجموعـة الضـابطة
الذين تعلموا بالطريقة التقليدية  ،وذلك على اختبار مهارات التفكير التحليلـي فـي القيـاس البعـدي

".

حيث تم استخدام اختبار  t-testللعينات المستقلة للتعرف على مدى الفروق بين المجموعتين
التجريبية والضابطة على القياس البعدي لمهارات التفكير التحليلي ،وجاءت النتائج كما يلي:

جدول رقم ( ) 5 .3اختبار  t-testللعينات المستقلة للمجموعتين التجريبية والضابطة على القياس البعدي
لمهارات التفكير التحليلي
المهارة

المجموعات

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

تحديدالصفاتأوالسمات

تجريبي

38

3.684

1.276

ضابطة

38

1.211

1.018

تجريبي

38

5.711

1.313

ضابطة

38

0.684

0.962

تجريبي

38

2.421

1.177

ضابطة

38

1.053

0.957

تجريبي

38

3.868

1.212

ضابطة

38

0.368

0.589

تجريبي

38

5.632

1.514

ضابطة

38

1.184

1.333

تجريبي

38

21.316

4.708

التفرقةبينالمتشابهوالمختلف

التتابع

التوقع

السببوالنتيجة

الدرجةالكليةللتفكيرالتحليلي

ضابطة

قيمة t

مستوى
الداللة

9.345

0000.

19.036

5.560

16.011

13.591

18.025
38

4.500

0.000

0.000

0000.

0.000

0.000

3.302

قيمة  tالجدولية لدرجات حرية  74عند مستوى داللة 2 =0.05
يتبين من الجدول رقم ( )5.3أن قيمة مستوى الدللة للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة
في الدرجة الكلية للتفكير التحليلي وجميع مهاراته كانت أقل من مستوى الدللة المقبول في الدراسة
وهو  ( 0.05قيمة  tالمحسوبة < الجدولية ) مما يشير إلي وجود فروق بين المجموعتين في
القياس البعدي للدرجة الكلية للتفكير التحليلي وجميع مهاراته لصالح المجموعة التجريبية ،مما سبق
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يمكن قبول الفرضية القائلة بأنه يوجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  0.05بين
متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية اللواتي تعلمن باستخدام المحاكاة التفاعلية  ،ومتوسط
درجات الطالبات في المجموعة الضابطة اللواتي تعلمن بالطريقة التقليدية ،وذلك على اختبار
مهارات التفكير التحليلي في القياس البعدي .
نتائج الفرضية الثانية المنبثقة عن السؤال الرابع والتي تنص على :
الفرضية الثانية  :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )α ≤ 0.05بين
متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية الذين تعلموا باستخدام المحاكاة التفاعلية ،في
القياس القبلي والبعدي الختبار مهارات التفكير التحليلي لصال القياس البعدي .
تم استخدام اختبار  t-testللعينات المرتبطة للتعرف على مدى الفروق بين درجات المجموعة
التجريبية على القياس البعدي لختبار مهارات التفكير التحليلي ودرجاتهم على القياس القبلي،
وجاءت النتائج على النحو التالي:
جدول رقم ( )5 .4اختبار  t-testللعينات المرتبطة للمجموعة التجريبية ونفسها على القياس البعدي والقبلي
الختبار التفكير التحليلي

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري
0.893

البيان

المجموعات

تحديد الصفات أو

قبلي

0.526

بعدي

3.684

1.276

قبلي

0.079

0.273

بعدي

5.711

1.313

قبلي

0.211

0.474

بعدي

2.421

1.177

قبلي

0.026

0.162

بعدي

3.868

1.212

قبلي

0.000

0.000

السمات

التفرقة بين المتشابه
والمختلف
التتابع
التوقع
السبب والنتيجة
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tقيمة

-12.993

مستوى
الدللة
0.000

-26.224

0.000

-11.247

0.000

-19.779

0.000

-22.925

0.000
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الدرجة الكلية للتفكير
التحليلي

بعدي

5.632

1.514

قبلي

0.842

1.366

بعدي

21.316

4.708

-27.604

0.000

قيمة  tالجدولية لدرجات حرية  37عند مستوى داللة 2.021 =0.05
يتبين من الجدول رقم ( )5 .4أن قيمة مستوى الدللة للفروق بين درجات المجموعة التجريبية على
القياس البعدي لختبار مهارات التفكير التحليلي ودرجاتهم على القياس القبلي كانت أقل من مستوى
الدللة المقبولة في الدراسة وهو  ( 0.05قيمة  tالمحسوبة < الجدولية ) مما يشير إلي وجود فروق
بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي في الدرجة الكلية للتفكير التحليلي وجميع
مهاراته ،مما سبق يمكن قبول الفرضية القائلة بأنه يوجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى
الدللة  0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية اللواتي تعلمن باستخدام المحاكاة
التفاعلية في التطبيق القبلي والبعدي لختبار مهارات التفكير التحليلي لصالح القياس البعدي ،
ويعزو الباحث تلك النتائج إلى:
 .1التعلم باستخدام البرمجيات يتيح الفرصة لتحديد الخصائص والسمات بشكل مدرك ودقيق
للمفاهيم المتقاربة مثل المسافة واإلزاحة  ،وحركة الجسم بتسارع أو بدون تسارع .
 .2ساهمت البرمجيات في التأكد من الخصائص مما انعكس عل تنمية مهارة التفرقة بين المتشابه
والمختلف مثل التفرقة بين حركة الجسم تحت تأثير قوة محصلة وحركته تحت تأثير قوة محصلة
تساوي صفر.
 .3تنمي البرمجيات القدرة على تحديد التتابع في المكان والزمان من خالل التحكم في المتغيرات
واجراء القياس والتوصل للترتيب حسب نسق معين مثل التنبؤ بمكان الجسم بعد زمن محدد
بمعلومية سرعته أو تسارعه أو القوة المؤثرة عليه .
 .4تنمي البرمجيات القدرة على التنبؤ من خالل وضع الفرض وتجريبه وقياس التغير من خالل
العدادات مثل التنبؤ بحالة الجسم الحركية بمعلومية نوع تسارعه موجب أم سالب .
 .5تعزز البرمجيات إدراك الظواهر وتفسيرها حسب المسبب وربط ذلك مع القوانين والتعميمات
وبناء التصورات السليمة وذلك من خالل التحكم في المتغيرات المكونة للمفهوم أو القانون ومثال
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ذلك التأثير عل جسمين مختلقين في الكتلة بنفس القوة وادراك أثر ذلك على التسارع ومثال آخر
أن يقطع جسمين مسافة محددة بزمنين مختلفين وادراك أيهما أسرع أو العكس .
 .6تنمي البرمجيات عمليات العلم األساسية والتكاملية مما يتيح فرصة للتعلم العميق وذلك من
خالل تنمية المالحظة الدقيقة والوصف والقياس والتوصل للعالقات الزمانية والمكانية والتنبؤ
والتفسير ،وكذلك فرض الفروض والتحقق منها والتوصل للنتائج وتفسيرها.
 .7تتيح البرمجيات الفرصة لتوسيع التعلم واختبار فرضيات وحل مشكالت وممارسة التفكير الناقد.
 .8توفر البرمجيات فرصة للتعلم بالمحسوس .
 -9أسهمت البرمجيات في تنمية الذكاء البصري وتحليل الجداول والصور وتحسين الستدلل .
 -10أسهمت البرمجيات في تحسين عمليات العلم األساسية والتكاملية .
وتتفق هذه النتائج مع الدراسات التي أجريت لتقصي أثر المحاكاة في تنمية التفكير بأنواعه مثل
دراسة الطباع ( )2017حول أثر المحاكاة الحاسوبية في تنمية التفكير التنبؤي  ،ودراسة ( المالكي
 )2017 ،حول أثر الخرائط اإللكترونية في تنمية مهارات التفكير التحليلي  ،ودراسة (الغزال ،
 )2015حول فاعلية المحاكاة التفاعلية في تنمية التفكير البصري ،ودراسة كل من (العطار،
 )2015و دراسة ( أبو بشير )2015 :و دراسة( الدهمش ) 2011،حول أثر المحاكاة الحاسوبية
في تنمية التفكير اإلبداعي ،و دراسة و دراسة ( Karina K. R. Hensberry, Emily B.
 )2015،Moore & Katherine Perkinحول استخدام المحاكاة في تعليم الكسور وحل
المشكالت  ،ودراسة
نتائج السؤال الخامس والذي ينص على ما أثر استخدام المحاكاة التفاعلية في تنمية بعض

مهارات التفكير التحليلي والتحصيل لدى تالميذ الصف السابع في مادة العلوم؟

نتـــائج الفرضـــية األولـــي وال للذي ت للنص عل للى" يوج للد أث للر لس للتخدام برمجي للات المحاك للاة التفاعلي للة "
 "PhETفللي تنميللة مهللارات التفكيللر التحليلللي والتحصلليل لللدى طللالب الصللف السللابع األساسللي فللي
وحدة الحركة وقوانين نيوتن في العلوم العامة يزيد عن ( ) 0.8وفق مربع إيتا ." η 2
وجاءت نتائج هذه الفرضية لقياس أثر المحاكاة التفاعلية على مستويات طالب المجموعة التجريبية
في مقياس التفكير التحليلي واالختبار التحصيلي ،من خالل حساب مربع إيتا ، η2
والجدول رقم ( ) 5 .5حجم أثر المحاكاة التفاعلية على أفراد المجموعة التجريبية.

البيان

t

تحديدالصفاتأوالسمات

-12.993

درجات
الحرية 
37

77

η2

حجماألثر

0.820

كبيرجدا 

التوصيات :في ضوء ما
توصلت إليه الدراسة
التفرقةبينالمتشابه
والمختلف
التتابع
التوقع
السببوالنتيجة
الدرجةالكليةللتفكير
التحليلي
االختبارالتحصيليلمادة
العلوم

-26.224

37

0.949

-11.247
-19.779
-22.925

37
37
37

0.774
0.914
0.934

-27.604

37

0.954

-14.606

37

0.852

كبيرجدا

كبيرجدا
كبيرجدا
كبيرجدا
كبيرجدا
كبيرجدا

جدول رقم ( )5 .6الجدول المرجعي التالي تحديد لمستويات حجم األثر بالنسبة لمربع إيتا

األداة المستخدمة
مربع إيتا η2

حجم التأثير
صغير
0.1

متوسط
0.06

كبير
0.14

كبير جداً
0.20

( أبو دقة ،وصافي.) 2012 ،
يتبين من الجدول رقم ( )5 .5ومقارنته مع جدول رقم (  )6 .5أن حجم األثلر لبرمجيلات المحاكلاة

التفاعلية "  "PhETعلى درجات الطالب المجموعة التجريبية في مهارات التفكيلر التحليللي واختبلار
التحصيل لوحدة الحركة وقوانين نيوتن في العلوم العامة للصف السابع األساسي كان مستواها كبيلر

ج للداً حي للث كان للت قيم للة مرب للع إيت للا  η2للدرج للة الكلي للة أكب للر م للن  ،0.14مم للا يؤك للد دور اس للتخدام

البرمجيات في تنمية التحصليل ومهلارات التفكيلر التحليللي للدى طلالب الصلف السلابع األساسلي فلي
مبحث العلوم العامة ،ويعزو الباحث ذلك إلى :

أتاحللت البرمجي للات الفرص للة للطالبللات لبن للاء المف للاهيم بش للكل عميللق وم للدرك ومحس للوس  ،والتوص للل

للعالقللات بللين المتغي لرات فللي الق لوانين  ،والتوصللل للتعميمللات مللن خللالل التجريللب واعللادة التحقللق ،
والقيام بالقياس المتكرر حتلى التوصلل لمسلتوى ملن الدقلة  ،ومعالجلة التصلورات والمفلاهيم الخاطئلة،

وأتاحت الفرصة لتوسيع التعلم  ،واستخدام البرمجيات في المنزل حسب سرعة الطالبة ورغبتها.
التوصيات :في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ؛ يوصي الباحث بما يأتي:
 .1تطوير مناهج العلوم وتضمين التفكير ومهارات التفكير التحليلي على وجه الخصوص .

 .2تطوير مختبرات العلوم والمختبرات الحاسوبية في المدارس وتزويدها بالبرمجيات المنتمية
للمنهاج وبرمجيات المحاكاة التفاعلية " ."PhET

 .3عقد دورات وورشات عمل لمشرفي ومعلمي العلوم على مهارات استخدام المستحدثات
التكنولوجية في العلوم مثل المحاكاة التفاعلية والمعامل الفتراضية .
78

دراسات مقترحة:
 . 4تدريب الطالب المعلمين في كليات إعداد المعلمين التربوية على استخدام وتوظيف البرمجيات
والفيديوهات التفاعلية في التدريس.

 .5تصميم المناهج بطريقة تتيح فرصة لالستفادة من البرمجيات المتاحة مجاناَ على الشبكة .
 .6إعداد أدلة للمعلمين تسهم في تسهيل وتكييف البرمجيات لتحقيق األهداف التعليمية .

 .7إعداد كراسات أنشطة هادفة ومثيرة للتفكير التحليلي باستخدام البرمجيات التفاعلية " ."PhET
دراسات مقترحة:
لقل ل للد أثل ل للار الباحل ل للث أثنل ل للاء إعل ل للداد الد ارسل ل للة الحاليل ل للة ،عل ل للدة متغي ل ل لرات ذات عالقل ل للة بمتغي ل ل لرات

الدراسة الحالية ،تستحق إجراء دراسات حولها ،منها:

 .1دراسة أثر المحاكاة التفاعلية في تنمية أنماط أخرى من التفكير كاإلبداعي والناقد.
 .2إجراء دراسات حول أثر المحاكاة التفاعلية في تنمية الذكاء البصري.

 .3إجراء دراسات حول أثر المحاكاة التفاعلية في مجالت أخرى للمحتوى مثل األحياء والكيمياء.
 .4إجراء دراسة حول أثر المحاكاة في تنمية عمليات العلم األساسية والتكاملية

مقرحات أخرى :

 .1تطوير المناهج بما يضمن توظيف التكنولوجيا ومستحدثات "  "PhETفي تدريس العلوم.

 .2تضمين مساقات تربوية في الجامعات والكليات التربوية تعنى بتصميم التدريس القائم على
توظيف البرمجيات التفاعلية.
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المصادر والمراجع
أوالً -المصادر:
القرآن الكريم.

ثانيا – المراجع:
ً
 .1إبراهيم عبد العزيز البعلي  .)2013(.فعالية وحدة مقترحة في العلوم وفق منظور كوستا وكاليك
لعادات العقل في تنمية التفكير التحليلي والميول العلمية لدى تالميذ الصف األول المتوسط

بالمملكة العربية السعودية .مجلة التربية العلمية .الجمعية المصرية للتربية العلمية.5 )16( .

 .2أبو السعود ،هاني إسماعيل. )2009(.برنامج تقني قائم على المحاكاة لتنمية بعض مهارات ما

وراء المعرفة في منهاج العلوم لدى طلبة الصف التاسع بغزة( .رسالة ماجستير غير منشورة ).

الجامعة اإلسالمية .غزة.

 .3أبو السعود ،هاني إسماعيل ( .)2009برنامج تقني قائم على أسلوب المحاكاة لتنمية بعض

مهارات ما وراء المعرفة في منهاج العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة (.ماجستير غير

منشورة) .كلية التربية .الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .4أبو بشير ،عالء عاطف . )2016(.أثر استخدام المحاكاة الحاسوبية في تنمية مهارات التفكير
اإلبداعي في مساق مبادئ الكهرباء لدى طلبة قسم الفنون التلفزيونية بكلية فلسطين التقنية – دير

البلح  (.رسالة ماجستير غير منشورة ) .جامعة األزهر .غزة.

 .5أبو دقة ،سناء إبراهيم ،سمير خالد صافي .) 2012 (.تطبيقات عملية في البحث التربوي
والنفسي باستخدام  .spssالجامعة اإلسالمية .غزة.

 .6أبو عواد ،فلاير محمد عثمان وآخرون  .)2014(.استقصاء دللت الفروق في أساليب التفكير

التحليلي مقابل لدى طلبة كلية العلوم التربوية واَلداب وفقاً لعدد من المتغيرات .دراسات – العلوم
التربوية ، )41 (.ص-573ص.591
 .7أبو حليمة ،محمد أحمد السبع . ) 2018(.فاعلية بيئة تعليمية قائمة على المحاكاة في تنمية

المعرفة المفاهيمية واإلجرائية في مادة العلوم لدى طالب الصف التاسع األساسي  (.رسالة

ماجستير غير منشورة ).الجامعة اإلسالمية .غزة .

 .8أحمد النجدي ،منى عبد الهادراشد .راشد  .)2005(.اتجاهات حديثة لتعليم العلوم في ضوء
المعايير العالمية وتنمية التفكير والنظرية البنائية .القاهرة :دار الفكر العربي.
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 .9أحمد ،إيمان محمود خليل  .)2004(.أثر الخصائص ألسرية وعالقة الطالب بمعلميه على

العليا .الجامعة
التحصيل الدراسي للطالب (.رسالة ماجستير غير منشورة) كلية الدراسات ُ
األردنية.
 .10إسماعيل ،ناريمان جمعة (.أسيوط .أثر استخدام إستراتيجية جاليين للتخيل الموجه على تنمية

بعض مهارات التفكير التحليلي في العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية  .الجمعية المصرية

للتربية العلمية  ،2 .)20 (.ص -119ص. 161

 .11األشقر ،سماح فاروق المرسي . )2018( .استخدام نموذج نيدهام البنائي في تدريس العلوم

لتنمية الفكر التحليلي وتقدير الذات لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي  .مجلة كلية التربية

جامعة أسيوط  ، 3 )34 (.ص - 44ص..88

 .12األشول .) 2011(،أثر التدريس باستخدام تجارب المحاكاة التفاعلية بالحاسوب في تصحيح

الفهم الخطأ ببعض المفاهيم العلمية لدى تالميذ الصف السابع بأمانة العاصمة  (.دراسة ماجستير

غير منشورة ).كلية التربية جامعة صنعاء.

 .13الغريب زاهر إسماعيل .)2001(.تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم :عالم الكتب،

ص.٢٧١

 .14أيمن عامر  .)2006(.التفكير التحليل ،القدرة والمهارة واألسلوب مشروع الطرق المؤدية إلى

التعليم العالي» .المؤتمر الثانوي للجمعية المصرية للدراسات النفسية .المجلة المصرية للدراسات

النفسية )16( .ع .51

 .15أيمن عامر  .)2007(.التفكير التحليلي :القدرة والمهارة واألسلوب .القاهرة :مركز تطوير
الدراسات العليا والبحوث في العلوم الهندسية.

 .16البعلي إبراهيم عبد العزيز محمد" .فعالية وحدة مقترحة وفق منظور كوستا وكاليك لعادات
العقل في تنمية التفكير التحليل والميول العلمية لدى تالميذ الصف األول المتوسط بالمملكة العربية

السعودية  ،المجلة المصرية للتربية العلمية ،5 )16 ( .ص -93ص.135

 .17ثائر حسين ( .)2007الشامل في مهارات التفكير .عمان :دار دي بونو للنشر والتوزيع.

 .18ثناء ،عبد المنعم حسن .)2009( .برنامج مقترح لتعليم التفكير التحليلي وفاعليته في تنمية
الفهم القرائي والوعي بعمليات التفكير لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية .مجلة دراسات في المناهج

وطرق التدريس ،الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس .ع  ،144ص .93 – 47
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 .19ثينة محمد بدر  .)2006(.أثر التدريب على استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية أساليب

التفكير لدى طالبات قسم الرياضيات في كلية التربية بمكة المكرمة .مجلة مستقبل التربية العربية.

المركز العربي للتعليم والتنمية بالقاهرة ،41 )12( .ص .30 – 1

 .20جراي ج بيتر و ميلسيا وتطبيقات. )007.استخدام التكنولوجيا في الصف ( ترجمة :أميمة
محمد عمور وحسين أبو رياش) .عمان :دار الفكر.

 .21جروان ،فتحي عبد الرحمن . )2007(.تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات  .عمان :دار الفكر.

 .22جمال مصطفى العيسوي  .)2004ٌ(.فعالية تدريس القراءة باستخدام برنامج العروض Power

 Pointفي تحسين السرعة والفهم القرائي لدى تلميذات الصف الرابع البتدائي بدولة اإلمارات.
مجلة القراءة والمعرفة .الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة .ع. 30

 .23الجهسهام.سهام  .)2010(.أهمية التحصيل الدراسي .مجلة التطوير التربوي54 )8(.

 .24حسام الدين ،ليلى عبد اهلل حسين .)2011( .تدريس بعض القضايا البيئية بالجدل العلمي

لتنمية القدرة على التفسير العلمي والتفكير التحليلي لطالب الصالثانوي.لثانوي  .الجمعية المصرية

للتربية العلمية ،4 )14(.ص -141ص.184

 .25حسام الدين ليلي  ،عبد اهلل.)2011(.تدريس بعض قضايا البيئة بالجدل العلمي لتنمية القدرة

على التفسير العلمي والتفكير التحليلي لطالب الصف األول الثانوي .مجلة التربية العلمية.

القاهرة.4)14(.

 .26حسن زيتون .)2004(.تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالت :عالم الكتب .

 .27حسن ،ثناء عبدالمنعم رجب  .)2009(.برنامج مقترح لتعليم التفكير التحليلي  ،وفاعليته في

تنمية الفهم القرائي  ،والوعي بعمليات التفكير لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية .دراسات في المناهج

وطرق التدريس الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس .ع ،144ص.93 – 46

 .28الحلفاوي ،وليد ساللمعلوماتية .).مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية .عمان:

دار الفكر.

 .29الدهمش  ،عبد الولي بن حسين (.)2011أثر استخدام المحاكاة التفاعلية في تدريس العلوم

على التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الصف السابع في صنعاء .رسالة التربية وعلم النفس

السعودية .ع،37ص.135-113

 .30الدهمش،عبد الولي بن الحسين والخالدي ،عبد اهلل واألشول،هاشم  . )2015(.أثر استخدام
تجارب المحاكاة التفاعلية في تصحيح التصورات الخاطئة والبديلة لمفاهيم المادة وخصائصها
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وحالتها لدى تالميذ الصف السابع األساسي .المجلة العربية للتربية العلمية اليمن4)1(.

،ص.46-22

 .31الديك ،سامية عمر فارس  .)2010(.أثر المحاكاة بالحاسوب على التحصيل اَلني والمؤجل

لطلبة الصف الحادي عشر العلمي واتجاهاتهم نحو وحدة الميكانيكا ومعلمها  (.رسالة ماجستير

غير منشورة ) .رزق ،النجاح الوطنية  ،نابلس.

 .32رزق  ،فاطمة مصطفى محمد . )2014(.استخدام استراتيجيات التقييم مالسعودية.لم في
تحسين التفكير التحليلي والتواصل العلمي في العلوم لدى تالميذ الصف السادس البتدائي .

دراسات عربية في التربية وعلم النفس – السعودية .ع  ،55ص. 192 -141محمد .فاطمة

محمد .محمد  .)2014(.استخدام إستراتيجيات التقييم من أجل التعلم في تحسين التفكير التحليلي
والتواصل العلمي في العلوم .دراسات عربية في التربية وعلم النفس ،ع ،55ص.192 – 141

 .33رمضان ،حياة علي محمد  .)2014 (.مهارات التفكير التحليلي و اتخاذ القرار لدى طالب

الصف األول الثانوي.دراسات عربية في التربية وعلم النفس ، 47 )4(.ص.56 – 13

 .34رمضان،حياة علي محمد . )2014(.التفاعل بين استراتيجية قبعات التفكير الست والنمو
العقلي في تحصيل المفاهيم الفيزيائية وتنمية مهارات التفكير التحليلي واتخاذ القرار لدى طالب

الصف األول الثانوي .دراسات عربية في التربية وعلم النفس -السعودية ،47 )4 (.ص-13

.56

 .35سالمة العنزي .2002(.أثر برنامج الكورت في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي ،ومفهوم الذات
لدى طلبة المرحلة المتوسطة بالكويت (.رسالة ماجستير غير منشورة) .البحرين .جامعة الخليج

العربي.

 .36السنيدي ،سامي بن فهد  . )2017(.فاعلية استخدام استراتيجية المجموعات التعاونية الصغيرة

المعتمدة على التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية التفكير التحليلي والشمولي في تدريس مقرر

التوحيد بالمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية  .دراسات عربية في التربية وعلم النفس

– السعودية  .ع  ،84ص. 59 -23

 .37سيد ،عصام محمد عبد القادر . )2017(.فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على نظريتي
تجهيز المعلومات والتعلم الجتماعي في تنمية بعض أساليب التفكير في العلوم لدى تالميذ المرحلة

البتدائية األزهرية " مكتب التربية العربي لدول الخليج ،144 )38(.ص-31ص.50
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 .38شاكر ،صالح أحمد  .)2004(.فاعلية برامج المحاكاة الكمبيوترية في التحصيل الدراسي
والمهارات المعملية لدى طالب المرحلة الثانوية (.رسالة دكتوراه غير منشورة) كلية التربية .جامعة

حلوان .مصر.

 .39شحاتة  ،نشوى رفعت محمد  . )2015(.أثر اختالف نمط التفاعل ببيئة إلكترونية قائمة على
مراسي التعلم في تنمية مهارات تطوير برمجيات المحاكاة التفاعلية لدى طالب الدبلوم المهني بكلية

التربية " دراسات عربية في التربية وعلم النفس السعودية .ع  ، 62ص. 125 -71

 .40صادق ،عالء محمود  .)1997(.إعداد لبرامج الكمبيوتر لألغراض التعليمة .القاهرة  :عالم

الكتاب.

 .41الطباع ،رنا كامل(. )2017أثر تدريس األحياء باألنشطة العملية والمحاكاة الحاسوبية في

التفكير التنبؤي لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمحافظة عمان في الردن .مجلة العلوم التربوية

والنفسية المركز القومي للبحوث فلسطين، 1 )1(.ص. 15-1

 .42عبد الحميد ،عبد العزيز طلبة  .)2010(.التعليم االلكتروني ومستحدثات تكنولوجيا التعليم.

ط  .1المنصورة :المكتبة العصرية للنشر والتوزيع.
.43

عبد العزيز ،حمدي احمد  .)2013(.تصميم بيئة تعلم إلكترونية قائمة على

المحاكاة الحاسوبية وأثرها في تنمية بعض مهارات األعمال المكتبية وتحسين مهارات عمق التعلم

لدي طالب المدارس الثانوية التجارية .المجلة األردنية في العلوم التربوية ،)3(9 .ص -275

.292

 .44عبد الفتاح ،شرين شحاتة ( .)2018فاعلية مقرر العلوم المتكاملة اإللكتروني في تنمية

مهارات التفكير التحليلي والتجاه نحو التعلم اإللكتروني لدى طالب كلية التربية  .مجلة كلية

التربية جامعة أسيوط ،5 )34 ( .ص.39 -1

 .45العتيبي ،هذال بن عبداهلل بن مبروك .)2016 (.أثر قلق المستقبل على التحصيل الدراسي

لدى طالب المرحلة الثانوية .مجلة كلية التربية بأسيوط -مصر ،4 )32(.ص.457 – 426
 .46عدنان العتوم ،وآخرون .)2007( .تنمية مهارات التفكير .عمان :دار المسيرة.

 .47عزمي ،نبيل جاد .)2008 (.تكنولوجيا التعليم االلكتروني .القاهرة :دار الفكر العربي،

ص.٤٣٥

 .48العطار ،محمد يوسف علي .)2015( .أثر استخدام برنامج أديسون  Edisonالفتراضي

المعزز بالرسوم التوضيحية على تنمية مهارات التفكير العلمي لدى طالبات الصف التاسع بغزة (.

رسالة ماجستير غير منشورة) .الجامعة اإلسالمية .غزة.
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 .49عطية ،محمد خميس  -2003(.ب) .منتوجات تكنولوجيا التعليم .القاهرة :دار الكلمة.

 .50الغاوي ،احمد بن حمود بن المر  .)2011(.آليات واسس تشخيص وقياس التحصيل

الدراس .،رسالة التربية سلطنة عمان  .ع ،34ص.37 – 26

 .51الغزال،مي .)2015 (.فاعلية 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 بالعريش .جامعة قناة السويس .

 .52فتحي عبد الرحمن جروان  .)2001(.تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات .العين :دار الكتاب

الجامعي.

 .53فتحي عبد الرحمن جروان  .)2001(.تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات .عمان .األردن :دار

الكتاب الجامعي.

 .54الكنعاني ،عبد الواحد محمود محمد ،عيسى مهند موسى . ) 2018( .فاعلية برنامج تدريبي
قائم على تنويع التدريس للطلبة/المطبقين في ثقافتهم التدريسية والتحصيل الدراسي والتفكير التحليلي

الرياضي لطلبتهم .مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية ، 3 )43(.ص-288ص. 331

 .55المالكي  ،عادل حميدي صالح  . )2017(.استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية الفائقة في

تنمية مهارات التفكير التحليلي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة  .مجلة كلية التربية جامعة بنها –

مصر ، 110 )28 ( .ص.314 -284

 .56المالكي ،عادل حميدي صالح  .)2017(.استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية الفائقة في

تنمية مهارات التفكير التحليلي لدى تالميذ المرحلةالمتوسطة.مجلة كلية التربية جامعة بنها )28(.

، 110ص. 314 – 284

 .57مجدي عبد الكريم حبيب  .)2003(.تعليم التفكير في عصر المعلومات (المدخل – المفاهيم
– المفاتي – النظريات – البرامج) .ط . 1القاهرة :دار الفكر العربي.

 .58محسن محمد عبد النبي  .)1994(.تنمية أنماط التفكير لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم

األساسي (.رسالة دكتوراه غير منشورة) .كلية التربية .جامعة المنصورة.

 .59المحسن ،إبراهيم عبد اهلل ( .)2007تدريس العلوم تأصيل وتحديث  .2الرياض :العبيكان.

 .60المحمادي ،عيسى بن سلمان مرزوق  .)2011(.أثر استخدام المحاكاة الحاسوبية في مادة
العلوم على التحصيل الفوري والمؤجل لدى طالب المرحلة المتوسطة (.ماجستير غير منشورة) .

كلية التربية .جامعة طيبة.
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 .61محمد السيد ( .)2003فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي في األداء
اإلبداعي المعرفي لطلبة الصف العاشر األساسي (.رسالة دكتوراه غير منشورة) .األردن .جامعة

عمان العربية.

 .62محمد ،سامي عبدالحميد  .)2015 (.فعالية المحاكاة الحاسوبية في عالج بعض المشكالت

التعليمية لطالب المرحلة المتوسطة بمحافظة الخرج .مجلة التربية جامعة األزهر ،163 )1(.

ص.220 – 181
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المالحق
ملحق ( )1برمجيات فيت  PhETللمحاكاة التفاعلية لوحدة الحركة وقوانين نيوتن

برمجية الرجل المتحرك

برمجية القوى والحركة
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ملحق رقم ()2

برمجية المستوى المائل والقوى

برمجية المنحدر
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برمجية القوة والحركة

قانون نيوتن الثالث ( الفعل ورد الفعل)
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المالحق

ملحق ( )2تحليل محتوى الوحدة الثالثة الحركة وقوانين نيوتن مبحث العلوم العامة

الوحدة

الدرس

الهدف التعليمي

الرقم

مستوى الهدف

الوحدة الثالثة :الحركة وقوانين نيوتن

األول :الحركة االنتقالية

1

يعدد أنواع مسارات حركة األجسام.

معرفة

2

يعطي أمثلة على كميات فيزيائية.

تطبيق

3

يذكر وحدات قياس بعض الكميات الفيزيائية األساسية

معرفة

4

يذكر احتياطات السالمة في السباق .

معرفة

5

يعرف اإلزاحة والمسافة .

معرفة

6

يقارن بين اإلزاحة والمسافة.

7

يحدد إزاحة جسم متحرك بالرسم .

تطبيق

8

يحسب إزاحة ومسافة جسم متحرك في مسائل منتمية .

تطبيق

9

يوضح المقصود بالسرعة المتوسطة .

فهم

10

يستنتج وحدة قياس السرعة المتوسطة .

فهم

11

يستنتج نظريا مقدار إزاحة جسم متحرك .

فهم

12

يقترح احتياطات السالمة الواجبة على المتسابقين .

مهارات عليا

13

يحكم على سرعة عدة أجسام مختلفة بمعلومية اإلزاحة والزمن .

مهارات عليا

14

يحسب المسافة التي يقطعها جسم ما أثناء حركته.

15

يستنتج قانون السرعة المتوسطة .

فهم

16

يستنتج داللة العالقة بين المسافة والزمن لجسم متحرك

فهم

17

يوظف قانون السرعة المتوسطة في حل تدريبات منتمية

تطبيق
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مهارات عليا

تطبيق
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الوحدة

الدرس

الهدف التعليمي

الرقم

مستوى الهدف

الوحدة الثالثة :الحركة وقوانين نيوتن

الثاني :التسارع الثابت

1

يستنتج العالقة بين السرعة واإلزاحة والزمن

2

يعرف التسارع .

معرفة

3

يعرف وحدة قياس التسارع

معرفة

4

يعدد أمثلة على التسارع التزايدي ( الموجب )

فهم

5

يعدد أمثلة على التسارع التناقصي ( السالب )

فهم

6

يكتشف العالقة بين الجاذبية األرضية وأنواع التسارع في حالة
تدحرج كرة على سطح مائل ألسفل أو صعودها ألعلى

تطبيق

7

يكتشف العالقة بين الجاذبية األرضية وتسارع كرة تتحرك على
سطح أفقي

تطبيق

8

يستنتج قانون التسارع

فهم

9

يفسر داللة الحركة بتسارع ثابت .

فهم

10

يستنتج داللة العالقة بين السرعة والزمن لجسم متحرك بداللة
التسارع .

فهم

11

يستنتج وحدة قياس التسارع

فهم

12

يوظف قانون التسارع في حل مسائل منتمية .

13

يحاكم الزمن الالزم لتوقف الجسم المتحرك بتسارع سالب .
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فهم

تطبيق
مهارات عليا

المالحق
الوحدة

الدرس

الهدف التعليمي

الرقم

مستوى الهدف
فهم

الوحدة الثالثة :الحركة وقوانين نيوتن

الثالث :القانون األول لنيوتن

1

يفسر أثر الفرامل على حركة قطار متحرك

2

يناقش أثر الفرامل عندما تكون سرعة القطار هائلة

مهارات عليا

3

يوضح العالقة بين القوة والحالة الحركية لجسم ما

فهم

4

يوضح العالقة بين كتلة الجسم والقوة الالزمة لتحريكه.

فهم

5

يستنتج نص القانون األول لنيوتن

فهم

6

يوضح مفهوم القصور الذاتي لألجسام من خالل األنشطة

فهم

7

يذكر نص قانون نيوتن األول .

معرفة

8

يعرف مفهوم القوة ووحدة قياسها .

معرفة

9

يطبق مفهوم القصور الذاتي في مواقف مختلفة

تطبيق

10

يستنتج خصائص حركة الجسم بدون قوة مؤثرة .

فهم

11

يفسر عجز الجسم عن تغيير حالته الحركية

فهم

12

يناقش أثر التصادم بين سيارتين ركاب أحدهما يضعون األحزمة
.

مهارات عليا


الوحدة

الدرس

الوحدة الثالثة :الحركة وقوانين نيوتن

الدرس الرابع  :القانون الثاني لنيوتن

الرقم

الهدف التعليمي

مستوى
الهدف

1

يستنتج عمليا العالقة بين مقدار استطالة مطاط النقيفة وقوة الشد
المؤثرة.

فهم

2

يوضح القوة المؤثرة في الحجر بعد انطالقه من النقيفة .

فهم

3

يستنتج العالقة بين القوة التي ينزلق بها جسم على سطح مائل
وكتلته .

فهم

4

يستدل أثر القوة في أجسام مختلفة .

فهم

5

يناقش العالقة بين القوة المؤثرة في جسم ما وتسارعه.

مهارات عليا
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6

يوضح العوامل التي تعتمد عليها القوة المؤثرة في جسم ما .

فهم

7

يفسر زيادة تسارع الجسم بزيادة ميل مستوى الحركة.

فهم

8

يعرف حالة السقوط الحر

معرفة

9

يفسر العالقة بين القوة المؤثرة على جسم ينزلق على سطح مائل
وزاوية الميل .

فهم

10

يفسر تغير المسافة التي يتحركها المكعب الخشبي أسفل سطح
مائل تصدمه كرة تنزلق على مستوى مائل متغير الميل .

فهم

11

يستنتج نص قانون نيوتن الثاني.

فهم

12

يعرف قانون نيوتن الثاني

معرفة

13

يستنتج وحدة قياس القوة

فهم

14

يطبق القانون في مسائل منتمية

تطبيق

15

يعبر عن نص قانون نيوتن بعالقة رياضية.

مهارات عليا

16

يستنتج وحدة قياس القوة

فهم

17

يعرف النيوتن

معرفة



الوحدة

الدرس

الوحدة الثالثة :الحركة وقوانين نيوتن

الدرس الخامس :الفعل ورد الفعل

الهدف التعليمي

مستوى
الهدف

الرقم

1

يصف حركة مغناطيس عائم وبجواره قطعة حديد على سطح الماء.

معرفة

2

يوضح اتجاه حركة المغناطيس واتجاه حركة قطعة الحديد.

فهم

3

يسمي قوة تأثير المغناطيس على قطعة الحديد وقوة تأثير قطعة
الحديد على المغناطيس.

فهم

4

يقارن بين اتجاه تأثير قوة جذب المغناطيس واتجاه تأثير قوة قطعة
الحديد.

مهارات عليا

5

يفسر حركة الصاروخ واندفاعه .

فهم
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6

يوضح اتجاه اندفاع الغازات من الصاروخ واتجاه حركة الصاروخ.

فهم

7

يذكر نص قانون نيوتن الثالث.

معرفة

8

يوظف قانون الفعل ورد الفعل في تفسير حركة الصاروخ.

تطبيق

9

يستنتج أن قوة الفعل ورد الفعل تعمل كأزواج.

فهم

10

يستنتج أن قوة الفعل وقوة رد الفعل متساويتان مقدارا ومتعاكستان
اتجاها.

فهم

11

يطبق قانون نيوتن الثالث على أجسام مختلفة.

تطبيق

12

يبرهن أن قوة الفعل = قوة رد الفعل في تطبيقات متنوعة .

مهارات عليا

13

يصمم تطبيقات عملية على قانون نيوتن الثالث في الحركة

مهارات عليا


التوزيعالزمنيللدروسفيالوحدة :
الوحدة

الثالثة :الحركة وقوانين
نيوتن

عدد الحصص

اسم الدرس
 .1الحركة االنتقالية

6

 .2التسارع الثابت

4

 .3القانون األول لنيوتن

3

 .4القانون الثاني لنيوتن

5

 .5الفعل ورد الفعل

3

المجموع

21
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عدد األسابيع

أسبوعان

أسبوعان ويزيد حصة

أربعة أسابيع وحصة

المالحق
ملحق ( )3االختبار التحصيلي في الوحدة الثالثة الحركة وقوانين نيوتن مبحث العلوم العامة

عزيزتي الطالبة:

يهدف الختبار الذي بين يديك إلى قياس التحصيل الدراسي في الوحدة الثالثة من كتاب العلوم

العامة للصف السابع األساسي في الفصل األول وهي بعنوان " الحركة وقوانين نيوتن " .حيث
يتكون الختبار من ثالثين سؤالَ من نوع الختيار من متعدد ،وكل فقرة من أربعة بدائل.

والباحث إذ يشكر ويثمن حسن تعاونكن ،فإنني أرجو منكن قراءة التعليمات بعناية واهتمام ،علماً
بأن هذه الدراسة ليس لها عالقة بالدرجات المدرسية وانما لغرض البحث العلمي فقط.

تعليمات االختبار:

 لن ينظر لإلجابة داخل صفحات األسئلة.

 تكون اإلجابة على ورقة اإلجابة المنفصلة ،واكتبي السم والشعبة .
 يتكون الختبار من ( )30سؤال من نوع الختيار من متعدد ،لكل سؤال أربعة بدائل  ،واحدة فقط
منها صحيحة ِ ،
عليك اختيارها .
 مدة الختبار (  )45دقيقة .

 قراءة كل فقرة بدقة وعناية قبل اإلجابة ،ول تخمني اإلجابة .

 يرجى وضع دائرة على رمز اإلجابة الصحيحة في ورقة اإلجابة.
 إذا رغبت في تغيير إجابتك تأكدي من محو اإلجابة السابقة أو شطبها ووضع دائرة على اإلجابة
الجديدة الصحيحة ،ول تتركي سؤالً دون إجابة.

وفيما يلي مثالً محلولً لتوضيح طريقة اإلجابة لسؤال ما:
ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

س -تقاس سرعة الجسم المتحرك بوحدة:
أ .متر

ب .متر/ث

2

ج .متر/ث

رقم السؤال
س

2

د .كجم  .متر/ث

البدائل
أ

ب

ج

فاإلجابة الصحيحة هي البديل ب ،ولذلك تم اختيارها.
ولكم جزيل الشكر
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ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

 -1طول المسار الواصل بين نقطة البداية ونقطة النهاية لجسم متحرك .ما اسم المفهوم العلمي

للعبارة السابقة؟
أ .السرعة

ب .المسافة

د .التسارع

ج .اإلزاحة

.............................................................................................

 -2يمثل الشكل المقابل حركة خالد الذي انتقل من النقطة أ إلى ب ثم إلى النقطة ج .أي من

العبارات التالية صحيحة حول حركة خالد؟
أ .إزاحته  30متر
ب .المسافة التي قطعها  30متر .
ج ..إزاحته تساوي  90متر.

د .إزاحة تساوي  120متر .

.............................................................................................

 -3رصد طالب الصف السابع حركة سيارة وتسجيل المسافة التي تقطعها في زمن معين كما هو
وارد في الجدول التالي ،ما العبارة الصحيحة التي تصف حركة السيارة ؟
المسافة (م) 0

4

6

12

14

الزمن (ث) 0

2

3

6

7

أ .السيارة تسير بسرعة متغيرة.

ب .تسير بسرعة منتظمة مقدارها  4م/ث.
ج .تقطع إزاحات متغيرة في وحدة الزمن .

د .سرعتها منتظمة وتساوي  2م/ث

.............................................................................................

عداء يتحرك بسرعة منتظمة بحسب
 -4أثناء تسجيل سعاد للمسافات واألزمنة التي يقطعها ّ
الجدول التالي  .ما القيم التي تدل على  B ،Aعلى الترتيب حيث لم تستطع سعاد تسجيلها ؟
المسافة (م)

3

9

12

15

..B..

الزمن (ث)

1

3

..A..

5

7
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المالحق
أ 4 (.ث  21 ،م )

ب21 (.متر 4 ،ث)
ج 4 (.م  21 ،ث )

د 4 .(.م  18 ،ث)

.............................................................................................

 -5أحضرت سمر سيارة تعمل على البطارية إلجراء تجربة مع زميالتها ,حيث قالت أن سيارتها
تسير بسرعة 40م/ث ،ما داللة ذلك ؟

أ .تتزايد المسافة التي تقطعها السيارة بمقدار  40متر في كل ثانية.

ب .تتزايد سرعتها بمقدار  40متر في كل ثانية .
ج .تقطع مسافة مقدارها  40متر في كل ثانية .

د .تتناقص سرعتها بمقدار  40متر في كل ثانية .

.............................................................................................

 -6يمثل الشكل المقابل موضع رجل عند نقطة الصفر ,فعندما يتحرك الرجل مسافة  6أمتار

لليمين ،ثم يعود ويتحرك  5أمتار لليسار ،ما المسافة واإل زاحة التي يقطعها الرجل بوحدة المتر
على الترتيب؟

د)1،11( -
ج)11،1 ( -
ب)5 ،11 ( -
أ) 6،5 ( -
 -7أثناء إجراء مسابقة لتعلم مفهوم السرعة ،قام الطالب بتسجيل المسافة والزمن الذي يلزم
لعدة متسابقين فكان كما هو موض في الجدول التالي ،فمن منهم األسرع؟



المتسابق

المسافة المقطوعة ( متر)

الزمن (ث)

خالد

120

30

سعيد

900

150

وليد

360

120

أ -سرعة المتسابقين الثالثة متساوية.

ب -المتسابق األسرع هو خالد.

ج -المتسابق سعيد أسرع ألنه قطع مسافة أكبر .
د -وليد هو األسرع .

.............................................................................................
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 -8ما المفهوم العلمي الدال على العبارة التالية  :النسبة بين التغير في السرعة إلى التغير في

الزمن؟

ب -التسارع

أ -السرعة

د -اإلزاحة

ج -القوة

.............................................................................................

 - 9السيارة في الصورة المقابلة تسير بتسارع مقداره  3م/ث ،2ما داللة ذلك؟
أ -تقطع السيارة مسافة  3متر في كل ثانية أثناء الحركة .
ب -سرعة السيارة تبقى ثابتة بمرور الزمن.

ج -تبلغ سرعة السيارة في نهاية الثانية الثالثة  12متر/ث.

د – تزداد سرعة السيارة أثناء حركتها بمقدار 3م/ث في كل ثانية.

.............................................................................................

 -10يمثل الجدول التالي البيانات التي سجلها طالب الصف السابع أثناء رصد رجل متحرك ،ما
العبارة الصحيحة التي تصف الحالة الحركية للرجل؟
السرعة ( م/ث)

0

4

8

12

16

20

الزمن (ث)

0

1

2

3

4

5

أ -سرعته تساوي  4م /ث. 2

ب -ل يسير بتسارع.

2

ج -يتحرك بتسارع منتظم مقداره  4م /ث

.

د -يقطع إزاحات متساوية في أزمنة متساوية أثناء الحركة .
.............................................................................................

 -11يتحرك رجل بحسب الشكل التالي الذي يظهر تغير موضع الجسم في فترات زمنية
متساوية ،ما العبارة الدالة على حركته ؟

أ .يتسارع .

ب .يتباطأ .
ج .سرعته منتظمة

.

د .تسارعه يساوي صفر

............................................................................................ .
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-12يمثل الشكل المقابل حركة سيارة استخدم سائقها الفرامل لتفادي خطر أمامه فتوقف خالل
 4ثواني ما تسارع السيارة ؟
2

أ10 .م/ث

ب 160 .م/ث
ج10- .م/ث

2

د10 - .م/ث

-13ثالثة سيارات تتحرك بنفس السرعة وبتسارع مختلف بحسب الجدول التالي  ،ما العبارة
الصحيحة التي تصف توقف السيارات؟

أ-ستتوقف جميع السيارات في نفس اللحظة.
ب-

)2

السيارة

التسارع (م/ث

A

5-

B

4-

C

2-

 Aستتوقف في البداية.

ج B -ستتوقف أولً .

د C -ستتوقف أولً .

.............................................................................................

 -14يبقى الجسم على حالته من حيث السكون أو الحركة ما لم تؤثر فيه قوة محصلة تغير

من مقدار سرعته او اتجاهها أو كليهما  .تعبر العبارة السابقة عن قانون فيزيائي ،ماذا نسمي

هذا القانون؟

أ .الفعل ورد الفعل .

ج .القوة المحصلة .

د .نيوتن الثالث.

ب .القصور الذاتي.

.............................................................................................

 -15في تجربة للتعرف إلى القوة الالزمة لبدء الحركة على سط أملس أجراها طالب الصف

السابع مع المعلم خليل كانت كتل جسمين حسب الشكل المقابل ،ما العبارة الصحيحة التي تصف

القوة الالزمة لبدء الحركة ؟
أ -متساوية لكال الجسمين.
ب -أقل للجسم ب .
ج -أكبر للجسم أ .

د -القوة الالزمة لتحريك الجسم أ = نصف القوة الالزمة لتحريك الجسم ب.
.............................................................................................
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-16في نشاط الكرة المتدحرجة الذي نفذته مريم بحسب الشكل المقابل  ،أين كانت الكرة تقطع

مسافات متساوية في أزمنة متساوية ؟
أ -في المنطقة أب ج د.

ب -من أ إلى ب.

ج -من ب إلى ج.

د -من ج إلى د .

.............................................................................................

 -17في تجربة لدراسة خصائص الحركة على المستوى المائل وضعت طالبة حاجز أسفل
المنحنى وطلبت من زميالتها توقع ماذا سيحدث للمكعبات المحمولة عل العربة؟

أ -بقاء المكعبات فوق السيارة .

ب -سقوط المكعبات للخلف .

ج -سقوط المكعبات لألمام حسب قانون نيوتن األول.

د -سقوط المكعبات لألمام حسب قانون نيوتن الثاني.

............................................................................................ .

 -18عند اصطدام سيارتين تسيران باتجاهين متعاكسين أحدهما يضع ركابها حزام االمان ،فإن :
ٍ
متساو.
أ -أثر التصادم على ركاب السيارتين

ب -تفيد األحزمة في منع الندفاع بنفس سرعة السيارة .
ج -الضرر على الركاب الذين يضعون األحزمة أكبر.

د -الضرر على الركاب الذين ل يضعون األحزمة أقل .

............................................................................................ .

 -19ما الداللة الرياضية لقانون نيوتن الثاني مما يلي ؟

ج -ك= ق × ت .

أ -ق= ك  +ت

د -ت = ق× ك .

ب -ق= ك× ت

-20القوة المحصلة المؤثرة في جسم تكسبه تسارعاً يتناسب طردياً مع مقدارها ويكون باتجاهها،
ما وحدة قياس القوة؟
2

أ .كجم  .م/ث

ب .كجم .م/ث

ج .كجم  .ث/م

د .كجم .ث/ 2م

............................................................................................
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 -21في تجربة المستوى المائل استخدمت عبير وهدى جسمين أ ،ب حيث أن كتلة الجسم أ=

ضعف كتلة الجسم ب وبدأت حركتيهما من نفس النقطة بحسب الشكل  ،ما العالقة بين القوتين

على الجسمين عند هذا الموضع؟
أ .القوة المؤثرة عليهما متساوية

ب .القوة المؤثرة على أ = ضعف القوة المؤثرة على ب.
ج .القوة المؤثرة على أ أقل من القوة المؤثرة على ب .

د .القوة المؤثرة على ب = ضعف القوة المؤثرة على أ .

............................................................................................ .

 -22استخدمت كرتين متماثلتين لتتدحرجا على سطحين أملسين مختلفين في الميل ،فما العبارة
الصحيحة للقوة التي يتأثر بها جسم عند النقطة  Aنتيجة لتدحرج الكرتين؟

أ .متماثلة في الحالتين.

ب .أكبر في حالة المسار  2ألنه أقصر .
ج .أكبر في حالة المسار  1ألنه أطول .

د .أكبر في المسار. 2

............................................................................................ .

 -23تتحرك عربة تحت تأثير القوى الموضحة بحسب الشكل  .ما مقدار القوة (ق) التي تجعل
العربة تتحرك بتسارع مقداره  2م/ث 2بوحدة النيوتن ؟

أ40 .

ب44 .

ج4 .

د36 .

 -24عربة تسير تحت تأثير قوة مقدارها  30نيوتن فأكسبتها تسارعاً مقداره  6م /ث 2فما كتلة
العربة بوحدة (كجم)؟

ج0.2.

أ180 .

د36 .

ب5 .

............................................................................................ .
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 -25أثرت طالبة على جسمين مختلفين فأكسبت الجسم  Aتسارعاً مقداره  2م /ث ، 2ونفس
القوة أثرت بها على الجسم  Bفأكسبته تسارعاً مقداره  6م/ث . 2فما العالقة بين كتلتي

الجسمين ؟

أ .كتلة  =Aكتلة B

ب .كتلة  = Aثلث كتلة B

ج .كتلة  Bأكبر من كتلة A

د .كتلة  3 = Aكتلة B

ٍ
مساو له في القوة ومضاد له في االتجاه  ،ما القانون المشار إليه في
 -26لكل فعل رد فعل
العبارة ؟

أ .نيوتن الثالث

ج .القوة المحصلة

ب .نيوتن األول

د .القصور الذاتي

............................................................................................ .

 -27ما العبارة الصحيحة المعبرة عن محصلة قوة الفعل ورد الفعل ؟
أ .تساوي الصفر ألنهما يعمالن في اتجاهين متضادين .
ب .لتساوي الصفر ألنهما يعمالن في جسمين مختلفين .
ج .في اتجاه القوة األكبر .

د .في اتجاه معاكس لقوة الفعل .

.............................................................................................
 -28يمثِّل الشكل المقابل انطالق الصاروخ  .ما السبب في اندفاعه ألعلى؟
أ .اندفاع الغازات ألسفل يمثل قوة رد الفعل .
ب .صعود الصاروخ ألعلى يمثل قوة الفعل .

ج .قوة رد الفعل المؤثرة من الغازات المندفعة .

د .قوة رد الفعل المؤثرة من الهواء

.............................................................................................

 -29عندما يسحب بدر خالد بقوة  50نيوتن أثناء تجربة شد الحبل فما العبارة الصحيحة التي
تصف القوة المؤثرة على بدر بوحدة النيوتن ؟

أ 25 .باتجاه قوة خالد نفسها .
ب 25 .نيوتن باتجاه خالد .
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ج 50 .تعمل باتجاه خالد وتسمى قوة الفعل .

د 50 .تعمل باتجاه خالد وتسمى قوة رد الفعل .
............................................................................................ .

-30وضعت سهام مكعبين وكرة فوقهما أوزانهم كما في الشكل المقابل ما القوة التي يؤثر بها
الجسم  Aعلى الجسم  B؟

أ 8 .نيوتن من أسفل ألعلى وتسمى قوة فعل .

ب 3 .نيوتن من أعلى ألسفل وتسمى قوة رد الفعل .
ج 3 .نيوتن من أسفل ألعلى وتسمى قوة رد فعل.

د 2 .نيوتن من أعلى ألسفل وتسمى قوة رد فعل .
............................................................................................ .
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ملحق ( )4اختبار مهارات التفكير التحليلي في الوحدة الثالثة الحركة وقوانين نيوتن
عزيزتي الطالبة:
يهدف الختبار الذي بين يديك إلى قياس مهارات التفكير التحليلي في الوحدة الثالثة من كتاب
العلوم للصف السابع من الفصل األول وهي بعنوان " الحركة وقوانين نيوتن " .حيث يتكون
الختبار من اثني عشر سؤالً  ،يجب اإلجابة عليها.
وتشمل هذه المهارات (التعرف على الصفات أو السمات  ،التفرقة بين المتشابه والمختلف ،التتابع،
التوقع /التخمين ،تحديد السبب والنتيجة)  ،وقد تم اختيارها بما يتالءم مع طبيعة المحتوى المعرفي
في وحدة الحركة وقوانين نيوتن .
والباحث إذ يشكر ويثمن حسن تعاونكن ،فإنني أرجو منكن قراءة التعليمات بعناية واهتمام  ،علماً
بأن هذه الدراسة ليس لها عالقة بالدرجات المدرسية وانما لغرض البحث العلمي فقط .
تعليمات االختبار:
 تكون اإلجابة على ورقة الختبار وفي الفراغ المحدد .
 قراءة كل سؤال بدقة وعناية قبل اإلجابة  ،ول تخمني اإلجابة .
 ل تتركي سؤالً دون إجابة .

ولكم جزيل الشكر
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 -1في الشكل التالي :

في رأيك هل تسير السيارة بتسارع ؟
…………………...........................................................................................
كيف عرفت؟
.............................................................................................
 -2يصف الجدول التالي حركة جسم في فترة زمنية كما هو موض :

في

السرعة (م/ث)

3

6

9

12

15

15

15

6

الزمن (ث)

1

2

3

4

5

6

7

10

رأيك هل يتحرك هذا الجسم بتسارع ؟
……………………….....................................................................

حدد الفترة الزمنية لكل تسارع ؟

………………..............................................................................

هل سيتوقف هذا الجسم ؟

..………....................................................................................

إن كان الجواب نعم متى؟

…………...................................................................................
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 - 3يسير الرجل في الشكلين من اليسار لليمين ورصدت صوره في أزمنة متساوية بحسب
الصورتين.

ما أوجه الشبه والختالف في الصورتين ؟
……………………….....................................................................
كيف توضح إجابتك لزميلك؟
.............................................................................................
.............................................................................................
 -4في نشاط تدحرج الكرة على المستوى المائل ثم على المستوى األفقي حيث كالهما أملس .ما
الفرق في التغير الذي يحدث لكل من الكميات الفيزيائية التالية :
الكمية الفيزيائية

في المنطقة أب

في المنطقة ب ج

اإلزاحة
السرعة
التسارع
.............................................................................................
 -5كرتان (أ ،ب) تتدحرجان من النقطة نفسها أعلى مستوى مائل  ،حيث أن كتلة الكرة أ =
ضعف كتلة الكرة ب
فعند وصول الكرتين أسفل المستوى المائل تكون .
سرعتيهما متشابه أم مختلفة ؟ .........................................
كيف عرفت وضح إجابتك ؟...........................................
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 -6الجدول المقابل يرصد ثالثة متسابقين كانت قياسات المسافة والزمن لحركاتهم بحسب ما
هو موض  .رتِّب المتسابقين من األسرع إلى األقل سرعة .
المتسابق

المسافة المقطوعة ( متر)

الزمن

A

120

 30ثانية

B

600

 2دقيقة

C

1000

 50ثانية

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
 -7سيارتان تسيران بسرعتين مختلفتين ،استخدم كل سائق الفرامل ليسير بتسارع بحسب
الجدول التالي.
رمز السيارة

التسارع ( م/ث) 2

السرعة (متر/ث)

A

12-

60

B

20-

80

أي
السيارتين يتوقف أولً :

..........................................................................................
وضح إجابتك؟
.............................................................................................
بماذا تنصح سائقي السيارات ؟
.............................................................................................
.............................................................................................
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 -8في الشكل المقابل اختلف سعيد ومحمد في تخمين القوة التي يؤثر فيها المكعب الكبير على
الصغير في الشكلين ؟

هل ستكون القوة في الشكلين متساوية أم مختلفة ؟
.............................................................................................
كيف تساعدهما في تبرير ذلك؟
.............................................................................................
 -9تتدحرج كرة من أعلى مستوى أملس مائل لتسير عل سط أفقي أملس .

ماذا تتوقع أن يحدث للكرة على السطح األفقي األملس ؟
.............................................................................................
وضح إجابتك
.............................................................................................
 -10تؤثر قوة متشابهة على جسمين مختلفين في الكتلة بحسب الشكل.

ماذا تتوقع أن تكون عالقة ق 1مع ق 2التي تجعل العربتين تسيران بالتسارع نفسه ؟
.............................................................................................
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وضح إجابتك
............................................................................................
.............................................................................................
 -11عندما يدفع رجل فيل بقوة بحسب الشكل المقابل .
هل تتوقع أن يكتسب الفيل تسارعاً ......................
ما عالقة تسارع الفيل بتسارع الرجل

.................................................................................

كيف عرفت ذلك ؟

.............................................................................................
.............................................................................................

 -12ماذا يحدث لجسم يتحرك على مستوى أفقي طويل وأملس بسرعة معينة ؟
يحدث
............................................................................................:
السبب......................................................................................:
هل يمكن تفسير ذلك حسب قوانين نيوتن ؟
.............................................................................................
كيف.......................................................................................:
.............................................................................................
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ملحق ( )5قائمة بأسماء السادة المحكمين
االسم

مكان العمل

الوظيفة

الدرجة

-1خالد خميس السر

جامعة األقصى

عميد كلية التربية

أستاذ دكتور

مناهج وطرق

-2صالح أحمد الناقة

الجامعة اإلسالمية

أستاذ جامعي

أستاذ دكتور

علوم

-3سعيد إبراهيم حرب

وزارة التربية

مدير عام

أستاذ

إدارة تربوية

-4مراد هارون سليمان األغا

وزارة التربية

والتعليم العالي

رئيس قسم
االمتحانات

دكتوراة

مناهج وطرق

كلية تدريب غزة –

محاضر غير متفرغ

دكتور

مناهج وطرق

الدولية

المفتوحة

 -5فرج إبراهيم أبو شمالة

والتعليم

وكالة الغوث

– جامعة القدس

العلمية

مساعد

التخصص

تدريس

تدريس
تدريس

 -6محمد منير أبو شاويش

وكالة الغوث

منسق وحدة الجودة

ماجستير

علوم

-7هاني عبد القادر األغا

وزارة التربية

معلم

أستاذ

مساعد

مناهج وطرق
تدريس

-8آمال حسين أبو شاويش

وزارة التربية

قسم االختبارات

ماجستير

مناهج وطرق

 -9جابر حسين محمود األشقر

جامعة األقصى

أستاذ مساعد –

أستاذ

تدريس العلوم

 -10محمود حسن محمود األستاذ

جامعة األقصى

أستاذ دكتور

أستاذ دكتور

مناهج وطرق

وكالة الغوث

رئيس مركز التطوير

ماجستير

علوم

 -11محمد نبهان عبد الهادي

الدولية

والتعليم
والتعليم

الدولية

محاضر
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مساعد

تدريس العلوم

تدريس العلوم

المالحق

ملحق رقم ()6
أوراق عمل الطالب في الوحدة الثالثة الحركة وقوانين نيوتن
فصل أول مبحث العلوم العامة باستخدام برمجيات فيت للمحاكاة التفاعلية

أوراق العمل في الوحدة الثالثة " الحركة وقوانين نيوتن "مبحث العلوم العامة باستخدام تقنيات
(  )PhETالصف السابع األساسي فصل أول 2019 -2018
المدرسة
اسم الطالبة
الصف والشعبة
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اسم الدرس  :الحركة االنتقالية

الصف السابع األساسي  -ف1
ورقة عمل
األهداف  -1 :يتعرف مسارات الحركة المتنوعة
 – 3يحسب المسافة واإلزاحة ألجسام متحركة .

 – 2يميز بين مفهومي المسافة واإلزاحة

 -1تأمل الصور في الشكل المقابل ثم أجب :
مسارات الحركة لألجسام في الصورتين ( متشابهة/مختلفة)
كيف عرفت ذلك؟..........................................................
ما الكميات الالزم معرفتها لوصف حركة الجسم  ............و..............
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يعرض المعلم برمجية الرجل المتحرك ويطلب من التالميذ تحريك الرجل  6أمتار لليمين ثم
إعادته مسافات مختلفة إلى اليسار مسافة 4أمتار في الحالة األولى  ،ثم خمسة أمتار في الحالة
الثانية  ،ثم  6أمتار في الحالة الثالثة  ( ،وذلك من خالل وضع المؤشر على الرجل
والضغط على الزر األيسر للماوس ) ثم ملء الجدول التالي :

رقم المحاولة
األولى
الثانية
الثالثة

الحركة لليمين
( متر)
6
6
6

الحركة لليسار
( متر)
4
5
6

المسافة الكلية
المقطوعة (متر)

اإلزاحة
(متر)

مالحظة  :اإلزاحة وتقرأ من أيقونة المكان  .مما سبق :
المسافة هي .................................................................................................... :
اإلزاحة هي.................................................................................................. :
ضع عالمة (  )أو ( )بما يناسب علمياً للعبارات التالية :
 -1المسافة الكلية التي يقطعها الجسم من بداية الحركة لنهايتها ممكن أن تساوي صفر().......
 -2اإلزاحة التي يقطعها الجسم من بداية الحركة لنهايتها ممكن أن تساوي صفر ().......
ب -تأمل الشكل ثم أجب عما يلي :
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انطلقأسعدمنبيتهإلىالناديثمإلىالمسجدوتوقففيالبقالةفإنالمسافةواإلزاحةالتيقطعها
تساوي :
المسافة= ...............................................
اإلزاحة=  ..................................................
قارن حسب المطلوب :
وجهالمقارنة 

المسافة 

المفهوم 



وحدةالقياس 



اإلزاحة 

 -1في الشكل المقابل :

عندمايتحركالرجلمسافة6أمتارلليمين،ثميعودويتحركخمسةأمتارلليسار،ماالمسافة
واإلزاحةالتييقطعهاالرجلعلىالترتيببوحدةالمتر؟ 
أ)5،6(-ب)5،11(-ج)1،11(-د )11،1(-
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اسم الدرس  :سيارات إخوتي

الوحدة الثالثة الحركة وقوانين

ورقة عمل
األهداف  -1 :يحدد المتغيرات الفيزيائية المرتبطة بتحديد سرعة الجسم
 – 2يستنتج مفهوم السرعة .

 – 3يوظف قانون السرعة لحل مسائل متنوعة

 -1تأمل الصور في الشكل المقابل ثم أجب :

أي المتسابقين سيكون الفائز ؟ .............................................
كيف عرفت ذلك؟..........................................................
ما المتغيرات الواجب معرفتها لوصف سرعة الجسم  ............و..............
يعرض المعلم برمجية الرجل المتحرك ويطلب من التالميذ تحريك الرجل  4أمتار لليمين
 يطلب من التالميذ قراءة عداد الزمن بالثواني  ،وأخذ قراءة الزمن من الرسم البياني . يطلب من التالميذ تكرار الخطوات السابقة في ثالث حالت عند تحريك الرجل بسرعةعالية ومتوسطة وبطيئة .
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 يطلب من التالميذ تعبئة الجدول .مالحظة (:يتم تحريك الرجل من خالل وضع المؤشر على الرجل والضغط على الزر
األيسر للماوس )
رقم المحاولة

المسافة لليمين ( متر)

األولى

4

الثانية

4

الثالثة

4

الرابعة

4

120

الزمن (بالثانية )

المسافة  /الزمن

المالحق
في رأيك أي المحاولت كانت سرعة الرجل أكبر ما يمكن ؟ ………………………………
كيف تفسر ذلك ؟ ........................... .............................................
ما المتغير الفيزيائي الذي حدد مقدار السرعة  ،وما عالقته بقيمة السرعة ؟
...........................................................................................
ما الكمية الفيزيائية التي تعبر عن العمود الرابع وما وحدة القياس؟
...........................................................................................
مما سبق ما تعريفك للسرعة ؟
.............................................................................................
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اسم الدرس  :سيارات إخوتي

الصف السابع األساسي  -ف1
ورقة عمل

األهداف  -1 :يحدد المتغيرات الفيزيائية المرتبطة بتحديد سرعة الجسم
 – 2يستنتج مفهوم السرعة .

 – 3يوظف قانون السرعة لحل مسائل متنوعة

اإلجراءات :
 يعرض المعلم البرمجية ويطلب من التالميذ اختيار سرعة معينة للرجل المتحرك ( من خاللالضغط على أيقونة السرعة وكتابة قيمة معينة  ،ثم الضغط على أيقونة المتجه إلظهار سهم
المتجه ومقداره .

 يشغل الطالب الرجل المتحرك بسرعات مختلفة لمدة ثانيتين ويحدد المسافة المقطوعة في هذاالزمن .
 يمأل الجدول حسب المطلوب. -يقارن المسافة المقطوعة مع سرعة الرجل .
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زمن
سرعة الرجل
رقم
المحاولة ( متر/ث) (بالثانية )
األولى

1

2

الثانية

2

2

الثالثة

3

2

الرابعة

4

2

الخامسة

5

2

المسافة
المقطوعة(متر)

ما العالقة بين العمود الثالث مع العمود األول ؟

 -عند ثبوت الزمن تزداد المسافة التي يقطعها الرجل المتحرك بزيادة ....................

ضع عالمة ) (أو ( ) أمام العبارة التالية :

 ).......( -1المسافة التي يقطعها الجسم المتحرك تعتمد على سرعته.
 ).......( -2تزداد المسافة التي يقطعها الجسم المتحرك بزيادة سرعته .
 ).......( -3تزداد المسافة التي يقطعها الجسم المتحرك بزيادة سرعته في زمن محدد .
إرشاد  :يمكن إظهار راسم المكان لتحديد المسافة التي يقطعها الرجل بسرعات مختلفة
خالل زمن محدد  .أو أخذ القراءة مباشرة من التدرج أسفل قدميه .
خالل تنفيذ النشاط لتقصي سرعة الرجل المتحرك سجلت ثالث مجموعات النتائج التالية :
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رقم المجموعة

المسافة
المقطوعة(متر)

زمن (ث)

األولى

10

2

الثانية

6

3

الثالثة

8

1.5

أي المجموعات كان الرجل األسرع ؟
.............................................................................................
.............................................................................................
كيف عرفت ذلك ؟
.............................................................................................
 اعتاد سعيد الذهاب من منزلهم إلى منزل عمه الذي يبعد مسافة  800متر وفي كل مرةيستغرق ذلك  20دقيقة منه  ،فكم من الزمن يلزم لسعيد للذهاب للنادي الذي
يبعد عن منزلهم مسافة  1200متر ؟
 أكتب األرقام المفقودة في الجدول علماً بان الجسم المتحرك يسير بسرعة متوسطة ثابتهرقمالحالة 
األولى 
الثانية 
الثالثة 
الرابعة 


المسافةالمقطوعة(متر)  زمن(بالثانية) 
 600
 .....
 60
 1200
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 15
 60
 .....
 .....


المالحق
اسم الدرس  :التسارع الثابت

الصف السابع األساسي  -ف1
ورقة عمل

األهداف  -1 :يحدد المتغيرات الفيزيائية المرتبطة بتحديد تسارع الجسم
 – 2يستنتج مفهوم التسارع .

 – 3يوظف قانون التسارع لحل مسائل متنوعة

اإلجراءات :

 يعرض المعلم صورة السيارتين في الشكل المقابل ويطلب من التالميذ تحديد الفرق بينهما . ضع عالمة ضععالمةأوبمايناسبالعباراتالتالية : ).....(-1تسير السيارتان بسرعة متوسطة متغيرة مع الزمن .
).....( -2يلزملمعرفةالتسارعمعرفةسرعةالجسمأثناءالحركة.
في أي الصورتين يوجد تسارع للسيارة ؟ كيف عرفت
.............................................................................................
 يعرض المعلم البرمجية ويطلب من التالميذ اختيار سرعة معينة للرجل المتحرك ( من خاللالضغط على أيقونة التسارع وكتابة قيمة معينة  ،ثم الضغط على أيقونة المتجه إلظهار سهم
المتجه ومقداره .
 يضغط عل الرسم البياني للسرعة إلظهار قيمته . يشغل الطالب الرجل المتحرك بتسارعات مختلفة ويرصد التغير في سرعته أثناء الحركة -يمأل الجدول التالي حسب المطلوب :

125

المالحق

أكتب في أيقونة التسارع الرقم  1ثم اضغط على أيقونة

 :نقيس سرعة الرجل بعد

كل ثانية من الحركة ( وذلك من خالل التحكم بساعة العداد أعلى يسار الشاشة )
زمن (بالثانية )

التسارع (متر/ث)2

الفرق في السرعات

1
2
3
4

 ماذا تالحظ على قراءة السرعة بمرور الزمن هل هي ثابتة أم متغيرة ؟..................................................................................
 ماذا تالحظ على عمود الفرق بين السرعات ؟ وعلى ماذا يدل ذلك ؟.....................................................................................
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 ماذا تسمي العمود الثالث ؟ وما وحدة قياسه ؟.............................................................................................
 كرر نفس الخطوات عندما يكون التسارع  2أو : 3مما سبق ما المقصود بالتسارع :
.............................................................................................
متى يكون التسارع موجباً ومتى يكون سالباً ؟
موجباً عندما ………………………………………………………………….
سالباً عندما…………………………………………………………………….
أعط مثالين لحركة جسم بتسارع موجب :
................................. -2 ..........................................-1
أعط مثالين لحركة جسم بتسارع سالب :
..........................-2 ............................................... -1
أجب عن األسئلة التالية:
 -1في

الشكل المقابل إذا توقف السيارة خالل  4ثواني .فما تسارع السيارة؟
2

أ5 .م/ث

ب 80 .م/ث
2

ج5- .م/ث

د5 - .م/ث
……………………………………………………………………………………..
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 -2سيارتان تتحركان حسب الجدول التالي  ،أي العبارات صحيحة ؟
رمز السيارة

السرعة (متر/ث)

التسارع ( م/ث) 2

A

 60

 12-

B

 80

 20-

أ .كلتا السيارتين ستتوقف في نفس اللحظة .
ب .السيارة

A

ستتوقف أولً .

ج .السيارة

B

ستتوقف أولً .

د .لن تتوقف السيارتين لن سرعتيهما موجبة .
.....................................................................................
 -3الشكل يوض موقع الجسم في كل ثانية أثناء حركته من  Aإلى  . Bأي العبارات تصف
حركة الجسم فيما يلي ؟

أ .يقطع الجسم إزاحات متساوية في أزمنة متساوية .
ب .يسير الجسم بسرعة منتظمة .
ج .يسير الجسم بتسارع منتظم موجب .
د .يتحرك بتسارع منتظم سالب .
.....................................................................................
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 -4الشكل يوض موقع الجسم في كل ثانية أثناء حركته من  Aإلى B
أي من العبارات التالية الصحيحة ؟

أ .يتحرك الجسم بسرعة منتظمة .
ب .يقطع الجسم إزاحات متساوية في أزمنة متساوية
ج .يسير الجسم بتسارع منتظم موجب .
د .يتحرك بتسارع منتظم سالب .
.....................................................................................
 -5عندما يسير الرجل المتحرك بتسارع مقداره  3م/ث 2فذلك يعني :
أ .يقطع مسافة مقدارها 3م في كل ثانية .
ب -تتزايد المسافة التي يقطعها بمعدل 3م/ث .
ج .تتزايد سرعته بمقدار 3م /ث في كل ثانية .
د .السرعة تبقى ثابتة والتسارع يزداد بمقدار  2م/ث. 2
.....................................................................................
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اسم الدرس  :كرة تتدحرج

الصف السابع األساسي  -ف1
ورقة عمل

األهداف  -1 :يحدد المتغير الفيزيائي المرتبط بتغبر الحالة الحركية للجسم المتحرك أسفل وأعلى
المنحدر .
 - – 2يكتب التعميم الذي يصف السرعة والتسارع للجسم الهابط ألسفل مستوى مائل  ،وكذلك في
حالة الصعود .
 – 3يستنتج التعميم الذي يصف السرعة والتسارع للجسم المتحرك على مستوى أفقي .
اإلجراءات :
 -يعرض المعلم صورة الكرة في الشكل المقابل ويطلب من التالميذ مناقشتها:

 يطلب من التالميذ اإلجابة على السؤال  :ضععالمةأوبمايناسبالعبارةالتالية: ).....(-1تتدحرج الكرة من أعلى ألسفل المنحدر بدون تأثير قوة محركة  .
).....(-2تتدحرج الكرة من أسفل ألعلى المنحدر بدون تأثير قوة محركة  .
).....(-3تتدحرج الكرة على المستوى األفقي بدون تأثير قوة محركة  .
ما المتغير الفيزيائي المسئول عن الحركة ألسفل وألعلى المنحدر
.....................................................................................
 يعرض المعلم برمجية (المنحدر) ويطلب من التالميذ اختيار جسم معين من القائمة المنسدلةعلى اليمين  ،واختيار حالة منعدم الحتكاك .
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 يضغط باستخدام السهم وزر الفارة األيسر ويختار ارتفاع المنحنى المائل وليكن بزاوية ميلمقدارها ْ. 7

 يختار من القائمة المنسدلة ( اختر الجسم ) خيار حافظة ملفات . يضغط على السهم وزر الفارة األيسر ويحركها ألعلى المنحدر. يمسح البيانات السابقة من زر امسح ثم يضغط على زر انطلق يراقب العدادات على يسار الشاشة والتي تشمل زمن الحركة والسرعة . -يراقب قراءة السرعة أثناء الهبوط  ،وكذلك قراءتها على السطح األفقي .

131

المالحق
أكمل الجدول التالي :
نوع الجسم

السرعة على المستوى

السرعة على المستوى األفقي

المائل(متر/ث)

(متر/ث)

حافظة ملفات
ثالجة
قفص
كلب منزلق
من الجدول السابق :
 -1ماذا تالحظ عل العمود الثالث وما تفسيرك
.............................................................................................
 أثناء الحركة على المستوى األفقي هل يوجد تغير في سرعة الجسم وماذا تستنتج من ذلك.............................................................................................
أكمل التعميم التالي :
 عندما يتحرك الجسم على مستوى أفقي عديم الحتكاك تكون سرعته  ، ...............والقوةالمؤثرة عليه تساوي..................
 -2أثناء حركة الجسم على المستوى المائل ألسفل ماذا لحظت على عداد السرعة
……………................................................................................
ما تفسر ذلك
.............................................................................................
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ما اسم القوة المؤثرة عل الجسم ..............................................................
أكمل التعميم التالي :
 عندما يتحرك الجسم على مستوى مائل عديم الحتكاك ألسفل تكون سرعته ، ...............والقوة المؤثرة عليه تساوي.................
كرر نفس الخطوات السابقة باختيار قوة معينة لتحريك الجسم ( ضع السهم على الجسم واضغط
بزر الفارة األيسر لتحريكه أعلى المستوى المائل ) ثم اتركه
 ماذا تالحظ على قراءة عداد السرعة أثناء الصعود . هل كانت القراءة متزايدة أم متناقصة ؟ ماذا يحدث للجسم أعلى المنحدر ؟..………………............................................................................
أكمل التعميم التالي :
 -3عندما يتحرك الجسم على مستوى مائل عديم الحتكاك ألعلى تكون سرعته ، ...............
وتسارعه .................................................
سؤال  :عندما يتدحرج جسمان مختلفان أحدهما كتلته كبيرة واَلخر صغيرة من نفس النقطة على
مستوى مائل فإن السرعة أسفل المنحنى تكون:
أ .أكبر للجسم األصغر في الكتلة .
ب .أكبر للجسم األكبر كتلة أكبر ألنه ينحدر بسرعة .
ج .متساوية لكل منهما .
د .أقل للجسم الكبير .
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اسم الدرس  :القانون األول لنيوتن

الصف السابع األساسي  -ف1
ورقة عمل

األهداف  -1 :يحدد المتغيرات الفيزيائية المرتبطة بتغبر الحالة الحركية للجسم .
 – 3يوضح مفهوم القصور الذاتي

 – 2يستنتج قانون نيوتن األول
اإلجراءات :

 يعرض المعلم صورة القطار في الشكل المقابل ويطلب من التالميذ إجابة األسئلة التالية : ).....(-1يستطيع القطار تجنب حدوث اصطدام دائماً 
).....(-2توقفالقطاراليعتمدعلىسرعته .
بماذا تنصح السائق
.............................................................................................
ما المتغير الفيزيائي المسئول عن توقف القطار
.............................................................................................
 يعرض المعلم برمجية (القوى والحركة) ويطلب من التالميذ اختيار جسم معين من أيقونة.

 ،واختيار إظهار المتجهات وقوة الحتكاك من القائمة

المنسدلة على اليمين .
 -يضغط عل أيقونة القوة المطبقة باستخدام السهم وزر الفارة األيسر ويبدأ بزيادة القوة تدريجياً .
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 يرصد أقل قوة تلزم لتغيير حالة الجسم من السكون للحركة ،وذلك بأخذ القراءة الدنيا التي تظهرفي أيقونة القوة المطبقة .

 يمأل الجدول التالي حسب المطلوب:الجسم

كتلته (كجم)

أقل قوة تلزم
لتحريكه(نيوتن)

قفص
كلب نائم
ثالجة
كتاب

أكمل العبارات التالية بما يناسبها علمياً:
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 -1القوة هي
............................................................................................. :
 -2القوة األقل الالزمة لتحريك الجسم تعتمد على ............................................
قارن بين القوة التي لزمت لتحريك الثالجة وتلك التي حركت الكتاب  .ما تفسيرك ؟
.............................................................................................
هل يستطيع الجسم تغير حالته الحركية من تلقاء نفسه  .ماذا تسمى هذه الظاهرة .
……………………………………………………………………………………...
ما مفهومك للقصور الذاتي ؟
.............................................................................................
المتغير الفيزيائي المسئول عن تغيير الحالة الحركية للجسم يسمى .............................
 -تأمل الشكل المقابل :

ما سبب انزلق الحقيبة .....................................................................
ماذا نسمي ذلك ...........................................................................
ماذا تنصح السائق .........................................................................
أكتب نص قانون نيوتن األول :
........................................................................................
ويسمى هذا القانون قانون .................................................................
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المالحق
اسم الدرس  :القانون الثاني لنيوتن

الصف السابع األساسي  -ف1
ورقة عمل

األهداف  -1 :يستنتج قانون نيوتن الثاني  – 2 .يوضح العالقة بين القوة المحصلة المؤثرة
في جسم وكتلته  – 3يوضح العالقة بين القوة المحصلة المؤثرة في جسم وتسارعه .
اإلجراءات :

 يعرض المعلم صورة الطفل الذي يستخدم النقيفة في الشكل المقابل ويطلب من التالميذ مناقشةما يلي :
 -1قوة الشد المؤثرة في الحجر ل تعتمد على مقدار الستطالة في مطاط النقيفة ؟ 
-2ماالقوىالمؤثرةفيالحجربعدانطالقهمنالنقيفة؟ 
بماذا تنصح الطفل لزيادة قوة انطالق الحجر ؟
.............................................................................................
ما إجراءات السالمة
.............................................................................................
 يعرض المعلم برمجية ( )rampويطلب من التالميذ اختيار جسم معين من أيقونة ،واختيار إظهار المتجهات وسطح عديم الحتكاك من
القائمة المنسدلة على اليمين وزاوية ميل مقدارها ْ.30
 -يضغط عل أيقونة القوة  showمن أعلى القائمة المنسدلة على اليمين باستخدام السهم .
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 يضع الجسم أعلى المستوى المائل ويالحظ القوة المحصلة التي تظهر باللون األخضر وطولمتجهها.

امأل الجدول التالي حسب المطلوب:الجسم

كتلته (كجم)

ثالجة

200

صندوق خشبي

100

خزانة ملفات

50

كلب نائم

25

كتاب

10
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طول متجه القوة المحصلة
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من الجدول السابق :
 -1قيمة القوة المحصلة تعتمد على . ...................
 -2تتناسب القوة المحصلة المؤثرة في الجسم تناسباً  .............مع كتلته .
لحظ متجه القوة المحصلة عندما يتحرك الجسم على المستوى األفقي :
 -1هل المتجه يظهر له قيمة أم ل ؟ ما تفسيرك ؟
 -2القوة المؤثرة على الجسم أثناء حركته على السطح المائل تسمى
.............................................................................................
 -3التسارع الذي يكتسبه الجسم الساقط سقوطاً ح اًر يساوي ...................................
نشاط (:)2
 اختر المستوى المائل بزاوية ْ10وليكن الثالجة مثالً .

 اختر جسم معين من أيقونة غير زاوية الميل بوضع السهم على المستوى والضغط بالزر األيسر . -امأل الجدول التالي :

ه) 10
زاوية الميل ( ْ

20

15

طول متجه القوة
المحصلة
من الجدول السابق :
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25

30
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 -1ما نوع العالقة بين القوة المحصلة المؤثرة على الجسم المتحرك على مستوى مائل وزاوية ميل
المستوى ؟
.............................................................................................
 -2ما نوع العالقة بين القوة المحصلة المؤثرة على الجسم المتحرك وتسارعه ؟
.............................................................................................
 -3إذا أثرت قوة محصلة في جسم ما فإنها تكسبهه  ................يتناسب طردياً مع مقدارها
ويكون في اتجاهها .
 -4أكتب نص قانون نيوتن الثاني :
.............................................................................................
.............................................................................................

 -5الصيغة الرياضية لقانون نيوتن الثاني  :ق

المحصلة

 -6وحدة قياس القوة .................
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اسم الدرس  :القانون الثالث لنيوتن

الصف السابع األساسي  -ف1
ورقة عمل

األهداف  -1 :يعرف قوة الفعل  – 2 .يعرف رد قوة الفعل  – 3يستنج قانون نيوتن الثالث
 -4 .يطبق القانون في مواقف جديدة .
اإلجراءات :

 يعرض المعلم صورة لرائدي الفضاء عندما يدفع أحدهما زميله بقوة معينة ومناقشة ما يلي : -1ماذا تسمي قوة تأثير الرائد األول على اليمين؟ 
-2ماذا تسمي القوة التي يتأثر بها الرائد الثاني على اليسار؟ 
 -3ما اتجاه تأثير كل قوة ؟
.............................................................................................
 -4ما العالقة بين مقدار القوتين ؟
.............................................................................................
 يعرض المعلم برمجية ( )esaويطلب من التالميذ مالحظة اتجاه تأثير قوة الرائد على اليمينوكذلك اتجاه تأثير قوة الرائد على اليسار.
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 أكتب نص العالقة بين القوتين  .وماذا تسمي هذا النص . في رأيك ماذا يحدث للقوتين عندما تكون كتلة الرائدين مختلفة ؟ هل يمكن تطبيق القانون ؟ -ماذا لحظت على المسافة التي تحركها الرائدين في حالة اختالف كتلتيهما  .وما تفسيرك ؟

 -يعرض المعلم حالة انطالق الصاروخ من الفيديو

 ويناقش قوة الفعل وقوة رد الفعل  ،ويطلب من التالميذ اإلجابة على األسئلة التالية : -1قوة الفعل هي ...............................................................
 -2قوة رد الفعل ...............................................................
 -3ما العالقة بين مقداريهما ....................................................
 -4ما العالقة بين اتجاهيهما ....................................................
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سؤال:
 -4ما العالقة بين اتجاهيهما ...................................................

 -1قارن بين القوتين من حيث المقدار والتجاه ؟
.............................................................................................
 -2بم تفسر محصلة القوتين ل تساوي الصفر؟
.............................................................................................
 -3ما العالقة بين تسارع الفيل والرجل علماً بأن كتل الفيل =  10أمثال كتلة الرجل؟
..................................................................................
 -4احسب تسارع الفيل إذا علمت أن تسارع الرجل =  10م/ث 2؟
.............................................................................................
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المالحق
ملحق ( )7إعداد الدروس للوحدة الثالثة الحركة وقوانين نيوتن مبحث العلوم العامةباستخدام تقنياتPhET
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