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أ
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ب

شكر وتقدٌر
هِٵ{
هِٵ ځي٦ٹٔ ؾٳهځطٵ ٴتِٵ ٭ځظِٜسٳْٳٸ ڂ
اؿُس هلل دٌ َٔ قاٚ} : ٌ٥ٳإِشٵ تٳأځشٳٸٕٳ ضٳبٴٸ ڂ
(إبطاٖ ,ِٝآ .)7:١ٜؾايًِٗ يو اؿُس ٚايؿهط محسٶا ًٜٝل ظٚ ٍ٬دٗو
ٚعع ِٝغًڀاْو ,ؾبتٛؾٝكو ٚبكسضتو ٚعْٛو يٚ ٞؾكتين ٱمتاّ ٖصا ايبشح,
ؾشُسٶا يو ٜا ضبٻٓا محسٶا نجريٶا طٝٿبٶا َباضنًا نُا ؼبټ ٚتطنٚ ,٢ايك٠٬
ٚايػ ّ٬عً ٢أؾطف ا٭ْبٝاٚ ٤املطغًني غٝسْا قُس ٚعً ٢آي٘ ٚقشب٘
أمجعني.
ٜ ٫ػٝب عٔ شٖين ٚ -أْا أغڀط ٖص ٙايهًُات اييت أختِ بٗا عًُٞ
ايبشج ٞايهجري ممٔ اغتشكٛا ايؿهط ٚايتكسٜط; عطؾاْٶا َين مبا بصئَ ٙٛ
دٗس ٱمتاّ ٖص ٙايسٿضاغٚ ,١أخل بايؿهط ايسنتٛض ايؿانٌ /إبطاٖ ِٝعبس
اهلل احملٝػٔ ايص ٟتؿهٻٌ َؿهٛضٶا باٱؾطاف عًٖ ٢ص ٙايطغايٚ ,١قس نإ
ٯضا ٘٥ايػسٜسَٚ ٠تابعت٘ اؿجٝج ١ا٭ثط ايٛانح يف بًٛضٖ ٠صا ايبشح; ؾً٘ َين
أمس ٢آٜات ايؿهط ٚايتكسٜط.
ٚأز ٜٔبايؿهط نصيو يؿطن ١فس ايتڀٜٛط اييت قسَت ي ٞبطْاَر
َكُٻُٶا يًُشانا ٠اؿاغٛبٚ ,١ٝأخل أٜهٶا بايؿهط ايسنتٛض ايؿانٌ
ازَْٛس َاضٜوٚ ,ايسنتٛض ٠ايؿانً ١ؾطف ا٭محس ٟعًَ ٢ا قسَا ٙئَ ٞ
َ٬سعاتٺ ٚتٛدٗٝات يف تڀبٝل ٖص ٙايسضاغ.١
نصيو أز ٜٔبايؿهط ٚاَ٫تٓإ إىل عه ٟٛؾٓ ١املٓاقؿ ١ايؿانًني:
ايسنتٛض َٓكٛض غٚ ,ْٞٛايسنتٛضٖ ٠اي ١غـ عًَ ٢ا قسَا ٙي َٔ ٞآضا٤
قٝٿُٚ ١تٛدٗٝات غسٜس.٠
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ج

نُا أتٛد٘ بايؿهط اؾع ٌٜإىل:
ا٭غتاش /ق٬ح عباؽ.
ٚا٭غتاش /عً ٞغاَ.ٞ
ٚا٭غتاشَ /كڀؿ ٢أْٛض.
ٚا٭غتاش ٢ْٗ /٠اؿذ.ًٞٝ
ٚقبٌ إٔ أختِ غڀٛضًٜ ,ٟح عًٞٻ ٖادؼٷ ٜٓ ٫ؿو إٔ أغڀط ;ٙيٝهٕٛ
ختاَٶا يهًُاتٚ ٞعطؾاْٶا َين باؾُ ٌٝيهٌ َٔ استهٔ أًَٚ ٞدٗس...ٟ
ٚايسٟٸ ايععٜع ,ٜٔايًص ٜٔقسٻَا ايسعِ املازٚ ٟاملعٓٚ ,ٟٛنصيو إخٛاْٞ
ٚأخٛات ,ٞؾًِٗ َين دع ٌٜايؿهط ٚايعطؾإ.
الباحثة
أماني الجهني
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د

ؾٗطؽ احملتٜٛات
أٚيًا :ؾٗطؽ املٛنٛعات.
ايكؿش١

املٛنٛع
ايبػًُ.١

أ

ؾهط ٚتكسٜط.

ب
ايؿٗاضؽ

أٚيًا :ؾٗطؽ املٛنٛعات.

ز

ثاْٝٶا :ؾٗطؽ اؾسا.ٍٚ

ظ

ثايجٶا:ؾٗطؽ ايطغ ّٛايبٝاْ.١ٝ

ح

ضابعٶا٬َ :سل ايبشح.

ط

َػتدًل ايبشح بايًػ ١ايعطب.١ٝ

ٟ

ايؿكٌ ا٭ :ٍٚاٱطاض ايعاّ يًبشح.
املكسَ.١

2

َؿهً ١ايسضاغ.١

6

أٖساف ايسضاغ.١

8

أُٖ ١ٝايسضاغ.١

8

َكڀًشات ايسضاغ.١

9

سسٚز ايسضاغ.١

10
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ه

ايؿكٌ ايجاْ :ٞاٱطاض ايٓعطٚ ٟايسضاغات ايػابك.١
أٚيًا :احملانا ٠اؿاغٛب(١ٝاملكسَ.)١

12

َؿٗ ّٛاحملانا ٠اؿاغٛب.١ٝ

15

أُٖ ١ٝاحملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تعً ِٝايؿٝعٜا.٤

18

خكا٥ل احملانا ٠اؿاغٛب.١ٝ

24

بطاَر احملانا ٠اؿاغٛب.١ٝ

28

ايؿطم بني احملاناٚ ٠ايُٓصد.١

33

َعٛقات اغتدساّ بطاَر احملانا ٠اؿاغٛب.١ٝ

35

ثاْٝٶاَٗ :اضات عًُٝات ايعًِ.

36

أَُٖٗ ١ٝاضات عًُٝات ايعًِ.

37

تكٓٝؿات َٗاضات عًُٝات ايعًِ.

39

ثايجٶا :احملانا ٠اؿاغٛبٚ ١ٝعًُٝات ايعًِ

47

ايؿكٌ ايجايحَٗٓ :ر ايبشح ٚإدطا٤ات٘.
أٚيًاَٗٓ :ر ايبشح.

50

ثاْٝٶا :أزٚات ايبشح.

50

ثايجٶا :فتُع ايبشح ٚعٓٝت٘.

52

ضابعٶا :اٱدطا٤ات (اـڀٛات).

52

ايؿكٌ ايطابعْ :تا٥ر ايبشح َٓٚاقؿتٗا.
- 1ايٓتا٥ر املتعًك ١بايػ٪اٍ ا٭.ٍٚ

55
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- 2ايٓتا٥ر املتعًك ١بايػ٪اٍ ايجاْ.ٞ

56

- 3ايٓتا٥ر املتعًك ١بايػ٪اٍ ايجايح.

58

- 4ايٓتا٥ر املتعًك ١بايػ٪اٍ ايطابع.

60

 - 5ايٓتا٥ر املتعًك ١بايػ٪اٍ اـاَؼ.

62

- 6ايٓتا٥ر املتعًك ١بايػ٪اٍ ايػازؽ.

64

َٓاقؿ ١ايٓتا٥ر.

66

و

ايؿكٌ اـاَؼ :اـامت.١
أٚيًاًَ :دل ايبشح.

69

ثاْٝٶا:ايتٛقٝات.

71

ثايجٶا:املكرتسات.

72
َطادع ايبشح.

أٚيًا:املطادع ايعطب.١ٝ

74

ثاْٝٶا:املطادع ا٭دٓب.١ٝ

79

امل٬سل.

85

َػتدًل ايبشح بايًػ ١اٱلًٝع.١ٜ

102
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ز

ثاْٝٶا :ؾٗطؽ اؾسا.ٍٚ
ّ
1

عٓٛإ اؾسٍٚ
اؾس ٍٚاـام مبٛاقؿات اختباض َٗاضات عًُٝات ايعًِ

ايكؿش١
51

ايتهاًَ.١ٝ
2

ق( ١ُٝت) يس٫ي ١ايؿطٚم يف َتٛغڀ ٞزضدات ايڀايبات بني

55

ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعس ٟبايٓػب ١يتشسٜس املتػريات.
3

ق( ١ُٝت) يس٫ي ١ايؿطٚم يف َتٛغڀ ٞزضدات ايڀايبات بني

57

ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعس ٟبايٓػب ١يًتعطٜـ اٱدطا.ٞ٥
4

ق( ١ُٝت) يس٫ي ١ايؿطٚم يف َتٛغڀ ٞزضدات ايڀايبات بني

59

ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعس ٟبايٓػب ١يؿطض ايؿطٚض
5

ق( ١ُٝت) يس٫ي ١ايؿطٚم يف َتٛغڀ ٞزضدات ايڀايبات بني

61

ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعس ٟبايٓػب ١يتؿػري ايبٝاْات.
6

ق( ١ُٝت) يس٫ي ١ايؿطٚم يف َتٛغڀ ٞزضدات ايڀايبات بني

63

ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعس ٟبايٓػب ١يًتكُ ِٝايتذطٜيب.
7

ق( ١ُٝت) يس٫ي ١ايؿطٚم يف َتٛغڀ ٞزضدات ايڀايبات بني

65

ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعس ٟيعًُٝات ايعًِ فتُع.١
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ح

ثايجٶا :ؾٗطؽ ايطغ ّٛايبٝاْ.١ٝ
ّ
1

عٓٛإ ايطغِ ايبٝاْٞ

ايكؿش١

َتٛغڀ ٞزضدات ايڀايبات بني ايتڀبٝكني :ايكبًٞ

56

ٚايبعس ٟبايٓػب ١يتشسٜس املتػريات.
2

َتٛغڀ ٞزضدات ايڀايبات بني ايتڀبٝكني :ايكبًٞ

58

ٚايبعس ٟبايٓػب ١يًتعطٜـ اٱدطا.ٞ٥
3

َتٛغڀ ٞزضدات ايڀايبات بني ايتڀبٝكني :ايكبًٞ

60

ٚايبعس ٟبايٓػب ١يؿطض ايؿطٚض.
4

َتٛغڀ ٞزضدات ايڀايبات بني ايتڀبٝكني ايكبًٞ

62

ٚايبعس ٟبايٓػب ١يتؿػري ايبٝاْات
5

َتٛغڀ ٞزضدات ايڀايبات بني ايتڀبٝكني :ايكبًٞ

64

ٚايبعس ٟبايٓػب ١يًتكُ ِٝايتذطٜيب.
6

َتٛغڀ ٞزضدات ايڀايبات بني ايتڀبٝكني :ايكبًٞ

66

ٚايبعس ٟبايٓػب ١يعًُٝات ايعًِ فتُع.١
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ط

ضابعٶا٬َ :سل ايبشح.
ّ

عٓٛإ املًشل

ايكؿش١

1

اختباض بعض عًُٝات ايعًِ.

86

2

ؾٗاز ٠تطخٝل يًربف.١ٝ

100

3

خڀاب املٛاؾك َٔ ١إزاض ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝيف تڀبٝل ايسضاغ.١

101
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ي

َػتدًل ايبشح
أثط احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض عًُٝات ايعًِ يف َكطض
ايؿٝعٜا ٤يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛباملس ١ٜٓاملٓٛض٠
إعساز
أَاْ ٞبٓت عبس اهلل َعتٛم اؾٗين
ٖسؾت ايسضاغ ١ملعطؾ ١أثط احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض
عًُٝات ايعًِ يف َكطض ايؿٝعٜا ٤يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛباملس١ٜٓ
املٓٛضٚ .٠يًتشكل َٔ ٖصا اهلسف مت اغتدساّ املٓٗر ايؿب٘ ايتذطٜيب عً ٢ع١ٓٝ
َٔ طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛباملس ١ٜٓاملٓٛض ٠مبسضغ ١ايطٜإ ا٭ًٖٚ ١ٝايبايؼ
عسزٖٔ ( )63طايب ١يًعاّ ايسضاغٖ1432 ٞـٖ1433/ـٚ .بصيو تهُٓت ع١ٓٝ
ايبشح فُٛعٚ ١اسسٚ .٠مت اختٝاض ٚسس ٠ايكٚ ٠ٛاؿطنَ َٔ ١كطض ايؿٝعٜا,٤
ٚاغتدساّ ا٭زٚات اٯت :١ٝاختباض يبعض عًُٝات ايعًِ ٚمنٛشدٶا َكُُٶا
يًُشانا ٠اؿاغٛب .١ٝنُا اغتدسَت ايباسج ١عس ٠أغايٝب إسكا;١ٝ٥
يًشك ٍٛعًْ ٢تا٥ر ايسضاغَ ١جٌ اختباض " "T-Testيًعٓٝات املطتبڀ١
ايٛاسسَ ,٠طبع إٜتا (  )η²يكٝاؽ أثط احملانا ٠اؿاغٛب.١ٝ
ٚقس خًكت ايسضاغ ١إىل ايعسٜس َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا َا :ًٜٞ
ٚ - 1دٛز أثط يًتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ١ٝ
بعض عًُٝات ايعًِ بايٓػب ١يتشسٜس املتػريات ,سٝح بًؼ املتٛغط اؿػابٞ
يًتڀبٝل ايبعس ,)5,66( ٟبُٓٝا بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞيًتڀبٝل ايكبً.)5,00( ٞ
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ك

ٚ - 2دٛز أثط يًتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ١ٝ
بعض عًُٝات ايعًِ بايٓػب ١يًتعطٜـ اٱدطا ,ٞ٥سٝح بًؼ املتٛغط اؿػابٞ
يًتڀبٝل ايبعس ,)2,67( ٟبُٓٝا بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞيًتڀبٝل ايكبً.)2,03( ٞ
ٚ - 3دٛز أثط يًتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ١ٝ
بعض عًُٝات ايعًِ بايٓػب ١يؿطض ايؿطٚض ,سٝح بًؼ املتٛغط اؿػابٞ
يًتڀبٝل ايبعس ,)3,88( ٟبُٓٝا بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞيًتڀبٝل ايكبً.)2,97( ٞ
ٚ - 4دٛز أثط يًتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ١ٝ
بعض عًُٝات ايعًِ بايٓػب ١يتؿػري ايبٝاْات ,سٝح بًؼ املتٛغط اؿػابٞ
يًتڀبٝل ايبعس ,)3,38( ٟبُٓٝا بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞيًتڀبٝل ايكبً.)2,48( ٞ
 - 5عسّ ٚدٛز أثط يًتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ١ٝ
بعض عًُٝات ايعًِ بايٓػب ١يًتكُ ِٝايتذطٜيب.
ٚ - 6دٛز أثط يًتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ١ٝ
بعض عًُٝات ايعًِ فتُع ,١سٝح بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞيًتڀبٝل ايبعسٟ
( ,)16,70بُٓٝا بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞيًتڀبٝل ايكبً.)13,56( ٞ
ٚأغؿطت ايسضاغ ١عٔ عسزٺ َٔ ايتٛقٝاتَٗٓ ,ا:
إقاَ ١زٚضات تسضٜب ١ٝملعًُات ايؿٝعٜا ;٤يتسضٜبٗٔ عً ٢نٝؿ ١ٝاغتدساّاحملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
-

نطٚض ٠زَر تكٓٝات ايتعً ِٝيف تعً ِٝايؿٝعٜا ٤يًعٜاز َٔ ٠ؾاعً ١ٝاملتعًِِّ
أثٓا ٤ايتعًِ.

الفهارس ===========================================================
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الفصل األول
اٱطاض ايعاّ يًبشح
أٚيًا :املكسَ.١
ثاْٝٶاَ :ؿهً ١ايسضاغ.١
ثايجٶا :أٖساف ايسضاغ.١
ضابعٶا :أُٖ ١ٝايسضاغ.١
خاَػٶاَ :كڀًشات ايسضاغ.١
غازغٶا :سسٚز ايسضاغ.١
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أو ًل :المقدمة:
اؿُس هلل ضب ايعاملني ٚايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢أؾطف ا٭ْبٝا٤
ٚاملطغًني ,غٝسْا ْٚبٓٝا قُس ٚعً ٢آي٘ ٚقشب٘ أمجعني .أَا بعس...
ٜؿٗس ايعكط اؿاي ٞتڀٛضٶا ٖاً٥ا مل ٜؿٗس َٔ ٙقبٌ يف ؾت ٢فا٫ت
اؿٝا ,٠ا٭َط ايص ٟدعٌ َٔ ايتكسّ ايعًُٚ ٞايتكين ايػُ ١املُٝع ٠يًعكط
اؿاي ,ٞمما أثط بؿهٌ نبري يف تػري َعامل ايعكط اؿسٜحٚ ,عً ٢شيو
نإ جيب عً ٢ايرتب ١ٝإٔ تػتذٝب هلص ٙايجٛض ٠ايعًُ ١ٝايتكٓ ,١ٝعٝح
تعهؼ َكطضاتٗا ٚبطافٗا ٚأْؿڀتٗا عٓاقط ٖصا ايتڀٛض ٚايتكسّ بؿهٌ
ٜػُح يٮدٝاٍ املعاقط ٠بايتهٝـ َع طبٝع ١ايعكط ايصٜ ٟعٝؿٚ ,ْ٘ٛإٔ
ٜػتؿٝس ايتعً َٔ ِٝتكٓٝات تًو ايجٛض ٠ايتهٓٛيٛد ١ٝيف تؿع ٌٝأْؿڀت٘
ٚتػَٗٗ ٌٝاَ٘ ٚؼكٝل أٖساؾ٘.
ٚعً ٢نٖ ٤ٛصا ايتڀٛض ايتكين ايص٬ٜ ٟظّ ايعكط اؿاي ,ٞأقبح
اغتدساّ اؿاغٛب يف ايتعً ِٝنطٚض ٫ ٠ميهٔ ا٫غتػٓا ٤عٓٗا; ملٛانبٖ ١صا
اْ٫ؿذاض املعطيفٚ ,ايتكسّ اهلا ٌ٥يف ايتهٓٛيٛدٝا ٚايتكٓ ١ٝايعًُ ١ٝاملتڀٛض ;٠ملا
ي٘ َٔ آثاض ٚانش ١يف عًُٝيت :ايتعًٚ ِٝايتعًِ َٔ ,سٝح تٛؾري ب ١٦ٝتعً١ُٝٝ
تؿاعًٚ ,١ٝؼؿٝع ايتؿهريٚ ,ايبشح ٚا٫غتككا ,٤مما ٜػِٗ يف ظٜاز٠
ؾاعً ١ٝعًُ ١ٝايتعًِ( .ؾسٜؿات ٚآضؾٝس ,ّ2008 ,مٖٚ .)230صا َا ظاز
اٖ٫تُاّ بايسع ٠ٛيسَر ايتكٓٝات َٚػتشسثاتٗا َٔ سٛاغٝب ٚؾبهات
ٚٚغا٥ط َتعسز ٠يف َطاسٌ ايتعً ِٝمجٝعٗا يف اٯ ١ْٚا٭خري( .٠قاحل,
 ,ّ2010م.)2
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 َٔٚبني املػتشسثات ايتكٓ ١ٝاييت أثٻطت يف ايتعً ِٝتكٓ ١ٝاحملانا٠
اؿاغٛب١ٝ

ٚأمناط

اغتدساَٗا -نايٛاقع

ا٫ؾرتانٞ

ٚايصنا٤

ا٫قڀٓاعٚ ,- ٞنطٚض ٠ا٫غتؿاز َٔ ٠تًو ايتكٓٝات اؿسٜج ١يف تڀٜٛط
ايتعًٚ ,ِٝخسَ ١املعًِ ٚاملتعًِِّ ,مما ٜٓعهؼ بايؿعٌ عً ٢ؼػني نؿا٠٤
ايعًُ ١ٝايتعً( .١ُٝٝتٛؾٝل ,ّ2003,م.)245
ٚتطدع أُٖ ١ٝبطاَر احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف أْٗا تٛؾط يًڀ٬ب ؾطق١
مل٬سع ١اـربات اييت تتِ يف ايعامل ايٛاقعٚ ٞايتؿاعٌ َعٗاٚ ,تعس بطاَر
احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝشات أُٖ ١ٝقك ٣ٛيف َعاٌَ اؿاغب ,سٝح إْ٘ َٔ
خ ٍ٬ا٫غتعاْ ١بٗا ميهٔ إدطا ٤ايعسٜس َٔ عًُٝات احملانا ٠املعًُٝٻ ١اييت
قس تهَ ٕٛهًؿ ١أَ ٚػتش ١ًٝأ ٚخڀري ,٠أ َٔ ٚايكعب تڀبٝكٗا يف ب١٦ٝ
املعٌُ ايؿعً.١ٝ

(.)Sahin, 2006, 132

ٚتتُٝع بطاَر احملانا ٠بايعسٜس َٔ املُٝعات اييت غاعست عً٢
اغتدساَٗا بكٛض ٠ؾعاي ١يف تسضٜؼ ايعً ,ّٛسٝح تػتڀٝع بطاَر احملانا٠
تٛؾري عسز َٔ ا٭ْؿڀ ١اييت ٜ ٫ػتڀٝع املعًُ ٕٛإدطاٖ٤ا يف َعٌُ ايعً,ّٛ
إَا ْتٝذ ١ملداطط َكاسب ١هلا ,أْ ٚتٝذ ١يعسز َٔ ا٫عتباضات ا٭خ٬ق١ٝ
اـاق ١بايتذطٜب عً ٢اؿٛٝإ .نُا أْٗا تػاعس عً ٢تٛؾري ايٛقت ,سٝح
إ ٕ بعض ايتذاضب ميهٔ إدطاٖ٩ا بكٛض ٠أغطع باغتدساّ بطاَر احملانا.٠
نُا أْٗا تػاعس عً ٢ؽؿٝض ايتهًؿ ١اـاق ١بايتذاضب َكاضْ ١بايتهًؿ١
ايؿعً ١ٝهلا إشا مت إدطاٖ٩ا يف املعٌُ املسضغ.ٞ

(.)Blake&Scanlon, 2007, 491

ٖٚصا َا دعٌ اغتدساّ اؿاغٛب يف تسضٜؼ ايعً ّٛأَطٶا نطٚضٜٶا
أنجط َٔ غري َٔ ٙاملٛاز ا٭خط ,٣إش ؼتَ ٟٛاز ٠ايعً ّٛعً ٢نِ ٖأَ ٌ٥
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املعًَٛاتٚ ,ايعسٜس َٔ ايكٛض ايجابتٚ ١املتشطنٚ ,١ايطغ ّٛايتٛنٝش١ٝ
ٚايبٝاْ ١ٝيًعٛاٖط ايڀبٝعٚ ,١ٝايهآ٥ات اؿٚ ,١ٝاملٛاز اجملٗط ١ٜايسقٝك;١
يتٛنٝح ٚمتٝٝع املؿاٖ ِٝايعًُ( .١ٝأب ,٫ٖٛ ٛاملڀري ,ّ2010 ,ٟم.)355
ٚتعس ايؿٝعٜا ٤أسس فا٫ت ايعً ّٛاييت تٗتِ بسضاغ ١ايعٛاٖط املاز,١ٜ
ٚؾٗٝا ٜتشتِ عً ٢ايڀ٬ب ايتعطټف إىل املكڀًشات ايػاَهٚ ,١ؼسٜس
ايهُٝاتٚ ,ا٫غتعاْ ١بايعسٜس َٔ ايٓعطٜات ٚايكٛاْني اييت تتڀًب اغتدساّ
َٗاضات ايتؿهري ايعًٝا.

(.)Abdullah&Shariff, 2008, 388

ٚيصيو ٜعس عًِ ايؿٝعٜا ٤أسس ايعً ّٛاملُٗ ١اييت تػع ٢ز ٍٚايعامل
املتكسَ ١يًٛق ٍٛإىل َعطؾ ١أغطاضَٚ ٙهْٓٛات٘; ملا ؾ َٔ ٘ٝعٛاٌَ لاح
ٚتكسّ َػتُط يتًو ايسٚ ٍٚملعطؾتٗا .إٕ َٔ ٜػتڀٝع إَػاى ظَاّ ٖصا ايعًِ
ؾإْ٘ غٝرتبع عً ٢قٝاز ٠ايعامل بَٓ ٬اظع ,ن ْ٘ٛعًُٶا حيت ٟٛعً ٢أغطاض
ايڀاقٚ ,١ايصضٚ ,٠ايًٝعضٚ ,ايؿها ... ,٤مما جيعً٘ َكٝاغٶا يتكسّ أ ٚؽًـ
ٖص ٙايسٚي ١أ ٚتًو( .أَني َٚكڀؿ ,ّ2010 ,٢م.)53
ٚيعٌ ٚؾط ٠بطاَر احملانا ٠اؿاغٛبٚ ١ٝاييت تٗتِ بتكس ِٜايعسٜس َٔ
عًُٝات ايعًِ املعكس ٠قس غاعست بايؿعٌ املتعًُِّني عً ٢ظٜاز ٠زضدات ايتؿاعً١ٝ
َع ايُٓٛشز ايصٜ ٟك ّٛايٓعاّ بتكسمي٘ ,مما غاعس عً ٢خًل ؾطم ؾطٜس٠
يًتعًِ ٚانتػاب املؿاٖ.ِٝ
(2010

(.)Lee et al., 2002, 35

ٖٚصا َا أؾاضت إي ٘ٝزضاغ١

ٚ ,)Aravind&Heard,اييت ٖسؾت إىل ايتعطټف إىل َس ٣ؾاعً ١ٝبطاَر

احملانا ٠يف تعًِ ايڀ٬ب اؾاَعٝني يف داَع١

()Clarion University

ببٓػًؿاْٝا ,سٝح أؾاضت ْتا٥ر ٖص ٙايسضاغ ١إىل ؾاعً ١ٝبطاَر احملانا ٠يف
إنػاب ايڀ٬ب ايعسٜس َٔ املؿاٖ ِٝايؿٝعٜا ١ٝ٥املتعًك ١باؿطن ١ايسا٥ط.١ٜ
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ٚزضاغ ١ايكطْ )ّ2006( ٞاييت ٖسؾت إىل َعاؾ ١ايتسْ ٞيف َػت ٣ٛؼكٌٝ
ط٬ب ايكـ ايجاْ ٞاملتٛغط مبشاؾع ١بٝؿ ١يًُؿاٖ ِٝايعًُ ١ٝاملتهُٓ١
بٛسس ٠عًِ ا٭ضض (اؾٛٝيٛدٝا)ٚ ,أغؿطت ايٓتا٥ر عٔ إٔ ٖٓاى أثطٶا
٫غتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تسضٜؼ ايعً ّٛعً ٢ؼك ٌٝاملؿاِٖٝ
ايعًُ.١ٝ
ٚزضاغ ١ايكِ ( )ّ2009اييت ٖسؾت إىل ايتعطټف إىل اغتككا ٤أثط
اغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تَُٓٗ ١ٝاض ٠سٌ املػا ٌ٥ايؿٝعٜا ١ٝ٥يس٣
طًب ١ايكـ ايجاْ ٞايجاْ ٟٛايعًُ ٞيف قاؾع ١قٓعاٚ ,٤أغؿطت ايٓتا٥ر إىل
تؿٛم اجملُٛع ١ايتذطٜب ١ٝيف َكٝاؽ ا٫ػا ٙمَ ٛاز ٠ايؿٝعٜاَٚ ٤كٝاؽ َٗاض٠
سٌ املػا ٌ٥ايؿٝعٜا.١ٝ٥
ٚقس أٚقت ايعسٜس َٔ ايسضاغات بهطٚض ٠اٖ٫تُاّ بعًُٝات ايعًِ غٛا٤
يف فاٍ تهُٗٓٝا يف املٓاٖر ايسضاغ ١ٝأ ٚيف فاٍ ايبشٛخ ٚايسضاغات,
َٓٗا :زضاغ ١ايعرب )ّ2004( ٟاييت زعت إىل نطٚض ٠تڀٜٛط نتب ايعًّٛ
بكٛض ٠تطنع عً ٢عًُٝات ايعًِٚ ,زضاغ ١ايبًٛؾ )2004( ٞاييت أٚقت
بهطٚض ٠تٛدٚ ٘ٝانع ٞاملٓاٖر ايسضاغ ١ٝباٖ٫تُاّ بعًُٝات ايعًِٚ ,زضاغ١
ايؿعٚ ًٞٝخڀاٜبٚ ,)ّ2003( ١زضاغ ١ايػٝؿ )ّ2002( ٞبإدطاَ ٤عٜس َٔ
ايبشح ٚا٫غتككا ٤يف َٛنٛع عًُٝات ايعًِ.
ْٚعطٶا يٓسض ٠ايسضاغات املڀبك ١عً ٢ايب ١٦ٝايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيف
َٛنٛع احملانا ٠اؿاغٛب- ١ٝيف سسٚز عًِ ايباسج - ١بطظت ؾهطٖ ٠صا
ايبشح.
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ثان ًٌا:مشكلة الدراسة:
ٜعترب ايتعً ِٝمبجاب ١ايڀاق ١احملطن ١يتُٓ ١ٝايبؿط; ٭ْ٘ ٜٗسف إىل
ؼكٝل ايتكسّ ايبؿط َٔ ٟخ ٍ٬ايته ٜٔٛا٭َجٌ يكسضات املٛاطٓني َٚعاضؾِٗ
َٗٚاضاتِٗ مبا ميهِٓٗ َٔ ايتؿاعٌ املباؾط ٚاملػتُط َع ايب ١٦ٝاحملٝڀ١
مبهْٛاتٗا املازٚ ١ٜامل٪غػٚ ١ٝايبؿطٖ َٔ .١ٜصا املٓڀًل مل تعس ق ٠ٛأ ٟزٚي١
تكسٻض بجطٚاتٗا ايڀبٝعٚ ١ٝاملاز ١ٜؾشػب ,بٌ قاضت تكسٻض بجطٚاتٗا َٔ املعطؾ١
املهتػبٚ ,١اييت ٜتعاٌَ َعٗا املٛاطٓ ٕٛيف نٌ أٚد٘ سٝاتِٗ.
(َايو,ّ2005,م.)135
ؾًِ تعس ططا٥ل ايتسضٜؼ ايتكًٝس ١ٜيف املٓاٖر ايتعً ١ُٝٝبؿهٌ عاّ,
ٚيف َاز ٠ايؿٝعٜا ٤بؿهٌ خام ؾاعً ١يف ايتعاٌَ ٚايتؿاعٌ َع َتػريات
ايعكط اؿاي ٞايصٜ ٟتُٝع بايتكسّ ايعًُٚ ٞايتؿذط املعطيفَ ٖٛٚ ,ا أنست٘
ايعسٜس َٔ ايسضاغاتَٗٓٚ ,ا :زضاغ( ١غًٛفٚ ,)ّ2009 ,زضاغ( ١ا٭خرت,
ٚ ,)ّ2008زضاغ( ١أمحسٚ ,)ّ2006 ,زضاغ( ١ععَٚ ,)ّ2010 ,ٞزضاغ١
(ٖٓسٚ ,)ّ2005 ,١ٜزضاغ( ١ظغًٚ ,)ّ2003 ,ٍٛزضاغ( ١تٛؾٝل,)ّ2003 ,
ٚزضاغٚ .)Lee et al., 2002, 35( ١غريٖا َٔ ايسضاغات ا٭خط ,٣يصا ؾكس بسأ
ايبشح عٔ ططا٥ل أخط َٔ ٣ؾأْٗا إٔ تػاعس ايڀًب ١يف اؿك ٍٛعً ٢تعًِ
شَ ٟعٓٚ ,٢تهػبِٗ اػاٖات إجياب ١ٝم ٛاغتدساّ اؿاغٛبٚ ,تسؾعِٗ
ٚمتهِٓٗ َٔ ايٛق ٍٛإىل املعطؾ ١بأْؿػِٗ.
َٚع ْسض ٠ايبشٛخ املڀبك ١عً ٢ايب ١٦ٝايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيف َٛنٛع
احملانا ٠اؿاغٛب١ٝ

-يف سسٚز عًِ ايباسج - ١غ ٣ٛزضاغ( ١ايكطْ,ٞ

ٚ ,)ّ2006زضاغ ١ا٭خرت ( .)ّ2008ظٗطت اؿاد ١املاغ ١هلص ٙايسضاغ ;١يبٝإ
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أثط احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض عًُٝات ايعًِ يس ٣طايبات ايكـ
ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف َاز ٠ايؿٝعٜا.٤
ٚعً ٘ٝميهٔ قٝاغَ ١ؿهً ١ايسضاغ ١يف ايتػا ٍ٩ايطٝ٥ؼ اٯت:ٞ
َا أثط احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض عًُٝات ايعًِ يس ٣طايبات
ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف َاز ٠ايؿٝعٜا ٤يف املس ١ٜٓاملٓٛض٠؟
ٜٚتؿطع َٔ ٖصا ايتػا ٍ٩ا٭غ ١ً٦اٯت:١ٝ
َ- 1ا أثط ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض عًُٝات
ايعًِ يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف َاز ٠ايؿٝعٜا ٤بايٓػب ١يتشسٜس
املتػريات؟
َ- 2ا أثط ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض عًُٝات
ايعًِ يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف َاز ٠ايؿٝعٜا ٤بايٓػب ١يًتعطٜـ
اٱدطاٞ٥؟
َ- 3ا أثط ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض عًُٝات
ايعًِ يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف َاز ٠ايؿٝعٜا ٤بايٓػب ١يؿطض
ايؿطٚض؟
َ- 4ا أثط ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض عًُٝات
ايعًِ يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف َاز ٠ايؿٝعٜا ٤بايٓػب ١يتؿػري
ايبٝاْات؟
َ- 5ا أثط ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض عًُٝات
ايعًِ يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف َاز ٠ايؿٝعٜا ٤بايٓػب١
يًتكُ ِٝايتذطٜيب؟
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َ- 6ا أثط ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض عًُٝات
ايعًِ فتُع( :١ؼسٜس املتػريات
ايؿطٚض

 -تؿػري ايبٝاْات

 -ايتعطٜـ اٱدطاٞ٥

 -ؾطض

 -ايتكُ ِٝايتذطٜيب) يس ٣طايبات

ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف َاز ٠ايؿٝعٜا٤؟
ثال ًثا:أهداف الدراسة:
ٜتُجٌ اهلسف ايعاّ هلص ٙايسضاغ ١يف ايتعطټف إىل أثط احملانا ٠اؿاغٛب١ٝ
يف تُٓ ١ٝبعض عًُٝات ايعًِ يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف َاز٠
ايؿٝعٜآٜٚ ,٤سضز ؼت ٖصا اهلسف ايعاّ عس ٠أٖساف ؾطع:ٖٞ ,١ٝ
 - 1تَُٓٗ ١ٝاضات عًُٝات ايعًِ َٔ خ ٍ٬اغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف
ايتعً.ِٝ
- 2ايتشكل َٔ ؾاعً ١ٝبطْاَر احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝاملكرتح; يتُٓ ١ٝبعض
عًُٝات ايعًِ يف َكطض ايؿٝعٜا ٤يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛباملس١ٜٓ
املٓٛض.٠
رابعا :أهمٌة الدراسة:
ً
ميهٔ عطض أُٖ ١ٝايسضاغ ١يف ايٓكاط اٯت:١ٝ
 - 1تٛنح ٖص ٙايسضاغ ١أُٖ ١ٝاحملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
 - 2تكس ِٜتٛقٝات يًباسجني ٚايباسجات قس ٜه ٕٛهلا ؾا٥س ٠عٓس إدطا٤
عٛخ مماثً ١هلصا املٛنٛع.
 - 3قس ت ٪زْ ٟتا٥ر ايسضاغ ١إىل ظٜاز ٠قٓاع ١قاْع ٞايكطاض يف ٚظاض ٠ايرتب١ٝ
ٚايتعً ِٝيف اغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تعً ِٝايؿٝعٜا.٤

الفصل األول  :اإلطار العام للبحث ==============================================

أثر المحاكاة الحاسوبٌة فً تنمٌة بعض عملٌات العلم فً مقرر الفٌزٌاء لدى طالبات الصف األول الثانوي بالمدٌنة المنورة

9

- 4ا٫غتؿازْ َٔ ٠تا٥ر ٖص ٙايسضاغ ١يف تؿذٝع َعًُ ٞايعً ّٛعً ٢ايتٛغع يف
اغتدساّ بطفٝات احملانا ٠اؿاغٛب.١ٝ

خامسا :مصطلحات الدراسة:
ً
ا٭ثط :
ٜعطف يػٜٛٶا :ا٭ثط ٖ ٛتكس ِٜايؿٚ ,٤ٞشنط ايؿٚ ,٤ٞضغِ ايؿ٤ٞ
ايباقٚ ,ٞا٭ثط :ا٫غتكؿاٚ ٤ا٫تباع"( .ابٔ ظنطٜا ,ّ1979 ,ز :1م.)54
ٜٚعطف اقڀ٬سٶا بأْ٘ ٖٛ :قكً ١تػٝري َطغٛب أ ٚغري َطغٛب ؾ٘ٝ
حيسخ يف املتعًِِّ; ْتٝذ ١يعًُ ١ٝايتعًِ( .ؾشاتٚ ١ايٓذاض ,ّ2003 ,م.)22
تعطف ايباسج ١ا٭ثط إدطاٝ٥ٶا بأَْ٘ :كساض ايتػٝري ايص ٟحيسخ يف تُٓ١ٝ
بعض عًُٝات ايعًِ يًع ١ٓٝدطا ٤اغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب.١ٝ
احملانا ٠اؿاغٛب:Computer simulation١ٝ
ٜعطؾٗا قُس عڀ ١ٝمخٝؼ ( ,ّ2003م )26بأْٗا" :بطاَر ساغٛب١ٝ
ؼانَٛ ٞاقـ أ ٚسسثٶا أ ٚػاضب سكٝك ,١ٝنُا ٖ ٛاؿاٍ يف قانا٠
قٝاز ٠ايػٝاضات ٚاْ٫ؿڀاض ايٓٚ ٟٚٛايتذاضب ايعًُٖٚ ,١ٝص ٙايرباَر تٛد٘
ايڀايب م ٛانتؿاف ايكٝاغات ٚاملػٝڀطات ٚاملعًَٛات املڀًٛب ١٭زا١َُٗ ٤
َع."١ٓٝ
ميهٔ ايٓعط إىل احملانا ٠يف ايب٦ٝات ايتعً ١ُٝٝنُا عطؾٗا نٌ َٔ
Alassi and Trollip

عً ٢أْٗا أسس ايتكٓٝات ايؿعاي ١اييت ميهٔ يًُعًُني

اغتدساَٗا; َٔ أدٌ إدطاْ ٤ػذ َتُاثٌ أ ٚتهطاض ٭سس ايعًُٝات اييت تتِ
يف ايب ١٦ٝايٛاقعٖٓٚ ,١ٝا لس إٔ احملاناٜ ٫ ٠كتكط زٚضٖا ؾكط عً ٢أْٗا
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فطز قؿع يًڀ٬ب مَ ٛاز ٠ايتعًُِّ ,بٌ ميتس يتؿٌُ تؿاعٌ ايڀ٬ب َع
احملت ٣ٛايتعً ُٞٝايصٜ ٟتِ تكسمي٘.

(.)Sahi, 2006, 134

ٚيكس عطؾت اؾُع ١ٝايسٚي ١ٝيًُٓصدٚ ١احملانا ٠باؿاغٛب يف عاّ
( )ّ2008احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝعً ٢أْٗا :اغتدساّ يًربفٝات ٚايرباَر
املتعسز ٠اـاق ١باؿاغٛب; َٔ أدٌ تكًٝس أ ٚقانا ٠أسساخ ٚاقع ١ٝيف
قاٚي ١ؿٌ املؿه٬ت.

(.)Huelskamp, 2009, 8

 ٖٞٚمنٛشز أَ ٚجاٍ ملٛقـ َٔ اؿٝا ٠ايٛاقعٜ ,١ٝػٓس يهٌ َؿاضى
ؾٗٝا زٚض َعنيٜ ,ػتٗسف تسضٜب٘ عً ٢سٌ املؿه٬تٚ ,اؽاش ايكطاضات,
ٚانتػاب املٗاضات( .تٛؾٝل ,ّ2003 ,م.)251
ٚتعطٻف إدطاٝ٥ٶا يف ٖصا ايبشح بأْٗا :متج ٌٝساغٛب ٞيًٛاقع ايعًُٜٗ ٞسف
إىل إنػاب ايڀايب ١املٗاضاتٚ ,املكسض ٠عً ٢سٌ املؿه٬ت.
عًُٝات ايعًِ:Science processes
فُٛع َٔ ١ايعًُٝات ايعكً ١ٝا٭غاغ ١ٝايهطٚض ١ٜؿٌ املؿه٬ت
بڀطٜكَٓ ١ڀك ١ٝغًَ ,١ُٝع تكٖ ِٜٛص ٙاؿًٚ ٍٛنبڀٗا; َٔ أدٌ اؿكٍٛ
عًْ ٢تا٥ر أؾهٌ( .عبس ايباض.)ّ2010,ٟ
ٚتعطف إدطاٝ٥ٶا بأْٗا :فُٛع َٔ ١ايعًُٝات اييت تػاعس ايڀايب ١عً٢
ايتؿهري بؿهٌ قشٝحٚ ,ايتٛقٌ إىل ْتا٥ر قشٝش.١
سادسا ً:حدود الدراسة:
اقتكطت ايسضاغ ١اؿاي ١ٝعً:٢
سسٚز ظَاْ:١ٝ
مت تٓؿٝص ٖص ٙايسضاغ ١خ ٍ٬ايؿكٌ ايسضاغ ٞا٭ ٍٚيًعاّ ٖ1432ـ.
سسٚز َهاْ:١ٝ
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اقتكطت ايسضاغ ١عً ٢طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف ثاْ ١ٜٛايطٜإ
باملس ١ٜٓاملٓٛض.٠
سسٚز َٛنٛع:١ٝ
- 1اقتكطت ايسضاغ ١عً ٢ايٛسس ٠ايطابع ١يف نتاب ايؿٝعٜا ٤يًكـ ا٭ٍٚ
ايجاْ ٟٛيًُٓٗر املكطض َٔ قبٌ ٚظاض ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝيعاّ ٖ1433/1432ـ.
 - 2اقتكطت ايسضاغ ١عً ٢قٝاؽ َٗاضات عًُٝات ايعًِ ايتهاًَ ١ٝيس٣
ايڀايبات باغتدساّ اختباض أعس هلصا ايػطضٚ ,اقتكط عً ٢مخؼ
َٗاضات( :ٖٞ ,ؼسٜس املتػريات ,ايتعطٜـ اٱدطا ,ٞ٥ؾطض ايؿطٚض,
تؿػري ايبٝاْات ,ايتكُ ِٝايتذطٜيب).
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الفصل الثانً
اإلطار النظري والدراسات السابقة
أٚيًا:احملانا ٠اؿاغٛب.١ٝ
املكسَ.١
َؿٗ ّٛاحملانا ٠اؿاغٛب.١ٝ
أُٖ ١ٝاحملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تعً ِٝايؿٝعٜا.٤
خكا٥ل احملانا ٠اؿاغٛب.١ٝ
بطاَر احملانا ٠اؿاغٛب.١ٝ
ايؿطم بني احملاناٚ ٠ايُٓصد.١
َعٛقات اغتدساّ بطاَر احملانا ٠اؿاغٛب.١ٝ
ثاْٝٶا:عًُٝات ايعًِ.
َٗاضات عًُٝات ايعًِ.
أَُٖٗ ١ٝاضات عًُٝات ايعًِ.
تكٓٝؿات َٗاضات عًُٝات ايعًِ.
ثايجٶا :احملانا ٠اؿاغٛبٚ ١ٝعًُٝات ايعًِ.
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المقدمة:
أثاض اغتدساّ اؿاغٛب يف ايتعً ِٝاٖتُاّ املطبني ٚاملٗتُني يؿ ٕٚ٪ايرتب١ٝ
ٚايتعًٚ ,ِٝقس أقبح اٯٕ ٜػتعٌُ يف نجري َٔ ايبًسإ نأزا ٠تطبٚ ;١ٜٛشيو
٭ْ٘ يٝؼ آي ١عازَ ١ٜجٌ اٯ٫ت ايػُع ١ٝايبكط ,١ٜاييت مل ؼسخ ثٛض ٠نبري٠
عٓس زفٗا يف ايڀطم ايرتبٚ ,١ٜٛقس أزٻ ٣اغتدساَٗا إىل إعاز ٠ايٓعط يف
إزخاٍ اؿاغٛب نُٔ ٚغا ٌ٥ايتعً ,ِٝمما أدرب ايرتبٜٛني عً ٢ؼسٜس
ا٭ٖساف ايػًٛن ١ٝاملڀًٛب ؼكٝكٗا عٓس املتعًِِّٚ ,إدطا ٤ؼً ٌٝزقٝل
حملت ٣ٛاملاز ٠ايسضاغٚ ,١ٝاختٝاض املاز ٠اييت جيب اعتُازٖا نُٔ عًُ١ٝ
ايتسضٜؼ( .عٝازات ,ّ2004 ,م.)14
يكس بسأ ا٫غتعاْ ١بتكٓٝات اؿاغٛب يف فاٍ ايتعًَٓ ِٝص أنجط َٔ
أضبعني عاَٶا.

(.)Liao & Chen, ,h2007, 69

ٚيعٌ ا٫غتدساّ املػتُط يًشاغٛب

ايتعً ُٞٝيف اجملا٫ت ايرتب ١ٜٛاملدتًؿ ١قس أز ٣إىل سسٚخ ايعسٜس َٔ ايتػريات
عً ٢ايعسٜس َٔ ايعًُٝات املتهُٓ ١يف اجملاٍ ايرتبَٗٓ ,ٟٛا ايتأثري عً٢
عًُٝيت :ايتسضٜؼ ٚايتعًِٚ ,نصيو ايتأثري عً ٢ايهٝؿ ١ٝاييت ٜتِ َٔ خ٬هلا
عطض املٓٗر ايسضاغٚ ,ٞنصيو عً ٢ا٫ػاٖات ايتعً ١ُٝٝاملػتدسََٔ ١
داْب املعًُنيٚ ,املسٜطٚ .,ٜٔنٌ ٖص ٙا٫غرتاتٝذٝات يف ايتكٓٝات ايتعً١ُٝٝ
قاَت عً ٢أغاؽ املبسأ ايكا :ٌ٥بإٔ ايتعًِ مبػاعس ٠اؿاغٛب ٜػاعس عً٢
ظٜازَ ٠ػتٜٛات ايساؾع ١ٝاـاق ١بايڀ٬ب .نُا أْ٘ ٜػاعس عً ٢خًل ب٦ٝات
تعً ١ُٝٝأؾهٌ يسعِ عًُ ١ٝايتعًِ.)Efe&Efe, 2011, 2137( .
ٚميهٔ ايٓعط إىل ايؿٝعٜا ٤عً ٢أْٗا شيو اجملاٍ ايصٜ ٟتهُٔ زضاغ١
ايعٛاٖط ايڀبٝعٖٓٚ ,١ٝا لس إٔ ايڀ٬ب زاُ٥ٶا يف ساد ١إىل ايتعطټف إىل
املؿاٖ ِٝايػاَهٚ ,١ؼسٜس ايهُٝات املٓاغبٚ ,١ؾِٗ ايكٛاْني ٚايٓعطٜات
اييت ؼهِ ظاٖطَ ٠ع ١ٓٝباغتدساّ ايعسٜس َٔ َٗاضات ايتؿهري ايعًٝا.
(ٚ .)Abdullah & Abbas, 2006, 1عًَ ٢ساض ايػٓٛات املان ١ٝؾكس متٻ بصٍ ايعسٜس
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َٔ اؾٗٛز َٔ أدٌ ؼػني عًُ ١ٝايتسضٜؼ اـاق ١مباز ٠ايؿٝعٜا َٔ ٤خٍ٬
ايتؿذٝع عً ٢املؿاضن ١ايٓؿڀ َٔ ١داْب املتعًُِّنيٚ ,اعتُاز املبسأ ايكا:ٌ٥
بإٔ تعًِ املكڀًشات اـاق ١بايؿٝعٜا ٖٛ ٤أَط ميهٔ ؼػ َٔ ٘ٓٝخٍ٬
ايٓؿاط ,بسيً ا َٔ فطز ا٫غتُاع ٚتًك ٞاملعًَٛات اؾسٜس ;٠ؾكس أقبشت
ا٭ْؿڀ ١املعًُ ١ٝيف َعاٌَ ايؿٝعٜا ٤اييت تسعِ املؿاضن ١ايٓؿڀ َٔ ١داْب
ايڀ٬بٚ ,ايتععٜع َٔ عًُ ١ٝاٱزضاى املؿاٖ ُٞٝأَطٶا  ٫غٓ ٢عٓ٘.

( Tarekegn,

.)2009, 506-507
ٚبايطغِ َٔ أُٖ ١ٝاملعاٌَ ايؿٝعٜاٚ ١ٝ٥ا٭ْؿڀ ١املدتًؿ ١املكاسب ١ملاز٠
ايؿٝعٜا ٤يف زعِ عًُٝيت ايتسضٜؼ ٚايتعًِ ,إ ٫إٔ ؾهط ٠املعاٌَ ايؿٝعٜا ١ٝ٥قس
اضتبط بٗا ايعسٜس َٔ املؿه٬ت َٔ ,أُٖٗا :إٔ ٖٓاى بعض ايعٛاٖط اييت
ٜػتش ٌٝػطٜبٗا يف ايب٦ٝات املعًُ .١ٝنُا إٔ بعهٗا اٯخط قس ٜػتػطم ٚقتٶا
طًٜٛا دسٽا يسضد ١قس ٜكاسبٗا املًٌ َٔ اْ٫تعاض ٚاملؿاٖسٚ ,٠بعهٗا اٯخط
قس حيسخ يف إطاض ظَين غطٜع دسٽا إىل ايسضد ١اييت ٜكعب عً ٢ايڀ٬ب
َتابعَ ١ا سسخ ؾعًٝٽاٚ ,أز ٣إىل ايتٛقٌ إىل ايٓتٝذ ١املڀًٛب َٔٚ ,١ثِ نإ
٫بس َٔ ا٫غتعاْ ١بتكٓٝات اؿاغب أ ٚاحملانا ٠اؿاغٛب ;١ٝيًتػًب عًَ ٢جٌ
ٖص ٙايعٛٝبٚ ,ؼػني عًُٝيت :ايتسضٜؼ ٚايتعًِ يف َاز ٠ايؿٝعٜا.٤
 َٔٚاملعطٚف إٔ ٖٓاى ث٬ث ١اغتدساَات تطب ١ٜٛأغاغ ١ٝيتكٓٝات املعًَٛات
يف اجملاٍ ايتعًَٗٓ ُٞٝا :ايتعًِ َٔ خ ٍ٬اؿاغبٚ ,ايتعًِ عٔ ططٜل
اغتدساَات اؿاغبٚ ,ايتعًِ َع اؿاغبٚ ,تكع احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف
ايؿ ١٦ا٭خريٚ .)Nesbitt-Hawes, 2005, 5( .٠عًَ ٢ساض ايػٓٛات ايكً ١ًٝاملان ١ٝؾكس
بسأ ا٫غتعاْ ١بايعسٜس َٔ ايٛغا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝاؿسٜج ١يف زضاغ ١ايعٛاٖط
ايؿٝعٜا َٔٚ ,١ٝ٥بني ٖص ٙايڀطم ا٫عتُاز عً ٢بطاَر احملانا ٠اؿاغٛب,١ٝ
ٚتعس ٖص ٙايڀطٜك ١مبجاب ١طؿط ٠يف ؾِٗ املكڀًشات ٚايع٬قات بني ا٭ْعُ١
ايؿٝعٜا ١ٝ٥بعهٗا ببعض.)Moraru & Moraru, 2007, 1( .
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ٚتعٌُ بطاَر احملانا ٠عً ٢متجَٛ ٌٝقـ أ ٚظاٖط ٠ؼسخ يف اؿٝا٠
ايٛاقعٚ ,١ٝؾكًا يكاعس ٠أ ٚأنجط تتكـ بايسٜٓاَٝهٚ ١ٝايتؿاعًَ ١ٝع
َػتدسَٗٝا ,سٝح ٜتِ تكُُٗٝاٚ .يف بطاَر احملانا ٠اؿاغٛبٜ ١ٝتِ متجٌٝ
املعًَٛات اؿكٝكٜٓٚ ,١ٝؿصٖا املتسضب ٕٛأثٓا ٤اغتدساَٗا نأِْٗ ٜػتدسَٕٛ
ا٭قٌ اؿكٝك ٞيًُعًَٛات اييت ٜكعب أٜ ٚػتش ٌٝاؿك ٍٛعًٚ ٢اقعٗا
اؿكٝكٜٚ ,ٞتِ عطض َٛقـ احملانا ٠عً ٢ؾاؾ ١اؿاغٛب يف ؾهٌ
غٓٝاض ,ٜٛأ ٚيف ؾهٌ ضغ ّٛثابت ١أَ ٚتشطن ,١أ ٚػطب ١عًَُ ١ٝتبٛع١
بػ٪اٍ أ ٚإدطاْ ٤ؿاط( .عبس ايػُٝع ,ّ2004 ,م.)111
ٜٚط ٣دْٛع إٔ احملانا ٠ايتعً ١ُٝٝيه ٞتٛظـ يف ايتعً ِٝبؿهٌ ؾاعٌ,
ؾإْ٘ ٜكرتح اتباع املطاسٌ ايج٬خ اٯت:١ٝ
- 1ايتُٗٝس:
ٜتٝح يًُعًِ إٔ ٜكٓـ نٌ املعًَٛات ا٭غاغ ١ٝاييت حيتادٗا املتعًُِّٕٛ
ٚاهلاَ ١يًُشاناَ ,٠تهُٓ( :١تكاضٜط

 -خطا٥ط

 -خڀط

-

اغرتاتٝذٝات  -إدطا٤ات)ٚ .يف أثٓا ٤قٝاّ املعًِ بتٛنٝح ا٭ٖساف اييت
ؼككٗا ايتُاضٖ ,ٜٔصا إىل داْب شيو تٛظٜع ا٭زٚاض ٚايٛادبات ٚاملػٚ٪يٝات.
نُا ٜك ّٛاملعًِ بتٛنٝح خڀٛات سٌ ايتُاضٚ ,ٜٔايعَٔ احملسز هلا,
ٚاملكازض املتاح اغتدساَٗا يًُتعًِِّ.
- 2أثٓا ٤ا٭زا(٤امل٬سع:)١
٬ٜسغ املعًِِّ ايػًٛى ٚايتٛاقٌ بني املتعًُِّنيٜٚ ,سٚٿٕ ايٓكاط اهلاَ١
يعٌُ تػص ١ٜضادع ١هلا.
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- 3اـامت:١
تتڀًب تػري زٚض املتعًِِّ ,سٝح ٜك ّٛبسٚض أنجط ؾعاي ,١ٝؾ٪ٝز ٟعس ٠أزٚاض
َجٌ :إيكا ٤ا٭غَٓ ,١ً٦اقؿ ١ايكطاضات ,تسع ِٝاملٗاضات ,تك ِٝٝاملتعًُِّنيٖٚ .صا
َا ْڀًل عً" ٘ٝايتك ِٜٛايبٓا/ ٞ٥ايتهٜٛين" ٚايصٜٗ ٟسف إىل ايرتنٝع عً٢
املٗاضات ايعًُ ١ٝيًُتعًُني أنجط َٔ ايٓعط( .١ٜتٛؾٝل  ,ّ2003م.)271
مفهوم المحاكاة الحاسوبٌة:
تعسزت ايتعطٜؿات يًُشانا ٠اؿاغٛب ١ٝباخت٬ف ايسضاغات ٚايبشٛخ
ايرتب ١ٜٛاييت تٓاٚيتٗاٚ ,ميهٔ اغتعطاض عسز َٔ ايتعطٜؿات عً ٢ايٓشٛ
اٯت:ٞ
نًُ١

Simulate

تعينٜ :كًس أ ٚحيان ٞأٜ ٚعاٖطٚ ,احملانا٠

اؿاغٛب ١ٝتػتدسّ يسضاغ ١املعًَٛات ٚاملٛاقـ اييت ٜكعب زضاغتٗا ٚايتعطټف
إىل خكا٥كٗا ايٛاقع ١ٝيف طبٝعتٗا ,ؾٝتِ قاناتٗا باغتدساّ بطاَر
اؿاغب; يسضاغتٗا ز ٕٚايتعطټف إىل ا٭خڀاض املطتبڀ ١بايعامل ايٛاقع ٞهلا.
(عبس املعبٛز ,ّ2010 ,م .)113
ٜٚككس باحملانا ٠عًُ ١ٝمتج ٌٝأ ٚمنصد ١أ ٚإْؿا ٤فُٛعَٔ ١
املٛاقـ متجًٝا أ ٚتكًٝسٶا ملٛاقـ َٔ اؿٝا ٠ستٜ ٢تٝػط عطنٗا ٚايتعُل ؾٗٝا;
٫غتهؿاف أغطاضٖا ٚايتعطټف إىل ْتا٥ذٗا احملتًُ ١عٔ قطبٚ ,تٓؿأ
اؿاد ١إىل ٖصا ايٓٛع َٔ ايرباَر عٓسَا ٜكعب ػػٝس سسخ َعني يف
اؿكٝكْ ;١عطٶا يتهًؿت٘ أ ٚؿادت٘ إىل إدطا ٤ايعسٜس َٔ ايعًُٝات املعكس.٠
(ايسغٛقٚ ٞتٛؾٝل ,ّ2010,م.)77
ٜٚعطؾٗا أٜهٶا ايسغٛقٚ ٞتٛؾٝل بأْٗا" :تكًٝس ايعٛاٖط ايڀبٝع ,١ٝأٚ
متج ٌٝاملٛاقـ اؿكٝك ,١ٝأ ٚمتج ٌٝايعًُٝات اييت ٜكعب سسٚثٗا ,أ ٚمتجٌٝ
بعض ا٭ؾٝا ٤اييت ؼسخ  ٫ٚميهٔ ضٜ٩تٗا بايعني اجملطز ;٠يكػط سذُٗا,
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أ ٚبعسٖا ايعَاْ ٞأ ٚاملهاْ ,ٞأ ٚنْٗٛا ؼسخ بػطع ٫ ١تَ ِ٥٬تابعتٗا ,أٚ
بڀ ١٦ٝاؿسٚخَ ,جٌ :عًُ ١ٝمن ٛايٓباتٚ ,ايتؿاع٬ت ايهُٝٝاٚ ,١ٝ٥اْؿذاض
ْٚ ,ٟٚٛسسٚخ ظ٫ظٍ ,ثِ اْڀ٬م قاضٚر يف اْعساّ ايٛظٕٚ ,ايڀؿط ٠ايٛضاث.١ٝ
( ,ّ2010م.)155
ٜٚعطؾٗا ايطبٝع ٞبأْٗا" :ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايتعً ِٝمبع ١ْٛاؿاغب
ايص َٔ٪ٜ ٟمتجًٝا َبػڀًا يعاٖط ٠سكٝك ١ٝز ٕٚنًؿ ١نبريٚ ,٠تػتدسّ
احملانا ٠يف عطض َعًَٛات َع ,١ٓٝأ ٚيف تٛد ٘ٝايڀايب ٚتسضٜب٘ ٫نتػاب
خربات ٚأؾهاض عًُ ١ٝقسز ,ّ2006( ."٠م.)295
ٜٚعطف ( )Guerena,2002احملانا ٠عً ٢أْٗاٚ :نع ايڀايب يف غٓٝاض ,ٜٛأٚ
يف سايٚ ١اقع َٔٚ ,١ٝثِ ؾإٕ ايڀايب ٜعس َػٚ٪يًا عٔ أ ١ٜتػريات ْاػ ١عٔ
قطاضات٘( .ا٭خرت ,2008 ,م.)73
احملانا ٠اؿاغٛب ٖٞ :١ٝأسس أغايٝب ايتعًِ املعتُس ٠عً ٢ايٓعط١ٜ
ٚايتڀبٝل يف َٛاقـ تبسٚ ٚاقعٚ ,١ٝتػاعس عً ٢تبػٝط املاز ٠ايتسضٜػ١ٝ
يًُتعًُني بڀطٜك ١ؾٝكٚ ١دصاب ,١إناؾ ١يكسضتٗا عً ٢تٛؾري ايهجري َٔ
ايٛقت ٚاؾٗس( .غعٝس.)128 ,ّ2009 ,
ٚأؾاض  Akpan and Andreيف عاّ ( )ّ1999إىل إٔ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف
ايعً ّٛتعين اغتدساّ اؿاغب حملانا ٠ا٭ْعُ ١ايسٜٓاَٝه ١ٝاـاق١
با٭ؾٝا ,٤غٛا ٤أناْت تًو ا٭ؾٝا ٤ؼسخ بكٛضٚ ٠اقع ١ٝأّ اؾرتان.١ٝ
(.)Sahin, 2006, 132
أَا

Michael

ؾكس عطف احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝبأْٗا :فُٛعَٔ ١

ايربفٝاتٚ ,اييت تػتدسّ َٔ أدٌ تهطاض أ ٚتكًٝس يًعٛاٖط اييت تڀطأ عً٢
ايعامل اـاضد.ٞ

(.)Michael, 2001, 31
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نصيو ميهٔ ايٓعط إىل احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝعً ٢أْٗا :اغتدساّ
يًهُبٛٝتط; يتُج ٌٝعسز َٔ ا٫غتذابات ايسٜٓاَٝه ١ٝ٭سس ا٭ْعُ ١عٔ
ططٜل ا٫غتعاْ ١بٓعاّ آخط ,ميهٔ َٔ خ٬ي٘ متج ٌٝايٓعاّ اؿاي.ٞ
(.)Castaneda, 2008, 15

ٜٚط ٣غًٛف ( ,ّ2009م )241إٔ اغتدساّ احملاناَ ٠عٓا :ٙتػري منط
ايتعً ِٝايتكًٝس ٟإىل منط تعًِ كتًـ ٜطتهع عً ٢إٔ املتعًِِّ ٜتكك ٢عٔ
املعطؾ ١بٓؿػ٘ َٔٚ ,ثِ ٜهَ ٕٛؿاضنًا يف ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝبؿهٌ أنجط
ؾاعًٚ ,١ٝشيو عٔ ططٜل ٚنع املتعًِِّ يف ظطف َؿهً ١سكٝك( ,١ٝثِ ٜكّٛ
بكٝاغ ١ايؿطٚض اييت تًعّ ؿٌ املؿهً ,١ثِ ٜتبع شيو اختباض نٌ ؾطض
عً ٢سس ٠ستٜ ٢تِ ايتٛقٌ ؿٌ ٖص ٙاملؿهً.)١
أَا عاطـ ايػٝس ؾكس ْعط هلا عً ٢أْٗا" :ططٜك َٔ ١ططم ايتسضٜؼ
مبػاعس ٠اؿاغٛب ,سٝح ٜتِ ٚنع املتعًِِّ يف َٛقـ ٜؿاب٘ املٛقـ ايؿعًٞ
املڀًٛب َٓ٘ مماضغت٘ٚ ,يهٓ٘ عٓسَا خيڀٜ ٫ ٧رتتب عً ٢خڀ ٘٦نطض أٚ
خڀٛض ,٠بٌ عً ٢ايعهؼ ميهٓ٘ تساضى أخڀاٚ ٘٥تكٜٛبٗا باتباع اـڀٛات
ايػً ١ُٝاملطغً ١عً ٢اؿاغٛب " ,ّ2000( .م.)99
نُا تعطف بأْٗا" :تعبري عٔ ايٛاقع َٔ ١ٝخ ٍ٬ته ٜٔٛمنٛشز ؾٝعٜا ٞ٥أٚ
ضٜان ٞأ ٚمماثٌٚ ,ايص ٟميجٌ املؿهً ١يعطٚف َؿابٗ ١يًشكٝك."١
(اؿُساْ ,ّ2002,ٞم.)59
ٚقٓؿٗا

()Udo&Etiubon, 2011, 212

بأْٗا :تكٓ َٔ ١ٝايتكٓٝات ايتسضٜػ١ٝ

ٚاييت تعٌُ عً ٢إعاز ٠إْتاز عسز َٔ ا٭سساخ ٚايعًُٝات اؿكٝك ١ٝؼت
ظطٚف ا٫ختباض احملسزٚ ,٠باعتباض ٙتكَٓ ١ٝػتدسَ ١يف عًُ ١ٝايتسضٜؼ ؾإْ٘
ميهٔ ايك :ٍٛإٕ احملانا ٠تػُح يًڀ٬ب بايتعاٌَ يف إطاض َٓار سكٝك,ٞ
ٚيهٔ ز ٕٚايتعطض إىل عٛاقب ٚخ ١ُٝيف ساي ١قٝاّ ايڀايب بإظٗاض اغتذاب١
خاط .١٦نُا أْٗا تتٝح يًڀ٬ب ؾِٗ ايتؿاع٬ت املعكس ٠اـاق ١بايعٛاٌَ
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ايڀبٝع ١ٝأ ٚا٫دتُاع ١ٝأ ٚايب .١ٝ٦ٝنُا إٔ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝأتاست
يًباسجني ايكسض ٠عً ٢ايكٝاّ بايعسٜس َٔ ايتذاضب يف املدتربات اؾاؾ ١زٕٚ
اؿاد ١إىل ا٫غتعاْ ١باملكازض ايٓازض ٠أ ٚاملعسات باٖع ١ايتهايٝـ.
ٚقس اغتٓتذت ايباسج َٔ ١خ ٍ٬ايتعطٜؿات ايػابك ١إٔ احملانا٠
اؿاغٛب ١ٝعباض ٠عٔ مناشز تؿاعً ١ٝقا ١ُ٥عً ٢ا٫غتعاْ ١باؿاغب; َٔ أدٌ
تكس ِٜايعسٜس َٔ ايُٓاشز ايٓعط ١ٜأ ٚايعًُ ١ٝاييت ؼان ٞتًو املٛدٛز ٠يف
ايعامل اـاضد ,ٞغٛا ٤أناْت ظٛاٖط طبٝع ١ٝأّ عًُٝات كتًؿٚ ,١قس
تتهُٔ ا٫غتعاْ ١بايطغ ّٛاملتشطن ١أ ٚا٭ؾهاٍ املط ١ٝ٥أ ٚايتذاضب املعًُ١ٝ
ايتؿاعً.١ٝ
أهمٌة المحاكاة الحاسوبٌة فً تعلٌم الفٌزٌاء:
إٕ تؿاعً ١ٝاحملانا ٠باؿاغب تػاعس ايڀ٬ب عًٚ ٢نع تؿػري
يٮسساخَٓٚ ,اقؿَ ١س ٣قشٚ ١ق٬سٖ ١ٝص ٙايتؿػريات باغتدساّ َعزٚز
ملعًَٛاتِٗ ٚأؾهاضِٖٚ ,املؿاٖ ِٝايتكٓ ١ٝيف احملانا .٠ؾهًًا عٔ شيو ,ؾإٕ
احملانا ٠اييت تػتدسّ عس ٠أزٚات غٛف تػاعس عً ٢غس ايؿذ ٠ٛبني ططم
ايتعًِ يًڀ٬بٚ ,أغايٝب ايتعً ِٝيًُسضغني( .ا٭خرت ,2008 ,م.)77
ٚتػاعس احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف إعڀا ٤ؾطق ١يًڀ٬ب مل٬سع١
اـربات اييت تتِ عً ٢أضض ايٛاقعٚ ,ايتؿاعٌ َعٗاٚ .تطدع أُٖ ١ٝاحملانا٠
يف تسضٜؼ ايعً ّٛبأْٗا تػاعس يف تٛؾري َا ٜعطف باغِ َعاٌَ احملانا,٠
ٚاييت ٜػتش ٌٝا٫غتعاْ ١بٗا يف ايب٦ٝات املسضغْ ;١ٝعطٶا ٫ضتؿاع ايجُٔ اـام
بٗا .نُا أْٗا قس ٜرتتب عًٗٝا ايعسٜس َٔ املداططٚ ,تػاعس بطاَر احملانا٠
عً ٢إسساخ ْٛعٍ َٔ ايتػٝري املؿاٖ ُٞٝيس ٣ايڀ٬بٚ ,تسعِ خربات سٌ
املؿه٬ت.)Sahin, 2006, 132( .
ٚيكس أؾاض ايعسٜس َٔ ايرتبٜٛني يف فاٍ ايعً ّٛإىل أُٖ ١ٝا٫غتعاْ١
برباَر احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تسضٜؼ ايعً ,ّٛسٝح إْٗا تػاعس عً ٢تععٜع
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ايتسضٜؼ اـام باملكڀًشات ايعًُ َٔ ١ٝخ ٍ٬متهني ايڀ٬ب َٔ
اغتدساّ ايكٛاعس ٚاملتػريات ٫نتؿاف منٛشز َعنيٚ ,ا٫غتعاْ ١بايعسٜس َٔ
ايؿطنٝات ٫ختباض .ٙنُا أْٗا تػاعس عً ٢تكس ِٜمناشز ؼان ٞبايؿعٌ
ايُٓاشز املٛدٛز ٠عً ٢أضض ايٛاقع .نُا أْٗا تٛؾط ايعسٜس َٔ ا٭ْؿڀ ١اييت
تػاعس ايڀ٬ب عً ٢املؿاضن ١بؿاعً ١ٝيف ايتعًِ.)Blake & Scanlon, 2007, 492( .
نُا ٪ٜنس ظغً ,ّ2003( ٍٛم )223إٔ ايتعًُِّ َٔ خ ٍ٬احملانا٠
باغتدساّ اؿاغٛب ٜٛقـ بأْ٘ تعًِ اغتهؿايف كتربٜٚ ,ٟتهٛٿٕ َٔ
عًُٝات بٓاٚ ١ٝ٥ؾاعًَٛ ١ٝدٗ ١يتشكٝل أٖساف قسزٜٚ ,٠ه ٕٛساؾعٶا
يًڀايب عً ٢ؾطض ايؿطٚض ٚايتشكل َٓٗا َٔ خ ٍ٬اختٝاض ٙيًُتػريات
املدتًؿٚ ١اختباضٖا بٓؿػ٘ يًٛق ٍٛإىل ايٓتا٥رٚ ,شيو ٜعٜس َٔ قسضت٘ عً٢
إقساض ا٭سهاّ يف نٚ ٤ٛأغؼ َٚعاٜري عًُ.١ٝ
ٚتعس احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝايكا ١ُ٥عً ٢اؿاغب َٔ أِٖ تكٓٝات ايتعًِٝ
اٱيهرت ,ْٞٚؾٗ ٞططٜك ١ؾعاي ١يف عًُ ١ٝايتعًِ ,سٝح إْٗا تٓكٌ ٚتكطب
ايٛاقع ٚؼانٚ ,٘ٝتػُح يًُتعًِِّ بايتذطٜب اٯَٔٚ ,ا٫غتُتاع بايتٛقٌ إىل
ايٓتا٥ر َٔ خ ٍ٬ايكٝاّ بايتذاضب ٚا٭ْؿڀٚ ,١بايتاي ٞؾٗ ٞتسعِ ٚتجطٟ
اـربات ايتعً ١ُٝٝيًُتعًِِّ( .ايڀبار; ٚعبس ايععٜع ,ّ2009 ,م.)174
ْٚعطٶا ٭ُٖ ١ٝاحملانا ٠اؿاغٛب ,١ٝؾكس أدطٜت بعض ايسضاغات اييت
أٚنشت أُٖ ١ٝاغتدساَٗا يف ايتسضٜؼَٗٓ ,ا :زضاغٚ ,)Gonen, 2006( ١اييت
ٖسؾت إىل ايتعطټف إىل أثط ا٫غتعاْ ١غطا٥ط املؿاٖٚ ,ِٝايؿبهات ايس٫ي,١ٝ
ٚبطاَر احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝعً ٢ؾِٗ ايڀ٬ب ملؿاٖ ِٝايؿٝعٜا ٤ايهُ- ١ٝ
إ ٫إٔ ايُٓاشز ايج٬ث ١املتُجً ١يف خطا٥ط املؿاٖٚ ِٝايؿبهات ايس٫يٚ ١ٝبطاَر
احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝتػِٗ يف تععٜع ؾِٗ ايڀ٬ب ملكڀًشات ايؿٝعٜا٤
ايهُٚ ,١ٝاؿطن ١املٛدٚ ,١ٝاْ٫عهاؽَٚ ,عاٌَ اْ٫تكاٍٚ .زضاغ١
(ٚ ,)Abdullah&Shariff, 2008اييت ٖسؾت إىل ايتعطټف إىل أثط ا٫غتعاْ ١برباَر
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احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف ايؿٝعٜاَ ٤ع منط ايتعًِ ايتعا ْٞٚجملُٛعات غري
َتذاْػ َٔ ١ايڀ٬ب يعسز َٔ ؾك ٍٛايعً ّٛاملتدكك ١يف املساضؽ ايصن١ٝ
يف نٌ َٔ ()Penang&Kedahبأْسْٚػٝا  -إ ٫إٔ ا٫غتعاْ ١باحملانا٠
اؿاغٛب ١ٝيف ايؿٝعٜاَ ٤ع منط ايتعًِ ايتعا ْٞٚيًُذُٛعات غري املتذاْػ١
ٜػاعس عً ٢تععٜع ؾِٗ ايڀ٬بٚ ,تَُٓٗ ١ٝاضات ايتؿهري ايعًُٚ ,ٞتٛغٝع
زا٥ط ٠اٱزضاى املؿاٖ ُٞٝيًُكًشات ايؿٝعٜاٚ .١ٝ٥زضاغ١

()Lee et al, 2002

اييت

تٛقًت إىل- 1 :إٔ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝأزا ٠ق ١ٜٛيتععٜع ايتعًِ َٔ خٍ٬
تٛؾري ؾطم يًُتعًُني تػاعسِٖ عً ٢تڀٜٛط َٗاضاتِٗ يف ايتعطټف إىل
املؿه٬تٚ ,تٓعٚ ِٝؼًٚ ٌٝتك ِٝٝاملعًَٛات - 2.أقبح املتعًِِّ عً ٢زضا١ٜ
بڀبٝع ١عٌُ ايعًُا ,٤سٝح إِْٗ ٜك َٕٛٛباحملانا ٠يف سٌ املؿه٬ت
باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛبٚ .١ٝزضاغ١

()Caday, 2004

اييت أٚنشت إٔ

اغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف ايتعً ِٝتعترب أزا ٠ؾعاي ;١ؾصب اٖتُاّ
ايڀ٬ب ػا ٙتعًِ ايؿٝعٜاٚ .٤زضاغ )Selahattin, 2006( ١اييت أظٗطت إٔ احملانا٠
اؿاغٛب ١ٝتػُح يًڀ٬ب بايتشهِ يف ا٭ْعُ ١املعكسٚ ,٠ايت٬عب
باملتػرياتٚ ,إدطا ٤ايتذاضب ٚايكٝاغات ,باٱناؾ ١إىل إٔ ايعٌُ املػتٓس عً٢
اؿاغبات َؿٝس يف تكٜٛط ايعًُٝات ايؿٝعٜاٚ ١ٝ٥ايهُٝٝاٚ .١ٝ٥زضاغ١
( )Abdullah et al, 2008اييت أؾاضت إىل إٔ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝباغتدساّ ططٜك١
ايتعًِ ايتعا ْٞٚبايكسضات املتٓٛع ١ؾعاي ١يف تععٜع ايتؿهري ايعًُٚ ,ٞاٱزضاى
املؿاٖ ُٞٝيًڀ٬بٚ .زضاغ١

()Lee, 2011

اييت أٚنشت إٔ خربات ايتعً ِٝيس٣

املعًُني باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝزؾعتِٗ إىل انتؿاف آثاض املتػريات
اييت ٜٗتُ ٕٛبٗا.
ٚتػِٗ بطاَر احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف ايتأثري بڀطٜك ١إجياب ١ٝعً٢
َػتٜٛات ايتشك ٌٝايسضاغ ٞاـاق ١بايڀ٬بٖٚ ,صا َٖ ٛا أنست عً٘ٝ
ايعسٜس َٔ ايسضاغاتَ ,جٌ :زضاغٚ ,)Efe&Efe, 2011( ١اييت ٖسؾت إىل ايتعطټف
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إىل آثاض ا٫غتعاْ ١باحملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف ايتأثري عً ٢زضدات ايتشكٌٝ
ايسضاغ ٞيف َاز ٠ا٭سٝاٚ" ٤سس ٠اـً "١ٝاـاق ١بڀ٬ب ايكـ ايتاغع يف
تطنٝا ,سٝح أؾاضت ايٓتا٥ر اـاق ١بٗص ٙايسضاغ ١إىل إٔ ط٬ب اجملُٛع١
ايتذطٜب ١ٝايص ٜٔزضغٛا ٖص ٙايٛسس ٠باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝقس
لشٛا يف ؼكٝل زضدات أنرب يف ا٫ختباضات ايبعسَ ١ٜكاضْ ١بڀ٬ب
اجملُٛع ١ايهابڀ.١
نُا أؾاضت زضاغٚ ,)Foti& Ring, 2008( ١اييت ٖسؾت إىل ايتعطټف إىل
ايهٝؿ ١ٝاييت ميهٔ َٔ خ٬هلا إٔ تػِٗ بطاَر احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف
ايتأثري عً ٢عًُ ١ٝايتسضٜؼ اـاق ١بايعً ّٛيف ؾك ٍٛاملساضؽ املتٛغڀ١
ب ١ٜ٫ٛإْسٜاْا بايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜهٚ .١ٝقس أؾاضت ايٓتا٥ر اـاق ١بٗصٙ
ايسضاغ ١إىل إٔ ا٫غتعاْ ١باحملانا ٠ايكا ١ُ٥عً ٢اغتدساّ اؿاغٛب تػاعس
عً ٢تسع ِٝايتأٌَ ايٓكس ٟاـام باحملت ٣ٛايرتب ٟٛاملعطيف املكسّ يًڀ٬ب,
ا٭َط ايصٜٓ ٟعهؼ بڀطٜك ١إجياب ١ٝعً ٢عًُ ١ٝايتسضٜؼ اـاق ١بِٗ يف
سذط ٠ايؿكٌ ايسضاغ.ٞ
نُا أؾاضت زضاغٚ ,)Udo&Etiubon, 2011( ١اييت ٖسؾت إىل ايتعطټف إىل
َس ٣ؾاعً ١ٝا٫غتعاْ ١برباَر احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف ايتأثري عًَ ٢ػتٜٛات
ايتشك ٌٝايسضاغ ٞيًڀ٬ب بايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف َاز ٠ايهُٝٝاَ ٤كاضْ١
بايڀ٬ب ايص ٜٔاغتعاْٛا بايڀطم ايتكًٝس ١ٜيف عًُ ١ٝايتعًِ يف  ١ٜ٫ٚإبّٛ
بٓٝذريٜا ,سٝح أنست ايٓتا٥ر اـاق ١بٗص ٙايسضاغ ١إٔ ايڀ٬ب ايصٜٔ
زضغٛا ٚؾكًا يڀطٜك ١احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝقس اضتؿعت يسَ ِٜٗػتٜٛات
ايتشك ٌٝايسضاغَ ٞكاضْ ١بايڀ٬ب ايص ٜٔاعتُسٚا عً ٢ايڀطٜك ١ايتكًٝس ١ٜيف
عًُ ١ٝايتعًِ.
ٚأٚنشت زضاغ١

(& Chen, 2007

ٚ ,)Liaoاييت ٖسؾت إىل املكاضْ ١بني

ايتعًِ باغتدساّ ايٓعِ ايتكًٝسٚ ,١ٜايتعًِ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب١ٝ
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عًَ ٢ػتٜٛات ايتشك ٌٝايسضاغ ٞيًڀ٬ب يف تاٜٛإ ,سٝح أؾاضت ايٓتا٥ر
اـاق ١بٗص ٙايسضاغ ١إىل ؾاعً ١ٝايتعًِ ايكا ِ٥عً ٢احملانا ٠اؿاغٛب,١ٝ
سٝح إْ٘ ٜػاعس عً ٢ؼكٝل ايعسٜس َٔ ايٓتا٥ر اٱجياب ١ٝؾُٝا ٜتعًل
مبػتٜٛات ايتشك ٌٝايسضاغ ٞاـاق ١بايڀ٬ب .نُا أؾاضت زضاغ١
(2009

ٚ ,)Tarekegn,اييت ٖسؾت إىل ايتعطټف إىل أثط ا٫غتعاْ ١باحملانا٠

اؿاغٛب ١ٝيف ا٫ػاٖات ايتعً ١ُٝٝاملتُطنع ٠عً ٢املعًِِّٚ ,ا٫ػاٖات
ايتعً ١ُٝٝا٭خط ٣املتُطنع ٠عً ٢املتعًِِّٚ ,إىل أَ ٟس ٣ميهٔ إٔ ت٪ثط عً٢
َػتٜٛات ايتشك ٌٝايسضاغ ٞيڀ٬ب املطسً ١ايجاْ ١ٜٛيف ٚسس" ٠ايسا٥ط٠
ايهٗطبا "١ٝ٥يف َاز ٠ايؿٝعٜا ,٤سٝح أنست ايٓتا٥ر اـاق ١بٗص ٙايسضاغ١
ؾاعً ١ٝاحملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف ن ٬ا٫ػاٖني يف تععٜع َػتٜٛات ايتشكٌٝ
ايسضاغ ٞيًڀ٬ب.
ٚأؾاضت زضاغٚ ,)Unlu&Dokme, 2011( ١اييت ٖسؾت إىل ايتعطټف إىل أثط
اؾُع بني احملانا ٠ايكا ١ُ٥عً ٢ايكٝاؽ ٚبني ا٭ْؿڀ ١املعًُ ١ٝنأسس
ا٫غرتاتٝذٝات ايتسضٜػ ١ٝاييت ٜتِ ا٫غتعاْ ١بٗا يف تسضٜؼ ايؿٝعٜا ٤عً ٢ؾِٗ
ايڀ٬ب يًُكڀًشات ٚاملؿاٖ ِٝاملتعًك ١بايهٗطب ١ٝبأسس املساضؽ ا٫بتسا١ٝ٥
برتنٝاٚ ,يكس أنست ايٓتا٥ر اـاق ١بٗص ٙايسضاغ ١إىل ؾاعً ١ٝا٫غتعاْ١
باحملانا ٠ايكا ١ُ٥عً ٢ايكٝاؽٚ ,ا٭ْؿڀ ١املعًُ ١ٝيف إنػاب ايڀ٬ب ؾُٗٶا
أنرب يڀبٝع ١ايسٚا٥ط ايهٗطب ١ٝاـاق ١مبكطض ايؿٝعٜا ٤باملطسً ١ا٫بتسا.١ٝ٥
٪ٜٚنس نٌپ َٔ إمساعٚ ٌٝايؿاض بإٔ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝعٓس
اغتدساَٗا يف املٛاقـ ايتعً ١ُٝٝتػاِٖ يف ؼكٝل َا ( :ًٜٞايؿاض;)ّ2002,
(إمساع.)ّ2001,ٌٝ
- 1تػاعس املتعًِِّ عً ٢انتػاب املعًَٛات اييت متجٌ خڀٛض ٠عً ٢املتعًِِّ
أثٓا ٤زضاغتٗا ٚاقعٝٽا.

الفصل الثانً  :اإلطار النظري والدراسات السابقة ====================================

أثر المحاكاة الحاسوبٌة فً تنمٌة بعض عملٌات العلم فً مقرر الفٌزٌاء لدى طالبات الصف األول الثانوي بالمدٌنة المنورة

23

- 2تٝػط يًُتعًِِّ ؾِٗ املعًَٛات اجملطز.٠
 - 3تػاعس املتعًِِّ عً ٢اغتهؿاف املعًَٛات بڀطٜك ١تؿاعً ١ٝزٜٓاَه.١ٝ
- 4تٝػط يًُتعًِِّ زضاغ ١املعًَٛات ايٛاقع ١ٝاييت ٜكعب اؿك ٍٛعً ٢ا٭قٌ
َٓٗا; ْتٝذ ١ايبعس املهاْٚ ٞايعَاْ ٞؿسٚثٗا.
- 5تٛدس د َٔ ٛايتؿٜٛل ٚاٱثاض ٠باملٛقـ ايتعً.ُٞٝ
- 6متهٔ املتعًِِّ َٔ اغتدساّ قسضات تؿهريَ ١ٜتٓٛع.١
- 7تػاعس املتعًِِّ يف ؾِٗ ايع٬قات بني عٓاقط املعًَٛات ٚا٭دعا ٤ايساخً١ٝ
يًعاٖط.٠
 - 8تػاعس املتعًِِّ عً ٢ايتٓب ٪بٓتا٥ر تٓؿٝص ايتذاضب ٚاملؿاضٜع ايتعً.١ُٝٝ
- 9إملاّ املتعًِِّ بهٝؿٚ ١ٝقٛع ا٭سساخ بٛنعٗا ؼت امل٬سعٚ ١ايسضاغ.١
- 10تٓؿٝط ايتؿهري ا٫بتهاض ٟيس ٣املتعًِِّ بتكس ِٜا٭ؾهاض ايتعً١ُٝٝ
اؾسٜس.٠
- 11عطض ٚتؿه ٌٝاملٛقـ َٔ اؿٝا ٠ايعًَُ ١ٝع احملاؾع ١عً ٢تٛنٝح
عًُٝات ٖصا املٛقـ.
- 12إتاس ١ايؿطق ١يًُتعًِِّ عً ٢ايتسضٜب; يًتشهِ يف ٖصا املٛقـ بسضدات
كتًؿ.١
ٚ- 13دٛز قسض َٔ اؿطٜ ١ٜػُح بتعس ٌٜبعض أدعاٖ ٤صا املٛقـ.
- 14إُٖاٍ بعض أدعا ٤املٛقـ عٓس ايؿعٛض بأْٗا عسمي ١ا٭ُٖ ١ٝبايٓػب١
يًُتسضٿب.
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- 15إتاس ١ؾطق ١يًُتعًِِّ; ٫ضتهاب أخڀا ٤ز ٕٚإٔ ٜه ٕٛهلا عٛاقب
ٚخ ١ُٝتٗسز سٝات٘ أ ٚت٪شٜ٘
 - 16إتاس ١ايؿطق ١يًُتعًِِّ بإٔ ٜؿاضى يف تعًُ٘ بؿهٌ ْؿطٚ ,إٔ ٜتدص
ايكطاضات بٓؿػ٘ بسيًا َٔ إٔ ٜه ٕٛفطز َػتكبٌ غًيب يًُعًَٛات.
ٚهلصا نإ اٖ٫تُاّ باؿاغٛب; باعتباض َٔ ٙأِٖ أغايٝب ايتهٓٛيٛدٝا
اؿسٜج ١يف ايتعًٚ ِٝايتعًِ مبا ٜتٝش٘ َٔ إَهاْات َتعسز ٠يف عًُ ١ٝا٫تكاٍ
املتبازٍٚ ,ع٬قت٘ ايتؿاعًٚ ,١ٝايتسضٜب ٚايتُطٚ ,ٜٔايتعً ِٝايؿطز .ٟنُا
ٜٗسف اغتدساّ اؿاغٛب إىل ؼػني ْٛع ٘ٝايتعًٚ ,ِٝظٜاز ٠ؾعايٝت٘ ٚمتٝع,ٙ
ٚأٜهٶا نُتڀًب أغاغ ٞملٛادٗ ١ؼسٜات ٚتػريات ايكطٕ اؿازٚ ٟايعؿط.ٜٔ
(ايسغٛق.)ّ2004 ,ٞ
خصائص المحاكاة الحاسوبٌة:
ٖٓاى فُٛع َٔ ١اـكا٥ل اييت متٝعت بٗا بطاَر احملانا٠
اؿاغٛبٚ ,١ٝاييت غاعست يف تسضٜؼ ايؿٝعٜا َٔٚ ,٤بني ٖص ٙاـكا٥ل َا
( :ًٜٞسػني  ,ّ2005,م( ;)144ايسغٛقٚ ٞتٛؾٝل ,ّ2010,م;)78
(ايٓذس ,ّ2001 ,ٟم( ;)21ايبعً( ;)ّ2002 ,ٞظغً ,ّ2003 ,ٍٛم;)223
(.)Blake & Scanlon, 2007, 491-492) (Castaneda, 2008, 34-35
- 1تػتٓس احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝعً ٢ايُٓصد ,١سٝح إْٗا تبسأ عاز ٠ببٓا٤
منٛشز ضٜانٜ ٞطنع عً ٢متج ٌٝاملتػريات ٚايع٬قات ا٭غاغ ١ٝيًٓعاّ
اؿكٝكٚ ;ٞشيو ٜػاعس اٱزاض ٠عً ٢ؾِٗ ايٓعاّ اؿكٝكٚ ٞايتٓب٪
بػًٛن٘ٚ ,اغتد٬م ايٓتا٥ر اييت متهٓٗا َٔ اختٝاض ايبس ٌٜا٭َجٌ
يف ظَٔ قٝاغ ,ٞسٝح ٜػٌٗ ايتشهِ يف ظَٔ إدطا ٤ايتذطب.١
- 2تتِ قانا ٠نٌ ْعاّ أَ ٚؿهً ١أ ٚظاٖط ٠أ ٚعًُ ١ٝيف منٛشز ضٜانٞ
خام بٗا ,أٜ :ٟعس حملانا ٠املؿهً ١عًٚ ٢د٘ اـكٛم ,سٝح ٫
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ٜٛدس منٛشز ضٜان ٞعاّ يًُشانا ,٠بٌ تعتُس عً ٢تڀبٝل َؿاِٖٝ
َٚبازْ ٨عط ١ٜايٓعِ يف تكُٚ ِٝؼً ٌٝايٓعِ.
 - 3تعس تهًؿ ١اغتدساّ مناشز احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝغري َطتؿعَ ١كاضْ١
بايعا٥س; ٚشيو ٭ْ٘ ٜ ٫هٖٓ ٕٛاى إَهاْ ١ٝايهطض ,أ ٚتًـ بايٓعاّ
ْؿػ٘ٚ ,تتػِ با٭َإ ,سٝح تٓصض باستُا٫ت ٚقٛع نطض ملكُِ
ايتذطب ,١خاق ١يف ساي ١ايٓعِ ٚاملؿه٬ت اٱزاض ١ٜاملعكس.٠
ٜ- 4ػٌٗ تهطاض ايتذطبٚ ١عًُ ١ٝايُٓصد ;١يهٜ ٞتِ إجياز أؾهٌ ايػبٌ
يؿعٌ ا٭ؾٝاٚ ,٤تتُٝع مناشز احملانا ٠باملط ,١ْٚسٝح ميهٔ تعس ٌٜأٚ
إناؾ ١أ ٚاغتبعاز أَ ٟتػريات َٔ ايُٓٛشز بػٗٛي ١بس ٕٚتػٝري اٱطاض
ايعاّ يًُٓٛشز ,أ :ٟميهٔ تػٝري ايعطٚف اييت تتِ ؾٗٝا عًُ ١ٝايُٓصد١
ٚاحملانا ;٠يًٛق ٍٛإىل أؾهٌ منٛشز.
- 5تػاعس مناشز احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف ايٛق ٍٛإىل فُٛع َٔ ١اؿًٍٛ
ايبس ١ًٜاملطن ,١ٝبعهؼ ايُٓاشز ا٭قً ١ٝاييت تٗسف إىل ايتٛقٌ إىل
إجياز أؾهٌ ططٜك ١يؿعٌ ؾَ ٤ٞاٖٚ ,صا ٜعَٓ ٢كاضْ ١اـٝاضات يف
ْؿؼ ايعطٚف.
- 6تتُٝع احملانا ٠غاق ١ٝإدطا ٤ايتذاضب باغتدساّ اؿاغب اٯي,ٞ
ٚشيو عٓسَا ْه ٕٛبكسز َتػريات عسٜسَ ٠تساخً ,١عٝح ٜكبح
سذِ ايعًُٝات اؿػاب ١ٝنبريٶا بايكٛض ٠اييت ٜعذع عٔ ايكٝاّ بٗا
ٜسٜٚٽا.
- 7ميهٔ تڀبٝل احملانا ٠بكؿ ١عاَ ,١سٝح إْٗا تتػِ بايعُ,١َٝٛ
ٚيٝػت كتك ١مبعاؾَ ١ؿهً ١قسز.٠
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- 8أْٗا تكسٿّ َٛاقـ تعً ١ُٝٝغري تكًٝس ١ٜبايٓػب ١يًُتعًِِّٚ ,شيو بؿهٌ
ٜجري تؿهريٜٚ ,ٙػتدسّ إَهاْات ايهُبٛٝتط املتكسَٚ ١اييت  ٫تتُتع
بٗا ايٛغا٥ط ا٭خط.٣
- 9ميهٔ َٔ خ٬هلا زضاغ ١ايعًُٝات ٚاٱدطا٤ات اييت ٜكعب زضاغتٗا
بايڀطم ايتكًٝس.١ٜ
- 10تتٝح ايؿطق ١يتڀبٝل بعض املٗاضات اييت مت تعًُٗا يف َٛاقـ ضمبا ٫
تتٛاؾط ي٘ ايؿطق ١يتڀبٝكٗا يف ب ١٦ٝسكٝك.١ٝ
ٚ- 11يف َععِ اؿا٫ت ,ؾإٕ املٛقـ ٜهَٓ ٕٛاغبٶا يًتعًُِّ ٚايتسضٜب عً٢
املٗاضات َع ايهُبٛٝتط ٚايصٜ ٟؿب٘ إىل سس نبري ايعامل اؿكٝك.ٞ
 - 12تسعِ اـربات ايتعًْ ;١ُٝٝتٝذ ١اغتدساّ ايٛغا٥ط املتعسزَٗٓٚ ٠ا
اؿاغب.
- 13ؼػٔ َػتَٗ ٟٛاضات ايتؿهري املدتًؿ ,١نُٗاضات عًُٝات ايعًِ,
َٗٚاضات سٌ املؿهًٚ ١ايتؿهري ايٓاقس.
- 14تؿِٗ أبعاز ايعٛاٖط ايڀبٝع ١ٝاييت  ٫ميهٔ َؿاٖستٗا يف سٝا٠
ايڀ٬ب ٚنأِْٗ ٜعٝؿٚ ٕٛغط ٖص ٙايعٛاٖط.
- 15تػاعس ايڀ٬ب عً ٢ؾِٗ املؿاٖ ِٝايعًُ ١ٝبؿهٌ قشٝح خاق ١اييت
ٜتڀًب ؾُٗٗا إظٗاض اؾاْب اؿطن ٞيف املٛنٛعات أ ٚايعٛاٖط اييت
تتهُٓٗا.
- 16عطض املٛنٛعات ايعًُ ١ٝعً ٢ايڀ٬ب بؿهٌ ٜتڀًب َِٓٗ :ايتؿاعٌ,
ٚاملٓاقؿٚ ,١ايعٌُ يف فُٛعاتٚ ,تٓع ِٝأؾهاضِٖ املتساٚيٚ ,١ططح
ا٭غ ١ً٦سٛهلاٚ ,بايتاي ٞميهِٓٗ ايتكس ٟيًٓتا٥ر املدايؿ ١ملا ٖٛ
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قشٝح َٔ ايٓاس ١ٝايعًُٚ ,١ٝػطٜب أغايٝب دسٜس ;٠حملاٚي ١ؾِٗ ٖصٙ
املٛنٛعات.
 - 17تعترب احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝؾهًًا َٔ أؾهاٍ ايتعًُِّ با٫نتؿاف,
مما ٜٛؾِّط يًُتعًِِّ ب ١٦ٝاغتهؿاؾ ١ٝبڀطٜك ١ؾعايٚ ,١تٛؾّط تعًُُّٶا قابًًا
يًتڀبٝل.
- 18تػاعس بطاَر احملانا ٠عً ٢تٛؾري ايعسٜس َٔ ا٭ْؿڀ ١اييت  ٫ميهٔ
إدطاٖ٩ا يف املعاٌَ املسضغ ,١ٝأَا ْتٝذ٫ ١ستُاي ١ٝسسٚخ ايعسٜس َٔ
املداطط ,أْ ٚتٝذ ١يعسز َٔ ا٫عتباضات ا٭خ٬ق .١ٝنُا أْٗا تػاعس
عً ٢تٛؾري ايٓؿكات ايباٖع ١اـاق ١بايتذاضب املعًُ.١ٝ
- 19تػاعس عً ٢تٛؾري ايٛقت; ٭ٕ بعض ايتذاضب اييت قس تػتػطم ٚقتٶا
طًٜٛا يف املعاٌَ املسضغ ١ٝميهٔ إدطاٖ٩ا بػطع ١ؾا٥ك َٔ ١خٍ٬
بطاَر احملانا.٠
- 20تػاعس بطاَر احملانا ٠يف ايتشهِ باملتػريات ,مما ميٗٿس ايڀطٜل مٛ
ؾطض ايؿطٚض ٚا٫نتؿاف.
- 21ايكسض ٠عً ٢ا٫غتعاْ ١بايعسٜس َٔ قٝؼ ايعطٚض املدتًؿَ ١جٌ:
ا٫غتعاْ ١باملدڀڀاتٚ ,ايطغ ّٛايبٝاْٚ ,١ٝايطغ ّٛاملتشطن,١
ٚا٫غتعاْ ١بايكٛتَٛٚ ,از ايؿٝس َٔ ;ٜٛأدٌ تػٗ ٌٝعًُ ١ٝايؿِٗ.
- 22بطاَر احملانا ٫ ٠تٛؾط ايتػص ١ٜايطادع ١بكٛض ٠قطحي ١عٝح تٛد٘
ايڀ٬ب إىل ا٭ؾعاٍ اييت ٜٓبػ ٞعً ِٗٝاؽاشٖا .نُا أْٗا  ٫تعٌُ عً٢
ؾطح ا٭خڀا ٤اييت قاّ ا٭ؾطاز بايٛقٛع ؾٗٝا ,سٝح إٕ بطاَر احملانا٠
تعٌُ عً ٢ا٫غتذاب ١يٮؾعاٍ اييت ٜك ّٛبٗا ايڀ٬ب ٚؾكًا يًتعًُٝات
اييت ؼهِ طبٝع ١ايٓعاّ اـام باحملانا ,٠ؾإشا ناْت ا٫غتذاب١
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اـاق ١بايؿطز َڀابك ١يًكٛاعس اييت ؼهِ ايٓعاّ تػُ ٢اغتذاب١
ْكٚ ,١ٝإشا مل تهٔ نصيو ؾٗ ٞاغتذاب ١غري ْك.١ٝ
برامج المحاكاة الحاسوبٌة:
ٖٓاى ايعسٜس َٔ بطاَر احملانا ٠أ ٚاؿطن ١املػتدسَ ١يف بطاَر
اؿاغٛب املعتُس ٠عً ٢ايٛغا٥ط املتعسزٚ ,٠تتعسز ٖص ٙايرباَر ٚتتٓٛع ٚؾكًا
يتٓٛع اهلسف ايتعً َٔ ُٞٝاغتدساَٗاٚ ,عً ٘ٝؾإْ٘ ميهٔ ايك :ٍٛإٕ ٖٓاى
ايعسٜس َٔ بطاَر احملاناٚ ٠اؿطن ٖٞٚ ,١نُا :ًٜٞ
احملانا ٠ايربفٜ :Software simulations ١ٝػتدسّ شيو ايٓٛع َٔ احملانا٠
يف ايسٚضات اـاق ١بإنػاب بعض املٗاضات ٚايتكٓٝات ايؿٓ َٔ ;١ٝأدٌ
ؼكٝل ٖسف َعني خام بايتڀبٝلَ ,جٌ تًو احملانا ٠املػتدسَ ١يف عطض
ايهٝؿ ١ٝاييت ٜتِ َٔ خ٬هلا تهًَ ٜٔٛـ باغتدساّ املٝهطٚغٛؾت ٚٚضز
بسيًا َٔ ا٫غتعاْ ١بايكٛض ٚايًكڀات ايجابت.١

(.)Infopro Worldwide, 2006, 2

احملانا ٠ا٫دتُاع ١ٝأ ٚتبازٍ ا٭زٚاض ٚ :Social simulations or role playsاييت
تٗسف إىل إنػاب املتعًِِّ بعض ا٫غرتاتٝذٝات ٚايتڀبٝكات اييت ٜتڀًب
انتػابٗا ايتؿهري ٚق ٠ٛاؿسؽَ ,جٌ تًو ايسٚض ٠اييت ٜتِ تسضٜػٗا يًڀ٬ب
َٔ أدٌ إنػابِٗ َٗاضات ايبٝعٖٓٚ ,ا ميهٔ إٔ ٜتِ اغتدساّ تبازٍ
ا٭زٚاض; َٔ أدٌ تسضٜب املتعًُِّني عًْٛ ٢ع ١ٝا٭غ ١ً٦اييت َٔ املُهٔ إٔ ٜكّٛ
ايعُ ٌٝبڀطسٗا ٚقاٚي ١ايطز عًٗٝا.
ايٛاقع ا٫ؾرتانٞ

reality

(.)Infopro Worldwide, 2006, 2

 :Virtualتػتدسّ يف بعض ايب٦ٝات ايتعً,١ُٝٝ

ٚاييت تتِ ؾٗٝا احملاٚي ١ـًل ب ١٦ٝمماثً ١يًُٛقـ املٛدٛز يف ايٛاقع ٚؾكًا يعسز
َٔ ايكٛاعس ٚاملعاٜري احملسزَ ,٠جٌ شيو ايٓٛع ايصٜ ٟتِ ؾ ٘ٝتسضٜب ايڀٝاضٜٔ
عً ٢املٛاقـ ٚاملؿه٬ت اييت ميهٔ إٔ تٛادِٗٗ يف أثٓا ٤قٝازتِٗ
يًڀا٥طات.

(.)Infopro Worldwide, 2006, 2
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احملانا ٠اـاق ١بايؿٝسٜ :Video simulations ٜٛتِ ؾٗٝا اغتدساّ َكاطع
ايؿٝس ٜٛيف تسضٜؼ ْؿاط أ ٚعًُ ١ٝبعٗٓٝاَ ,جٌ شيو ايٓٛع َٔ احملانا٠
املػتدسَ ١يف زٚضات ايتعًِ اٱيهرتٚ .)Infopro Worldwide, 2006, 2-3( .ْٞٚيكس
أؾاضت ْتا٥ر زضاغ١

()Chuang& Chen, 2009

عً ٢إٔ ا٫غتعاْ ١برباَر ايٛغا٥ط

املتعسز ٠ايكا ١ُ٥عً ٢اغتدساّ ايؿٝس ٜٛتػاعس عً ٢ؼػني عًُٝات ايتعًِ
ٚاغتسعا ٤املعطؾ .١نُا أْ٘ ٜػاعس عً ٢ؼػني َٗاضات سٌ املؿه٬ت عٔ
ططٜل ايتٛقٌ إىل عس ٺز َٔ اؿً ٍٛيًُؿهً ١ايٛاسس.٠
ٖٓٚاى تكٓٝـ آخط ؾُٝا ٜتعًل برباَر احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝنُا أؾاض
إيٗٝا

Trollop

يف عاّ (ٚ ,)ّ1985ميهٔ تكٓٝؿٗا يف إطاض أضبع ١تكٓٝؿات

أغاغ ١ٝيًُشانا ٠اؿاغٛب ٖٞٚ ,١ٝنُا :ًٜٞ
أ .احملانا ٠املاز١ٜ

Simulation

ٚ :Physicalيف شيو ايٓٛع ٜتِ إدطاْ ٤ػذ

َتُاثٌ يؿَ ٤ٞازَٛ ٟدٛز بكٛض ٠ؾعًٜٚ ١ٝتِ عطن٘ عً ٢ايؿاؾ ,١ثِ
ٜبسأ ايڀايب يف قانا ٠شيو ايؿ ٤ٞست ٢سسٚخ عًُ ١ٝايتعًِ.
ب .احملانا ٠ايتؿػٚ :Procedural Simulations ١ًٝٝاهلسف ا٭غاغٖٓ ٞا ٖٛ
ايتعطټف إىل ايهٝؿ ١ٝاييت ٜتِ َٔ خ٬هلا تؿػ ٌٝأزاَ ٠ا ,ؾعً ٢غبٌٝ
املجاٍ :بطاَر احملانا ٠اـاق ١بايڀريإ تػاعس ايڀٝاض ٜٔيف ايتعطټف
إىل ايهٝؿ ١ٝاييت ميهٔ َٔ خ٬هلا إزاض ٠ايڀا٥طٚ ٠ايتشهِ ؾٗٝا,
 َٔٚثِ ٜك ّٛايربْاَر با٫غتذاب ١٭ؾعاٍ ايڀ٬ب ,ثِ ٜبسأ ايڀ٬ب يف
تعس ٌٜاػاٖاتِٗ ٚأؾعاهلِ ٚؾكًا يًتػص ١ٜايطادع ١اييت ٜتِ تًكٗٝا ست٢
ؼسخ ا٫غتذاب ١ايكشٝشٜٚ ,١تِ تؿػ ٌٝا٭زا ٠أ ٚاٯي ١بكٛض٠
قشٝش.١

(.)Nebitt-Hawes, 2005, 29

ت .احملانا ٠املٛقؿ ١ٝأ ٚاحملانا ٠ايكا ١ُ٥عً ٢تبازٍ ا٭زٚاض

Situational or

 :Role Playing Simulatorsتػاعس َجٌ ٖص ٙايرباَر املػتدسّٳ عً ٢ؾشل
ايعسٜس َٔ ا٫ػاٖات املدتًؿ ١اييت ميهٔ ا٫غتعاْ ١بٗا يف سٌ
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املؿهً ,١عً ٢غب ٌٝاملجاٍ :احملانا ٠اييت تػاعس املُطنات يف
ايتعطټف إىل أثط عسز َٔ املتػريات املدتًؿ ١املػتدسَ ١يف ايتدسٜط ايصٟ
ٜتِ إعڀا ٙ٩ي ًُطنٚ ,٢ايهٝؿ ١ٝاييت ميهٔ َعٗا َعاؾ ١أ ٚػٓب
سسٚخ أَ ١ٜهاعؿات عٓس ا٫غتعاْ ١بٗا

(.)Nebitt-Hawes, 2005, 29

خ.قانا ٠ايعًُٝات ٖٓٚ :Process Simulationsا لس إٔ شيو ايٓٛع َٔ
احملاناٜ ٠تڀًب َٔ ايڀ٬ب إٔ ٜكَٛٛا باختٝاض عسز َٔ ق ِٝاملتػريات
املتهُٓ ١يف ايعًُٝات اييت ٜتِ قاناتٗا ,ثِ ٜك ّٛايربْاَر بإظٗاض ايٓتا٥ر
اـاق ١بك ِٝاملتػريات ,ؾعً ٢غب ٌٝاملجاٍ :بطْاَر احملانا ٠اـاق ١بعضاع١
ايٓباتات ؼت ظطٚف َع ١ٓٝيًرتبٚ ,١املاٚ ,٤ايه ,٤ٛؾٗٓا لس إٔ ايڀايب
بإَهاْ٘ ايتػٝري يف ق ِٝاملتػريات ست ٢حيكٌ عً ٢ايٓتٝذ ١املڀًٛبٜٚ .١تهُٔ
شيو ايٓٛع َٔ احملانا ٠تٛيٝس عسز َٔ ايؿطٚض ,ثِ اختباضٖا ,ثِ تػذٌٝ
ايٓتا٥ر ,ثِ ؼسٜس ايع٬ق ١بني املتػريات ٚايٓتا٥ر اييت ٜتِ اؿك ٍٛعًٗٝا ,ثِ
إعاز ٠قٝاغ ١ؾطٚض أخط َٔ ٣دسٜس; ستٜ ٢تِ اؿك ٍٛعً ٢ايٓتٝذ١
املطغٛب.١

(.)Nebitt-Hawes, 2005, 29

ـ آخط يرباَر احملانا ٠اؿاغٛب ٖٛٚ ,١ٝنُا :ًٜٞ
ٖٓٚاى تكٓ ٝٷ
- 1ايُٓاشز املػتُطْٛ ٖٞٚ :Continuous models ٠ع َٔ بطاَر احملانا٠
ايصٜ ٟتِ تكُ َٔ ُ٘ٝخ ٍ٬ا٫غتعاْ ١بايٛغا ٌ٥ايطٜان( ١ٝايتؿانٌ
ٚايتهاٌَ); َٔ أدٌ متجْ ٌٝعاٍّ َا باغتدساّ عسز ْٗ ٫ا َٔ ٞ٥اؿا٫ت
(2006, 37

ٚ .)Lunce,ميهٔ ايك :ٍٛإٕ احملانا ٠املػتُط ٖٞ ٠تًو ايعًُ١ٝ

ايؿٝعٜا ١ٝ٥اييت تتهُٔ ايعسٜس َٔ ا٭ْؿڀ ١اييت ؼسخ بكؿَ ١تتابعَ ١جٌ
ايتؿاع٬ت ايهُٝٝا.١ٝ٥

(.)Englebert, 2010, 23

- 2ايُٓاشز املتكڀعٚ :Discrete models ١يف َجٌ شيو ايٓٛع َٔ ايرباَر
ٜتِ ا٫غتعاْ ١بايٛغا ٌ٥اٱسكاٚ ,١ٝ٥نصيو تڀبٝل ْعط ١ٜايكؿٛف; َٔ
أدٌ ايتعبري عٔ ايٓعاّ بعسز َٔ اؿا٫ت ايهُ ١ٝاملٓؿكً.)Lunce, 2006, 37( ١
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ٚميهٔ ايك :ٍٛإٕ احملانا ٠املتكڀع ١تتهُٔ عسزٶا َٔ ا٭ْؿڀ ١املتػًػً١
اييت ؼسخ َطٚ ٠اسس ٠ؾكط.
- 3ايُٓاشز املٓڀك١ٝ

(.)Englebert, 2010, 23
models

ٜٚ :Logicalتِ ايتعبري عٔ ٖص ٙايُٓاشز

با٫غتعاْ ١بعسز َٔ املٓاٖر ايبشج ١ٝا٫غتس٫يٚ ,١ٝاييت ٜتِ تڀبٝكٗا َٔ خٍ٬
عسز َٔ يػات ايهُبٛٝتط ايربف ١ٝعاي ١ٝاملػتٚ .٣ٛبايطغِ َٔ ؾٛٝع
اغتدساّ ايُٓاشز املٓڀك ١ٝيف بطاَر احملانا ٠ايتعً ,١ُٝٝإ ٫أْٓا لس إٔ
مناشز احملانا ٠املتكڀعٚ ١املػتُطٜ ٠تِ اغتدساَٗا بكٛض ٠أنرب يف سا٫ت
احملانا ٠ايعًُٚ ١ٝاهلٓسغ١ٝ

()Lunce, 2006, 37

أَا عٔ أْٛاع احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝاملػتدسَ ١يف تسضٜؼ ايعً,ّٛ
ؾُٝهٔ تكٓٝؿٗا نُا :ًٜٞ
ايٓٛع ا٭ٜ :ٍٚتهُٔ تهطاض ا٭ْؿڀ ١املعًُ ١ٝاملٛدٛزَ ,٠جٌ :املعاٜط٠
ايهُٝٝا.١ٝ٥
ايٓٛع ايجاْٜ :ٞتهُٔ احملانا ٠اـاق ١بايعًُٝات ايكٓاعَ ,١ٝجٌ :ؾطح
ايهٝؿ ١ٝاييت ميهٔ َٔ خ٬هلا ؼهري محض ايهربٜتٝو.
ايٓٛع ايجايحٜ :تهُٔ احملانا ٠اـاق ١بايعًُٝات اـڀري ,٠أ ٚايبڀ ,١٦ٝأٚ
ايػطٜع ,١أ ٚاييت  ٫ميهٔ إدطاٖ٩ا يف إطاض املعٌُ املسضغٚ ,ٞيعٌ
ا٭َجً ١عًٖ ٢ص ٙايعًُٝات :ايتڀٛضٚ ,ايُٓ ٛايػهاْٚ ,ٞايتكازَات,
ٚايتػريات اييت تًشل باؾػُٝات ايصض.١ٜ
ايٓٛع ايطابعٜ :تهُٔ متجًًٝا يًهآ٥ات اييت ٚ ٫دٛز هلاَ ,جٌ :ايػاظات
املجايٚ ,١ٝا٭غڀح عسمي ١ا٫ستهاى.
ايٓٛع اـاَؼ :ميهٔ ا٫غتعاْ ١بٗا يف تسضٜؼ ايُٓاشز اـاق ١بايٓعطٜات,
َجٌ :ايٓعط ١ٜاؿطن ,١ٝأ ٚايُٓٛشز املٛد ٞيًه.٤ٛ

( Efe&Efe, 2011,

.)2138
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ٜٚؿري ا٭خرت (  ,2008م )76إىل إٔ احملانا ٖٞ :٠تعبري عاّ يعس٠
أْٛاع َٔ ايرباَر ايتعً ١ُٝٝاملدتًؿٚ ,١ميهٔ تكٓٝـ ٖص ٙايرباَر إىل ْٛعني
ُٖا:
- 1احملانا ٠ايتذطٜب ١ٝأ ٚايتؿاعً ٖٞٚ :١ٝتهع املتعًِِّ يف ٚنع ١ٝأ ٚغٓٝاضٜٛ
خامٚ ,ؼسز يًُػتدسّ زٚضٶا نُٔ شيو ايػٓٝاضٜٛٚ ,ٜٛاد٘ املػتدسّ
ايسٚض ٚاملػٚ٪يٝات يف ايب ١٦ٝا٫ؾرتانْٚ ,١ٝتٝذ ١يصيو ٜهتػب
املػتعٌُ إَهاْ ١ٝسٌ املؿانٌ َٗٚاضات اؽاش ايكطاضات.
- 2احملانا ٠ايطَع ٖٞٚ :١ٜتكـ خكا٥ل ْعاّ أ ٚعًَُ ١ٝا َٔ خٍ٬
ايطَٛظ٪ٜٚ ,ز ٟاملػتعٌُ ايتذاضب باغتدساّ املتػريات ,اييت ٖ ٞدع٤
َٔ املٓع ١َٛاحملسز ٠زاخٌ ايربْاَرٚ ,يف ٖصا ايٓٛع َٔ احملانا ٠تكسّ
ٚنع ١ٝيًُػتعٌُ ,ثِ ٜكبح ٖصا املػتعٌُ دٛابٶا عً ٢اؿاي ١املعڀا,٠
ٚبعسٖا ٜتػًِ ايتعًٝكات ايكشٝش.١
ٚأٜٽا نإ ْٛع ايربف ١ايتعً ١ُٝٝاملٓتذ ١عً ٢دٗاظ اؿاغب ,ؾإٕ عًُ١ٝ
إعسازٖا متط بعسَ ٠طاسٌ قبٌ إٔ ؽطز بايؿهٌ ايٓٗا ٞ٥ايص ٟتعطض ب٘,
ٚتتًدل ٖص ٙاملطاسٌ يف :
َ- 1طسً ١ايتكُ:Design ِٝ
 ٖٞٚاملطسً ١اييت ٜتِ ؾٗٝا اختٝاض ايعٛاٖط ايڀبٝع ١ٝاملطاز إعساز ايربف ١هلا .
َ- 2طسً ١اٱعساز ٚايتذٗٝع :Preparation
 ٖٞٚاملطسً ١اييت ٜتِ ؾٗٝا ؾطح ٖص ٙايعٛاٖط مبػتٜٛاتٗا املڀًٛبٚ ١املٓاغب١
يًُطسً ١ايعُط.١ٜ
َ- 3طسً ١نتاب ١ايػٓٝاض:Senario ٜٛ
 ٖٞٚاملطسً ١اييت ٜتِ ؾٗٝا تطمج ١املٛنٛع إىل إدطا٤ات تؿكٚ ١ًٝٝأسساخ
َٛٚاقـ تتڀابل َع بطاَر اؿاغب.
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َ- 4طسً ١ايتٓؿٝص :Executing
 ٖٞٚاملطسً ١اييت ٜتِ ؾٗٝا تطمج ١ايػٓٝاض ٜٛباغتدساّ تڀبٝكات بطاَر
احملانا.٠
َ- 5طسً ١ايتذطٜب ٚايتڀٜٛط :Development
 ٖٞٚاملطسً ١اييت ٜتِ ؾٗٝا ػطٜب بطف ١احملاناٚ ٠تڀٜٛطٖا( .مس,١ٝ
 ,ّ2006م.)101
الفرق بٌن المحاكاة والنمذجة :
تعس ايُٓصد ١أَطٶا نطٚضٜٶا ؾُٝا ٜتعًل بايتؿهري ايعًُ .ٞنُا إٔ
ايُٓاشز يف سس شاتٗا َا ٖ ٞإٚ ٫غآَٚ ٌ٥تذات َػتدسَ ١تػتُس طبٝعتٗا يف
ا٭غاؽ َٔ ايعً .)Harrison&;Treagust, 1998, 420( ّٛميهٔ ايٓعط إىل ايُٓٛشز
يف أبػط تعطٜؿات٘ عً ٢أْ٘ متج ٌٝيعاٖط ,٠أ ٚؾ ,٤ٞأ ٚؾهط ,٠يف فاٍ
ايعً ,ّٛؾإْٓا لس إٔ ايُٓٛشز ْٖ ٛتاز متج ٌٝظاٖط ,٠أ ٚؾ ,٤ٞأ ٚؾهط٠
(ٖسف) ,بؿَ ٤ٞأيٛفٺ بكٛض ٠أنرب .)Ornek, 2008, 35( .نُا ميهٔ ايٓعط
إىل ايُٓٛشز عً ٢أْ٘ ْعاّ ٜتِ ا٫غتعاْ ١ب٘ نبس ٌٜيٓعاّ آخطٖٓٚ .اى ايعسٜس
َٔ املُٝعات املطتبڀ ١باغتدساّ ايُٓاشز َٔ بٗٓٝا إٔ ايُٓاشز قس متهٔ َٔ
زضا غ ١ايهٝؿ ١ٝاييت ميهٔ َٔ خ٬هلا إٔ ٜعٌُ ْعاّ َػتكبً ٞقبٌ إٔ ٜتِ
ايتؿػ ٌٝايؿعً ٞيصيو ايٓعاّ .نُا أْ٘ ٜتِ ا٫غتعاْ ١بٗا َٔ أدٌ تكًٌٝ
املداطط.)Sanchez, 2007, 54( .٠
 َٔٚخ ٍ٬ايتعطٜؿات ايػابك ١ميهٔ ايتڀطم إىل تعطٜـ ايُٓصد ١عً٢
أْٗا :عًُ ١ٝإْتاز منٛشزٚ ,ايُٓٛشز يف سس شات٘ َا ٖ ٛإ ٫متج ٌٝيٓعاّ َعني,
ٚبايطغِ َٔ تؿابٗ٘ َع ايٓعاّ ا٭قً ٞإ ٫أْ٘ أنجط بػاط َٔ ١ايٓعاّ ايصٟ
ميجً٘ٚ ,يعٌ أِٖ أغطاض ايُٓٛشز ٖ ٛمتهني احملًٌ َٔ ايتٓب ٪بأثط ايتػريات
عً ٢ايٓعآّٖ َٔٚ ,ا ناْت نطٚض ٠ايتأنٝس عً ٢إٔ ٜه ٕٛايُٓٛشز أنجط
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تكاضبٶا َع ايٓعاّ ا٭قً .ٞنُا أْ٘ ٜتٓا ٍٚأبطظ املَ٬ح ٚايػُات اـاق ١ب٘.
نُا ٜٓبػ ٞأٜ ٫ه ٕٛايُٓٛشز َعكسٶا إىل ايسضد ١اييت ٜػتشَ ٌٝعٗا ؾِٗ
طبٝع ١ايعٌُ أ ٚايتذطٜب َٔ خ٬ي٘.)Maria, 1997, 7( .
ٚعازَ ٠ا ًٜذأ املعًُ ٕٛإىل ا٫غتعاْ ١بايُٓصد ١يف فاٍ ايعًَٔ ;ّٛ
أدٌ ٚقـ أ ٚؾطح ايصضات ,أ ٚاؾٓٝات ,أ ٚتكسٚ ِٜقـ تؿك ًٞٝيهٌ َٔ
ايتؿاع٬ت ايهُٝٝا ,١ٝ٥أ ٚايهٗطبا ,٤أ ٚمناشز ايڀكؼٚ ,غريٖآٖٚ .ا
ميهٔ ايك :ٍٛإٕ املعًِ مي ٌٝإىل ا٫غتعاْ ١بايُٓاشز; َٔ أدٌ تٛنٝح ٚؾطح
ايعًُٝات غري املاز ,١ٜعً ٢غب ٌٝاملجاٍ( :طبٝع ١عًُ ١ٝا٫تعإ) ,أ ٚتٛنٝح
يبعض ايعًُٝات غري ايكابً ١يًطقس ٚامل٬سعَ ,١جٌ :تسؾل ايهٗطبأَ ٤
خ ٍ٬ا٭غ٬ى.)Harrison &Treagust, 1998, 421( .
ٚميهٔ ايك :ٍٛإٕ ايُٓصد ١تػِٗ بسٚض ٖاّ يف تعًِ ايعً ّٛبكؿ١
عاَٚ ,١تعًِ ايؿٝعٜا ٤بكؿ ١خاق ,١إ ٫إٔ اغتدساَاتٗا يف فاٍ ايؿٝعٜا٤
ٜتأثط بايعسٜس َٔ ايعٛاٌَٖٚ ,صا َا أؾاضت إي ٘ٝزضاغٚ )Hestenes, 1996( ١اييت
أنست عً ٢إٔ َس ٣قسضَ ٠عًَُ ٞا قبٌ اـسَ ١عً ٢ايكٝاّ بتكُِٝ
ٚاغتدساّ ايُٓصد ١يف ايؿٝعٜاٜ ٤تٛقـ عً ٢ايعسٜس َٔ ايعٛاٌََٗٓ ,ا:
ا٭زٚات اييت تتِ َٔ خ٬هلا عًُ ١ٝايتُج ٌٝأ ٚايتكس ِٜاملتاس ١يس .ِٜٗنُا إٔ
ايڀ٬ب ٜتعًُ ٕٛاهلسف َٔ خ ٍ٬تڀبٝك٘ أٚيًا ٚبؿهٌ ؾعً ,ٞؾِٗ عً٢
غب ٌٝاملجاٍٜ :تعًَُٗ ٕٛاضات ايُٓصد ١ايتش َٔ ١ًٜٝٛخ ٍ٬ايكٝاّ بتڀبٝل
ايعسٜس َٔ ٖص ٙايُٓاشز يف املٛاقـ ايؿعً َٔ ;١ٝأدٌ ؾطح ,أٚ ٚقـ ,أٚ
ايتٓب ٪با٭سساخ ايؿٝعٜا ,١ٝ٥أ َٔ ٚأدٌ تكُ ِٝبعض ايتذاضب.
أَا احملانا ٠ؾُٝهٔ ايٓعط إيٗٝا عً ٢أْٗا إسس ٣ايتكٓٝات املػتدسَ١
يف عًُ ١ٝتسضٜؼ بعض ايعٛاٖط املٛدٛز ٠يف ايعامل عٔ ططٜل تكًٝسٖا أٚ
ايكٝاّ بإدطاْ ٤ػذ َتُاثٌ هلآٖٚ ,ا لس إٔ بطاَر احملانا ٫ ٠تعٜس ؾكط
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َٔ زاؾع ١ٝايڀ٬ب ,بٌ تػاعسِٖ عً ٢ايتؿاعٌ َع ايعٛاٖط بڀطٜك ١تؿب٘
تًو اييت تتِ عً ٢أضض ايٛاقع.

()Sahin, 2006, 134

أَا احملانا ٠ؾٗ ٞعباض ٠عٔ فُٛع َٔ ١ايُٓاشز املتؿاعً ١املػتدسَ١
َع بعهٗا بعهٶاٚ ,عازَ ٠ا ٜتِ ا٫غتعاْ ١باحملانا ٠يف تٛنٝح ايعًُٝات
ا٭نجط تعكٝسٶاَ ,جٌ :بعض ايعٛاٖط املٛدٛز ٠ؾعًٝٽا عً ٢أضض ايٛاقع,
نعاٖط ٠ا٫ستباؽ اؿطاضٚ ,ٟايتؿاع٬ت ايٓٚ ,١ٜٚٛايتصبصبات يف َػتٜٛات
ايُٓ ٛايػهاْٚ .ٞتعس احملانا ٠شات أُٖ ١ٝنبري ٠يف اجملا٫ت ايعًُ,١ٝ
هٓت ايباسجني َٔ تڀٜٛط ايرباَر ايعًُ ١ٝاملكسَٚ ,١تُٓ١ٝ
سٝح إْٗا َ َّ
املٗاضات ٚاـربات يعاٖطَ ٠ع ١ٓٝز ٕٚاؿاد ١إىل املداطط ٠با٭ضٚاح أٚ
املُتًهات ,ا٭َط ايص ٟظاز َٔ ايتأنٝس عً ٢أُٖ ١ٝا٫غتعاْ ١غربات
ايٛاقع ا٫ؾرتان ٞيف عًُٝات ايتعًِ.)Harrison &Treagust, 1998, 422( .
معوقات استخدام برامج المحاكاة الحاسوبٌة:
بايطغِ َٔ ايعسٜس َٔ املعاٜا املتعًك ١با٫غتعاْ ١باحملانا ٠اؿاغٛب١ٝ
يف املٛاقـ ايتعً ,١ُٝٝإ ٫إٔ ا٭زبٝات ايػابك ١أؾاضت إىل ايعسٜس َٔ املعٛقات
اييت ؼ ٍٛز ٕٚايتڀبٝل ايؿعٸاٍ ملجٌ ٖص ٙايتهٓٛيٛدٝا يف ايب٦ٝات ايسضاغ,١ٝ
َٔ بٗٓٝا :اضتباط ا٫غتعاْ ١باحملانا ٠بُٓاشز ايتعًِ ايكا ١ُ٥عً ٢سٌ
املؿه٬تٚ ,اييت ت٪نس عً ٢أُٖ ١ٝإٔ ٜؿرتى ايڀ٬ب يف سٌ املؿهً١
ايتعً ١ُٝٝاييت تتِ َٛادٗتٗا عٔ ططٜل ا٫غتعاْ ١بايعسٜس َٔ ا٫ػاٖات,
ٚشيو ايُٓط َٔ ايتعًِ قس ٜتڀًب ٚقتٶا أط ٍٛخاق ١ؾُٝا ٜتعًل بعًُٝات
ايتكُ .ِٝأنـ إىل شيو أْ٘ بس ٕٚايتسضٜب ايهايف املٓاغبٚ ,ايتػص١ٜ
ايطادع ١املٚ ,١ُ٥٬اغتد٬م املعًَٛات ,ؾإٕ املهاغب اييت َٔ املُهٔ إٔ
جيٓٗٝا ايڀ٬ب َٔ خ ٍ٬ا٫غتعاْ ١برباَر احملانا ٠غٛف ته ٕٛقسٚز٠
يًػآٖ َٔٚ ,١ٜا ميهٓٓا ايك :ٍٛإٕ ؽڀٝط ٚتكُ ِٝبطاَر احملانا٠
اؿاغٛب ١ٝتتڀًب َعٜسٶا َٔ ا٫غتجُاض يف ايٛقتٚ ,ايعُايٚ ,١املكازض املاي١ٝ
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.)Lunce,

ٚميهٔ تًدٝل أِٖ املعٛقات اييت زْٚت يف ايسضاغات ايػابك( :١سػني,
 ,ّ2005م(. )153تٛؾٝل ,ّ 2003 ,م.)281
أٚيًا -ايتكُ ِٝايتذطٜيب ايػ ٧ٝميهٔ إٔ ٜتػبٻب يف َػاض غَ ٧ٝع َطٚض
ايٛقتٚ ,تهًٝـ املٝعاْ ١ٝايهجري عٓسَا ٜتِ سػاب تهًؿ١
ا٫غرتاتٝذٝات ايبس.١ًٜ
ثاْٝٶا -عسّ تٛؾط املعًَٛات اي٬ظَ ١يهٝؿ ١ٝاغتدساَٗا يف ايتعًِٝ
ٚايتسضٜبٚ ,عسّ تٛؾط ا٭ؾطاز املسضبني تسضٜبٶا ناؾٝٶا عً٢
ا٫غتدساَات املتعسز ٠يًُشاناٚ ٠إنػابِٗ َٗاضات ايتسضٜب عًٗٝا.
ثايجٶا -عسّ ٚدٛز خڀ ١قسز ٠يتٛظٝؿٗا يف املٛاقـ ايتعًٚ ١ُٝٝايتسضٜب.١ٝ
ضابعٶا -عسّ تٛؾط املٛاضز املاي ١ٝيًتذٗٝعات املعًُٚ ١ٝاملهاْ ١ٝيٮدٗع٠
اؿسٜج.١
خاَػٶا -عسّ َ ١َ٤٬بطاَر احملانا ٠ايتعً ١ُٝٝاؾاٖعٚ ٠املتٛؾط ٠بايًػات
ا٭دٓبَ ١ٝع املٓاٖر املڀبك ١يف املساضؽ ايعطب.١ٝ
مهارات عملٌات العلم:
ميهٔ ايٓعط إىل َٗاضات عًُٝات ايعًِ عً ٢أْٗا تبين فُٛع١
املٗاضات املػتدسَ َٔ ١داْب ايعًُا َٔ ;٤أدٌ ته ٜٔٛاملعطؾٚ ,١ؼػني
عًُ ١ٝايتؿهريٚ ,سٌ املؿه٬تٚ ,ايتٛقٌ إىل ا٫غتٓتادات ايكشٝش.١
(.)Karsli & Sahin, 2009, 2

نُا ميهٔ تعطٜـ َٗاضات عًُٝات ايعًِ عً ٢أْٗا :تًو ايكسضات
ايعكًٚ ١ٝاملازٚ ١ٜايهؿاٜات اييت تػاعس عً ٢زضاغ ١ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا
بڀطٜك ١ؾعاي ,١باٱناؾ ١إىل سٌ املؿه٬ت; بٗسف ؼكٝل ايتُٓ ١ٝاـاق١
بايؿطز ٚاجملتُع.)Akinbobola&Afolabi, 2010, 234( .
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أَا َٓسٚض عبس ايػ )ّ2003( ّ٬ؾٝعطف عًُٝات ايعًِ عً ٢أْٗا:
"فُٛع َٔ ١ايعًُٝات ايعكً ١ٝا٭غاغ ١ٝيٲْػإ املعاقط ايصٜ ٟعٝـ سٝا٠
ًَ ١٦ٝباملؿه٬ت ,إش تهِ ٖصٙ

ايعًُٝات عسزٶا َٔ املٗاضات ايعكً١ٝ

ايهطٚض ١ٜؿٌ املؿه٬ت بڀطٜكَٓ ١ڀك ١ٝغًٚ ,١ُٝتػاعس اٱْػإ عً٢
تٓع٬َ ِٝسعات٘ٚ ,مجع بٝاْات٘ٚ ,ؼسٜس دٗٛزٚ ,ٙتٛدٗٗٝا ايٛدٗ١
ايكشٝش ١م ٛسٌ املؿهً ,١ؾهًا عٔ تكٖ ِٜٛص ٙاؾٗٛز ٚاؿهِ عً٢
ْتا٥ذٗا َٔٚ ,ثِ تعسًٜٗا ٚنبڀٗا; َٔ أدٌ ايػع ٞإىل ْتا٥ر أؾهٌ يف سٌ
املؿهً."١
نُا تٴعطٻف بأْٗا" :فُٛع َٔ ١ايكسضات ٚايعًُٝات ايعكً ١ٝاـاق١
اي٬ظَ ١يتڀبٝل ططم ايعًِ ٚايتؿهري ايعًُ ٞبؿهٌ قشٝحٚ ,عًُٝات ايعًِ
ا٭غاغ :ٖٞ ١ٝايعًُٝات ايعكً ١ٝاييت ٜٓعِ بٗا اٱْػإ امل٬سعاتٚ ,جيُع
ايبٝاْاتٜٚ ,بين ايع٬قاتٜٚ ,تٛقٌ َٔ خ٬هلا إىل تؿػري أ ٚؾطح سسخ
عكًٖٚ ,ٞصا اؿسخ ايعكً ٞميجٌ َؿهً ١يف ايعًِٚ .تؿٌُ عًُٝات ايعًِ
ا٭غاغ :١ٝامل٬سعٚ ,١ايتكٓٝـٚ ,ا٫تكاٍٚ ,ع٬قات املهإٚ ,ا٭غ١ً٦
اٱدطاٚ ,١ٝ٥ع٬قات ايعسز( .ؾشاتٚ ١ايٓذاض ,ّ2003 ,م.)224
ٜٚعطؾٗا حي ٢ٝأب ٛدشذٛح بأْٗا" :ا٭ْؿڀ ١ايعكًٚ ١ٝايعًُ ١ٝاملٓعُ١
اييت ٜك ّٛبٗا اٱْػإ يف أثٓا ٤ايتٛقٌ إىل ايٓتا٥ر املُهٓ ١يًعًِ َٔ دٗ,١
ٚيف أثٓا ٤اؿهِ عًٖ ٢ص ٙايٓتا٥ر َٔ دٗ ١أخطٚ ,٣اييت متجٌ غًٛى
ايعًُا ٖٞٚ ,٤قابً ١يْ٬تكاٍ َٔ َٛقـ إىل آخطٚ ,ميهٔ غايبٶا تعًُٗا بأٟ
قت ٣ٛعًُ ,ّ2011 ( ."ٞم.)283
أهمٌة مهارات عملٌات العلم:
تعس َٗاضات عًُٝات ايعًِ شات أُٖ ١ٝقك ٣ٛبايٓػب ١يًڀ٬ب ,سٝح
إْٗا تػاعس عً ٢إنػابِٗ ايعسٜس َٔ اـربات شات املعٓ ,٢أنـ إىل ٖصا
إٔ َٗاضات عًُٝات ايعًِ تعترب شات أُٖ ١ٝقك ٣ٛؾُٝا ٜتعًل بتسضٜؼ ايعً,ّٛ
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سٝح إْٗا تػاعس ايڀ٬ب عً ٢تڀٜٛط َٗاضات ايتؿهري ايعًٝاَ ,جٌ ايتؿهري
ايٓاقس .نُا أْٗا تػاعسِٖ عً ٢اؽاش ايكطاضاتٚ ,سٌ املؿه٬ت.

( & Karsli

.)Sahin, 2009, 2

ٚعً ٢اؾاْب اٯخط ,ؾإْ٘ ميهٔ ايك :ٍٛإٕ عًُٝات ايعًِ تػِٗ يف
ؼػني َػتٜٛات ايتشك ٌٝايسضاغ ٞيس ٣ايڀ٬بٖٚ ,صا َا أؾاضت إي٘ٝ
زضاغ١

(2009

ٚ ,)Feyzioglu,اييت ٖسؾت إىل ايتعطټف إىل ايع٬ق ١بني َٗاضات

عًُٝات ايعًِٚ ,بني ايتعاٌَ بهؿا ٠٤يف ايب ١٦ٝاملعًُٚ ,١ٝبني ايتشكٌٝ
ايسضاغ ٞيًڀ٬ب اؾاَعٝني يف َكطض ايهُٝٝا ٤بإسس ٣اؾاَعات ايرتن,١ٝ
سٝح أنست ايٓتا٥ر اـاق ١بٗص ٙايسضاغ ١إىل إٔ ٖٓاى ع٬ق ١اضتباط١ٝ
إجياب ١ٝبني َٗاضات عًُٝات ايعًِ اييت مت تسضٜػٗا يف ايب٦ٝات املعًُٚ ,١ٝبني
ؼػني َػت ٣ٛا٭زاٚ ٤ايهؿا ٠٤بساخٌ املعٌُ ,ا٭َط ايصٜٓ ٟعهؼ بڀطٜك١
إجياب ١ٝعًَ ٢ػتٜٛات ايتشك ٌٝا٭نازمي ٞيًڀ٬ب يف َكطض ايهُٝٝا.٤
ٜٚؿري ضًٜري ٚإىل إٔ َٗاضات عًُٝات ايعًِ تكٛز ايعٌُ ايعًُٚ ,ٞإٔ أ١ٜ
قسض ٠تػاعس ايؿطز عً ٢ايكٝاّ بايعٌُ ايعًُ ٞتعس َٗاضَٗ َٔ ٠اضات عًُٝات
ايعًِ َٔٚ ,ايكعب دسٶا إٔ ْتد ٌٝعًُا َا يف ايػٓٛات ايكازَٜ ٫ ١ؿٌُ
اغتدساّ ططم ايعًِ ٚعًُٝات٘ ,أ ٚعاملًا بس ٕٚايعًِ ٚاملعطؾ ,١أ ٚعًُٶا بسٕٚ
ططم ايعًِ ٚعًُٝات٘ ,ؾهٌپ َهٌُٷ يٰخط( .اـٛايس ,ّ2008 ,٠م.)60
ٚتعس مماضغ ١عًُٝات ايعًِ َٔ ا٭ٖساف ايطٝ٥ػ ١يف تسضٜؼ ايعً ّٛؾُٝع
املطاسٌ ايسضاغٚ ,١ٝقس نجـ املدتك ٕٛبايرتب ١ٝايعًُ ١ٝدٗٛزِٖ; ملػاعس٠
ايڀًب ١عً ٢اغتدساّ عًُٝات ايعًِ ا٭غاغٚ ١ٝايتهاًَٚ ,١ٝأنسٚا ساد١
ايڀًب ١إىل تڀٜٛط َٗاضتِٗ ايعًُٚ ,١ٝق ُِٗٝاملرتابڀ ١بايعًِ(.ايؿعًٞٝ
ٚخڀاٜب.)ّ2003 ,١
ٚتعترب عًُٝات ايعًِ َٗاضات غًٛن ١ٝعاَ ,١ؾٗ ٫ ٞتتأثط بايعَٔ ٫ٚ
تعتُس عً ٢ايصانط ٠إىل سس َا ٫ٚ ,تطتبط مبٛقـ بع ٘ٓٝأَ ٚعً ١َٛقسز,٠
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 ٖٞٚأٜهٶا َٗاضات َطنب ,١ؾاغتدساّ املٝعإ يكٝاؽ ايهتًَٗ ٖٛ ١اض٠
ٜس ,١ٜٚيف سني تؿػري املؿاٖسات َٖٗ ٞاض ٠عكً ٖٞٚ .١ٝيٝػت َٖٛب ١أٚ
ؾڀط ,٠بٌ ميهٔ انتػابٗا ٚايتسضب عًٗٝاٚ ,يهٔ إشا ادتُعت املٖٛب١
ٚايتسضٜب ٜكبح تڀبٝل عًُٝات ايعًِ أغٌٗ ٚأغطع ٚأنجط زق( .١عًٝإ,
 ,ّ2010م.)64
٪ٜٚنس داْ٘ٝٝ

Gagne

إٔ عًُٝات ايعًِ ٖ ٞأغاؽ ايتككٞ

ٚا٫نتؿاف ايعًُٚ ,ٞتتهُٔ تًو ايعًُٝات بكٛض ٠أغاغَٛ ١ٝادٗ١
ا٭ؾهاض باـرب ,٠أ :ٟتكُ ِٝايتذاضب; ٫ختباض ا٭ؾهاض ٚايؿطٚض
ٚايتٓب٪ات اييت بٓٝت عًٗٝاٚ ,اييت تػِٗ يف تڀٜٛط املعطؾ .١نُا أْٗا أغًٛب
يف ايتؿهري ؿٌ َؿه٬ت َعكس ;٠بٗسف ايٛق ٍٛإىل تؿػريات زقٝك١
ٚقازقٚ ,١بصيو تتهاٌَ عًُٝات ايعًِ (َٗاضات ايتؿهري ايعًَُ )ٞع
ايڀطٜك ١ايعًُ ١ٝيف ايبشح( .قُٛز.)ّ2008 ,
تصنٌفات مهارات عملٌات العلم:
أؾاضت اؾُع ١ٝا٭َطٜه ١ٝيتڀٜٛط ايعً ّٛعً ٢أْ٘ ميهٔ تكػِٝ
املٗاضات اـاق ١بعًُٝات ايعًِ إىل مخؼ عؿطَٗ ٠اض ٠نُا  :ًٜٞامل٬سع,١
ٚايكٝاؽٚ ,ايتكٓٝـٚ ,ا٫تكاٍٚ ,ايتٓبٚ ,٪اغتدساّ ا٭ضقاّٚ ,اغتدساّ
ايع٬ق ١بني ايعَإ ٚاملهإٚ ,ايتػاٚ ,ٍ٩ايتشهِ يف املتػريات,
ٚا٫ؾرتاضٚ ,ايتعطٜـ باغتدساّ ايڀطم اٱدطاٚ ,١ٝ٥قٝاغ ١ايُٓاشز,
ٚتكُ ِٝايتذاضبٚ ,تؿػري ايبٝاْات

(,)Akinbobola&Afolabi, 2010, 234

إ ٫إْ٘

ميهٔ تكٓٝـ املٗاضات اـاق ١بعًُٝات ايعًِ ٚؾكًا يؿ٦تني أغاغٝتني :ايؿ١٦
ا٭ٚىل تتهُٔ َٗاضات عًُٝات ايعًِ ا٭غاغٚ ,١ٝاييت تعس ا٭غاؽ ايصٟ
ٜعتُس عً ٘ٝتعًِ َٗاضات عًُٝات ايعًِ .
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ايؿ ١٦ايجاَْٗ :١ٝاضات عًُٝات ايعًِ ايتهاًَٚ ,١ٝاييت تؿتٌُ عً٢
فُٛع َٔ ١املٗاضات ا٭نجط تعكٝسٶا ٚاملػتدسَ ١يف سٌ املؿه٬تٚ ,إدطا٤
ايتذاضب ايعًُٚ )Mei et al., 2007, 3( ١ٝؾُٝا  ًٜٞعطض ٭ِٖ ٖص ٙاملٗاضات:
ا٫تكاٍ ٜ :Communicatingعس ا٫تكاٍ ٚاسسٶا َٔ أِٖ َٗاضات ايتشكل
ايعًُٚ ,ٞبس ْ٘ٚغٛف تكبح عًُ ١ٝايتشكٝل ايعًَُ ٫ ٞربض هلا; ٭ْ٘ ئ
ٜه ٕٛيس ٣أ ٟؾطز -باغتجٓا ٤احملكل أ ٚايباسح ا٭قً - ٞايتعطټف إىل
ايٓتا٥ر اييت مت ايتٛقٌ إيٗٝاٚ ,عً ٘ٝؾإْ٘ ميهٔ ايك :ٍٛإٕ َٗاض ٠ا٫تكاٍ
ٜٓبػ ٞإٔ ٜتِ تهُٗٓٝا يف املطاسٌ ا٭ٚىل اـاق ١بتسضٜؼ ايعً ,ّٛسٝح إٕ
ناؾ ١املعًَٛاتٚ ,ا٭ؾهاضْٚ ,تا٥ر ا٭عاخ ٜٓبػ ٞإٔ تتِ َؿاضنتٗا
بككس ْؿط ايٛعٚ ,ٞايتعًٚ ,ِٝقس ٜتِ شيو عٔ ططٜل ا٫غتعاْ ١بايعسٜس َٔ
ا٭زٚاتَ ,جٌ :ايطغ ّٛايبٝاْٚ ,١ٝايكٛضٚ ,املدڀڀاتٚ ,ايكٝؼ ايطٜان,١ٝ
ٚاؾسا ٍٚايتٛنٝش.١ٝ

(.)Ango, 2002, 17

امل٬سع :Observation ١تعس امل٬سعٚ ١اسسَٗ َٔ ٠اضات عًُٝات ايعًِ,
ٚتطدع أُٖ ١ٝتًو املٗاض ٠إىل إٔ نٌ ْؿاط َٔ أْؿڀ ١ايعًٜ ّٛبسأ
بامل٬سع َٔٚ ,١أبػط ا٭ْؿڀ ١اييت تتِ يف ايڀبٝع ١إىل أعكس ا٭ْؿڀ ١اييت
تتِ يف املدتربات ايعًُ ١ٝلس أْٗا مجٝعٶا تبسأ بامل٬سع .)Ango, 2002, 17-18( ١أٟ
أْ٘ ميهٔ ايك :ٍٛإٕ امل٬سع ١تتهُٔ ا٫غتعاْ ١باؿٛاؽ اـُؼ املٛدٛز٠
يس ٣ايؿطز; َٔ أدٌ مجع املعًَٛات س ٍٛؾ ٤ٞأٖ ٚسف َعني.)Miles, 2010, 6( .
ايتكٓٝـ  :Classificationميهٔ ايٓعط إىل ايتكٓٝـ عً ٢أْ٘ تًو
ايعًُ ١ٝاييت ٜتِ ؾٗٝا ؾطظٚ ,ػُٝعٚ ,تطتٝب ا٭ؾٝاٚ ٤ؾكًا يسضد ١ايتؿاب٘ أٚ
ا٫خت٬فٚ ,ايتكٓٝـ باعتباض ٙأسس َٗاضات عًُٝات ايعًِ ٜعس شا أُٖ١ٝ
نبري ;٠٭ْ٘ ٜػاعس ايڀ٬ب يف ايتعطټف إىل َس ٣ايؿِٗٚ ,ايكسض ٠عًٚ ٢نع
ايتكٛضات اـاق ١با٭ؾهاض ايعًُ .١ٝنُا إٔ ا٫غتعاْ ١بعًُٝات ايتكٓٝـ
ٖص ٙتػاعس ايڀ٬ب يف اغرتداع املعًَٛات َٔ املدڀط املؿاٖ ُٞٝايص ٟمت
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إزضادٗا ؾٚ ,)Ango, 2002, 18-19( ٘ٝميهٔ ايك :ٍٛإٕ ايتكٓٝـ ٖ ٛعًُ ١ٝػُٝع
ٚتطتٝب يٮؾٝا ٤يف ؾ٦ات َعٚ ١ٓٝؾكًا يًػُاتٚ ,اـكا٥لٚ ,املعاٜري
احملسز.٠

(.)Miles, 2010, 6

املعاؾ :Manipulating ١أؾاضت ايعسٜس َٔ ايسضاغات اـاق ١بأؾهٌ
املُاضغات املعاقط ٠اييت ٜٓبػ ٞا٫غتعاْ ١بٗا يف عًُ ١ٝايتسضٜؼ إىل أُٖ١ٝ
َؿاضن ١ايڀ٬ب يف َعاؾ ١ايعٛاٖط املٛدٛز ٠يف املٓاٖر ايسضاغ ١ٝعٔ
ططٜل َؿاضنتِٗ يف ايعسٜس َٔ ا٭ْؿڀ ١ايعًُ ١ٝشات ايكً ١مبٛنٛع
ايسضاغ.١

(.)Ango, 2002, 19

ايكٝاؽ ٜ :Measuringتِ زعِ عًُ ١ٝايتعً ِٝاـاق ١بايڀ٬ب َٔ خٍ٬
تًك ِٗٝايتػص ١ٜايطادع ١املٓاغب ١ملػت ٣ٛا٭زاٚ ٤املتعًك ١باؿً ٍٛاييت مت
تكسميٗا يًُؿه٬ت َٔٚ ,ايتػص ١ٜايطادع ١ايػً ١ُٝاييت مت تًكٗٝا قٝاّ
ايڀ٬ب بكٝاغَ ١ؿه٬ت دسٜسٚ ٠ايعٌُ عً ٢سًٗا بٓؿؼ ايڀطٜكٖٓٚ ,١ا
لس إٔ ايڀ٬ب ًٜذ ٕٚ٪إىل َا ٜعطف باغِ ايكٝاؽ ٖٛٚ ,أسس َٗاضات
عًُٝات ايعًِ اييت تتٝح يًڀ٬ب ؾطق ١تك ِٝٝأْؿػِٗ بڀطٜكٚ ١اقعٖٓٚ .١ٝا
ميهٔ ايك :ٍٛإٕ أِٖ ا٭زٚات اييت ٜتِ اغتدساَٗا يف عًُ ١ٝايكٝاؽ ٖٞ
ايتك ِٝٝايصٜ ٟتهُٔ إقساض عسز َٔ ا٭سهاّ املٓاغبٚ .١أخريٶا ؾإْ٘ ميهٔ
ايك :ٍٛإ ٕ ايكٝاؽ ٖ ٛتًو ايعًُ ١ٝاييت تتهُٔ َكاضْ ١نٝإ َا بٛسس٠
َعٝاض ١ٜقسز ٠بؿهٌ َػبل.

(.)Ango, 2002, 20-21

ايتػا :Questioning ٍ٩تعس َٗاض ٠ططح ايتػا٫٩ت َٔ أِٖ املٗاضات
املػتدسَ ١يف عًُ ١ٝايتشكٝل ايعًُ .ٞنُا أْٗا دعٜ ٫ ٤تذعأ َٔ ا٭ْؿڀ١
ايتسضٜػ ١ٝاييت تتِ يف سذط ٠ايكـ ايسضاغ ٞبكٛضٚ ,١َٜٝٛ ٠بػض ايٓعط
عُا إشا ناْت ٖص ٙا٭غ ١ً٦مت ططسٗا َٔ داْب املعًِ أّ َٔ داْب ايڀ٬ب;
ميهٔ ايك :ٍٛإٕ ططح ا٭غ َٔ ١ً٦أِٖ ا٭زٚات اييت ميهٔ َٔ خ٬هلا تععٜع
َٗاضات ايتٛاقٌ ايكؿ.ٞ

(.)Ango, 2002, 21
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ايتٓع َٔ :Organization ِٝأِٖ املُٝعات اـاق ١بايعً ;ّٛن ْ٘ٛعًُٶا
َٓٗذٝٽا َٓعَُّٶاٜ ,تبع ططٜك ١ا٫غتككا َٔ ٤أدٌ سٌ املؿه٬تٚ ,ميهٔ
تعطٜـ ايتٓع ِٝعً ٢أْ٘ :تًو ايعًُ ١ٝا٫دتُاع ١ٝاييت ٜتِ تكُُٗٝا َٔ أدٌ
نُإ ايتعاٚ ,ٕٚاملؿاضنٚ ,١ايتسخٌ ايػً َٔ ;ِٝأدٌ ؼكٝل اهلسف احملسز.
َٗٚاض ٠ايتٓع ِٝيف سس شاتٗا تعس إسس ٣ايعًُٝات ايتسضٜػ ١ٝاييت ٜتِ ا٫غتعاْ١
بٗا يف اـربات املعًُ ١ٝاملسضغٚ ,١ٝتتِ عًُ ١ٝايتٓعٖ ِٝص ٙيف ن ٤ٛث٬خ
خڀٛات أغاغ:ٖٞٚ ,١ٝ
ايتأنٝس عً ٢أَُٖ ١ٝؿاضن ١ايڀ٬بٚ ,ايتشهِ يف ايػًٛنٝاتاملهڀطب ١اـاق ١بِٗٚ ,تٓع ِٝايتٛدٗات اـاق ١بِٗ أٜهٶا.
تٓعَٗ ِٝاّ عًُ ١ٝايتؿهري اـاق ١بايڀ٬بٚ ,تٓع ِٝايڀطم اييت َٔخ٬هلا ٜتِ اختٝاض ٚتڀبٝل َٗاّ عًُ ١ٝايتعًِ.
تٓع ِٝعًُ ١ٝايتؿهري اـاق ١بايڀ٬بٚ ,ؼسٜس املػت ٣ٛاملعطيفاملڀًٛبٚ ,إتاس ١اؿط ١ٜايهاًَ ١يًڀ٬ب ٫نتؿاف ا٭ؾهاض.

( Ango,

.)2002, 23-24

ايتذطٜب ٜ :Experimentationعس انتػاب اـرب ٠يف اجملاٍ ايتعًٖٛ ُٞٝ
ايػا ١ٜايٓٗا ١ٝ٥يتعً ِٝايعًٖٚ ,ّٛص ٙاـربٜ ٠تِ انتػابٗا َٔ خ ٍ٬ا٭ْؿڀ١
ٚايتذاضب اييت ٜك ّٛبٗا ايڀ٬ب ؼت إؾطاف ٚتٛد.٘ٝ

(2002, 24-25

.)Ango,

ٚميهٔ ٚقـ عًُ ١ٝايتذطٜب يف أبػط قٛضٖا عً ٢أْٗا :ؼسٜس ٚإدطا٤
عسز َٔ اٱدطا٤ات املٓڀك َٔ ;١ٝأدٌ اختباض ؾهط ,٠أ ٚؾطنَ ١ٝع ١ٓٝعٔ
ططٜل ا٫غتعاْ ١بامل٬سعٚ ,١ايتشهِ يف املتػريات.

(.)Miles, 2010, 7

تؿػري ايبٝاْات  :Interpreting Dataتتُٝع عًُ ١ٝايتشكٝل ايعًُ ٞبڀبٝعتٗا
ايتذطٜبٚ ١ٝاييت تبسأ :بامل٬سعٚ ,١إدطا ٤ايتذاضبٚ ,مجع ايبٝاْاتٚ .مبذطز
إٔ تتِ عًُ ١ٝمجع ايبٝاْات ,ؾإْ٘ ٜػتًعّ تؿػريٖا َٔ أدٌ إنؿاَ ٤عٓ٢
عًٗٝاٚ .تعس عًُٝتا ايتؿػري ٚا٫غتٓتاز أسس ا٭ْؿڀ ١ايٓكس ١ٜاـاق١
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بايعًٚ ,ّٛتطدع أُٖ ١ٝعًُ ١ٝايتؿػري إىل إٔ املعًَٛات اييت ٜتِ مجعٗا َٔ
خ ٍ٬ايتشكٝل ايعًُ ٞعاز ٫ ٠تتُتع باؾاٖع ١ٜايهاؾ ١ٝاييت تٗٝٻأ
اغتدساَٗا َٔ داْب ايعًُاٚ ٤اجملتُع نهٌٖٓ َٔٚ .ا ناْت أُٖ ١ٝتؿػري
ايبٝاْاتٚ ,عطض املكسَات; َٔ أدٌ ايتٛقٌ إىل َػت ٣ٛاملعطؾ ١املڀًٛب شا
املعٓ ٢ايص ٟميهٔ ا٫غتعاْ ١ب٘ يف اجملا٫ت ايتڀبٝك.١ٝ

(.)Ango, 2002, 26

ايتٓب ٖٛ :Predicting ٪اٱؾاض ٠إىل ايٓتا٥ر اـاق ١عسخ َا َػتكبً,ٞ
ٚؾكًا يعسز َٔ ا٭زيٚ ١ايرباٖني ايعًُ ,١ٝأ ٚيعسز َٔ اـربات املانٚ ١ٝاملتعًك١
بأسساخ َؿابٗ ,١أ ٚيًُ٬سع ١اييت ٜك ّٛبٗا ايؿطز; َٔ أدٌ تتبع ايٓتٝذ١
اـاق ١عسخ َا.

(.)Miles, 2010, 7

ا٫ؾرتاض ٖٓٚ :Hypothesizingا لس إٔ ايؿطز ٜك ّٛبٛنع ع٬ق ١قابً١
يًتشكل بني املتػريات بعهٗا ببعضٚ ,ايٓتا٥ر اييت َٔ املُهٔ ايتٛقٌ إيٗٝا
عٔ ططٜل ايتذطٜبٚ ,نٌ ٖصا بككس ايتٛقٌ إىل سٌ يًُؿهًَٛ ١نع
ايسضاغ.١

(.)Miles, 2010, 7

ؼسٜس املتػريات  :Identifying variablesتتهُٔ ٖص ٙاملٗاض ٠تٛنٝح يعٛاٌَ
ايتشس ٟاييت َٔ املُهٔ إٔ ت٪ثط عً ٢ايتذطبْٚ ١تا٥ذٗا.

(.)Miles, 2010, 7

قٝاغ ١ايُٓاشز  :Formulating modelsتتهُٔ ٖص ٙاملٗاض ٠ته ٜٔٛعطٚض
عكً ,١ٝتكٜٛط ,١ٜخڀَ ١ٝاز َٔ ;١ٜأدٌ ؾطح ؾهط ,٠أ ٚؾ ,٤ٞأٖ ٚسف
َعٝٻٔ.

(.)Miles, 2010, 8

ايتشهِ يف املتػريات  :Controlling Variablesايتعطټف عً ٢أ ٟعاٌَ َٔ
ايعٛاٌَ اييت َٔ املُهٔ إٔ ت٪ثط عًْ ٢تا٥ر ايتذطبٚ ,١إسهاّ ايػٝڀط٠
عًٖ ٢ص ٙايعٛاٌَ; َٔ أدٌ ؼسٜس ايع٬قات ايػبب ١ٝايٓاؾ ١٦بٗٓٝا ٚبني
َتػريات ايتذطب ١ا٭خط.٣

(.)Miles, 2010, 8
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 َٔٚخ ٍ٬ايسضاغات ايعسٜس ٠اييت أدطٜت عًَٗ ٢اضات عًُٝات ايعًِ
َٚا  ٜٛدس َٔ تكٓٝؿات اغتڀاع أمئ سبٝب ايتٛقٌ إىل تكٓٝـ َكرتح
ملٗاضات عًُٝات ايعًِ املدتًؿ ,١نُا :ًٜٞ
أَٗ :ً٫ٚاضات عًُٝات ايعًِ ا٭غاغ: ١ٝ

Basic Science Processes Skills

 ٖٞٚتًو املٗاضات اي٬ظّ تٛؾطٖا يف نٌ باسح ٚعامل ٖٞٚ ,اييت
تػتدسّ يف أ ٟخڀ َٔ ٠ٛخڀٛات ا٫غتككا ٤ايعًُ ٖٞٚ ,ٞناٯت:ٞ
- 1امل٬سع.Observing ١
- 2املكاضْ.Comparing ١
- 3ايتكٓٝـ .Classification
- 4ايكٝاؽ .Measuring
 - 5ا٫تكاٍ .Communication
ثاْٝاًَٗ :اضات عًُٝات ايعًِ ايٛغڀ:Intermediate Science Process Skills ١ٝ
ٖ ٞتًو املٗاضات املطتبڀ ١بعًُٝات ايعًِ ٖٞٚ ,تأت ٞيف َطتب ١أعًَٔ ٢
ايعًُٝات ا٭غاغٚ ,١ٝيهٜ ٞتكٓٗا ايعامل عً ٘ٝأٚيًا إتكإ مجٝع املٗاضات
اـاق ١بعًُٝات ايعًِ ا٭غاغ ٖٞٚ ,١ٝناٯت:ٞ
- 1ا٫غتٓتاز
- 2ايتٓب٪

Inferring

Predicting

ثايجاًَٗ :اضات عًُٝات ايعًِ املتكسَ١

Advanced Science Process Skills

ٖ ٞتًو املٗاضات املطتبڀ ١بعًُٝات ايعًِ املتكسَٚ ,١اييت تأت ٞيف
املطتب ١ايعًٝاٖٚ ,ص ٙاملٗاضات ٖ ٞاييت تهٌُ لاح أ ٟاغتككا ٤عًُٜ ٞكّٛ
ب٘ ايعًُاٚ ,٤تؿٌُ عًُٝات ايعًِ املتكسََ ١ا :ًٜٞ
- 1ؾطض ايؿطٚض

Hypothesizing
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.Defining

(أمئ ّ2004,م.)38ٚ37
ٚقس قاّ نُاٍ ظٜت ٕٛبإعاز ٠تكٓٝـ عًُٝات ايعًِ إىل:
- 1عًُٝات أغاغ:١ٝ
ٖٚص ٙايعًُٝات ٖ :ٞامل٬سعٚ ,١ايكٝاؽٚ ,ايع٬قات ايعَاْ١ٝ
ٚاملهاْٚ ,١ٝايتٛقعٚ ,ا٫غتٓتازٚ ,ايتكٓٝـ.
- 2عًُٝات تهاًَ: ١ٝ
ٖٚص ٙايعًُٝات ٖ :ٞؼسٜس املتػرياتٚ ,ايتعطٜـ اٱدطاٚ ,ٞ٥ؼسٜس
ايؿطٚض ايكابً ١ي٬ختباضٚ ,تؿػري ايبٝاْات ٚايطغ ّٛايبٝاْٚ ,١ٝايتكُِٝ
ايتذطٜيب ,ّ1993( .م.)118
ٚتكتكط ايسضاغ ١اؿاي ١ٝعً ٢عًُٝات ايعًِ ايتهاًَ :ٖٞٚ ,١ٝؼسٜس
املتػرياتٚ ,ايتعطٜـ اٱدطاٚ ,ٞ٥ؾطض ايؿطٚض ايكابً ١ي٬ختباضٚ ,تؿػري
ايبٝاْات ٚايطغ ّٛايبٝاْٚ ,١ٝايتكُ ِٝايتذطٜيب; ٭ْٗا تأت ٞيف قُٖ ١طّ
عًُٝات ايعًِٚ ,تعترب قسضات عكً ١ٝأغاغ ١ٝيڀايبات املطسً ١ايجاْ,١ٜٛ
ٚتعطٜـ ٖص ٙايعًُٝات ناٯت:ٞ
- 1ؼسٜس املتػريات ٖٞٚ :عًُٜ ١ٝككس بٗا قسض ٠املتعًِِّ عً ٢إبعاز أثط
ايعٛاٌَ ا٭خط ٣عسا ايعاٌَ ايتذطٜيب ,عٝح ٜتُهٔ َٔ ايطبط بني املتػري
ايتذطٜيب (املػتكٌ) ٚأثط ٙيف املتػري ايتابع.
 - 2ايتعطٜـ اٱدطاٜ :ٞ٥تهُٔ تعطٜـ املؿاٖ ِٝأ ٚاملكڀًشات
ايعًُ ١ٝتعطٜؿًا غري قاَٛغ( ٞأَ ٚؿاٖ )ُٞٝبٌ تعطٜؿًا إدطاٝ٥ٶا.
 - 3ؾطض ايؿطٚضٜ :تهُٔ قسض ٠املتعًِِّ عً ٢اقرتاح سٌ (تؿػري)
َ٪قت يع٬ق ١قتًُ٘ بني َتػري ,ٜٔأ ٚإداب ١قتًُ٘ يػ٪اٍ (أ ٚأغ)١ً٦
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ايسضاغٜٚ ,١ؿرتط يف اقرتاح ايؿطن ١ٝإٔ ته ٕٛقابً ١ي٬ختباض ٚاملعاؾ١
ٚايبشح.
 - 4تؿػري ايبٝاْات ٚايطغ ّٛايبٝاْٚ :١ٝتؿٌُ عًُٝات ايتؿػري تؿػري
املعًَٛات ٚايبٝاْات اييت مجعٗا ٫ٚسعٗا ٚقٓٻؿٗا املتعًِِّٚ ,نصيو تؿػري
ايبٝاْات ٚايٓتا٥ر اييت تٛقٌ إيٗٝاٚ ,شيو عً ٢ن ٤ٛاملعًَٛات اييت ميتًهٗا
املتعًِِّ أ ٚاـًؿ ١ٝاييت ضدع إيٗٝا.
 - 5ايتكُ ِٝايتذطٜيبٜ :عترب ايتذطٜب أعً ٢ايعًُٝات ايعًُ١ٝ
ٚأنجطٖا تكسَٶا; ٭ْٗا تتهُٔ عًُٝات ايعًِ ايػابك ١مجٝعٗا (ا٭غاغ١ٝ
ٚاملتهاًَ ٖٞٚ ,)١تتڀًب تسضٜب املتعًِِّ ٚقسضت٘ عً ٢إدطا ٤ايتذاضب ايعًُ١ٝ
بٓذاح ,عٝح تتهاٌَ ؾٗٝا ططم ايعًِ ٚعًُٝات٘ َٔ سٝح :ايتدڀٝط يًكٝاّ
بايتذطبٚ ,١مجع ايبٝاْاتٚٚ ,نع ايؿطنٝات ٚاختباضٖاٚ ,نبط املتػريات
...ثِ ايٛق ٍٛإىل ايٓتا٥ر ٚتؿػريٖا تؿػريٶا عًُٝٶا َٓاغبٶاٚ ,إقساض ا٭سهاّ
(ا٫غتٓتادات) ايعًُ ١ٝاملٓاغبٚ ١ؾكًا يٓتا٥ر ايسضاغٚ ١اغتٓتاداتٗا( .ظٜت,ٕٛ
 ,ّ2008م.)105
٪ٜٚنس ا٭زب ايرتب ٟٛإٔ املٗاضات ا٭غاغٜ ١ٝتِ تسضٜػٗا يف املطسً١
ا٭غاغ ١ٝايسْٝا ,يف سني ٜتِ تسضٜؼ عًُٝات ايعًِ املتهاًَ ١يف املطسً١
املتٛغڀٚ ١ايجاْٚ .١ٜٛتؿتٌُ َٗاضات عًُٝات ايعًِ ا٭غاغ ١ٝعً :٢امل٬سع,١
ٚايكٝاؽٚ ,ايتكٓٝـٚ ,ا٫غتٓباطٚ ,ا٫غتكطاٚ ٤ا٫غتسٚ ,ٍ٫ايتٓب,٪
ٚاغتدساّ ا٭ضقاّٚ ,اغتدساّ ايع٬قات ايعَاْٚ ١ٝاملهاْٚ ,١ٝا٫تكاٍٖٚ .صٙ
املٗاضات تعس أقٌ َػت َٔ ٣ٛاملٗاضات املتهاًَ ١تعكٝسٶا ٖٞٚ ,نطٚض١ٜ
يعًُٝات ايعًِ املتهاًَ ,١ؾإشا أظٗط املتعًُِّ ٕٛأِْٗ ٜػتڀٝع ٕٛايكٝاّ
بامل٬سعٚ ,١ايتكٓٝـٚ ,ايكٝاؽٚ ,ايتٓبٚ ,٪ا٫غتس ,ٍ٫ؾإِْٗ بصيو
ٜعٗط ٕٚؾُٗٶا يعًُٝات ايعًِ ا٭غاغٚ .١ٝأَا عًُٝات ايعًِ املتهاًَ ١ؾتؿٌُ:
تؿػري ايبٝاْاتٚ ,ايتعطٜـ اٱدطاٚ ,١ٝ٥نبط املتػرياتٚ ,ؾطض ايؿطٚض,
الفصل الثانً  :اإلطار النظري والدراسات السابقة ====================================

أثر المحاكاة الحاسوبٌة فً تنمٌة بعض عملٌات العلم فً مقرر الفٌزٌاء لدى طالبات الصف األول الثانوي بالمدٌنة المنورة

47

ٚايتذطٜبٚ ,ايُٓصد ٖٞٚ .١تعتُس عً ٢ضبط ايعسٜس َٔ َٗاضات ايعًُٝات
ا٭غاغ ;١ٝيًشك ٍٛعً ٢قسض أنرب يف تؿه ٌٝا٭زٚات املػتدسَ ١يف سٌ
املؿه٬ت ,يصيو ؾإٕ املٗاضات ا٭غاغ ١ٝتعس َػتًعَات املٗاضات
املتهاًَ ,١سٝح إٕ املٗاضات املتهاًَ ١تتڀًب َٔ ايڀًب ١ايتؿهري مبػت٣ٛ
عاٍٍٚ ,ايتأٌَ يف أنجط َٔ ؾهط ٠يف إٓ ٚاسس( .خڀاٜب ,ّ2008 ,١م.)30
احملانا ٠اؿاغٛبٚ ١ٝعًُٝات ايعًِ:
ميهٔ إٔ حيسخ اؿاغب ثٛض ٠يف ايتعًٚ ,ِٝتڀٛضات ٖا ١ً٥أخؿكت يف
إسساثٗا ايتكٓٝات ا٭خطَ ,٣جٌ :ايسٚا٥ط ايتًٝؿع ١ْٜٝٛاملػًكٚ ١غريٖا َٔ آ٫ت
ايتعً ِٝاملربَر ,ؾاؿاغب يٝؼ ْٛعٶا سسٜجٶا ؾكط َٔ اٯ٫ت ,بٌ أقبح
اَتسازٶا  ٫سسٚز ي٘ ٭ْعُتٓا ايعكب ١ٝاملطنعٚ ,١ٜعٓسَا ٜػٝڀط ايڀايب
ٚاملعًِِّ عً ٢اؿاغب ؾإْ٘ ٜه ٕٛمبكسٚضُٖا بٓاَٛ ٤اقـ تعً ١ُٝٝتطاعٞ
ؾدك ١ٝنٌ طايب يف عًُ ١ٝايتعًِ.
ٖٓٚاى مس ١متٝع فاٍ تعً ِٝايعًٚ ّٛػعً٘ أنجط اضتباطًا بأغايٝب
ايتعً ِٝمبػاعس ٠اؿاغبٖٚ ,صا ٜٓؿأ عٔ اضتباط ايعً ّٛبايطغ ّٛايتٛنٝش١ٝ
ايجابتٚ ١املتشطنٚ ١ا٭ؾ ّ٬ايتعً ١ُٝٝاييت ميهٔ عطنٗا بايؿٝسٚ ,ٜٛغريٖا
َٔ املٛنٛعات ايعًُ ١ٝاييت ميهٔ تكٜٛطٖا ٚقاناتٗا عٔ ططٜل ايطغّٛ
املتشطن ١اييت تبػط املعًٚ ١َٛتعطض خكا٥كٗا املُٝعٚ ,٠تطنع عًٗٝا.
(ععَ ,ّ2010 ,ٞم .)18
ٚتطتبط َٗاضات عًُٝات ايعًِ بهاؾ ١ايعً ّٛبكؿ ١عاَٚ ,١مباز٠
ايعً ّٛبكؿ ١خاقٚ ,١بايؿٝعٜا ;٤باعتباضٖا أسس ؾطٚع َاز ٠ايعً ّٛبكٛض٠
أخلٖٓ َٔٚ ,ا غعت ايعسٜس َٔ ايسضاغات إىل قٝاؽ َػتٜٛات َٗاضات
عًُٝات ايعًِ بني ايڀ٬ب َٔٚ ,بني ٖص ٙايسضاغات زضاغ١
(ٚ ,)Akinbobola&Afolabi, 2010اييت ٖسؾت إىل ؼًَٗ ٌٝاضات عًُٝات ايعًِ اييت
ميتًهٗا ايڀ٬ب يف َاز ٠ايؿٝعٜا ٤باملساضؽ ايجاْ ١ٜٛايعًٝا يف غطب أؾطٜكٝا,
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ٚقس أٚنشت ايٓتا٥ر اـاق ١بٗص ٙايسضاغ ١إٔ ٖٓاى مخػٶا َٔ عًُٝات ايعًِ
اييت ميتًهٗا ايڀ٬ب ع ١ٓٝايسضاغ ٖٞٚ ,١نُا :ًٜٞ
املعاؾٚ ,)%17.20( ١اؿػاب (ٚ ,)%14.20تػذ ٌٝايبٝاْات
(ٚ ,)%13.60امل٬سعٚ ,)%12.00( ١ا٫تكاٍ (.)%11.40
أَا زضاغ١

()Nyakan, 2008

ٚاييت ٖسؾت إىل ايتعطټف إىل أثط ا٫ػاٙ

ايتعً ُٞٝايكا ِ٥عًَٗ ٢اضات عًُٝات ايعًِ عًَ ٢ػتٜٛات ا٭زا ٤اـاق١
بايڀ٬بٚ ,ا٫ػاٖات مَ ٛاز ٠ايؿٝعٜا ٤يف املساضؽ ايجاْ ١ٜٛبٓانٛضٚ
بهٝٓٝا ,سٝح أٚنشت ايٓتا٥ر اـاق ١بٗص ٙايسضاغ ١إٔ ا٫غتعاْ ١با٫ػاٙ
ايتعً ُٞٝايكا ِ٥عًَٗ ٢اضات عًُٝات ايعًِ ٜػاعس عً ٢ؼػني َػتٜٛات
ا٭زا ٤اـاق ١بايڀ٬ب يف َاز ٠ايؿٝعٜا ,٤إ ٫أْ٘ ٪ٜ ٫ثط عً ٢اػاٖاتِٗ مٛ
َاز ٠ايؿٝعٜا.٤
ٚيكس أؾاض املطنع اـام باملعاٜري ا٭َطٜه ١ٝيًرتب ١ٝايعًُ ١ٝيف عاّ
( )ّ1996إىل إٔ املعطؾ ١ايعًُ ١ٝتتهُٔ إتكإ َٗاضات عًُٝات ايعًِٚ ,اييت
تؿتٌُ عً :٢امل٬سعٚ ,١ا٫غتٓتازٚ ,ايتذطٜب ,باٱناؾ ١إىل ايكسض ٠عً٢
اؾُع بني ٖص ٙايكسضات ٚبني ايتؿهري ايعًُٚ ٞايتؿهري ايٓكسٖٓٚ .ٟا ٜٓبػٞ
اٱؾاض ٠إىل إٔ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝتعس أزاٖ ٠اَ َٔ ١أزٚات تسضٜؼ ايعسٜس
َٔ َٗاضات عًُٝات ايعًِ َتهُٓ ١يف شيو ايكسض ٠عً ٢سٌ املؿه٬ت,
ٚتؿػري ايبٝاْاتٚ ,ايتكُُٝات ايتذطٜب.١ٝ

(.)Smetana, 2008, 25

ْٚعطٶا يعسّ

ٚدٛز زضاغات ػطٜب ١ٝتٛنح أثط احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝعً ٢عًُٝات ايعًِ
ظٗطت اؿاد ١إىل ايهؿـ عٔ أثط احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝعً ٢عًُٝات
ايعًِٖٚ ,صا َا غٛف ٜتِ تٛنٝش٘ يف ايؿكٌ ايطابع َٔ ايبشح.
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الفصل الثالث
َٓٗر ايبشح ٚإدطا٤ات٘
أٚيًاَٗٓ :ر ايبشح.
ثاْٝٶا :أزٚات ايبشح.
ثايجٶا :فتُع ايبشح ٚعٓٝت٘.
ضابعٶا :اٱدطا٤ات ٚاـڀٛات.
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ٜتهُٔ ٖصا ايؿكٌ عطنٶا تؿكًٝٝٶا ملٓٗذ ١ٝايسضاغٚ ١إدطا٤اتٗاٜٚ ,ؿٌُ:
َٓٗر ايبشحٚ ,أزٚات ايبشحٚ ,فتُع ايبشح ٚعٓٝت٘ٚ ,اٱدطا٤ات
(اـڀٛات).
منهج البحث:
ٜؿتٌُ ايبشح اؿاي ٞاملتػريات اٯت:١ٝ
- 1املتػري املػتكٌ(ايتذطٜيب)ٜٚ :ؿتٌُ ايبشح اؿاي ٞعًَ ٢تػري َػتكٌ
ٚاسس ٖٛٚ ,بطْاَر تسضٜيب َكرتح قا ِ٥عً ٢احملانا ٠اؿاغٛب.١ٝ
- 2املتػري ايتابعٜٚ :ؿتٌُ ايبشح اؿاي ٞعً ٢املتػري ايتابع ٖٛٚ ,تُٓ ١ٝبعض
عًُٝات ايعًِ يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف َاز ٠ايؿٝعٜا.٤
ٚقاَت ايباسج ١باختٝاض املٓٗر ايؿب٘ ايتذطٜيب مبٓٗر اجملُٛع ١ايٛاسس٠
املٓاغب ١يڀبٝع ١ايسضاغٚ ,١ملعطؾ ١أثط احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض
عًُٝات ايعًِ يف َكطض ايؿٝعٜا ٤يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛباملس١ٜٓ

املٓٛض.٠
أدوات البحث:
تهُٓت ايسضاغ ١ا٭زٚات اٯت:١ٝ
َ- 1كٝاؽ بعض عًُٝات ايعًِ:
 ٖٛٚاختباض عٳطٻبٳ ٴ٘ ٚقٓٓ٘ نُاٍ ظٜتًَ ّ1993 ٕٛشل (ٜٚ ,)1تهٖ ٕٛصا
ا٫ختباض َٔ ( )36ؾكطٜ ٠تبعٗا أضبع إداباتٜٚ ,تهُٔ ا٫ختباض َٗاضات
عًُٝات ايعًِ ايتهاًَٚ ,١ٝتؿتٌُ عً ٢مخؼ َٗاضات( :ٖٞ ,ؼسٜس
املتػرياتٚ ,ايتعطٜـ اٱدطاٚ ,ٞ٥ؾطض ايؿطٚضٚ ,تؿػري ايبٝاْاتٚ ,ايطغّٛ
ايبٝاْٚ ,١ٝايتكُ ِٝايتذطٜيب).
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ٚاؾس ٍٚضقِ ( )1ميجٌ تٛظٜع َؿطزات ا٫ختباض َٛنع ايكٝاؽ,عًُٶا بأْ٘
مت ؼسٜس زضدٚ ١اسس ٠يهٌ إداب ١قشٝش ,١بصيو ته ٕٛايسضد ١ايععُ٢
ي٬ختباض ٖ 36 ٞزضد.١
اؾس )1( ٍٚاـام مبٛاقؿات اختباض َٗاضات عًُٝات ايعًِ ايتهاًَ.١ٝ
ْٛع ايعًُ١ٝ

أضقاّ ا٭غ١ً٦

عسز ا٭غ١ً٦

ؼسٜس املتػريات

- 15- 14- 13- 3- 1

12

- 31- 30- 20- 19- 18
36- 32
ايتعطٜـ اٱدطاٞ٥

33- 26- 23- 22- 7- 2

6

ؾطض ايؿطٚض

- 17- 16- 12- 8- 6- 4

9

35- 29- 27
تؿػري ايبٝاْات ٚايطغّٛ

34- 28- 25- 11- 9- 5

6

ايبٝاْ١ٝ
ايتكُ ِٝايتذطٜيب

24- 21- 10

اجملُٛع ايهً ٞ٭غ ١ً٦ا٫ختباض

3
36

مت سػاب َعاٌَ ثبات ا٫ختباض َٔ قبٌ نُاٍ ظٜتٚٚ ,ٕٛدس إٔ َعاٌَ
ثبات ا٫ختباض (0,72ض)َ ٖٛٚ ,عاٌَ ثبات دٝس .نُا ٚدس إٔ اـڀأ املعٝاضٟ
(5ضٚ ,)2بًؼ َتٛغط ظَٔ ا٫ختباض ( )40زقٝك.١
 - 2بطْاَر َكُ ٷِ يًُشانا ٠اؿاغٛب:١ٝ
مت ؼه ِٝايربْاَر َٔ قبٌ أمحس ايطان ,ّ2008 ٞباٱناؾ ١إىل إٔ
ايربْاَر قهِ َػبكًاٚ ,مت َٓح ايؿطن ١املػٛق ١ؾٗاز ٠تأٖ ٌٝملُاضغ١
عًُٗا ٚتػٜٛل ايربْاَرًَ( .شل ضقِ.)2
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مجتمع البحث وعٌنته:
ٜته ٕٛفتُع ايسضاغ َٔ ١مجٝع طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْٟٛ
باملس ١ٜٓاملٓٛض ٠يًعاّ ايسضاغٖ1433/1432 ٞـٚ ,مت اختٝاض ع ١ٓٝعُس;١ٜ
يتُج ٌٝفتُع ايسضاغَ َٔ ١سضغ ١ايطٜإ ايجاْ ١ٜٛباملس ١ٜٓاملٓٛض ٠بايؿكٌ
ايسضاغ ٞا٭ْ ;ٍٚعطٶا يتعا ٕٚإزاض ٠املسضغٚ ,١يتٛؾط اٱَهاْات اي٬ظَ١
يًكٝاّ بٗص ٙايسضاغٚ .١مت تڀبٝكٗا عً ٢طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ;ٟٛ
باعتباضٖٔ فُٛعٚ ١اسسٚ ,٠ايبايؼ عسزٖٔ 89طايبٚ ,١مت اغتبعاز 26
طايب ;١يعسّ سهٛضٖٔ ا٫ختباض ايكبًٚ ,ٞيعسّ سهٛض بعهٗٔ اٯخط ا٫ختباض
ايبعسٚ ,ٟبًؼ عسز ايع 63 ١ٓٝطايب.١
اإلجراءات (الخطوات):
يٲداب ١عٔ ا٭غ ١ً٦اييت تهُٓتٗا ايسضاغ ,١متت اٱدطا٤ات ٚؾل
اـڀٛات اٯت:١ٝ
أ.ؾُٝا ٜتعًل باؾاْب ايٓعط:ٟ
إعساز اٱطاض ايٓعطٚ ,ٟايتٓا ٍٚباملٓاقؿٚ ١ايتشً ٌٝيًبشٛخٚ ,ايسضاغات
ايػابكٚ ,١ا٭زبٝات املتكً ١باحملانا ٠اؿاغٛبٚ ١ٝعًُٝات ايعًِ.
ب .ؾُٝا ٜتعًل باؾاْب ايتڀبٝك:ٞ
أٚيًا :اختٝاض ايؿكٌ ايطابع( :ايكٚ ٠ٛاؿطنٚ )١تؿٌُ( :ايكٚ ٠ٛاؿطن- ١
كڀڀات اؾػِ اؿط  -ايكٚ ٠ٛايتػاضع  -قاْْٛٝ ٕٛتٔ ايجاْ- ٞ
اغتدساَات قاْْٛٝ ٕٛتٔ ايجاْ - ٞايك ٠ٛاملعٝك - ١ايػطع ١اؿس١ٜ
 -ق ٣ٛايتأثري املتبازٍ

 -ايك ٠ٛايعُٛز .)١ٜاملكطض يًكـ ا٭ٍٚ

ايجاْ ٟٛيف ايؿكٌ ايسضاغ ٞا٭ ٍٚيًعاّ ايسضاغٖ1432 ٞـ َٔ نتاب
ايؿٝعٜا ٤يًُطسً ١ايجاْ.١ٜٛ
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ثاْٝٶا :ا٫تكاٍ مبسضغ ١ايطٜإ ا٭ًٖ ;١ٝ٭خص َٛاؾكتِٗ يًتعا ٕٚيف إدطا٤
ايسضاغ ,١سٝح أبست َسٜط ٠املسضغَٚ ١عًُ ١ايؿٝعٜا ٢ْٗ ٤اؿذًٞٝ
اغتعسازٖا يتڀبٝل ايسضاغ ١يف املسضغ.١
ثايجٶا :أخص املٛاؾك َٔ ١إزاض ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝيف تڀبٝل ايسضاغ ١مبسضغ ١ايطٜإ
ا٭ًٖ ١ٝباملس ١ٜٓاملٓٛضًَ .٠شل (.)3
ضابعٶا :ايتڀبٝل ايكبً ٞ٭زٚات ايسضاغ :١مت تڀبٝل أزٚات ايسضاغٚ ١املتُجً ١يف
اختباض بعض عًُٝات ايعًِ تڀبٝكًا قبًٝٽا عً ٢ع ١ٓٝايسضاغ ١قبٌ
تسضٜؼ ايٛسسَٛ ٠نٛع ايسضاغ ١يف ايؿكٌ ايسضاغ ٞا٭ ٍٚيًعاّ
ايسضاغٖ1432 ٞـ.
خاَػٶا :تسضٜب َعًُ ١ايؿٝعٜا ٤يف املسضغ ١عً ٢ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا٠
اؿاغٛب .١ٝنُا قاَت ايباسج ١باٱؾطاف عً ٢املعًُ ١أثٓا ٤ايتڀبٝل.
غازغٶا :ؼُ ٌٝبطْاَر قا ِ٥عً ٢احملانا ٠اؿاغٛبٜ ,١ٝتهُٔ عطنٶا ٭َجً١
ٚتسضٜبات عً ٢بعض عًُٝات ايعًِ (ايؿكٌ ايطابع) َٔ نتاب ايؿٝعٜا٤
يًكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيًُٓٗر املكطض َٔ قبٌ ٚظاض ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً.ِٝ
َٓؿٛض عً ٢ايطابط اٯت:ٞ
. http://www.emgd.com/Mohakah/physics2.aspx

غابعٶا :تڀبٝل ايتذطبٚ ,١شيو بتسضٜؼ ايٛسس ٠املدتاض ٠باغتدساّ احملانا٠
اؿاغٛب ١ٝملس ٠ؾٗط.
ثآَٶا :ايتڀبٝل ايبعس ٟ٭زٚات ايسضاغ ١بعس اْ٫تٗا َٔ ٤تسضٜؼ ايٛسس ,٠مت
تڀبٝل أزٚات ايسضاغٚ ١املتُجً ١يف اختباض بعض عًُٝات ايعًِ تڀبٝكًا
بعسٜٶا عً ٢ايڀايبات ؼت ْؿؼ ظطٚف ايتڀبٝل ايكبًٚ ,ٞمت تكشٝح
إدابات ايڀايبات يف ا٫ختباض; َٔ أدٌ ايتعاٌَ َعٗا إسكاٝ٥ٶا
باغتدساّ بطْاَر .SPSS
تاغعٶا :ايتٛقٌ إىل عسز َٔ ايتٛقٝات عً ٢نْ ٤ٛتا٥ر ايبشح.
الفصل الثالث  :منهج البحث وإجراءاته ===========================================
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الفصل الرابع
نتائج البحث ومناقشتها

الفصل الرابع  :نتائج البحث ومناقشتها ===========================================
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ٜتهُٔ ٖصا ايؿكٌ عطض ْتا٥ر ايسضاغ َٔ ١خ ٍ٬اٱداب ١عٔ أغ١ً٦
ايسضاغ ,١ثِ َٓاقؿ ١ايٓتا٥ر ٚتؿػريٖا.
النتائج المتعلقة بالسؤال األول :
ٌنص السؤال األول علىَ " :ا أثط ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا٠
اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض عًُٝات ايعًِ يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف
َاز ٠ايؿٝعٜا ٤بايٓػب ١يتشسٜس املتػريات ؟"
ٚيٲداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ مت اغتدساّ اختباض (ت) يًعٓٝات املرتابڀ,١
نُا ٜٛنح اؾس ٍٚاٯت:ٞ
جدول رقم ()2

ْتا٥ر اختباض (ت) يًعٓٝات املرتابڀ١

()Paired Samples T test

يس٫ي ١ايؿطٚم يف َتٛغڀ ٞزضدات ايڀايبات بني ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعسٟ
بايٓػب ١يتشسٜس املتػريات.
التطبيق

المتوسط

االنحراف

قيمة

الحسابي

درجة

مستوى

المعياري

ت

الحرية

الداللة

القبلي

5,00

1,755

2,373-

63

0,021

البعدي

5,66

2,290

مربع
إيتا
0,08

ٜٚبني اؾس ٍٚضقِ ( )2املتٛغڀات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض١ٜ
يسضدات ايڀايبات يف ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعسَٚ ,ٟػت ٣ٛز٫ي ١ايؿطم
بُٗٓٝا باغتدساّ اختباض (ت) ,سٝح تبني ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا١ٝ٥
عٓس َػت )0,05( ٣ٛيكاحل ايتڀبٝل ايبعسٖٚ ,ٟصا ٜعين ٚدٛز أثط يًتسضٜؼ
باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تَُٓٗ ١ٝاض ٠ؼسٜس املتػريات ,سٝح بًؼ
املتٛغط اؿػاب ٞيًتڀبٝل ايبعس ,)5,66( ٟبُٓٝا بًؼ املتٛغط اؿػابٞ
يًتڀبٝل ايكبً.)5,00( ٞ
الفصل الرابع  :نتائج البحث ومناقشتها ===========================================

أثر المحاكاة الحاسوبٌة فً تنمٌة بعض عملٌات العلم فً مقرر الفٌزٌاء لدى طالبات الصف األول الثانوي بالمدٌنة المنورة
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نُا بٓٝت ايٓتا٥ر إٔ سذِ ا٭ثط نإ َتٛغڀًا ,سٝح بًػت قَ ١ُٝطبع
إٜتا (ٖٚ ,)0,08صا ٜسٍ عً ٢إٔ ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب١ٝ
نإ ي٘ أثط َتٛغط يف تَُٓٗ ١ٝاض ٠ؼسٜس املتػريات يس ٣طايبات ايكـ
ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف َاز ٠ايؿٝعٜا.٤
ٚايطغِ ايبٝاْ )1( ٞاٯتٜ ٞبني املتٛغڀات اؿػاب ١ٝيسضدات ايڀايبات
يف ايتڀبٝكني ايكبًٚ ٞايبعس ٟبايٓػب ١يتشسٜس املتػريات:

12
10
8
6
4
2
0
القبلً

البعدي

النتائج المتعلقة بالسؤال الثانً:
ٌنص السؤال الثانً علىَ" :ا أثط ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا٠
اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض عًُٝات ايعًِ يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف
َاز ٠ايؿٝعٜا ٤بايٓػب ١يًتعطٜـ اٱدطاٞ٥؟"
ٚيٲداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ مت اغتدساّ اختباض (ت) يًعٓٝات املرتابڀ,١
نُا ٜٛنح اؾس ٍٚاٯت:ٞ

الفصل الرابع  :نتائج البحث ومناقشتها ===========================================

أثر المحاكاة الحاسوبٌة فً تنمٌة بعض عملٌات العلم فً مقرر الفٌزٌاء لدى طالبات الصف األول الثانوي بالمدٌنة المنورة
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دس ٍٚضقِ ()3
ْتا٥ر اختباض (ت) يًعٓٝات املرتابڀ١

()Paired Samples T test

يس٫ي ١ايؿطٚم يف َتٛغڀ ٞزضدات ايڀايبات بني ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعسٟ
بايٓػب ١يًتعطٜـ اٱدطاٞ٥
المتوسط

االنحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

ت

القبلي

2,03

1,380

البعدي

2,67

1,369

التطبيق

3,531-

درجة
الحرية
63

مستوى
الداللة
0,001

مربع
إيتا

0,12

ٜٚبني اؾس ٍٚضقِ ( )3املتٛغڀات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض١ٜ
يسضدات ايڀايبات يف ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعسَٚ ٟػت ٣ٛز٫ي ١ايؿطم بُٗٓٝا
باغتدساّ اختباض (ت) ,سٝح تبني ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا ١ٝ٥عٓس
َػت )0,05( ٣ٛيكاحل ايتڀبٝل ايبعسٖٚ ,ٟصا ٜعين ٚدٛز أثط يًتسضٜؼ
باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تَُٓٗ ١ٝاض ٠ايتعطٜـ اٱدطا ,ٞ٥سٝح بًؼ
املتٛغط اؿػاب ٞيًتڀبٝل ايبعس ,)2,67( ٟبُٓٝا بًؼ املتٛغط اؿػابٞ
يًتڀبٝل ايكبً.)2,03( ٞ
نُا بٓٝت ايٓتا٥ر إٔ سذِ ا٭ثط نإ َتٛغڀًا ,سٝح بًػت ق١ُٝ
َطبع إٜتا (ٖٚ ,)0,12صا ٜسٍ عً ٢إٔ ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا٠
اؿاغٛب ١ٝنإ ي٘ أثط َتٛغط يف تَُٓٗ ١ٝاض ٠ايتعطٜـ اٱدطا ٞ٥يس٣
طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف َاز ٠ايؿٝعٜا.٤

الفصل الرابع  :نتائج البحث ومناقشتها ===========================================

أثر المحاكاة الحاسوبٌة فً تنمٌة بعض عملٌات العلم فً مقرر الفٌزٌاء لدى طالبات الصف األول الثانوي بالمدٌنة المنورة
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ٚايطغِ ايبٝاْ )2(ٞاٯتٜ ٞبني املتٛغڀات اؿػاب ١ٝيسضدات ايڀايبات
يف ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعس ٟبايٓػب ١يًتعطٜـ اٱدطا:ٞ٥

6
5
4
3
2
1
0
القبلً

البعدي

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :
ٌنص السؤال الثالث علىَ" :ا أثط ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا٠
اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض عًُٝات ايعًِ يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف
َاز ٠ايؿٝعٜا ٤بايٓػب ١يؿطض ايؿطٚض؟ "
ٚيٲداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ مت اغتدساّ اختباض (ت) يًعٓٝات املرتابڀ,١
نُا ٜٛنح اؾس ٍٚاٯت:ٞ

الفصل الرابع  :نتائج البحث ومناقشتها ===========================================

أثر المحاكاة الحاسوبٌة فً تنمٌة بعض عملٌات العلم فً مقرر الفٌزٌاء لدى طالبات الصف األول الثانوي بالمدٌنة المنورة
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دس ٍٚضقِ ()4
ْتا٥ر اختباض (ت) يًعٓٝات املرتابڀ١

()Paired Samples T test

يس٫ي ١ايؿطٚم يف َتٛغڀ ٞزضدات ايڀايبات بني ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعسٟ
بايٓػب ١يؿطض ايؿطٚض.
المتوسط

االنحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

ت

القبلي

2,97

1,447

البعدي

3,88

1,676

التطبيق

3,750-

درجة
الحرية
63

مستوى
الداللة
0,000

مربع
إيتا

0,15

ٜٚبني اؾس ٍٚضقِ ( )4املتٛغڀات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض١ٜ
يسضدات ايڀايبات يف ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعسَٚ ,ٟػت ٣ٛز٫ي ١ايؿطم
بُٗٓٝا باغتدساّ اختباض (ت) ,سٝح تبني ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا١ٝ٥
عٓس َػت )0,05( ٣ٛيكاحل ايتڀبٝل ايبعسٖٚ ,ٟصا ٜعين ٚدٛز أثط يًتسضٜؼ
باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تَُٓٗ ١ٝاض ٠ؾطض ايؿطٚض ,سٝح بًؼ
املتٛغط اؿػاب ٞيًتڀبٝل ايبعس ,)3,88( ٟبُٓٝا بًؼ املتٛغط اؿػابٞ
يًتڀبٝل ايكبً.)2,97( ٞ
نُا بٓٝت ايٓتا٥ر إٔ سذِ ا٭ثط نإ نبريٶا ,سٝح بًػت قَ ١ُٝطبع
إٜتا (ٖٚ ,)0,15صا ٜسٍ عً ٢إٔ ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب١ٝ
نإ ي٘ أثط نبري يف تَُٓٗ ١ٝاض ٠ؾطض ايؿطٚض يس ٣طايبات ايكـ ا٭ٍٚ
ايجاْ ٟٛيف َاز ٠ايؿٝعٜا.٤

الفصل الرابع  :نتائج البحث ومناقشتها ===========================================

أثر المحاكاة الحاسوبٌة فً تنمٌة بعض عملٌات العلم فً مقرر الفٌزٌاء لدى طالبات الصف األول الثانوي بالمدٌنة المنورة
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ٚايطغِ ايبٝاْ )3(ٞاٯتٜ ٞبني املتٛغڀات اؿػاب ١ٝيسضدات ايڀايبات يف
ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعس ٟبايٓػب ١يؿطض ايؿطٚض:

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
القبلً

البعدي

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:
ٜٓل ايػ٪اٍ ايطابع عًَ" :٢ا أثط ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا٠
اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض عًُٝات ايعًِ يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف
َاز ٠ايؿٝعٜا ٤بايٓػب ١يتؿػري ايبٝاْات ؟"
ٚيٲداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ مت اغتدساّ اختباض (ت) يًعٓٝات املرتابڀ,١
نُا ٜٛنح اؾس ٍٚاٯت:ٞ

الفصل الرابع  :نتائج البحث ومناقشتها ===========================================

أثر المحاكاة الحاسوبٌة فً تنمٌة بعض عملٌات العلم فً مقرر الفٌزٌاء لدى طالبات الصف األول الثانوي بالمدٌنة المنورة
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دس ٍٚضقِ ()5
ْتا٥ر اختباض (ت) يًعٓٝات املرتابڀ١

()Paired Samples T test

يس٫ي ١ايؿطٚم يف َتٛغڀ ٞزضدات ايڀايبات بني ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعسٟ
بايٓػب ١يتؿػري ايبٝاْات
المتوسط

االنحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

ت

القبلي

2,48

1,234

البعدي

3,38

1,374

التطبيق

4,386-

درجة
الحرية
63

مستوى
الداللة
0,000

مربع
إيتا

0,17

ٜٚبني اؾس ٍٚضقِ ( )5املتٛغڀات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض١ٜ
يسضدات ايڀايبات يف ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعسَٚ ,ٟػت ٣ٛز٫ي ١ايؿطم
بُٗٓٝا باغتدساّ اختباض (ت) ,سٝح تبني ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا١ٝ٥
عٓس َػت )0,05( ٣ٛيكاحل ايتڀبٝل ايبعسٖٚ ,ٟصا ٜعين ٚدٛز أثط يًتسضٜؼ
باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تَُٓٗ ١ٝاض ٠تؿػري ايبٝاْات ,سٝح بًؼ
املتٛغط اؿػاب ٞيًتڀبٝل ايبعس ,)3,38( ٟبُٓٝا بًؼ املتٛغط اؿػابٞ
يًتڀبٝل ايكبً.)2,48( ٞ
نُا بٓٝت ايٓتا٥ر إٔ سذِ ا٭ثط نإ نبريٶا ,سٝح بًػت قَ ١ُٝطبع
إٜتا (ٖٚ ,)0,17صا ٜسٍ عً ٢إٔ ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب١ٝ
نإ ي٘ أثط نبري يف تَُٓٗ ١ٝاض ٠تؿػري ايبٝاْات يس ٣طايبات ايكـ ا٭ٍٚ
ايجاْ ٟٛيف َاز ٠ايؿٝعٜا.٤

الفصل الرابع  :نتائج البحث ومناقشتها ===========================================
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ٚايطغِ ايبٝاْ )4(ٞاٯتٜ ٞبني املتٛغڀات اؿػاب ١ٝيسضدات ايڀايبات يف
ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعس ٟبايٓػب ١يتؿػري ايبٝاْات:

6
5
4
3
2
1
0
القبلً

البعدي

النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس :
ٜٓل ايػ٪اٍ اـاَؼ عًَ " :٢ا أثط ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا٠
اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض عًُٝات ايعًِ يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف
َاز ٠ايؿٝعٜا ٤بايٓػب ١يًتكُ ِٝايتذطٜيب؟"
ٚيٲداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ مت اغتدساّ اختباض (ت) يًعٓٝات املرتابڀ,١
نُا ٜٛنح اؾس ٍٚاٯت:ٞ

الفصل الرابع  :نتائج البحث ومناقشتها ===========================================
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دس ٍٚضقِ ()6
ْتا٥ر اختباض (ت) يًعٓٝات املرتابڀ١

()Paired Samples T test

يس٫ي ١ايؿطٚم يف َتٛغڀ ٞزضدات ايڀايبات بني ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعسٟ
بايٓػب ١يًتكُ ِٝايتذطٜيب
المتوسط

االنحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

ت

القبلي

1,08

0,762

البعدي

1,13

0,845

التطبيق

0,344-

درجة
الحرية
63

مستوى
الداللة
0,732

مربع
إيتا

0,02

ٜٚبني اؾس ٍٚضقِ ( )6املتٛغڀات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض١ٜ
يسضدات ايڀايبات يف ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعسَٚ ,ٟػت ٣ٛز٫ي ١ايؿطم
بُٗٓٝا باغتدساّ اختباض (ت) ,سٝح تبني عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١
إسكا ١ٝ٥عٓس َػتٖٚ ,)0,05( ٣ٛصا ٜعين عسّ ٚدٛز أثط يًتسضٜؼ
باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تَُٓٗ ١ٝاض ٠ايتكُ ِٝايتذطٜيب.
نُا بٓٝت ايٓتا٥ر إٔ سذِ ا٭ثط نإ َتٛغڀًا ,سٝح بًػت قَ ١ُٝطبع
إٜتا (ٖٚ ,)0,02صا ٜسٍ عً ٢إٔ ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝمل
ٜهٔ ي٘ أثط يف تَُٓٗ ١ٝاض ٠ايتكُ ِٝايتذطٜيب يس ٣طايبات ايكـ ا٭ٍٚ
ايجاْ ٟٛيف َاز ٠ايؿٝعٜا.٤

الفصل الرابع  :نتائج البحث ومناقشتها ===========================================
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ٚايطغِ ايبٝاْ )5(ٞاٯتٜ ٞبني املتٛغڀات اؿػاب ١ٝيسضدات ايڀايبات يف
ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعس ٟبايٓػب ١يًتكُ ِٝايتذطٜيب:

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
القبلً

البعدي

النتائج المتعلقة بالسؤال السادس :
ٜٓل ايػ٪اٍ عًَ" :٢ا أثط ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف
تُٓ ١ٝبعض عًُٝات ايعًِ فتُع ١يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف َاز٠
ايؿٝعٜا( :٤ؼسٜس املتػريات ,ايتعطٜـ اٱدطا ,ٞ٥ؾطض ايؿطٚض ,تؿػري
ايبٝاْات ,ايتكُ ِٝايتذطٜيب)؟"
ٚيٲداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ مت اغتدساّ اختباض (ت) يًعٓٝات املرتابڀ,١
نُا ٜٛنح اؾس ٍٚاٯت:ٞ

الفصل الرابع  :نتائج البحث ومناقشتها ===========================================
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دس ٍٚضقِ ()7
ٜٛنح ْتا٥ر اختباض (ت) يًعٓٝات املرتابڀ١

()Paired Samples T test

يس٫ي ١ايؿطٚم يف َتٛغڀ ٞزضدات ايڀايبات بني ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعسٟ
يعًُٝات ايعًِ فتُع.١
التطبيق

المتوسط

االنحراف

قيمة

الحسابي

درجة

مستوى

المعياري

ت

الحرية

الداللة

القبلي

13,56

3,741

5,544-

63

0,000

البعدي

16,70

5,194

مربع
إيتا
0,18

ٜٚبني اؾس ٍٚضقِ ( )7املتٛغڀات اؿػابٚ ١ٝا٫مطاؾات املعٝاض١ٜ
يسضدات ايڀايبات يف ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعسَٚ ,ٟػت ٣ٛز٫ي ١ايؿطم
بُٗٓٝا باغتدساّ اختباض (ت) ,سٝح تبني ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي ١إسكا١ٝ٥
عٓس َػت )0,05( ٣ٛيكاحل ايتڀبٝل ايبعسٖٚ ,ٟصا ٜعين ٚدٛز أثط يًتسضٜؼ
باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝعًُٝات ايعًِ املسضٚغ ١يف ٖصا
ايبشح مجٝعٶا( :ٖٞٚ ,ؼسٜس املتػريات ,ايتعطٜـ اٱدطا ,ٞ٥ؾطض
ايؿطٚض ,تؿػري ايبٝاْات ,ايتكُ ِٝايتذطٜيب) ,سٝح بًؼ املتٛغط
اؿػاب ٞيًتڀبٝل ايبعس ,)16,70( ٟبُٓٝا بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞيًتڀبٝل
ايكبً.)13,56( ٞ
نُا بٓٝت ايٓتا٥ر إٔ سذِ ا٭ثط نإ َتٛغڀًا ,سٝح بًػت قَ ١ُٝطبع
إٜتا (ٖٚ ,)0,18صا ٜسٍ عً ٢إٔ ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب١ٝ
نإ ي٘ أثط نبري يف تُٓ ١ٝعًُٝات ايعًِ املسضٚغ ١يف ٖصا ايبشح مجٝعٶا,
( :ٖٞٚؼسٜس املتػريات ,ايتعطٜـ اٱدطا ,ٞ٥ؾطض ايؿطٚض ,تؿػري
ايبٝاْات ,ايتكُ ِٝايتذطٜيب) يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف َاز٠
ايؿٝعٜا.٤
الفصل الرابع  :نتائج البحث ومناقشتها ===========================================
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ايطغِ ايبٝاْ )6( ٞاٯتٜ ٞبني املتٛغڀات اؿػاب ١ٝيسضدات ايڀايبات يف
ايتڀبٝكني :ايكبًٚ ٞايبعس ٟبايٓػب ١يعًُٝات ايعًِ فتُع.١

36
31
26
21
16
11
6
1
-4

القبلً

البعدي

مناقشة النتائج:
بعس عطض ٚؼًْ ٌٝتا٥ر ايسضاغ ١اتهح ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١
إسكا ١ٝ٥يف َتٛغڀات زضدات ايڀايبات بني ايتڀبٝل ايكبًٚ ٞايتڀبٝل
ايبعس ٟيكاحل ايتڀبٝل ايبعس ,ٟسٝح بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞيًتڀبٝل
ايبعس ,)16,70( ٟبُٓٝا بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞيًتڀبٝل ايكبً .)13,56(ٞسٝح
أٚنشت ْتا٥ر ايسضاغٚ ١دٛز أثط يًُشانا ٠اؿاغٛب ١ٝعً ٢عًُٝات ايعًِ,
 :ٖٞٚؼسٜس املتػرياتٚ ,ايتعطٜـ اٱدطاٚ ,ٞ٥ؾطض ايؿطٚضٚ ,تؿػري
ايبٝاْات َا عسا ايتكُ ِٝايتذطٜيبٜٚ .ؿري شيو إىل أثط احملانا ٠اؿاغٛب١ٝ
يف تُٓ ١ٝعًُٝات ايعًِ املسضٚغ ١يف ٖصا ايبشح مجٝعٶا( :ٖٞٚ ,ؼسٜس
املتػريات  -ايتعطٜـ اٱدطا - ٞ٥ؾطض ايؿطٚض  -تؿػري ايبٝاْات -
ايتكُ ِٝايتذطٜيب).

الفصل الرابع  :نتائج البحث ومناقشتها ===========================================
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ٚس ٍٛاتؿام ٚاخت٬ف ٖص ٙايسضاغَ ١ع ْتا٥ر ايسضاغات ايػابك ١مت
ايتٛنٝح غابكًا بأْ٘ مل ػطِ أ ٟزضاغ ١ساٚيت ايطبط بني احملانا٠
اؿاغٛبٚ ١ٝعًُٝات ايعًِ ,يهٔ ْتا٥ر ايسضاغات ايػابك ١ت٪نس أُٖ١ٝ
احملانا ٠اؿاغٛبٚ ١ٝزٚضٖا يف تَُٓٗ ١ٝاضات سٌ املػا ٌ٥ايؿٝعٜاٖٚ ,١ٝ٥صا
َا أؾاضت إيْ ٘ٝتا٥ر زضاغ ١ايكِ (ٚ ,)ّ2009زٚضٖا يف تُٓ ١ٝؾِٗ ايڀ٬ب
يًؿٝعٜا ٤ايهَُ ,١ٝجٌ زضاغ( ١

,)Selahattin, 2006

أ ٚيف تُٓ ١ٝايتشك ٌٝنُا

أؾاضت إي ٘ٝزضاغ ١ا٭خرت (ٚ ,)ّ2008زضاغ ١ايسٜو (ٚ ,)ّ2010زضاغ١
(,)Tarekegn, 2009

ٚزضاغٚ ,)Udo&Etiubon2011( ١زضاغ١

(,)Efe&Efe, 2011

أ ٚيف

تسع ِٝايتأٌَ ايٓكس ٟباحملت ٣ٛايرتب ٟٛاملكسّ يًڀ٬ب نُا أؾاضت إي٘ٝ
زضاغ ,)Foti& Ring, 2008( ١أ ٚيف دصب اٖتُاّ ايڀ٬ب ػا ٙتعًِ ايؿٝعٜا ٤نُا
أؾاضت إي ٘ٝزضاغ١

(.)Selahattin, 2006

الفصل الرابع  :نتائج البحث ومناقشتها ===========================================
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الفصل الخامس
خاتمة البحث
أٚيًاًَ :دل ايبشح.
ثاْٝٶا :ايتٛقٝات.
ثايجٶا :املكرتسات.

الفصل الخامس  :خاتمة البحث ===============================================
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ٜتهُٔ ٖصا ايؿكٌ اغتعطاض َا تٛقًت إي ٘ٝايسضاغْ َٔ ١تا٥رَٚ ,ا
غتكسَ٘ َٔ تٛقٝاتَٚ ,ا غتكسَ٘ َٔ َكرتسات.
ملخص البحث:
ٖسؾت ايسضاغ ١اؿاي ١ٝإىل َعطؾ ١أثط احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ١ٝ
بعض عًُٝات ايعًِ يف َكطض ايؿٝعٜا ٤يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْٟٛ
باملس ١ٜٓاملٓٛض. ٠
ٚيتشكل َٔ ٖصا اهلسف مت اغتدساّ املٓٗر ايؿب٘ ايتذطٜيب عً ٢عَٔ ١ٓٝ
طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛباملس ١ٜٓاملٓٛض ٠مبسضغ ١ايطٜإ ا٭ًٖٚ ,١ٝايبايؼ
عسزٖٔ ( )63طايب ١يًعاّ ايسضاغٖ1432 ٞـٚ .بصيو تهُٓت ع ١ٓٝايبشح
فُٛعٚ ١اسس.٠
ٚقس سا ٍٚايبشح اؿاي ٞاٱداب ١عٔ ا٭غ ١ً٦اٯت:١ٝ
َ- 1ا أثط ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض عًُٝات
ايعًِ يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف َاز ٠ايؿٝعٜا ٤بايٓػب ١يتشسٜس
املتػريات؟
َ- 2ا أثط ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض عًُٝات
ايعًِ يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف َاز ٠ايؿٝعٜا ٤بايٓػب ١يًتعطٜـ
اٱدطاٞ٥؟
َ- 3ا أثط ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض عًُٝات
ايعًِ يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف َاز ٠ايؿٝعٜا ٤بايٓػب ١يؿطض
ايؿطٚض؟

الفصل الخامس  :خاتمة البحث ===============================================
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َ- 4ا أثط ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض عًُٝات
ايعًِ يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف َاز ٠ايؿٝعٜا ٤بايٓػب ١يتؿػري
ايبٝاْات؟
َ- 5ا أثط ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض عًُٝات
ايعًِ يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف َاز ٠ايؿٝعٜا ٤بايٓػب١
يًتكُ ِٝايتذطٜيب؟
َ- 6ا أثط ايتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض عًُٝات
ايعًِ فتُع ١يس ٣طايبات ايكـ ا٭ ٍٚايجاْ ٟٛيف َاز ٠ايؿٝعٜا:٤
(ؼسٜس املتػريات  -ايتعطٜـ اٱدطا - ٞ٥ؾطض ايؿطٚض  -تؿػري
ايبٝاْات  -ايتكُ ِٝايتذطٜيب)؟
ٚاغتدسَت ايباسج ١ا٭غايٝب اٱسكا ١ٝ٥اٯت:١ٝ
 - 1اختباض " "T-Testيًعٓٝات املطتبڀ ١ايٛاسس.٠
- 2سػاب َطبع إٜتا (  ;)η²يكٝاؽ أثط احملانا ٠اؿاغٛب.١ٝ
ٚقس أؾاضت ْتا٥ر ايسضاغ ١إىل َا :ًٜٞ
ٚ - 1دٛز أثط يًتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض
عًُٝات ايعًِ بايٓػب ١يتشسٜس املتػريات ,سٝح بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞيًتڀبٝل
ايبعس ,)5,66( ٟبُٓٝا بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞيًتڀبٝل ايكبً.)5,00( ٞ
ٚ - 2دٛز أثط يًتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض
عًُٝات ايعًِ بايٓػب ١يًتعطٜـ اٱدطا ,ٞ٥سٝح بًؼ املتٛغط اؿػابٞ
يًتڀبٝل ايبعس ,)2,67( ٟبُٓٝا بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞيًتڀبٝل ايكبً.)2,03( ٞ
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ٚ - 3دٛز أثط يًتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض
عًُٝات ايعًِ بايٓػب ١يؿطض ايؿطٚض ,سٝح بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞيًتڀبٝل
ايبعس ,)3,88( ٟبُٓٝا بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞيًتڀبٝل ايكبً.)2,97( ٞ
ٚ - 4دٛز أثط يًتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض
عًُٝات ايعًِ بايٓػب ١يتؿػري ايبٝاْات ,سٝح بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞيًتڀبٝل
ايبعس ,)3,38( ٟبُٓٝا بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞيًتڀبٝل ايكبً.)2,48( ٞ
 - 5عسّ ٚدٛز أثط يًتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض
عًُٝات ايعًِ بايٓػب ١يًتكُ ِٝايتذطٜيب.
ٚ - 6دٛز أثط يًتسضٜؼ باغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝبعض
عًُٝات ايعًِ فتُع ,١سٝح بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞيًتڀبٝل ايبعسٟ
( ,)16,70بُٓٝا بًؼ املتٛغط اؿػاب ٞيًتڀبٝل ايكبً.)13,56( ٞ
التوصٌات:
ٚيف نَ ٤ٛا تٛقٌ إي ٘ٝايبشح َٔ ْتا٥ر ٴٜٛق ٢مبا :ًٜٞ
- 1إقاَ ١زٚضات تسضٜب ١ٝملعًُات ايؿٝعٜا ;٤يتسضٜبٗٔ عً ٢نٝؿ ١ٝاغتدساّ
احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف ايعًُ ١ٝايتعً. ١ُٝٝ
- 2اٖ٫تُاّ بتٛؾري املعٜس َٔ بطاَر احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيًُطسً ١ايجاْ١ٜٛ
ظُٝع َطاسًٗا.
 - 3نطٚض ٠زَر تكٓٝات ايتعً ِٝيف تعً ِٝايؿٝعٜا ;٤يًعٜاز َٔ ٠ؾاعً ١ٝاملتعًِِّ
أثٓا ٤ايتعًِ.
- 4نطٚض ٠قٝاّ املػٚ٪يني يف َطانع املٓاٖر بتهُني عًُٝات ايعًِ
ايتهاًَ ١ٝيف َٓاٖر ايؿٝعٜا ٤يًُطسً ١ايجاْ.١ٜٛ
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المقترحات:
يعً٘ َٔ املؿٝس; اغتهُايًا يًبشح اؿاي ٞإدطا ٤بعض ايبشٛخ املتكً ١ب٘
َجٌ:
- 1زضاغ ١أثط احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝعًَ ٢تػريات أخطَ ,٣جٌ :ايتؿهري
املٓعٚ ,َٞٛايتؿهري ا٫بتهاضٚ ,ٟايساؾع ١ٝيًتعًِ ,مَ ٛاز ٠ايؿٝعٜا.٤
 - 2زضاغ ١ؾاعً ١ٝاغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تُٓ ١ٝعًُٝات ايعًِ يف
ؾطٚع ايعً ّٛا٭خط.٣
- 3اغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تسضٜؼ ايعً ّٛباملطسً ١ا٫بتسا١ٝ٥
ٚأثطٖا عً ٢ايتؿهري ايٓاقس ٚامل ٍٛٝايعًُ ١ٝيس ٣ايڀايبات .
- 4زضاغ ١أثط ٚسسَ ٠كرتس ١يف ايؿٝعٜا ٤قا ١ُ٥عً ٢احملانا ٠اؿاغٛب;١ٝ
يتُٓ ١ٝبعض َٗاضات ايتؿهري ايتأًَ.ٞ
 - 5إدطا ٤زضاغ ١مماثً ١عً ٢طايبات املطسًتني :املتٛغڀٚ ١ا٫بتسا.١ٝ٥
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ايــُطادـــــع
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قا ١ُ٥املطادع
أٚيًا :املطادع ايعطب:١ٝ
ابٔ ظنطٜا ,أمحس بٔ ؾاضؽ (َ )1979عذِ َكاٜٝؼ ايًػ ,١زاض ايؿهط ايعطب.ٞ
أب ,٫ٖٛ ٛأّ ؾهٚ ٢املڀري ,ٟقُس ( .)2010أثط بطْاَر تعً ُٞٝساغٛب ٞيف تػٝري
املؿاٖ ِٝايبس ١ًٜيف َاز ٠ايعً ّٛيس ٣ط٬ب ايكـ ايجاْ ٞاملتٛغط يف املًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز ,١ٜفً ١داَع ١زَؿل – اجملًس  – 26ايعسز ,4م م
.389- 347
أمحس ,مس ١ٝعبس اؿُٝس ( .)ّ2006ؾعاي ١ٝاغتدساّ ايُٓٛشز ايبٓا ٞ٥ا٫دتُاع ٞيف
تكٜٛب بعض ايتكٛضات اـاط ١٦يس ٣طؿٌ ايطٚن ١باغتدساّ احملانا٠
بايهُبٛٝتط ,زضاغات يف املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ َ -كط  ,ايعسز ,110
م م .131 - 83
ا٭خرت ,عبس ايطمحٔ عبس اهلل ( .)ّ2008ؾاعً ١ٝاغتدساّ بطْاَر احملانا٠
بايهُبٛٝتط يف تُٓ ١ٝايتشكٚ ٌٝبكا ٤أثط ايتعًِ يف املكطض ايعًُ ٞملاز٠
اٱيهرتْٝٚات يڀ٬ب نً ١ٝاملعًُني يف ايڀا٥ـ ,زضاغات يف املٓاٖر ٚططم
ايتسضٜؼ َ -كط ,ع  ,131م م .102 – 68
أَني ,أمحس دٖٛط َٚكڀؿ ,٢ضنٛإ قُس ( .)2010أثط اغتدساّ أمنٛشز ٚٚزظ يف
ؼك ٌٝط٬ب ايكـ اـاَؼ ايعًُ ٞيف َاز ٠ايؿٝعٜاٚ ٤تُٓ ١ٝتؿهريِٖ
ايٓاقس ,فً ١أعاخ نً ١ٝايرتب ١ٝا٭غاغ ,١ٝاجملًس ,10ايعسز ,4م م
.79- 51
ايبعً ,ٞإبطاٖ ِٝعبس ايععٜع قُس ( .)ّ2002ؾعاي ١ٝاغتدساّ بطاَر احملانا٠
بايهُبٛٝتط يف تكٜٛب ايتكٛضات ايبس ١ًٜس ٍٛبعهِ َؿاٖ ِٝايهُٝٝا٤
ايؿطاغ ١ٝيس ٣ط٬ب نً ١ٝايرتب ,١ٝفً ١نً ١ٝايرتب( ١ٝداَع ١بٓٗا) – َكط,
َر  ,12ع  ,53م م .266- 232
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ايبًٛؾ ,ٞقُس ( .)ّ2004ؾاعً ١ٝاغتدساّ خطٜڀ ١ايؿهٌ" "Veeيف تسضٜؼ ايعًّٛ
عً ٢ايتشكٚ ٌٝانتػاب عًُٝات ايعًِ يس ٣طًب ١ايكـ ايتاغع َٔ ايتعًِٝ
ايعاّ ,ضغايَ ١ادػتري (غري َٓؿٛض .)٠نً ١ٝايرتب ,١ٝداَع ١ايػًڀإ قابٛؽ.
عُإ.
تٛؾٝل  ,ق٬ح ايس ٜٔقُس ( .)2003احملاناٚ ٠تڀٜٛطايتعًَ .ِٝػتكبٌ ايرتب ١ٝايعطب١ٝ
َكطَ ,ر  ,9ع  ,29م م .311 – 245سػني ,غ ١َ٬عبس ايعع .)2005( ِٝاحملانا ٠بايهُبٛٝتط نُسخٌ يؿاعً ١ٝقٓع
ايكطاض املسضغَ ,ٞػتكبٌ ايرتب ١ٝايعطب ,ٞايهتب اؾاَع ٞاؿسٜح,
اٱغهٓسض.١ٜ
اؿُساْ ,ٞضؾا ٙؾٗاب( .)2002احملانا ٠اؿاغٛب ,١ٝزاض املٓاٖر يًٓؿط ٚايتٛظٜع,
عُإ .
خڀاٜب ,١عبس اهلل قُس( .)2008تعً ِٝايعً ّٛيًذُٝع ,زاض املػري ٠يًٓؿط ٚايتٛظٜع,
عُإ.
خًٝؿٚ ,١يٝس ايػٝس أمحس( .)ّ2008ؾاعً ١ٝبطْاَر تسضٜيب يتَُٓٗ ١ٝاضات ايتٛاقٌ
باغتدساّ اؿاغٛب يف اْ٫تبا ٙاْ٫تكا ٞ٥ايػُعٚ ٞايبكطَٚ ٟس ٣ايصانط٠
ايعاًَ ١يس ٣ا٭طؿاٍ ايتٛسٝسٜني ,فً ١نً ١ٝايرتب ( ١ٝداَع ١بٓٗا ) َ -كط
َ ,ر  ,18ع  ,75م م .219 – 177
مخٝؼ ,قُس عڀ .)ّ2003( ١ٝتڀٛض تهٓٛيٛدٝا ايتعً ,ِٝايكاٖط .٠زاض قبا ٤يًڀباع١
ٚايٓؿط.
ايسغٛق ,ٞعٝس أب ٛاملعاط ;ٞتٛؾٝل ,ضٚ٩ف ععَ .)2010( ٞتسضٜؼ ايعًّٛ
بايهُبٛٝتط ,املهتب اؾاَع ٞاؿسٜحَ ,كط.
ظغً ,ٍٛعاطـ ساَس ( .)ّ2003ؾاعً ١ٝاحملانا ٠باغتدساّ ايهُبٛٝتط يف تُٓ١ٝ
املؿاٖ ِٝايعًُ ١ٝيس ٣ا٭طؿاٍ ايؿا٥كني مبطسً ١ايطٜاض ,امل٪متط ايعًُ ٞايػابع
– م ٛتطب ١ٝعًُ ١ٝأؾهٌ َ -كط ,اجملًس  ,1م م .238 - 217
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ظٜت ,ٕٛعاٜـ قُٛز ( )2008أغايٝب تسضٜؼ ايعً ,ّٛزاض ايؿطٚم يًٓؿط ٚايتٛظٜع,
عُإ .
غعٝسٚ ,ا ٌ٥أمحس ضان ,)2009( ٞؾاعً ١ٝبطْاَر َكرتح يًتسضٜؼ ايكا ِ٥عً٢
احملانا ٠ايهُبٛٝتط ١ٜيف َاز ٠ايطغِ اهلٓسغ ٞيتُٓ ١ٝايصنا ٤ايؿطاغ ٞيس٣
ط٬ب ؽكل ايعخطؾٚ ١اٱع .ٕ٬تهٓٛيٛدٝا ايتعًَ - ِٝكط ,اجملًس ,19
ايعسز  ,1م م .162 - 127
ايػٝس ,عاطـ ( .)ّ2000تهٓٛيٛدٝا ايتعًٚ ِٝاملعًَٛات ٚاغتدساّ ايهُبٛٝتط
ٚايؿٝس ٜٛيف ايتعًٚ ِٝايتعًَِ ,ڀبع ١ضَهإ ,اٱغهٓسض.١ٜ
ايػٝؿ ,ٞغعٝس بٔ عبس اهلل ( .)ّ2002قٝاؽ عًُٝات ايعًِ يس ٣طًب ١ايتعً ِٝايعاّ
بػًڀٓ ١عُإ ,ضغايَ ١ادػتري (غري َٓؿٛض ,)٠داَع ١ايػًڀإ قابٛؽ,
عُإ.
ؾشات ,١سػٔ ٚايٓذاض ,ظٜٓب (َ .)2003عذِ املكڀًشات ايرتبٚ ١ٜٛايٓؿػ ,١ٝايساض
املكط ١ٜايًبٓاْ ١ٝيًڀباعٚ ١ايٓؿط ٚايتٛظٜع ,ايكاٖط.٠
ؾسٜؿات ,حي ٢ٝقُس ٚأضؾٝس ,طاضم قُس ( .)2008أثط اغتدساّ اؿاغٛب يف
ؾاعً ١ٝبطْاَر تسضٜيب ملعًُ ٞايعً ّٛيف َسٜط ١ٜايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝيًٛا ٤ايباز١ٜ
ايؿُاي ١ٝايؿطق ١ٝيف ا٭ضزٕ ,اجملً ١ايعًُ ١ٝؾاَع ١املًو ؾٝكٌ (ايعًّٛ
اٱْػاْٚ ١ٝاٱزاض ,)١ٜاجملًس ,9ايعسز ,1م م .274- 229
ايؿع ,ًٞٝعًٚ ,ٞخڀاٜب ,١عبس اهلل ( .)ّ2003قٝاؽ عًُٝات ايعًِ يس ٣ايڀًب١
ايعُاْٝني يف َطسً ١ايتعً ِٝايعاّ يف ن ٤ٛبعض املتػريات ,فً ١ايعًّٛ
ايرتب ,١ٜٛداَع ١قڀط.
قاحلْ ,سا ٤عبس ايطس .)2010(ِٝأثط اغتدساّ بطاَر ايسضٚؽ ايتعً ١ُٝٝاحملٛغب ١يف
تعًِ ايًػ ١ايعطب ١ٝعً ٢ؼك ٌٝطًب ١ايكـ ا٭ ٍٚا٭غاغ ٞيف َساضؽ
قاؾعْ ١ابًؼ ,ضغايَ ١ادػتري ,نً ١ٝايسضاغات ايعًٝا ,داَع ١ايٓذاح
ايٛطٓ.١ٝ
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ايكِ ,عبس ايًڀٝـ قُس أمحس ( .)ّ2009أثط اغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف
تُٓ ١ٝامل ٗاضات يف سٌ املػا ٌ٥ايؿٝعٜا ١ٝ٥يس ٣طًب ١ايكـ ايجاْ ٞايجاْٟٛ
ٚاػاٖاتِٗ مَ ٛاز ٠ايؿٝعٜا ,٤ضغايَ ١ادػتري (غري َٓؿٛض .)٠داَع ١قٓعا,٤
اي.ُٔٝ
ايڀبار ,سػٓا ٤عبس ايعاط ;ٞعبس ايععٜعٜ ,اغط ؾعبإ ( .)2009ؾاعً ١ٝاغتدساّ
بطاَر احملانا ٠اٱيهرت ١ْٝٚيف تَُٓٗ ١ٝاضات قٛاعس ايبٝاْات يس ٣ط٬ب
ؾعب ١تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝبهًٝات ايرتب ١ٝايٓٛع .١ٝامل٪متط ايعًُ ٞايجاْ ٞعؿط
يًذُع ١ٝاملكط ١ٜيتهٓٛيٛدٝا ايتعً ( ِٝتهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝاٱيهرت ْٞٚبني
ؼسٜات اؿانط ٚآؾام املػتكبٌ ) – َكط ,م م .197 - 173
عبس ايباضَ ,ٟاٖط ؾعبإ ( .)ّ2010ايتؿهري ايٓاقس ٚعًُٝات ايعًِ َٔ .املٛقع.
عبس ايػُٝع َ ,كڀؿ .)2004( ٞتهٓٛيٛدٝا ايتعًَ - ِٝؿاٖٚ ِٝتڀبٝكات ,زاض
ايؿهط يًٓؿط ٚايتٛظٜع ,عُإ.
عبس املعبٛز ,ضنا إبطاٖ ;ِٝععَْ ,ٞب ٌٝداز; عبس اؿُٝسٜٖٛ ,سا غعٝس )2010( .أثط
اغتدساّ بطاَر احملانا ٠ايتعً ١ُٝٝيف تُٓ ١ٝاملٗاضات ايعًُ ١ٝيس ٣ط٬ب
نً ١ٝايرتب .١ٝتهٓٛيٛدٝا ايرتب – ١ٝزضاغات ٚعٛخ – َكط ,م م 108
 .126ععَْ ,ٞب ٌٝداز ( .)2010أثط اغتدساّ بطْاَر َكرتح ٚؾ ًكا ٭غًٛب ايتعًِ ايصات ٞيف
تكُٚ ِٝإْتاز ايطغ ّٛاملتشطن ١ايهُبٛٝتط ١ٜيبعض املؿاٖ ِٝايؿٝعٜا.١ٝ٥
زضاغات يف املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ َ -كط ,ع  ,160م م .64 - 14
ععَْ ,ٞب ٌٝداز ( .)ّ2010أثط اغتدساّ بطْاَر َكرتح ٚؾكًا ا٭غًٛب ايتعًِ ايصات ٞيف
تكُٚ ِٝإْتاز ايطغ ّٛاملتشطن ١ايهُبٛٝتط ١ٜيبعض املؿاٖ ِٝايؿٝعٜا,١ٝ٥
زضاغات يف املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ َ -كط ,ايعسز  ,160م م - 14
.64
عًٝإ ,ؾاٖط ضعَٓ .)2010(ٞاٖر ايعً ّٛايڀبٝعٚ ١ٝططم تسضٜػٗا ايٓعطٚ ١ٜايتڀبٝل,
زاض املػري ٠يًٓؿط ٚايتٛظٜع ,عُإ.
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غًٛف ,قُس َكڀؿ .)ّ2009( ٢ؾاعً ١ٝايتسضٜؼ بُٓڀني يًُشانا ٠عً ٢ايتشكٌٝ
َٗٚاضات سٌ املؿه٬ت يف ايهُٝٝا ٤يس ٣تَٝ٬ص ايكـ ا٭ ٍٚايجاْٟٛ
ايعاّ ,فً ١نً ١ٝايرتب ١ٝبايعقاظٜل – َكط ,ايعسز  ,65م م- 233
.320
ايؿاض ,إبطاٖ ِٝعبس ايٛن .)2002(ٌٝتطبٜٛات اؿاغٛب ٚؼسٜات ايكطٕ اؿازٟ
ٚايعؿط ,ٜٔزاض ايؿهط ايعطب ,ٞايكاٖط.٠
ايكطَْ ,ٞػؿط خؿري غين ( .)ّ2006أثط اغتدساّ احملانا ٠اؿاغٛب ١ٝيف تسضٜؼ
ايعً ّٛعً ٢ؼك ٌٝاملؿاٖ ِٝايعًُ ١ٝيس ٣ط٬ب ايكـ ايجاْ ٞاملتٛغط
مبشاؾع ١بٝؿ ١يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ,١ٜضغايَ ١ادػتري (غري َٓؿٛض.)٠
داَع ١املًو خايس ,ايػعٛز ,١ٜبٝؿ.١
َايو ,خايس َكڀؿ ٢قُس( .)2005ايك ٣ٛايبؿط ١ٜاي٬ظَ ١يًتعً ِٝاٱيهرت.ْٞٚ
زضاغات ٚعٛخ امل٪متط ايعًُ ٞيًذُع ١ٝاملكط ١ٜيتهٓٛيٛدٝا ايتعً- ِٝ
تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝاٱيهرتَٚ ْٞٚتڀًبات اؾٛز ٠ايؿاًََ – ١كط ,م.135
ْبٗإ,حي ٞٝقُس ( .)ّ2008اغتدساّ اؿاغٛب يف ايتعً ,ِٝط ,1عُإ ا٭ضزٕ ,زاض
ايٝاظٚض ٟايعًُ ١ٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع .
اهلعاْْٛ ,ٞض ٠بٓت غعٛز ( .)ّ2009تكٛض َكرتح ملطنع ٚغا٥ط َتعسزMedia ٠
 Centerيف َطنع ايسضاغات اؾاَع ١ٝيًبٓات داَع ١املًو غعٛز يف ن٤ٛ
ايُٓاشز ايعامل ,١ٝزضاغات تطبٚ ١ٜٛادتُاعَ - ١ٝكط ,اجملًس  ,15ايعسز ,4
 ,م م .734 – 685
ٖٓسا,ٟٚأغاَ ١غعٝس عًٚ ,ٞاؾٝعا ,ٟٚقرب ٟإبطاٖ .)ّ2008(ِٝؾاعً ١ٝاخت٬ف عسز
ايتًُٝشات ايبكط ١ٜبرباَر ايهُبٛٝتط ايتعً ١ُٝٝيف تَُٓٗ ١ٝاضات قطا٠٤
اـطا٥ط يس ٣تَٝ٬ص ايكـ ايطابع ا٫بتسا ,ٞ٥زضاغات تطبٚ ١ٜٛادتُاع- ١ٝ
َكطَ ,ر  ,14ع  ,2م م .686 - 635
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ؼٜضٖا يف ايتسضٚزٚ ٞؾرتان٫اقع اٛا ايٝدٛيٛٓ) ته2005( .ٕ أمحسٛغٛٓا طٜ ز,١ٜٖٓس
١ٝا ايرتبٝدٛيٛٓ يته١ٝ ايعطب١ٝ يًذُعًُٞمتط ايع٪خ املٛعٚ  زضاغات.بٜايتسضٚ
.139 – 128  م م, َكط- ١ يف فتُع املعطؾ١ٝا ايرتبٝدٛيٛٓ– ته
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ملحق رقم ()1
اختبار بعض عملٌات العلم:

 - 1ضأَ ٣سضب نط ٠ايكسّ بأسس ايٓٛاز ٟايطٜان ١ٝإٔ َػت ٣ٛؾطٜك٘ قس ٖبط; ٚشيو يٓكل ق٠ٛ
ٚععمي ١ايؿطٜلٚ .يصا قطض زضاغ ١ايعٛاٌَ اييت ت٪ثط عً ٢قٛتِٗ; ؾأ ٟاملتػريات اٯت ١ٝحيتٌُ إٔ
ٜسضغٗا املس ٿضب؟
أ -نُ ١ٝايؿٝتآَٝات اييت حيكً ٕٛعًٗٝا نٌ .ّٜٛ
ب -نُ ١ٝايتُطٜٓات ايػٜٛس ١ٜاييت ٪ٜزْٗٚا نٌ .ّٜٛ
ز َ-كساض ايٛقت ايصٜ ٟػتػطق٘ اي٬عب ٕٛيف ايتسضٜب اي.َٞٛٝ
ز -مجٝع َا شنط أع ٙ٬قشٝح.
- 2أدطٜت زضاغ ١يتشسٜس ايهؿا ٠٤ايصات ١ٝيعطب ١دسٜس َٔ ٠إْتاز أسس املكاْع اؿطبٚ ,١ٝقس
اخترب ؾطض َ٪زا ٙإٔ إناؾ ١ايهريٚغني غتعٜس َٔ ايهؿا ٠٤ايصاتٚ . ١ٝيصا ...ظٚزت مخؼ عطبات
َٔ شيو ايٓٛع بهُٝات َتُاثً َٔ ١ايهريٚغنيٚ ,يهٔ أنٝـ هلا نُٝات كتًؿ َٔ ١ايٓٛع(أ),
ٚغاضت ايػٝاضات يف ْؿؼ ايڀطٜل إىل إٔ اْتٗت نٌ نُ ١ٝايهريٚغني اييت ظٚزت بٗاٚ ,أخص
ؾطٜل ايبشح يف تػذ ٌٝا٭َٝاٍ اييت قڀعتٗا نٌ غٝاض ;٠ؾُاشا ٜككس بايهؿا ٠٤يف ٖص ٙايسضاغ١؟
أ -ايٛقت ايص ٟاغتػطقت٘ ايػٝاض ٠ست ٢اْتٗ ٢ايهريٚغني َٓٗا.
ب -املػاؾ ١اييت غاضتٗا نٌ غٝاض.٠
ز -نُ ١ٝايهريٚغني املػتدسَ.١
ز -نُ ١ٝاملهاف (أ) ايص ٟاغتدسّ.
 - 3أضاز قاسب َكٓع يًػٝاضات إٔ ٜٓتر غٝاض ٠تكڀع َػاؾات ط ١ًٜٛبهُٝات قً َٔ ١ًٝايٛقٛز,
ؾكاّ بسضاغ ١ايتػريات اييت ميهٔ إٔ ت٪ثط عً ٢عسز ا٭َٝاٍ اييت تكڀعٗا ايػٝاض ٠يف نٌ دايٕٛ
ٚاسس َٔ اؾايْٛات اييت تعٚز بٗا; ؾأ ٟاملتػريات اٯت ١ٝتعس ايعاٌَ امل٪ثط عً ٢عسز ا٭َٝاٍ يهٌ
دايٕٛ؟
أ ٚ-ظٕ ايػٝاض ٠املػتعًُ.١
ب -سذِ َٛتٛض ايػٝاض.٠
ز -ي ٕٛايػٝاض.٠
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ز َ-ا شنط يف أ  ٚب.
 - 4قاّ ايڀ٬ب يف زضؽ ايعً ّٛبسضاغ ١غطع ١غكٛط ا٭دػاّ عً ٢ا٭ضضٚ ,متجًت خڀ ١عجِٗ
يف إسهاض يؿاؾات بٗا نُٝات َٔ اؿك ٢شات أٚظإ كتًؿ ,١ثِ أغكڀٖٛا َٔ اضتؿاع َٛسس;
ؾأ ٟايؿطٚض اٯت ١ٝميهٔ إٔ ؽترب غطع ١ا٭دػاّ يف ٖص ٙايسضاغ١؟
أ -غٝػكط اؾػِ أغطع عٓسَا ٜسؾع بك.٠ٛ
ب -نًُا اضتؿعت ا٭دػاّ يف اهلٛا ,٤اظزازت غطع ١غكٛطٗا.
ز -نًُا نرب سذِ قڀع اؿك ٢املٛدٛز بايًؿاؾات ,اظزازت غطع ١ايػكٛط.
ز -نًُا قٌ ٚظٕ ا٭دػاّ ايػاقڀ ١ناْت أغطع غكٛطًٶا إىل ا٭ضض.
 - 5قاّ طايب يف زضؽ ايعً ّٛبسضاغ ١تأثري اؿطاض ٠عً ٢من ٛايبهرتٜا ,ؾشكٌ عً ٢ايبٝاْات
املٛنش ١يف اؾس ٍٚاييت:
زضد ١اؿطاض ٠اي٬ظَ ١يًُٓٛ

عسز املػتعُطات ايبهتري١ٜ
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أ ٟا٭ؾهاٍ ايبٝاْ ١ٝاٯتٜ ١ٝع ٿبط تعبريٶا قشٝشٶا عٔ ايبٝاْات املٛدٛز ٠يف اؾسٍٚ؟
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- 6سا ٍٚزاُ٥ٶا ضداٍ ؾطط ١املطٚض ايػٝڀط ٠عً ٢غطع ١ايػٝاضات يف ايؿٛاضعٚ ,بصيو ٚنعٛا
عسزٶا َٔ ايعٛاٌَ اييت حيتٌُ إٔ ت٪ثط عً ٢تًو ايػطعات; ؾأ ٟعاٌَ َٔ ايعٛاٌَ اٯت ١ٝميجٌ ؾطنٶا
ميهٔ إٔ خيترب ايػطع ١املجً ٢يكا٥س ايػٝاضات؟
أ -نًُا قػط عُط ايػا٥كني ,ظاز َ ًِٗٝيًكٝاز ٠بػطع ١نبري.٠
ب -نًُا قٌ عسز املػببني يًشٛازخ ,قًت ا٭نطاض اييت تكٝب املاض.٠
ز  -نًُا ظاز عسز ضداٍ ايبٛيٝؼ عًْٛ ٢اق ٞايؿٛاضع ,قٌ عسز اؿٛازخ.
ز -نًُا ناْت ايػٝاضات قسمي ,١ظازت سٛازخ ايڀطٜل.
 - 7تعس اٱطاضات ايعطٜه ١يًػٝاضات أنجط غٗٛي ١يف ايسٚضإٚ ,يصا...سا ٍٚعسز ايباسجني زضاغ١
ٖصا املٛنٛع ,ؾٛنعٛا إطاضٶا عطٜهٶا يف غٝاض ٠قػريٚ ,٠دعًٜ ٙٛسٚض يف َٓشَٓٓ ٢شسض ,ثِ ٜػري
عً ٢أضض َػت .١ٜٛثِ اغتدسَٛا ْؿؼ ايػٝاض ٠ا٭ٚىلٚ ,يهٔ ٚنعٛا هلا يف ٖص ٙاملط ٠إطاضٶا نٝكًا;
ؾهٝـ ميهِٓٗ قٝاؽ غطع ١ايسٚضإ؟
أ -بكٝاؽ املػاؾ ١ايهً ١ٝاييت قڀعتٗا ايػٝاض.٠
ب  -بكٝاؽ ايعا ١ٜٚاييت امسضت بٗا ايػٝاض.٠
ز  -بكٝاؽ عطض نٌ إطاض َٔ اٱطاض. ٜٔ
ز -بكٝاؽ ٚظٕ نٌ غٝاض َٔ ٠املطنبات املػتدسَ.١
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- 8تػا ٍ٤أسس ايؿ٬سني عٔ ايهٝؿ ١ٝاييت ميهٔ بٗا ظٜاز ٠نُ ١ٝقك ٍٛايكُحٚ ,أخريٶا
اٖتس ٣خڀ ١يسضاغ ١ايعٛاٌَ اييت ت٪ثط عً ٢نُ ١ٝايكُح املٓتذ ;١ؾأ ٟايؿطٚض اٯت ١ٝبإَهاْ٘ إٔ
خيتربٙ؟
أ -نًُا ظازت نُ ١ٝايػُاز ,ظاز قك ٍٛايكُح املٓتر.
ب -نًُا ظازت نُ ١ٝقك ٍٛايكُح ,ظازت ا٭ضباح ايػٓ.١ٜٛ
ز -نًُا ظازت نُ ١ٝاملڀط ايصٜ ٟػكط ,ظاز تأثري ايػُاز.
ز -نًُا ظازت نُ ١ٝقك ٍٛايكُح ,ظازت غً ١ايؿسإ املٓتذ.١
- 9أدطٜت زضاغ ١يتشسٜس زضد ١سطاض ٠غطؾ ١ايتسضٜب بكاي ١امل٬نُ ١بهً ١ٝايرتب ١ٝايطٜان,١ٝ
ٚشيو عٓس َػاؾات كتًؿ ١ابتسا َٔ ٤ا٭ضن ١ٝست ٢غكـ ايػطؾ ,١ثِ ايتٛقٌ يًؿهٌ ايبٝاْٞ
اٯت َٔ ٞخ ٍ٬ايكٝاغات املأخٛش ;٠ؾأ ٟاملتػريات اٯت ١ٝتٓاغب شيو؟

أ -نًُا اضتؿعٓا عٔ غڀح ايػطؾ ,١قًت زضد ١اؿطاض.٠
ب -نًُا اضتؿعٓا عٔ غڀح ايػطؾ ,١ظازت زضد ١سطاضتٗا.
ز -أ ٟظٜاز ٠يف زضد ١سطاض ٠ايػطؾ ,١تعين قً ١املػاؾ َٔ ١ا٭ضن.١ٝ
ز -املػاؾ َٔ ١ؾٛم غڀح ا٭ضن ٫ ١ٝت٪ثط عً ٢ظٜاز ٠زضد ١سطاض ٠ايػطؾ.١
- 10ؾهط "قُٛز" يف أْ٘ عٓس ظٜازت٘ يًهػط يف نط ٠ايػً ١ؾإْٗا تكؿع إىل اضتؿاع أعً,٢
ٚيٝتشكل َٔ قسم ٖصا ايؿطض اسهط فُٛع َٔ ١نطات ايػًَٚ ١ؿتاسٶا يًهطات شا نػط عاٍ;
ؾهٝـ خيترب ٖصا ايڀايب ؾطنٝت٘؟
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أ ٜ -سؾع نطات ايػً ١بك ٠ٛكتًؿْ َٔ ١ؿؼ ا٫ضتؿاع.
ب ٜ -سؾع نطات ايػً ١اييت ؽتًـ يف ق ٠ٛنػڀٗا َٔ ْؿؼ ا٫ضتؿاع.
ز ٜ -سؾع نطات ايػً ١اييت هلا ْؿؼ ايهػط َٔ اهلٛا ٤إىل ظٚاٜا َطتؿع ١عٔ ا٭ضض.
ز ٜ -سؾع نطات ايػً ١اييت ؼت ٟٛعً ٢نُ ١ٝايهػط ْؿػٗا إىل اضتؿاعات كتًؿ.١
 - 11أدطٜت ايسضاغ ١اٯت ١ٝيتشسٜس نُ ١ٝاملا ٤اي٬ظَ ١يُٓ ٛايٓباتات ,ؾهاْت ٖٓاى مخؼ قڀع
َٔ ا٭ضن ٞايعضاع ,١ٝتعڀ ٞنٌ َٓٗا نُٝات كتًؿ َٔ ١املاٚ ,٤بعس ؾٗط ٜٔمت قٝاؽ طٍٛ
ايٓباتٖٚ ,صا َا ٜٛنش٘ ايؿهٌ ايبٝاْ ٞاٯت:ٞ

َا ايع٬ق ١بني املتػري ٜٔاملٛنشني بايطغِ؟
أ  -بعٜاز ٠نُ ١ٝاملاٜ ٤عزاز ط ٍٛايٓبات.
ب  -بعٜاز ٠ط ٍٛايٓبات تعزاز نُ ١ٝاملا.٤
ح  -بكً ١نُ ١ٝاملاٜ ٤عزاز ط ٍٛايٓبات.
ز  -بكً ١ط ٍٛايٓبات تكٌ نُ ١ٝاملا.٤
 - 12تعذبت "َط"ِٜإٕ ناْت ا٭ضض ٚاحملٝڀات تطتؿع زضدتا سطاضتُٗٝا بٓؿؼ ايسضدْ ;١تٝذ١
يػكٛط ن ٤ٛايؿُؼ عًُٗٝاٚ .قطضت ايتأنس َٔ قسم اغتٓتادٗا ,ؾأسهطت زيٛٶاٚٚ ,نعت ؾ٘ٝ
َكساضٶا َٔ ايرتاب ,ثِ أسهطت زيٛٶا آخطٚٚ ,نعت ؾ ٘ٝنُ َٔ ١ٝاملاٚ .٤ع ٻطنت نًا َُٓٗا يٓؿؼ
ايهُ َٔ ١ٝن ٤ٛايؿُؼٚ ,ناْت تكٝؼ زضد ١اؿطاض ٠نٌ غاعَٓ ١ص ايػازغ ١ست ٢ايجآَ.١
أ ٟايؿطٚض اٯت ١ٝتطٜس "َط " ِٜاختباضٖا؟
أ  -نًُا ظازت نُ ١ٝن ٤ٛايؿُؼ ,اضتؿعت زضد ١سطاض ٠املاٚ ٤ايرتب ١إىل سس َا.
ب  -نًُا بك ٞاملاٚ ٤ايرتب ١يف ن ٤ٛايؿُؼ ملس ٠ط ,١ًٜٛتطتؿع زضد ١سطاضتُٗٝا.
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ز  -ؽتًـ أْٛاع املٛاز َٔ سٝح اضتؿاع زضد ١سطاضتٗا بتعطنٗا يًؿُؼ.
ز  -تػكط نُٝات كتًؿ َٔ ١ن ٤ٛايؿُؼ عًَ ٢ساض اي. ّٛٝ
- 13أ ٟاملتػريات اٯت ١ٝمت نبڀ٘ يف ٖص ٙايسضاغ١؟
أ ْٛ-ع املا ٤املٛدٛز يف ايسي.ٛ
ب -زضدتا سطاض ٠املاٚ ٤ايرتب.١
ز ْٛ-ع املاز ٠املٛنٛع ١يف ايسي.ٛ
ز َ-كساض ايٛقت ايصٜ ٟػتػطق٘ ٚنع ايسي ٛيف ايؿُؼ .
َ- 14ا املتػري ايتابع يف ٖص ٙايسضاغ١؟
أ ْٛ-ع املا ٤املٛنٛع يف ايسي.ٛ
ب -زضد ١سطاض ٠املاٚ ٤ايرتب.١
ز ْٛ-ع املاز ٠املٛنٛع ١يف ايسي.ٛ
ز َ-كساض ايٛقت ايصٜ ٟػتػطق٘ ٚنع ايسي ٛيف ايؿُؼ .
َ - 15ا املتػري املػتكٌ يف ٖص ٙايسضاغ ١؟
أ ْٛ-ع املا ٤املٛنٛع يف ايسي. ٛ
ب -زضد ١سطاض ٠املاٚ ٤ايرتب. ١
ز ْٛ-ع املاز ٠املٛدٛز ٠يف ايسي.ٛ
ز َ-كساض ايٛقت ايصٜ ٟػتػطق٘ ٚنع ايسي ٛيف ايؿُؼ.
 - 16تسضؽ "غٓا "٤إْتاز املٛاز ايػصا ١ٝ٥يف ايبكٛيٝات ,ؾكاغت نُ ١ٝتًو املٛاز عٔ ططٜل ؼسٜس
نُ ١ٝايٓؿا يف ايبكٛيٝاتٚ ,أزضنت إٔ بإَهاْٗا إٔ تتابع زضاغتٗا بتػٝريٖا يهٌ َٔ نُ١ٝ
ايهٚ ٤ٛثاْ ٞأنػس ايهطبٚ ٕٛاملا ٤اييت تكسَٗا يًٓبات; ؾُا ايؿطض قٌ ا٫ختباض ايص ٟتسضغ٘
"غٓا "٤؟
أ -نًُا ظازت نُ )CO2( ١ٝاملعڀا ٠يًٓبات ايبكٛي ,ٞظازت ْػب ١ايٓؿا اييت غٝٴهْٗٛا.
ب -نًُا ظازت نُ ١ٝايٓؿا اييت ٜٓتذٗا ايٓبات ايبكٛي ,ٞظازت نُ ١ٝايه ٤ٛاييت حيتادٗا.
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ز -نًُا ظازت نُ ١ٝاملا ٤اييت ٜأخصٖا ايٓبات ايبكٛي ,ٞظاز َكساض ( )CO2ايص ٟحيتاد٘.
ز -نًُا ظازت نُ ١ٝايه ٤ٛاييت حيتادٗا ايٓبات ايبكٛي ,ٞظازت نُ )CO2( ١ٝاييت ٜٓتذٗا.
 - 17أضاز " ظنطٜا" إٔ ٜتبني إٔ يسضد ١اؿطاض ٠تأثريٶا عً ٢شا٥ب ١ٝايػهط يف املا ,٤ؾٛنع ٌَ 50
يٝرت َٔ املا ٤يف أضبع نٚ٪ؽ َتُاثًٚ ,١غٝٻط زضد ١سطاضاتٗا ,ؾٛنع ا٭ ٍٚعٓس قؿط ّٚ ,ايجاْٞ
عٓس ٚ ,ّ50ايجايح عٓس ٚ ,ّ75ايطابع عٓس ٚ ,ّ95أشاب نُ َٔ ١ٝايػهط يف نٌ نأؽٚ ,قاّ
بتكًٝبٗا غطٜعٶا.
أ َٔ ٟايؿطٚض اٯتٜ ١ٝػع" ٢ظنطٜا " ٫ختباضٖا؟
أ -نًُا ظاز َكساض ايتكًٝب ,ظازت نُ ١ٝايػهط ايصا٥ب.١
ب -نًُا ظازت نُ ١ٝايػهط املصاب ,ظازت س ٠ٚ٬املا.٤
ز -نًُا اضتؿعت زضد ١اؿطاض ,٠ظزات نُ ١ٝايػهط املصاب.
ز -نًُا ظازت نُ ١ٝاملا ٤املػتدسّ ,اضتؿعت زضد ١اؿطاض.٠
َ- 18ا املتػري ايص ٟنبڀ٘ "ظنطٜا" يف ػطبت٘؟
أ -نُ ١ٝايػهط املصاب يف نٌ نأؽ.
ب -نُ ١ٝاملا ٤املٛنٛع ١يف نٌ نأؽ.
ز -أعساز ايهٚ٪ؽ اييت ٜٛنع بٗا املا.٤
ز -زضد ١سطاض ٠املا.٤
َ - 19ا املتػري ايتابع يف ػطب" ١ظنطٜا"؟
أ -نُ ١ٝايػهط املصاب يف نٌ نأؽ.
ب -نُ ١ٝاملا ٤املٛنٛع يف نٌ نأؽ.
ز -أعساز ايهٚ٪ؽ اييت ٜٛنع بٗا املا.٤
ز -زضد ١سطاض ٠املا.٤
َ- 20ا املتػري املػتكٌ يف ٖص ٙايتذطب١؟
أ -نُ ١ٝايػهط املصاب يف نٌ نأؽ.
الـــمــــــالحـــــــــــــــق ===================================================

أثر المحاكاة الحاسوبٌة فً تنمٌة بعض عملٌات العلم فً مقرر الفٌزٌاء لدى طالبات الصف األول الثانوي بالمدٌنة المنورة

93

ب -نُ ١ٝاملا ٤املٛنٛع يف نٌ نأؽ.
ز -أعساز ايهٚ٪ؽ اييت ٜٛنع بٗا املا.٤
ز -زضد ١سطاض ٠املا.٤
- 21أضاز َسٜط إسس ٣اؿسا٥ل إٔ ٜعٜس َٔ إْتاز قك ٍٛايڀُاطِ; يٝتػًب عً ٢قًل ايؿ٬سني
بؿإٔ قً ١احملك ,ٍٛؾعضع بصٚض ايڀُاطِ يف عس ٠أطبامٚ ,ـَّل ؾطن٘ يف أْ٘ عٓسَا ٜعٜس َٔ
ايططٛب ١س ٍٛايبصٚض غٝػطع ٖصا َٔ إْباتٗا ,ؾهٝـ تػتڀٝع إٔ ؽترب ٖصا ايؿطض؟
أ -ؼػب عسز ا٭ٜاّ اييت أخصتٗا ايبصٚضٚ ,نُٝات املا ٤اييت اغتًٗهتٗا ست ٢تٓبت.
ب -تكٝؼ اضتؿاع ايڀُاطِ نٌ  ّٜٛبعس ايط.ٟ
ز -تكٝؼ نُ ١ٝاملا ٤ايصٜ ٟػتًٗه٘ ايٓبات يف نٌ طبل.
ز -ؼػب عسز بصٚض ايڀُاطِ اييت ٚٴنعت يف نٌ طبل.
٫- 22سغ أسس ايؿ٬سني إٔ ْبات ايكطع يف سكً٘ قس ٜكاب باٯؾاتٜ ٖٛٚ ,طٜس ايكها ٤عًٖ ٢صٙ
اٯؾات ,قاٍ ي٘ أخ:ٙٛ
إٕ اغتدساّ َبٝس اٯؾات عً ٢ؾهٌ َػشٛم غٝه ٕٛأؾهٌ ايڀطم يٲبازٚ ,٠يهٔ َػٍٚ٪
اٱضؾاز ايعضاع ٞقاٍ ي٘ :إٕ اغتدساّ َبٝس اٯؾات عً ٢ؾهٌ ضؾاف ٖ ٛا٭ؾهٌ يف اٱباز.٠
ؾأسهط ايؿ٬ح غتْ ١باتات قطعٚٚ ,نع املبٝس اؿؿط ٟاملػشٛم عً ٢ث٬ثَٗٓ ١اٚ ,ايطؾاف عً٢
ايج٬ث ١ا٭خطٚ ,٣بعس أغبٛع سػب عسز اٯؾات اؿ ١ٝيف نٌ فُٛع ,١ؾهٝـ ٜعطف أُٜٗا
أؾهٌ يف اٱباز ٠؟
أ -بكٝاؽ َكساض املبٝس ,غٛا ٤ايطف أ ٚاملػشٛم ايص ٟاغتعًُ٘.
ب -بتشسٜس ايعطٚف اييت مت ؾٗٝا ضف ايٓبات باملبٝس ,أ ٚاغتعُاي٘ عً ٢ؾهٌ َػشٛم .
ز -بٛظٕ مثاض ايكطع اييت ٜعڀٗٝا ايٓبات.
ز -عػاب عسز اٯؾات املباز ٠يف ايٓبات.
- 23أضازت "إميإ" إٔ تكٝؼ َكساض ايڀاق ١اؿطاض ١ٜايكازض ٠عٔ ايًٗب ,ؾاغتدسَت ايًٗب
يتػدني نأؽ ب٘ نُ ١ٝقً َٔ ١ًٝاملا ٤ايباضز ملس )15( ٠زقٝك ;١نٝـ غتكٝؼ نُ ١ٝايڀاق١
اؿطاض ١ٜايٓاػ ١عٔ ايًٗب؟
أ -ت٬سغ ايتػري يف زضد ١سطاض ٠املا ٤بعس  15زقٝك.١
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ب -تكٝؼ سذِ املا ٤بعس  15زقٝك.١
ز -تكٝؼ زضد ١سطاض ٠ايًٗب بعس  15زقٝك.١
ز -ؼػب ايٛقت ايص ٟأخصت٘ نُ ١ٝاملا ;٤يه ٞتػً.ٞ
ٜ- 24سضؽ" عبس اهلل " تأثري زضد ١اؿطاض ٠عًَ ٢كساض غٛٝي ١ايعٜتٚ ,قس قاؽ ؾطن٘ عً ٢أْ٘
نًُا اضتؿعت زضد ١اؿطاض ٠ظازت غٛٝي ١ايعٜت; ؾهٝـ ٜػتڀٝع اختباض ؾطن٘؟
أ ٜ-ػدٔ ايعٜت عٓس زضدات سطاض ٠كتًؿٜٚ ,١عْ٘ بعس ايػٛٝي.١
ب ٜ-تِ ضؾع زضد ١سطاض ٠ايعٜت إىل إٔ تعٜس غطع ١غٛٝيت٘ عً ٢ا٭غڀح ايٓاعُ.١
ز ٜ-تِ تػٝري ايعٜت عً ٢أغڀح ْاعُ ١شات ظٚاٜا كتًؿٚ ١تعني غطعت٘.
ز ٜ-كٝؼ ايٛقت ايصٜ ٟأخص ٙايعٜت يف غٛٝيت٘ .
- 25اخترب باسح – مبعٌُ ايبشٛخ ايعضاعْٛ – ١ٝعٶا دسٜسٶا َٔ ايػُاز املدكب ,ؾأدط ٣ػطبت٘
عً ٢مخػ ١سك ٍٛقػري ,٠هلا ْؿؼ اؿذِٚٚ ,نع يف نٌ سكٌ نُٝات كتًؿ َٔ ١شيو
ايػُازٚ ,بعس َطٚض ؾٗط قاّ بكٝاؽ اضتؿاع اؿؿا٥ـ يف نٌ سكٌٚ .ايكٝاغات ٜٛنشٗا اؾسٍٚ
اٯت: ٞ
نُ ١ٝايػُاز

أقك ٢اضتؿاع يًشؿا٥ـ

(نذِ)

(نذِ)

10

10

30

30

50

50

80

80

100

100

أ ٟا٭ؾهاٍ ايبٝاْ ١ٝاٯت ١ٝتع ٿبط تعبريٶا قشٝشٶا عٔ ايبٝاْات املٛدٛز ٠يف اؾسٍٚ؟
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ٜ- 26ك ّٛأسس عًُا ٤ا٭سٝا ٤باختباض ؾطض ممجٌ يف :نًُا ظازت نُ ١ٝايؿٝتاَني املعڀا ٠يًؿ٦طإ
يف ايػصا ٤غ ٻطع ٖصا َٔ منٖٛا; ؾهٝـ ميهٔ هلصا ايعامل قٝاؽ غطع ١من ٛايؿ٦طإ؟
أ ٜ-كٝؼ غطع ١ايؿ٦طإ عٓس اؾط.ٟ
ب ٜ-كٝؼ نُ ١ٝايتُطٜٓات اييت ػطٜٗا ايؿ٦طإ.
ز ٜ-عٕ ايؿ٦طإ نٌ .ّٜٛ
ز ٜ-عٕ نُ ١ٝايؿٝتآَٝات اييت تتٓاٚهلا ايؿ٦طإ.
ٜ- 27ك ّٛبعض ايڀًب ١بسضاغ ١املتػريات اييت حيتٌُ إٔ ت٪ثط عً ٢ايٛقت ايصٜ ٟأخص ٙايػهط يف
ايصٚبإ يف املا ,٤ؾكاَٛا بتجبٝت زضد ١سطاض ٠املاٚٚ ,٤نعٛا نُٝات كتًؿ َٔ ١ايػهط ٚاملاَ .٤ا
ايؿطض ايصٜ ٟػتڀٝع ايڀًب ١إٔ ٜػتٓتذ ٙٛعٔ ايٛقت ايصٜ ٟأخص ٙايػهط يف ايصٚبإ؟
أ -نًُا ظازت نُ ١ٝايػهط املٛنٛع ١يف املا ,٤ظازت غطع ١شٚباْ٘.
ب -نًُا نإ املا ٤باضزٶا ,ظازت غطع ١ايصٚبإ.
ز -نًُا نإ املا ٤باضزٶا ,ظازت نُ ١ٝايػهط املصاب.
ز -نًُا نإ املا ٤زاؾ٦ٶا ,أخص ٚقتٶا أنجط يف ايصٚبإ.
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- 28فُٛع ١عح قطضت قٝاؽ عسز دايْٛات ايٛقٛز اييت تػتًٗهٗا اٯ٫ت شات ايػعات
املدتًؿ ١يف امل ٌٝايٛاسسٚ ,قس تٛقًٛا َٔ قٝاغاتِٗ إىل ايبٝاْات املٛنش ١باملٓشٓ ٢اٯت .ٞأٟ
ايبٝاْات اٯتٜ ١ٝع ٿبط عٔ ايطغِ تعبريٶا قشٝشٶا؟

أ -نًُا ظازت غع ١اٯي ,١ظاز عسز دايْٛات ايٛقٛز اييت تػتًٗهٗا يف امل.ٌٝ
ب -نًُا قًت عسز دايْٛات ايٛقٛز اييت تػتعًُٗا ايػٝاض ,٠قًت غع ١اٯي.١
ز -نًُا قًت غع ١اٯي ,١ظاز عسز اؾايْٛات اييت تػتًٗهٗا ايػٝاض ٠يف امل.ٌٝ
ز -نًُا ظاز عسز اؾايْٛات اييت تػتًٗهٗا ايػٝاض ٠يف امل ,ٌٝظازت غع ١آيتٗا.
- 29أضاز "عجُإ " إٔ ٜتبني إٕ ناْت ا٭ٚضام ايصابً ١املهاؾ ١إىل ايرتب ١ت٪ثط عً ٢قكٍٛ
ايڀُاطِ أّ  ,٫ؾأسهط ْباتات ايڀُاطِ ٚدعًٗا تُٓ ٛيف أضبع ١أْابٝب ٚاغعٚٚ ,١نع ؾٗٝا ايهُ١ٝ
ٚايٓٛع ْؿػُٗٝا َٔ ايرتبٚٚ ,١نع يف ا٭ٚىل 15نذِ َٔ ا٭ٚضامٚ ,خًڀٗا بايرتبٚ ,١ايجاْٚ ١ٝنع
ؾٗٝا 10نذِٚ ,ايجايجٚ ١نع ؾٗٝا 5نذِٚ ,ايطابع ١مل ٜهـ إيٗٝا ؾ٦ٝٶاٚ ,تطى ا٭ْابٝب يف
ايؿُؼ َع ضٜٗا بٓؿؼ نُ ١ٝاملا ,٤ثِ غذٌ عسز ايهًٛٝدطاَات َٔ ايڀُاطِ اييت أْتذتٗا نٌ
أْبٛب.١
ايؿطض قٌ ا٫ختباض يف ٖص ٙايسضاغ:ٖٛ ١
أ -نًُا ظاز َكساض أؾع ١ايؿُؼ ,ظازت نُ ١ٝايڀُاطِ املٓتذ.١
ب -نًُا ظاز اتػاع ا٭ْبٛب ,١ظازت نُ ١ٝا٭ٚضام املهاؾ.١
ز -نًُا ظازت نُ ١ٝاملا ٤املهاف ,ظازت نُ ١ٝا٭ٚضام ايصابً ١يف ا٭ْبٛب.١
ز -نًُا ظازت نُ ١ٝا٭ٚضام املهاؾ ,١ظازت نُ ١ٝايڀُاطِ املٓتذ.١
َ- 30ا املتػري ايص ٟمت نبڀ٘ يف ايسضاغ١؟
أ -نُ ١ٝايڀُاطِ املٓتذ ١يف نٌ أْبٛب.١
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ب -نُ ١ٝا٭ٚضام املهاؾ ١يف نٌ أْبٛب.١
ز -نُ ١ٝايرتب ١يف نٌ أْبٛب.١
ز -عسز ا٭ْابٝب اييت ٚنعت ؾٗٝا ا٭ٚضام ايصابً.١
َ- 31ا املتػري ايتابع يف ٖص ٙايسضاغ١؟
أ -نُ ١ٝايڀُاطِ املٓتذ ١يف نٌ أْبٛب.١
ب -نُ ١ٝا٭ٚضام املهاؾ ١يف نٌ أْبٛب.١
ز -نُ ١ٝايرتب ١يف نٌ أْبٛب.١
ز -عسز ا٭ْابٝب اييت ٚنعت ؾٗٝا ا٭ٚضام ايصابً.١
َ- 32ا املتػري املػتكٌ يف ٖص ٙايسضاغ١؟
أ -نُ ١ٝايڀُاطِ املٓتذ ١يف نٌ أْبٛب.١
ب -نُ ١ٝا٭ٚضام املهاؾ ١يف نٌ أْبٛب.١
ز -نُ ١ٝايرتب ١يف نٌ أْبٛب.١
ز -عسز ا٭ْابٝب اييت ٚنعت ؾٗٝا ا٭ٚضام ايصابً.١
ٜ - 33طٜس "أمحس" إٔ ٜبشح َس ٣قسض ٠املػٓاطٝؼ عً ٢دصب ا٭ؾٝا ,٤ؾأسهط عسَ ٠ػٓاطٝػات
شات أسذاّ ٚأؾهاٍ كتًؿٚ ,١قاّ بٛظٕ َٚعطؾ ١نُ ١ٝاؿسٜس اييت الصبت يهٌ َػٓاطٝؼ.
ؾُاشا ٜككس بكسض ٠املػٓاطٝؼ عً ٢اؾصب يف ٖص ٙايتذطب١؟
أ -سذِ املػٓاطٝؼ املػتدسّ؟
ب ٚ-ظٕ ا٭ؾٝا ٤اييت دصبٗا املػٓاطٝؼ.
ز -ؾهٌ املػٓاطٝؼ املػتدسّ.
ز ٚ-ظٕ اؿسٜس ايص ٟالصب إىل املػٓاطٝؼ.
ٖٓ- 34اى  25طًكًا ْاضٜٶا أطًكت إىل اهلسف يف َػاؾ ١ايطَا ١ٜعرب َػاؾات عسٜسٚ ,٠اؾسٍٚ
اٯتٜٛ ٞنح عسز املطات اييت أقٝب ؾٗٝا اهلسف يف ايڀًكات اـُؼ ٚايعؿط ٜٔاييت أطًكت َٔ
املػاؾْ ١ؿػٗا .أ ٟا٭ؾهاٍ ايبٝاْ ١ٝاٯتٜ ١ٝع ٿبط تعبريٶا قشٝشٶا عٔ ايبٝاْات املٛدٛز ٠يف اؾسٍٚ؟
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املػاؾَٔ ١

عسز َطات إقاب١

اهلسف (ّ)

اهلسف

5

25

15

10

25

10

50

5

100

2
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 - 35متتًو إسس ٣ايڀايبات سٛنٶا يٮمساى ,ؼتؿغ ؾ ٘ٝببعض ا٭مساى ايصٖبٚ ,١ٝقس ٫سعت
أْٗا تٓؿط يف أٚقات َع ,١ٓٝثِ ٜكٌ ٖصا ايٓؿاط يف أٚقات أخط ,٣ؾتعذبت يٓؿاط ا٭مساى َٚا
٪ٜثط عً ;٘ٝؾُا ايؿطض ايص ٟتػتڀٝع إٔ ؽترب٪ٜٚ ,ٙثط عًْ ٢ؿاط ا٭مساى؟
أ -نًُا ظاز ايػصا ٤املكسّ يٮمساى ,ظاز ْؿاط ا٭مساى.
ب -نًُا ظاز ْؿاط ا٭مساى ,ظاز َكساض ايڀعاّ ايص ٟؼتاد٘.
ز -نًُا ظاز ا٭نػذني يف املا ,٤ظاز سذِ ا٭مساى.
ز -نًُا ظاز َكساض ايكٛز ّٜٛؾٛم اؿٛنني ,ظاز ْؿاط ا٭مساى.
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ٜٓ - 36ري أسس ا٭ؾدام َٓعي٘ بايهٗطباَٗ ٖٛٚ ,٤تِ ٚقًل بؿإٔ َا ٜػذً٘ عساز ايهٗطبا ٤يف
املٓعٍ ,يصيو قطض إٔ ٜسضؽ ايعٛاٌَ اييت ت٪ثط عً ٢اغتٗ٬ن٘ يًهٗطبا ;٤ؾأ ٟاملتػريات اٯت١ٝ
حيتٌُ إٔ ت٪ثط عً ٢اغتٗ٬ن٘ يًهٗطبا٤؟
أ َ-كساض ايٛقت ايص ٟتؿاٖس ؾ ٘ٝعاً٥ت٘ ايتًٝؿع.ٕٜٛ
ز َٛ-قع عساز ايهٗطبا.٤
ز َ-كساض اؿُاَات اييت ٜأخصٖا أؾطاز ا٭غط.٠
ز -نٌ َٔ أ,ز.
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The Impact Of Computer Simulation In The
Development Of Some Science Processes In Physics
Curriculum At The First Grade Secondary Students
In Al Madinah Al Munawarah
by
Amani Abdullah MatoukJuhani
Abstract
Study aimed to know the effect computer simulation in the
development of some science processes in physics curriculum to first
grade secondary students in Madinah .To make sureof this aim ,semi
experiment at curriculum has been used on asample of the first grade
secondary students in Al Rayyan schools in madinah of their
numbers (63)student for the year 1423-1433H by this sample of
research included one group and the unity of force and motion was
chosen in physics subject and the use of the following tools to test
some science processes and as adesigned model for computer
simulation .The researcher used several statistical methods to get the
teaching results suchas (T-Test)of the samples connected with a
single square ETA(² η )to measure the impact of computer
simulation.
The study concluded many important results such as:
1-The existence of the effect of teaching by using computer
simulation in the development of some science processes to determine
the variables ,the arithmetic average of the following application
(5.66),while the arithmetic average of the following previous
application (5.00).
2- The existence of the impact of teaching by using computer
simulation in the development of science for the defining
operationally
,the
arithmetic
mean
of
the
following
application(2.67),while arithmetic of previous application(2.03).
3-There is an effect of teaching by using computer simulation in the
development of some science processes for the hypothesizing .the
arithmetic mean of application (3.88),while the arithmetic mean of
the previous application (2.97).
4-The existence of effect of teaching by using computer simulation in
the development of some science processes for the interpreting data
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.The arithmetic mean of the following application (3.38),while the
previous average (2.48).
5- There is no trace of teaching by using computer simulation in the
development of some science processes for experimental design.
6- The existence of impact of teaching by using computer simulation
in the development of some science processes associated (Identifying
variables ,defining operationally ,hypothesizing ,Interpreting data
and experimenting),the arithmetic average for the following
application (16.7),while the arithmetic mean for the previous
application (13.56).
And the study resulted in a number of recommendation
,including training courses for teachers of physics for training on
how to use computer simulations in the educational process ,the need
to integrate learning technologies in teaching physics to increase the
effectiveness of the learner during the learning.
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