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إىل الذين رووا بدمائهم الزكية ثرى فلسطني الغالية عامة و إىل   

 ...شهداء معركة الفرقان البطولية   خاصة  

 " ....فك ا أسرهم "   إىل األسرى  القابعني خلف القضبان   

 ... رمحه ا تعاىل –  إىل روح والدي الطاهرة  

  ...حب الكفاح والتضحية  اليت علمتين،اليةإىل والدتي  احلنو�ة الغ 

 ....حفظهم ا ورعاهم إىل زوجيت وأبنائي وأخوتي وإخوا�ي 

عب                       كل من علمين ورعا�ي ومتنى يل  اخلري  فكان الص  إىل 
   ...سهال واملر حلوا  كحالوة اإلميان يف قلب املؤمن
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  ،،، لبحث  املتواضع إليهم مجيعا أهدي هذا ا
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  شكر وتقدير 
إن الحمد هللا ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا ومـن                    

  .سيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له 
شَهِد اللَّه َأنَّه لَا ِإلَـه ِإلَّـا هـو           { :وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، القائل في كتابه               

يمكالْح زِيزالْع وِإلَّا ه لَا ِإلَه طسا بِالْقلْمِ قَاِئمُأولُو الْعلَاِئكَةُ والْم18، آل عمران (  } و ( .  
   .)11المجادلة  (  }الْعلْم درجاتيرفَعِ اللَّه الَّذين آمنُوا منْكُم والَّذين ُأوتُوا { : والقائل سبحانه 

قُْل هْل يستَوِي الَّذين يعلَمون والَّذين لَا يعلَمـون ِإنَّمـا يتَـذَكَّر ُأولُـو               {  : -عز وجل -والقائل  

  . ) 9، الزمر  ( }الَْألْبابِ
  .  »العلماء هم ورثة األنبياء « : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، القائل 

}يمكالْح يملَأنْتَ الْع تَنَا ِإنَّكلَّما علَنَا ِإلَّا م لْملَا ع انَكحبأما بعد ، )32،البقرة ( } قَالُوا س :  
إن هذه الدراسة لم تكن لتخرج إلى حيز الوجود وال ترى النور إال أو تصل إلى هذه المرحلة إال                   

وآثروني بأوقاتهم وذللـوا    ، فضل الذين بذلوا الجهد     ثم بفضل أصحاب ال   ، بفضل اهللا تعالى أوال     
لي ما واجهتني من صعاب ولم يدخروا نصحا أو توجيها أو إرشادا إال أفادوني به فـأثمر هـذا                   

  . الجهد وكانت هذه الدراسة 
أتقدم بالشكر الجزيل   " ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس        " –صلى اهللا عليه وسلم     -ومن باب قوله    

 العلمي الشامخ الجامعة اإلسالمية التي أتاحت لي الفرصة لاللتحاق بكلية الدراسات            إلى  الصرح  
  . العليا 

 هماوالشكر موصول إلى من قدره اهللا أن يكون راعيـا لهـذه الرسـالة وأن يـشرفني بإشـراف                  
 وكيل وزارة التربية والتعلـيم العـالي        عبد اهللا عبد المنعم   / األستاذ الدكتور  ما كل من  وتشجيعه

فلهم مني  ، استاذ المناهج وطرق التدريس في الجامعة االسالمية      صالح الناقة   /  الدكتور و سابقال
  . كل الشكر والتقدير وجزاهم ربنا عني خير الجزاء

كما أتقدم بأصدق عبارات الشكر والتقدير إلى أساتذتي األفاضل أعضاء لجنة المناقـشة الـذين               
  .  احترام وتقدير ي كلتفضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالة فلهم من

والشكر موصول للسادة المحكمين الذين بذلوا جهدا طيبا ومشكورا في تحكيم أدوات هذه الدراسة               
لمـا  ، يحيى غبن   /  واألستاذ، بكر غانم   / وأتوجه بخالص تقديري وشكري لكل من المهندس        ، 

تقـدير واالعتـراف    وأتوجه بخالص ال  ، بذاله من جهد في طباعة وتنسيق وإخراج هذه الدراسة          
وإلـى  ، العمل  واالمتنان إلى زوجتي الفاضلة الكريمة التي كان لها الدور الكبير في إنجاز هذا              

  .الجزاء خير جزاهم اهللا عني جميع أفراد أسرتي 
ـ   دورا  في انجاز هذا البحث فلهـم         لهم  وكان  وكذلك لكل من غفلتهم ولم يتم ذكرهم        كـل   ي من

  . الشكر والتقدير 
  

  ،،،ن وراء القصد واهللا م
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  :ملخص الدراسة 
          في عالج صعوبات   هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج محوسب بالخرائط المفاهيمية           

  : تعلم الفيزياء لدى طالب الصف األول الثانوي من خالل اإلجابة على األسئلة التالية 
ما البرنامج المحوسب بالخرائط المفاهيمية في عالج بعض صعوبات تعلم الفيزياء لدى  .1

  .؟طالب الصف األول الثانوي

 .؟ لطالب الصف الحادي عشرما مدى صعوبة تعلم الميكانيكا في مقرر الفيزياء  .2

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط  .3
  . لوحدة الميكانيكا ؟ى االختبار التحصيليدرجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي عل

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات مرتفعي التحصيل من المجموعة  .4
تجريبية ومتوسط درجات مرتفعي التحصيل من المجموعة الضابطة في القياس البعدي ال

  .لوحدة الميكانيكا ؟ 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات منخفضي التحصيل من المجموعة  .5

التجريبية ومتوسط درجات منخفضي التحصيل من المجموعة الضابطة في القياس البعدي 
 .يكا ؟لوحدة الميكان

هل توجد فاعلية للتدريس باستخدام البرنامج المحوسب بالخرائط المفاهيمية على التحصيل  .6
  .في وحدة الميكانيكا في الفيزياء ؟

لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتحليل الوحدة الدراسية وإعداد األدوات واستخدم المنهج            
 طالبا من طالب الـصف      62لمكونة من   التجريبي حيث تم تجريب البرنامج على عينة الدراسة ا        

والمجموعة ،  طالبا   29الحادي عشر في مدينة بيت الهيا حيث تكونت المجموعة التجريبية من            
      طالبا وتم بناء برنامج محوسب بالخرائط المفاهيمية لدروس الوحـدة األولـى            33الضابطة من   

وتم عرضه على المحكمين لمعرفـة      ، من كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي       ، ) الميكانيكا  ( 
 فقرة من نـوع اختيـار مـن         39وتم بناء اختبار تحصيلي مكون من       ، مدى صالحيته للدراسة    

  . وتم التأكد من صدقه وثباته ، متعدد 
أما االختبار القبلي فللتأكـد مـن       ، طبق على طلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية قبليا وبعدياً         

ا االختبار البعدي فللتأكد من عالج صعوبة تعلم الفيزياء فـي الوحـدة             وأم، تكافؤ المجموعتين   
  .األولى 

  
  
  
   



 

 ر 

أظهرت نتائج الدراسة فعالية البرنامج المحوسب ودوره في معالجة صعوبات تعلم الفيزياء حيث             
  : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

  
  المجموعة الـضابطة ءأدابين ) α ≥0.05(  عند مستوىإحصائيةتوجد فروق ذات داللة    .1

 والمجموعة التجريبية على االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية  

ـ  بين درجات طالب مرتف    ) α ≥0.05( عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية     .2 ي ع
 .التحصيل لطالب المجموعة التجريبية والضابطة لصالح التجريبية 

 لمنخفضي التحصيل لطالب    ) α ≥0.05( عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية     .3
 .المجموعة التجريبية والضابطة لصالح التجريبية

  
وبناء على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة من نتائج إيجابية تقـدم الباحـث بمجموعـة مـن                  
التوصيات للقائمين على برامج التعليم التي من شأنها إحداث تغير في معالجـة صـعوبات               

  .  تعلم الفيزياء بشكل خاص التعلم بشكل عام وصعوبات
  

                             استخدام البرامج المحوسبة بالخرائط المفاهيمية في تعلم العلوم من قبل المعلمين .   1
   كأحد األساليب الفعالة التي تؤدي على تحقيق العديد من األهداف التربوية ، الموجهين والطلبة و 

  .والعلمية المرجوة 
،  معالجة صعوبات التعلم لباقي المباحثاستخدام البرامج المحوسبة بالخرائط المفاهيمية في   .2

 ......... و غيرها،واألحياء ، الكيمياء، كالرياضيات
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وخلفيتها
  

  :مقدمــــــــة

حيث كشفت  الحاجة لتدفق الزخم الهائل  مـن          ، تعتبر ثورة المعلومات من أهم سمات العصر          
ادية االقتـص ، المعلومات الضرورية الالزمة لصنع القرارات المناسبة في جميع مجاالت الحياة           

عن عـدم إمكانيـة الحـصول علـى هـذه           ، المتجددة  .... والسياسية  والتجارية واالجتماعية     
وعـن الحاجـة    ، ومهما كان عدد العاملين فيها      ، المعلومات بالنظم اليدوية مهما كانت كفاءتها       

، وأهمها الحاسوب الذي يؤدي استخدامه إلى اسـتغالل الوقـت           ، الماسة لتكنولوجيا المعلومات    
، الزيتـاوي   . ( لذي يعتبر مقياسا للعمل يترتب عليه الزيادة في القدرة والكفـاءة اإلنتاجيـة              وا

1996 . (   
كما تسعى التربية الحديثة إلى إكساب الفرد الخبرات والمهارات التي تـساعده علـى التفاعـل                

نتج عنـه   وبخاصة العيش في عصر يتميز باالنفجار السكاني الذي         ، بإيجابية مع مجتمعه وبيئته     
مما جعل المدرسة تواجه قضايا هامة يأتي في طليعتها قضية تطوير           ، زيادة في أعداد المتعلمين     

   ) .1996، الهالل . ( واستخدام تكنولوجيا التعليم ، طرائق التعليم  والمناهج والبناء المدرسي 
جيـا التعلـيم    أن اختيـار تكنولو   ) 1998، أبو جابر وقطامي    ( ويرى مولستاد المشار إليه في      

وإدماجها  بطريقة مناسبة في المواقف التدريسية يمكن أن يلعب دورا إيجابيا فاعال في تحـصيل            
كما أن الهدف  من تقديم التكنولوجيا إلى التعليم الصفي  المتجدد جعل  التعلم والتعلـيم                 . الطلبة  

، يعود إلـى قلـة تنوعهـا        باإلضافة إلى تدني فاعلية تكنولوجيا التعليم وموادها        ، منتجا ونافعا   
، واإلسهاب في استخدام الحاسوب  بدون توفير اإلعداد الالزم          ، والعودة إلى أوليات التكنولوجيا     

كما تشير الدراسات إلى أن استخدام تكنولوجيا التعليم  يمكن أن يحقق عدد من النتاجات  لـدى                  
لمناسبة ضمن المواقف التعليمية    وتشجيع الطالب على الممارسات ا    ، الطلبة  بتغذية راجعة فاعلة      

وتزويـد الطـالب    ، على التواصل الفعال مع طالبهم      ، كما تحقق أهداف قيمة لدى المعلمين       ، 
وتقييم األداء بشكل منظم    ، طويل المفصل   لبأسس متينة لفهم المفاهيم وتقليل الحاجة إلى الشرح ا        

لوقت أمام المعلم لإلجابة عن األسـئلة       وتوفير ا ، وتشجيع التفاعل المتبادل بين المعلم والطالب       ، 
  . أو المشكالت التي يواجهونها في مواقف التعلم ، الفردية  التي يطرحها الطالب 

لقد حرصت أنظمة التربية والتعليم في كافة أنحاء العالم على توفير فرص النمو المتكامل للمتعلم               
وفـي عـصر االنفجـار      ، لعصر  كما أخذت بالحسبان متطلبات ا    ، في حدود قدراته وإمكاناته     

المعرفي الذي يتميز بتنامي المعلومات وتدفقها هناك تسارع مذهل  ال دور فيه  لمن ال يحـسن                  
  ) . 1998، سالمة . ( لتعايش مع التقنيات المتقدمة 
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إن الثورة التكنولوجية  في التعليم هي أحد  المجاالت التي تحظى  باالهتمام البالغ فـي معظـم                   
، المنـاعي   ( جميع أنحاء العالم اليوم  والحاسوب التعليمي هو الوسيلة واألداة  لها             المدارس في   

1992 . (   
إن تأثير ظهور الحاسوب في التربية والتعليم أخذ أبعادا جديدة وعناية خاصة بالنظر إلـى مـا                 

  . يشكل من تغير جذري  في أساليب واستراتيجيات التعلم وفي كافة  المستويات التعليمية 
، واجهت المدرسة جملة من التحديات      ،ونتيجة لثورة المعلومات ونمو صناعة الحاسوب وتقدمها        

وهناك شعور تام في غالبية البلدان المتقدمـة والناميـة          ، منها تحديات خاصة وأخرى مستقبلية      
ويقصد من ذلـك    ، بسواء يميل إلى االعتقاد إلى أن المجتمع يشهد تحوال إلى المجتمع المحوسب             

، سـالمة   ( تمع يؤدي فيه الحاسوب دورا أساسيا في شتى مناشط الحياة المهنية والتربويـة              مج
1998 . (   

وإذا كانت سرعة إدخال الحاسوب إلى المدارس قد اختلف من دولة إلى أخرى فان ذلـك يعـود                  
إن أي  ، إلى عدم توفر إمكانية  البشرية المتخصصة والمدربة  واإلمكانات المديـة أو كليهمـا                

وبحاجة إلى وضوح األهداف    ، مشروع في بلد ما بحاجة إلى دراسة ترصد اإلمكانات المتوافرة           
حتى نقلل مـا    ، واالستفادة من خبرة الدول والمؤسسات المهتمة       ، واإلجراءات التنفيذية المناسبة    

   . )1991. سعدون وعيسى ( والجهود والمال الذي نرصده لذلكأمكن من العقبات التي تصادفنا 
وفي الوقت الذي ال يزال الجدل فيه قائما بين العاملين في التربية والتعليم في كافة أقطار الوطن                 

يقوم الجدل والنقاش في الدول     ، العربي حول فاعلية استخدام التقنيات التربوية بأشكالها التقليدية         
،  والجامعـات    ،المتقدمة ليس حول قيمة إدخال الحاسوب كمادة ووسيلة إلى المدارس والمعاهد            

بل حول أفضل السبل الستعماله وتوظيفه في سياق نظام تربوي تعليمـي جديـد يـؤدي فيـه                  
  . الحاسوب الدور الرئيس 

بـل إن   ، قد أضحى استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في البلدان المتطورة صناعيا أمرا مألوفا             
ت بإدخال خدمة االنترنت إلى     معظم مدارس تلك البلدان ذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير حيث قام           

   ) . 1996، األنصاري ( صفوفها  وأصبحت تستخدمها كوسيلة تعليمية 
كما أن الحاسوب كأداة مساعدة في التعليم  يتكيف مع  المستوى العلمي للطالب ويسير بمعـدل                 

فز إضافة إلى ذلك فإن الحاسوب بطبعه يوفر المناخ التربوي الذي يح          ، سرعة الطالب في التعلم     
وقد جاءت  الدراسات بأن الطالب الخجول والطالب المتذمر         ، الطالب على التعلم بصورة مشوقة      

  . والطالب بطيء التحصيل تزداد حصيلتهم المعرفية عند استخدام الحاسوب التعليمي 
كما أن النصوص والجداول والشروح بل والصور الثابتة والمتحركة كلها متصلة ببعضها  فـي               

كما أن البرامج التعليميـة بـصورة       ، مح للمستخدم بحرية تتبع االتجاه الذي يناسبه        البرنامج تس 
ويعتبـر  ، عامة تهدف إلى رفع المستوى العلمي للطالب وإن كانت تختلف في طريقة العـرض               
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الحاسوب أفضل وسيلة تعليمية في لصف الدراسي وذلك الن تطبيقاته غير محدودة وال يمكن أن               
   ) . 1996، األنصاري ( ر م الوسائل التعليمية توجد في أي نوع  آخ

وتطـور نظـم    ، ومع تطور تقنياته  وأنواعه      ، إذا بشيوع الحاسوب وانتشاره على نطاق واسع        
تزايد اهتمام وتأييد الحكومات والهيئـات والمنظمـات        ، المعلومات وأساليب معالجتها وتداولها     

ة التعليمية التعلمية وبما يمكـن الطالـب مـن       والمربين إلعادة النظر في أهداف ومحتوى العملي      
هذا فضال عن تنميـة     ، اكتساب المعرفة  المتصلة بالحاسوب والمهارات األساسية في استعماله          

وفي التعلم  ، اتجاهات الطلبة االيجابية نحو الدور المنتج الذي يؤديه الحاسوب في المجتمع عامة             
   ) . 1998، سالمة . ( خاصة 

قادات كثيرة إلى األساليب المستخدمة في التدريس عامة وتدريس العلوم خاصـة            ولما توجهت انت  
وال سيما بعد االنفجار المعرفي والتقني السريع األمر الذي أوجد فجوة واسـعة بـين المعرفـة                 

ولقد ركزت أساليب التدريس على الحفظ اآللـي االسـتظهاري للمعلومـات            ،  وطريقة تدريسها 
ضمنة في مقررات العلوم في صورة مجزأة غير مترابطة على حـساب            والحقائق والمفاهيم المت  

   ) . 107- 103: 1993، وزكي ، كاظم ( وضوح المعنى والفهم السليم 
فقد تبنى العديد من التربويين والمعلمين طريقة الخرائط المفاهيمية لما لها من دور فـي عمليـة                 

تعلمه كيف يتعلم مما يؤدي على تنمية المهارات        التعلم واالحتفاظ بالتعلم كما أنها تساعد المتعلم و       
العقلية لديه وتزيد من قدرته على التفكير فإن الفكرة المركزية لموضوع خريطة المفاهيم العلمية              
تعتمد في األساس على نظرية أوزيبل التي ميز به بين عملية التعلم للفهم وعملية التعلم للحفـظ                 

مفاهيم العلمية والربط فيما بينها االمر الذي يؤدي إلى تذويب          فالعملية األولى تعتمد على تحليل ال     
في حين أن العملية الثانية تعتمد علـى        ، المفاهيم ورسوخها في ذهن الطالب لفترة زمنية طويلة         

  ) . IN ROGAN،1988 (  لمة تبقى فترة زمنية قصيرة نسبياوالمعرفة المتع، التكرار والحفظ 
ي المعنى كما ورد في دراسة نوفاك  يمكن تلخيصها في مبدأ واحـد              وفلسفة أوزيبل في التعليم ذ    

 أهمية في تأثيره على التعلم هو ما يعرفه المتعلم قبل دخوله في موقـف               األكثرمفاده أن العامل    
فالبنية المعرفية للتعلم تشكل عامال أساسيا لتـسهيل        ،  معرفية   بنيوما يخزنه من    ، التعلم الجديد   

  ) . NOVAK، 1988( حتفاظ بهااكتساب المعرفة واال
بـل علـى أسـلوب     كما يرى أوزيبل أن معنوية المادة ال تتوقف على طبيعتها البنيوية فحسب 

تقديمها واإلستراتيجية المستخدمة في معالجتها أي أن التعلم يتطلب ربط أفكار مادة التعلم الجديدة              
لبنية المعرفية ولم تدمج فيها علـى نحـو   بالمعرفة السابقة ذات الصلة فإذا لم ترتبط هذه المادة با  

وقد تبنى طريقة الخرائط    ، حقيقي وغير عشوائي بل أقحمت عليها إقحاما عندئذ يصبح التعلم آليا            
المفاهيمية العديد من التربويين والمعلمين لما لها من دور في تسهيل عملية الـتعلم واالحتفـاظ                

تعلم مما يؤدي إلى تنمية المهارات العقلية لديه وتزيد         بالتعلم كما أنها تساعد المتعلم وتعلمه كيف ي       
من قدرته على التفكير وقد تناولت دراسات عديدة في تعليم العلوم  والتي ركزت  في معظمهـا                  
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 مساعدة وموجهة في حدوث التعلم ذي المعنى في حقـول           كأداةعلى استخدام الخرائط المفاهيمية     
ختلفة كما استخدما آخرون كإستراتيجية فوق معرفية في        المعرفة المختلفة وفي مواقف تعليمية م     

فهذه األداة تدفع الطالب لالعتماد على نفسه فـي         ، محاولة لمساعدة الطالب على تعلم كيف يتعلم        
  ) . OKEBUKOLA ،1992(التعلم 

واستخدم آخرون الخرائط المفاهيمية في الكشف عن األخطاء المفاهيمية واستقـصت دراسـات             
م الخرائط المفاهيمية كطريق ونهج الكتشاف التغير المفاهيمي فـي العـوم كمـا              أخرى استخدا 

  ) . خرائط  ( تقييمية بديلةكأداةالمفاهيمية أشارت العديد  من الدراسات إلى مدى فاعلية الخريطة 
ولما كانت عملية تدريس العلوم ال تقتصر فقط على نقل المعرفة العلمية أنما تعني بالطالب عقليا                

انيا وتعلمه كيف يفكر ويوظف ما يتعلمه في مواقف حياته المختلفة فطالـب العلـم يـتعلم                 ووجد
العديد من المفاهيم العلمية في جميع مراحل التعليم المختلفة التي يمر بها كما يكتـسب المفـاهيم                 
العلمية في ميادين الحياة األخرى والتي ال تلبث أن تنسى سريعا خالل يوم أو أسبوع على أكثر                 
تقدير غال أن فئة قليلة من الطلبة تحتفظ فترة زمنية طويلة أما عدد الذين يستثمرون هذه المفاهيم                 

ففي ظل هذا المناخ يصبح الطلبة غير قادرين على التفكير العميـق إذا             ، فهو أقل من ذلك بكثير      
، زيتـون   ( ما أخضعوا الختبار يقيس مدى تعلمهم للمعلومات التي حفظوها بشكل صمي آلـي              

1996 :77 . (   
وقد أكدت نتائج الدراسات واألبحاث التربوية في تدريس العلوم إلى وجود بعض الصعوبات في              
تعلم المفاهيم العلمية واكتسابها ويعزو ذلك إلى تفاوت المفاهيم العلمية نفسها من حيث أنواعهـا               

تكـار طرائـق    بسيطة أو مركبة مادية أو مجردة لذا وجد مربو العلوم أنفـسهم مـضطرين الب              
  وأساليب حديثة لتعليم المفاهيم العلمية متوائمة مع روح العصر ومنها طريقة الخرائط المفاهيمية 

 اثر بارز للعيـان وال      األكاديميةإن اثر صعوبات التعلم على المشاركة الصفية وإتقان المهارات          
 وصعوبات فـي    شك أن صعوبات التعلم ومفهومها يدالن بشكل قاطع على ما عانيه من مشاكل            

حياتنا المدرسية وتلقينا التعليم فيها فإن ما نواجهه من صعوبات التعلم هي في الواقع ما نواجهـه    
من صعوبات الحياة على ارض الحقيقة وصعيد الواقع فما نواجهه من صعوبات القراءة والكتابة              

   ) . 96 : 8199، عدس ( والحساب هي الصعوبات نفسها التي نواجهها في األنشطة المختلفة 
،  فاالهتمام العلمي بدراسة صعوبات التعلم وفهمها يعد الخطوة األولى نحو فهم واقـع الـتعلم                

ألنه يتعامل مع   ، فالمعلم محتاج دائما إلى أن يتعرف على صعوبات التعلم واإلسهام في عالجها             
  ) . 21-17: 1990، عثمان ( من يعانون منها 

لى سير عملية التعلم وتمثل منطقة تؤثر في المجـال النفـسي            ولما كانت هذه الصعوبات تؤثر ع     
 يسهم فـي    أنللمتعلم ربما تؤدي إلى ضغوط انفعالية متزايدة فإن الباحث وجد  من الضروري              

ن أوحيث إنه مما ال شك فيه       . إيجاد حلول لتلك الصعوبات التي توجهه في تدريس مادة الفيزياء           
وهذا واضح جلي من    . اسية التي تنخفض فيها درجات الطالب     مادة الفيزياء من أكثر المواد الدر     
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 علـى   93/1994خالل استعراض نتائج اختبار الفيزياء للصف الثالث الثانوي للعام الدراسـي            
 على درجات مرتفعة حيث أظهرت النتائج       نمستوى الدولة تبين انخفاض نسبة الطالب الحاصلي      

       لفيزياء بينمـا كانـت نـسبة الحاصـلين علـى          في مادة ا  % 80النهائية أن نسبة النجاح بلغت      
)% 89-80(ونسبة الحاصلين مـن     . من نسبة الطالب    % 1.33من المادة تساوي    )% 90-99(

 من  3.73كانت  )% 79-70( من نتيجة مادة الفيزياء الكلية ونسبة الحاصلين على       % 1.37كانت  
  ) .47؛ 2000صقر . (نتيجة الفيزياء الكلية 

وهذا يعني أن تدريس مادة     . ض درجات الطالب فبصفة عامة في مادة الفيزياء         فهذا يؤكد انخفا  
الفيزياء ال يحقق تمكن الطالب من المعارف واألنشطة والتجـارب المتـضمنة فـي المحتـوى              
الدراسي وكذلك المستويات العليا من التفكير واإلبداع والنقد مما يدل على وجـود عديـد مـن                 

في جميع مراحل التعليم وبخاصة المناهج الفيزيائية حتى أن مجـال           الصعوبات في تعلم الفيزياء     
الخ استحوذ علـى عـدد      .... الفيزياء وموضوعاته الرئيسية مثل الميكانيكا والكهرباء الحرارية        

  )624؛ 1994زيتون . (اكبر من الدراسات 
 لطالب الصف   وللتأكد من مشكلة البحث قام الباحث باالطالع على نتائج ودرجات مادة الفيزياء           

 ومدرسـة  ، معاوية بن أبي سفيانالدراسيين األول والثاني في مدرسة   األول الثانوي في الفصلين     
ن هناك  أحيث تبين    ، )2010-2009 ( ، ومدرسة بيت الهيا الثانوية للبنين      أبو عبيدة بن الجراح   

ـ تدني في درجات الطالب بالمقارنة بغيرها من المواد العلمية األخرى الحظ         ـ ث الباح  ة أن درج
اختبار الشهور لتلك المادة على وجه الخصوص متدنية جدا بالمقارنة بغيرها من المواد الدراسية              

 كثير من الطالب شـكواهم مـن مـادة          أبدى في تدريس هذه المادة       الباحث ومن خالل عمل   .
خفاض الفيزياء من أنها صعبة الفهم وجافة بالنسبة لهم وكذلك شكوى بعض معلمي الفيزياء من ان              

 .مستوى التحصيل العلمي لتالميذهم في هذه المادة برغم ما يبذلونه من جهد كبير مـع طالبهـم                
 فـي كثيـر مـن       ثير من الدراسات السابقة والتوصـيات        الك أنالمشكلة  ب اإلحساس   دكؤومما ي 

عبد المـنعم حـسن      ،hashweh – 1988.(المؤتمرات أكدت صعوبة المفاهيم الفيزيائية ومنها       
 ،) 2000احمـد   ، 1999 الصبور وأمينـة الجنـدي       منى عبد  ، 1998، مال زيتون   ك، 1993،

   ).47 ، 2000صقر( في إليهالمشار 
   

ولهذا قام الباحث بتقديم هذه الدراسة للمساهمة في معالجة الصعوبات التي تواجه طالب المرحلة              
  .الثانوية من خالل برنامج محوسب بالخرائط المفاهيمية 
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  :سةمشكلة الدرا
  :تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسي التالي 

 بصعوبات تعلم الفيزياء لدى طال    امج المحوسب بالخرائط المفاهيمية في عالج        البرن أثر ما*  
 الصف األول الثانوي ؟

  : األسئلة الفرعية التالية  الرئيسويتفرع من السؤال
  ؟اء لطالب الصف الحادي عشرالميكانيكا في مقرر الفيزيوحدة  صعوبات تعلم مستوىما  .1
 في عالج بعض صعوبات تعلم الفيزياء لدى  المفاهيميةما البرنامج المحوسب بالخرائط .2

  الثانوي ؟األولطالب الصف 

هل  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط  .3
  .التحصيلي لوحدة الميكانيكا ؟درجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي على االختبار 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات مرتفعي التحصيل من المجموعة  .4
التجريبية ومتوسط درجات مرتفعي التحصيل من المجموعة الضابطة في القياس البعدي 

 .لوحدة الميكانيكا ؟ 

حصيل من هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات منخفضي الت .5
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات منخفضي التحصيل من المجموعة الضابطة في 

  .القياس البعدي لوحدة الميكانيكا ؟
هل توجد فاعلية للتدريس باستخدام البرنامج المحوسب بالخرائط المفاهيمية على التحصيل  .6

  . ؟في وحدة الميكانيكا في الفيزياء
  

  :فروض الدراسة 
ءا على أسئلة الدراسة وتصورات نظرية حول متغيرات الدراسة وحول الصعوبات           بنا          

وكيفية التغلب عليها وبناءا على الدراسات السابقة وما احتوته  فان الباحـث يـصوغ فـروض                 
  :دراسته على النحو التالي 

 بين متوسط  )  α   ≥  5 0.0(   عند مستوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية" .1
جموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي درجات الم

  ".على االختبار التحصيلي لوحدة الميكانيكا
  بين متوسط  )  α  ≥  5 0.0(  عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .2

درجات مرتفعي التحصيل من المجموعة التجريبية ومتوسط درجات مرتفعي التحصيل 
 . ة الضابطة في القياس البعدي لوحدة الميكانيكامن المجموع
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 بين متوسط  )  α   ≥  5 0.0(  عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .3
درجات منخفضي التحصيل من المجموعة التجريبية ومتوسط درجات منخفضي 

  . التحصيل من المجموعة الضابطة في القياس البعدي لوحدة الميكانيكا
ية للتدريس باستخدام البرنامج المحوسب بالخرائط المفاهيمية على التحصيل ال توجد فاعل .4

  .في وحدة الميكانيكا في الفيزياء

  
  :هداف الدراسة أ

 :تهدف الدراسة إلى          

 .الكشف عن مستوى صعوبات تعلم الفيزياء لدى طلبة الصف األول الثانوي .1

 .منخفضي التحصيلمعرفة مستوى صعوبات تعلم الفيزياء لدى مرتفعي و .2

 لطالب الصف األول الثانوي فـي        في وحدة الميكانيكا     تعلم الفيزياء صعوبات   معالجة   .3
 .مدارس القطاع

 .معرفة فاعلية البرنامج  المقترح لعالج بعض صعوبات تعلم الفيزياء .4

  :أهمية الدراسة 
 الدراسـة فـي     تنبع أهمية الدراسة في أنها تناولت موضوعا لم ينل نصيبا بالقدر الكافي من             .1

  . غزة وذلك لحداثة المنهاجاتمجتمعنا الفلسطيني وخاصة في محافظ
 تكشف الدراسة عن الصعوبات التي يواجهها الطلبة عند تعلم مادة الفيزياء .2

يعيق أدائهم التعليمـي      ما يمكنهم من الوقوف على ما      ءتقدم الدراسة إلى معلمي مادة الفيزيا      .3
 يط عملية التعلمووضع برنامج إلزالة العقبات وتنش

تقدم الدراسة برنامجا لعالج صعوبات تعلم الفيزياء وإفادة الطالب في معرفة كيفيـة الـتعلم                .4
وكيفية التغلب على ما يعيق تعلمهم ألجل زيادة تحصيله ومشاركته ودافعيتـه تجـاه مـادة                

 الفيزياء على وجه الخصوص

لعليا والتربية وكليات العلـوم فـي       تفيد هذه الدراسة كثيرا من الباحثين في مجال الدراسات ا          .5
أقسام الفيزياء بكيفية بناء وتصميم برامج إرشادية عالجيـة أو تشخيـصية للتغلـب علـى                

 .صعوبات التعلم 

تفيد المعلمين الذين تم اختيارهم لمهنة التدريس في توضيح هذه الصعوبات وبالتالي كيفيـة               .6
 .نامج المقترح في عالج هذه الصعوبات معالجتها والحيلولة دون حدوثها واالستفادة من البر

قد تفيد هذه الدراسة المشرفين التربويين وواضعي المناهج  فـي تـصميم وبنـاء المنـاهج             .7
 . الدراسية والخطط العالجية لصعوبات التعلم في مباحث تعليمية أخرى 
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  :حدود الدراسة 
  :تقتصر الدراسة الحالية على ما يلي           

 األول الثانوي في مدارس قطاع غزة الحكومية في الفصل الدراسي           طالب الصف األول   .1
  . أسابيع ثمانيةلفترة زمنية مدتها  م 2009-2010

:  في مـادة الفيزيـاء وهـي          دراسية تقتصر الدراسة على صعوبات تعلم أربع فصول       .2
 . والشغل والطاقة ،قوانين نيوتن في الحركة، العزوم والقوى ،المتجهات

اختبـار تحـصيلي و اختبـار       ( وكذلك باألدوات   ،العينة المستخدمة فيها   الدراسة ب  دتتحد .3
 .)تشخيصي 

  
  -:مصطلحات  الدراسة 

   :الصعوبة  
تحقيق األهداف المرجـوة مـن       يحول دون توصل أفراد العينة إلي        معوقكل  " الصعوبة  هي    
  . "المادة الدراسية 

  
  صعوبة التعلم 

   .لعقلية المهمة في تحصيل المادة الدراسيةالقصور في قدرة أو أكثر من القدرات اهي 
  

  صعوبة تعلم الفيزياء 
مادة الفيزياء للصف األول    القصور في قدرة أو أكثر من القدرات العقلية المهمة في تحصيل            هي  

  "وحدة الميكانيكا " الثانوي في الفصل األول من الكتاب المدرسي 
  :البرنامج 
فاهيم واألنشطة والخبرات المتنوعة التي يـتم تقـديمها         مجموعة من المعارف والم   "البرنامج هو   

  . بهدف تحقيق األهداف التربوية المنشودة الفيزياءبقصد عالج الصعوبات الحادثة أثناء تعلم 
  :المحوسبالبرنامج 

وتحتوي علـى مجموعـة مـن األهـداف          ،  باستخدام البرامج المحوسبة   ةوحدة دراسية مصمم  
التي تحقق األهداف   ، أساليب التقويم    ،والفيديو  ، والوسائل التعليمية    واألنشطة،والخبرات التربوية   
  .التربوية المنشودة
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   :الفيزياء
 في دولـة    األول الثانوي  للصف    العالي هو ذلك المنهاج الذي أقرته وزارة التربية والتعليم        "    

   . فلسطين
 

  :مخططات المفاهيم 
 العالقات المتسلسلة   خطيطية ثنائية األبعاد توضح    رسوم ت  أنها) 652: 2001 ،زيتون(يعرفه     

 .  بين مفاهيم فرع من فروع المعرفة والمستمدة من البناء المفاهيمي لهذا الفرع مـن المعرفـة                 
مفاهيم المـادة الدراسـية  بطريقـة متسلـسلة            تخطيطية تترتب فيها   أشكال" أنها   الباحثويرى  

 المفـاهيم األقـل شـمولية       إلى واألقل خصوصية    ومترابطة متدرجة من المفاهيم األكبر شمولية     
  واألكثر  خصوصية

الصف األول من المرحلة الثانوية التي تتكون من الـصف الحـادي   :الصف األول الثانوي  
  . سنةة سبع عشر حواليعشر والثاني عشر ويكون متوسط عمر الطالب في هذا الصف
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  :الفصل الثاني
  

 دراسةاإلطار النظري لل
  
  
  

 .صعوبات التعلم  

 .صعوبات تعلم الفيزياء 

 .البرنامج المحوسب  

 .الخرائط المفاهيمية  
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري للدراسة

  : تمهيد 
إضافة ، صعوبات التعلم بشكل عام وصعوبات تعلم الفيزياء بشكل خاص          يتناول هذا الفصل        
، محة تاريخية عـن علـم الفيزيـاء         كما يتناول ل  هيمية  ائط المفا ر والخ ، البرامج المحوسبة   إلى  

وطبيعـة  ،  الفيزياء في فلـسطين    يسوواقع تدر ، في المرحلة الثانوية  وأهداف تدرسيه   ، وطبيعته  
   . يمي فــي فلسطينالنظام التعل

  :صعوبات التعلم
  . موضوع الدراسة جزء منسيبدأ الباحث الحديث عن صعوبات التعلم التي هي    
فقد حـرص   الفيزياء وطرق عالجها     صعوبات تعلم     معالجة ن الباحث بصدد البحث عن     كا ولما

عدم القدرة  ، بطيئي التعلم   " أخرى مثل    التعلم ومفاهيم     صعوبات بالحديث عن التفرقة بين مفهوم    
   ."  وغيرها ، اضطرابات التعلم ، على التعلم 

ة نسبيا فـي ميـدان التربيـة         موضوع صعوبات التعلم من الموضوعات الجديد      يعتبرحيث      
  واهتماما فريدا ، بحيث أصبحت محورا للعديد من األبحاث         عاًر شهدت نموا متسا   والتي الخاصة،

، وكانـت تعـرف مـن قبـل          )1966(  فقد شاع الحديث عنها مع بدايـة العـام         والدراسات،
بات الـتعلم،  عدم القدرة على التعلم، واضـطرا :  من المصطلحات وذلك مثل   بعدد المتخصصين
 التعلم، والعجز عن التعلم أو اإلعاقة الخطيـة، فالمالحظـة أن أدبيـات              ومشكلة وإعاقة التعلم، 
  . إلى صعوبات التعلم التي تشير بالتسمياتتزخر التربية الخاصة

 صعوبات الـتعلم أكثـر      مصطلح ولقد تم االتفاق بين أخصائي التربية الخاصة على أ ن                 
  ).166: 1989الخطيب وآخرون،.( في ميدان التربية الخاصةالمصطلحات قبوال 

 يقبل عليـه    علما  وهذا االهتمام المتزايد بدراسة صعوبات التعلم، وتفريدها ، وجعلها         قبالهذا اإل ل
 عرض  الضروري ر من الباحثين في مجاالت التربية، وعلم النفس والعالج النفسي، كان من           يكث

 ما المقـصود    نعرف ، وقبل الحديث عن المبررات، فيجب أن      مبررات االهتمام بصعوبات التعلم   
 هذه   عن خصائص الطلبة ذوي صعوبات التعلم وتصنيف       أيضا  وسيتم الحديث  ، بصعوبات التعلم 

حب الـصعوبة لكـي       القارئ في ذهنه تصور واضح لصا      يضع الصعوبات ومعرفة أسبابها كي   
  .يستطيع التعرف عليه
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ـ         بد لصعوبات التعلم من ت     وال    وتوضـيح  ا  شخيص وعالج لذا سيتناول الباحث الحـديث عنه
 االختبـارات  ولمـا كانـت   . الخطوات العالجية لهذه الصعوبات بطريقة متسلـسلة وواضـحة        

 الباحـث   دفع التشخيصية لها دور كبير في الكشف عن هذه الصعوبات لدى الطلبة، األمر الذي            
  .ن هذه الصعوباتللحديث عن أهداف هذه االختبارات وأهميتها في الكشف ع

 في الصف العاشر وتستمر حتي المرحلة       أصعوبات التعلم في الفيزياء تبد     المعروف أن    ومن    
الثانوية وربما بداية المرحلة الجامعية كما يمتد تأثير مشكالت وصعوبات تعلم الفيزياء إلي جانب              

  .ية والعلمية  اليومية والمهنه التأثير عليه في حاجياتإليسيرة الطالب األكاديمية 
 مـا قـورن     إذا االهتمام بها كان بطيء      إيقاعوبرغم أهمية تأثير صعوبات تعلم الفيزياء فأن            
 من الصعوبات ويري الباحث مـع مجموعـة مـن           أخري أنماطيقاع االهتمام الذي حظيت به      إب

خصص له  دريس الطالب للفيزياء ال ي    تر ل اء وموجهيها على أن المنهج المقر     مدرسين مادة الفيزي  
  .ة والمعمليةيبيالوقت الكافي لتدريسه من حيث الممارسة والتطبيقات التدر

  
ـ سنوات ي سبع  ومن خالل تدريس الباحث لمادة الفيزياء ألكثر من                             ضح أن تـدريس مـادة      ت

  :الفيزياء يعتريها الكثير من نقاط الضعف التي تتمثل فيما يلي

  . الكافي على ضرورة توافر المعلومات السابقة المتعلقة بالموضوع تأكيدال باالهتمامعدم  .1
 السريع في تقديم العديد من المفاهيم والقوانين وعـدم التأكـد مـن              االرتفاعالسرعة أو    .2

  .هضمها أو استيعابها 
  . الترابط المنطقي في عرض وتقديم استراتيجيات تناول الفيزياءإلي االفتقار .3
 التركيز والممارسة الكافية خـالل العديـد مـن          إليالفتقار   والتواصل وا  االتصالسوء   .4

   .سيةي التدراألنشطة
 ممارسة تناول الرياضـيات     إلي بالطالب   لالنتقالعدم االهتمام بتقديم الممارسة الموجهة       .5

  . حيث تعتمد مسائل الفيزياء على الرياضيات ذاتيا وعلى نحو مستقل
 نـوع مـن     وإحداثة المقررات السابقة    عدم اهتمام كل من الطالب والمدرسين بمراجع       .6

  . واالستمرارية في تناول الفيزياءالتكامل
  

  -:المقصود بالتعلم
التعلم عملية فرضية ال يمكن مالحظتها بصورة مباشرة وإنما يستدل عليها من مظاهرهـا                    

 للسلوك  المختلفة وهى عملية تبدأ عند الفرد منذ والدته بحيث تساعده على اكتساب أساليب جديدة             
 تكيفه مع البيئة وسيطرته عليها كما تتفق هذه األساليب مع ميوله وتؤدى إلى إشـباع                إلىتؤدى  

  .حاجاته وتعمل على تحقيق أهدافه
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 كل لحظة نتيجة    أمامناحدث  ي هو ما مألوف لدينا جميعا    ال التعلم   نأ" الشرقاوى   أنورويرى         
ا مسألة مثيرة   ين ذلك يبقى تعريفه عل    لى يوميا وع  اداألفر تواجه   التي والمواقف المتنوعة    لألحداث

 ال يمكن مالحظة عملية التعلم بحد ذاتها بـشكل مباشـر وال يمكـن               أنه ذلك   يللجدل والسبب ف  
 يمكن تدريسه هـو     ي الوحيد الذ  يء تدريسها كوحدة منعزلة والش    أو كوحدة منفصلة    إليها اإلشارة
 عملية التعلم على    إلى عملية التعلم ولذلك ينظر       غير أخرىوالسلوك يعتمد على عمليات     ،السلوك  

  .)27:1983،الشرقاوي.( عمليه افتراضية يستدل عليها من مالحظة السلوك ذاتهاانه
 فـى حيـاة     وأساسـية  عملية التعلم عمليه بديهية طبيعية       أن)  26:1997(ناهيةأبو  ويشير       

 وعندما يكبـر تـزداد      اإلخراج فيتحكم   وال واألكلالطفل يتعلم اللغة وارتداء المالبس       ف اإلنسان
 الـسلوك   أسـاليب  تعلـم    فـي متطلباته الجسمية والنفسية وتزداد اتـصاالته وعالقاتـه فيبـدأ           

 المدرسـة   فـي كيف يقابل الناس ويتصرف معهم وكيف يحدثهم ومن خالل وجوده           و،االجتماعي
 التفكير واالتجاهـات    أساليبيكتسب العديد من المعلومات والمهارات وعندما يصبح راشدا يتعلم          

  ") المجتمع نتيجة احتكاكه بالحياة العامةفيوالقيم والتقاليد السائدة 
  

  -:ولقد عرض للتعلم العديد من التعريفات نذكر منها

التعلم هو عملية تغيير به دائم فى الـسلوك الفـرد نتيجـة             )"27:1983،الشرقاوي(يعرفه   
  ".لحيا لدى الكائن األداء تغير فيويظهر ،الممارسة 

 عـن طريـق   اإلنـسان  كل ما يكتسبه بأنه " 1988:  9  )  ، وآخرونالزيود ( ويعرفه  
  " .الممارسة والخبرة 

 تعديل في السلوك وانه ذاتي ، أي يصدر         بأنه ) " 36 : 1996 ،   وآخرونخليل  ( ويعرفه   
  " .لنشاطه وخبراته السابقة ويمكن قياسه ة عن الفرد نفسه نتيج

 نتيجة للخبرة   األداءهو عملية تغير دائم نسبيا في        ) " 28 : 1997ه ،   أبو ناهي ( ويعرفه     
   ".األداء التغير في ة قياسه نتيجأو التدريب ، ويمكن مالحظته أووالممارسة ، 

 حدوث أي تغيير دائم نسبيا علـى الـسلوك او           بأنه ) " 199 : 1998عدس ،   ( ويعرفه     
ن التفاعالت بين الفرد  ، البيئة التي يعيش          مجموعة م  أوالمعرفة والذي سببه تفاعل معين      

  " .فيها 
 التعلم هو تغيير وتعديل     أنعلى   ظاهريا في تفسيرها للتعلم ، إال أنها تتفق          اتتختلف هذه التعريف  

 تـشكل هـذه     إنمافي السلوك ثابت نسبيا ناتج عن التدريب وليس بفعل عوامل النضج والنمو ،              
  .العوامل شرطا من شروط التعلم

 تعدله وهذا التغييـر     أو مهارات تغير سلوكه     أو معلومات   إلىهو عملية يتعرض فيها المتعلم      ف   
  . أيضا  بوجودهم أو ذلك يحدث بدون وجود معلمين إلى باإلضافةثابت نسبيا 
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 التعلم بمعناه العام في حياتنا اليومية نجد انه محصلة تفاعالت الفـرد مـع           إلى إذا القينا نظرة     
 إلـى   القينا نظرة  إذا أما الفرد  في لحظه ما وموقف ما ،          أداء انه العامل الذي يحدده      البيئة ، أي  

 عملية في العلوم الطبيعية كالمغناطيسية      أيالتعلم من الناحية العلمية ، وجدنا انه عملية فرضية ك         
ـ             أنوالجاذبية حيث    ا  هذه العمليات الفرضية ال تالحظ مباشرة بل يستدل عليها عن طريق نتائجه

 ما نالحظه هو مجموعة االستجابات التي يقوم بها الفرد فـي موقـف مـا                أو األداءولذا يكون   
  . من السلوكقياسه الجزء الذي يمكن األداءوتكون قابله للقياس وبهذه الصورة يصبح 

 تعديل ثابت نسبيا في سلوك التلميـذ  بأنهومن خالل ما تقدم يمكن تعريف التعلم تعريفا بسيطا             
  .ن الممارسة ناتج ع

  :معايير التعلم
ستدل علي حدوث التعلم من سلوك الكائن الحي في الموقف التعليمـي             نه ي أ يتبين  مما سبق       

 قبل وبعد وجوده في الموقف التعليمي ، ويعني ذلك ضرورة وجود            أدائهوذلك بقياس الفرق بين     
التعلم بشكل فعال عند التالميذ      ، حتى يمكن الحكم على حدوث التعلم ولكي يحدث           األداءتغير في   

   -: )75 :1997أبو ناهية ، ( ينبغي توفر عدة معايير من أهمها
 :ارتباط التعلم بالممارسة  .1

  من شروط التعلم الجيد ، وذلك الن التعلم هو تغير فـي            أساسيا تعتبر الممارسة شرطا             
 الفرد  أو بذل الكائن الحي     إذا إالالتعلم   الناتج عن الممارسة ولذلك ال تتم عملية         األداء أوك  السلو

 أو خفض التـوتر ،      أو األداء تحسين   إلىالمتعلم نشاطا بارزا من جانبه بحيث يؤدي هذا النشاط          
انتقال المهارة و المقصود هنا بالمهارة ليس مجرد تكرار النشاط المطلوب تعلمه من غير هدف               

 تحـسين   إلىجهة لغرض معين والذي يؤدي       دون توجيه بل المقصود بها تلك الممارسة المو        أو
 .أداء المتعلم  

 :مشاركة المتعلم في التعلم  .2

 .  واشتراكه في العملية التعليمية ايجابياإسهامهفالمتعلم يتعلم جيدا ، عندما يكون            

 :مراعاة مستوى المتعلم  .3

 العملية التعليمية ال تناسب     أهداف فالمتعلم يقل حماسة وقدرته على التعلم عندما تكون                   
  .مع قدراته

 
 :ارتباط التعلم بحاجات المتعلم  .4

 .فالمتعلم يتعلم جيدا وتزداد فترات تذكره عندما يصبح التعلم جزءا مكمال لنظام حياته           

 :ارتباط التعلم باستعداد المتعلم  .5

  . المادة المتعلمة أو ةجرب فالمتعلم يحصل على المعاني عندما يكون مستعدا لنوع وطبيعة الت
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  : المعلمأوتجنب كراهية المتعلم للمادة  .6

     نوعا من المقاومة    نفسه فالمتعلم تقل الرغبة و القدرة لدية على التعلم عندما يحمل في                     
 . المادة يعوق التعلم أو التحيز ضد المدرس أوللعملية التعليمية ، فالتعصب 

  :تجنب التكرار الممل  .7

 العزوف عن التعلم    أو انه قد يسبب الملل      إال ،   م التكرار يساعد على تثبيت التعل     أنرغم          
  .  استخدم بكثرةإذاعند المتعلم 

 

  -:خصائص التعلم الصفي الفعال
 بسبب مروره ، او تعرضـه       اإلنسانإن التعلم هو العملية التي ينتج عنها تغير في سلوك                 
 الحادثـة فـي     اآلثار يستدل عليها عن طريق      وإنماملية ال نالحظ مباشرة      ، هذه الع   جديدةلخبره  

 .السلوك 

  -:والتعلم الصفي الفعال يتميز بعدة خصائص منها 

 في عملية التعلم الصفي يجعلهـا علـى         األهدافوضوح األهداف ، وذلك الن وضوح        .1
في نفـس    كان لها معنى     إذا واضحة   األهداف وتكون   وميولهعالقة مع حاجات الطالب     

  .الطالب  
فكلما كان التعلم ذا اثر في نفس المتعلم ويحس معه بـالتغير            : إن يبقى اثر لدى المتعلم       .2

 .الذي أحدثه في سلوكه كلما كان فعاال له مردوده وعطاؤه  

 حتى يكون مستمرا أي قابال للتطبيق والتعمـيم         وإدراكهإن يكون مبنيا على فهم المتعلم        .3
 فالتعلم الفعال هو الذي يمكن المتعلم من استخدامه واإلفادة          أخرىوالتوظيف في مواقف    
 .منه في مواقف جديدة  

إن يكون ميسرا ذاتيا يقوم على مبادرة المتعلم ونشاطه فكلما كان التعلم فرديا بعيدا عن  .4
 يسلكه واألشخاص الذين يستعين أناللفظية والتلقين يختار فيه المتعلم الطريق الذي يريد 

-37 : 1989الزيود ، ( يقدر ويقيم النتائج التي حصل عليها كلما كان فعاال بخبراتهم و
38( . 

 التدريس حيث يختلف األفراد في قدراتهم وتلك الفروق تبدو          أثناءمراعاة الفروق الفردية     .5
  . بصورة جلية في الجانب العقلي والقدرات الخاصة والميول واالستعدادات

 
 إنئص السابقة  ضرورية لعملية التعلم حتى يكون فعاال حيـث             الخصا أنيتبين مما سبق           

 زيادة دافعية المتعلم على التعلم ويشعره بالنجاح ويقوي فيه الثقة بقدرته ويصوب             إلىذلك يؤدي   
  .خطا عقب حدوثه 

   .والمشابهة والتمييز باستخدام اللغة الرمزية وهو تصور سهل يختصر ويلخص األحداث الكثيرة
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  :ت التعلم  صعوبامفهوم
  العديد من التعريفات والمفاهيم والمصطلحات التي أطلقت لتدل على الطالـب الـذي             هناك      
  من صعوبات التعلم، فقد أكدت معظم تعريفات صعوبات التعلم على الصعوبات الدراسية،            يعاني
 تنـاول  حين حاول بعضها الربط بين مستوى القدرة العقلية ومستوى التحصيل، والقليل منها              في

 الحواس، وتلف المخ والجهاز العصبي، كما يـرى الباحـث أ ن الكثيـر مـن هـذه        اضطراب
 في النسبة التي يمكن من خاللها الحكم على درجة الـصعوبة فـي االختبـار                اتفقت التعريفات

على األقل من أفراد عينة البحث إلى الحل الـصحيح فـي            % 25 توصل   عدم التشخيصي وهي 
  .يصيالتشخ بنود االختبار

  
  -:) 12-11:1998العدل ،(أهم تعريفات صعوبات التعلم  

بأنها كل ما يعوق التالميذ عن استيعاب مفهوم أو الوصول إلـى حـل              " حيث عرفها البعض       
  ."مشكلة

  ." إحدى العوامل التي تؤدي إلى حدوث الخطأ الشائع " هي أو
  لسؤال نتيجة عدم المعرفة أو فهم بعدم القدرة إلى الوصول لإلجابة الصحيحة الشاملة عن ا"أو

  ." المادة ومهارتها العقليةمحتوى
  بأنها القصور في قدرة أو أكثر من القدرات العقلية المهمة في تحصيل المادة الدراسـية ،                "أو   

  جانب آخر يرى البعض، أن صعوبات التعلم تشير إلى مجموعة متباينة من االضطرابات             وعلى
 القدرات من حيث االستماع، واالنتباه، والكالم، والقراءة ، والكتابة ،          في اكتساب واستخدام     تعيق

  ونفترض في هذه االضطرابات أن تكون ناتجة عن خلل وظيفي في الجهاز العصبي             والحساب،
  عقليا ، أو تخلفًا حسيا ، أو ليست اضطرابات نفسية، أو حرمان              ، أو أنها ليست تخلفًا     المركزي

  .  "بيئي ثقافي اقتصادي 
 علـى   الفرد العائق أو العقبة التي تحد من قدرة      " بأنها  ) 1988فيصل الزراد،   ( كما يعرفها      

  " .التعلم، ومن سير هذه العملية ونموها بالشكل الصحيح
 % 25ما يعجز عنـه     : " ن الصعوبة هي  على أ  ) 739:1991الطنطاوي والغنام،   ( ويؤكد       
  ."الختبار التشخيصي العينة عند إجابتهم على اطالب من
%  25الصعوبة هي العائق الذي يحول دون توصـل        "  :، فيعتبر أن  )86: 1994عطية ،   (أما  

  " .على األقل من أفراد عينة البحث إلى الحل الصحيح
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 دون  تحول اإلعاقات التي "  عرف مفهوم صعوبات في معجم المصطلحات التربوية على أنه           وقد
 بالتلميذ  مرتبطة جوة من العملية التعليمية، وقد تكون صعوبات      الوصول إلى تحقيق األهداف المر    

 نفسها كأساليب   التعلم نفسه سواء كانت اجتماعية أم اقتصادية أم نفسية، وقد تكون مرتبطة بعملية           
ــسائد داخــل  ــاخ العــام ال ــم أو المن ــدريس المــستخدمة أو شخــصية المعل                "المدرســة الت

  ). 122 :1996اللقاني والجمل، (
  

  : بين مفهوم صعوبات التعلم ومفاهيم أخرى التفرقة
  الضروري التفرقة بين مفهوم صعوبات التعلم وبعـض المفـاهيم األخـرى، كالتـأخر              من    

  وبطء التعلم، والضعف العقلي، حيث أن البعض يخلط بين هذه المفـاهيم، فمـصطلح              الدراسي،
  وذلك ألن التخلف الدراسي يشير إلى ذلك        التعلم يختلف عن مصطلح التأخر الدراسي،      صعوبات
  المتخلف الذي يعجز عن مسايرة زمالئه في المدرسة، لسبب من أسباب العجز العقلية أو              التلميذ

  أو النفسية أو الجسمية، وبناء على ذلك فالتأخر الدراسي يمكن أن يكـون خلقيـا، أو                االجتماعية
 بطء التعلم فهو مصطلح يشير إلى       أما، لوقت نفسه  ، ويمكن أن يكون وظيفيا وخلقيا في ا        وظيفيا

 في المدارس، ألنه يجد صـعوبة فـي        اكتشافهم التالميذ الذين يتمتعون بمستوى ذكاء عادي ويتم      
 وهي حاالت غير سوية من الجانب       النفسية، تكييف نفسه مع المناهج األكاديمية، أو في العيادات       

  ). 1989:176عم، عبد المن( النمائي، وغير قادرة على التعلم
 حالة نقص، أو تأخر، أو توقف، أو عـدم اكتمـال النمـو            :"  الضعف العقلي فيعرف بأنه    أما    

  والمعرفي، يولد بها الفرد أو تحدث له في سن مبكرة، نتيجة لعوامل وراثية أو مرضية أو                العقلي
 عف مـستوى   تؤثر على الجهاز العصبي، ما يؤدي إلى نقص الذكاء وتتضح آثارها في ض             بيئية

  ). 4 :2003الفوري، (أداء الفرد في المجاالت التي ترتبط بالنضج ، التعلم، والتوافق النفسي 
 وأنـشطة   أصحاب صعوبات التعلم ، فهم التالميذ الذين ال يقدرون على اإلفادة من خبـرات              أما

 الـذي   نالتمك التعلم المتاحة في حجرة الدراسة أو خارجها، وال يستطيعون الوصول إلى مستوى           
 جـسمية   إعاقات يمكن الوصول إليه، على الرغم من أنهم يتمتعون بذكاء متوسط وال يعانون من            

التحصيل بين ما هو     أو انفعالية، إال أن هناك فرقًا بين تحصيلهم الدراسي وقدرتهم الحقيقية على           
  ).372 :1999يحيى، (كائن ، وما يجب أن يكون 
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  :لم  االهتمام بصعوبات التعمبررات
 النفـسي   الخطأ ترك صعوبات التعلم في المدرسة للصدفة، أو التجربة والخطأ، أو العنف     من    

 والتقصي وما يترتب عليه من إصابات نفسية، بل يجب أن نضع هذه الصعوبات موضع االهتمام             
 حجرية  عصور العلمي الهادئ الرزين حتى نفهم ونعالج عالجا ينتمي إلى عصرنا هذا وليس إلى            

 في طريـق    وحركته حيقة ، ألن كل إنسان يريد أن يتعلم يواجه صعوبة أو مشكلة أثناء سيره             س
 إلـى الكبيـر     الصعوبة التعلم، فليست الصعوبة متوقفة على المتعلم الصغير المبتدئ ، بل تتعدى          

 بمعالجـة   مرهـون  الراشد، فصعوبات التعلم جزء من التعلم ، وكأن نجاحنا في صعوبات التعلم           
أهـداف الـتعلم     ت، لذلك إذا استطعنا أن نتغلب على صعوبات التعلم تمكنا من تحقيـق            الصعوبا

  ).18:1990عثمان، (
  

   : الباحث أن هناك عدة مبررات لالهتمام بصعوبات التعلم، وذلك من خاللويرى

 أو ل التعلم يترتب على وجودهم مشكالت مدرسية        التالميذ الذين يعانون من صعوبات في مجا       •
  .سلوكية تؤدي بهم إلى سوء التوافق وربما تؤدي بهم إلى ردود فعل سلبيةأسرية و

  ضرورة االستفادة من صعوبات التعلم من قبل المعلم ، ألن ذلك يعطيه عمق استبـصار فـي                 •
 عملية  التعلم، واإلسهام في معرفة صعوبات التعلم وعالجها يزيد من اندماجه وتعميقه في            عملية
  .التعلم 

 للمراجعة راجع عن كثير من األفكار حول أمور سلمنا بها ، وإنها دائمة ال تخضع              التنحي والت  •
  .والقصور المعرفي،وال للتطوير، منها إصدار الحكم على التالميذ بالضعف العقلي 

  
   الطلبة ذوي صعوبات التعلم خصائص

-281 :2007عفانة وآخرون،   (يتصف الطلبة ذوي صعوبات التعلم بكثير من الخصائص أهمها        
280 (:            

  .قصور في التعبير عن ذاتهم والتعامل مع اآلخرين. 1
  .غالباًَ ما يظهر عليهم التشتت في االنتباه . 2
  .النشاط والحركة الزائدة. 3
  .ال يكمل ما يبدأ به من عمل عندما يطلب منه ذلك . 4
  .ضعف اكتشاف أخطائه بنفسه. 5
  .ضعف التناسق الحركي. 6
  .تمييز والذاكرة السمعية أو البصريةقصور في ال. 7
  .عدم كتابة ما يطلب منه بالشكل الصحيح. 8
  .صعوبة إجراء العمليات األساسية في الرياضيات. 9
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  .يحتاج إلى وقت طويل لتنظيم أفكاره قبل أن يستجيب . 10
  .تقلب حاد في المزاج . 11

                             
 كر، من أبرز العالمات التي تميز صاحب الصعوبة في الـتعلم           هذه الخصائص سالفة الذ    نإ    
  غيره، لذا ال بد للمتخصصين والمعلمين من دراستها جيدا وأخذها بعين االعتبار حتى يـتم               عن

  على الطالب الذين يعانون من صعوبة في التعلم وبالتالي تتوفر لهـم الـسبل الالزمـة                التعرف
  . منذ بداية ظهور الصعوبة للعالج

  
  : صعوبات التعلم صنيفت

 لألخصائيين،  مشكلة صعوبات التعلم من المشكالت المحيرة وغير الواضحة بشكل كبير          تعتبر   
النـواحي   حيث إن التلميذ لديه قدرات عقلية كالعاديين، ولكنه يخفق في ناحيـة أو أكثـر مـن                

  )281 -282 :2007عفانة وآخرون، :(األكاديمية وغيرها، وإليك تصنف صعوبات التعلم 
  :صعوبات التعلم النمائية : ال أو

 الدراسي  عن التوافق  المسئولة صعوبات تتعلق بنمو القدرات العقلية والعمليات الحسابية         وهي    
 التفكيـر،  االنتباه، اإلدراك، (للطالب، وتوافقه الشخصي واالجتماعي والمهني، وتشمل صعوبات      

 يحـدث  اه هو أولى خطوات التعلم وبدونـه ال        ومن المالحظ أن االنتب    ،) وحل المشكالت  ،التذكر
 االضـطرابات  وما يترتب على  ، وما يتبعه من عمليات عقلية مؤداها في النهاية التعلم           ،اإلدراك

 بـالقراءة  في إحدى تلك العمليات من انخفاض مستوى التلميذ في المواد الدراسـية المرتبطـة             
   .المدرسة ى الطفل عادة في مرحلة ما قبلوتظهر صعوبات التعلم النمائية لد. وغيرها،والكتابة 
  :صعوبات التعلم األكاديمية : ثانيا
 والكتابـة والحـساب   ، وذلك مثل الضعف في القـراءة        ، في ضعف األداء األكاديمي    وتتمثل    

 وتظهـر هـذه     ، وهي نتيجة ومحصلة لـصعوبات الـتعلم النمائيـة         ، والتعبير الكتابي  والتهجئة
  . مرحلة المدرسة األطفال فيلدى الصعوبات

 وصعوبات الـتعلم األكاديميـة، فكـل      ، الحقيقة توجد عالقة بين صعوبات التعلم النمائية       وفي   
 وليس كل صعوبة تعلم أكاديمية قـد توجـد        ، تعلم نمائية قد توجد صعوبة تعلم أكاديمية         صعوبة

  . صعوبة تعلم نمائيةبالضرورة
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 إلى أن مصطلح صعوبة التعلم يرجـع         ، )492:1996( د أشار السرطاوي في دراسته      وق    
 الذين يعانون من صعوبة واضحة في أحد الموضوعات األكاديمية السابقة الـذكر،             األطفال إلى

  يتمتعون به من قدرات عقلية عادية ظهرت في أدائهم المناسب في بقية الموضوعات             مما بالرغم
ها صعوبات خفيـه، ولهـذا       هنا تكمن الخطورة في صعوبات التعلم، من حيث كون         من .األخرى
 أن ننتبه إلى موضع صعوبات التعلم مع بداية مرحلـة الطفولـة، أي قبـل دخـول                  علينا يجب

 صعوبات التعلم النمائية والتي من خاللها نستطيع أن نحل المـشكالت التـي              فنكشف المدرسة،
  ).283:2000عدس ،  (  الصعوبات األكاديمية تظهر في

  
  : صعوبات التعلم أسباب

  الدراسات التي تناولت موضوع صعوبات التعلم، وأرجعت معظـم هـذه الدراسـات             تعددت   
 تلك الصعوبات يعود إلى طبيعة المتعلم وميله للتعلم، باإلضافة إلى نظام التدريس نفـسه               أسباب

 وغيره مـن األسـباب،      ، صعوبة المادة الدراسية نفسها، أو قد يكون السبب المعلم نفسه          إلى أو،
لم تزل هذه الصعوبات،     لها تجعل فئة هؤالء الطالب في تأخر دراسي مستمر، ما          خال من والتي
 لصعوبات التعلم أسباب عديدة، منها البسيط والذي يزول بسهولة، ومنها المعقد، فقـد              يكون فقد
  المختصين في مجال صعوبات التعلم على العوامل المؤثرة في صعوبات التعلم مـع             معظم اتفق

  .يف لها  في التصناختالفهم
  

  : فإن األسباب األساسية وراء صعوبات التعلم تتلخص باآلتي ولهذا
  :أسباب عضوية بيولوجية. 1

   األطباء إلى أهمية األسباب البيولوجية لظاهرة صعوبات التعلم، وترجع إصابةيشير           
  :وأهمها/ ية  والتي تعني تلف في عصب الخاليا الدماغية إلى عدد من العوامل البيولوجالدماغ
   السحايا أو التهاب الخاليا الدماغية، والحصبة األلمانية، ونقص األكسجين، أو صعوبةالتهاب
  ين هنا ظهرت المصطلحات الطبية الت أو الوالدة المبكرة أو تعاطي األم للعقاقير، ومالوالدة،

  ).209:2001الروسان، (تدل على األساس البيولوجي لموضوع صعوبات التعلم 
  

  ) :جينية( أسباب وراثية .2

   من )  %40- % 25( نسبة  ترى معظم الدراسات التي تناولت صعوبات التعلم أن         
   ممن يعانون من صعوبات التعلم ، قد انتقلت إليهم بفعل الوراثة، فقد يعاني األخوةاألطفال

  والعمة ، أو الخال داخل العائلة الواحدة من صعوبات مماثلة ، وقد توجد عند العم واألخوات
   أو عند أبنائهم وبناتهم، وترى الدراسات التي أجريت على العائالت وعلى التوائم أنوالخالة،

   ).42: 2000عدس ، ( العامل الوراثي هو العامل الهام في حصول مثل هذه الصعوبات 
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  :وسوء التغذية) الحسي(الحرمان البيئي . 3

   وعدم تعرض الطفل للمثيرات الحسية يضعف من، أن ضعف اإلحساس المبكرحيث          
   وبعض الوظائف العقلية، وأن نقص التغذية والحرمان البيئي واالجتماعي، خاصة فيمدركاته،
  . األولى من حياة الطفل ، هما أكبر العوامل المؤثرة في صعوبات التعلم عند األطفال السنوات

  ).140:2000القاسم ، ( 
  

  :عوامل كيميائية . 4

 العوامل متمثلة في األدوية، والعقاقير، واألحماض األمينية وغيرها، فقـد نجـد            وهذه           
 المحيط بالطفل قد يسبب صعوبات تعلم، فهذه المواد السامة قد تتسرب عبر التربة              البيئي التلوث
ا الدماغ،   المتناول، أو عبر المياه التي يشربها اإلنسان، مما قد يسبب ضررا في خالي             الغذاء إلى

  الطفل لإلشعاعات الكيميائية أو الذرية، كما في حالة عالجه من بعض األمراض            تعرض وكذلك
  ).48:2002طيبة وأبو نيان،  (الًكالسرطان، والذي قد يعرضه لمشكالت تعليمية مستقب

  
  :المؤثرات الجسمية  .4

  .عاقة في ضعف البصر وضعف السمع الذي ال يصل إلى حد اإلالمتمثلة             
  

   :المؤثرات النفسية. 6

تراجع في الذاكرة البصرية أو تأخر في اللغة والنطـق أو اضـطرابات             :  مثل وذلك            
  . التفكيرية غير المناسبة، وانعكاسات ذلك نفسيا على الطالبوالقدرات االنتباه،

  
  :المؤثرات البيئية  .8

 حجـم األسـرة،وكذلك  : صعوبات التعلم مثل  المؤثرات البيئية والتي هي أحد أسباب        ومن       
  وسوء معاملة اآلباء لألبناء وعدم رعايتهم، والبيئة المدرسية المتعلقة بـسلوك المـدرس             دخلها،
  التدريس غير المناسبة وعدم جاذبية المادة الدراسية، باإلضافة إلى سوء العالقـة بـين              وطريقة
 كل هذه األسـباب والتـي يترتـب عليهـا            وزمالئه، وعدم القدرة على العمل الجماعي،      التلميذ

خيـر الـزراد،    (ويـرى  . العوامل الوظيفية أو الجسمية تساهم في صعوبات التعلم        من مجموعة
131:1989( .   

  
 التعلم، ليس معناه بالضرورة وجـود       صعوبات ن وجود مثل هذه العوامل المساهمة في وجود       إ  

  .صعوبة في مجال التعلم 
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  :لم  وعالج صعوبات التعتشخيص
  تشخيص األطفال ذوي صعوبات التعلم من أهم المراحل التي يبنـى عليهـا إعـداد               يعتبر     

  البرامج التربوية العالجية، حيث أنه يحدد لنا نوع الصعوبة التي يواجهها كـل طفـل،               وتصميم
  العالجية الخاصة بهذا النوع من الصعوبات، فعادة ما يشتبه المعلم بوجود صعوبة في             والطريقة

  لدى التلميذ عندما يالحظ لدى التلميذ عجز عملي في أداء واجباته المدرسية، مع صـعوبة               لتعلما
  التعلم واالكتساب تفوق معظم التالميذ اآلخرين، أو الضعف في أداء أنواع من السلوك يقـدر               في

 ت غيره من نفس العمر والمستوى العقلي، ويالحظه المعلم من خالل التدريبات واالمتحانا            عليها
  ).187 :1997الزراد، (واألنشطة 

 الرئيسية  أهمية قياس الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وتشخيصهم في كونها البوابةفتكمن    
 الصعوبات التي تدخل من خاللها للتعرف على فئات الطلبة غير القادرين، بما فيهم ذوي

 العادي،  كل من المعلمالتعليمية، مما يستدعي توفير أدوات قياس وتشخيص مناسبة، يستطيع
  وتقديم الخدمات التربوية،ومعلم التربية الخاصة أن يتعرف من خاللها إلى هؤالء الطلبة

  ).229:2000عبد الهادي و آخرون ، ( ، والتعليمية والعالجية المناسبة لهم 
  

 أكد الشعرواي على أن هناك أربع خطوات أساسية لتشخيص وعـالج صـعوبات              وقد        
   : )169- 168:1985شعراوي ، ( هيالتعلم
  : صعوبات التعلم ذووتحديد الطالب  .1
  يمكن أن يحدد المدرس أي الطالب لديه صعوبات تعلم وذلك باسـتخدام اختبـارات              حيث 

  حيث تدل البنود التي    – مقننة وعمل إحصاء للبنود والتي لم يستطع حلها كل طالب            تحصيلية
  عف عند كل الفصل ككل تركها عدد كبير من الطالب على نقاط ض

  دراسة أخطاء كل طالب على حدة للوقوف على صعوبات التعلم الخاصة وذلك من خالل              ويمكن
   : )280: 1966هندام وجابر، ( المدرس باألعمال اآلتيةقيام

  . مالحظة التلميذ أثناء قيامه بالتعيينات التي يكلف بها•
  . خطوات المسألة أثناء القيام بها األسئلة الشفوية، وحديث التلميذ عن كل خطوة من•
  . دراسة أعمال التلميذ التجريدية، لتحديد صعوبات األفراد أو الفصل•
  . استخدام االختبارات التشخيصية التي وضعت خصيصا للكشف عن صعوبات خاصة•
 قيمـة  ن مالحظة الطالب يوما بيوم والحكم على أدائهم من جانب المدرس الخبير تكـون ذات              إ

  . حيث يستطيع باستمرار تحديد صعوبات التعلم عند الطالب قبل أن تستفحلكبيرة،
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  :تحديد طبيعة صعوبات التعلم  .2
 تشخيـصية،   للمدرس تحديد صعوبات التعلم لدى الطالب عن طريق استخدام اختبـارات           يمكن

 إلـى   المـدرس  ونظرا لعدم توافر اختبارات تشخيصية في كل فروع الرياضيات، فقد يـضطر           
 فـي   عاليـة  دام وسائل أخرى مثل إعطاء الطالب اختبارا تحصيليا مما يجعله يفكر بطريقة           استخ

  .أثناء الحل
 طريقة  هذه الطريقة معلومات عن نقطة ضعف الطالب في تذكر الحقائق أو المهارات أو             وتعطي

  .معالجة المشاكل الرياضية 
 الـب مـن فحـص نتـائج        الحصول على معلومات عن طبيعة صعوبات التعلم عند الط         ويمكن

  السابقة، والتقارير التي تكون مكتوبة عنه، ومما ال شك فيه أن الوقوف علـى طبيعـة                اختباراته
  . التعلم عند الطالب هي خطة أساسية لتحديد خطوات العالج صعوبات

 :تحديد العوامل التي تسبب صعوبات التعلم  .3
 أو ئمة ، أو مقرر غيـر مناسـب        ترجع بعض صعوبات التعلم إلى طرق التدريس الغير مال         قد 

 مادة تعليمية معقدة مثل هذه األشياء يكون من السهل تحديدها، ألنه يكون هناك عدد كبيـر مـن                 
  . يعانون نفس الصعوبةالطالب
 التعليمية  يحدث هذا يجب علينا بالطبع توجيه جهودنا نحو تحديد نقاط الضعف في المادة             وعندما

 تكون هناك صعوبات تعليمية مستمرة للطالب والتـي       وقد .هاأو طريقة التدريس، ومحاولة عالج    
 ولتحديد أسباب هذه الصعوبات، يجب علينا القيام بدراسـة          التعلم ال يمكن إرجاعها إلى خطأ في     
  . ومحيطهلطالب ادقيقة نسلط فيها الضوء على

  :تطبيق الخطوات العالجية. 4
 ، التعليميـة  على التغلب على صعوباتهم هناك نموذج محدد يمكن إتباعه في مساعدة الطلبة        ليس

 إعـادة  ففي بعض الحاالت قد تكون المسألة بسيطة بحيث ال تحتاج إلى أكثر مـن مراجعـة أو                
 الدافع الموضوعات ، وفي حاالت أخرى قد تحتاج المسألة إلى جهد كبير لتحسين            تدريس بعض   

 طريقـة  ر، وعموما فـإن   ومعالجة بعض المشكالت النفسية والتغلب على عيوب طرق االستذكا        
  سببتها  العالج المستخدمة في أي حالة معينة تتوقف على طبيعة صعوبة التعلم والعوامل التي

  الباحث ضرورة األخذ بعين االعتبار جميع الخطوات السالفة الذكر ، والتـي مـن              ويرى      
 سـة لـذوي    تقدم تشخيصا لصعوبات التعلم، مع ضرورة التركيز على تـشخيص المدر           خاللها

  التعلم وخاصة عند دخولهم المدرسة، وهم في السادسة من عمرهم، للتعـرف المبكـر              صعوبات
  هذه الحاالت والقيام بعملية عالجية ألولئك الطالب، كما يجب على المعلمين أن يضعوا هذه              على

  في اعتبارهم ومحل اهتمامهم للوصول إلى مشكالتهم والتغلب عليها،فالطالب بحاجـة           الخطوات
  . من يفهمه ويقدر حاجاته والوضع الذي هو فيهإلى
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  : التشخيصية ودورها في الكشف عن الصعوبات االختبارات

 ذلـك   ويتبين  االختبارات التشخيصية أداة هامة للكشف عن الصعوبات في تعلم مادة معينة ،            تعد
  .من خالل العرض التالي لمفهوم االختبارات التشخيصية وأغراضها

  
  : )Diagnostic Test: ( خيصياالختبار التش

 أو  للطالب  باالختبار التشخيصي ذلك االمتحان الذي يعمل على تحديد نقاط الضعف والقوة           يقصد
 حيث  أخرى، لمجموعة أو مجموعات الطلبة، والذي يأتي في نهاية مرحلة تعليمية وبداية مرحلة           

مرحلة التعليميـة    ال نتقال إلى يتم من خالله تحديد المواضيع المطلوب عالجها وإجراءاتها قبل اال         
   ).60:1989صبري ،  ( التالية
 فـي   القصور عملية تحليل ودراسة لظاهرة ما تعبر عن ناحية من نواحي         "  يعرف على أنه     كما

من بدائل من    أداء التالميذ، وهي تستهدف تحديد األسباب حتى يمكن تحديد العالج وما قد يوجد            
 .) 64:.1996ني والجمـل،    قـا الل(،  لتربـوي المبـذول     أجل تعديل مسار الجهد التنظيمـي وا      

 فـي   التشخيصية تساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعلم العالجي، حيث أنها تفيد           واالختبارات
  الحالية، واألساس الذي يجب أن يبنى عليـه             ت المشكلة أو الصعوبة    كيف نشأ :السؤال عن 
 مهارات المطلوبـة، ويفتـرض فـي البنـد االختبـار           التشخيصي هو التحليل الدقيق لل     االختبار

عفانة وآخـرون،   ( ،     ا الواحد أن يبين جوانب القوة والضعف في مهارة محددة تمام          التشخيصي
2007: 286 .(    
 التـي   االختبارات التشخيصية إلى اكتشاف نقاط الضعف عند المتعلم في المادة الدراسـية            تهدف

والخطوات  لتفاصيل والجزيئات، للتثبيت من معرفته للعناصر     يتعلمها والوقوف على مدى إتقانه ل     
  ). 171 :1996منصور وآخرون، ( الالزم معرفتها للسير في الدراسة بنجاح 

 تعبـر   تهدف االختبارات التشخيصية للتحقق من اكتساب المتعلم كفايات أو مهارات أساسية           كما
 تدربه0  تي تصادفه أثناء تعلمه أو    عن نواتج تعليمية محدودة ومحددة ، وتشخيص الصعوبات ال        

 اإلجراءات والتعرف على مصادر األخطاء سواء أكانت ناجمة عن سوء الفهم أو عدم التمكن من             
 تـصميم  أو العمليات التي تنطوي عليها هذه الكفايات أو المهارات، وبذلك تساعد المعلـم فـي              

من أجـل    خطاء ومتابعة المتعلم  أساليب تعليمية عالجية مناسبة تيسر على المعلم تصحيح هذه األ         
  ). 1995:41عالم، (تحقيق الكفايات أو المهارات المرجوة 
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 فـي   مينا أن الفكرة األساسية في عملية التشخيص هو معرفة مصدر الخطأ المتكرر            ويرى     
 إجابات أو حلول التالميذ في مواقف رياضية معينة، ولكي يتم التوصل إلى ذلـك يـتم تحديـد                 

 لسابقة الالزمة إلجراء هذه العمليات وما يرتبط بها من مفاهيم في تسلسل يبـدأ مـن                ا المتطلبات
  إلى األعقد، ثم يتم توجيه مجموعة من األسئلة التحريرية ، وإن كان من الممكن أن تكون                البسيط
  في الفصل أو في مقابلة شخصية يتم التوصل إلى مصدر الخطأ في هذه السلـسلة، ويـتم                 شفوية
مينـا،  (  يح ما يتصل بها من مفاهيم والتدريب على إجراء العمليـات الخاصـة             ذلك تصح  بعد

139:1994 . (  
ال فمث  عن طريق هذه االختبارات كشف األسباب التي تعيق تعلم الطالب لفكرة معينة،            ويمكن    

 عـدم  قترانات هو إلقد يكتشف المعلم أن السبب في ضعف الطلبة عند إجراء بعض التكامالت ل            
التي  ن بعض القوانين المثلثية، فيفيد ذلك المعلم في التخطيط لبعض األنشطة والتدريبات           تمكنهم م 

  ) 220 :1995 أبو زينة، (، تعالج الضعف و تسهل عملية التعلم 
  تمييز ثالث مراحل أساسية في عملية التشخيص المتجهة إلى الكشف عن صـعوبات             ويمكن    
  : ) 288 :2007عفانة وآخرون، (  وهيالتعلم

  .تحديد التالميذ الذين يواجهون صعوبات خاصة في التعلم . 1
 القيام بدراسة تشخيصية وذلك باستخدام اختبار تشخيصي ، وتحليل استجابة التلميذ لكل بنـد             . 2
  . بنوده، وبخاصة إذا ارتبطت الصعوبة بإحدى المهارات األساسيةمن
 إلـى طرائـق التعلـيم أو المـادة         فقد تعود بعض صعوبات التعلم       –تحديد عوامل الضعف    . 3

 عندما  شديدة الصعوبة ، وهذا النوع من الصعوبات يمكن الكشف عنه بسهولة وخاصة            التعليمية
  .يواجه عدد كبير من التالميذ نفس الصعوبة 

فرعية   فإن االختبار التشخيصي يمكن عن طريقه تعيين مواطن القوة والضعف في مهارة            وبذلك
  .واحدة ومحددة

 العلـوم    ال شك فيه أن االختبار التشخيصي يعتبر وسيلة تعليمية ضرورية في فـروع             ومما    
 حيث يمكن تصميم اختبارات مختلفة تقيس كل منها مدى إتقـان المـتعلم              ،وخاصة مادة الفيزياء  

  . حسابية محددةوقواعد لعمليات
 كلـه  تعلم في االختبار   بأن هذه االختبارات ال تهتم بالدرجة الكلية التي يحصل عليها الم           علما   

  .بقدر ما تهتم بتفاصيل اإلجابة 
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  :صعوبات تعلم الفيزياء
  :لمحة تاريخية عن علم الفيزياء  

قبل  350منذ القدم كان سقوط األجسام أحد الموضوعات التي اهتم بها الفالسفة ففي العام       
ـام الساقطة فأدرك أن لوصف حركة أألجس) م. ق322-384( أرسطوالميالد تعرض الفيلسوف 

، سرعة هذه األجسام تزداد تدريجيا أثناء سقوطها وتبلغ مداها عندما تصل إلي سطح األرض 
إال انه كان يعتقد خطا بأن األجسام الثقيلة تصل إلي سطح األرض في زمن أقل من زمن سقوط 

وط يتناسب عكسيا  نفسه فقد جاء في تعليمه أن زمن السقاالرتفاعاألجسام الخفيفة إذ سقطت من 
  .مع وزن الجسم 

          سائدة ما يقارب من ألفي عام حتي جاء العـالم االيطــالي جـاليليو              أرسطووظلت تعاليم       
 في اعتقاده بان األجسام الثقيلة تصل إلي سطح األرض          أرسطو وأثبت خطأ     )م1564-1642( 

 بيزا في ايطاليـا حيـث أسـقط         في زمن اقل من األجسام الخفيفة بتجربته المشهورة في مدينة         
جسمين أحدهما أثقل من اآلخر من اعلي شرفة في برج بيـــزا المائل فوصل إلـي سـطح                 
األرض في الوقت نفسه وبذالك تحقق جاليليو من أن جميــع األجـسام تـسقط نحـو األرض                 

 وقـام ) م1727-م1642(ثم جاء بعد ذالك العالم االنجليـزي إسـحاق نيـوتن             ،   بالعجلة نفسها 
وذالك بان وضع جنيهـا     " تجربة الجنيه والريشة  " بأجــــــــراء تجربته المعروفة باسم     

من الذهـــب مع ريشة طائرة بداخل أنبوبة اختبار من الزجاج بعد أن فـرغ منهـا الهـواء                  
وعندمــــــا جعل األنبوبة في وضع رأسي وصل الجنيه والريشة إلي قاع األنبوبة فـي              

 أن جميع األجسام بصرف النظر عـن ثقلهـا تتحـرك عنـد سـقوطها                الوقت نفسه مما يؤكد   
  ،وأنه إذا كان هناك فرق بسيط في ذلك فهو راجع لمقاومة الهواء لها            ، بالعجــــــلة نفسها 

وقـد نجحـت هـذه       ، ولقد كانت جميع الظواهر الفيزيائية تفسر على ضوء القوانين التقليديـة            
مة العينية التي تتـضمن األجـسام الكبــــيرة جـدا           الطريقة إلي حد بعيد في معالجة األنظ      

  بالمقارنة مع الذرات والجزيئات فمثال حركة األجسام وتأثير القوم عليها فسـرت بصورة جيدة
وعند تطبيق هذه القوانين علـــــى الجزيئــات      . باستخدام قوانين نيوتن في الحركة          

ـ           وفـي الوقـت نفـسه أعطـت        ، زاتاأعطت نتائج جيدة فيما يخص النظريـة الحركيـة للغ
   )m 106(ـــورة واضحة لقوانين القوة المتضمنة المسافات التي تزيد عـن صـــــ

مثل قوانين التربيع العكسي للجاذبية بين كتلتين للعالم نيوتن وبين شحنتين للــــــــعالم            
  .كولومبو

سير الكثير من النتـائج التـي   وقد واجهت النظرية التقليدية تحديثا جديا حينما عجزت عن تف      
تتضمن الجسيمات المجهرية التي بقيت حتي بداية هذا القرن دون تفسير مقبول لها مثال تـأثير                
كومبتن الكهروضوئي والتوزيع الطيفي لألشعة الحرارية المنبعثة من الجسم األسـود ونظريـة             

  ).stern- gerlach(جيرالك_وتجربة فرانك هرتز وتجربة ستيرن . بوهر لذرة الهيدروجين
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  في عام) max blank( وقد كانت بداية فهم الصعوبات من قبل العالم األلماني مكس بالنك 
الذي كان قادرا على تفسير طيف أشعة الجسم األسود إذا اعتبر ذالك ميالد النظريـة               ) م1900 (

بالكمات الكمية وقد فرض أن امتصاص األشعة وانبعاثها يكون على شكل دفعات متعاقبة تدعي              
أو الكونتات وكل من هذه الكومات تحتوي على كمية من الطاقة تساوي حاصل ضـرب تـردد                 

وقد كانت هناك محاوالت سابقة لحل هذه  الصعوبة على أساس ) H V(اإلشعاع في ثابت بالنك 
اال أن ) RAYLEIGH JEANS(ورايلـي وجينـز   ) WEINوين (الفيزياء التقليدية على يد 

  .ت بائت بالفشل جميع هذه المحاوال
التي لم تكن مقتصرة على     ) م1905(نظرية بالنك في عام     ) EINSTEIN(وقد استخدم أينشتاين    

تفسير ظاهرة انبعاث اإلشعاع بل تعدت الي تفسير األشعة وتفاعلها مـع المـادة إذا اعتبـر ان                  
ات تحمل  فكل من هذه الفوتون    .الضوء يتكون من أكمام صغيرة منفصل وأعطي لها اسم الفوتون         

وقد كان ممكن تفسير جميع . وبذالك تمكن من تفسير التأثير الكهروضوئي) H V( طاقة مقدارها
المسائل المتضمنة بانبعاث وامتصاص األشعة من خالل تطبيق مفهـوم وقـد تطـور مفهـوم                

وانتهـت  ) 1905(المرحلة األولي بدأت بمدخل مفهوم الكم عام        ، كانيك الكمي على مرحلتين   يالم
والنهائيـة   .أما المرحلة الثانية الكم   ، خليطا من المفاهيم التقليدية والمعاصرة     وكانت) 1927(عام  

ديـرك  ، )schrodinger(شرودينجر،lleisenberbg.(فقد رسخت على أيدي كل من هايزنبرج      
)dirac (وقد تم إيضاح جميع الصعوبات التي جابهت نظرية  الكم             ، م   125 في عام    وآخرين

وكان لنظرية الكم مـن التطبيقـات    ، ة  الكم أو الميكانيكا الموجي اانيك ميك بإدخال لكوذ، القديمة  
الواسعة لتفسير عدد هائل من النتائج العلمية وبدقة عالية لتضمينها الجسيمات المجهرية كالذرات             
والجزيئات التي عجزت النظرية  التقليدية عن تفسيرها فمثال كانت نظريـة بـوهر صـحيحة                

  .ف ذرة الهيدروجينلسالسل طي
إال أن نظرية بوهر ال يمكن تطبيقها على أطياف الذرات  المتعددة االلكترونات  ألنها غير قادرة                 
على تفسير لماذا تكون  بعض الخطوط الطيفية ذات شدة أكثر من الخطوط األخـرى أو لمـاذا                  

 عـن أن نظريـة      فضال  ، تكون بعض االنتقاالت  بين مستويات الطاقة أكثر احتماال من غيرها          
وفقا  رية أن اإللكترون  التقليد لم تتمكن من أعطاء تفسير واضح ومقنع لالستقرارية الخواص الذ          

فطاقـة الـذرة عنـد إذن تبـدأ         ، الكهرومغناطيسية يشع طاقة بتأثير التعجيل المركزي        للنظرية
ة بفترة زمنيـة    بتناقص لذا فأن اإللكترون يتجه نحو النوة بحركة حلزونية وأخيرا يسقط في النو            

  ) .1992 -1926:وآخرون، ةطعيم( ) 10sec12(حوالي
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  طبيعة علم الفيزياء
 على أنها طريقة للبحـث تعتمـد        إليهاالفيزياء نسق معرفي من إبداع العقل البشري وينظر              

وتعتبر أيضا معرفة منظمة لها اصوالها وتنظيمها وتسلسلها تبداء         ، على المنطق وأنماط التفكير     
 نظريات وتعميمات ونتائج تفيد في حل الكثير من المـسائل           ىإل أن تصل    ىإلبتعبير عن معرفة    

فهي تعتبر نمط في التفكير وتبحث في صحة الفرضيات والقضايا بأسلوب منطقي قـائم علـى                
ـ  ةضافإالعقل،  فالفيزياء جزء من محيطنا المدى فهي تدرس جميع الظواهر التي تحيط بنا،                 ىإل

 بجمال تناسقها وترتيب أفكارها وتسلسلها، وتحفز العالم على توليـد األفكـار وابنـي               أنها تتمتع 
 تاريخ البشرية بما ال حصر لـه مـن          ئوالتراكيب وتنمي القدرات على التخمين والحدس، ويمتل      

 حقيقة ما يدور حوله من ظواهر ومـا يكتنـف            إليالمحاوالت التي بذلها اإلنسان سعيا للوصول       
 إلي علم الفيزياء من كونه جزء من العلوم الطبيعية،          إليولقد تطورت النظرة    . روجوده من أسرا  

انه أصل لفروع أخري من العلوم الطبيعية فعلم الفيزياء هو علم يدرس المـادة دون أن يطـرأ                  
  .عليها أي تغير

 أصبحت من المقومـات أساسـيا لهـا         ىوتتميز الفيزياء بدور كبير في كثير من العلوم حت            
 ىخـر اعد في نموها وتطورها ، فعلم الكيمياء والفلك وااللكترونيات وعديد من العلـوم األ             وتس

تعتمد على علم الفيزياء وتعتمد الفيزياء على أساليب فكرية في فهمها واكتشاف قوانينها، وأشهر              
 مستوي من التفكير يتدرج من البـسيط        ىهذه األساليب االستقراء واالستنباط وكالهما يحتاج  ال       

 األكثر تركيبا وتعقيدا أو العكس، فالعقل هو أداة العلماء والفيزيائيين من أجل إنتاج األفكـار                ىإل
 حلول للمشكالت ، وتعتبر الفيزياء مجال واسعا وخصب للتدريب علـى تنـشيط              ىإلوالتواصل  

القواعـد  وتنمية التفكير السليم فالقضايا الفيزيائية قضايا عديدة وتشتق باستخدام األسس السليمة و           
  .المنطقية وهذه هي أسس التفكير السليم

 نظريات وتعميمات   إلي المسلمات البسيطة ثم     إلي المعرفيات ثم    إلي بالفرضيات   أفالفيزياء تبد     
  . غيرها من العلومأوونتائج تسهم في حل المسائل والمشكالت ، سواء في العلوم الطبيعية 

فاألفكـار    لفيزياء الرياضي الذي يبتكرها ويـضعها     والفيزياء ال تكون موجودة إال بوجود ا         
الفيزيائية في التصورات العقلية والفكر وما نراه في الواقع أمثلة لألفكـار الفيزيائيـة وليـست                

  .األفكار ذاتها
ولقد انعكست هذه الطبيعة للفيزياء على أساليب تدريسها، فيتم تقديم األمثلة الحسية الجذابـة                  

ء قوتهـا   يس، ويتم االرتقاء باألفكار صعودا نحو التجريب الذي يعطي الفيزيـا          للطالب عند التدر  
  .وأصالتها وأسسها المتين

فالفيزياء كنز من كنوز الحياة التي نعيشها فهي تنتج عن العقل المفكر والفيزياء المطـورة ،                   
العلـم وحـب    وتسهم في تنمية القدرة على التذوق والتقدير وتكوين الميول االيجابية نحو حـب              

  .االكتشاف واالبتكار
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وعلم الفيزياء مجال مهتم بدراسة التكوين األساسي للعالم ويبحث العالقات العميقة للتناسـق                 
 للغاية ويصعب تصورها في كثير من الحـاالت، فهـو           ةالكوني كما أن المفاهيم الفيزيائية مجرد     

اضية، فالرياضيات  هي لغة الفيزيـاء       علم يشتمل على الكثير من المفاهيم المترابطة بعالقات ري        
الرمزية، ومن خاللها نعبر عن المفاهيم بعالقات يسهل بها حل الكثير من المـسائل والمـشاكل                

  ) .55- 52: 2002عيسى(الفيزيائية 
  

  صعوبات تعلم الفيزياء
أن صعوبات تعلم الفيزياء غالبا ما تبدأ في الصف العاشر وتستمر حتى            )  2002(يشير عيسى،    

المرحلة الثانوية وربما بداية المرحلة الجامعية كما يمتد تأثر مشكالت وصعوبات تعلم الفيزيـاء              
  )2002:90(عيسى،  . التأثير عليه في حياته اليومية إلى األكاديمية جانب سيرة الطالب إلى

 إيقـاع ب ما قورن    إذا االهتمام بها كان بطيئا      إيقاع وتشعب صعوبة تعلم الفيزياء فان       أهميةورغم  
 حصص الفيزياء تشكل نسبة قليلـة       أن من الصعوبات مع     أخرى أنماط به   حظيتاالهتمام الذي   

   .األسبوعيةمن حصص التدريس 
 المنهج المقرر لتدريس الفيزياء للطالب      أنويرى الباحث مع مجموع مدرسي مادة الفيزياء على         

  .ال يخصص له الوقت الكافي لتدريسه 
يس مادة الفيزياء يعتريها الكثير من نقاط الضعف التي تتمثل فيما            تدر أن) 2000(ويرى عيسى،  

  )2002:90(عيسى،  :يلي 
 .بالتأكيد الكافي على ضرورة توافر المعلومات السابقة المتعلقة عدم االهتمام  .1

 االرتفاع السريع في تقديم العديد من المفاهيم ، وعدم التأكد من هـضمها او               أوالسرعة   .2
 .ا  تمثلهأواستيعابها 

 .الترابط المنطقي في عرض وتقديم استراتيجيات تناول الفيزياء  إلىاالفتقار  .3

 التركيز والممارسة الكافية خـالل العديـد مـن          إلىسوء االتصال والتواصل واالفتقار      .4
 .األنشطة التدريسية 

 نوع مـن    وإحداثعدم اهتمام كل من الطالب والمدرسين بمرجعة المقررات السابقة ،            .5
 .الستمرارية في مادة الفيزياء التكامل وا

ويرى الباحث أن عدم تمكن الطالب من ممارسة تناول الرياضيات له األثر في صـعوبة تعلـم                 
  .الفيزياء 
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  : في فلسطين تدريس الفيزياء واقع 
من خالل تفحص منهاج الفيزياء التي تدرس في الصفوف العاشر والحادي عشر والثـاني                   

  :عشر نجد ما يلي
عالج منهج الفيزياء في الصف العاشر الحركة والطاقة الحركية والقوانين المتعلقة بها في معظم              

 بموضـوع   كعلم مـستقل   علم الفيزياء      إلي للدخول مهد   أنأبواب الكتاب المدرسي المقرر بعد      
 ، حيث يتضمن هذا الباب القياسـيات الفيزيائيـة        )الباب األول ( الفيزياء كنشاط إبداعي لإلنسان     

 والكتلة والزمن والوزن والمسافة والحجم والكثافة والعجلة والشغل والضغط والـسعة ،             كالطول
وهذه الموضوعات هي تكرار لما ورد في مناهج العلوم في المرحلة من قبل في الصف الـسابع                 
والثامن والتاسع، ولكنها ضرورية لدراسة أنـواع الحركـة وقـوانين نيـوتن وغيرهـا مـن                 

 .صلة بالحركةالموضوعات المت

              وقـوانين نيـوتن والحركـة الدائريـة       ) البـاب الثـاني   ( إن موضوعات أنواع الحركـة          
             وقـوة الجاذبيـة والقـوة الكهربيـة       )  البـاب الرابـع   ( ، وقوانين الجذب العام   )الباب الثالث ( 
) البـاب الـسادس   ( د الفـضاء  ، والشغل والطاقة والدفع وكمية الحركة وارتيا      ) الباب الخامس ( 

هي موضوعات متكاملة بوجه عـام وتخـدم        ) الباب السابع ( والشغل الميكانيكي الطاقة الحرارية   
 .بعضها البعض

بموضـوع  ) الباب السابع (  أن نربط موضوع الطاقة الكهربائية       األجدرولذالك فقد كان من          
نهما يشكال كال متكامال والمفاهيم الواردة في       أل) الباب الثامن ( التيار الكهربائي والقدرة الكهربية   

  . الموضوعين من النوع نفسه وتجعل التعلم أكثر فعاليةحين
ولكن عندما نقارن المفاهيم الواردة في الصفين العاشر والحادي عشر نجد أنه تعليم مفاهيم                   

 .مستقلالصف العاشر ال عالقة له في تعليم الصف الحادي عشر، فكل صف يعالج موضوع 

 مناهج الفيزياء في الصف الثاني عشر فأننا نجـد أن هـذا المـنهج قـد عـالج                  إليرنا  ظوإذا ن 
 والغازات، والكهربية والمغناطيسية، ففي البـاب األول عـالج          السوائلموضوعين رئيسيين هما    

موضوع خواص السوائل الساكنة وفي الباب الثاني السوائل المتحركـة وهـذان الموضـوعان              
  . في باب واحد لكي ال تتجزأ المعرفة العلمية يوضعاأنعضهما البعض، وكان باإلمكان يكمالن ب

فهـو الكهربيـة    ) الثـاني عـشر   ( أما الموضوع الرئيس الثاني المقرر في هذا الـصف               
والمغناطيسية ، وهذا الموضوع جاء في األبواب من السادس وحني تاسع، ويأتي استكمال لمـا               

 . المفاهيم قد تكررا لكثير منها دون توسع أو تعمقأنعشر مع جاء في الصف الحادي 
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 الموضوعات المقررة في الصفوف الثالثة ؛ فأننا نجد أنها كالسيكية وال تمـت              إليوبالنظر      
للفيزياء الحديثة بصلة الن دراسة الفيزياء الحديثة تعالج موضوعات تؤكـد علـى االكتـشافات               

أشعة الليزر ونظرية الكم وتطبيقاتها في الذرة والعناصر وحركة         الحديثة في علم الفيزياء ومنها      
الجسيمات سواء االلكترونات او جسيمات النوة، وتفسير الظواهر الفيزيائية وليس التركيز علـى             

  .حشو المعلومات القديمة
وبناء على ما تقدم فأن الدراسة الحالية توصي بضرورة إعادة النظر في هـذه المنـاهج وبنـاء              

 كافة   جديدة تتبع من حاجات الفرد والمجتمع الفلسطيني وتساير التطور العلمي التسارع في            مناهج
  ) .60-58: 2002(عيسى، العلوم وأنها علم الفيزياء

  
             : أهداف تدريس الفيزياء في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر

وم الطبيعية ، إال أنهـا أصـل لفـروع     علم الفيزياء من كونها جزء من العل  إليتطورت النظرة   
أخري من العوم الطبيعية فعلم الفيزياء هو علم يدرس الجسيمات والموجات في ضوء لتركيـب               

  .الميكروسكوبي للمادة ويفسر الكثير من الظواهر الطبيعية
  

  األهداف المعرفية
ياء بصورة وظيفية   مساعدة التالميذ على اكتساب المعلومات المناسبة في مجال علم الفيز                

  :عن طريق 
  .فهم الظواهر الفيزيائية وتفسيرها وزيادة القدرة على إخضاعها للقياس .1
  .دراسة المفاهيم التي تعبر عن العالقات بين الظواهر والمتغيرات .2
 اإلنتاج واالستهالك فيما يتعلق بالتطبيقات في       بشؤونمساعدة الطالب على إنماء الوعي       .3

 . الحياة المختلفةشؤون

ويرجي من ذالك استيعاب التالميذ للكثير من المعلومات الفيزيائية من مفاهيم وحقائق وعالقـات              
  .ونظريات

  
  :) النفس حركية( المهارية األهداف 

  :مساعدة الطالب على اكتساب المهارات المناسبة في مجال علم الفيزياء     
  . استخدام لألجهزة الفيزيائيةفيالمهارات اليدوية  .1
 النتائج المرجوة والتعبير عنها بيانيا، وتـسجل   إلي في إجراء التجارب والتوصل      المهارة .2

  .هذه النتائج في بطاقة نشاط
المهارة في عمل بعض النماذج العلمية لتنمية التفكير العلمي السليم وخلـق جيـل مـن                 .3

  .العلماء
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  .ملية تطبيقها في الحياة العألجهزة والدوائر الكهربية ومحاولةالمهارة في رسم ا .4
المهارة في التنظيم مثل تنظيم النتائج في جداول وبطاقات نشاط ، وفي التطبيـق مثـل                 .5

  .تطبيق القوانين رياضيا وربطها بالحياة
المهارة في البحث عن مشكلة فيزيائية أو ظاهرة طبيعية إلكساب الطالب مهارة التفكيـر     .6

  .العلمي في إيجاد البديل لحل المشكلة إذا تعذر حلها
  

  :اف االنفعاليةاألهد
مساعدة التالميذ على اكتساب االتجاهات العلمية المناسبة في مجال دراسة الفيزياء بصورة                 

  :وظيفية ومن هذه االتجاهات
  .االتجاه نحو الدقة في استنتاج العالقات الرياضية .1
  .أالتجاه نحو التحقق التجريبي من صحة القوانين العلمية .2
  .ر اإلحكام االتجاه نحو التروي في إصدا .3
الميل الي عمل بعض النماذج العلميـة       :مساعدة التالميذ على اكتساب الميول العلمية مثل       .4

  . العلمية ومتابعة ما ينشر حديثا عن التقدم العلميالقراءة إليالميل و
  -:من ناحية مساعدة التالميذ على اكتساب أوجه التقدير  .5

  .لبعض أالكتشافات العلمية الحديثةتقدير أألهمية االقتصادية والصحية واالجتماعية  
  .تقدير جهود العلماء وإسهاماتهم المختلفة في الكشف عن أسرار الفيزياء 
تقدير قدرة الخالق في التنظيم الدقيق لمكونات الطبيعة التي تغرس األيمان في قلوبنـا               

  . وقلوب الطالب والمجتمع ككل
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  البرنامج المحوسب
مجـاالت   عيش عصر يتميز بالسرعة والتطور العلمي والتكنولوجي في كافةمما ال شك فيه أننا ن   

التقـدم   الحياة العلمية، والنظرية والتطبيقية، ومما ال شك فيه أيضا أن الحاسوب قد قـاد عجلـة               
سـمة مـن    ولهذا يعد أهم. العلمي والتكنولوجي بخطوات واسعة وسريعة، ومتالحقة إلى األمام      

المـشكالت    لما للحاسوب من مميزات وفوائد كثيرة في حل كثيرا من          وذلك. سمات هذا العصر    
ولما كانت مهمة التعليم هي إعداد األجيال الـشابة         " .التي تواجه الباحثين والمتعلمين والتربويين    

والمستقبلية، كان لزاما على األجهزة المسئولة عن التعلـيم أن تباشـر             لمواجهة الحياة الحاضرة  
لحاسـوب إلـى    ا لاالعصر التي يأتي في مقدمتها إدخ     يتناسب ومعطيات    ال بما بإعداد هذه األجي  

  )140: 1996منصور ، "( أصبح ضرورة حضارية  منهاج الدراسة، ألنه
لمعدل تعلمه مع  إن من مميزات الحاسوب إنه يسمح بتفاعل مثمر مع المتعلم حيث إنه يتعلم وفقًا          "

 برمجته،إذا لـزم األمـر       و ار مع الدرس السابق   مجهوداته الخاصة، حيث يستطيع المتعلم الحو     
  ) . 35:1978الغريب ، ( ، "وذلك من أجل سلوك يمثل المشكلة بشكل صحيح 

التكنولوجيا حيث   إن إدخال الحاسوب ميدان التعلم والتدريب يعتبر في حد ذاته قدرة في مجال               
بنفـسه نـوع ومـدى       يختاريهيئ الحاسوب الجو للطالب للتعلم بمفرده، ومن تلقاء نفسه بحيث           

  )35:1983الكروي، (دراسته 
مدرسة ،وكل   اما على الحكومات والهيئات أن تهتم بإدخال الحاسوب إلى كل         زومن هنا نرى ل      

 .وثورة المعلومـات   بيت حتى تواكب التقدم وتتمكن من إعداد الفرد للحياة في عصر التكنولوجيا           
 التي أدخلت الحاسوب في العمليـة التعليميـة         ولذا البد للباحث من عرض تجارب بعض الدول       

  .لالستفادة منها
  

    ولقد أجرت كثير من الدول األوروبية والدول المتقدمة كالواليات المتحدة األمريكية وغيرها            
العديد من التجارب إلدخال الحاسوب في العملية التعليمية وكان لتلك التجارب أن طبقت البرامج              

لتعليمية في مدارسها التي وبدورها أدت إلى تحـسين ورفـع التحـصيل             المحوسبة في العملية ا   
الدراسي للطالب لدى الدارسين بهذا األسلوب  وكذلك قامت بعـض الـدول العربيـة بإدخـال                 
الحاسوب في العملية التعليمية اقتداءا بالتجربة العالمية الناجحة ومنها دولة قطر والمملكة العربية             

  .  نية ودولة مصر السعودية والمملكة األرد
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  :) 32:1997محمد، سوسن،  (مبررات استخدام الحاسوب في التعليم
ظـل   إن قضايا التعليم وتحديثه وتطويره من أهم القضايا على كافة المستويات وخاصة في                

فـي   االنفجار المعرفي والتكنولوجي والمعلوماتي، لذلك كانت الحاجة إلى اسـتخدام الحاسـوب           
  :يمكن تلخيص مبررات استخدام الحاسوب فيما يلي التعليم، و

 -المعلومـات  عـصر –االنفجار المعرفي وتدفق المعلومات، وهذه سمات العصر الحـالي          . 1
طريقـة لحفـظ هـذه       خصوصا بعد تطور وسائل االتصاالت التي ساعدت على البحـث عـن           

  .المعلومات واسترجاعها عند الضرورة
مـن    على المعلومات، حيث يتعامل الفرد مع كـم هائـل          الحاجة إلى السرعة في الحصول    . 2

  .تحقيق أهدافه المعلومات ، وكلما كان الحصول عليها بأسرع وقت وأقل جهد، ساعده على
والحاسوب يتميز   الحاجة إلى المهارة واإلتقان في أداء األعمال، والعمليات الرياضية المعقدة،         . 3

  .ودقة عاليتين الطويلة، والمعقدة بسرعةبأداء جميع األعمال الحسابية والروتينية 
ممـا   توفير األيدي العاملة الماهرة التي تقوم بالكثير من األعمال اإلدارية والفنية وغيرهـا،            . 4

  .يقلل من تكلفة إنجاز هذه األعمال
يجـدون   إيجاد حلول لمشكالت صعوبات التعلم، أو من يعانون تخلفًا عقليا بسيطًا، أو الـذين             . 5

   . مهارة االتصالمشاكل في
  

ــادق   ــود صـ ــا محمـ ــا يراهـ ــوب كمـ ــتخدام الحاسـ ــررات السـ ــن المبـ                    ومـ

   :)  18-19: 1997صادق، محمود ، ( 

بعـض   يحتاج الطالب إلى قدر مناسب من ثقافة الحاسوب ومهارات التعامـل معـه ومـع              . 1
عملية التعلم بل أنها      تعمل فقط على تحسين    تطبيقاته، وبذلك فإن الدراسة من خالل الحاسوب ال       
  .تعد الفرد بأسلوب عصري للمجتمع الذي يعيش فيه

بـذها  حوي يجعل أسلوب التعلم بخاصية الحاسوب في المدرسة أكثر فائدة وأهمية مما قبـل ،             . 2
  .الطالب ويحمسهم على العمل واإلنجاز

  .الحديثة بح معه مواكبة للتطوراتيزيد من القدرة على تطوير المناهج بشكل يمكن أن تص. 3
التقليديـة   يمكن أن يكون حال لبعض المشكالت التي استعصى حلها على المعلم باألسـاليب            . 4

  .بعض المواد الدراسية كالفروق الفردية وزيادة عدد الطالب وقلة الوقت المخصص لدراسة
والعمـل   الفريق والتعاون يمكن أن يساعد في تحقيق العديد من أهداف التربية كالعمل بروح            . 5

  .الجماعي
الكثير مـن    ذو فائدة كبيرة بالنسبة للمعلم حيث يطور من أدائه ويزيد من خبراته وييسر أداء             . 6

  .   أعماله
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  :)    2 : 1987عبيد، (  ومن المبررات الستخدام الحاسوب في المدرسة كما يقول عبيد
فـي   والصناعية واالجتماعيـة المتعـددة    دخول الحاسوب في مجاالت األنشطة االقتصادية،       . 1

  .مجتمعنا
 عالمية لغة ا لحاسوب حيث إنه لغة عالمية والجهل بها سيصبح سمة األميـة فـي العقـود                 . 2

  .القادمة
 انتشار مراكز تعليم الحاسوب التجاري واإلقبال عليها واضـح مـن طبقـات عديـدة مـن                . 3

  .الموظفين
  .بية واألجنبيةدخول الحاسوب العديد من المدارس العر. 4
 بوالـشبا ل عليه مـن قبـل األطفـال         ابدخول الحاسوب الشخصي العديد من المنازل واإلق      . 5

  . وغيرهم 
  

  :فوائد برامج الحاسوب التعليمية 
 التعليميـة  يذكر النجار وآخرون الفوائد الجمة التي يتم جبايتها عند استخدام الحاسوب في العملية            

              ) 30 -29:  2002النجار وآخرون ، (
 مناسبة الحاسوب ألساليب التدريس الحديثة، التي ال تعتبر المعلـم فقـط المـصدر الوحيـد               . 1

  .لحصول الطالب على المعلومات
اإلفـادة   عظمة إمكانات الحاسوب في تقديم مواد تعليمية مبرمجة بطريقة يسهل على المتعلم           . 2

  .المنزل لك داخل المختبر أم فيمنها من دون الحاجة إلى وجود معلم، سواء أكان ذ
مـشرفًا،   تغير دور المعلم في العملية التعليمية بحيث يكون المعلم داخل مختبـر الحاسـوب             . 3

  .وموجها ومراقبا لجميع الطلبة
وبأقـل   إدخال البيانات والمعلومات الهائلة وتخزينها على أقراص الحاسوب، بطريقة سهلة،         . 4

  .جهد وكلفة مقارنة مع الورق
يـسر   سهولة استدعاء الملفات، وإجراء التعديالت واإلضافات عليها وإعادة تخزينهـا بكـل           . 5

  .وسهولة من دون الحاجة إلى تكرار العمل من جديد، مما يوفر الجهد والوقت
  .الدقة في استخراج نتائج البيانات بكل دقة. 6
من خالل   رات اإلحصائية استعمال الحاسوب في البحوث والدراسات واستخراج نتائج االختبا       . 7

نـوع االختبـار     استعمال حزم برامج الحاسوب اإلحصائية وعلى المـستخدم إال النقـر علـى            
  .ممكن اإلحصائي المطلوب وتظهر النتائج خالل ثوان معدود ة بأقل جهد

وقدراتـه   إمكانية تحكم المتعلم بالبرمجية التعليمية، فيسير في الدرس حسب سرعته الذاتيـة           . 8
  .يةالتعليم
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الجمـاعي   إمكانية استعمال الحاسوب في المجموعات الصغيرة، مما ينمـي روح التعـاون           . 9
  .والسلوكيات السلبية واالبتعاد عن المنافسة الفردية التي تؤدي إلى األنانية والحقد بين الطلبة،

  .الدور العظيم الذي يتمتع به الحاسوب في تنمية قدرات الطالب العقلية . 10
  دور الطالب من خالل مشاركته اإليجابية بجلوسه أمام شاشة الحاسوب،تفعيل  . 11

  .وتفاعله مع هذه األداة التعليمية المباشرة
متنوعة  اإلمكانيات الهائلة للحاسوب التي تساعد المبرمج والمعلم على إنتاج برامج تعليمية           . 12

بطريقة شائقة ومفيـدة     هاوعديدة لمختلف المراحل، ولمختلف المواد والمباحث الدراسية، وعرض       
  .للطلبة

  .إمكانية استعمال الحاسوب بوصفه وسيلة تعليمية إلى جانب الوسائل األخرى . 13
  .تقديم تغذية راجعة فورية للطالب من خالل معرفة اإلجابة الصحيحة أو الخاطئة . 14
  األهـداف إمكانية تسجيل النقاط والعالمات للطالب مما تساعده على تقدير مـدى تحقيـق         . 15

  .التعليمية
األخطـاء،   إتاحة الحاسوب للطالب فرصة للتعلم عن طريق المحاولة والتكرار والتعلم من           . 16

مقارنة مع أساليب التدريس     وإعطاء اإلجابة من دون الشعور بالخجل من المعلم، أو من زمالئه،          
  .األخرى

  )الخ..  صح ، أحسنت (التعزيز اللفظي الذي يقدمه الحاسوب للطالب مباشرة مثل  . 17
والـصور   توفير الحاسوب قدرات فنية من تغيير ألوان خلفية الشاشة والرسوم واألشـكال            . 18

  .المعروضة وإضافة الصوت والموسيقى، مما يزيد من فعالية المادة ا لتعليمية
 في أولب من خالل الحاسوب، سواء داخل المختبر         إمكان توفير فرص التعلم الذاتي للطا      . 19

  .المنزل وتحت إشراف المعلم أومن دون الحاجة إلى وجوده
  .إمكان استعمال الحاسوب في اإلدارة المدرسية وحفظ سجالت المعلمين والطلبة . 20
  .درجات الطلبة واستخراج النتائج بكل دقةإصدار إمكان  . 21
وكياته وسـل  إمكان عمل سجل لكل طالب ويحفظ به المعلم معلومات شخصية عن الطالب            . 22

  .الخ. . وحالته الصحية ، ودرجاته 
  إمكانية حوسبة المكتبات المدرسية وربطها مع شبكة اإلنترنت العالمية، التي تشجع . 23

  .على الدخول إلى المواقع العلمية والتعرف عليها واستخدامها
  م استخدام الحاسوب في ميزانية المدرسة وبذلك يسهل تدقيقها والمحافظـة عليهـا وعـد              . 24

  .محاولة التالعب بها 
واسـتدعائها  ليها  إإمكانية حفظ األعمال والواجبات التي يقوم بها الطلبة، وسهولة الرجوع            . 25

  .وإجراء التعديالت واإلضافات عليها بكل يسر وسهولة بدون كلل أو ملل
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  :مميزات استخدام الحاسوب في التعليم
                   هـا ها فـي التعلـيم والـتعلم ومن       للحاسوب ميـزات كثيـرة و مهمـة يمكـن اسـتخدام               

   :) 32 -30:  2002النجار وآخرون ، (
بـرامج   للحاسوب قدرات ومميزات فنية عالية ال تتوفر في أي جهاز آخر، حيث يمكن إنتاج             . 1

مـع الوسـائل     حاسوبية لمادة تعليمية، وعرضها بطريقة سهلة وممتعة يمكن تعلمهـا مقارنـة           
  .األخرى

أي وسـيلة     يوفر الحاسوب في معظم الحاالت فرصا تعليمية متنوعة ال تتوافر مـن خـالل              .2
إجابات الطالب، ويصنفها،    أخرى، إذ يطرح الحاسوب على الطالب مجموعة من األسئلة، ويتلقى         

الطالب يتفاعل مع المادة التعليمية المعروضة       ويستجيب لألوامر بشكل مباشر، األمر الذي يجعل      
  .وفاعالًُ في أثناء تقديمها بشكل أفضل من أي وسيلة أخرى شة ويكون دوره إيجابياعلى الشا

إعطـاء   لب، فال يشعر بالحرج أو الخجل إذا أخطأ فـي          يوفر الحاسوب الراحة النفسية للطا    . 3
  .اإلجابة أو إذا حصل على عالمات متدنية أو إذا عرف بنقاط ضعفه

شـعور    والتكرار والتجريب مرات عديدة مـن دون       يوفر الحاسوب للمتعلم فرص المحاولة    . 4
  .بتحصيله بالملل أو الكلل مما يساعد على إتقان المتعلم المادة التعليمية واالرتقاء

متنوعة  لب، وذلك لسهولة إنتاج برامج تعليمية      ينوع الحاسوب الفرصة التعليمية المقدمة للطا     . 5
األمر الذي يـساعد     ختيار ما يحتاجه منها،   من خالل الحاسوب، وتوفيرها للطالب، فيتمكن من ا       

  .في تحسين مستواه وزيادة تحصيله الدراسي
بطريقـة   يوفر الحاسوب إمكانات فنية عالية إلجراء التجارب العلمية وخاصة المعقدة منهـا           . 6

  .تعليمة أخرى سهلة، وبشكل آمن يضمن سالمة الطلبة، وبطريقة ال تتوفر في أي وسيلة
  التعليمية  مكانية إظهار الحركة و الصورة والرسومات المعروضة في المادةيوفر الحاسوب إ. 7
  .يعالج الحاسوب البعدين الزماني والمكاني. 8
  .يعالج الحاسوب مشكلة االنفجار المعرفي. 9

إشـراف   يوفر الحاسوب فرص تعلم متنوعة للطالب داخل الفصل وخارجه ، سواء تحت            . 10
تـساعده فـي معالجـة       ود المتعلم بالتغذية الراجعة الفورية التي     المعلم أم من دون وجوده، ويز     

  .ضعف الطلبة وتحسين مستواهم الدراسي
  : ) 362: 2000الحيلة، (ويلخص محمد الحيلة مميزات الحاسوب التعليمي فيما يلي   
  .يسمح الحاسوب التعليمي للتالميذ بالتعلم بحسب سرعتهم الخاصة. 1
  .متعلم يقابلها تعزيز، وتشجيع من قبل الحاسوبإن االستجابة الجيدة لل. 2
  .دون ملل إنه صبور، ويستطيع التالميذ الضعاف، استعمال البرنامج التعليمي مرات ومرات. 3
  .يمكن التالميذ الضعاف تصحيح أخطائهم دون الشعور بالخجل من زمالئهم. 4
  ن توافر المعلم أوإن الحاسوب يمكن أن يوفر تعلما جيدا للتالميذ بغض النظر ع. 5
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  .عدمه، في أي وقت يشاءون، وفي أي موقع
  

  :) 19:1997صادق، ( ما يلي  تتلخص في أن مميزات الحاسوب إلىويشير عالء صادق    
  .القدرة على تخزين واسترجاع كم هائل من المعلومات. 1
  .القدرة على العرض المرئي للمعلومات. 2
  . في الرياضياتالسرعة الفائقة في إجراء العمليات. 3
  .القدرة على التحكم وإدارة العديد من الملحقات. 4
  

-226: 2002زيتـون،   (أما كمال زيتون يعرض مزايا الحاسوب على أربعة محاور وهي             
223(  

  :مميزات استخدام الحاسوب بالنسبة لعملية التدريس  
أقل وقـت    ن المعلومات في  الحاسوب يجعل التعليم أكثر فاعلية حيث يتعلم التلميذ أكبر قدر م          . 1

  .ممكن
ويكون تعلمه   التعلم من خالل الحاسوب يدعم التعاون بين المتعلمين من خالل نفس البرنامج           . 2

العلمية التعليمية مثل اتجاهـات      أكثر مصداقية بغض النظر عن المميزات األخرى التي تؤثر في         
  .المعلم وقت الحصة

  .الجدولة ن المعلمين واإلداريين التي تسهل وظائفيوفر الحاسوب البرامج المالئمة لكل م. 3
 استخدام الحاسوب يحقق الكثير من االتجاهات التربوية البناءة مثـل التعلـيم عـن طريـق               . 4

  .االستكشاف
فـي   يربط الحاسوب بين العلم النظري والتطبيق العملي لموضوع ما، مما يدرسـه التلميـذ             . 5

بنـاء مـشروع     الحاسوب في الهندسة كأن يطلب منه     الرياضيات من قوانين يمكن أن يوظفه ا        
  .معين مستندا لما تعلمه في القسم النظري

  :مميزات استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية  
القـدرة   قدرة الحاسوب على معالجة المعلومات والبيانات، وعرض الصورة مشوقة، وكذلك         . 1

  .على التعديل في المعلومات، والتكرار والتغيير فيها
  .وموسيقى من أحسن الوسائل التي تتوافر فيه عوامل جذب االنتباه من ألوان وصور وحركة. 2
  .من أكثر الوسائل التعليمية مراعاة للفروق الفردية بين المتعلمين. 3
  .الرسم يستطيع معالجة الصورة والرسوم بطرق مختلفة، فيرسم بالخطوط واأللوان ويعيد. 4
مستواه   من حيث النغمة والحدة، ويسمح لكل تلميذ يسير حسب         معالجة األصوات فيميز بينها   . 5

  .ومعدله
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التعليميـة   يقدم الحاسوب العديد من القدرات والخدمات التي ال تتوافر في غيره من الوسائل            . 6
  .مثل تقديم الدروس والتغذية الراجعة والتقويم

كما يمكنه   صر وقت ممكن،  الحاسوب كوسيلة تعليمية ييسر للتلميذ استدعاء أي معلومة في أق         . 7
  تقدمه في المادة العلمية من تخزين أي كم من المعلومات يريد، ويحتفظ له بسجالت عن مقدار

   
  :مميزات استخدام الحاسوب بالنسبة للمعلم  

األنـشطة   استخدام المعلم الحاسوب في التدريب يوفر له الوقت الذي يمكنه من بذل مزيد من             . 1
  .صعوبات تعلم التالميذ المتفوقين، فضال عن الذين لديهمالصفية األخرى، ورعاية 

تقـدمهم   يساعد الحاسوب المعلم في االحتفاظ بالبيانات المهمة عن التالميذ وتقويمهم، ومدى          . 2
  .في عجلة التعليم

  .يزيد الحاسوب من سيطرة المعلم على الموقف التعليمي. 3
مـستويات   رق تدريسه بما يـتالءم مـع     يمكن الحاسوب المعلم من تعديل أساليب شرحه وط       . 4

  .التالميذ
يمكنه من   يمكن الحاسوب المعلم من تقديم أكبر قدر من المعلومات في أقل وقت ممكن، كما             . 5

  .معالجة نواحي القصور في العملية التعليمية
  

  :مميزات الحاسوب بالنسبة للتالميذ  

الرسوم المتحركة،   لتعليمي وذلك من خالل   يثير دافعية التلميذ للتعلم ويشعره بواقعية الموقف ا       . 1
  .والجرافيك والموسيقى والصورة والرسوم البيانية

  .حسب قدراته يراعي الحاسوب الفروق الفردية بين المتعلمين، ويمكن كل تلميذ من التعلم. 2
  .يصحح أخطاءهم  يتعامل التالميذ مع الحاسوب بدون خوف أو رهبة من المعلم فهو الذي. 3
ويقـوم بتغذيـة      الحاسوب بتعزيز المتعلم بالصوت والصورة إذا أجاب إجابة صحيحة         يقوم. 4

  .راجعة سريعة إذا أخطا التلميذ
  .يقوم الحاسوب بأنشطة مثمرة ومستمرة تدعم فيهم روح التجريب والمغامرة. 5
  .يزيد من ثقة التالميذ، وذلك بإشعارهم بتقدم عن مستواهم. 6
  .زمالئهم ححون أخطاءهم دون الشعور بالخجل منيجعل التالميذ الضعاف يص. 7
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  :برامج الحاسوب التعليمية 
 المتقدمـة فـي     قتراناتإلا أن المؤسسات التربوية في      )34: 2005 (يذكر عفانة وآخرون ،       

القرن العشرين قامت بتوظيف الحاسوب في خدمة العملية التعليمية، عن طريـق             السبعينات من 
مختلف المراحل والمستويات التعليميـة، ولمختلـف المباحـث، والمـواد           برمجيات تخدم    إنتاج

وكان هناك تنوع في أنماط هذه البرمجيات التعليمية بمساعدة الحاسوب ومـن أنـواع               الدراسية،
  :  الحاسوب التعليمية ما يلي  برامج

  Drill and Practice Program :   برامج التدريب والممارسة.  1
فـي   رامج بهذا االسم لتساعد الطالب على مراجعة المادة العلمية التي درسها          سميت هذه الب       

يتحكم  المدرسة، فهي ال تقدم معلومات جديدة ولكنها تقدم المعلومات بأسلوب شيق وسلس بحيث            
الدرس،  الطالب في سرعة الدرس والمستوى الذي يعرض فيه باإلضافة إلى تحكمه في موضوع            

فهـي تلعـب     وممارسة تكرارية ومصاحبة لها تغذية راجعة، وبالتالي      فالتدريبات وهي تمرينات    
  :يأتي دورا هاما في العملية التعليمية، ويقوم أساس عمل التدريب والممارسة على ما

  .تقديم السؤال أو المفردة بالحاسوب• 
  .استجابة الطالب• 
  .التعزيز المقدم بالحاسوب سواء كان إيجابيا أو سلبيا• 

  :رامج التدريب والممارسة  بمميزات
  : التدريب من خالل الحاسوب فيما يليويتميز       

   . اإلثارة والجاذبية عن طريق األلوان واألصوات•
  . االهتمام بأساليب التغذية الراجعة إلجابة التلميذ الصحيحة والخطأ•
 بعـد  ى خطـوة إال    توفير إجراءات التعليم لإلتقان، فال يستطيع الطالب أن ينتقل من خطوة إل            •

  .التأكد من أنه أتقن الخطوة األولى إتقانًا تاما
  . توفر أساليب متطورة لتحليل أخطاء الطالب•
  . تزيد من تفاعل الطالب مع المادة التعليمية•
  . توفر فرصة تعليمية للطالب لممارسة األفكار التعليمة الجيدة•
  ل ذات كفاءة عالية في تعليم الطالب منخفضي التحصي•
  

  : برامج التدريب والممارسةعيوب
  ال على" االختيار من متعدد " أهم عيوب هذه البرامج أنها تعتمد على اختبارات ومن     

   استجابات الطالب التي ينشئونها بأنفسهم، وبذلك فإن هذه البرامج لها قدرة محدودةاستعمال
  . تقويم أداء المتعلمينعلى
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  : برامج التدريس الخصوصي   .2
  بهذا االسم ألنها تقوم بدور المدرس الخاص ، ولكنهـا عكـس بـرامج الممارسـة                سميت    

  فهي تقدم مفاهيم علمية جديدة، وبالرغم من إنها برامج تدريس خاصة، لكنهـا ليـست               والتدريب
 الفائقة  الخصوصي، فهي تعرض المادة بأسلوب تربوي مشوق مستخدمة نظام الوسائط          كالمدرس

 إدراكـه  ، فهي قابلة للتكيف مع المستوى العلمي للطالب وسـرعة         )الخ..كالصوت، والصورة   (
ويعتمد هذا النوع مـن      – استجابة   –مثير  (في التعليم   " سكنر  "ويعتمد هذا األسلوب على نظرية      

لب يستطيع تعلمها ذاتيا، من دون مـساعدة          محوسبة للطا  تعليمية البرامج على إنتاج مادة تدعيم    
 النوع من البرامج بطريقة يسهل على الطالب تتبعهـا، مـن            هذا يتم تصميم أو وجود المعلم، إذ     

 األهداف ثم عرض المادة التعليمية على شكل وحدات يـسهل           وتقديم حيث عرض عنوان الدرس   
 والتطبيقية ويتبع كل وحدة مسألة، ويقـوم الحاسـوب بـدور            التوضيحية تعلمها، وبعض األمثلة  
 للطالب، ويسير الطالب في الدرس حسب قدرتـه وسـرعته            فورية راجعة المعلم، ويعطي تغذية  

  ) .20 : 2002النجار وآخرون، ( ،الذاتية
  
  :برامج األلعاب التعليمية .  3

 هـي   بهذا االسم ، ألنه مثبتة أساسا على شكل لعبة مسلية إال أن شروط المسابقة فيها               سميت    
 ولكنهـا  مج ال تقدم معلومات جديدة،اإلجابة عن أسئلة تطرح حول موضوع الدراسة، وهذه البرا   

 التفكير  مهارة تؤكد على مفاهيم علمية يعرفها الطالب ، هذا النوع من البرامج ينمي لدى المتعلم             
التدريبات التـي    السريع والسليم في نفس الوقت، كما أن هذه البرامج ذات دافعية قوية، وخاصة            

  ). 218:2000زيتون، (،  تحتاج إلعادة في تعلمها 
  

   : يمكن تلخيصها فيما يأتي لبرامج األلعاب التعليميةويجب توافر عدة شروط
 أن  مجـرد  تعلم على علم بالمفاهيم والمهارات التي يجب عليه أن يتقنها، وليس          ميكون ال  .1

 يتعلم كيف يلعب هذه اللعبة

 أو أن يكون النجاح نتيجة يحصل عليها المتعلم عند إظهار قدرته على إتقـان المفهـوم               .2
 .ارة واألسس التي بنيت عليها اللعبةالمه

  .أن تبنى على أسس تمثل وتعكس بدقة المفهوم أو المهارة المطلوب تدريسها .3
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  : اللعبة الحاسوبية مكونات

  .الهدف من اللعبة، القواعد، اإلشارات: المقدمة  .1
  .السيناريو الكامل لمسار اللعبة: جسم اللعبة  .2
 . والتغذية الراجعةالتحقيق من انجاز الهدف: النهاية  .3

  
  :برامج المحاكاة . ٤

 إلى  تدعو  بذلك ألنها تحاكي الواقع وتعيد تمثيله على شاشة الحاسوب واألسباب التي           سميت     
 ارتفـاع   أو استخدام مثل هذه البرامج هي خطورة الموقف التعليمي كبعض التجارب الكيميائية،          

 فـي  والـتحكم   كدراسة تركيب المفاعل النوويتكلفة الترجمة أو استحالة ممارسة الموقف عمليا    
  أنها توفر الوقت وتوفر للمتعلم تدريبا حقيقيا دون التعرض لألخطـار ولألعبـاء             كما .متغيراته
 التعلم  الباهظة ومن األغراض التي تعرضها البرامج زيادة الواقعية لدى المتعلمين وتحقيق           المالية

المشكالت  ارات، والتفاعل االجتماعي وكذلك مهارات حل     باالكتشاف وتنمية المفاهيم وإتقان المه    
  ). 212:2002زيتون، (
  

  ) 217:2002زيتون،  (:خطوات تصميم المحاكاة التعليمية 
  :اختيار محتوى المحاكاة وهذا يخضع لمعايير اختيار الوسائط التعليمية من حيث  .1

  .مالئمة المحتوى للهدف التعليمي المحدد سلفًا 
  .مع العائد المتوقعمناسبة التكلفة  
  .مدى توفر الفرصة للتدريب على المهارات 
  .مدى وضوح القواعد 
  .مدى إمكانية التعديل 

  .تحليل خصائص المتعلم من حيث عمره، خلفيته العلمية والثقافية .2
  .يد الهدف التعليمي بدقةدتح .3
  :االستخدام من خالل  .4

  . للتنفيذ مع المتعلمينالتجربة األولية لبيان أوجه القصور وتحليل الوقت المناسب 
  .تجهيز وإعداد المكان  
  .إعداد وتهيئة األفراد  
  .التنفيذ  
  .التحصيل  
 .التقويم 

  



 

 - 44 -

  :برامج حل المشكالت . ٥
 للطالب، واإلبداع ، وحل     الفعلية  إن استخدام برمجيات الحاسوب تساعد على تنمية القدرات            

 تعترضه في أثناء اسـتخدام      مشكلة  أي المشكالت ، وذلك عن طريق محاوالته المتكررة في حل        
  في مواقف تعليمية أخرى،    تعترضه الحاسوب، مما ينمي لديه القدرة على حل المشكالت التي قد         
 بكتابة برنامج حاسوبي لحـل      ويقوم أي انتقال أثر التعلم وقد يقوم الطالب بتحديد مشكلة معينة،         

القتراحات والحل المناسب في هذه المشكلة      ا هذه المشكلة، ويلعب الحاسوب دورا رئيسا في تقديم       
  ). 217:2002النجار وآخرون، (

  البرامج تتكون من نوعين من األمثلة التي تقدم تدريبات علـى المهـارات المتقدمـة               وهذه    
  : والتركيب ولهما نوعان هما كالتحليل
  .المشكلة تلكتتعلق بما يكتبه المتعلم نفسه ، فهو الذي يحدد المشكلة ويكتب برنامج لحل  
 يتعلق بما هو مكتوب من قبل أشخاص آخرين من أجل مـساعدة المـتعلم فـي حـل                  

 ). 220:2002زيتون، (المشكالت 

  
  :برامج القراءة واالستيعاب . ٦

 اللغـة ( هذا النوع من البرامج التعليمية اللغوية، لتعليم اللغات وتعلمها فقـط مثـل               يستخدم    
 األخرى ، وال يستخدم في تعليم المواد والمباحث الدراسية       )الخ. ..ة والعربية والفرنسي  اإلنجليزية،

 خـالل  ويهدف هذا النوع من البرامج اللغوية إ لى تحسين اتجاهات الطلبة نحو معلم اللغة مـن               
 خـالل  نمروح التعاون الجماعي بين الطلبة      الحاسوب ويسهم هذا النوع من البرامج في تنمية         

ومـن   وعات الطلبة وجهاز الحاسوب بطريقة تعليمية شيقة وممتعة       المناقشات التي تتم بين مجم    
  ).21:2002النجار وآخرون،  ( ،برامج كشف النص الخفي األمثلة على هذا النوع من البرامج

  
  :برامج معالجة الكلمات . ٧

 تـساعد   هذه البرامج بنجاح مع التالميذ في المرحلة الدراسية األولى فهذه البرامج           تستخدم      
فاستخدام برامج   لتالميذ الذين تواجههم مشكالت في كتابة التعبيرات في تسهيل مهارات الكتابة،          ا

  :) 21:2002زيتون، ( معالجة الكلمات لها فوائد عديدة منها
  .التعرف على األخطاء الهجائية .    ١
  .المساعدة في التغلب على مشكالت الكتابة. ٢
  .لحاسوبتقديم الدافعية للكتابة من خالل ا. ٣
  .تسهيل مراجعة الموضوعات. ٤
  .المساعدة في اختيار الكلمات المناسبة. ٥
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  :برامج لغة الحوار . ٨
 تستخدم  من أحدث األنماط في هذا المجال وأكثر تطورا مقارنة بالفروع األخرى التي            يعتبر     

 التحاور  واسطةب الحاسوب كوسيلة مساعدة في التعليم حيث يحدث تفاعل بين المتعلم والحاسوب          
 أو المشكالت   المشكلة باستخدام اللغة الطبيعية فالحاسوب يقوم أخطاء التلميذ السابقة ، ويحدد نوع          

  )  221:2002زيتون، ( ، التي تواجهه في تعلم المادة التعليمية ، وتوفير العالج الالزم للمشكلة
  
  :برامج التشخيص والعالج . ٩

 علـيهم،  عالج أداء التالميذ في معلومات سابقة عرضت       هذا النمط في تشخيص و     يستخدم     
 تشخيصية ويراد التأكد والعمل على إتقانهم لها حيث يعتمد الحاسوب على عدة صيغ الختبارات            

 حيث  والقلم، في المحتوى المحدد، ويمكن إجراء االختبار على شاشة الحاسوب بد ال من الورقة            
 خـاص   سجل حاسوب ومن ثم تصحح، وتسجل في     تسجل إجابات المتعلم بواسطة لوحة مفاتيح       

 التعلم هذا،   في للطالب حيث يستدل منه على مدى صحة إجابة التلميذ ومدى التقدم الذي أحرزه            
 وسرعان مـا    للموضوع هداف للمحتوى التعليمي  ويرسم لكل تلميذ بروفايل مرتبطة بخريطة األ      

 العالجيـة بطريقـة   اإلجراءات يظهر على الشاشة نقاط الضعف والقوة، ومن ثم يحدد الحاسوب        
والمهارات التـي   ،بمساعدة الحاسوب  مشوقة ويجذب انتباه المتعلم، وإتقان المفهوم الغامض عليه       

  .طرائق التدريس التقليدية ب تعلممالتنقص 
  

وفي ضوء هذه البرامج اختار الباحث برنامج التشخيص والعالج في تصميم البرنامج * 
  .قائم على الخرائط المفاهيمية المستخدم في هذه الدراسة ال
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  ةــ المفاهيميالخرائــط
   : المفاهيمخرائط

وعلى نحو خاص فـأن     . تعد خرائط المفاهيم أدوات للتنظيم والتمثيل والمشاركة في معرفة              
 المعرفيـة  البنيـة    لتعزيزقد صممت   ) 0novak,48 المفاهيم التي طورتها مؤسسة نوفاك     خرائط

)cognitive structure ( فخريطة المفاهيم هي تمثل ذو.  المفاهيم والمقترحاتوإفرازللشخص  
           . واضحة    بعد مزدوج لمجموعة من المفاهيم المبنية بغرض أن تكون العالقات المتداخلة بينهما           

 عمومية وشموال توجـد     األكثر الهرمي للمفاهيم وأن المفاهيم      اإلطارفالمحور الرسمي يعبر عن     
 شـمولية أسـفل تلـك       واألقلد المستويات العليا حيث يتم ترتيب المفاهيم األكثر خصوصية          عن

فنظريـة اوزوبـل   ، فخرائط المفاهيم هي أداة المنهجية الرئيـسة لنظـر االسـتيعاب        . المفاهيم
 النظريات المساهمة فـي     أسرة نظرية   إليتنتمي  ) ausube,1986(لالستيعاب التي تعرف باسم   

وافترض اوزوبل أن التعلم ا المعني ينطوي علـى  .  التمثيلية اإلنسانية للعمليات  النموذج البنائي 
ويؤدي هذا االستيعاب للمعني    . استيعاب مفاهيم ومقترحات جديدة داخل البيانات المعرفية القائمة       

  . دمج البنيات المعرفيةوإعادةالجديد الي التفريق المتواصل 
  

وأنها ، أدوات لتنظيم وتمثيل المعرفة   " المفاهيم أنها   مخططات  ، )novak ،1:2003(يعرف      
وتوضح العالقات بين المفـاهيم     ، يق مغلقة دتشمل المفاهيم التي عادة ما تكتب في دوائر أو صنا         

 وإننـا . فالكلمات على الخط تحقق الرابطة بين المفهومين        . بخطوط ا اتصال بين كل مفهومين       
 أو األهداف التي صممت     األحداثأو تسجيل   ، أو األهداف    ألحداث   إدراكينحدد المفاهيم كتنظيم    

  ."خالل التصنيف
  

، طات المفـاهيم    خطوان مخططات المفاهيم الدائرية تعتبر نظام لتمثيل المعرفة وكامتداد لم             
وضـيح والمناقـشة الخاصـة      توثمة عدة مفاهيم الدائرية يتم تركيبها واستخدامها مـن اجـل ال           

عبـارة عـن    " مخطط المفهوم أنه  ) novak ،1:2003(ويصف  . بخصائص مخططات المفاهيم  
. شكل خاص للرسم التخطيطي للشبكة من اجل استكشاف  المعرفة وتجميع ومشاركة المعلومات            

 المستخدمة لتطوير مخطط المفهوم الذي يتكون مـن         اإلستراتيجية "أنه   المفهوم   تخطيطويصف  
وتكون الروابط مميزة   ،  البند والمسألة والروابط    خاليا تحتوي على المفهوم وكذلك     أونقاط التقاء   

  ".وتلك الروابط المميزة وتشرح العالقات بين نقاط االلتقاء’  االتجاه بسهم رمزيإليوتشير 
أنه األسلوب الفني لتمثيل المعرفة في " تخطيط المفهوم  )jan lanzing،1:1997 (ويصف      

وهذه الشبكات تتألف من    ، ت عمل المفاهيم    مخططات ، فمخططات المعرفة هي عبارة عن شبكا       
   .وهذه النقاط تمثل المفاهيم ، نقاط وروابط 
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 تكون مميزة والروابط ممكـن      أحياناوالمفاهيم  والروابط    . والروابط تمثل العالقات بين المفاهيم    
 تكـون   والمفاهيم والروابط قد   . االتجاهثنائية    أو االتجاهأن تكون غير محددة االتجاه أو أحادية        

 فئات مثـل العالقـات الـسببية أو         إليدة أو مقسمة    د مح أو تكون مشتركة    أنمصنفة أو يمكن    
   ."المؤقتة 

 اإلبعـاد رسوم تخطيطية ثنائية    " مخططات المفاهيم أنها     )652:2001. حسن، زيتون(ويري     
لمفـاهيمي   بين مفاهيم فرع من فروع المعرفة والمستمدة من البنـاء أ           ةتوضح العالقات المتسلسل  
  .لهذه الفرع  من المعرفة

عبارة عن رسم تخطيطـي      " أنهامخططات المفاهيم على     )169:1999، أبو جاللة ( ويري    
حيـث تتـرابط    ، سي  أوبطريقة البعد الر  . تترتب فيها مفاهيم المادة الدراسية في تسلسل هرمي       

 شـمولية   األقل المفاهيم   يإل خصوصية   واألقل شمولية   األكبرالمفاهيم بحيث تتدرج من المفاهيم      
 إلي شمولية قمة خريطة المفاهيم وكلما  اتجهنا         األكبرحيث تحمل المفاهيم    ، واألكثر  خصوصية    

  ". قاعدة الخريطةإلي نصل ى عمومية واألكثر فرعية حتاألقلأسفل ألخريطة تقابلنا المفاهيم 
  :مالمح مخططات المفاهيم الجيدة

  
  :مح وصفات مخططات المفاهيم الجيدة ما يليأن مال) novak, internt:2(يري 
 يتضمن مفاهيم على جانب واحد      أن يمكن   إذ.  يكون متماثال    أنمخطط المفاهيم ال يتعين      .1

  .اآلخرتزيد عن الجانب 
فالمخططات التي تكون أكثر قربا من المعاني       ، ال توجد مخططات صحيحة بشكل كامل        .2

  .هي التي تحوز عليها بالنسبة لتلك المفاهيم
  .ال تضع أكثر من ثالث كلمات في صندوق للمفاهيم .3
  .صناديق في صف واحد أو خط واحد دون تفريعها ال تصنف أكثر من ثالثة .4
واستخدم أقل عدد ممكن من الكلمات التي تجعل        ، دون كلمات وصل تربط مفهومين معا      .5

  .الربط بين المفاهيم واضحا
 وذلك من خـالل وضـعها علـى         تظهر المخططات أي المفاهيم التي تكون أكثر أهمية        .6

  .المخطط وماهية المفاهيم التي تتفرع منها
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  :أهمية استخدام مخططات المفاهيم
  :تكمن أهمية استخدام مخططات المفاهيم في العملية التربوية في النقاط التالية

أن المخططات تستخدم كأداة تشخيصية لتقويم التحـصيل المعرفـي لـتعلم الطـالب عـن                 .1
صـواب أم   ، مقال طويل  ( االستخدام الشائعة   االختباراتلذي درسوه كبديل عن     الموضوع ا 

باعتبار أن الخريطة تفيد في تقويم مدي فهم الطالب للتركيب البنائي للمادة            ....) تكملة’ خطأ
حيث يطلب من الطالب عمل خريطة مفهوم ويقارنها بخريطة وفيها يتم تصويب            ، الدراسية  

  .)652:2001، زيتون( ، الموجودة فيهالخطأ واكتشاف الفجوات 
  
  :أن من أهمية استخدام مخططات المفاهيم ما يلي) 42,1999 ،جبر أبو( يبين  .2

  .تساعد على ربط المفاهيم الجديدة بالبنية المعرفية للتعلم 
  .تساعد المعلم على التركيز حول األفكار الرئيسية للمفهوم الذي يقوم بتدريسه 
  .حث عن العالقات بين المفاهيمتساعد المتعلمين على الب 
  .تساعد المتعلمين على الربط المفاهيم الجديدة وتميزها عن المفاهيم المتشابهة 
  . بين المفاهيمواالختالفتتطلب البحث عن أوجه التشابه  
 انجاز خريطة المفاهيم البحث عن عالقات عرضية جديدة بين المفاهيم           إتقانيتطلب   

  .اإلبداع والمتعلم على وبالتالي يساعد كل من المعلم
  .يكون المعلم منظما ومنصفا ومرتبا للمفاهيم 
 المتعلمـين فـي تـصميم       اشتراكتساعد على توفير مناخ جماعي حيث أنه يطلب          

  .خريطة المفاهيم
تساعد على الفصل بين المعلومات الهامة الهامشية وفي اختيـار األمثلـة المالئمـة               

  .لتوضيح المفهوم
ومن ثم يتبعها تحسن في قدرة المتعلمين في        ، ظيم الهرمي للمعرفة  تقلل القلق عند التن    

  .استخدام المعلومات لديهم
تساعد المتعلمين على مواجهة التحديات التي عن تعلمهم مادة دراسية معينة لتكوين             

 .عالقة بين المفاهيم ومعرفة كيف يتعلمون
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كما  استخدامات مخططات المفاهيم أهمية  إلي,josenh D.novak,(( 3:2002( يشير نوفك .3
  :يلي

  .معرفة التمهيدية ال إلي  للوصولأداة لتطوير المعلومات والعالقة الجديدة 
 .تجميع المعلومات والمعلومات المستخلصة 

 وموقع الشبكة وبحـوث     واإلنشاءاتتصميم التراكيب  أو العمليات مثل الوثائق المكتوبة          
 . متعددة الوسائلواألطروحاتالشبكة 

 .المشاركة في المعرفة والمعلومات الشخصية 

 .خيارات حل المسألة 
 
  :أن األهمية التربوية لمخططات المفاهيم ما يليويرى زيتون ،. 4

من خالل استخدامها كـأداة     ، تعمل مخططات المفاهيم على عالج الفهم الخاطئ للمفاهيم        
 يمكـن   إذ، ملين  العـا تشخيص لمواطن القوة والضعف في فهم المفاهيم المختلفة لـدي           

وبالتالي ، للمتعلم أن يضع تصوراته حول موضوع معين على هيئة مخططات مفاهيمية            
نستطيع الكشف عن المغالطات لديه سواء أكان ذلك من حيـث مـضمون المفهـوم أو                

 التغيـر   إسـتراتيجية وضع العالج المالئـم باسـتخدام        ، األخرىالعالقات مع المفاهيم    
  .ى طرح مفاهيم بديلة ومؤثرةالمفاهيمي التي تقوم عل

  DISCREPANT EVENTS المتناقضة األحدث اإلثارةتستخدم مخططات المفاهيم  
ومن ثـم حـثهم     ’ حيث يمكن عرض مخططات مفاهيم تثير المتناقضات لدي المتعلمين          

وذلك مـن خـالل المالحظـة والتجريـب         ’ على أيجاد حلول ممكنة لهذه المتناقضات       
  .يات المخطط المفاهيميوالتصنيف والتنبؤ لمعط

تستخدم مخططات المفاهيم كأداة بحث وتقييم لمقياس مدي فهم المتعلمين لموضـوعات             
وذلك من خالل قيام المتعلم ببناء مخطط مفاهيمي للتركيب البنائية للمادة الدراسية            ، معينة

 التي تعلمها ومقارنة ذلك المخطط المعياري الذي وضعه المعلم حول مضمون التراكيب           
المتعلم درجة كمية تحدد مدي فهمه لموضوع المخطط        ، البائية لتلك المادة أو الموضوع      

  .حالمطرو
 الذي يقوم على نظرية اوزوبيل فـي        ة البنائي ة المعرفي ميةتسير مخططات المفاهيم التعلي    

 العالقات والروابط المنطقية والـسببية بـين        إيجادحيث تساعد على    ، التعلم ذي المعني    
فيبني المتعلم مفاهيم جديدة من مفاهيم سـابقة        ،  المختلفة في البيئة العقلية للمتعلم     المفاهيم

  .  المطروحةللموضوعاتوالحقة تكون أكثر اتساعا  وفهما 
تنمي مخططات المفاهيم أنماط مختلفة من التفكير عنـد المتعلمـين وخاصـة التفكيـر                

 والنمـاذج  األبنيـة لعديد مـن  حيث يستطيع المتعلم أن يتعامل مع ا    ، اإلبداعيالبصري  
 . هو بنفسه برسمهايقومالبصرية المرسومة وتلك التي 
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 يفكر في مكوناتهـا     أن للمتعلمفاألشكال والمخططات المفاهيمية تعد نماذج بصرية تتيح الفرصة         

 العالقات والروابط المطلوبة بين المفاهيم المختلفة وبهذا يكتسب المتعلم قدرات في الرسم             ويتخيل
drawing والرؤية visualization تسمح للمتعلمين التعبير عـن العالقـات   أنهاكما  ،والتخيل 
  ،  وتصحيح المفاهيم السابقة لديهم    اإلبداعي التي تمكنهم من اكتساب مهارات في التفكير         اإلبداعية

 .)430:2001:عفانة(
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  :الفصل الثالث

  الدراسات السابقة
  
  
  

  . العلومناولت صعوبات تعلمدراسات ت 
  

  .دراسات تناولت صعوبات تعلم الفيزياء 
  

  .دراسات تناولت البرامج المحوسبة 
  

  .دراسات تناولت الخرائط المفاهيمية 
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر استخدام برنامج محوسـب بـالخرائط المفاهيميـة               

 ة صعوبات تعلم الفيزياء لطلبة الصف األول الثانوي ، لذا قام الباحـث بـاإلطالع علـى                لمعالج
 الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع دراسته الحالية بهد ف التعـرف علـى موضـوعاتها              
 وأهدافها والمنهج المتبع فيها وخطواتها، لذلك استعان الباحث بالمجالت والـدوريات والرسـائل            

  . ن الحصول على العديد من الدراساتة واألجنبية، مما مكن الباحث مالعلمية العربي
  

  : دراسات تناولت صعوبات تعلم العلوم: أوالً 
  )2000( دراسة الناقة  .1

 هذه الدراسة إلى التعرف على الصعوبات األكثر إلحاحا التي تواجه عملية تعلم الكيمياء              هدفت   
تكونـت  .علوم لدى طلبة الجامعة اإلسالمية في غزة       / في المستوى األول بكلية العلوم والتربية     

 تطالبة ، وكذلك ضـمن     ) 92( طالبا و    ) 72( طالبا وطالبة منهم     ) 164( عينة الدراسة من    
تكونت أدوات الدراسة من اختبـار      . مدرسا ومدرسة قاموا بتدريس المادة للطلبة      ) 11( العينة  

ضوعات والمفاهيم الكيميائية الواردة فـي الفـصل        تحصيلي من إعداد الباحث اشتمل على المو      
  .السادس والثاني عشر والثالث عشر من مساق الكيمياء المقرر على التالميذ

  : أظهرت النتائج ما يلي وقد

:( أن الصعوبات التي تواجه الطلبة في تعلم الكيمياء من وجهة نظر الطلبة  ترجع إلـى                
  ).س، الكتاب ، طبيعة مادة لكيمياءالمدرس، التقويم، الطالب ، طرائق التدري

 :أن الصعوبات التي تواجه الطلبة في تعلم الكيمياء من وجهة نظر المعلمين ترجع إلـى               
  ).الطالب، التقويم، المدرس ، طرائق التدريس، طبيعة علم الكيمياء، الكتاب المقرر (

  
   ) 2000( دراسة المذجحي  .2

لتي تعاني منها طالبات كليـة التربيـة بجامعـة           هذه الدراسة إلى تحديد الصعوبات ا      هدفت    
  .اإلمارات المتحدة في استخدام الحاسوب عند عملية التعليم والتعلم

طالبة من طالبات كلية التربية في الفصل الثاني من العـام            ) 138(  عينة الدراسة من     وتكونت
  . م 1998الجامعي 

  :فقرة موزعة على ثالثة محاور كالتالي ) 40(  من إعداده تضمنت ةاستبان استخدم الباحث وقد
  .صعوبات تتعلق بدرجة استخدام ومعرفة الحاسوب 
  .صعوبات تتعلق بالعمل في مختبرات الحاسوب 
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  . والتعليمية ةالتعليميصعوبات تتعلق بالعملية  
 النتائج أن عدم توافر األجهزة يشكل مشكلة كبيرة للطالبات ، حيث يؤدي إلـى عـدم                 وأظهرت

اسبة للتدرب على استخدام الحاسوب، وكذلك عدم اتصاله بشبكة االنترنت ، هـذا             توفر فرص من  
  .باإلضافة إلى عدم توافر برامج حاسبات باللغة العربية

  
   )1998( دراسة المدهون  .3

 هذه الدراسة إلى التعرف إلى صعوبات تعلم المفاهيم والعالقات الكيميائية لدى طالب             هدفت     
 حيث قام الباحث بإجراء اختبار تشخيصي في المفـاهيم والعالقـات            الصف التاسع بقطاع غزة   

الكيميائية الواردة في الوحدة األولى من مقرر العلوم للصف التاسع ، وقد صمم استبانة لتحديـد                
أسباب صعوبات تعلم المفاهيم والعالقات الكيميائية من وجهة نظر المعلمين والمختصين، استبانة            

طالبـا وطالبـة ،      ) 995(  الصف التاسع وقد بلغ عدد أفراد العينة       أخرى من وجهة نظر طالب    
معلمـا   ) 45( معلما ومعلمة يعملون في المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث، و         ) 70( كما اختير   

  . يعملون بالمدارس اإلعدادية التابعة لوزارة التربية والتعليملمةومع
لمفاهيم والعالقات الكيميائية التـي تقيـسها بنـود          النهاية توصل الباحث إلى أن معظم ا       وفي    

  .االختبار التشخيصي قد شكلت صعوبة في تعلمها، وتم تحديد أسبابها
   ) 1992( دراسة نصر  .4

 هذه الدراسة إلى تشخيص صعوبات التعلم في مادة الكيمياء لدى عينة مـن طـالب                هدفت     
  .المرحلة الثانوية العامة بمدينة القاهرة

طالبا لديهم صعوبات في مـادة       ) 120( طالبا ، منهم     ) 520(  عينة الدراسة من     ونتوتك     
  .طالبا عاديا ) 400( الكيمياء و

عبارة عن استبانة في أسـباب صـعوبات        :  الباحث أداتين األولى من إعداده وهي      واستخدم     
اختبـار الـذكاء    : نية هـي    التعلم في مادة الكيمياء كما يدركها أصحاب الصعوبة ، واألداة الثا          

، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الطلبة أصحاب الصعوبات فـي  )احمد زكي(المصور من إعداد  
  . واجهوا صعوبات في التطبيق، تليها صعوبات في الفهم، ثم صعوبات في التذكرءتعلم الكيميا

    مجموعـات   نتائج استبانة أسباب صعوبات التعلم كما يراها الطلبـة علـى شـكل             وجاءت    
  أرجعت سبب الصعوبة إلى التلميذ : األولى المجموعة 
  ترجع صعوبات التعلم في الكيمياء إلى المعلم ، :  الثانية المجموعة
  أن أسباب الصعوبة في تعلم الكيمياء ترجع إلى المنهج الدراسي :  الثالثالمجموعة
  ألسرة وأسلوب التربية المتبع فيفكانت ترى أن أسباب الصعوبة تتمثل في ا:  الرابعة المجموعة

  . وعدم اهتمام الوالدين بالمستوى التحصيلي للطالب البيت
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أن أسباب صعوبات التعلم في مادة الكيمياء ترجع إلى المدرسة مثل كثـرة             :  الخامسة المجموعة
أعداد التالميذ في الفصل الواحد ، واستبدال مدرس الكيمياء بصورة متكررة مما يشعر التلميـذ               

  .صيلهعدم االستقرار ويؤثر على تحب
  

  دراسات تناولت صعوبات تعلم الفيزياء:ثانياً
  )2002( دراسة عيسى  .1

 هذه الدراسة إلى التعرف على صعوبات تعلم المفاهيم الفيزيائية التي تواجه طلبة الـصف               هدفت
مين  والتعرف على أسباب هذه الصعوبات من وجهة نظر كل من المعل           ، في قطاع غزة    ، العاشر
  .والطلبة
طالبـة مـن     ) 260( طالبا،   ) 240( طالبا وطالبة ، منهم      ) 500(  عينة الدراسة من     تكونت

  .طلبة الصف العاشر، ومعلميهم 
  : أدوات الدراسة فقد استخدم الباحث األدوات التاليةأما
للـصف   أسلوب تحديد المفاهيم الفيزيائية من خالل تحليل محتوى كتاب الفيزياء المقـرر              - 1

  .العاشر األساسي لتحديد المفاهيم التي تشكل الصعوبة
  .بندا  ) 73(  اختبار تشخيصي مكون من - 2
ستبانة للتعرف على أسباب الصعوبات لتي تواجه الطلبة في تعلم الفيزياء من وجهة نظـر               إ - 3

  .المعلمين 
لفيزيـاء مـن وجهـة      ستبانة للتعرف على أسباب الصعوبات التي تواجه الطلبة في تعلم ا          إ - 4

  .نظرهم
 أظهرت النتائج إلى أن معظم بنود االختبار التشخيصي تشكل صـعوبة، وأرجـح فقـرات                وقد
  ).المعلم،الطالب ، الكتاب المدرسي:( ستبانة هي فعال أسباب حقيقية للصعوبات، المتمثلة فياإل
  

 )al-rubayea- Abdullah-a.m,1996( دراسة عبد اهللا الروباية .2

 تحليل سوء فهم طالب مدارس السعودية في المرحلة العليا          إليهدفت هذه الدراسة التعرف          
 أثر الجنس على مستوي الدراسة وموقع الدراسة ، وكذالك تحليـل            وإبانةعن المفاهيم الفيزيائية    

لسوء  فهم الطالب في كل فحص وتوضيح التوافق بين إجابات الطالب من حيث الثقة ، الحلول                 
 إلي وكان فحص لمصادر اإلجابات للطالب في هذه الدراسة وأخيرا شملت هذه الدراسة              العالقة

   . قام الباحث بإعدادها إستبانةأداة الدراسة التي تكونت من  في ألسبابتحليل اختيار الطالب 
روا بطريقة عشوائية   يطالبا من المدارس العليا والذين اخت     ) 1080وتكونت عينة الدراسة من         
وي بـين الجـنس ومـستوي       ا ، قسمت العينة بالتس    ىمناطق تعليمية ومن المدن والقر    ) 6(من  

  .الدراسة ، والمنطقة التعليمية
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  : النتائج التاليةإليوتوصلت الدراسة 

  .أن طالب المدارس العليا في السعودية لديهم سوء فهم ضخم عن المفاهيم الفيزيائية  
  .ىاألخرتويات أن مستوي الصف العاشر كان مميزا عنى المس 
 . مصدر الرئيس لسوء الفهم هو التخمينأن 

 . الجنس ومستوي الدراسة لهما تأثير على الطالب في اتخاذ القرارأن 

يوجد هناك اختالف جوهري في التردد ألسباب المختارة من الطالب لتبرير إجاباتهم            ال   
 .كما دلت معظم العناصر

  
  )chia-teek chee,1995(دراسة شياتك شي .3

  صعوبات تعلم مفهوم المتجهات في الفيزياء وكيفيـة جعـل            إليفت هذه الدراسة التعرف     هد  
   . تدريس المتجهات وأكثر متعة وأيضا تطوير مواد تعليمية لربط مفهوم المتجهات بالعالم الفيزياء

 إلـي حيث تـم تقـسيمها      ) أ(طالبا من الكليات المتوسطة في المستوي       ) 94(وتكونت عينة من    
جريبية من سنغافورة، حيث  كانت المجموعة التجريبية تستخدم  في أسلوبها طريقـة              مجموعة ت 

  .المالحظة والشرح والتنبؤ
  

   : ما يليإليوتوصل الدراسة 

  .أن طالب المجموعة التجريبية أفضل من المجموعة الضابطة في االختبار الذي تقدموا له
  

  )46ليه في عيسى صالمشار ا ( ).iona- steven,1994(دراسة ستيفن أيون  .4

هدفت هذه الدراسة لتشخيص حل المشاكل الفيزيائية في مفاهيم الديناميكا الحرارية،  ولقـد                   
عض المفاهيم الفيزيائية الديناميكية الحرارية من قبـل        بأجري الباحث فحص على التغيرات في       

ة شخصت وقورنت   طالب مدارس عليا للفيزياء من خالل سلسة تعليمية مركبات المعرفة المحدد          
مع استراتيجيات حل المشاكل التي استخدمت من قبل الطالب على حل مشاكل الفيزياء ؟أكثـر               

طالبا من فصول سليمة وأكملوا سبعة قياسات تشمل ثالث مدارة بالحاسـوب لمفهـوم              ) 60(من  
عشرة تعلقي واختبار للتفكير المنطقي وتحديد معلومات إحصائية مسحية، واثنان لحل المشاكل، و           

 ، ومسائل حل المشاكل ، ومن كـال         االرتباطينمدرسين خبراء أيضا أكملوا مهمة تدرج العملية        
 الشبكة مثلث احد المفاهيم الفيزيائية ،       إليالخبراء نقلت البيانات    \التدريجيين للطالب والمدرسين    

  .واجري معامل ارتباط بيرسون لمعرفة ارتباط البيانات
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  :تائج التالية النىلإوتوصل الدراسة 

  .هناك اختالف ابتدائيا للمفاهيم التي تتعامل مع قوانين الغاز .1
  .ليس هناك تشابه في الدوائر خالل فترة التعلم .2
  : لدي الطالبأن يوضح التغير في دوائر المفاهيم  .3

  قبول من قبل الطالب لبناء عميق معين 
  .قبول مؤجل ألفكار تنظيمية 
  .ة فروق في فهم الطالب لألفكار الدال 

  .إعادة تركيب ضعيف للمفاهيم من قبل الطالب .4
في اختبار األسلوب قد يرتبط بمفاهيم معينة ، وليس هناك اختالف جوهري في التـردد                .5

  .لألسباب المختارة من قبل الطالب لتبرير إجاباتهم كما دلت معظم العناصر
 اثبت بأن األفضل    وأخيرا فأن أسلوب استخدام بيانات ارتباط المفاهيم المرتبطة بالمفاهيم         .6

لفهم المهتمين بمالحظة أفضل هو طرق لتشخيص لفهم المفـاهيم واسـتراتيجيات حـل              
  .المشاكل

  )1993(رز الغنام حدراسة عامر الشهراني وم .5

 تدني تحـصيل    إلي التعرف تحديد بعض العوامل التربوية التي أدت         إليهدفت هذه الدراسة        
  .الطلبة في مادة الفيزياء 

ت عينة الدراسة من جزأين أولهما أعضاء هيئة التدريس والمعدين بقـسم الفيزيـاء              وتكون     
  . أبها فيوالثاني لطالب قسم الفيزياء بكلية التربية

ستبانتين أولهما ألعضاء هيئة التدريس والمعيـدين بقـسم         إوألغراض الدراسة تم استخدام          
 عن طريـق صـدق المـضمون        ستبانةاإلالفيزياء والثاني لطالب قسم الفيزياء ، وحسب صدق         

      وثباتها عن طريق الفاكرونباخ وأيضا استخدام متوسـط الترتيـب لترتـب العوامـل وكـذالك               
للمقارنة بين أراء الطالب الذين لهم أربع سنوات فأكثر مع الذين لهم أقل من أربع                - ت -اختبار

  .سنوات في تدريس الفيزياء 
  :لية  النتائج التاإليوتوصلت الدراسة 

  :تدني تحصيل الطالب في الفيزياء يرجع من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .1

  . أساسيات الرياضيات إليافتقار طالب الفيزياء  
  .تركيز الطالب على الحفظ دون الفهم 

 :وبالنسبة ألراء الطالب فيما يتعلق بهذه العوامل فكانت  .2

  .عدم احتواء المكتبة على مراجع عربية في الفيزياء  
  .دم استخدام أعضاء هيئة التدريس الوسائل التعليمية ع 
  .عدم اهتمام أعضاء هيئة التدريس بطالب في قسم الفيزياء  
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  )44المشار اليه في عيسى  ( )franklin-bobby- to,1992( دراسة بوبي فرانكلين. 6

قـة   الكشف عن المفاهيم المسبقة بين الطالب في فـصول ذات عال           إليهدفت هذه الدراسة         
  . يفعله المعلمون للفصول عند وجود هذه المعرفة أنبعلوم الفيزياء ، وتحديد ما يجب 

  .طالبا ) 509( وتكونت عينة الدراسة من 
عنصرا لتحديد سـوء    ) 40(وألغراض الدراسة قام الباحث باستخدام استبانه في العلوم من               

  .، الضوء، الكهرباءالفهم ولتحديد مفاهيم محددة في مجاالت القوة، الحرارة
مدرسـين،  ) 6(طالبا لـدعم أداة ، ولـوحظ      ) 27( وقد أجريت مقابالت مع عينة مكونة من            

ي المعلم فيما يتعلق بأهمية االختبار وتشخيص االختبار عامـة          أوأجريت معهم مقابالت لتحديد ر    
  تبار وفائدته ،وعوامل أخري لألداة ، ولقد استخدمت وسائل نوعية وكمية لتحديد مصداقية االخ

وأجري تحليل عناصر لتحديد قدرة العنصر ومصداقية االختبار ، وأجريت مقابالت شخصية مع             
  . المعطاة كتابةإجاباتهم الشفوية مع إجاباتهم وقورنت اإلستبانةالطالب باستخدام عناصر 

ب ، وقـد   بمرجعية االمتحان المكتواإلستبانةوحددت الثقة والعقالنية لكل عنصر من عناصر         
 وحددت ليكون له القدرة بين المجموعـات ذوات القـدرات المتعـددة وملكيـة               اإلستبانةحللت  

  .المصداقية والفعالية 
  

  : النتائج التالية ىإلوتوصلت الدراسة 

  .لم يكن هناك فرق بين طالب وطالبات المرحلة االبتدائية في أساليب العلوم  .1
جاباتهم أكثر عقالنية وبثقة أعلـي      إت وكانت   سجل الطالب الذكور نتائج أعلى من البنا       .2

  .وكلما قل العمر بين الطالب كلما قلت الثقة والعقالنية 
  
   )1992( دراسة أبو العز . 7

 هذه الدراسة إلى تشخيص الصعوبات التي تواجه طالب الصف الثاني الثانوي عند حل              هدفت   
 مقتـرح للتغلـب علـى هـذه         مسائل الفيزياء وتحديد أسباب هذه الصعوبات، ووضع تـصور        

  .الصعوبات
 الباحث استبيانًا للتعرف على قائمة الصعوبات وأسبابها ومقترحات لعالجها وطبقها على            أعد   

عينة من معلمي الفيزياء بالمرحلة الثانوية، كما أعد الباحث أربعة اختبارات تشخيـصية وذلـك               
         تبـارات علـى عينـة قوامهـا       للكشف عن الصعوبات التي تواجه الطالب ، وطبقت هذه االخ         

 )204 ( وطالبة بالصف الثاني الثانوي في محافظة الدقهلية بمصراطالب  .  
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  :وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها

  . تدني مهارات حل مسائل الفيزياء لدى كثير من معلمي الفيزياء-
  .سائل الفيزياء  كثير من معلمي الفيزياء ال يتبعون إستراتيجية معينة في حل م-
 كثير من معلمي الفيزياء ليسوا على دراية بأساليب تشخيص الصعوبات التي تواجه الطـالب               -

  .عند حل مسائل الفيزياء، وكيفية تحليل هذه الصعوبات 
 أكد الباحث على أن النسبة المئوية للخطأ الشائع ترتفع في الجزء الخاص بمهـارات رسـم                 وقد

  .ء الخاص بالرسم الصناعيالقطاعات المخروطية والجز
 
  ):1991( طيف حيدر لدراسة عبد ال. 8

 معرفة أسباب عزوف الطالب المتقدمين للدراسة بكلية التربية للعام          إليهدفت هذه الدراسة         
 عن االلتحاق بشعبة الفيزياء وذالك من خالل استقصاء أراء الطالب حـول             1991\90الدراسي  

استهم الفيزياء في التعليم قبل الجـامعي ومعرفـة اثـر تلـك             الصعوبات التي واجهتهم عند در    
طالبا ) 263(وتكونت عينة الدراسة من     . الصعوبات على اتجاهات الطالب نحو دراسة الفيزياء      

  . م 1991\90 العام الجامعي  بتعزمستجدين متقدمين للدراسة في كلية التربية
 اتجاهات الطالب نحو الفيزياء وكذالك      وألغراض الدراسة قام الباحث بتصميم مقياس لمعرفة         

  .استبانت لمعرفة أساب عزوف الطالب عن التخصص في الفيزياء 
  وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

 – المعلم   –اإلمكانات  ( وجود صعوبات رئيسة واجهت الطالب تركزت في عدة محاور           
  )  الكتاب المدرسي– طبيعة المادة – التقويم –طرائق التدريس 

  ضرورة إعادة النظر في طبيعة منهاج الفيزياء عموما في مراحل التعليم قبل الجامعي  
  

  : تعلم العلوم  على الدراسات التي تناولت صعوباتالتعقيب

   : يتضح اآلتي السابقةباستعراضنا للدراسات
تتفق معظم الدراسات التي تم استعراضها على أن الصعوبات في التعلم يكون مردها إلى               .1

أحد عناصر العملية التعليمية أو بعضها ، فمنها ما سببه المعلم و أدائه وطرق  تدريـسه        
، ومنها ما يعود إلى التلميذ أو المنهاج المقرر ، ومنها ما يعود إلى الوسـائل التعليميـة                  

  . التقويم أساليبو
،  )2003عـايش   (تناولت بعض الدراسات عينة من طلبة المرحلة الجامعيـة كدراسـة           .2

) 2000المـذجحي   ( ، ودراسة      ) 2000الناقة  (، ودراسة    )2001السيقلي  ( (اسة  ودر
 ) ( 2002عيـسى     (وبعض الدراسات تناولت عينة من المرحلة الثانوية مثل دراسة          ( ،

 )  .1992أبو العز ( ،ودراسة  ) 1992نصر (ودراسة 
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 ) 1998لمدهون  ا( هذه الدراسات من اتخذ عينة من المرحلة اإلعدادية ، كدراسة            ومن  .3
، وال توجد أي دراسة أجريت على طلبة المرحلة االبتدائية، وقد يرجع السبب في ذلـك                
إلى أن الطلبة في هذه المرحلة ال يدرسون فروع تلك المواد التي تكمن داخلها الصعوبة               

  .ولكن يدرسون المواد بصفة عامة وبنوع من االختصار
يث مكان إجرائها ، مثل دراسة كـل مـن          تتفق هذه الدراسة مع بعض الدراسات من ح        .4

حيث أجريتا في فلسطين بخالف بعض الدراسـات         ) 1998، المدهون    )2003عايش  (
 ) 2000المذجحي  ( التي أجريت في مصر ،  دراسة         ) 1992نصر  (كدراسة  ،األخرى  

  .التي أجريت في اإلمارات العربية المتحدة
استعراضـها فـي اتخاذهـا االختبـار        تتفق هذه الدراسة مع معظم الدراسات التي تم          .5

  .التشخيصي أداة للتعرف إلى صعوبات التعلم 
من الواضح أن معظم هذه الدراسات جديدة وحديثة فقد تتراوح مدة إجرائهـا مـا بـين                  .6

وهذا يدل على مدى تفاقم تلك المشكلة التي دفعت بالباحثين إلى           ) 2006_1992(عامي    
 . السنوات األخيرةاالهتمام  بمشاكل وصعوبات التعلم في

 في منهجية البحث حيث اتبعت المـنهج        ةاتفقت هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابق       .7
 .التجريبي

 اتفاق هذه الدراسة مع العديد من تلك الدراسات إال أنها تنفرد وتتميز في كونهـا                ورغم .8
 دراسة تجرى للمرة األولى في قطاع غزة في موضوع معالجة تعلم صعوبات الفيزيـاء             

 .باستخدام البرنامج المحوسب بالخرائط المفاهيمية

  
 

  :دراسات صعوبات التعلم الباحث من خالل إطالعه على ةاستفاد
  : استفاد الباحث من خالل إطالعه على تلك الدراسات كاآلتي ولقد

التعرف إلى بعض جوانب صعوبات التعلم في مواد أخرى غير الفيزياء، وهذا بالتأكيد ساعد              . 1
  . في فهم وجود صعوبات في جانب دون اآلخر عند تطبيق دراسته الباحث

  .اإلطالع على خطوات وإجراءات تطبيق تلك الدراسات وتصميم أدوات الدراسة . 2
 أن الباحث لمس ندرة في وجود مثل هذه الدراسة على الساحة التربويـة فـي البلـدان                  كما . 3

  .وفلسطين بشكل خاص ،العربية بشكل عام
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  دراسات تناولت البرنامج المحوسب  : اًثالث
  )2008(دراسة البابا  . 1

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج محوسب بالمدخل المنظـومي لتنميـة المفـاهيم العلميـة                
   . ةقصديواالحتفاظ بها لدى طلبة الصف العاشر األساسي بطريقة 

ا وطالبة من طلبة الصف العاشـر        طالب 140حيث قام الباحث باختيار عينة الدراسة المكونة من         
وتكونت المجموعة التجريبية مـن     ،األساسي في مخيم البريج بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة          

  .  طالبا وطالبة 70 طالبا  وطالبة والضابطة من 70
  .  فقرة من نوع اختيار من متعدد 46وقام الباحث ببناء اختبار المفاهيم العلمية مكونة من 

ة فاعلية البرنامج المحوسب ودوره في تنمية المفاهيم العلمية واالحتفاظ بها لدى            وأظهرت الدراس 
  طلبة الصف العاشر األساسي

  )2007(رومية . 2
لقد هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية البرنامج المقترح في عالج صعوبات تعلم مفهـومي               

ل غزة ولتحقيق هذا الغـرض      القسمة والضرب لدى تالميذ الصف الرابع األساسي بمحافظة شما        
تم اختيار عينة الدراسة من المدارس االبتدائية للبنين بمحافظة شمال غزة حيث تم اختيار فصلين               

ثم تطبيق االختبار التحصيلي القبلـي    ، 40و قسمت العينة إلي مجموعة تجريبية و عدد التالميذ          
صائية بين متوسطات درجـات     وتوصل الدراسة إلى أنه توجد فروق ذات داللة إح        ،على العينة   

تحصيل طالب المجموعة التجريبية في االختبار البعدي الختبار المـستويات المعرفيـة لتنميـة              
المحتويات المعرفية لصالح   المجموعة التجريبية و هذا داللة علـى أن اسـتخدام  البرنـامج                  

  . المحوسب للتدريس له أثر ايجابي في رفع مستوى تحصيل الطالب
  )2006 (منصور. 3

هدفت الدراسة إلى الكشف عن اثر برنامج محوسب في تنمية مهارات التحويل الهندسـي لـدى                
أبي عبيدة بـن الجـراح      " وتكونت الدراسة من طالب مدرسة      ، طالب الصف العاشر في غزة    

، طالبا كمجموعـة تجريبيـة    ) 36(منهم  ، طالبا  ) 72(بعينة قصدية والتي تكونت من      " الثانوية  
وقد توصلت الدراسة إلى فاعلية البرنـامج المحوسـب فـي           ، با كمجموعة ضابطة    طال) 36(و

تخدام الحاسوب فـي عمليـة      يعزى الس ، مهارات التحويل الهندسي لصالح المجموعة التجريبية       
  .التعلم 
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   )2006( دراسة أبو زايدة . 4
م الصحية والوعي الصحي    إلى فاعلية برنامج بالوسائط المتعددة على تنمية المفاهي       هدفت الدراسة   

طالبا  ) 60( في العلوم لدى طلبة الصف السادس األساسي وقام الباحث باختيار عينة مكونة من              
من طالب الصف السادس األساسي في مدرسة الصالح اإلسالمية في دير البلح وتم تقسيمها إلى               

  .  مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة 
 تحصيلي واألخر يقيس الوعي الـصحي       -: بارين هما   وقام الباحث بهذا الخصوص بإعداد اخت     

  . لدى الطالب 
  -: وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

فعالية البرنامج بالوسائط المتعددة على تنمية المفاهيم الصحية والوعي الـصحي لـدى              
 . في محافظات غزة األساسيطلبة الصف السادس 

  :)  2005(دراسة البشايرة . 5
 معرفة اثر كل من التعلم التعاوني وبرنامج تعلمي محوسـب فـي             إليراسة   الد هذههدفت  

  . في مادة العلوم بمحافظة العقبة األساسيتحصيل طلبة الصف السابع 
 مـن طلبـة     قصديه تم اختبارها بطريقة     طالبة)58(طالبا و ) 57( عينة الدراسة من     تكونت

في محافظة العقبة للعام الدراسي      في مدارس مدرية التربية والتعليم       األساسيالصف السابع   
 لإلنـاث  واألخرى للذكور إحداهما شعب في مدرستين     أربع موزعين علي    2004-2005

 برنامج  مباستخدا التعلم التعاوني والتعلم     بطرقتينوقد تم االختيار العشوائي للشعب لتدريسها       
  .تعلمي محوسب 

فـي تحـصيل   ) a_< 0.05( إحصائية نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة أظهرت
طلبة الصف السابع في محافظة العقبة في مبحث العلوم تعزي لطريقة التدريس أو النـوع               

  .االحتمالي أو التفاعل بين طريقة التدريس والتنوع االجتماعي 
  )  2003(دراسة عبد الهادي . 6

نميـة  هدف البحث إلى دراسة اثر استخدام الحاسوب في تدريس العلوم على التحـصيل وت             
قسموا  ) 127( العلم على عينة من تالميذ الصف السادس االبتدائي عددها          االتجاهات نحو   

واألخـرى  ) المجموعـة التجريبيـة     ( على مجموعتين إحداها درست باستخدام الحاسوب       
تحصيليا في وحدة البيئة وكذلك اختبار االتجاه        بالطريقة التقليدية وقد اعد الباحث  اختبارا 

 وقد استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبارات فـي           نحو العلم 
العمليات اإلحصائية وقد توصل الباحث بما يخص التحصيل انه يوجد فـروق ذات داللـة               

في االختبار التحصيلي ككل وفي مـستويات التـذكر والفهـم    ) ‚01(إحصائية عند مستوى   
  .لمجموعة التجريبية والتطبيق في القياس البعدي لصالح ا
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   ) : 2002( دراسة رواشدة والمومني . 7
 اآلني الكشف عن اثر التدريس ببرنامج تعليمي محوسب في االكتساب           إلىوهدفت الدراسة   

  .للمفاهيم الكيميائية ومدى االحتفاظ بها لدى طلبة الصف العاشر
 إلـى ا وطالبـة قـسموا      طالب ) 148( استخدم الباحثان المنهج التجريبي واختارا عينة من        

والمجموعتان متكافئتان واعدا اختبارا تحصيليا من نـوع        ) تجريبية وضابطة   ( مجموعتين  
  .فقرة ) 30(االختيار من متعدد مكون من 

بعد ثالثة أسابيع من تاريخ تطبيق االختبار       )االحتفاظ(قام الباحثان بتطبيق االختبار المؤجل      
  استخدم الباحثـان المتوسـطات الحـسابية واختبـار        البعدي للتحقق من صدقية االختبار و     

  :  ، وتوصلت الدراسة إلى t-test)ت(
تفوق طلبة التعليم بالبرنامج المحوسب في تعلم المفاهيم اآلني واالحتفاظ بهـا لـصالح               

  .ةالمجموعة التجريبي

عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى الستخدام البرنامج المحوسب في تعلم المفـاهيم              
 . يعزى للجنس في المجموعة التجريبية ) االحتفاظ ( مية في االختبار اآلني المؤجل العل

  ) : 2002(دراسة المصطفى . 8
 استقصاء اثر استخدام الحاسوب في التدريس في تحصيل الطلبة فـي            إلىوهدفت الدراسة   

موضوع الحث الكهرومغناطيسي وفي اتجاهاتهم نحوها وكان تصميم الدراسة لمجمـوعتين           
 التـدريس جمعـت البيانـات       إجراءات إتمامضابطة وتجريبية وباختبار قبلي وبعدي وبعد       

 فكانت النتيجة تفوق تحصيل الطلبة طريقة استخدام الحاسوب في التدريس           إحصائياوحللت  
بداللة إحـصائية علـى تحـصيل طلبـة التقليديـة           و طريقة تدريسهم    حوكذلك اتجاهاتهم ن  

م لكن لم يكن هناك اثر في التحصيل يمكن ان يعزى للجنس            واتجاهاتهم نحو طريقة تدريسه   
  .أو للتفاعل بين الجنس و الطريقة 

  
  ) :2001( دراسة الورداني . 9

 التعرف على اثر استخدام الحاسوب في تدريس وحدة بناء الكائن الحـي             إلى والتي هدفت   
الثانوي وذلك علـى     األولفي تنمية المفاهيم العلمية واالتجاه نحو الحاسوب لطالب الصف          

 نتائجها عن وجود    فأسفرت)  ضابطة   60 تجريبية ،    60(طالبا وطالبة   ) 120(عينة قوامها   
 المجموعة التجريبية   أفراد في التحصيل واالتجاه نحو الحاسوب لصالح        إحصائيافروق دالة   

 دالة بين التحـصيل واالتجـاه   ارتباطيهالتي درست بواسطة الحاسوب وكذلك وجود عالقة   
  . المجموعة التجريبية في القياس البعدي ألفرادو الحاسوب نح
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  ) : 2000( دراسة صابر . 10
 فـي  األلعـاب  التعرف على اثر برنامج محوسب في التعلم فـي بـالد       إلىتهدف الدراسة   

  . مرحلة ما قبل المدرسة بعض المفاهيم العلمية والرياضية الفنية واللغوية األطفالاكتساب 
طفال ، وباستخدام المنهج التجريبي ذي المجموعة المتكافئة ، تـم           ) 53 ( اختيرت عينة من  

المجموعة التجريبية التي تعرضت لبرنامج الكمبيـوتر       ) أ  (  مجموعتين   إلى األطفالتقسيم  
مـن  ( طفـال    ) 27 ( األطفـال  التعلم الذاتي في قاعة النشاط حيث بلغ عدد          إلى باإلضافة
جموعة الضابطة التي تعرضت فقط للتعلم الذاتي في قاعة         الم) ب  ( ، و    ) وإلناثالذكور  

   ) .واإلناثمن الذكور ( طفال  ) 26 (األطفالالنشاط ، وبلغ عدد 
وقد استخدمت الدراسة استمارة التعرف على وجود كمبيوتر في بيئـة الطفـل واسـتمارة               

التعلم " يوتر  للمستوى االجتماعي واالقتصادي ، واختبار رسم الرجل للذكاء ، وبرنامج كمب          
المفاهيم العلمية والرياضية والفنيـة     ويتضمن تحليال له ، واختبارا لقياس        " األلعابفي بالد   

االختبار المصور ، كراس وصف االختبار      ( واللغوية ، ويتكون االختبار من خمسة أجزاء        
حظة ، كراس التعليمات ، استمارة الدرجات التي حصل عليها الطفل مرفقا بها استمارة مال             

، أشـارت نتـائج     ) الطفل في بعض المهارات ، استمارة تحكيم الجزء المصور واللفظي           
بين متوسـط درجـات      ) 0.5( الدراسة إلى أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بمستوى          

أطفال المجموعة التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة ، وذلك لصالح المجموعة التجريبية           
، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كال المجموعتين في كل             في المفاهيم العلمية    

  . من المفاهيم الرياضية والفنية واللغوية 
  : التي تناولت استخدام الحاسوب  على الدراسات السابقةتعقيب

 خالل استعراض الدراسات والبحوث السابقة، والتي تناولت استخدام الحاسـوب فـي             من    

  : يمكن إجمال النقاط التي توصلت إليها الدراسات السابقة في ما يليزياءالفيتعليم وتعلم 
أن الدراسات أجريت في فترات زمنية متباعدة وأماكن مختلفة مما يدلل بشكل واضـح               .1

  .الفيزياءعلى تزايد االهتمام باستخدام الحاسوب في التعليم وخاصة في 
  .المختلفةالمواد  فاعلية البرامج المحسوبة في زيادة تحصيل الطالب في .2
أظهرت الدراسات أن التدريس بمساعدة الحاسوب يؤدي إلى زيادة تحـصيل الطـالب              .3

  .وبقاء أثر التعلم لفترة أطول لصالح المجموع التجريبية
  .أظهرت الدراسات تفوق الحاسوب على الطريقة التقليدية في عالج صعوبات التعلم .4
وفر الوقـت والجهـد الـذي يحتاجـه         أظهرت الدراسات أن التعلم بمساعدة الحاسوب ي       .5

  .التالميذ
 إيجابيـة  أكدت الدراسات السابقة أن التعلم بمساعدة الحاسوب يودي إلى تكوين اتجاهات           .6

  .للتالميذ نحو الحاسوب
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معظم الدراسات السابقة استخدمت المنهج التجريبي القائم علـى مجمـوعتين تجريبيـة              .7
 .وأخرى ضابطة

  
   لسابقةاستفادة الباحث من الدراسات ا

   :استفاد الباحث من الدراسات السابقة فيما يلي    

  .تصميم البرنامج المحوسب مع مراعاة المعايير الالزم توافرها لبناء البرنامج الجيد .1
  .استفاد الباحث في صياغة مشكلة الدراسة وإعداد فروضها وأدواتها .2
  .اختيار المنهج المناسب .3
            خدمة، أعطى الباحث كيفية اختيـار الفـروض        االطالع على األساليب اإلحصائية المست     .4

  .اإلحصائية
  .تحديد خطوات الدراسة .5

  
  .دراسات تناولت الخرائط المفاهيمية : رابعاً 

  )grunow,1999(دراسة غرونو .1
هدفت هذه الدراسة إلي تقديم معرفة المدرس ألعداد النـسبية باسـتخدام مخططـات المفـاهيم                

إذا أن مخططات المفاهيم إجراء تقييمي بـديل ذو         . رتباطها بالمجال باعتبارها أدوات اخترت ال   
ولقد قامت هذه الدراسة على ثالثـة أسـئلة         ، إمكانية لتلبية التقديم الحقيقي لخبرة التطور المهنية      

  :هي
هل يتم تحسين فهم المدرس المرحلة اإلعدادية ألعداد النـسبية مـن خـالل اسـتخدام                 

  مخططات المفاهيم؟
درس المرحلة اإلعدادية للعالقات بين المفاهيم والـوعي بالنـصوص التـي          هل فهم م   

كما تم تقديمها من خالل مخططات المفاهيم سوف يزيـد          ، تسهل بناء المعرفة المفاهيمية   
  نتيجة المشاركة؟

هل يتصل مدرسو المرحلة اإلعدادية بمعرفة ونومها من خالل عروض الرسم المفصل             
  باستخدام مخططات المفاهيم؟

       فالمعلمون المشاركون في الدراسة قاموا بتصميم مخططات المفاهيم التي تصل باألعـداد            
وفي نهايـة البرنـامج التـدريبي قـام         ، النسبية قبل البدء في برنامج المؤسسة المهنية للتطوير       

وقد اعتمـدت الدراسـة علـى       ، المدرسون بتصميم مخططات مفاهيم بعيدة ومتصلة بالموضوع      
وذلك من خالل تقدير مخططات المشاركين في الدراسة فـي          ،كمي لمخططات المفاهيم  التحليل ال 

وهذا وقد استخدم اختبار ويلكـسون بتحليـل        ، ضوء مخططات معيارية لخبير في هذا المجال        
  :وذلك من خالل ثالث نقاط هي ،  من تقديم مخططات المفاهيمإليهاالبيانات التي تم التوصل 
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  المفاهيم  والمصطلحات 
  ةالعالقات المفاهيميو 
  .القدرة على االتصال من خالل مخططات المفاهيم 

وأن بمعرفة  ، وأظهرت نتائج الدراسة أن المشاركين يمتلكون مهارة بالنسبة لفهم األعداد النسبية            
المدرس بالمحتوي يمكن تحسينه بشكل كبير من خالل استخدام مخططات المفاهيم وأن المدرسين          

ولمخططـات المفـاهيم    ، عين للسياقات التي تطويرهم للمحتوي المعرفـي      يمكنهم أن يكونوا وا   
  .السارية المفعول والصادقة واإلجراءات الموثوقة

  )28 في مطر صإليهالمشار  ( )Linda,1999(دراسة ليندا .2
ومقـاالت التفـسير    ، استقصاء االستخدام المركب لمخططات المفاهيم     ىإل    هدفت هذه الدراسة    

  :حيث كانت األهداف األساسية تشير الي، ث مقررات في الرياضيات كأسلوب لتقويم ثال
 تاستخدام مخططات المفاهيم والمقاالت الكتابية لتقويم ترابط المقاالت الكتابية وامتحانـا           

  .المقرر
  . المقررتالعالقات بين الطالب في مخططات المفاهيم والمقاالت الكتابية وامتحانا 
 من خالل اسـتخدام مخططـات المفـاهيم والمقـاالت            أي مدي زادت درجة التعلم     ىإل 

طالبـا يدرسـون التفاضـل    ) 63(مدرساً ابتدائيا مبتدءا، ) 23(تكونت عينة من    ، الكتابية
وكشفت النتائج ان مخططات المفاهيم عند ارتباطها       ، مدرسا ثانويا مبتدءا  ) 17(والتكامل  

طالـب للمفـاهيم الرياضـية      مع المقاالت الكتابية تعتبر أدوات مفيدة لتقيم منظومـة ال         
 .وتحسينها

  
  
   )28 في مطر صإليهالمشار  ( )craford,1998(دراسة كرفورد. 3

 التركيز التأملي لدي الطالب ففي دورة التفاضل من خالل تطـوير            ىإل    هدفت هذه الدراسة    
، التأملية بما في ذالك المهمات      ة إكمال الواجبات البيتي   ىإلإضافة  ، مخططات مفاهيم تنظيم المادة   

  : فشلت عينة الدراسة على مجموعتين، وأثره على فهم الطالب للتفاضل والمفاهيم الرياضية
تتـضمن  ، مجموعة تجريبية تعرضت للمعالجة من خالل واجبات بيتيه تشمل مهمـات تأمليـة            

 كتابة الصعوبات التي  ، والمقارنة بين أفكار الكتاب المقرر    ، تطوير مخططات مفاهيم تنظيم المادة    
  . واإلجابة على التدريبات ، يجب التغلب عليها
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حيث قام الباحث بتسجيل االنجاز كمـضمون       ،     وشرح استراتيجيات تتعلق بالمهمات المحددة    
استخدام لتحليل أداء الطالب في أربعة امتحانات خاال الفصل الدراسي وذلك فيما يتعلق بالمفاهيم              

كما كانت جلسات التفكير التي سجلت لطالب       " ت"ائي  الرياضية التي تم تحليلها باستخدام اإلحص     
باسـتخدام رسـومات    ، وتم تحليلها بواسطة مجموعة األفكار      ، مجموعة المعالجة بصوت مرتفع   

غير ، إذا زودتنا بالتفاصيل حول التفكير التأملي المستخدم خالل حل المشكالت           ، الخط، والوقت 
ج الدراسة أن استخدام التفكير التأملي كان لهـا          داخل الفصل وكشف نتائ    تالمتوفر في االمتحانا  

مقارنـة بـأفراد المجموعـة      ، األثر في تحسين التفكير التأملي عند أفراد مجموعة المعالجـة           
كما أن جلسات التفكير بصوت مرتفع كان لها األثر الواضح فـي تـدعيم وتحـسين                ، الضابطة

  .التفكير التأملي
  ) :1998( دراسة القرعان . 4

 دراسة أثر طرية مخططات المفاهيم على تحصيل طالب الصف الحادي عشر في ىإلهدفت 
  موضوع المتجهات في العلوم في قطاع غزة 

 فردا 89 ضابطة األولى مجموعتين إلى طالبا وطالبة قسمت 156حيث تكونت عينة البحث من 
ين  بإحصائية انه توجد فروق ذات داللة إلى فردا وتوصل 64والثانية تجريبية عدد أفرادها 

ذكور ( المجموعتين الضابطة والتجريبية بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا تعزى لتفاعل الجنس 
   .)إناث ، 

وقد أوصى الباحث باستخدام مخططات المفاهيم لتعلم العلوم لفاعليتها في زيادة الفهم العلمي 
  . لمضامين المحتوى وإزالة الفهم الخاطئ لبعض المضامين 

  ) .1995 (رور،س دراسة

التفكير  ثر فاعلية مخططات المفاهيم في تنمية القدرة علىأهدفت هذه الدراسة إلى استقصاء 
  ) القسم األدبي( لتعليم االبتدائي المنطقي والتحصيل في العلوم الفيزيائية لدى طالب شعبة ا

  ية والثانيةبكلية التربية جامعة المنصورة، فشملت عينة الدراسة مجموعتين، األولى تجريب
  ضابطة، وقامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي واختبار التفكير المنطقي، ومن خالل المعالجات

   ، أظهرت النتائج وجو د فروق دالة إحصائيا عند مستوى)ت(اإلحصائية باستخدام اإلحصائي 

  )a   ≥  5 0.0  (  مجموعةبين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط أفراد ال.  
  الضابطة لصالح أفراد المجموعة التجريبية ، في كل من االختبار التحصيلي واختبار التفكير

  المنطقي، كما أكدت النتائج على وجود ارتباط دال إحصائيا بين التحصيل والقدرة على التفكير
  المنطقي بالنسبة ألفراد المجموعة التجريبية، وأوصت الدراسة بضرورة استخدام مخططات

  .المفاهيم في التدريس، وذلك من أجل الوصول إلى تعليم ذي معنى
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  )Williams,1995(دراسة وليامز .6

    

 مخططات المفاهيم تعد أدوات بحث في مجال        أن    تشير العديد من الدراسات السابقة من حيث        
راء وللتأكد من فاعلية مخططات المفاهيم في الكشف عن المعرفة قام الباحث بـأج             . الرياضيات

طالبا من طلبة كلية العلوم قسم الرياضـيات فـي مـادة التفاضـل              ) 28(دراسة تجريبية على    
 كل مجموعة   أفرادوالتكامل،ثم قام بتقسيمهم الي مجموعتين الولي تجريبية والثانية ضابطة عدد           

  . فردا حيث أعطيت المجمـوعة الضابطة المضامين الرياضية بالطريقة المعتادة) 14(
  

طيت المجموعة التجربية تلك المضامين باستخدام مخططات المفاهيم كأدوات مساعدة  بينما أع
للتعرف على العالقات المفقودة بين المفاهيم الرياضية، فبعد التحليل الكمي للمخططات لوحظ ان 

هنـاك فروقا واضحة بين المجموعتين من حيث أن المجموعة التجربية اعادت تشكيل 
لعامة لمادة التفاضل والتكامل بصورة افضل مما كان متوقع منها، كما المصطلحات والمفاهيم ا

أن هذه الصياغة في المفاهيم والمصطلحات يسرت من استيعاب وفهم مضامين المادة الرياضية 
وسدت الفجوات المفقودة فيها وأدت إلي بناء مفاهيم جديدة تعطي للعالقات القائمة بين 

  .ي معنىالمصطلحات والمكونات األخر
  

  ),1995hasmann and others(دراسة هاسمان واخرون  .7
  

     هدفت هذه الدراسة الي الكشف عم اثر استخدام مخططات المفاهيم فـي تطـوير المعرفـة               
الرياضية،حيث قدمت هذه الدراسة مشروعين في الرياضيات، حيـث تـضمن كـل مـشروع               

طالبا من طـالب    ) 25(ندسـة  مخططات للمفاهيم في وحدتي الكسور والهندسة وشملت عينة اله        
طالبا من طالب الصف السادس، وقد تم مراقبة الفهم الفردي عند الطـالب،             )26(الصف الرابع، 

وإعطاء معلومات للطالب عن المفاهيم الرياضية ،فأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام مخططات            
  .المفاهيم يزيد من فهم  الطــالب للعالقات الرياضية المختلفة

  
  ) .1994(الخميسي، دراسة  .8

 
  هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر تدريس مادة العلوم بمخططات المفاهيم على كل من

  التحصيل والتفكير الناقد لدى طلبة الصف السابع، فتكونت عينة الدراسة من مجموعة تجريبية
  قةومجموعة ضابطة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، حيث درست المجموعة الضابطة بالطري
  العادية، بينما درست المجموعة التجريبية باستخدام مخططات المفاهيم، واستخدمت الباحثة

  األول يقيس التحصيل في مادة العلوم واألخر يقيس التفكير الناقد، ومن خالل: اختبارين



 

 - 68 -

 أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة) ت(المعالجات اإلحصائية للبيانات باستخدام اإلحصائي 

  بين متوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية   )α ≥  0.01 (ية عند مستوىإحصائ

  ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة الضابطة لصالح طالبات المجموعة التجريبية في كل

  من اختبار التحصيل واختبار التفكير الناقد وأوصت الدراسة باستخدام مخططات المفاهيم في

  .لتعلميةالعملية التعليمية ا

  
  ) : 1993( دراسة الرواشدة  .9

  

 استقصاء أثر استخدام بعض استراتيجيات فوق المعرفية منها مخططات إلىهدفت هذه الدراسة 

لتعليم طلبة الصف الثامن األساسي للمفاهيم )  vمخططات الشكل ( المفاهيم والكشاف المعرفي 

لبا وطالبا صنفوا عشوائيا لثالث  طا182فتكونت عينة الدراسة من ، العلمية وحل المشكالت 

واستخدم الباحث أسلوب تحليل تباين ثنائي ، مجموعات من مدارس إربد الحكومية باألردن 

مجموعة ضابطة درست بالطريقة العادية ومجموعة ، لثالث مجموعات  ) 3×2( التصميم 

درست تجريبية أولى درست باستخدام أسلوب مخططات المفاهيم ومجموعة تجريبية أخرى 

ومن خالل ، وقام الباحث بتصميم اختبار تحصيلي في العلوم ، باستخدام الكشاف المعرفي 

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة ، ) ث ( المعالجات اإلحصائية الستخدام اإلحصائي 

إحصائية بين متوسط درجات  طالب المجموعتين التجريبيتين ومتوسط درجات المجموعة 

وذلك لصالح ، وتفسير الظواهر العلمية ،  حدة في تعلم المفاهيم العلمية كل على، الضابطة 

 الدراسة باستخدام المعلمين لمخططات المفاهيم في وأوصت، أفراد المجموعتين التجريبيتين 

  . الكشف المعرفي في التدريس 
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   " . Jegede and Others) "1990( ، دراسة جيجدي وآخرين. 10

  إلى استقصاء أثر استخدام مخططات المفاهيم على قلق وتحصيل الطلبةهدفت هذه الدراسة 

  طالبا وطالبة قسموا إلى مجموعتين، مجموعة ) 51( في مادة األحياء، فشملت عينة الدراسة 

 تجريبية وأخرى ضابطة، واستعان الباحث باختبار تحصيلي ومقياس القلق في مادة األحياء، وتم
كما  يبية على المخططات المفاهيمية لمدة ثالثة أسابيع للتعود عليها،تدريب أفراد المجموعة التجر

ستة  تعرضوا أيضا في فترة التجريب إلى تدريب يتطلب استخدام المخططات المفاهيمية لمدة
 أسابيع، وذلك بعد تطبيق االختبار القبلي، أما أفراد المجموعة الضابطة فقد درسوا باستخدام

فروق  ستخدم فيه الشرح والمحاضرة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجوداألسلوب التقليدي، الذي ا
 لصالح أفراد المجموعة التجريبية في  ) a   ≥  5 0.0(  ذات داللة إحصائية عند مستوى

 التحصيل الدراسي، باإلضافة إلى انخفاض مستوى القلق لديهم كما أظهرت النتائج وجود تفاعل
  والقلق حيث أظهرت تلك المعالجة أن المخططات المفاهيميةبين الجنس والمعالجة، وبين الجنس

  .تؤدي إلى زيادة التحصيل وخفض مستوى القلق عند الذكور بدرجة أكبر من اإلناث
  

    " Wallas and Mintzes) "  1990( دراسة واالس ومنتز . 11

  

  كد منهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن التغير المفهومي في مادة األحياء بهدف التأ
  مصداقية مخططات المفاهيم في إظهار التغير في البنية المعرفية، والى أي مدى تظهر هذه
  المخططات التغيرات في البنية المعرفية بعد مرور فترة من ا لتدريس، فشملت عينة الدراسة

 امعة كارولينا الشرقية، واستقرت طالبا من المعلمين المتخصصين في تدريس العلوم بج ) 111 (
  : طالبا، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين  ) 20( طالبا نتيجة تغيب  ) 91( العينة على 

  .تجريبية 
 .ضابطة 

  
المحيطات،   كما طبق اختبار قبلي من نوع االختيار من متعدد في موضوع مناطق الحياة في
 التجريبية على وطلب منهم بناء مخططات مفاهيم في نفس الموضوع، كما درب أفراد المجموعة

المجموعة الضابطة  بناء المخططات المفاهيمية، كما أنهم درسوا باستخدام الحاسوب بينما أفراد
  .) خطوط دفاع الجسم ( درسوا موضوعا آخر
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من التجربة طبق على المجموعتين اختبار بعدي في موضوع  بالطريقة العادية وبعد االنتهاء
لمرحلة فاهيمي كالتي طلبت منهم في اوطلب منهم بناء مخطط م مناطق الحياة في المحيطات،

التباين، ومربع كآي، أظهرت النتائج تفوق أفراد المجموعة التجريبية  القبلية، وباستخدام تحليل
  خططات المفاهيم، حيث أظهر أفراد المجموعةالضابطة في بناء م على أفراد المجموعة

  
 مقابل أقرانهم في المجموعة الضابطة، التعقيد والعالقة بين المفاهيم،   التجريبية درجة عالية من
المخططات المفاهيمية تتسم بالصدق في الكشف عن التغير المفهومي  كما أوضحت الدراسة أن

  .في مادة األحياء
  
  

  : التعقيب على دراسات مخططات المفاهيم 

  

ا فـي تحـصيل      أن مخططات المفاهيم كان لها أثـرا واضـح         أظهرت بعض الدراسات   •
     ، )1994الخميـسي،   ( ، )1989القرعـان،   (المنطقي كما في دراسة      الطالب والتفكير 

   )1995سرور، ( 
  

بينت بعض الدراسات أن مخططات المفاهيم كان لها أثرا ايجابيا في تخفيف القلق عنـد                •
، وفي إظهار التغيـر فـي        )1990جيجدي ،   (الطالب وزيادة التحصيل كما في دراسة       

  . )1993الرواشدة، (كما في دراسة وحل المشكالت  المعرفية البنية

  
  

كما اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أن الخرائط المفاهيميـة لهـا أثـر                 •
،  ) 1995(وليـامز " إيجابي في زيادة التحصيل العلمي لدى الطالب كما في دراسـتي            

 ) . 1995(ودراسة هاسمان 

  
بر أداة تقويم ذات فاعليـة لمنظومـة        كما بينت بعض الدراسات ان خرائط المفاهيم تعت        •

 ) . 1999( ودراسة غرونو ، ) 1999(  الطالب المفاهيمية كما في دراسة ليندا 
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ن مخططات المفاهيم كـان لهـا       تتفق الدراسات السابقة في العلوم مع الدراسة الحالية أ         •
 حـصيل ومن ثـم الت   ة المعرفية للطالب    الواضح في إحداث تغير ايجابي في البني        األثر

 .الدراسي

  
تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أن مخططات المفاهيم كان لها أثرا ايجابيا               •

التحصيل العلمي لدى الطالب باسـتخدام البرنـامج المحوسـب  بـالخرائط             في تنمية   
  . المفاهيمية 
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  الفصل الرابع
  الطريقة واإلجراءات

  
 ةــــج الدراســـمنه 

 
 ةـــع الدراســــمجتم 

 
 ةـــة الدراســـــعين 

 
 ةــــــــأداة الدراس 

  
 إجراءات الدراسـة خطوات و 

  
  المعالجات اإلحصائيـــة  
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  الفصل الرابع
  الطريقة واإلجراءات

  

، ويشمل مـنهج    ايتناول هذا الفصل الطريقة واإلجراءات التي اتبعها الباحث في دراسته         
لوحـدة   التحـصيلي االختبـار   " الدراسـة    ة وعينتها، وبناء أدا   ووصف مجتمع الدراسة  الدراسة  
ة، ها الباحث في الكشف عن مدى صـدق وثبـات هـذه األدا            ت واإلجراءات التي اتبع   ،"الميكانيكا

  .وإجراءات الدراسة
  

   :منهج الدراسة: أوالً

الباحـث لتحديـد     هو طريق يتبعه  الذي   تبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي      ا
ويعتمـد  .لف الظروف والمتغيرات التى تخص ظاهرة ما والسيطرة عليها والـتحكم فيهـا              مخت

الباحث على هذا المنهج عند دراسة المتغيرات الخاصة بالظاهرة محل البحث بغرض التوصـل              
واسـتخدام المـنهج    . تربط بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة        التيإلى العالقات السببية    

 فـي  يعد مقتصرا على العلوم الطبيعية فقط بل أصبح يستخدم على نطاق كبير أيضا                لم التجريبي
  )/http://asfadil.kau.edu.sa  نت(.العلوم االجتماعية

  

  :لدراسةامجتمع : ثانياً

التابعة الثانوية  طالب الصف الحادي عشر في المدارس       جميع  يتكون مجتمع الدراسة من     
حيث بلغ عـدد    ،م2010-2009لعام الدراسي   ل األول من ا   ، وذلك في الفص   لمديرية شمال غزة    

وبلغ ،وستة مدارس إناث    ،منها ثمانية مدارس ذكور     ،مدارس مديرية الشمال أربع عشر مدرسة       
  . طالبا556و،طالبة629طالبا وطالبة منها 1185عدد الطالب فيها 

  
  :عينة الدراسة: ثالثاً

  :العينة الفعلية. أ

 ةمن محافظ بيت الهيا الثانوية للبنين      ةمن مدرس ريقة قصدية   بطتم اختيار عينة الدراسة     
بطريقة عشوائية  ، وتم تحديد أحد الفصول      مدرسةالمن  ين دراسيين    وتم اختيار فصل   ،غزةشمال  

كمجموعة تجريبية تتعلم بطريقة البرنامج المحوسب بـالخرائط المفاهيميـة والفـصل اآلخـر              
 بأن توزيـع    ةوكان الباحث قد تأكد من مدير المدرس      ،  كمجموعة ضابطة تتعلم بالطريقة التقليدية    

 على الفصول الدراسية قد تم حسب التباين في درجات الطلبة في العام الـسابق وذلـك                 البالط
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إضافة إلى إجراءات أخرى قام بها       ، حتى ال يكون هناك تميز مسبق ألي فصل على فصل آخر          
  .ل  من هذا الفص )  92-91( الباحث موضحة في الصفحات 

    كمجموعـة تجريبيـة ومـنهم      )  طالب 29( منهم   )طالب 62(وقد بلغ عدد أفراد العينة      
  :تبعاً للمجموعة والجدول التالي يبين توزيع أفراد العينة كمجموعة ضابطة،)  طالب33(

  )4.1(جدول 

  تبعاً للمجموعةيبين توزيع أفراد العينة 
  %  العدد  البيان

  46.8  29 تجريبية
  53.2  33 ضابطة

  100.0  62  المجموع
  

  :العينة االستطالعية. ب

   على عينة اسـتطالعية بلغـت       لوحدة الميكانيكا  التحصيليقام الباحث بتطبيق االختبار     
 على هـذه العينـة بهـدف        االختبار، وقد طبق الباحث      األصلي لدراسةا من مجتمع    ) طالب 39(

  . لالختبارالصدق والثباتالتحقق من 
  

  :محوسب وبناؤه إعداد البرنامج ال
قد قام الباحث بعدد من الخطوات لتحديد اإلطار العام للبرنامج المحوسب تمثلت هذه الخطـوات               

  : في االطالع على 
 . البحوث والدراسات السابقة  •

 . االتجاهات الحديثة في تعليم العلوم  •

 . العلوم في مرحلة التعليم الثانوي  وأهميتها وأهدافها  •

 . لة التعليم الثانوي خصائص الطلبة في مرح •

 . خصائص التعليم الذاتي  •

 . خصائص بناء البرامج التعليمية المحوسبة  •

 . فوائد أسلوب الخرائط المفاهيمية في التعليم  •

  : المنطلقات الفكرية 
 . التعلم بالحاسوب هو تعلم ذاتي  •

 . التعلم بالخرائط المفاهيمية هو اتجاه حديث في التدريس  •

 . لعلمية في تدريس العلوم والتركيز عليها في فهم المادة العلمية أهمية المفاهيم ا •
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 . توظيف المستحدثات التكنولوجية في التدريس  •

قاموس ، وخارطة المفاهيم   ، وأسئلة  ، الفيديو  ( استخدام البرنامج ألساليب متنوعة مثل       •
 ) . التعريفات 

 . تنوع جوانب العرض والتقويم  •

  : ي وحدة الطاقة األهداف العامة للبرنامج ف
 . يتعرف الطالب على مفهوم المتجهات وجمعها وضربها  •

 . توضيح مفهوم القوة ووحدة قياسها وأوزانها  •

 . توضيح مفهوم عزم القوة  •

 . حساب مقدار واتجاه عزم القوى ومحصلتها  •

 . تعريف مفهوم االزدواج وحساب اتجاه ومقدار عزم االزدواج  •

 . ل مسائل حسابية عليها التعرف على قوانين نيوتن وح •

 . استخدام قانون الجذب العام في حل المسائل الحسابية  •

 . تعريف مفهوم الشغل والطاقة والقدرة  •

 . حساب شغل قوة ثابتة رياضيا  •

استنتاج العالقة بين الشغل المبذول والتغير في طاقة حركته وكذلك التغير فـي طاقـة                 •
 . وضعه 

 .لميكانيكية التعرف على قانون حفظ الطاقة ا •

  . حل مسائل عددية على قانون حفظ الطاقة  •
  : األهداف الخاصة للبرنامج   

  ) . 7( انظر تحليل وحدة الميكانيكا ملحق رقم 
  : محتوى البرنامج 

قام الباحث بإعادة صياغة وتنظيم محتوى الوحدة األولى من كتاب العلوم للصف الحادي عـشر               
ويتضمن ذلك  ، فق إستراتيجية التعليم الذاتي باستخدام الحاسوب       و) وحدة الميكانيكا (الجزء األول   

وتحديد العالقـات بينهـا      ، من خالل تحديد المفاهيم     ، تحديد المفاهيم العلمية والتعميمات العلمية      
حيث قام  ، وتوضيح العالقات بين كل مفهوم والمفاهيم األخرى        ، من خالل رسم خرائط المفاهيم      

  . فاهيم لكل درس موضحا العالقات فيما بينها الباحث ببناء خارطة م
  : أسلوب استخدام البرنامج 

)  بمعنى أنه يوفر التعلم الفردي والجماعي       ( يمكن أن يستخدم البرنامج من قبل الطالب أو المعلم          
وينتقـل الطالـب بـين      ، وليس هناك محددات لوقت البرنامج      ، وكل طالب يتعلم حسب قدرته      

  .  إمكانياته بحيث يستطيع أن يبدأ من حيث انتهى في المرة السابقة شاشات البرنامج حسب
  : األنشطة المتضمنة في البرنامج 
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يتم تحديد األنشطة المصاحبة لكل موقف تعليمي متوقع بهدف إتاحة الفرصة للطالب بالمشاركة             
، ليـة   والعمل على تنظيمها لـضمان تحقيـق الفعا       ، الفعالة وتوظيفها في مواقف حياتية أخرى       

  . وتنمية المفاهيم العلمية باألنشطة المتضمنة في البرنامج 
  : مراحل إعداد البرنامج المحوسب وبناؤه 

قام الباحث بتصميم وتطوير البرنامج  من نوع الوسائط المتقدمة لمحتوى وحدة الميكانيكا للصف              
  : هي الحادي عشر  من كتاب العلوم الجزء األول والذي يحتوي على أربعة فصول  

 . المتجهات  •

 . العزوم    القوى و •

 .  قوانين نيوتن في الحركة  •

 .  الشغل والطاقة  •

  
وهـذه  ، وقد مرت عملية اإلعداد بمراحل متعددة حتى وصل البرنامج على صـورته النهائيـة               

  :المراحل هي 
 : مرحلة التخطيط للبرنامج   - أ

 : تحديد المادة العلمية   -  ب

سية وهي الوحدة األولى من كتاب العلوم للـصف الحـادي           قام الباحث بتحديد الوحدة الدرا    
ويتضمن ذلك تحديد المفاهيم العلمية ومنظومات      ، ) الميكانيكا  ( عشر األساسي الجزء األول     

  . ومنظومات المفاهيم والتعميمات ، المفاهيم العلمية 
  : تحديد أهداف البرنامج 

 . مج والتي قام بذكرها الباحث في األهداف العامة للبرنا

  : ) مستوى المتعلمين( تحديد نقطة البداية عند المتعلمين 
من خالل التأكـد مـن      ، حيث قام الباحث بمعرفة مستوى المتعلمين  الذين سيدرسون البرنامج           

  . .تكافؤ مجموعات الدراسة 
  : مرحلة بناء البرنامج 

مج الحاسـوب الخاصـة   حيث قام الباحث بخطوات بناء البرنامج المحوسب العملية باستخدام برا        
  : وهذه الخطوات كما يلي ) flash،power point( بعملية التصميم مثل برنامج 
  : كتابة اإلطار العام للبرنامج 

واألسس النفسية والتربوية   ، يتناول هذا اإلطار تعريفا بالبرنامج ومدته الزمنية ومبرراته وأهدافه          
  ) . 3(  رقم التي تم في ضوئها كتابة البرنامج كما في ملحق
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  : إعداد االختبارات 

قام الباحث عند تصميم البرنامج بإعداد مجموعة من االختبارات وهي أربعة اختبـارات لكـل                
   )  . 6(انظر ملحق رقم ، وحدة دراسية اختبار 

 . وهي عبارة عن اختبار اختيار من متعدد 

دة حسب جدول المواصفات    موزعة على فصول الوح   ،  فقرة   39وقد بلغت عدد فقرات االختبار      
   ) . 4.3( رقم جدول

  : تجريب البرنامج وتطويره 

تم اختبار البرنامج على عدد من      ، بعد االنتهاء من إنتاج البرنامج المحوسب في صورته األولية          
      وعـددهم     ،  بيـت الهيـا الثانويـة للبنـين       / طالب الصف الحادي عشر األساسي في مدرسة        

  .طالبا) 29( 
  

  : لك لتحقيق األهداف التالية  وذ
 التأكد من مدى مالئمة دروس البرنامج المحوسب لطلبة الصف الحادي عشر األساسي  •

 . التأكد من فعالية البرنامج وإمكانية تفاعل وتجاوب الطالب معه  •

 .التأكد من إمكانية تنفيذ البرنامج المحوسب باستخدام جهاز الحاسوب  •

شاكل التي يواجهونها من خالل المالحظة المباشرة لهـم ومـن ثـم    وبناء على ذلك تم تحديد الم   
  . إجراء التعديالت الالزمة للبرنامج المحوسب 

  : صياغة البرنامج بالصورة النهائية 

وبناء على تحديد المشاكل التي يواجهها الطلبة وتعديلها تمت صياغة وإنتاج البرنامج المحوسب             
  . بالصورة النهائية 
  : على المختصين والخبراء عرض البرنامج 

بعد ذلك قام الباحث بعرض البرنامج المحوسب على مجموعة من المحكمين المختصين ملحـق              
وقام بإجراء التعديالت المناسبة من أجل الوصول إلى أفضل صورة ممكنة للبرنـامج             ) 4( رقم  

  . المحوسب وبذلك أصبح صالحا للتطبيق 
  : خطوات سير البرنامج المحوسب 

ة تعريف بالبرنامج وهي تتضمن اسم الجامعة اإلسالمية وشعارها وآيـة قـرآن وعنـوان               رسال
   ) . 1(الرسالة واسم الباحث واسم الدكتور المشرف كما في الشكل رقم 

وهذه الشاشة تعتبر مدخال للبرنامج من خالل شـريط األدوات          :قائمة العناوين الرئيسية للبرنامج     
   ) . 2(ما في شكل رقم الذي يحتوي األوامر التالية ك

وهذا األمر يحتوي على أسماء الدروس المكونة للوحدة الدراسية ومن خـاله            : عناوين الدروس   
  . يتم الدخول إلى محتوى الوحدة الدراسية 
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   وهذا األمر يؤدي إلى الخروج من البرنامج : " "xخروج 
ليم لمقرر الفيزياء الصف طبق هذا البرنامج حسب الخطة الموضوعة من مديرية التربية والتع

 م  الى 2/10/2009 وكانت بداية تطبيق البرنامج - وحدة الميكانيكا  -األول الثانوي 
  2010-2009 م من العام الدراسي 10/12/2009

 
  : الدراسةاة أد :رابعا

  إعداد الباحث:  لوحدة الميكانيكا) التحصيلي/ التشخيصي ( االختبار
حدة الميكانيكا لطالب الصف الحادي عـشر؛ فـي ضـوء           قام الباحث بإعداد اختبار و    

م 2009/ 2008األهداف السلوكية التي من المفترض أن تكون قد تحققت خالل العام الدراسـي              
 علـى   التعليميـة واألعوام التي سبقت في تعلم الطالب، بحيث ال بد أن تكون استجابات الطالب              

  . االختبار عالية الدقة
أبعاد رئيسة لوحدة الميكانيكا، والجدول التـالي       ) 4(قرة موزعة على     ف 39ويتكون االختبار من    

  : يبين ذلك
  :أبعاد وحدة الميكانيكا وتوزيع الفقرات عليها وأرقام الفقرات في االختبار

  
  

  )4.2(جدول 

  أبعاد وحدة الميكانيكا وتوزيع الفقرات عليها وأرقام الفقرات في االختبار يبين

 األبعاد
عدد 
  الفقرات

   الفقراترقم

  10، 9، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 9   المتجهات والحركة في بعدين-1

 12 العزوم واالزدواج  القوى و-2
11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،

18 ،19 ،20 ،21 ،22  
  28، 27، 26، 25، 24، 23، 8  7   قوانين نيوتن في الحركة-3

، 35، 34، 33، 32، 31، 30، 29  11   الشغل والطاقة والقدرة-4
36 ،37 ،38 ،39  

   فقرة39  المجموع الكلي
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وتتم استجابة المفحوص على االختبار باختيار أحد البدائل األربعة بحيث يكـون أحـد              
  . بقية البدائل فتكون اإلجابة عليها خاطئةاالبدائل إجابة صحيحة أم

ب فقـد احتـس   ).  درجة 39 – 0(وتتراوح الدرجة الكلية للمفحوص على االختبار بين        
  .الباحث درجة واحدة عن كل فقرة

):399:1981،كاظم وزكي (وقد اختار الباحث اختبار من نوع اختيار من متعدد لألسباب اآلتية   
  أسئلة االختيار المتعدد تخلو من التأثير بذاتية المصحح 
  اختبار االختيار من متعدد له معدالت صدق وثبات عالية  
 بير من محتوى المادة العلمية المراد اختبارهاتغطي أسئلة االختيار من متعدد جزء ك 

  
 فـي تـدريس     صاالختصاوقام الباحث بعرض االختبار على مجموعة من المحكمين من ذوي           

  :وذلك للوقوف على ) 3( كلية التربية قسم المناهج وطرق تدريس ملحق رقم وأساتذةالمادة 
 ائل المقترحة  علميا وسالمتها لغويا ودقة البدوفقراتهصحة االختبار مدى  .1

 مدى انتماء بنود االختبار وفقراته للمحتوي الدراسي المقرر  .2

  التعليمية المراد قياسها لألهدافمدى تمثيل بنود االختبار  .3

  
  .)6( كما في ملحق رقم النهائية االختبار في صورته إظهارتم وفي ضوء المعايير السابقة 

  ) :صيلي تح/ تشخيصي( عرض لخطوات بناء اختبار وفيما يلي 
  أربعة فصول وهيإلىتحديد المادة الدراسية مقسمه  .1

 متجهات  

 العزوم القوى و 

 قوانين نيوتن في الحركة 

 الشغل والطاقة  

) عليا-  تطبيق – فهم   –معرفة  (مستويات من مستويات المعرفة وهي      وقد شملت فقرات االختبار     
ن قبـل الخطـة الدراسـية       وتم تحديد الثقل النسبي لكل مستوى حسب عدد الحصص المعد م          ، 

  .للوزارة 
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  )4.3(جدول رقم
    تحصيلي لطلبة الصف الحادي عشر وحدة ميكانيكا-جدول مواصفات اختبار تشخيصي 

  .39-35 -31-29-25 -23-21-15-11-7-1أسئلة المعرفة 

    .38-34-33-24-20-16-12-8-4-3أسئلة االستيعاب  

   .36-32-30-27-26-22-19-18-17 -14-13-10-9-5-2أسئلة التطبيق 

   .37-28-6التحليل 

  

  :بناء فقرات االختبار 
ت على نمط االختيار من متعدد حيث يحتوي  كل سؤال علـى         فقرة صيغ  39تكون االختبار من    

  . الصحيحة اإلجابة تمثل إحداهما بدائل أربع
  :وصيغت فقرات االختبار لتراعي ما يلي 

 فقرات اختبار في مستوى طالب الصف الحادي عشر  

 تخدم مستويات المعرفة المطلوب قياسه  

 من المحتوى التعليمي للوحدة موضوع البحثضتت 

  وفصيحة علميا لغوياة سليم 

  موزعة بطريقة عشوائية اإلجابات 

  بدائل واحد منها تعتبر صحيحة فقط أربع السؤال تحتمل إجابة 

  مستـــــوى النسبــــــة  

 النسبة  /       الموضوع م
معرفة

20% 

استيعاب 

30% 

تطبيق 

40% 

عليا  

10% 

  
المجموع  

100% 

 6 1 2 2 1 %15المتجهات  1

 4 0 2 0 2 %10الحركة في بعدين 2

 4 0 2 1 1 %10القوى   3

 4 0 2 1 1 %10العزوم    4

 4 0 2 1 1 %10االزدواج   5

 6 1 2 1 2 %15قوانين نيوتن في الحركة  6

 4 0 1 1 2 %10الشغل 7

 5 1 1 2 1 %5الطاقة  8

 2 0 1 1 0 %15القدرة   9

 39 3 1015 11 %100المجموع    10



 

 - 81 -

  
  :تجريب االختبار 

 30 قوامهـا  استطالعية االختبار بصورة نهائية قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة   إعدادبعد  
  بيت الهيا الثانوية للبنين في مدرسة   الحادي عشر طالبا من طالب الصف

  لحساب معامالت السهولة والتمييز لفقرات االختبار  
  حسب صدق فقرات االختبار  

  
  :تحليل فقرات االختبار

  :لتحليل فقرات االختبار قام الباحث بعدد من الخطوات اإلحصائية كما يلي
  :معامل الصعوبة  -1

 على كل سؤال من أسئلة االختبـار        النسبة المئوية للذين أجابوا   "يقصد بمعامل الصعوبة    
فقد تم تقسيم درجات الطلبة إلى مجموعتين، وفرز الذين أجابوا على السؤال            إجابة خاطئة، ولذلك    

إجابة خاطئة، والذين أجابوا على السؤال إجابة صحيحة، ثم إيجاد معامل الصعوبة وفق المعادلة              
  :التالية

  مج د+ مج ع  
= م صمعامل الصعوبة 

   ن2
X 100  

  
  :حيث أن
  .عدد الطلبة الذين أجابوا على فقرات االختبار إجابة صحيحة في المجموعة العليا: مجـ ع
  .عدد الطلبة الذين أجابوا على فقرات االختبار إجابة صحيحة في المجموعة الدنيا: مجـ د

: 2002عـودة،   (عدد الطلبة الذين حاولوا اإلجابة على فقرات االختبار في المجمـوعتين            :  ن 2
289.(  

ويرى العلماء أن فقرات االختبار يجب أن تكون متدرجة في صـعوبتها، بحيـث تبـدأ                
، %)90 – 10(بالفقرات السهلة وتنتهي بالفقرات الصعبة، وبالتالي تتراوح قيمة صعوبتها بـين            

: 1982أبو لبدة،   % (50بحيث يكون معامل صعوبة االختبار ككل في حدود         %) 80 – 20(أو  
339  .(  
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  :معامل التمييز  -2

  :وفق المعادلة التالية، تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار
  

    ن =  م تمعامل التمييز   دمج –  عمج 

  
  

  :حيث أن
  .عدد الطلبة الذين أجابوا على فقرات االختبار إجابة صحيحة في المجموعة العليا: مجـ ع
  . على فقرات االختبار إجابة صحيحة في المجموعة الدنياعدد الطلبة الذين أجابوا: مجـ د

عـودة،  (عدد الطلبة الذين حاولوا اإلجابة على فقرات االختبار في إحـدى المجمـوعتين              :  ن 2
2002 :288.(  

  
ولكي يحصل الباحث على معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار، تم تقسيم الطلبـة               

من مجموع الطلبة من الـذن حـصلوا        %) 27(ا وضمت   إلى مجموعتين، المجموعة األولى علي    
من مجموع الطلبـة    %) 27( الدرجات في االختبار، والمجموعة الثانية دنيا وضمت         أعلىعلى  

     من الذين حصلوا على أدنى الدرجات على االختبار، وقد بلغ عدد الطلبة فـي كـل مجموعـة                 
وأنه كلمـا ارتفعـت     %) 25(قل عن   ، ويرى العلماء أن معامل التمييز يجب أال ي        )  طالب 11(

  ).172: 1998الزيود وعليان، (درجة التمييز عن ذلك كلما كانت أفضل 
  :والجدول التالي يبين معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار
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  )4.4(جدول 
  يبين معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار

  رقم
الفقرة

عامل م
الصعوبة 

% 

معامل 
 التمييز

  رقم
الفقرة

معامل 
الصعوبة 

% 

معامل 
 التمييز

1  31.8 0.36 21 45.5 0.36 
2 27.3 0.45 22 72.7 0.27 
3 40.9 0.55 23 45.5 0.73 
4 40.9 0.36 24 63.6 0.73 
5 59.1 0.55 25 77.3 0.55 
6 50.0 0.55 26 68.2 0.73 
7 72.7 0.36 27 54.5 0.45 
8 77.3 0.64 28 59.1 0.64 
9 81.8 0.64 29 77.3 0.64 
10 77.3 0.82 30 81.8 0.73 
11 36.4 0.27 31 45.5 0.55 
12 63.6 0.45 32 68.2 0.45 
13 72.7 0.55 33 36.4 0.55 
14 31.8 0.36 34 54.5 0.64 
15 54.5 0.55 35 50.0 0.45 
16 31.8 0.27 36 45.5 0.55 
17 63.6 0.45 37 50.0 0.55 
18 68.2 0.64 38 81.8 0.64 
19 40.9 0.45 39 59.1 0.64 

20 31.8 0.36  
  0.53= معامل التمييز الكلي متوسط   %57.1= معامل الصعوبة الكلي متوسط 

  
 %)81.8 – 27.3(يتضح من الجدول السابق أن درجة صعوبة فقرات االختبار تراوحت بين 

 )0.82 – 0.27(يز فقرات االختبار تراوحت بين ، وأن درجة تمي% 57.1بمتوسط قدره 
مما يشير إلى أن جميع فقرات االختبار تقع ضمن المستوى المقبول ، % 53بمتوسط قدره 

  .لمعامالت الصعوبة والتمييز
  :لوحدة الميكانيكا التحصيلياالختبار صدق وثبات 

  : االختبارصدق

، فهـو يعنـي     )254 :1997ج،  فر(ما صمم لقياسه    ل أن يقيس االختبار     ،صدقاليقصد ب 
كلما تعددت مؤشرات الـصدق كلمـا       أنه  و،  درجة تحقيق األهداف التربوية التي صمم من أجلها       

  .كان ذلك داالً على زيادة الثقة في األداة
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  :اتبع الباحث عدداً من الطرق لحساب صدق االختبار
  : صدق المحكمين-أ

ين، قام الباحـث بتوجيـه كتـاب        للتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل صدق المحكم        
على ) 6ملحق  (الستئذان المحكمين بتحكيم االختبار، ومن ثم تم عرض الصورة األولية لالختبار            

،  العلـوم  مجموعة من األساتذة المتخصصين من هيئة التدريس بقسمي المناهج وطرق تـدريس           
يزياء مـن وزارة    الفوأساتذة  مشرفي  جامعات غزة، كما تم عرضه على عدد من         من   الفيزياءو

  :وذلك بهدف التأكد مما يلي، )3ملحق (التربية والتعليم 
  

  . تحقيق كل فقرة للهدف الموضوعة من أجلهمدى 
  . لفقرات االختباراللغويةالصياغة مدى صحة  
 . الصياغة لمستوى طالب الصف الحادي عشر مالئمةمدى  

 
ديل بعض الفقرات وحذف    وفي ضوء المالحظات التي أبداها المحكمون، قام الباحث بتع        

بعضها، كما قام الباحث بإعادة تشكيل االختبار وتوزيع األسئلة بشكل أفضل على أبعـاد وحـدة                
  ).سؤاالً 39(وأصبح عدد أسئلة االختبار الميكانيكا الرئيسة، 

  
  : صدق االتساق الداخلي-ب

تنتمي إليه  معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة البعد الذي          قام الباحث بحساب    
  :في االختبار التحصيلي، كما يبين الجدول التالي
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  )4.5(جدول 

  درجات كل فقرة من فقرات االختبار مع درجة البعد الذي تنتمي إليهارتباطات يبين 

  رقم   المجال
  الفقرة

  معامل 
 االرتباط

  رقم   المجال مستوى الداللة
  الفقرة

  معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.567 8 0.01دالة عند  0.609  1

 0.01دالة عند  0.564 23 0.01دالة عند  0.587 2

 0.01دالة عند  0.544 24 0.01دالة عند  0.707 3

 0.01دالة عند  0.778 25 0.01دالة عند  0.683 4

 0.01دالة عند  0.747 26 0.01ة عند دال 0.626 5

 0.01دالة عند  0.591 27 0.01دالة عند  0.558 6

 0.01دالة عند  0.692 7

قوانين  -3

نيوتن في 

 الحركة

 0.01دالة عند  0.778 28

 0.01دالة عند  0.582 29 0.01دالة عند  0.587 9

  المتجهات-1
والحركة في 

 بعدين

 0.01دالة عند  0.667 30 0.01دالة عند  0.690 10

 0.01دالة عند  0.559 31 0.01دالة عند  0.467 11

 0.01دالة عند  0.534 32 0.01دالة عند  0.534 12

 0.01دالة عند  0.701 33 0.01دالة عند  0.537 13

 0.01دالة عند  0.616 34 0.01دالة عند  0.752 14

 0.01لة عند دا 0.627 35 0.01دالة عند  0.613 15

 0.01دالة عند  0.442 36 0.01دالة عند  0.435 16

 0.01دالة عند  0.512 37 0.01دالة عند  0.588 17

 0.01دالة عند  0.564 38 0.01دالة عند  0.642 18

 0.01دالة عند  0.560 19

 الشغل -4
 والطاقة والقدرة

 0.01دالة عند  0.649 39

      0.01دالة عند  0.430 20

      0.01 دالة عند 0.554  21

 القوى و -2
العزوم 
 واالزدواج

      0.01دالة عند  0.490  22

  0.418= 0.01، وعند 0.325= 0.05عند ) 37= ح.د(قيمة ر الجدولية 
  

جميع فقرات االختبار حققت ارتباطات دالة مـع الدرجـة          يتضح من الجدول السابق أن      
اق مما يدلل علـى أن االختبـار يتـسم باالتـس    . 0.01الكلية للبعد الذي تنتمي إليه عند مستوى   

  .الداخلي
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  :كما يليأبعاد االختبار التحصيلي مع الدرجة الكلية لالختبار حساب ارتباطات كما قام الباحث ب
  )4.6(جدول 

  لهمع الدرجة الكلية التحصيلي الختبار أبعاد ايبين ارتباطات 
 مستوى الداللة  معامل االرتباط  األبعاد

 0.01دالة عند  0.857   المتجهات والحركة في بعدين-1

 0.01دالة عند  0.748  القوى والعزوم واالزدواج-2

 0.01دالة عند  0.820   قوانين نيوتن في الحركة-3

 0.01دالة عند  0.839   الشغل والطاقة والقدرة-4

  0.418= 0.01، وعند 0.325= 0.05عند ) 37= ح.د(قيمة ر الجدولية 
التحـصيلي حققـت    لمكونة لالختبار   أبعاد وحدة الميكانيكا ا   يتبين من الجدول السابق أن      

 )0.857 – 0.748(تراوحت االرتباطات بـين     قد   و لالختبار،ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية      
   .0.01عند مستوى داللة وجميعها دالة إحصائياً 

  
  :االختبارثبات 

الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة          "يقصد بثبات االختبار    
 وقد قام الباحث بحساب معامـل ثبـات االختبـار           ،)120 :1997األغا،  ( "في نفس الظروف  و

  :التحصيلي بالطريقتين التاليتين
  
  

  : طريقة التجزئة النصفية-أ

درجات أفراد العينة االستطالعية على الفقرات الفرديـة        تم حساب معامل االرتباط بين      
بين ، وقد بلغ معامل االرتباط      ) فقرة 19= ن(ة  ودرجات الفقرات الزوجي  )  فقرة 20= ن(لالختبار  
جتمـان  ، وتم تعديل طول االختبار باستخدام معادلة        )0.727(باستخدام معادلة بيرسون    النصفين  

 وهي قيمة عاليـة تـدلل علـى ثبـات         )0.842(الثبات   وكانت قيمة    ،)النصفين غير متساويين  (
  .االختبار وأنه سيعطي نتائج دقيقة عند تطبيقه

  

  :21كودر ريتشاردسون عادلة م  -ب

كودر ريتـشاردسون  بحساب ثبات االختبار التحصيلي باستخدام معادلة أيضاً قام الباحث  
ويتضح مما سبق أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من         ). 0.914(الثبات تساوي    وكانت قيمة    21
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 االختبـار   الثبات تطمئن الباحث لصحة البيانات التي سيتم الحصول عليها وتظهـر صـالحية            
  . على أفراد العينة الفعلية للدراسةللتطبيق

  :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب

حرصاً من الباحث على سالمة النتائج، وتجنباً لآلثار التي قد تنجم عن بعض المتغيرات              
 :1998أبـو عـالم،     (الضابطة  والتجريبية  المجموعتين   طريقة   ىتبن، فقد   الدخيلة على التجربة  

203( .  
  : قام الباحث بالتحقق من ضبط المتغيرات كما يليينالمجموعتهاتين  ضوء وفي

  . ألفراد العينةالعمر الزمني: أوالً

  ".العاشر"التحصيل في مقرر العلوم في الصف السابق : ثانياًً

  ".العاشر"التحصيل الدراسي العام في الصف السابق : ثالثاً

  .لوحدة الميكانيكاضبط القياس القبلي للتحصيل المعرفي : رابعاً

  
  : الدراسة قبل التجريبتيوفيما يلي عرض لضبط هذه المتغيرات بين مجموع

  :في العمر الزمنيالضابطة و التجريبية ين تكافؤ المجموعت-1

 يقام الباحث بالمقارنـة بـين متوسـطَ       تكافؤ المجموعتين في العمر الزمني      للتحقق من   
باسـتخدام اختبـار    ، وذلك   )33= ن(والضابطة  ) 29= ن(العمر الزمني للمجموعتين التجريبية     

  :ذلك والجدول التالي يبين ،)ت(
  )4.7(جدول 

  بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر الزمنيللفرق ) ت(تبار اخ

  العدد  المجموعة  المتغير
متوسط 

 درجاتال

االنحراف 

  المعياري

قيمة 

  ت

مستوى 

  الداللة
  العمر الزمني  0.301  16.39 29  جريبيةالت

 0.290  16.50 33  الضابطة
غير دالة   1.50

  إحصائياً
  2.66 = 0.01عند مستوى داللة ، و2.00 = 0.05عند مستوى داللة ) 60 =ح.د(الجدولية ) ت(قيمة 

  
أفـراد  متوسطي درجـات    د فروق دالة إحصائياً بين      ووجعدم  يتبين من الجدول السابق     

الضابطة في العمر الزمني، ويتبين من الجدول أن المتوسطات الحسابية          المجموعتين التجريبية و  
 مـن   ينمما يطمئن الباحث من تكافؤ المجموعت     للمجموعتين،   متقاربة من بعضها     للعمر الزمني 

  . العمر الزمنيحيث
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  :في التحصيل في العلومالضابطة و التجريبية ين تكافؤ المجموعت-2

 يقام الباحث بالمقارنة بين متوسطَ     في العلوم التحصيل  تكافؤ المجموعتين في    للتحقق من   
  للمجموعتين التجريبية والضابطة فـي الـصف العاشـر،         للتحصيل في العلوم  الدرجات المئوية   

  :ذلكوالجدول التالي يبين 
  )4.8(جدول 

  في العلومبين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل للفرق ) ت(تبار اخ

  العدد  المجموعة  غيرالمت
متوسط 

 درجاتال

االنحراف 

  المعياري

قيمة 

  ت

مستوى 

  الداللة
  التحصيل في العلوم  10.511  84.06 29  التجريبية
  11.844  83.96 33  الضابطة

غير دالة   0.04
  إحصائياً

  2.66 = 0.01عند مستوى داللة ، و2.00 = 0.05عند مستوى داللة ) 60 =ح.د(الجدولية ) ت(قيمة 
أفراد متوسطي درجات د فروق دالة إحصائياً بين ووجعدم يتبين من الجدول السابق 

المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل في العلوم في العام السابق الصف العاشر، ويتبين 
 متقاربة من بعضها من الجدول أن المتوسطات الحسابية لمستوى التحصيل في العلوم

  . التحصيل في العلوم من حيثين الباحث من تكافؤ المجموعتمما يطمئنللمجموعتين، 

  

  :في التحصيل الدراسي العامالضابطة و التجريبية ين تكافؤ المجموعت-3

قام الباحـث بالمقارنـة بـين        العامتكافؤ المجموعتين في مستوى التحصيل      للتحقق من   
 لضابطة في الصف العاشر،    للمجموعتين التجريبية وا   للتحصيل العام الدرجات المئوية    يمتوسطَ

  :ذلكوالجدول التالي يبين 
  )4.9(جدول 

  بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل الدراسي العامللفرق ) ت(تبار اخ

  العدد  المجموعة  المتغير
متوسط 

 درجاتال

االنحراف 

  المعياري

قيمة 

  ت

مستوى 

  الداللة
 التحصيل الدراسي العام  10.715  83.24 29  التجريبية
  8.801  84.46 33  الضابطة

غير دالة   0.49
  إحصائياً

  2.66 = 0.01عند مستوى داللة ، و2.00 = 0.05عند مستوى داللة ) 60 =ح.د(الجدولية ) ت(قيمة 
أفراد متوسطي درجات د فروق دالة إحصائياً بين ووجعدم يتبين من الجدول السابق 

طة في التحصيل الدراسي العام في الصف العاشر، ويتبين من المجموعتين التجريبية والضاب
 متقاربة من بعضها الجدول أن المتوسطات الحسابية لمستوى التحصيل الدراسي العام

  . التحصيل الدراسي العام من حيثينمما يطمئن الباحث من تكافؤ المجموعتللمجموعتين، 
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  :ل القبلي لوحدة الميكانيكافي التحصيالضابطة و التجريبية ين تكافؤ المجموعت-4

قام الباحث بالمقارنة    التحصيل القبلي لوحدة الميكانيكا   تكافؤ المجموعتين في    للتحقق من   
 في التطبيق   اختبار وحدة الميكانيكا  أداء المجموعة التجريبية وأداء المجموعة الضابطة على        بين  

  :ذلك والجدول التالي يبين القبلي،
  )4.10(جدول 

  بين متوسطي درجاتلفرق ل) ت(تبار اخ

  التحصيل القبلي لوحدة الميكانيكاالمجموعتين التجريبية والضابطة في 

  العدد  المجموعة  المتغير
متوسط 

 درجاتال

االنحراف 

  المعياري

قيمة 

  ت

مستوى 

  الداللة
المتجهات والحركة في   1.145  1.793 29  التجريبية

  0.917  1.818 33  الضابطة  بعدين
غير دالة   0.09

  إحصائياً

القوى والعزوم   1.360  1.275 29  التجريبية

  1.338  1.333 33  الضابطة  واالزدواج
غير دالة   0.17

  إحصائياً

قوانين نيوتن في   1.017  1.034 29  التجريبية

  0.983  0.969 33  الضابطة  الحركة
غير دالة   0.25

  إحصائياً

  الشغل والطاقة والقدرة  1.571  1.448 29  التجريبية
  1.583  1.515 33  الضابطة

غير دالة   0.16
  إحصائياً

  الدرجة الكلية لالختبار  3.747  5.551 29  التجريبية
  3.879  5.636 33  الضابطة

غير دالة   0.08
  إحصائياً

  2.66 = 0.01عند مستوى داللة ، و2.00 = 0.05عند مستوى داللة ) 60 =ح.د(الجدولية ) ت(قيمة 
أفراد متوسطي درجات د فروق دالة إحصائياً بين ووجعدم ابق يتبين من الجدول الس

المجموعتين التجريبية والضابطة على جميع أبعاد وحدة الميكانيكا وعلى الدرجة الكلية لالختبار 
 التحصيل  من حيثينمما يطمئن الباحث من تكافؤ المجموعتالتحصيلي في التطبيق القبلي، 

  .القبلي في وحدة الميكانيكا
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  :تحديد صعوبات تعلم الفيزياء

  

قام الباحث بتقدير المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة واألوزان النـسبية             
طالب من مجتمع الدراسة األصلي للكشف      ) 72= ن(الستجابات أفراد العينة االستطالعية الثانية      

  :صعوبات تعلم الفيزياءعن 
  )4.11(ل جدو

  صعوبات تعلم الفيزياءوزان النسبية ليبين المتوسطات الحسابية واأل

 األبعاد
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

الترتيب

 1 51.4 1.673 4.62   المتجهات والحركة في بعدين-1
 2 50.3 1.476 6.04  القوى والعزوم واالزدواج-2
 3 40.7 1.947 2.84   قوانين نيوتن في الحركة-3

 4 44.8 2.357 4.93  والقدرة الشغل والطاقة -4
  47.3 6.072 18.44  الدرجة الكلية لالختبار

  
يبين الجدول السابق أن الوزن النسبي الستجابات أفراد العينة من طالب الصف الحادي             

وهـي درجـة    %) 47.3(عشر على التطبيق التشخيصي للتحصيل في وحدة الميكانيكا بلغـت           
  .ى الطلبة من أفراد العينة االستطالعية في تعلم الفيزياءمنخفضة تدلل على احتياجات مرتفعة لد

على بعد قوانين   %) 40.7(وتبين من الجدول أن تحصيل الطالب على أبعاد االختبار تراوح بين            
  .على بعد المتجهات والحركة في بعدين%) 51.4(نيوتن في الحركة وبين 

  
ب الصف الحادي عشر في مقرر طالتأكد من وجود صعوبات تعلم لدى وبذلك يكون الباحث قد 

  ؟الفيزياء
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  :إجراءات الدراسةخطوات و : خامسا
  :إجراءات الدراسة  •

بعد حصول الباحث على إذن من وزارة التربية والتعليم بالسماح له بتطبيـق التجربـة               
وتم تحديد الفصل الذي ستطبق عليـه       الجتماع بمدير المدرسة،    اب، قام الباحث ،   )10ملحق رقم   (
  حيث قـام الباحـث بتـدريس المبحـث لكـال        تجربة، والفصل الذي سيتعلم بالطريقة التقليدية     ال

  .المجموعتين
  

 طالب مـن طـالب      39تم تطبيق االختبار التحصيلي على عينة استطالعية مكونة من          
الصف الحادي عشر للتأكد من صدق االختبار وثباته والزمن المناسب عند التطبيق على عينـة               

  .الدراسة
  
م ضبط متغيرات الدراسة من حيث العمر الزمني، والتحصيل الدراسـي فـي العلـوم               ت

والتحصيل الدراسي العام والتحصيل القبلي في الميكانيكا موضوع الدراسة، للتأكد من مـستوى             
  .تكافؤ المجموعات

لمحوسب بالخرائط المفاهيميـة    وبعد ذلك قام الباحث بتدريس وحدة الميكانيكا بالبرنامج ا        
  .يس الدرس باألسلوب التقليديتدرو
  

 40 حصة دراسية مدة كل منها       32وقد استمر تدريس هذه الوحدة لمدة شهرين، بمقدار         
دقيقة، وبعد االنتهاء من التدريس قام الباحث بتطبيق االختبار التحصيلي لوحدة الميكانيكا مـرة              

ام األسـاليب اإلحـصائية     وقد توصل الباحث إلى نتائج الدراسة باستخد      ". التطبيق البعدي "أخرى  
  .المناسبة

  
    : خطوات الدراسة •

 الدراسة وفقـا للخطـوات      راسة والتحقق من صحة فروضها سارت       لإلجابة عن تساؤالت الد   
  :التالية 

م الباحث بإجراء اختبار تشخيصي للتعرف على       سؤال األول من أسئلة الدراسة قا     لإلجابة على ال  
 .ب الصف األول الثانوي في القطاعصعوبات تعلم مادة الفيزياء لدى طال

 :م الباحث باإلجراءات التاليةاقني والثالث ولإلجابة على السؤالين الثا

وهي فصول من مادة الفيزياء لطـالب الـصف األول الثـانوي            ، اختيار فصول الدراسة   
وحـدة  ) 2010-2009(المقررة في الوحدة األولى من الكتاب المدرسي المقـرر سـنة            

  .الميكانيكا
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  : اإلحصائيةاتالمعالج:  ادساس

" SPSS" االجتماعيـة    لعلـوم لزم اإلحصائية   الرتمت معالجة البيانات باستخدام برنامج      
  :باستخدام الحاسوب، بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة وذلك بالطرق اإلحصائية التالية

  
 : األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحقق من صدق وثبات االختبار  – أ

  .مل الصعوبة لحساب درجة صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار التحصيليمعا -
  .معامل التمييز لحساب تمييز الفقرات بين المجموعات العليا والدنيا -
  .للكشف عن صدق االتساق الداخلي :بيرسون طاالرتبامعامل  -
 .لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية: معادلة جتمان -

 .إليجاد ثبات االختبار: 21 نريتشارد سومعامل كودر  -

 :ة المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسةاألساليب اإلحصائي -ب 

 .اختبار ت للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين -

 .اختبار ت للفروق بين متوسطي عينتين مرتبطتين -

مربع معامل إيتا للتحقق من فاعلية البرنامج المحوسب بالخرائط المفاهيميـة فـي تـدريس                -
 .فيزياءال

  
لباحث بعرض النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة في الفصل الخامس، وذلك            يقوم  وس

  .من خالل اإلجابة عن األسئلة باألساليب اإلحصائية المناسبة
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  :الفصل اخلامس   

 نتائج الدراسات وتفسريها
  
  
  

 .إجابة السؤال األول للدراسة  

 .ة إجابة السؤال الثاني للدراس 

 .إجابة السؤال الثالث للدراسة  

 .إجابة السؤال الرابع للدراسة  

 . إجابة السؤال الخامس للدراسة 

 .إجابة السؤال السادس للدراسة  

  .التوصيات 

  . المقترحات 
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 الفصل اخلامس

  نتائج الدراسة وتفسريها

  
 الصف لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطبيق األداة على أفراد العينة من طالب

الحادي عشر في التطبيقين القبلي والبعدي على المجموعتين التجريبية والضابطة، وبعد جمع 
، SPSSالبيانات تم تفريغها وتصفيتها باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

نها واستخدم الباحث لمعالجة البيانات والحصول على النتائج عدداً من األساليب اإلحصائية م
للكشف ) ت(للكشف عن الفروق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتين، واختبار ) ت(اختبار 

  :عن الفروق بين متوسطات درجات عينتين مرتبطتين، ومربع معامل إيتا، وذلك كما يلي
  

  :عرض النتائج وتفسيرها

ة في ما البرنامج المحوسب بالخرائط المفاهيمي: الذي ينص على  نتائج السؤال األول -1
  معالجة صعوبات تعلم الفيزياء لطالب الصف الحادي عشر  ؟ 

ولإلجابة على هذا السؤال تم بناء برنامج محوسب باستخدام الخرائط المفاهيمية لمعالجة 
  من الكتاب - الفصل األول-صعوبات الفيزياء لطال بالصف الحادي عشر في وحدة الميكانيكا 

ة من المحكمين المتخصصين في المناهج وطرق المدرسي المقرر وتم عرضه على مجموع
  : من خالل الخطوات اآلتية ) 89( التدريس وقد سبق شرحه ص 

  . تحديد اإلطار العام للبرنامج  •
 .تحليل محتوى البرنامج   •

 مرحلة اإلعداد –مرحل التخطيط للبرنامج ( مراحل إعداد البرنامج المحوسب وبنائه  •
 ) . للبرنامج 

 . دام المعلم للبرنامج المحوسب إعداد دليل استخ •
   
ما مدى صعوبات تعلم الميكانيكا في مقرر : الذي ينص على  نتائج السؤال الثاني -2

 ؟الفيزياء لطالب الصف الحادي عشر

قام الباحث بتقدير المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة واألوزان النـسبية             
طالب من مجتمع الدراسة األصلي     ) 72= ن" (كشافيةاالست"الستجابات أفراد العينة االستطالعية     

  .على االختبار التشخيصي لوحدة الميكانيكا في مادة الفيزياء
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  )5.1(جدول 

  يبين المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية لالحتياجات التعليمية

 الفقرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

الترتيب

 1 51.4 1.673 4.62 الحركة في بعدين المتجهات و-1

 2 50.3 1.476 6.04  القوى والعزوم واالزدواج-2

 3 40.7 1.947 2.84  قوانين نيوتن في الحركة-3

 4 44.8 2.357 4.93  الشغل والطاقة والقدرة-4

  47.3 6.072 18.44 الدرجة الكلية لالختبار

  
زن النسبي الستجابات أفراد العينـة مـن        يبين من النتائج كما في الجدول السابق أن الو        

طالب الصف الحادي عشر على التطبيق التشخيصي للتحصيل فـي وحـدة الميكانيكـا بلغـت                
وهي درجة منخفضة تدلل على احتياجات مرتفعة لدى الطلبـة مـن أفـراد العينـة                %) 47.3(

  .االستطالعية في تعلم الفيزياء
على بعد قوانين   %) 40.7(د االختبار تراوح بين     وتبين من الجدول أن تحصيل الطالب على أبعا       

  .على بعد المتجهات والحركة في بعدين%) 51.4(نيوتن في الحركة وبين 
مما يشير إلى ضعف عام لدى الطالب الذين أنهوا تعلم وحدة الميكانيكا سابقاً، وأنهم لم يتمكنـوا                 

  .من إتقان التعلم على هذه الوحدة
  
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط : "ينص علىالذي  نتائج السؤال الثالث -3

درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي على 
  ".االختبار التحصيلي لوحدة الميكانيكا؟ 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ": ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية 
بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة  )  α  5  ≥ 0.0(  وىمست

  ".الضابطة في القياس البعدي على االختبار التحصيلي لوحدة الميكانيكا 

وللتحقق من هذا الفرض قام الباحث بالمقارنة بين متوسط درجات طالب المجموعة 
في القياس البعدي ) 33= ن(الضابطة ومتوسط درجات المجموعة ) 29= ن( التجريبية

للكشف عن الفروق بين " ت"لوحدة الميكانيكا موضوع الدراسة، باستخدام اختبار ) التحصيلي(
  :، كما يوضح الجدول التالي)Anderson et al, 1994(درجات عينتين مستقلتين 
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   )5.2(جدول 

  يبين الفرق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية 

  ت المجموعة الضابطة في القياس البعدي لوحدة الميكانيكاومتوسط درجا

 العدد المجموعة المتغير
متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

المعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة
المتجهات والحركة في    0.804 7.827 29 التجريبية

 1.707 6.666 33 الضابطة بعدين
دالة عند  3.34

0.01 

ــزوم  1.559 10.172 29 ريبيةالتج ــوى والعـ القـ

 2.030 7.939 33 الضابطة واالزدواج
دالة عند  4.80

0.01 

ــي  0.813 5.655 29 التجريبية ــوتن ف ــوانين ني ق

 1.377 4.484 33 الضابطة الحركة
دالة عند  4.01

0.01 

 الشغل والطاقة والقدرة 1.048 9.793 29 التجريبية
 1.820 7.575 33 الضابطة

دالة عند  5.76
0.01 

 الدرجة الكلية لالختبار 2.623 32.896 29 التجريبية
 5.085 25.878 33 الضابطة

دالة عند  6.68
0.01 

  2.66 = 0.01، وعند مستوى داللة 2.00 = 0.05عند مستوى داللة ) 60= ح.د(الجدولية ) ت(قيمة 

  

يتبين من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات طالب 
المجموعة التجريبية التي درست بالبرنامج المحوسب بالخرائط المفاهيمية والمجموعة الضابطة 
التي درست بالطريقة التقليدية في القياس البعدي على جميع أبعاد اختبار وحدة الميكانيكا ودرجته 

، وكانت 0.01، وهي دالة عند مستوى )6.68 – 3.34(بين " ت"الكلية، فقد تراوحت قيم 
  .روق لصالح المجموعة التجريبيةالف

  : ويمكن تفسير هذه النتائج كما يلي 

قد أكدت نتائج االختبار القبلي أن مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة متكافئتان لذا فإن 
الباحث يعزي الفروق في نتائج االختبار البعدي إلى أثر البرنامج المحوسب الذي يستخدم 

جة صعوبة الفيزياء لطلبة الصف الحادي عشر والذي درسه طلبة الخرائط المفاهيمية لمعال
  . المجموعة التجريبية 

ويرجع الباحث تفوق المجموعة التجريبية والتي قامت بدراسة الوحدة الدراسية األولى بالبرنامج 
   :المحوسب بالخرائط المفاهيمية على أقرانهم الذين درسوا بالطريقة العادية إلى األسباب التالية 

  . خروج طريقة التدريس في البرنامج المقترح عن الطريقة العادية  •
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يعتبر البرنامج المقترح ان المتعلم هو المحور الرئيس التي تدور حوله عملية التعلم وقد  •
في حين ان الطريقة ،  كان لذلك أثر بالغ في نفسية المتعلم مما اثار نشاطه ودافعيته

  .  لعملية التعلم والتعليم العادية تعتبر أن المعلم هو محور

وجهاز الحاسوب  ) L.C.D( التنوع في استخدام األجهزة المشوقة كجهاز العرض  •
 -FLASH( واعتماد البرنامج على برامج حاسوب شيقة وجذابة ومثيرة مثل برنامج 

POWER POINT (  ، وما تتميز به هذه البرامج من مميزات صوتية وحركية . 

 . التعليمية بشكل مجزأ مبسط ومتدرج عرض البرنامج المادة  •

 . عرض البرنامج أنشطة متنوعة تسهل على الطالب التفاعل معها  •

 . محتوى البرنامج معد بطريقة تمكن الطلبة من التعلم بصورة ذاتية  •

 والصورة والرسومات المفروضة في المادة يوفر الحاسوب إمكانية إظهار الحركة •
 . التعليمية 

، نتيجة مع معظم الدراسات والبحوث السابقة لفاعلية البرنامج المحوسب وقد اتفقت هذه ال
 . والدراسات التي استخدمت الخرائط المفاهيمية في ارتفاع مستوى التحصيل لدى الدارسين 

ودراسة ،  )2006( ، ودراسة منصور،  )2007(، ودراسة رومية، ) 2008( ،مثل دراسة البابا
و ،     ) 2003(، ودراسة عبد الهادي ،  ) 2005( ،  البشايرة ودراسة،  )2006(، أبو زايدة 

( ، ودراسة الورداني ، ) 2002( ، ودراسة المصطفى ، ) 2003( ،دراسة رواشدة والمومني 
  ) .    1995( ،ودراسة هاسمان وآخرون ، ) 1999( ، ودراسة ليندا ، ) 2001

ات داللة إحصائية بين متوسط هل توجد فروق ذ:" الذي ينص على نتائج السؤال الرابع -4
درجات مرتفعي التحصيل من المجموعة التجريبية ومتوسط درجات مرتفعي التحصيل من 

  ".المجموعة الضابطة في القياس البعدي لوحدة الميكانيكا؟
ال توجد فروق ذات داللة : " ولإلجابة على هذا السؤال فقد قام الباحث بعمل الفرضية التالية 

بين متوسط درجات مرتفعي التحصيل من المجموعة  ) α   ≥  5 0.0(  توىإحصائية عند مس
التجريبية ومتوسط درجات مرتفعي التحصيل من المجموعة الضابطة في القياس البعدي لوحدة 

  ".الميكانيكا
   

  
ويرجع الباحث تفوق المجموعة التجريبية والتي قامت بدراسة الوحدة الدراسية األولـى            

قام الباحـث    بالخرائط المفاهيمية على أقرانهم الذين درسوا بالطريقة العادية          بالبرنامج المحوسب 
بترتيب درجات الطالب في كال المجموعتين التجريبية والضابطة كل على حـدة فـي القيـاس                
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من درجات الطالب والذي يمثل أعلى      % 27البعدي في التحصيل لوحدة الميكانيكا ثم أخذ أعلى         
 8= ن  (وبهذا يكون الباحث قد حدد الطالب ذوي التحصيل المرتفع           مجموعة،   الدرجات من كل  
، وذلك للكشف عن الفروق بين رتب درجاتهم علـى االختبـار            ) من الضابطة  9من التجريبية و  

التحصيلي في وحدة الميكانيكا، وقد استخدم الباحث اختبار مان وتنـي لـصغر حجـم العينـة،                 
  :والجدول التالي يبين ذلك

  )5.3(جدول 

   للكشف عن داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات الطالب Uائج اختبار مان وتني نت
  مرتفعي التحصيل على اختبار التحصيل في الميكانيكا من المجموعتين الضابطة والتجريبية 

 األبعاد
  مرتفعي التحصيل 

 على القياس البعدي

  متوسط 

 الدرجات

 متوسط 

 الرتب
 مستوى الداللة Uقيمة 

والحركة فـي   المتجهات   8.06 7.87 "8= ن "تجريبية 

 9.83 8.00 "9= ن "ضابطة  بعدين
28.50 

غير دالة 
 إحصائياً

ــزوم   12.00 11.75 "8= ن "تجريبية  ــوى والعـ القـ

 6.33 10.00 "9= ن "ضابطة  واالزدواج
 0.05دالة عند  12.00

قوانين نيوتن في الحركة 11.38 6.00 "8= ن "تجريبية 
 6.89 5.11 "9= ن "ضابطة 

17.00 
ر دالة غي

 إحصائياً

 الشغل والطاقة والقدرة 11.63 10.50 "8= ن "تجريبية 
 6.67 9.55 "9= ن "ضابطة 

 0.05دالة عند  15.00

 الدرجة الكلية لالختبار 11.75 36.00 "8= ن "تجريبية 
 6.56 32.22 "9= ن "ضابطة 

 0.05دالة عند  14.00

  9 = 0.01، وعند مستوى داللة 15 = 0.05عند مستوى داللة )9= 2، ن8= 1ن(ولية  الجدUقيمة 

  :يتضح من الجدول السابق أنه
توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي رتب درجـات مرتفعـي التحـصيل البعـدي مـن                  -

، والـشغل والطاقـة     العزوم واالزدواج  القوى و المجموعتين الضابطة والتجريبية على أبعاد      
، وكانت الفروق لـصالح مرتفعـي       0.05ة واختبار وحدة الميكانيكا ككل عند مستوى        والقدر

 ويمكن تفسير هذه النتائج لألسباب التي تم ذكرهـا          التحصيل من طالب المجموعة التجريبية    
  .في الفرضية الثالثة 

-  
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عدي فيما لم تجد النتائج فروقاً دالة إحصائياً بين متوسطي رتب درجات مرتفعي التحصيل الب              -
من المجموعتين الضابطة والتجريبية على أبعاد المتجهات والحركة في بعدين، وقوانين نيوتن            

 .في الحركة
  

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط : نتائج السؤال الخامس  الذي ينص على -5
درجات منخفضي التحصيل من المجموعة التجريبية ومتوسط درجات منخفضي التحصيل 

  ".عة الضابطة في القياس البعدي لوحدة الميكانيكا؟من المجمو
ال توجد فروق ذات داللة " وقد قام الباحث بإعداد الفرضية التالية لإلجابة على هذا السؤال وهي 

بين متوسط درجات منخفضي التحصيل من المجموعة  ) α   ≥  5 0.0(  إحصائية عند مستوى
 المجموعة الضابطة في القياس البعدي لوحدة التجريبية ومتوسط درجات منخفضي التحصيل من

  ".الميكانيكا
  

وقد قام الباحث بترتيب درجات الطالب في كال المجموعتين التجريبية والضابطة كـل             
مـن درجـات    % 27على حدة في القياس البعدي في التحصيل لوحدة الميكانيكا ثم أخذ أدنـى              

ذا يكون الباحث قد حدد الطـالب ذوي        الطالب والذي يمثل أدنى الدرجات من كل مجموعة، وبه        
، وذلك للكشف عن الفـروق بـين        ) من الضابطة  9 من التجريبية و   8= ن  (التحصيل المنخفض   

  :رتب درجاتهم على االختبار التحصيلي في وحدة الميكانيكا، والجدول التالي يبين ذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - 100 -

  )5.4(جدول 

  روق بين متوسطي رتب درجات الطالب  للكشف عن داللة الفUنتائج اختبار مان وتني 
  منخفضي التحصيل على اختبار التحصيل في الميكانيكا من المجموعتين الضابطة والتجريبية 

 األبعاد
 منخفضي التحصيل 

 على القياس البعدي

  متوسط 

 الدرجات

 متوسط 

 الرتب
 مستوى الداللة Uقيمة 

المتجهات والحركة فـي     11.13 7.37 "8= ن "تجريبية 

 5.88 5.00 "9= ن "ضابطة  بعدين
 0.05دالة عند  11.00

ــزوم   12.00 8.75 "8= ن "تجريبية  ــوى والعـ القـ

 5.00 6.12 "9= ن "ضابطة  واالزدواج
 0.01دالة عند  4.00

قوانين نيوتن في الحركة 11.44 5.62 "8= ن "تجريبية 
 5.56 3.75 "9= ن "ضابطة 

 0.01دالة عند  8.50

 والطاقة والقدرةالشغل  11.94 8.87 "8= ن "تجريبية 
 5.06 6.37 "9= ن "ضابطة 

 0.01دالة عند  4.50

 الدرجة الكلية لالختبار 12.50 29.75 "8= ن "تجريبية 
 4.50 20.37 "9= ن "ضابطة 

 0.01دالة عند  0.00

  9 = 0.01وى داللة ، وعند مست15 = 0.05عند مستوى داللة )9= 2، ن8= 1ن( الجدولية Uقيمة 

  :يتضح من الجدول السابق أنه
، بين متوسطي رتب درجات منخفـضي       0.05توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة         -

التحصيل البعدي من المجموعتين الضابطة والتجريبية على بعد االتجاهات والحركـة فـي             
  .تجريبيةبعدين، وكانت الفروق لصالح منخفضي التحصيل من طلبة المجموعة ال

، بـين متوسـطي رتـب درجـات         0.01كما توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة          -
منخفضي التحصيل البعدي من المجموعتين الضابطة والتجريبية على أبعاد القوى والعـزوم            
واالزدواج وقوانين نيوتن في الحركة، والشغل والطاقـة والقـدرة وعلـى الدرجـة الكليـة         

تفـسير  ، وق لصالح منخفضي التحصيل من طلبة المجموعة التجريبية         لالختبار، وكانت الفر  
  .هذه النتائج يعزى لما سبق ذكره في الفرضية الثالثة 
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هل توجد فاعلية للتدريس باستخدام البرنامج : نتائج السؤال السادس الذي ينص على -6
  .؟ياءالمحوسب بالخرائط المفاهيمية على التحصيل في وحدة الميكانيكا في الفيز
ال توجد فاعلية " وقد قام الباحث بعمل الفرضية التالية لإلجابة على السؤال السابق وهي 

للتدريس باستخدام البرنامج المحوسب بالخرائط المفاهيمية على التحصيل في وحدة الميكانيكا في 
   " .الفيزياء

، من خالل )57: 1997منصور،  ()η2(حيث قام الباحث بحساب حجم التأثير باستخدام مربع إيتا 

  :المعادلة التالية

  

t2 

t2 + df 
=η 2  

  

  :وقد اعتمد الباحث مستويات حجم التأثير كما يلي

 حجم التأثير
 األداة المستخدمة

 كبير متوسط صغير

η2 0.01 0.06 0.14 

هيمية للتحقق من فاعلية البرنامج المحوسب بالخرائط المفاوالجدول التالي يوضح مربع معامل إيتا 

  : لدى أفراد المجموعة التجريبية من طالب الصف الحادي عشرفي تدريس وحدة الميكانيكا

  

  )5.5(جدول 
   وحجم التأثير للتحقق η 2ومربع معامل إيتا " ت"قيمة 

  من فاعلية البرنامج المحوسب بالخرائط المفاهيمية في تدريس وحدة الميكانيكا

 أبعاد وحدة الميكانيكا
قيمة 

 ت
η 2 التأثيرحجم  

 كبير 0.95 24.08 المتجهات والحركة في بعدين

 كبير 0.97 27.87 القوى والعزوم واالزدواج

 كبير 0.92 18.46 قوانين نيوتن في الحركة

 كبير 0.96 25.27 الشغل والطاقة والقدرة

 كبير 0.98 35.54 الدرجة الكلية لالختبار
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ريس باستخدام البرنامج المحوسب بالخرائط     يتبين من الجدول السابق أن تأثير طريقة التد       
المفاهيمية على وحدة الميكانيكا كان كبيراً على جميع أبعاد وحدة الميكانيكا وعلى الدرجة الكلية              

للمجموعة التجريبية من أفراد العينـة  ) 0.98 – 0.92(لالختبار، فقد تراوحت قيم مربع إيتا بين        
  .وهي قيم تدلل على تأثير كبير جداً

 يشير إلى فاعلية البرنامج المحوسب بالخرائط المفاهيمية في تدريس وحدة الميكانيكا            مما
  .لدى أفراد العينة من طالب الصف الحادي عشر
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  التوصيات والمقترحات

  
  التوصيات / أوال 

في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من أن التدريس باسـتخدام البرنـامج المحوسـب         

ي معالجة صعوبة تعلم    ف)  المعتادة  ( لخرائط المفاهيمية أفضل من التدريس بالطريقة التقليدية        با

  : ن الباحث يوصي بما يلي فإ، الفيزياء 

 برنامج محوسب بالخرائط المفاهيمية لمعالجة صعوبات التعلم فـي المباحـث            استخدام .1

  .األخرى

المعلمين والموجهين والطلبة كأحـد     استخدام البرنامج المحوسب في تعلم العلوم من قبل          .2

األساليب الفعالة للتعلم واالحتفاظ بالعلم والتي تؤدي إلى تحقيق العديد من أهداف التربية             

 . مية المرجوة  يلية التعلمالع

تدريب معلمي العلوم على استخدام الحاسوب والبرامج المحوسبة أثناء الخدمـة حتـى              .3

 . يتمكنوا من استخدامها في التدريس 

إعداد وتنظيم محتوى كتب العلوم بحيث يسهل دراستها وتدريسها مـن قبـل الطالـب                .4

 . والمعلم 

تشجيع المعلمين على االشتراك في إنتاج وعمل برامج تعليميـة محوسـبة للمقـررات               .5

 . الدراسية 
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  المقترحات / ثانيا 

  : امتدادا للدراسة الحالية يقترح الباحث إجراء دراسات أخرى مثل 
  

  . سة مماثلة للدراسة الحالية على طلبة مراحل التعليم المختلفة درا .1

دراسة فاعلة لبرنامج محوسب باستخدام الخرائط المفاهيمية لمعالجة صـعوبات مـواد             .2

  . دراسية أخرى كاللغة العربية والكيمياء واألحياء والرياضيات 

ح تصورات الطلبة   دراسة فعالية برنامج محوسب باستخدام الخرائط المفاهيمية في تصحي         .3

  . للمفاهيم والحقائق والمبادئ العلمية 

دراسة فاعلية برامج محوسبة باستخدام الخرائط المفاهيمية في تنمية التفكيـر اإلبـداعي              .4

  . لدى الطلبة 

دراسة فاعلية برامج محوسبة باستخدام الخرائط المفاهيمية في تحقيـق بعـض أهـداف           .5

 . العلمي وغيرها تدريس العلوم العامة كالتقدير ولميل 
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  قائمــــــــة المراجـــــع

   :  المراجع العربية/ أوال 
  القران الكريم  .1
  الصعوبات التي تواجه طالب المرحلة الثانوية في حل مسائل ):" 1992( أبو العز، أحمد، .2

  .ورة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المنص"الفيزياء
تأثير جنس الطالب ودرجته فـي التربيـة        " ، ) 1998(يوسف  ، قطامي  ، ماجد  ، أبو جابر    .3

مجلـة  ،  " العملية ومدى مناسبة التكنولوجيا للتخصص على درجة استخدام تكنولوجيا التعليم         
  .140-105، ) 13 (7، مركز البحوث التربوية 

سـائط المتعـددة لتنميـة المفـاهيم        فعالية برنامج بالو  ) " 2006(حاتم يوسف   ، أبو زايدة    .4

 الجامعـة   –رسالة ماجستير    " والوعي الصحي في العلوم لدى طلبة الصف السادس األساسي        
 اإلسالمية بغزة

 : عمـان   ،4  ط "تدريسها وأصول مناهجها الرياضيات" : ( 1995 )كامل، زينة،فريد أبو .5
 .والتوزيع  للنشر دار الفرقان

الصعوبات التدريسية التي تواجـه معلـم الرياضـيات فـي            : "أبو عريبان ،أسماء محمود    .6

رسالة ماجستير ، غير منشورة     " المرحلة األساسية بمحافظة غزة وبرنامج مقترح لعالجها        
 .، كلية التربية ، جامعة األقصى ، فلسطين 

جمعيـة  : ، عمـان  2ط " مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي     ":)1982: (أبو لبدة، سبع   .7
  .مطابع التعاونية ،عمال ال

 الفلـسطيني ألول  المنهاج الفلسطينية، المناهج تطوير مركز : " ) 1996 (إبراهيم لغد، أبو .8

  .العام  التقرير :األول الجزء "الشاملة الخطة العام للتعليم
 مكتبة األنجلـو  :القاهرة األولى، الطبعة "لتربوي ا قياس): "1997( الدين صالح أبو ناهية، .9

 . المصرية 

صعوبات تعلم التفاضل والتكامـل لـدي طلبـة         ) :" 1999( أحمد ، منير إسماعيل محمد        .10

  . رسالة ماجستير ، كلية التربية ، غزة " الصف الثاني عشر العلمي في محافظات غزة 
، فلـسطين،   1ط  "  عناصره ومناهجه وأدواتـه   "البحث التربوي   ) : 1997(األغا، إحسان     .11

  . مطبعة الرنتيسي: غزة
التربية ،  "  استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية   "،  ) 1996(محمد إسماعيل     ، اري  األنص  .12

  .139-125،) 117(ع ، 

برنامج محوسب باستخدام المدخل المنظومي لتنميـةالمفاهيم       ") 2008(سالم سامي ، البابا  .13

ة  الجامعة االسـالمي  ،  " رسالة ماجستير " ، العلمية واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف العاشر        
   . بغزة
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أثر كل من التعلم التعـاوني وبرنـامج        " )2007(منزالوي عمر كرم  ، البشايرة ، زيد علي     .14

، "تعليمي محوسب في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة العلوم بمحافظة العقبة      
 .العدد الثلث عشر، جامعة قطر، مجلة العلوم التربوية

 
، مجلة جامعة النجاح لألبحـاث    ):"2002(د القادر   غنيم  ، عائشة عب    ، حيلة، محمد محمود   ال .15

  .2 ج16 ،المجلد "العلوم اإلنسانية
اسباب عزوف الطالب المتقدمين للدراسة في كلية       ) :" 1991(عبد اللطيف حسين    ، حيدر  .16

 . قطر – 9 العدد09حولية كلية التربية السنة " التربية عن االلتحاق بقسم الفيزياء 

التدخل المبكر مقدمة في التربية الخاصة في الطفولة " ،  )1998( خطيب وآخرون  ال .17

 .عمان-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ، األردن  ، 1،  ط "المبكرة

 المفاهيم بخريطة العلوم مادة تدريس اثر " ) 1994( احمد السالم عبد مها خميسي، ال .18

المـؤتمر العلمـي     " لومالتنور العلمي لدى معلمي الع    " ، ) 1990(احمد وآخرون   ، خليل  .19
 –إعداد المعلم التراكمات والتحـديات      ، للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس      ، الثاني  

  .  يوليو 13-5االسكندرية من 
 ط  " التشخيـصي  التعلم وصعوبات الدراسي التخلف "):1997(محمد  فيصل الزراد، خير  .20

 .وزيع،والت والنشر للطباعة النفائس دار :بيروت لبنان، ،2

المرحلـة   تالميـذ  مـن  عينة لدى التعلم صعوبات( 1991) : "محمد،  فيصل الزراد، خير  .21

 جامعـة  ،"نفـسية  – تربوية – مسحية دراسة :المتحدة العربية االمارات دولة في البتدائية

 .العربي الخليج رسالة المتحدة، العربية اإلمارات

شف عن اثر التدريس ببرنامج تعليمـي       الك"، )2002(قيس  ، ابراهيم والمومني ، رواشدة ال .22

محوسب في االكتساب االني للمفاهيم الكيميائية ومدى االحتفاظ بها لـدى طلبـة الـصف               

* -اربـد ، جامعـة اليرمـوك     ، )أ3(العدد ، 20المجلد  ، مجلة أبحاث اليرموك   ، "العاشـر   
 .1380ص ، االردن

  ستراتيجياتأثر النمط المعرفي وبعض ا " (1993)رواشدة، ابراهيم فيصل  .23
 

 
تحليل المفاهيم الفيزيائية الخاطئة لدى طالب الثانوية في ) :" 1996( عبداهللا، روباية ال .24

  A14........PhDT1996/abs//edu.harvard.adsabs://http" مدارس السعودية
 "الخاصة التربية في مقدمة العاديين غير األطفال سيكولوجية ":( 2001 )فاروق روسان،ال  .25

  .والتوزيع والنشر للطباعة الفكر  دار  :عمان– األردن ،5  ط
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فاعلية  برنامج يعتمد  تكنولوجيا  الحاسوب لعالج صعوبات تعلم         ) "2007(جالل  ، رومية  .26

رسالة ماجستير غير    " الرياضيات لدى طلبة  الصف الرابع األساسي  بمحافظة شمال غزة          
  .منشورة في جامعة األزهر بغزة 

  عالم الكتب : ، القاهرة  " علم النفس االجتماعي) : " 1977( زهران، حامد عبد السالم،   .27
دراسة تطويرية لمقياس قلق الحاسوب واالتجاهات ) :" 1996(جالل حسن ، زيتاويال .28

 - اربد، جامعة اليرموك ، ة رسالة ماجستير غير منشور ، "نحوه لدى الطلبة الجامعيين
 .االردن

 .القاهرة: عالم الكتب ،الطبعة الثانية،"تصميم التدريس) : "2001.(حسن،زيتون  .29

 ،"المعلومات واالتـصاالت  عصر في التعليم تكنولوجيا" )2002 (الحميد عبد كمال زيتون،  .30
 . الكتب عالم :القاهرة

،  2ط  " لقياس والتقويم فـي التربيـة     مبادئ ا " ) : 1998( زيود، نادر وعليان ، هشام      ال  .31
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: عمان

 .عمان :للنشر وائل األولى،دار الطبعة ،" اإلبداع في مقدمة (1995) "ناديا سرور،ال  .32

تقويم استخدام الحاسوب في الصف     " ، ) 1991(مصباح  ، الحاج عيسى   ، حمود  ، سعدون  .33

  الثانوية نظام الفصلين في ضوء آراء المدرسين والطلبة        األول الثانوي من بعض المدارس    
  92-71، كانون أول ،  1ج،  ) 28+27 ( 7، مجلة جامعة دمشق في العلوم اإلنسانية، " 

دار ، "  وسائل االتصال والتكنولوجيا فـي التعلـيم      " ،) 1998(عبد الحافظ محمد    ، سالمة  .34
   .   األردن: عمان ، الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

دار  :ة القاهر ،"والتطبيق النظرية بين الرياضيات تدريس طرق " ،( 1995 )حسن سالمة،  .35
  . الفجر و التوزيع 

: ، القـاهرة     " وسائل التعليم واإلعالم   ) : " 1985( سيد، فتح الباب  وحفظ اهللا ، إبراهيم           .36
  .عالم الكتب

لتفاضل والتكامـل لـدي طلبـة       صعوبات تعلم ا   ) :" 2001( شاعرة، فايزة سالم حمدان     ال  .37

رسـالة ماجـستير ، الجامعـة       " ا  الجامعة اإلسالمية بغزة ووضع برنامج مقترح لعالجـه       
 .اإلسالمية ، بغزة 

 األنجلو المصرية،  2ط "  نظريات و تطبيقات: التعلم  " 1983)( ،أنور ، شرقاويال  .38

دار  : القـاهر  ،"اهتدريـس  واستراتيجيات أهدافها الرياضيات "،( 1985 )شعراوي،إحسان  .39
  .العربية النهضة

دراسة تحليلية لـبعض العوامـل التربويـة        ) :" 1995(شهراني، عامر و الغنام، محرز    ال  .40

المؤدية الى تدني تحصيل طالب الفيزياء كما يراها اعضاء هيئة التدريس والطالب بقـسم              

  77-75 رسالة الخليج العربي صفحة, "الفيزياء بكلية التربية بأبها
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 دراسة على التعليمية، لألغراض الكمبيوتر برامج إعداد" ): 1997 (محمود عالء ،صادق  .41

 .والتوزيع للنشر العلمية الكتب دار :"الجبرية والمعادالت االقترانات

 التحـضيري  البرنـامج  إعـداد  في التشخيصي االمتحان دور  ":( 1989 )خولة صبري،  .42

 .9 عدد العالي، ليمالتع لبحوث العربية المجلة ،"الجامعية للمرحلة

  -أسسه -تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية،مفهومه "  ): 1987( طعيمة، رشدي،   .43

 رسالة ،" اإلعدادي األول الصف تالميذ لدى الناقد والتفكير التحصيل من كل على

دراسة تشخيصية لصعوبات تعلم الكيمياء      ):" 1993( طنطاوي، رمضان و الغنام، محرز،      .44

، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، المؤتمر العلمـي         "انوية بالسعودية للمرحلة الث 
  .، الجزء الثالث، مكتبة زهراء الشرق، مصر )22(  العدد .الخامس، المجلد الثاني، القاهرة

 دليل الوالدين في البيـت      –صعوبات التعلم   ):"  2002( طيبة، نادية و أبو نيان، إبراهيم         .45

  . الرياض، أكاديمية التربية الخاصة-سعودية ، ال1ط  "والمدرسة

،  2ط  "مدخل إلى القيـاس التربـوي والنفـسي       "): 1992(عبد السالم، فاروق وآخرون       .46
  .دار إحياء التراث: السعودية، مكة المكرمة

 بمهـارات  المرتبطة الجغرافيا تعلم صعوبات تقويم " :( 1989 )أحمد منصور عبد المنعم،  .47

  المجلـد  تربويـة،  دراسـات  الزقازيق،مجلة جامعة ،"الثانوية مدرسةال في الخرائط قراءة

  .19 الجزء4
 وائل دار: األردن  عمان، ،1 ط "وصعوباته التعلم بطء ":( 2000 )،آخرون و الهادي عبد  .48

 . والنشر، للطباعة

 في التعليم الحاسوب استخدام ندوة ، " المصرية المدرسة في الكمبيوتر"): 1987( وليم عبيد،  .49

 .القاهرة التربية، خبراء نظر وجهة من المصرية بالمدارس

جمعيـة عمـال المطـابع      :، عمان   "القياس والتقويم التربوي  ):" 1988(عبيدات، سليمان     .50
 .التعاونية

 .مكتبة األنجلو المصرية :  ، القاهرة "صعوبات التعليم" ) : 1990( عثمان، سيد   .51

للطباعة  الفكر دار :عمان-األردن ،"التعلم تصعوبا " :( 2000 )الرحيم عبد محمود ، عدس  .52
    .والتوزيع والنشر

 1والنشر، ط للطباعة الفكر دار :عمان ، "التعلم صعوبات " :( 1998 ) محمد عدس،  .53

دراسة مقارنة بين التالميذ العـاديين وذوي صـعوبات         " ،   )1998( عدل، عادل أحمد    ال  .54

 ، مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس،"يةالتعلم في بعض المهارات المعرفية و االجتماع

الـصف   طـالب  لـدى  الهندسي البرهان مهارات تنمية" :) 2001 ( إسماعيل عزو عفانة،  .55

وطـرق   المنـاهج  فـي  دراسـات  مجلة ، " هيل فان مدخل ضوء في بغزة األساسي السابع
  .٧٠  العدد شمس، عين جامعة التدريس،
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 آفاق للطباعة مكتبة :ة غز ، " الحاسوب تدريس أساليب ):" 2005 (وآخرون عزو عفانة،  .56

  .والنشر
 "العـام  التعلـيم  مراحل في الرياضيات تدريس استراتيجيات " :( 2007 )وآخرون عفانة،  .57

  .الجامعي الطالب مكتبة :،غزة1ط 
فاعلية برنامج قائم على المنحى التكاملي لتنمية مهـارات         ):"2000(عفانة،عزو إسماعيل     .58
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  المالحق 
  )1(ملحق 

  تحليل الوحدة األولى من كتاب الفيزياء للصف األول ثانوي        
                                       

  التعميمات  الحقائق  المفاهيم  األهداف
النظريات 

 و القوانين
  المهارات

القيم 

  واالتجاهات

  األدائية  الفعلية

تمثيل الكميات  -1
  المتجهة

تعريـــــف  -2
ــوس  معكــ

 المتجهة 

جمع الكميـات    -3
 المتجهة

ــوة  -4 ــد ق تحدي
ــتالمس  الــ

 العمودية

ــوة  -5 ــد ق تحدي
 االحتكاك

تعريف معامل   -6
 االحتكاك

 
تعريف معامل   -7

االحتكـــاك 
 السكونى 

تحديــد نقطــة  -8
 اتزان الجسم

 
تحديـــــد  -9

 الثقل مركز

حساب  -10
 االزدواج 

حساب  -11
 عزم االزدواج

  

متجهة  معكوس ال -1
 قوة الشد -2

الطريقة الهندسية  -3
متوازي  -4

 اإلضالع

  التحليل -5
 التالمس -6

 االحتكاك -7

 الحركي -8

 السكون -9

  مركز الثقل  -10

 العزم -11

عزم القوة  -12
الحركة 

 االنتقالية 

الحركة  -13
 الدورانية 

  االزدواج -14
  

تمثل الكمية * 
المتجهة 
بقطعة 
 مستقيمة

معكوس * 
المتجه 

مساوي له في 
القيمة ومضاد 
 له في االتجاه

 عزم القوة *
هو األثر 

  الدورانى  
  

القـــــوة * 
المحصلة هـي   
القوة التي تعمل   
عمل  جميـع    

  القوة 
يتزن الجسم  * 

تحت تأثير عدة   
قوة  إذا  كـان 
محصلة هـذه 
القوة  متساوية   

  الصغر 
مركز الثقل  * 

النقطي التـي   
يبين  إن تأثير    
الجاذبية مركز  
فيها وهو نقطة   

  تأثير 
  

محصلة أوزان 
األجــــسام 

  الصغيرة  
ــزن *  إذا اتـ

ــت  ــسم تح ج
تأثير عدة قوى 
مــستوية فــأن 
مجمـــــوع 
العزوم حـول   
ــة  اى نقطــ

  يساوي صفر
        

ــوة *  القــ
المحصلة هي  
قوة تعمل عمل   
قــــوتين أو 
مجموعة مـن   

  القوى
  م ر= قح *  

  
يعتمد مقدار  * 

العزم  علـى    
طول الـذراع 
  و مقدار القوة

  
 xل  =عء    * 
  ق
  

مقارنة بين * 
معامل 

حتكاك  اال
الحركي 

  والسكونى 
  
تحديد *

مركز ثقل 
  جسم ما

  
استخدام *

القانون في 
حل المسائل 
  الرياضية

قياس * 
معامل  

  االحتكاك 
  
حل مسائل *

على قوة 
  الشد 

  
حل مسائل *

على معامل 
  االحتكاك 

إيجاد *
 مقدار العزم 
حساب عزم 

  االزدواج 
  

تقدير دور * 
العالم اسحاق 

  نيوتن
  

تقدير دور * 
  عالم ارسطو ال
  
  

تقدير دور * 
  العالم  جاليليو
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  التعميمات  الحقائق  المفاهيم  األهداف
النظريات و 

  القوانين
  القيم واالتجاهات  المهارات

    األدائية  الفعلية          

تعريـــف -1
قــانون نيــوتن 

  األول
ــتخدام -2 اسـ

القانون في حل   
المسائل بسرعة  

  ودقة 
ــف -3  تعريـ

  القصور الذاتي
ــف -4  تعريـ

نون نيــوتن قــا
  الثاني

 اســتخدام  -5
القانون في حل   

  المسائل
ــف -6  تعريـ

قــانون نيــوتن 
  الثالث

  
  
  
ــتخدام -7 اسـ

القانون في حل   
  المسائل 

ــف -8  تعريـ
قانون الجـذب   

  العام 
 اســتخدام  -8

القانون في حل   
  المسائل 

  

 كتلة القصور  -1

 الجسم الساكن  -2

ــسم  -3 الجـــ
 المتحرك

 التسارع  -4

القوة الخارجية  -5
عديمـــــة  -6

 كالحتكا

 مهملة الكتلة  -7

 المطرقة  -8

  

 
ــسم -*  الجـ

الساكن يبقـى   
  ساكنا 

  
  
ــة -*  كتلــ

القصور هـي   
الممانعة التـي   
يبديها الجـسم   
ضد القوة التي   
تحاول إن تغير   

  من حالته
  
  
ــتص -*  يخـ

قــانون نيــوتن 
الثاني في تحديد   
ــين  ــة ب العالق
القوة المـوئثرة   
في جسم مـا و     
  التغير في حالته

قوة التجاذب  -*
م بــين األجــسا

ــى  ــد عل تعتم
كتلها  و مربع    

  المسافة بينها

 النيوتن هو   -*
:  

ــوة  ــدار الق مق
التي إذا أثرت   
ــسم  ــى ج عل

 كيلـو   1كتلته    
غرام اكـسبتة   
تسارعا مقداره 

  ث/ م1
  
  

األجــــسام 
تتجاذب فيمـا   

  بينها
  
  
  
  
  

ــسم -*  الجــ
ــى  ــساكن يبق ال
ساكنا ما لم تؤثر    
ــوة  و  ــة ق علي
المتحرك بسرعة  
ثابتة فـي خـط     

ـ   ستمر مستقيم لي
بحركتــه بــنفس 
السرعة واالتجاه  
ما لم تؤثر علية    
ــة  ــوة خارجي ق
تجبره على تغيير   

  اتجاهه
 يتناســـب -*

التــسارع الــذي 
يكتــسبه الجــسم 
تناسبا طرديا مع   
محــصلة القــوة 
ــة  ــؤثرة علي الم
ــي   ــون ف ويك

  اتجاهها
  
مجمـــوع  -*
  تxك=ق
لكل فعـل رد    -*

فعل مساوى لـة    
في القوة ومضاد   
  له في   االتجاه

د بين كل    يوج -*
ــوة   ــسمين ق ج
تجاذب تتناسـب   
طرديــا مــع  
كتلتيهما  وعكسيا   
مع مربع المسافة 

  بينهما 
 x1ك= قــح-*
  2ف /2ك

تطبيق * 
القانون في  
  حل األمثلة

  
ــد * تحدي

ــل و  الفع
  رد الفعل

  

ــد -* تحدي
القــصور 

  الذاتي
  
  
ــد * تحديـ

العالقة بين  
ــوة  القــ
المـــؤثرة 
على جسم  
ــة  وحالتـ

  الحركية 
  
  
  
ــل -* حـ

أمثلة على  
ــ وانين قـ

  الحركة   
  

 تعزيز دور العالم   
  اسحاق نيوتن  
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  المهارات
  التعميمات  الحقائق  المفاهيم  األهداف

النظريات و 

  األدائية الفعلية  القوانين

القيم 

 واالتجاهات

  تعريف  الشغل  •
  تعريف الطاقة   •
  تعريف القدرة  •
  حساب قوة ثابتة  •
استخدام منحنى القوة   •

واإلزاحة  لحساب 
ل قوة متغير شغ

 .مقدارا 

حساب الشغل في  •
 نابض  

استنتاج العالقة بين  •
الشغل المبذول على 

جسم والتغير في 
 طاقة حركته 

استنتاج العالقة بين  •
الشغل المبذول على 
الجسم والتغير في 

 .طاقة الوضع

تعرف نظرية الشغل  •
 والطاقة 

حساب طاقة الوضع  •
المختزنة في نابض  

حساب معامل  •
  نابض المرونة في

تعريف قانون  حفظ   •
 الطاقة 

المقارنة بين مفهوم  •

القوة المحافظة 

والقوة الغير محافظة 

حل مسائل حسابية  •

على قانون حفظ 

 الطاقة 

استقاق قانون معدل  •

 القدرة  
التفريق بين معدل القدرة 

  والقدرة الحظية 

 الشغل  •

 الجول  •

 القوة  •

 الجسم النقطي  •

الجاذبية  •
 األرضية 

ية شغل الجاذب •
 األرضية 

سقوط جسم  •
 ألسفل 

الجسم المقذوف   •
 ألعلى 

حركة الجسم  •
 األفقية 

 القوة المتغيرة  •

منحنى العالقة  •
بين القوة و 

 اإلزاحة 

 اإلزاحة  •

النابض  •
الحلزوني   

 )الزنبرك (

 طاقة الحركة  •

 طاقة الوضع  •

 المسار  •

 المسار المغلق •

 القوة المحافظة •

 كيلو واط •

القوة الغير  •
 محافظة 

 الحصان •
 الميكانيكي

 القدرة  •

 معدل القدرة  •

 الواط •

 القدرة اللحظية •

 معدل السرعة  •

السرعة اللحظية   •
  

إذا كان *
الجسم مقذوفا 

إلى اعلي كانت 
الزاوية بين 

القوة و 
=  اإلزاحة  

0180 
إذا كان * 

الجسم ساقطا 
ألسفل كانت 
الزاوية بين 

القوة واإلزاحة 
 تساوى  صفر 

 
 مجموع -*

الشغل المبذول 
ى جسم عل

يساوي التغير 
في طاقته 
 الحركية

 
 الطاقة -*

التفنى وال 
تستحدث من 

 عدم
 القدرة -*

 كمية قياسية 
 القدرة -*

تقيس معدل 
انجاز كمية من 

 الشغل 
  

الحول هو الشغل  •
الذي تبذله  قوة 

 1مقدارها 
نيوتن في 

تحريك جسم 
مسافة مقدارها 

  متر باتجاهها 1

الشغل المبذول  •
من قوة متغيرة 
يساوي المسافة 
المحصورة بين 

منحنا القوة 
 واإلزاحة 

تتناسب القوة  •
الموئثرة على 
نابض تناسبا 

طرديا مع مقدار 
 االستطالة 

 شغل القـوة    •
ــة  الخارجيــ

معدل طاقـة   =
معدل +الوضع  

طاقة  الحركـة     
الشغل المبذول  +

ضـــد قـــوة 
 االحتكاك

 
  
  
  

  ق ف=ش غ*
  өق ف جتا=ش غ

  
شغل الجاذبية * 

= االرضية 
   өوف جتا=وف
  ا س-=ق* 
الشغل المبذول *

  على النابض 
  2اس1/2ش غ
  2 ك ع1/2=ط ح

  
  
 -1ط ح=  ط ح ∆

  2ط ح
   طح∆=ش غ
  2اس1/2=ط و

  
  طح+ طو= ط م
  شغ∑=  ط م ∆
  
  

ق = معدل القدرة 
  өع جتا 

= القدرة اللحظية 
    Өق ع جتا

  

تحليل قوة  
مؤثرة في جسم 

  نقطي  
  

حساب الشغل 
المبذول من عدة 

في قوى تؤثر 
  جسم نفطي 

  
  
  

حساب المساحة 
  أسفل المنحنى 

  
  

حساب الشغل * 
المبذول من 

  طاقة الحركة  
  
  
  

استخدام القانون 
  في حل المسائل 

  
حساب طاقة 

  الوضع 
  

حساب شغل 
  القوة الخارجية 

  
   حساب القدرة 
حساب معدل 

  القدرة 
  

حساب القدرة 
  اللحظية 
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    )2(ملحق رقم 

  : ام البرنامج المحوسب دليل المعلم الستخد

  . قام الباحث بإعداد دليل استخدام البرنامج للمعلم ليسترشد به في تدريسه للوحدات الدراسية التي يتكون منها البرنامج 
  : أهداف البرنامج 

  : األهداف العامة للبرنامج 

  . في هذه الدراسة  ) 89(والتي تم ذكرها في خطوات إعداد البرنامج ص 
  : نية لتدريس البرنامج المدة الزم

من كتاب العلوم للصف الحـادي عـشر الفـصل األول مراعيـا        ) الميكانيكا  ( تمت صياغة محتوى الوحدة الدراسية      
، حـصة تقريبـاً     ) 40( وقد استغرق تنفيذ البرنامج مـدة       ، التسلسل في طرح الموضوعات كما في الكتاب المدرسي         

  . لمعمول بها في وزارة التربية والتعليم حسب الجدول المدرسي والخطة اإلشرافية ا
  : مبررات استخدام البرنامج 

يمكن أن يكون حال لبعض المشكالت التي استعصى حلها على المعلم باألساليب العادية كالفروق الفردية وقلة                 •
 . الوقت وزيادة عدد الطالب 

 . ق الواحد والتعاون والعمل الجماعي يمكن أن يساعد في تحقيق العديد من أهداف التربية كالعمل بروح الفري •

 .يجعل أسلوب التعليم بمصاحبة الحاسوب أكثر فائدة وأهمية ويجذب ويحمس الطالب على العمل واإلنجاز  •

يوفر الحاسوب إمكانية فنية عالية إلجراء التجارب العلمية وخاصة المعقدة منها بطريقة سهلة وبـشكل آمـن                  •
 . يضمن سالمة الطلبة 

 .  العلوم إلى إثراء المفاهيم العلمية واستخدام البرامج المحوسبة وأسلوب الخرائط المفاهيمية حاجة منهاج •

 . اإلسهام في تحقيق مبدأ المحاكاة بين المتعلم والحاسوب  •

مناسبة برنامج الحاسوب ألساليب التدريس الحديثة التي ال تعبر عن المعلم فقط المـصدر الوحيـد لحـصول                   •
 . ات الطالب على المعلوم

 .برامج الحاسوب لها دور كبير  في تنمية قدرات الطالب العقلية والفكرية المتعددة  •

  : كيفية استخدام البرنامج 

 ) . أنه يمكن أن يكون تعلما فرديا أو جماعيا ( البرنامج يمكن أن يستخدم من قبل الطالب أو المعلم بمعنى  •

 . رنامج للوقت يتعلم الطالب حسب قدرته وليس هناك محددات في الب •

 . يتنقل الطالب بين شاشات البرنامج حسب إمكانياته بحيث يستطيع أن يبدأ حيث انتهى في المرة السابقة  •

 . يحتوي البرنامج على خارطة المفاهيم العلمية الشاملة الموجودة في الوحدة الدراسية  •

 . يحتوي البرنامج على خرائط المفاهيم الخاصة بالدروس  •

) . الفيـديو ، قاموس المفاهيم، األسئلة ( مج على بعض األزرار التي لها وظائف مختلفة مثل        يحتوي البرنا  •
 . وكل منها له وظيفة خاصة  به 

 ) .األسئلة ( عند وصول الطالب إلى نهاية الفصل يحدد االختبار من شاشة البرنامج  •
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  :شرح أزرار البرنامج 
  

        دخول
  

         التالي   
             

        السابق   
  

   األساسية الصفحة إلى        الرجوع 
               

  .       يقوم باالنتقال إلى شاشة البرنامج الرئيسية        
  

  .      زر الخروج من البرنامج نهائياً        
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  )3(ملحق 

  تحصيلير استطالع آراء السادة أعضاء لجنة التحكيم حول فقرات اختبا
  

  . ــــــــــــــــ المحترم: السيد

  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،،،

  
  : يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان

  

א" א א מ א "א

  .  بغزة– علوم من الجامعة اإلسالمية –صص مناهج وطرق تدريس وهي مقدمة لنيل درجة الماجستير في التربية تخ
واستلزم ذلك إعداد إختبار تشخيصي بناء على أداة تحليل المحتوى لوحدة الميكانيكة من كتاب الفيزياء للصف الحادي                 

  .لتحديد مدى صدق هذا االختبار). األول الثانوي(عشر 
  

  : ختبار وذلك من حيثلذا أرجو من سيادتكم التفضل علي بتحكيم اال

 .مدى تمثيل االختبار لألهداف المعرفية •

 .مدى تغطية فقرات االختبار للمحتوى •

 .مدى صحة صياغة فقرات االختبار •

 .مدى الصحة اإلمالئية لفقرات االختبار •

 .وما ترونه مناسباً في التحكيم •

  
  مع خالص الشكر والتقدير

  

  الباحث 

  خالد عبد المؤمن شعبان غانم 
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  ) 4(حق رقم مل

  استطالع آراء حول البرنامج المحوسب
  تحكيم برنامج محوسب بالخرائط المفاهيمية لمعالجة صعوبة الفيزياء / الموضوع 

  المحترم                 حفظه اهللا : .............................             السيد 
  ،،، السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  
لت إليه الدراسات واألبحاث التربوية من أن أسلوب التدريس بمساعدة الحاسوب فعال            انطالقا مما توص  

  . في العملية التعليمية 
فقد عمل الباحث على بناء برنامج محوسب بالخرائط المفاهيمية لمعالجة صعوبة الفيزياء لدى طـالب               

مـن كتـاب   " الميكانيكا " ولى الصف األول الثانوي وقد استمد هذا البرنامج مادته العلمية من لوحدة األ     
الفيزياء للصف األول الثانوي الجزء األول وذلك لبحث أثر فعاليته في معالجة صعوبات تعلم الفيزيـاء                

  . لدى الطالب 
وألهمية رأيكم في تحديد مدى صدق البرنامج فإن الباحث يتشرف بأخذ رأيكم حول البرنامج وإبداء أي                

  . مالحظات عليه 
ن يتوجه لكم بخالص الشكر والتقدير لصدق تعاونكم في خدمة البحث العلمي والمساهمة             ويسعد الباحث أ  

  . في تحسين تدريس مادة الفيزياء وتحصيلها لدى الطالب
  
  

  الباحث

  خالد عبد المؤمن غانم
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  )5(ملحق 

  تعليمات االختبار 
  

  ــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــ الصف: اسم الطالب

  

  : تبارتعليمات االخ

  .سؤال) 40(يتكون االختبار من  .1
 .اقرأ األسئلة بعناية، وحدد اإلجابة الصحيحة .2

 .أجب عن جميع األسئلة .3

 . دقيقة) 60(الزمن الكلي لالختبار  .4

  . يرجى نقل  إجابة السؤال إلى مفتاح اإلجابة5    
  

  :مثال

  
ياً كج رئس60واط جسم كتلنه 1800السرعة التي يمكن أن يرفع بها محرك قدرته 

  :إلى أعلى هي 

  ث1م6  أ   
  ث  /م3  ب   *
  2ث/ م 3  ج   
  م12  د   
  

  ب: اإلجابة 
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  )6(ملحق 

  )األول الثانوي( للصف الحادي عشر ا لوحدة الميكانيكتحصيلياختبار 
  :المتجه الذي له مقدار المتجه األصلي نفسه ويعاكسه في االتجاه هو  1س

  حاصل ضرب متجهين  أ   
  ليمعكوس المتجه األص  ب   
  حاصل جمع متجهين  ج   
  المتجه  د   

  2س
وحدات ) 4,3,5(  في االتجاه نفسه فإذا كانت قيمة كل منها إذا كان لديك ثالث متجهات   

  : فإن مجموعها
   عكس االتجاه  6  أ   
   في نفس االتجاه9  ب   
   في عكس االتجاه12  ج   
   في نفس االتجاه12  د   

  :فان الناتج يكون ) قطيان(عند ضرب كميتين متجهتين ضرباً قاسياً   3س
  كمية متجه  أ   
  كمية قياسية  ب   
  كمية متجه لها االتجاه األول نفسه  ج   
  .كمية متجهة لها االتجاه الثاني نفسه  د   

  :  القوى في محورين متعامدين بعمليةتتسمى عملية إيجاد مركبا  4س
  جمع القوي  أ   
  تحليل القوى  ب   
  الفرق بين القوى  ج   
  تركيب القوى  د   

  :كبر قيمة لمحصلة متجهين عندما تكون الزاوية بين اتجاهها تساويا  5س
  صفر  أ   
  منفرجة  ب   
  قائمة    ج   

  د  

  ةمستقيم

  :يكون المتجهان متوازيان إذا كان حاصل ضربهما  6س
  العددي يساري صفر  أ   
  االتجاهي يساوي صفر  ب   
  العددي يساوي واحد  ج   
  العددي يساوي صفر واالتجاهي يساوي صفر  د   
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  7س
حساب الزمن الذي تستغرقه الكرة من لحظة قذفها إلى حين عودتها ثانية إلى نفس  المستوى  تُعطي 

  :بالعالقة
  جـ     /ǿ جا. ع = ز   أ   
  جـ    /ǿ حا.  ع 2  ب   
  ǿ  جا2 ع  ج   
  جـ     / ǿ حا . 2ع2  د   

  :يكونعندما يتحرك مصعد بتناقص لألعلى فإن الوزن الظاهري للجسم داخل المصعد   8س
  يساوي وزنه الحقيقي      أ   
  يكون أصغر من وزنه الحقيقي  ب   
  يكون أكبر من وزنه الحقيقي     ج   
  يساوي صفراً  د   

  9س
 على األفقي فإن أقصي ارتفاع 37ث وكانت ماسورة المدفع بزاوية /م100إذا أطلق مدفع قذيفة بسرعة 

  :وصلت إليه القذيفة هو
  م2000  أ   
  م  185  ب   
  م120  ج   
  م90  د   

  10س
ث فإن السرعة /م150كم من سطح األرض بسرعة 2عندما تسقط قذيفة من طائرة تطير أفقيا على ارتفاع 

  :التي تصطدم بها القذيفة مع األرض
  م   248=ع  أ   
  ث  /م248  ب   
     2ث/م248  ج   
  ث/م200  د   

  11س
وتزداد هذه القوة كلما القوة التي تؤثر بها األرض على جميع األجسام فتجذبها نحوها وتكسبها أوزانها 

  : ازدادت كتلة الجسم وتقل كلما ابتعد الجسم عن مركز األرض هي قوة
  الشد  أ   
  االحتكاك  ب   
  الجاذبية األرضية  ج   
  التالمس العمودية  د   
  قوة االحتكاك تتناسب طردياً مع قوة التالمس العمودية وتعطي بالعالقة   12س
  م ر=ق ح   أ   

م =ق ح  ب   
ر
1  

 =ق ح  ج   
م
  ر      1

  د   
  ك ج= ق ح 
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  13س
تؤثران في صندوق يتحرك بسرعة ثابتة على أرضية ملساء فإذا ) 2ق ، 1ق(في الشكل المجاور قوتان 

  :  يجب أن2 وأردنا أن يبقى على سرعته الثابتة فإن ق1قللنا الزاوية من دون تغير قيمة ق
  تزداد        أ   
  قل     ت  ب   
  تبقى ثابتة     ج   
    تضاعف  د   
  :النيوتن هو الوحدة األساسية لقياس  14س
  الطاقة  أ   
  أشعل  ب   
  القوة  ج   
  السرعة  د   
  األثر الدوراني للقوة المؤثرة على جسم قابل للدوران حول محور هو   15س
  االزدواج     أ   
  االتزان     ب   
  عزم القوة    ج   
  الضغط  د   
   إذا تحقق فيه يكون الجسم متزنًا  16س
  مجموع العزوم حول المحور ال يساوي صفر    أ   
  مجموع العزوم حول المحور يساوي صفر  ب   
  مجموع القوى المؤثرة فيه تساوي صفر      ج   
  )ج،ب(  د   
  :يساوي) أ(في الشكل المجاور عزم القوة حول المحور   17س
   نيوتن مع عقارب الساعة9  أ   
   ضد عقارب الساعة9  ب   
  يوتن مع عقارب الساعة ن12  ج   

   نيوتن في اتجاه الشرق15  د   
  

  18س
م يستند في نقطة على حامل في إحدى نهايتيه ثقل 8 نيوتن وطوله 40إذا علق قضيب معدني وزنه 

  : نيوتن فإن المسافة بين نقطة اإلسناد والثقل المعلق عند اتزانه تساوي40مقداره 
  م   2  أ   
  نيوتن   2  ب   
  م    4  ج   

  د   
  م6
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  19س
األثر الدوراني للجسم الناشئ من التأثير عليه بقوتين متساويتين في المقدار ومتعاكستين في االتجاه 

  :ومتوازيتين وخط عملها غير مشترك
  عزم االزدواج  أ   
  االتزان  ب   
  العزوم  ج   
  الطاقة الحركية  د   
  أحد األشكال اآلتية يشكل ازدواجياً  20س

  أ  

  

  ب  

  

  ج  

  

  د  

  
  دة قياس عزم االزدواج تعطى بالعالقةوح  21س
     ǿ ك ق جتا= ع م   أ   
   ق     xل= ع م   ب   
  ق   .ك= ع م   ج   

  ق+ ع =ك  د   

  : في الشكل المجاور عزم االزدواج يساوي  22س
  متر. نيوتن 5  أ   
  نيوتن    5  ب   
      2ث/م.5  ج   

    نيوتن10  د   

  ل تغير حركتهالممانعة التي يبديها الجسم ضد القوة التي تحاو  23س
  قانون نيوتن األول  أ   
  كتلة القصور  ب   
  قوة الجاذبية األرضية  ج   
  قوة االحتكاك  د   
  :اندفاع الركاب لألمام في الحافلة عند توقفها فجأة يمثل  24س
  محصلة القوة المؤثرة عليهم  أ   
  قوة االحتكاك  ب   
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  القصور الذاتي  ج   
  عزم القوة  د   
  :القة الرياضية اآلتيةيعطى قانون نيوتن الثاني بالع  25س
   تXك= ق   أ   
  ك ع= ق  ب   
  ت.ك= ق   ج   
   تxع =ق   د   

  26س
نيوتن فإن 200كم على أرض أفقية عديمة االحتكاك بقوة مقدارها 50عندما يجر رجل صندوق كتلة 

  : تسارع الصندوق هو
  ث/م  أ   
     2ت/م4  ب   
  م10  ج   
      2ث/م16  د   
  :ة للقوة على السطح تعطي بالعالقةفي الشكل المقابل المركبة العمودي  27س
      Өق جتا   أ   
  Ө ق جا   ب   
      Өق   ج   
    X Ө ق  د   

  

   :  نيوتن فإذا تضاعفت المسافة بين مركزيهما فإن قوة التجاذب16=افترض أن قوة التجاذب بين جسمين  28س
   نيوتن2  أ   
   نيوتن     4  ب   
   كجم4  ج   
   نيوتن     8  د   
  م باتجاهها هي1 نيوتن في تحريك جسم إزاحة مقدارها 1 قوة مقدارها الشغل الذي تبذله  29س
  اإلزاحة    أ   
  القوة    ب   
  القدرة     ج   
  الجول  د   
  :م باتجاهها يساوي20نيوتن على جسم فتحركه مسافة أفقية مقدارها 40الشغل الذي تبذله قوة مقدارها   30س
   نيوتن   800  أ   
  م   800  ب   
   جول   800  ج   
  جول400  د   
  :شغل الجاذبية األرضية يعطي بالعالقة   31س
   فxو= شغ   أ   
  ف. و= شغ   ب   

Ө 
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  ǿ و ف جا= شغ  ج   
  ق. ك= شغ   د   
  الشغل المبذول على النابض يعطى بالعالقة  32س
     2أس  أ   
  أس  2  ب   

  ج   
2
    س ق  1

      2أس2  د   
  سمىالطاقة التي تمتلكها األجسام بسبب حركتها ت  33س
  طاقة وضع     أ   
  طاقة حركة    ب   
  طاقة سكونية      ج   

  طاقة فعل ورد الفعل  د   

  :العالقة بين الشغل وطاقة الحركة تعطى بالعالقة  34س
  ط ح  =     شغ   أ   
  ط ح= شغ   ب   

= شغ   ج   
2
    ك ع1

  ع.ك= شغ   د   
  : بالعالقةطاقة الوضع لجسم في مجال الجاذبية األرضية تعطى  35س
  )ك جـ ف= ط و (  أ   
  )ك جـ ع = ط و (   ب   
  )2ك جـ ع= ط و(  ج   
  ) ف2ك جـ= ط و (  د   

  36س
م عن سطح األرض قبل أن يعود 20كجم رأسياً إلى أعلى فوصل إلى ارتفاع 5عند سقوط جسم كتلته 

  فإن طاقة وضعه عند أقصى ارتفاع وصل إليه بالنسبة لألرض هو" ثانية 

   ك واط1000  أ   

   نيوتن1000  ب   
   جول  1000  ج   
   جول500  د   

  :عند سقوط جسم من أعلى إلى أسفل فإن   37س

  كالً من طاقة وضعه وطاقة حركته تتناقص    أ   

  طاقة وضعه تزداد وطاقة حركته تتناقص  ب   
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  كالً من طاقة وضعه وطاقة حركته تزداد    ج   

  طاقة وضعه تتناقض وطاقة حركته تتزايد  د   

  38س
فإن الشغل الكلي المبذول بواسطة ) ف(ويقطع مسافة قدرها ) ع( يتحرك بسرعة منتظمة )ك(جسم كتلته 

  .القوى المؤثرة على الجسم يساوي 
  )   ك ع ف (   أ   
   ك ع   -ب  ب   
   صفراً    -ج  ج   
  طاقة حركة الجسم  د   
  وحدة قياس القدرة هي  39س
  الواط       أ   
  الجول      ب   
  م      .جول   ج   
  ث/الواط   د   
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  )7(ملحق 

  مفتاح اإلجابات
 

  

  رقم الفقرة
  اإلجابة  رقم الفقرة  اإلجابة  رقم الفقرة  اإلجابة

  

1.     15.    29.      

2.     16.    30.      

3.     17.    31.      

4.     18.    32.      

5.     19.    33.      

6.     20.    34.      

7.     21.    35.      

8.     22.    36.      

9.     23.    37.      

10.  24.    38.      

11.  25.    39.      

12.  26.          

13.  27.          

14.  28.          
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  )8(ملحق 
  إجابات االختبار

 

  

  رقم الفقرة
  اإلجابة  رقم الفقرة  اإلجابة  رقم الفقرة  اإلجابة

  د  .29  أ  .15  ب.15

  ج  .30  د  .16  د.16

  ب  .31  أ  .17  د.17

  ج  .32  أ  .18  ب.18

  ب  .33  أ  .19  أ.19

  أ  .34  ج  .20  ب.20

  أ  .35  أ  .21  ب.21

  ج  .36  أ  .22  ج.22

  د  .37  ب  .23  ب.23

  ج  .38  ج  .24  ب.24

  أ  .39  أ  .25  ج.25

      أ  .26  أ.26

      ب  .27  أ.27

      أ  .28  ج.28
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    )9( ملحق رقم 
  أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم 

  

  مكان العمل  الدرجة العلمية  االسم  م

  الجامعة اإلسالمية    أستاذ مشارك   فتحية اللولو . د   .1

  ة اإلسالمية الجامع  دكتوراه   شقير أبومحمد . د   .2

   الجامعة اإلسالمية    دكتوراه  عطا درويش . د   .3

  جامعة األقصى   دكتوراه  يحيى أبو جحجوح . د    .4

   األقصى جامعة   دكتوراه   محمود األستاذ . د    .5

  ناظر مدرسة    دكتوراه  جابر األشقر . د   .6

  مدرسة شادية ابو غزالة   بكالوريوس فيزياء   موسى أبو جاسر    .7

  مدرسة تل الزعتر   بكالوريوس فيزياء   سى إيمان المو   .8

  الجامعة اإلسالمية   بكالوريوس فيزياء   جهاد أبو جلهوم . أ    .9

  مدرسة الحرثاني    بكالوريوس فيزياء   إسماعيل شقورة. أ .10

  . موجه الفيزياء محافظة الشمال   ماجستير فيزياء  موسى شهاب . أ .11

  معة اإلسالمية الجا  بكالوريوس فيزياء   محمد الشيخ . أ .12

  الجامعة اإلسالمية  بكالوريوس فيزياء   منير حسن . أ .13

  الجامعة اإلسالمية  بكالوريوس فيزياء   مجدي حسن . أ .14

  الجامعة اإلسالمية  بكالوريوس فيزياء   محمد ابو عودة . أ .15
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  )10( ملحق رقم 
  تسهيل مهمة بحث 
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  ) 11(ملحق رقم 

  شكالبعض واجهات البرنامج واأل
  )1(شكل رقم 

  
  

  )2(شكل رقم
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  )3(شكل رقم

  
  
  

  )4(شكل رقم
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  )5(شكل رقم

  
  
  

  )6(شكل رقم 
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  )7(شكل رقم

  
  

  )8(شكل رقم
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Abstract 

 
 This study is aimed at knowing the effect of a computerized program with maps in treating 
thought answering the following questions: 
 

1. What is the computerized program with conceptual maps used in treating some 
difficulties in physics learning by 11th grade students ?. 

  
2. What is the difficulties' scope of mechanic learning in physics curriculum for 11th 

grade students ?. 
3. Are there differences with statistical significance  to (α  ≤ .05)  between the grades' 

average of experimental group and grades' average of control group in the 
measurement occurred after the  achievement test  for the mechanic unit ?   

4. Are there differences with statistical significance to (α  ≤ .05)  between the grades' 
average of  students with high achievement in experimental group and grades' average 
of students with low achievement in control group in the measurement occurred after 
the  achievement test  for the mechanic unit ?   

5. Are there differences with statistical significance to (α  ≤ .05)  between the grades' 
average of  students with low  achievement in experimental group and grades' average 
of students with low achievement in control group in the measurement occurred after 
the  achievement test  for the mechanic unit ?   

6. Is there any efficiency for teaching using the computerized program with conceptual 
maps upon the achievement in the mechanic unit in physics ? . 

   
 
To achieve the goal of the study, the researcher analyzed the unit, prepared the tools and 
used the experimental curriculum. The program was tested on a sample consisting of 62 
students in the area of Bait Lahia: the experimental group consisted of 29 students  while the 
control group consisted of 33 students. a computerized program for the first unit (mechanic)  
from the 11th grade and was shown to the judges to see how efficient it was. Also a  final 
exam of 39 question  was prepared and revised. It was applied on the students from different 
groups previously and later on. The pretest was to make sure of the equality between the two 
groups, while the posttest was to make sure of the students' understanding in the first unit. 
 
The study proved the efficiency of the computerized program and its role in dealing with the 
difficulties of learning physics.  
 
The study came out with these results: 
 

1. There are differences with statistical significance to  (α  ≤ .05) between the 
experimental and the control groups  for the favor of experimental group . 
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2. There are differences with statistical significance to (α  ≤ .05) between grades of 
students with high achievement in both groups , the experimental and the control for 
the favor of experimental group . 

 
3. There are differences with statistical significance to (α  ≤ .05) between grades of 

students with low achievement in both groups , the experimental and the control for 
the favor of experimental group. 

 
 
  According the positive results of the study , the searcher presents a group of 
recommendations for officials of education programs , which aim at improving the 
treatment of learning difficulties in general , and physics learning difficulties  in 
particular .  

 
1. Using the computerized programs with conceptual maps in learning sciences by 

teachers , directors and students , as active technique leading to achieve many desired 
educational and scientific aims .  

 
Using the computerized programs with conceptual maps in treating learning difficulties in 
the other sciences such as mathematics , chemistry , biology ..etc . 
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