
 ١٤٨

  
  
  
  
  
  

  
  

 حتصيل طالب على برامج احملاكاةو ختربات احملوسبةامل استخدام أثر
  م حنو مادة الكيمياءااملرحلة الثانوية واجتاه

  
  

قدمت هذه الرسالة استكماالً ملتطلبات درجة املاجستري يف اآلداب، ختصص مناهج وطرق تدريس 
  العلوم
  
  
  
   الطالبإعداد
   بن حممد اجلويريوسف بن فراج

٤٢٥١٢١٢٥٩  
  
  
  إشراف

   بن حجي الشايعفهد بن سليمان .د
  املشاركأستاذ التربية العلمية 

  
  

  الثاينالفصل الدراسي 
  م٢٠٠٨/ ٢٠٠٧ املوافق هـ١٤٢٨/١٤٢٩

  اململكة العربية السعودية 
  وزارة التعليم العايل 
  جامعة امللك سعود 
  عمادة الدراسات العليا

  كلية التربية
 قسم املناهج وطرق التدريس
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 حتصيل طالب علىوبرامج احملاكاة  املختربات احملوسبة استخدام أثر
  م حنو مادة الكيمياءااملرحلة الثانوية واجتاه

  
  
  
  
  اد الطالبإعد

   بن حممد اجلويريوسف بن فراج
٤٢٥١٢١٢٥٩  

  
  هـ، ومت إجازا ٢٣/٤/١٤٢٨نوقشت هذه الرسالة يوم الثالثاء 

  
  أعضاء جلنة املناقشة 

  التوقيع  االسم

    )مشرفاً ومقرراً( فهد بن سليمان الشايع . د

....................................................................  

    ) عضواً(خالد بن فهد احلذيفي / د
.................................................................... 

    ) عضواً(عبداهللا بن عبدالعزيز اهلدلق / د
.................................................................... 

  

  اململكة العربية السعودية 
  وزارة التعليم العايل 
  جامعة امللك سعود 
  عمادة الدراسات العليا

 قسم املناهج وطرق التدريس
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  إهداء 
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  شكر وتقدير

  :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد

  إىل
والديت 

  الكرمية،وإخويت
  وزوجيت
  وأبنائي

  ورهام حممدوسلمان 
 حفظهم اهللا مجيعاً
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بالشكر اجلزيل لكل من ساهم يف إجناز هذا البحث، وأخـص           يسرين أن أتقدم    ف

فهد بن سليمان الشايع، املشرف على الرسالة، الـذي         /بالشكر والتقدير سعادة الدكتور   

د بن فهـد    خال/ بذل الكثري من أجل حتقيق أهداف البحث، كما أشكر سعادة الدكتور          

عبداهللا بن عبدالعزيز اهلدلق لتكرمهما مبناقشة البحث وإبـداء  / احلذيفي، وسعادة الدكتور 

  .مالحظاما القيمة

كما أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي          

 بن  غامن/تورنايف بن هشال الرومي، ومدير عام اإلشراف التربوي بالوزارة الدك         /الدكتور

فـايز العـضاض، علـى      /  بالوزارة األستاذ   مدير مراكز التقنيات التربوية    و الغامن،   سعد

جهودهم الكبرية يف تذليل الصعوبات اليت واجهت الباحث أثناء تطبيقه للبحث يف حمافظة             

 لتأمني خمتـرب حموسـب   الشركة املختصةالزلفي، حيث سامهوا مشكورين يف التنسيق مع      

 برنامج  استخدامجربة، إضافة إىل تدريب معلمي الكيمياء يف حمافظة الزلفي على           طبيق الت لت

  .املختربات احملوسبة

محد / كما ال يفوتين أن أشكر سعادة مدير التربية والتعليم مبحافظة الزلفي األستاذ           

حسني بن سعود العـواد،  /  األستاذ بن منصور العمران، ومدير اإلشراف التربوي باإلدارة      

/  األستاذ عبدالرمحن بن خالد احلريب، ومعلم الكيمياء     / ثانوية الشيخ ابن باز األستاذ    ومدير  

 وتذليل العقبات اليت واجهت تطبيق البحث،       ،بن سليمان الطريقي على تعاوم    اعبدالعزيز  

  .فلهم خالص الدعاء
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 كما أخص بالشكر والتقدير مركز التدريب التربوي باإلدارة العامة للتربية والتعليم

مبدينة الرياض حيث قدموا للباحث فوائد عديدة، ومنها التدريب على استخدام برنـامج             

   يف تطبيق التجارب العمليـة ملـادة        )املستشعرات(سات  املختربات احملوسبة واستخدام ا 

خالد الزامل الذي قـدم الكـثري مـن التوجيهـات           / الكيمياء، وأخص بالشكر األستاذ   

/ فراج بن ناصر احلمد، واألسـتاذ     /حث، كما أشكر الدكتور   واإلرشادات أثناء تطبيق الب   

  .اللغوية واإلمالئيةبدر بن صاحل الفرج، على مراجعتهما للبحث وتصحيح األخطاء 

  .وأخرياً أشكر كل من ساهم برأي أو مشورة أو حتكيم، وللجميع خالص التقدير

  

  الباحث

   

  

  

  

  

  

  مستخلص البحث

ات احملوسبة وبرامج احملاكاة على حتصيل طالب املرحلة الثانويـة  املخترب استخدام أثر  : عنوان البحث
  واجتاهام حنو مادة الكيمياء
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  .يوسف بن فراج بن حممد اجلوير  :الباحث 

  .فهد بن سليمان الشايع.د  :املشرف 

  هـ٤/١٤٢٩/ ٢٨  :تاريخ املناقشة 
  

من تقنية، ويرى العديد    تعد مواد العلوم الطبيعية من أكثر املواد الدراسية ارتباطاً بال         

 استخدام التقنية يف   إنالتربويني أمهية دمج تقنية املعلومات واالتصال يف تعليم العلوم، حيث           

ن الطالب من دراسة الظواهر العلمية اليت يتعذر دراستها يف البيئـة            تعليم وتعلم العلوم ميكِّ   

إلمتامها، أو لصغر حجمها    لصعوبتها أو خطورا أو عدم توفر الوقت الكايف          إما   ؛الدراسية

 ،أو لكوا حتدث بسرعة هائلة حبيث ال ميكن متابعتها، مثل بعض التفاعالت الكيميائيـة             

 Microcomputer Based (واملختربات احملوسـبة ، )Simulation(وميكن اعتبار احملاكاة 

Laboratory(  االت اليت ميكنتوظيفها يف خمتربات العلوممن أبرز ا.  

هذا البحث للتعرف على أثر استخدام املختربات احملوسـبة وبـرامج           وقد أجري   

ة احلاسوبية على حتصيل الطالب واجتاهام حنو الكيمياء، إضافة إىل اجتاهام حنـو             ااحملاك

 يف هذا البحـث املنـهج التجـرييب         وطُبقاملختربات احملوسبة وبرامج احملاكاة احلاسوبية،      

اموعـة  : مت توزيعهم إىل ثالث جمموعـات  و،  طالباً) ٥١ (وبلغت عينة البحث   ،احلقيقي

وجمموعتني جتريبيتني إحدامها للمختربات احملوسبة واألخرى للمحاكاة احلاسوبية،         الضابطة،

  :وقد جاءت النتائج كالتايل

  بني متوسط درجات طالب      ٠,٠٥ فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        ال توجد  )١

اليت درست باسـتخدام املختـربات      ( وعة التجريبية األوىل     ام طالباموعة الضابطة و  
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يف ) اليت درست باسـتخدام بـرامج احملاكـاة       (وطالب اموعة التجريبية الثانية   ) احملوسبة

االختبار التحصيلي لفصلي  احملاليل املوصلة للكهرباء واحلـسابات املتعلقـة بـاحلموض             

  ".ة الكيمياء للصف الثالث الثانويوالقواعد يف ماد

  بني متوسط درجات طالب ٠,٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   ال  ) ٢  

اليت درست باستخدام املختـربات     ( اموعة الضابطة و طالب اموعة التجريبية األوىل        

يف مقياس  ) اليت درست باستخدام برامج احملاكاة    (وطالب اموعة التجريبية الثانية   ) احملوسبة

  .مادة الكيمياءاالجتاه حنو 

اكاة احلاسـوبية يف    يوجد اجتاهات إجيابية حنو استخدام املختربات احملوسبة وبرامج احمل        ) ٣

تعلم الكيمياء، فقد بلغ متوسط اجتاهات اموعة التجريبية األوىل اليت درست باستخدام            

يـة  للمجموعـة التجريب ) ٣,٥(، يف حني بلغ املتوسط احلسايب   )٣,٨(املختربات احملوسبة   

  . الثانية اليت درست باستخدام احملاكاة احلاسوبية

  

 

 

 

 

Abstract 
 

 
Effect of Using MicroComputer Based Laboratory and 

Computer Simulation on Achievements of the Secondary 
School  

Students, and Attitudes Toward Chemistry.  
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Prepare by: Yousf  F. M. AL-Jwair 

Advisor: Dr. Fahad S. Al-Shaya. 

4/5/2008 

The Purpose of this study was to investigate the effects of using 

Microcomputer Based Laboratory (MBL), and computer simulation 

programs on student's achievement. 

 In addition, this study attempted to identify student's attitudes 

toward: Chemistry, MBL, and Computer Simulation Programs about 

Electrolytes Solutions, Acids and Bases chapters. 
 

For this Purpose, Two experimental groups were compared with the 

control group using the True Experimental Design. The Sample Consisted 

of (51) third secondary grade students. The Treatment for all groups was 

carried (4) weeks. Four instruments were used in the study: Chemistry 

Achievement Test, Chemistry attitude scale, MBL attitude scale and 

Computer Simulation attitude scale. 
 

One-Way-ANOVA results indicated that: there is no statistically 

significant differences between the three  groups in the average of 

achievement  and attitudes towards chemistry, Also, there are positive 

attitudes toward using MBL and computer simulation programs ( MBL’s 

group has more positive attitude than computer simulation group) in dealing 

with Chemistery experiments. 

   
  املوضوعاتقائمة 

  
  

  الصفحة   املوضوع 
  د    .اإلهداء  
  هـ    .شكر وتقدير  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٥٧

  الصفحة   املوضوع 
  ز  .)عريب( مستخلص البحث  
  ط  .)إجنليزي( مستخلص البحث  
  ي    .ضوعاتقائمة املو  
  م    .قائمة اجلداول  
  م    .قائمة األشكال  
  .قائمة املالحق  

  
  ن  

  مشكلة البحث و أمهيتها: الفصل األول
  ٢  .املقدمة  
  ٤  .مشكلة البحث  
  ٦  أسئلة البحث  
  ٧  .فروض  البحث  
  ٨  .أمهية  البحث  
  ٨  .أهداف  البحث  
  ٩  .حدود البحث  
  .مصطلحات  البحث  

  
٩  

  أدبيات الدراسة والدراسات السابقة : الفصل الثاين
  ١٣  .مقدمة  
  ١٣  .الثانوية املرحلة يف الكيمياء لتدريس العامة األهداف  
  ١٤  .أمهية املختربات يف تدريس الكيمياء  
  ١٨  . العلوماستخدام احلاسب اآليل يف تدريس  
  ٢١  .استخدام احلاسب اآليل يف تدريس جتارب الكيمياء  
  ٢٤  . لعلوم احملوسبةخمتربات ا/ أوال  
  ٢٥  . أمهية مشروع خمتربات العلوم احملوسبة  
  .أهداف مشروع املختربات احملوسبة  

  
٢٦  

  ٣٠  .احملاكاة احلاسوبية/ ثانياً   
  ٣٠  .مفهوم احملاكاة  
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  الصفحة   املوضوع 
  ٣٢  أمهية احملاكاة يف تدريس العلوم وجماالت استخدامها  
  ٤٠  اء فوائد وميزات استخدام احملاكاة يف تعلم الكيمي  
  ٤٢  .عيوب ومعوقات استخدام احملاكاة احلاسوبية  
  ٤٣  .خطوات تصميمم احملاكاة احلاسوبية  
  ٤٤  .الواقع االفتراضي  
  ٤٦  .مزايا الواقع االفتراضي  
  ٤٧  .الدراسات السابقة  
  ٤٨  .هاالدراسات اليت تناولت دراسة فاعلية استخدام احلاسب اآليل يف تدريس مواد العلوم واالجتاه حنو  
  ٥٢  .الدراسات اليت تناولت دراسة فاعلية استخدام املختربات احملوسبة يف تدريس العلوم واالجتاهات حنوها  
  ٦١  .الدراسات اليت تناولت استخدام احملاكاة احلاسوبية وأثرها على التحصيل واالجتاه واكتساب املهارات العلمية  
  ٦٧  .حتليل ومناقشة الدراسات السابقة  
      

  منهج  البحث وإجراءاته:الفصل الثالث
  ٧١  .منهج البحث  
  ٧٣  .جمتمع البحث وعينته  
  ٧٤  .حتديد احملتوى الدراسي  
  ٧٤  .أدوات البحث  
  ٨١  .خطوات  تطبيق البحث  
  .املعاجلة اإلحصائية  

  
٨٢  

  
  
  
  
  

  الصفحة   املوضوع 
  نتائج البحث وحتليلها ومناقشتها وتفسريها: الفصل الرابع

  ٨٤  .ابة السؤال األولإج  
  ٨٦  .إجابة السؤال الثاين  
  ٩٥  .إجابة السؤال الثالث  
  .إجابة السؤال الرابع  

  
٩٧  
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  الصفحة   املوضوع 
  ملخص البحث والتوصيات واملقترحات: الفصل اخلامس

  ١٠٠  .ملخص البحث  
  ١٠٤  .التوصيات  
  ١٠٥  .املقترحات  
  ١٠٦  .املراجع  
  ١٢٠  .املالحق  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اجلداول  قائمة
  

  الصفحة   املوضوع   الرقم
  ٥١  .ملخص للدراسات اليت تناولت دراسة فاعلية احلاسب اآليل يف تدريس مواد العلوم واالجتاه حنوها  ١

ملخص الدراسات اليت تناولت دراسة فاعلية استخدام املختربات احملوسبة يف تدريس الكيمياء   ٢
  ٥٥  .واجتاهات الطالب حنوها

ولت دراسة فاعلية استخدام املختربات احملوسبة يف تدريس الفيزياء واجتاهات ملخص الدراسات اليت تنا  ٣
  ٥٩  .الطالب حنوها
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ملخص الدراسات اليت تناولت استخدام احملاكاة احلاسوبية وأثرها على التحصيل واالجتاه واكتساب   ٤
  ٦٥  .املهارات العلمية

  ٧٣  .توزيع اموعات وأعداد الطالب يف كل جمموعة  ٥
  ٧٧  ول املواصفات لالختبار التحصيليجد  ٦
  ٨٤  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية بني اموعات الثالث  ٧
  ٨٥  حتليل التباين األحادي للتحصيل بني اموعات  ٨
  ٨٧  املقياس املتبع يف حتليل بنود املقياس  ٩
  ٨٧  . الكيمياءنتائج استجابات اموعة الضابطة لبنود مقياس االجتاهات حنو  ١٠
  ٨٩  .نتائج استجابات اموعة التجريبية األوىل لبنود مقياس االجتاهات حنو الكيمياء  ١١
  ٩١  .نتائج استجابات اموعة التجريبية الثانية لبنود  مقياس االجتاهات حنو الكيمياء  ١٢
  ٩٣  .الجتاه حنو الكيمياءاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمجموعات الثالث يف مقياس ا  ١٣
  ٩٤  حتليل التباين األحادي لالجتاهات بني اموعات  ١٤
  ٩٥  اجتاهات الطالب حنو املختربات احملوسبة  ١٥
  ٩٧  اجتاهات الطالب حنو احملاكاة احلاسوبية  ١٦

  
  األشكال  قائمة

  

  الصفحة   املوضوع   الرقم
  ٢٨  .تصميم املخترب احملوسب  ١
  ٧٢  .يف البحثاملنهج املستخدم   ٢

 
   املالحققائمة

  
  الصفحة   املوضوع   رقم امللحق
  ١١٥  .تقارير التجارب العملية باستخدام املختربات احملوسبة  ١
  ١٢٧  .تقارير التجارب العملية باستخدام احملاكاة احلاسوبية  ٢
األهداف السلوكية يف اال املعريف لفصلي اإللكتروليتات وحـسابات متعلقـة             ٣

  ١٣٧  . والقواعدباحلموض

  ١٤٢  .حتكيم االختبار التحصيلي  ٤
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  ١٥٦  . بصورته النهائيةاالختبار التحصيلي  ٥
  ١٦١  .مقياس االجتاه حنو الكيماء  ٦
  ١٦٤  .مقياس اجتاهات الطالب حنو املختربات احملوسبة  ٧
  ١٦٧  .مقياس اجتاهات الطالب حنو احملاكاة احلاسوبية  ٨
  ١٧٠  .أمساء احملكني ألدوات البحث  ٩
  ١٧٣  .اخلطابات الرمسية والدورات التدريبية  ١٠
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 ١٦٢

 .املقدمة -

 .مشكلة البحث -

 .أسئلة البحث -

 .فروض البحث -

 .أمهية البحث -

 .أهداف البحث -

 .حدود البحث -

  .مصطلحات البحث -

  
  : املقدمة 

 تقنياً يف شىت جماالت احلياة، وتعد التربية والتعلـيم           العامل اليوم تقدماً علمياً    يشهد

إحدى هذه ااالت اليت تأثرت ذا التقدم التقين، حيث سامهت التقنية احلديثة يف تـوفري               

وسائل وأدوات متنوعة لتطوير أساليب التعليم والتعلم، وأتاحت الفرصة البتكار طرائـق            

فاعل الذي يساعد على إثارة اهتمـام الطـالب         تربوية من شأا أن توفر املناخ التربوي ال       

  . التدريسطرائقوحتفيزهم، كما سامهت يف القضاء على الكثري من السلبيات يف 
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 ١٦٣

وتعد مواد العلوم الطبيعية من أكثر املواد الدراسية ارتباطا بالتقنية، ويرى العديـد             

ـ ١٤٢٧ ،الشايع (من التربويني أمهية دمج تقنية املعلومات واالتصال يف تعليم العلوم          ،)هـ

ومن أبرز حججهم أن استخدام التقنية يف تعليم العلوم ميكّن الطالب من دراسة الظـواهر               

العلمية اليت يتعذر دراستها يف البيئة املدرسية إما لصعوبتها أو خطورا أو عدم توفر الوقت               

دث بسرعة هائلة الكايف إلمتامها، أو لصغر حجمها أو بعدها الزماين أو املكاين أو لكوا حت          

  .)م٢٠٠٢ الفار، (حبيث ال ميكن متابعتها، مثل بعض التفاعالت الكيميائية

 Microcomputer)واملختـربات احملوسـبة   )(Simulation وميكن اعتبار احملاكاة 

Based Laboratory – MBL)   االت اليت ميكنخمتـربات العلـوم  يف  توظيفهامن أبرز ا 

 جتعل  حيثاكاة نظاماً بديالً يستعمل لتعليم أنشطة معينة،        وتعد احمل ،  )هـ١٤٢٧ ،الشايع(

عي الذي متارس فيـه هـذه       املواد والتدريبات املستخدمة أقرب ما تكون إىل الوضع الطبي        

 بإمكاناتـه   احلاسـب ، ويكون استخدام احملاكاة بتوظيـف       )م١٩٩٧ ،الصويف(العمليات  

 عنصر التشويق وإثارة    احلاسب، ويوفر    أو لتنمية مهارة خاصة       معنيٍ لتوضيح شيءٍ املتعددة  

املتعلم باستخدام أدوات اتصال متعددة مثل الصور والرسومات واألصوات املختلفة، ويعد           

 هذا النوع من أوسع أنواع استخدام احلاسب يف إجراء التجارب والنـشاطات املعمليـة             

  ).م٢٠٠٢، الفار(

ض املختربات املعتمدة علـى     فيطلق عليها البع   (MBL)أما خمتربات العلوم احملوسبة     

، وتعتمد على دراسة الظواهر العلمية بشكل واقعي ال افتراضي، وتتكون خمتربات            احلاسب
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 ١٦٤

ـ              ساتالعلوم احملوسبة من برجميات تفاعلية موصلة بنهايات طرفية حـساسة تـسمى ا 

)Sensors(  ،  ااسباحليتم تكامل مكونات التجارب العملية يف مواد العلوم املختلفة مع           و 

كوسيلة قياس، وذا يدخل احلاسب كأحد عناصر املخترب و يصبح املخترب احملوسب أداة              

  ).هـ ١٤٢٧، الشايع (لتجميع البيانات وحتليلها ومن مث حفظها

عديد من الدراسات األجنبية أمهيـة اسـتخدام بـرامج احملاكـاة            الوقد أكدت   

ىل فاعلية استخدام بـرامج احملاكـاة   توصلت إ فقد   واملختربات احملوسبة يف خمتربات العلوم،    

احلاسوبية يف تنفيذ التجارب املعملية والتحصيل الدراسي وفهم األفكار اردة واحتفـاظ            

وهرينانـدز   ،(Okey, 1987)وأوكـي   الطالب باملعلومات، ومن تلك الدراسات دراسة

(Hernandez, 1996) ،  وشوانج(Chuang, 1997) ، بارنوي(Barnoy, 1999).  

ا الدراسات اليت أثبتت فاعلية استخدام املختربات احملوسبة يف تنمية التحـصيل            وأم

 ،(Swyer, 1998)وسوير ،(Morse,1996) دراسة مورس فمنهاالدراسي واالجتاه حنو املادة 

  .(Al-Shaya, 2003) الشايع، (Morrow, 2000)ومورو، (Dantly, 1999)ودينتلي 

م املعلومات وأساليب تداوهلا تزايد اهتمام       وتطور تقنيات ونظ   احلاسبومع انتشار   

التربويني بإعادة النظر يف حمتوى العملية التعليمية وأهدافها ووسائلها، وطالب كثري منـهم             

ـ ١٤١٤(التركي  قد أوصى   ف  يف التعليم،  احلاسبباستخدام    )م١٩٩٢( واملـصلوخ ) هـ

ــدالكرمي ) هـــ١٤١٩(املطــريي و ــهيب )هـــ١٤١٩(والعب  )هـــ ١٤٢٠(والل

 يف دراسام بضرورة إجراء املزيد من الدراسات يف جمال استخدام           )هـ١٤٢٧(زهراينوال
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 ١٦٥

بضرورة تطوير طرق التدريس  ) ٢٠٠٥(احلاسب يف العملية التعليمية، كما أوصى احلذيفي        

 . يف تدريس الكيمياءاحلاسبواألخذ باألساليب التكنولوجية احلديثة، وخاصة استخدام 
  

  :مشكلة البحث 

وث والدراسات إىل أن طرق التدريس املتبعة يف املدارس الـسعودية ال            تشري البح   

م بالدرجة األوىل، ومن تلك الدراسات دراسة السليم         تعتمد على  املعلّ    وأاتزال تقليدية،   

إىل وجود صعوبات يف تعلم     ) م٢٠٠١(، ويشري الباز    )م١٩٩٥(واحلديثي  ،  )هـ١٤٠٨(

  ومشـسان  ،)م١٩٩٣(واملـصوري   ) م١٩٩٣(مادة الكيمياء، وأثبتت دراسة الـشرقي       

وجود ضعف يف مستوى التحصيل الدراسـي يف مـادة     ) هـ١٤٢٦(وحناس  ) م١٩٩٣(

 تـدين املـستوى التحـصيلي    الدراسات التربويةالكيمياء يف املرحلة الثانوية، كما أثبتت   

ع ، وأن الطالب جيدون صعوبات كثرية يف فهم الكثري من املواضي     للطالب يف مادة الكيمياء   

  تسبب يف تكوين اجتاهات سلبية لـديهم حنـو املـادة    مما،)هـ١٤١١شرب، (الكيميائية  

  ).هـ١٤٢٦حناس،(

حظ الباحث أثناء الدراسة يف التعليم العام ومرحلة التدريس اليت اسـتمرت       وقد ال 

أربع سنوات ومرحلة اإلشراف التربوي ثالث سنوات وجود بعض الصعوبات اليت تواجه            

ض العمليات الكيميائية، وصعوبات أخرى تواجه املعلم يف توضيح املادة          الطالب يف فهم بع   

) م٢٠٠١(العلمية، وينتج عن ذلك تصورات خاطئة لدى الطالب، وأوصى أمبوسـعيدي   
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 ١٦٦

اليت تساعد على تـصحيح األخطـاء املفاهيميـة          طرائق التدريس املناسبة     بضرورة اتباع 

  .ةواملفاهيم البديلة الناجتة عن التصورات اخلاطئ

 جتربة حديثة،   خمتربات العلوم وتعد جتربة اململكة العربية السعودية يف جمال حوسبة         

 استخدام املختربات احملوسبة يف بعض املـدارس        بتجريب قامت وزارة التربية والتعليم      فقد

هـ يف عدد من منـاطق اململكـة        ١٤٢٣/١٤٢٤ يف عام    وجهزت أكثر من ستني خمترباً    

تجربة حديثة فإا حتتاج إىل البحث وحتديد فاعليتها مقارنة بالطرق          املختلفة، ومبا أن هذه ال    

 مل يتم إجراء حبث جترييب يف اململكة العربية السعودية يدرس أثـر اسـتخدام               إذاألخرى،  

املختربات احملوسبة يف التحصيل واالجتاهات العلمية لدى طالب املرحلة الثانوية يف مـواد             

  . )ـه١٤٢٧ ،الشايع(العلوم املختلفة

إىل أن املختربات احملوسبة تنمي اجتاهات الطالب       ) هـ١٤٢٧(وقد أشار الشايع    

 التعليم إىل إمكانية مسامهة     ااإلجيابية حنو العلوم،كما  أشارت دراسات التربية وتكنولوجي       

إىل فاعليـة  ) م٢٠٠٢( يف رفع املستوى التحصيلي للطالب، فقد أشـار الفـار       احلاسب

 جتربة املختـربات احملوسـبة جديـدة        وألنيت التعلم والتعليم،     يف عملي  احلاسباستخدام  

 فكرة هذا البحث للنظر يف إمكانية إسهامهما يف         فقد أتت ومكلفة مقارنة بربامج احملاكاة     

رفع املستوى التحصيلي وتنمية االجتاهات حنو املادة، ومدى وجود فروق بـني هـاتني               

  : الرئيس ملشكلة البحث بالتايلويتمثل السؤال الطريقتني والطريقة التقليدية،
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 ١٦٧

 على) (Simulation احلاسوبيةوبرامج احملاكاة (MBL) املختربات احملوسبة  ما أثر استخدام

التحصيل الدراسي لطالب الصف الثالث الثانوي يف فصلي احملاليل املوصـلة للكهربـاء             

  واحلسابات املتعلقة باحلموض والقواعد ويف اجتاهام حنو الكيمياء ؟ 
  

  : أسئلة البحث
 احلاسـوبية وبـرامج احملاكـاة   (MBL) املختـربات احملوسـبة    ما أثر استخدام )١

Simulation) (؟ التحصيل الدراسيعلى  

 احلاسـوبية وبـرامج احملاكـاة   (MBL) املختـربات احملوسـبة    ما أثر استخدام )٢

Simulation) (الكيمياء ؟ مادة  حنو  الطالب اجتاهاتعلى  

اليت درست باستخدام املختـربات     (عة التجريبية األوىل    ما اجتاهات طالب امو    )٣

  حنو استخدام املختربات احملوسبة يف تدريس الكيمياء؟) احملوسبة

اليت درسـت باسـتخدام احملاكـاة       (ما اجتاهات طالب اموعة التجريبية الثانية        )٤

  حنو استخدام احملاكاة احلاسوبية يف تدريس الكيمياء؟) احلاسوبية
  

   :فروض  البحث
  بني متوسط درجات طـالب     ٠,٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         .١

ب وطـال ) باستخدام املختـربات احملوسـبة     اليت درست (اموعة التجريبية األوىل    

وطـالب اموعـة   ) باستخدام برامج احملاكاة اليت درست(اموعة التجريبية الثانية   
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 ١٦٨

احملاليل املوصلة للكهرباء واحلـسابات  لي لفصالضابطة يف االختبار التحصيلي البعدي      

 .املتعلقة باحلموض والقواعد يف مادة الكيمياء للصف الثالث الثانوي

  بني متوسط درجات طـالب   ٠,٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         .٢

طـالب  و) باستخدام املختـربات احملوسـبة     اليت درست (اموعة التجريبية األوىل    

وطالب اموعة الـضابطة  ) احملاكاةاليت درست باستخدام (ية الثانية   اموعة التجريب 

 .يف مقياس االجتاه حنو مادة الكيمياء 

  
  
  

  :أمهية  البحث  
  :تربز أمهية البحث فيما يلي 

قد حيقق التدريس باستخدام برامج احملاكاة واملختـربات احملوسـبة           :الطالب )١

كيمياء، وتكوين اجتاهات إجيابية  حتسني املستوى التحصيلي للطالب يف مادة ال      

  .حنوها

 ميكن أن يسهم البحث يف مساعدة املعلمني يف التعرف على طريقة             :املعلمون )٢

التدريس باستخدام برامج احملاكاة واملختربات احملوسبة، مما يزيد من فاعليـة           

 .، وثقافة التقنية يف جمال التعليمالتدريس
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 ١٦٩

حث مطوري املناهج يف حتديد مـدى        قد تساعد نتائج الب     :التطوير التربوي  )٣

فاعلية استخدام احملاكاة واملختربات احملوسبة يف تدريس الكيمياء، كما ميكـن     

 .ختربات احملوسبة املطبقة حالياأن تساعد على تعميم جتربة امل

  

  :أهداف  البحث
  :  الكشف عنيهدف البحث إىل

احملوسبة يف رفـع املـستوى      أثر تدريس الكيمياء باستخدام برامج احملاكاة واملختربات         )١

 احملاليل املوصلة للكهرباء واحلسابات املتعلقة باحلموض والقواعـد      فصليالتحصيلي يف   

 .لطالب الصف الثالث الثانوي مقارنة بالطريقة التقليدية 

أثر تدريس الكيمياء باستخدام برامج احملاكاة واملختربات احملوسبة يف تنمية اجتاهـات             )٢

 .ثانوي حنو مادة الكيمياءطالب الصف الثالث ال

) اليت درست باستخدام املختربات احملوسبة    ( اجتاهات طالب اموعة التجريبية األوىل       )٣

 .حنو استخدام املختربات احملوسبة يف تدريس الكيمياء

) اليت درست باستخدام احملاكاة احلاسـوبية   ( اجتاهات طالب اموعة التجريبية الثانية       )٤

 . احلاسوبية يف تدريس الكيمياءحنو استخدام احملاكاة
  

  :حدود البحث

  :مت حتديد البحث باحلدود التالية 

  .املدارس الثانوية احلكومية مبحافظة الزلفي : احلدود املكانية .١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٧٠

ألول للعـام الدراسـي   الفصل الدراسي امت تطبيق البحث خالل    : احلدود الزمانية  .٢

 .هـ١٤٢٨-١٤٢٧

تعلقة باحلموض  املوصلة للكهرباء واحلسابات    فصال احملاليل امل  : احلدود املوضوعية    .٣

للفـصل   )القـسم الطبيعـي   ( والقواعد يف مقرر الكيمياء للصف الثالث الثانوي      

 . حصة١٦، ويبلغ جمموع احلصص الدراسية )هـ١٤٢٧ط ( الدراسي األول 

  :مصطلحات  البحث

أنـه بقيـة    ") ٤٣٥هــ، ص  ١٤١٦(ورد يف القاموس احمليط للفريوز أبادي        :األثر  -

مقدار الفروق احلاصلة بني جمموعـات      "، ويعرف إجرائيا يف هذا البحث بأنه        "الشيء

البحث التجريبيتني والضابطة بعد تطبيق االختبار التحصيلي البعدي ، ومقياس االجتـاه            

  ".حنو املادة

رة عن مواقف تعليميـة   احملاكاة بأا عبا(Thurman, 1993)يعرف ثريمان  : احملاكاة -

 تتيح للطالب معايشة الظاهرة ودراستها والتفكري فيهـا، وتتميـز هـذه             ةمصطنعة ومرن 

  .املواقف بكثرة املثريات اليت تشبه مثريات املوقف نفسه

برامج تفاعلية متقدمة، حبيث جتعـل      "وتعرف احملاكاة إجرائيا يف هذا البحث بأا        

 متارس فيه هذه    التجارب والتدريبات املستخدمة أقرب ما تكون إىل الوضع الطبيعي الذي         

  ".العمليات، ويتم إعدادها بوساطة برامج حاسوبية متخصصة
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 يتكون خمترب العلوم احملوسب من جهاز حاسب آيل موصل           :MBLاملختربات احملوسبة    -

    ساتبنهايات طرفية حساسة تسمى اSensors)(       من أجل جتميع بيانات الظاهرة الطبيعية

 الـشايع، (ياناا عن طريق برنامج خـاص بـذلك       باملدروسة يف الوقت احلقيقي وحتليل      

  ). هـ١٤٢٧

 مزودة بربنامج متخصص لتحليل     آيل أجهزة حاسب "وتعرف إجرائيا يف هذا البحث بأا       

 موصلة ، كما أن هذه احلاسبات(Data Studio)" داتا ستوديو"البيانات وعرضها يسمى 

، مثل  )Sensors(" ساتا"تسمى  و   تستخدم يف عمل التجارب     بنهايات طرفية حساسة  

  .)pH( مستشعر فرق اجلهد ومستشعر األس اهليدروجيين

 وهي الطريقة اليت تعتمد بشكل كبري على احملاضرة واإللقاء وطرح           :الطريقة التقليدية    -

بعض األسئلة للمناقشة وبعض العروض العملية، وتستخدم فيها السبورة كوسيلة تعليمية،           

  .وقد تستخدم لوحات توضيحية

وتعرف إجرائيا بأا الطريقة اليت يتبعها معلم الكيمياء يف التدريس والقائمة علـى             

اإللقاء بالدرجة األوىل وتنفيذ التجارب بطريقة العروض العملية، واملناقشة املتمركزة حول           

  .املعلم

وهو مقدار ما حققه املتعلم من أهداف تعليمية يف مـادة دراسـة             : التحصيل الدراسي  -

  ).م٢٠٠٠احلارثي، (ة مروره خبربات ومواقف تعليمية تعلميةمعينة نتيج
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ويعرف إجرائيا بأنه الدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف االختبار التحـصيلي بعـد            

  .إجراء التجربة

جمموعة من املكونات املعرفية واالنفعالية والسلوكية ، الـيت         "   وهو عبارة عن      : االجتاه -

و قضية أو موضوع أو موقف ، وكيفية تلك االستجابات مـن            تتصل باستجابة املتعلم حن   

  ).١٣م،١٩٨٦زيتون، " ( حيث القبول والرفض

ويعرف إجرائيا بأنه استعداد نفسي نتيجة لدراسة الطالب بطريقـة احملاكـاة أو                     

باستخدام املختربات احملوسبة أو بالطريقة التقليدية يوجه السلوك لالسـتجابة املوجبـة أو        

  .البة حنو مادة الكيمياء عن طريق مقياس االجتاه املعد هلذا الغرضالس

  

  
  

  حمتويات الفصل الثاين
  أدبيات الدراسة والدراسات السابقة

  
  .مقدمة -

 .الثانوية املرحلة يف الكيمياء لتدريس العامة األهداف -

 .ءأمهية املختربات يف تدريس الكيميا -

  .استخدام احلاسب يف تدريس العلوم -
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  .حلاسب يف تدريس جتارب الكيمياءاستخدام ا -

 .خمتربات العلوم احملوسبة -

 .احملاكاة احلاسوبية -

 ).احلقيقة االفتراضية(الواقع االفتراضي  -

الدراسات السابقة املتعلقة باستخدام املختربات احملوسبة واحملاكـاة         -

 .احلاسوبية

  .حتليل ومناقشة الدراسات السابقة -

  :مقدمة

ع العلوم الطبيعية اليت تؤثر يف حياتنا اليومية فهـو          يعد علم الكيمياء من أهم فرو     

  .العلم الذي يتناول دراسة املادة وما يطرأ عليها من تغيري يف اجلوهر وتبدل يف املظهر

وال يقتصر علم الكيمياء على املادة فحسب ، بل يشمل الطاقة أيـضاً، ويـذكر               

ملادة ويف التغريات اليت    بأن الكيمياء هو العلم الذي يبحث يف تركيب ا        ) م١٩٩١(جاسم  

  .تطرأ عليها، والطاقة اليت تصاحبها هذه التغريات

وأهم ما يتميز به علم الكيمياء احلديث إثبات العالقة الوثيقة بني املادة والطاقـة،              

ليس هذا فحسب بل مسامهته يف إثبات هذه الصلة بـشكل جتـرييب مباشـر أوالً، ويف                 

  ).هـ١٤١٢العويس، (العديد من الظواهر ثانياً اعتمادها أداةً أساسية تكشف عن علة 
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   :الثانوية املرحلة يف الكيمياء لتدريس العامة األهداف

مساعدة املـتعلمني   : حددت وزارة التربية والتعليم أهداف تدريس الكيمياء ومنها       

على كسب احلقائق واملفاهيم العلمية والقوانني واملبادئ والنظريات الكيميائيـة املناسـبة            

مساعدة املتعلمني على كسب امليول واالجتاهـات والقـيم والعـادات    ، وة وظيفية بصور

مساعدة املتعلمني على كسب وتنمية مهارات علميـة        و ،السليمة واملناسبة بصورة وظيفية   

عملية مناسبة بصورة وظيفية واليت متكنهم من اسـتخدام األدوات واملـواد الكيميائيـة              

شعبة العلوم،   (م أدوات القياس والوزن بكفاءة ودقة     واألجهزة وإجراء التجارب واستخدا   

  ).هـ١٤٢٣
  

وبالنظر إىل تلك األهداف السابقة، جند أا شاملة إىل حد كبري ملختلف جوانـب      

منو املتعلم، كما أا تغطي جوانب اخلربة املختلفة، حيث مشلت املعارف واملهارات اليدوية             

 تشمل إعداد الطالب للحياة يف عصر التقدم التقين،  والعقلية وامليول واالجتاهات، إال أا مل     

مساعدة املتعلمني  : أن تدريس الكيمياء يف املرحلة يهدف إىل      ) هـ١٤١١(ويرى جاسم   

على فهم الدور الذي تلعبه الكيمياء والتقنية يف تطوير حياة اإلنسان واتمع، ومـساعدة              

نية يف مواجهـة مـشكالت احليـاة        املتعلمني على تطبيق املعارف والطرائق العلمية والتق      

  .لإلنسان على املستوى الفردي واالجتماعي

  :ءأمهية املختربات يف تدريس الكيميا
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يعد التدريس يف املخترب من اخلصائص املميزة لتدريس الكيمياء، سواء يف التعلـيم             

العام أم يف اجلامعات، وقلما يطرح مقرر علمي لتدريس الكيميـاء دون جـزء خـاص                

العملي، وتكمن أمهية املختربات باعتبارها أهم الركائز اليت تقوم عليها دراسـة            بالنشاط  

الكيمياء وتدريسها، بل إن استخدام املخترب يف إجراء التجارب العلمية من قبل الطـالب              

  .واملعلمني هو ما مييز تدريس العلوم الطبيعية عن تدريس املواد األدبية

طات املعملية يف تدريس العلوم منذ زمن بعيد،        وقد اهتم التربويون باملخترب والنشا    

ذلك أن املخترب املتعلمني يف فهم املعرفة العلمية واكتساب املهـارات العمليـة وتطـوير               

االهتمامات واالجتاهات املناسبة لألغراض العلمية مبا يوفره من متطلبات الدقة يف املالحظة            

ارها ، باإلضافة إىل حتليل البيانـات       والقياس والتصنيف ومقارنة الفرضيات وبنائها واختب     

: وتفسريها، وترتبط هذه األهداف ارتباطا مباشراً بااالت الرئيسة لألهـداف الثالثـة           

املعرفية واألدائية واالنفعالية، كما يوفر املخترب البيئة التعليمية اليت يتمكن فيها املتعلمون من             

طا يربز طبيعة العلم املتكاملة من حيث كونه        ربط املادة العلمية النظرية بالطريقة العملية رب      

  ).م١٩٨٩طبيشات،(مادة وطريقة وأسلوب تفكري

أن االجتاه احلديث لتدريس العلوم الطبيعية أعطـى        ) هـ١٤١٥(ويرى احلذيفي   

يرجع إىل أن الدراسة املعملية هي إحـدى      : األول: الدراسة املعملية اهتماماً خاصاً لسببني    

يرتبط مببدأ التعلم عن طريـق      : مباشرة يف جمال العلوم، والثاين    الوسائل الكتساب خربات    
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املمارسة، وال بد للطالب أن ميارسوا الدراسة املعملية فكراً وتطبيقاً، لكي يتعلم الطـالب     

  .  كيف يفكر العلماء ويعملون

أن خمتربات العلوم ميكن أن تسهم إسهاماً كـبرياً يف          ) ١٩٨٠(ويؤكد الدمرداش   

من أهداف تدريس العلوم ، فهي تساعد املتعلم على اكتـساب املعلومـات   حتقيق العديد  

واملهارات األساسية، وكذلك االجتاهات وامليول ، وهذا يسهم يف تربية علمية سـليمة،             

أن الطريقة املعملية يف التدريس أفضل طريقة لتثبيت املعلومـات،          ) م١٩٧٠(ويرى عمرية 

  .ب األحيانفما يكتشفه الطالب بنفسه يتذكره يف أغل

  :أن املخترب حيقق األغراض والفوائد التالية) م٢٠٠١(ويرى زيتون

يتيح املخترب فرص التعلم عن طريق العمل، وبالتايل اكتساب املعرفة العلمية اليت تتميز             ) ١

بالواقعية والعملية بدالً من اخلربات املنقولة اليت قد يكتسبها الطالب بطرق أخرى، ويترتب      

ب الطالب خربات علمية حسية مباشرة، وبقاء املادة العلميـة املتعلمـة    اكتسا: على ذلك 

  .واالحتفاظ ا مدة أطول

املهارات اليدويـة،  : املناسبة لدى الطالب، كما يف) العملية(اكتساب املهارات العلمية  ) ٢

وتتعلق بكيفية استخدام األدوات واألجهزة والتحكم ا ومعاجلتـها واحملافظـة عليهـا             

، وتتضمن تسجيل البيانات ومجعهـا، وحتديـد       )التعليمية(، واملهارات األكادميية  وصيانتها

املراجع واستخدامها، وعمل الرسومات البيانية، وكتابة التقـارير املعمليـة، واملهـارات            

  .االجتماعية، وتتمثل يف العمل املخربي اجلماعي وتفاعل الطالب ومع بعضهم البعض
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ات العلم األساسية واملتكاملـة، كمـا يف عمليـات         اكتساب وممارسة مهارات عملي   ) ٣

  ...املالحظة، والقياس، والتصنيف ، والتنبؤ، واالستدالل، وضبط املتغريات، والتجريب

  .تشكيل االجتاهات وامليول العلمية وتنميتها، وتقدير جهود العلماء) ٤

ـ           ) ٥ ة العلميـة يف    يتيح املخترب فرص التعلم الذايت، وبالتايل تطبيق طرق العلـم والطريق

  .استقصاء املعرفة العلمية وحل املشكالت

  : م األهداف اليت حيققها املخترب أيضاًأهن وم

األحداث  واءشين يزود املخترب املتعلم مبعلومات واقعية عن األ أكنمي: يف جمال املعلومات

  .والظواهر اليت تتعرض هلا فروع العلوم املختلفة

ص متاحة الكتساب املهارات اليدوية مثل مهارات جريب فرلت ايف: يف جمال املهارات

التدريب على استخدام األدوات واألجهزة العلمية األساسية وحسن التعامل معها، مثل 

 مهارات التدريب على تصميم ثل ملكأدوات التشريح وأنابيب االختبار وغريها، وكذ

 فرد يستطيع تركيب األجهزة وتركيبها من مكوناا مثل عمل الدوائر الكهربية فليس كل

جهاز من مكوناته وفقاً لتعليمات مكتوبة أو مسموعة وإمنا هذه مهارات تعترب املمارسة 

  .من أهم شروط اكتساا

املرجـوة  ) الدراسـية (ة  يدميكايح التجريب الفرص الكتساب املهارات األ     يتا  كم

مهـارة   املهارات االجتماعية كـذلك ك   تسابكاكمهارة الفحص والتمييز والتصنيف، و    

  .التعامل مع بعضهم البعض يف جو من الود والتفاهم
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خترب فرصة متاحة الكتساب مهاراته وتنمية القدرات املي فف: ويف جمال التفكري العلمي

ل تفكريهم فيما قد يعترضهم من مشكالت ختطيطاً الن خماالبتكارية لدى التالميذ 

ة دقال: احة الكتساب كثري منها، مثللق باالجتاهات ففي املخترب فرص متعتيوتنفيذاً وفيما 

تعود التلميذ يف  يماكواملوضوعية وسعة األفق وحب االستطالع واألمانة العلمية وغريها،

خترب فرص ملا يفمل بروح الفريق، ولعواة املخترب على عادات طيبة مثل النظام والنظاف

لة حاكمة لتفسري ول التالميذ العلمية حنو إجراء التجارب كوسييم متاحة كذلك لتنمية

 يسهم املخترب يف تعميق حب التالميذ للعلم وتقديرهم لككذوالظواهر وحل املشكالت، 

الدمرداش، (ويره تط ومهألمهيته يف حياتنا اليومية وجلهود العلماء الذين يسهمون يف تقد

١٩٨٧.(  

 وتؤكد خالصة البحوث والدراسات أمهية  املخترب يف تدريس العلوم اليت تتـضح           

تنمية التفكري اإلبـداعي والقـدرة علـى حـل          :نواتج تعلم الطالب واملتمثلة مبا يلي     يف  

املشكالت، وتنمية طرق العلم وعملياته ومهاراته، وتطوير االستيعاب املفاهيمي والقدرات          

العقلية للطالب، وإثارة وتنمية امليول واالجتاهات العلمية، وامتالك التقنيـات واملهـارات            

  )٢٠٠١زيتون، (ة املعملية املختلف

وهناك الكثري من الصعوبات اليت تعوق استخدام الدراسة املعملية، ومـن تلـك                     

الصعوبات افتقار كثري من املختربات املدرسية لألجهـزة واألدوات واملـواد الكيميائيـة             

إضافة إىل عدم توفر الوقت الكايف       ،)هـ١٤١٩الرضيان،؛  هـ١٤١٤ونشوان، الكثريي(
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ـ ١٤١٧صـباغ، ( التجارب وطول املقـررات   تلك   لتنفيذ ـ ١٤٢٠النملـة، ؛ هـ ؛ هـ

 لذا ويف ظل هذه الظروف فـإن تـدريس          ،)هـ١٤٢٢؛ القميزي، هـ١٤٢٠الشهراين،

العلوم مل يصل إىل مرحلة تنمية قدرة التالميذ على التفكري السليم، وعلى التعرف علـى               

ية كثري مـن االجتاهـات   ميوهلم احلقيقية وتوجيهها الوجهة السليمة، كما مل يصل إىل تنم 

  ).١٩٩٣العيسى،( والقيم املرغوب فيها

وميكن للحاسوب أن يسهم يف حتقيق أهداف تدريس العلوم املختلفة، من خـالل             

االستفادة من إمكانات احلاسب اآليل غري احملدودة، وخصوصا يف تنفيذ التجارب العلمية             

وقت، أو لتعذر تطبيقها بـسبب      يف خمتربات الكيمياء ، واليت يصعب تنفيذها إما لضيق ال         

  .خطورا أو عدم توفر األدوات الالزمة لتنفيذها
  

  :استخدام احلاسب يف تدريس العلوم

يؤكد التربويون على أمهية استخدام احلاسب يف التعليم، حيث تعددت استخداماته    

التخطيط التربوي، واإلدارة التربوية، وبنـاء وتـصميم املنـاهج،          : فأصبح يستخدم يف  

الختبارات، وقد تعددت تصنيفات العلماء ألدوار استخدام احلاسب يف التعليم، ومـن            وا

، حيث قسم جمـاالت اسـتخدام       (Taylor,1980)تصنيف تايلور   : أشهر تلك التصنيفات  

  :احلاسب يف التربية والتعليم إىل ثالثة جماالت

  .(Computer as a TUTOR)احلاسب كمعلم  )١

 (Computer as a TUTEE).     احلاسب كمتعلم )٢
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 ١٨٠

  (Computer as a TOOL) .احلاسب كأداة تعليمية )٣

  :إىل تصنيف أدوار احلاسب املستخدمة يف التعليم إىل) هـ١٤٢١(ويشري املوسى

  (Computer Literacy).استخدام احلاسب كمادة تعليمية  )١

 Computer Assisted (سـب كوسـيلة مـساعدة يف التعلـيم    استخدام احلا )٢

Instruction.( 

 .  (Managed Computer Instruction)احلاسب يف اإلدارة التربويةاستخدام  )٣
 

احلاسب كمـادة   : ومما سبق ميكن تصنيف استخدامات احلاسب يف التربية والتعليم إىل         

  .تعليمية، احلاسب يف اإلدارة التربوية، التعليم مبساعدة احلاسب

  (Computer Assisted Instruction): التعليم مبساعدة احلاسب

 التعليم مبساعدة احلاسب من االستخدامات الشائعة يف كثري من دول العـامل؛             يعد

لتعدد أساليبه التعليمية، ومناسبته جلميع فئات الطالب، وارتبط التعليم مبساعدة احلاسـب      

بتطور التعليم املربمج، الذي صمم ليؤدي دورا فاعالً يف العملية التعليمية، حبيـث يتقـدم    

  ).١٩٩٢املناعي، ( حقيق أهداف معينة الطالب خطوة خطوة لت

االستعانة باحلاسب  : " التعليم مبساعدة احلاسب بأنه   ) ١٩٩٨،٣٨(ويعرف مهدي   

لتقدمي مادة تعليمية تتطلب املشاركة الفعالة من املتعلم واالستجابة من قبل احلاسـب ملـا         

  ".يعمله املتعلم
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 ١٨١

 أوردها كثري من الباحثني،     ويتميز التعليم مبساعدة احلاسب بالعديد من املزايا اليت       

أن التعليم مبساعدة احلاسب يكون بيئة تفاعلية بـني املـتعلم           ) ١٤٢٣ (املوسىفقد ذكر   

إمكانية عرض املادة املتعلمة بأسلوب شـائق       ) ٢٠٠٠( إبراهيم   ويؤكدوبرامج احلاسب،   

حتريكهـا،  مثري للدافعية، وتعزيز التعلم الذايت، وعرض رسومات ثالثية األبعاد مع إمكانية     

إىل إمكانية الربط بني املادة النظرية والتطبيق العملـي، مثـل           ) ١٩٩٦(ويؤكد األنصاري 

استخدام التجارب العملية يف مواد العلوم الطبيعية، كما يسهم احلاسب يف زيادة قـدرة               

الطالب على حل املشكالت، وإعداد الطالب لفرص العمل املستقبلية يف ظـل تقنيـات              

  .العصر احلديث

ــ ــصاري،(ذكر وي ــار؛ ١٩٩٦األن ــى، ١٩٩٦؛ الف ـــ ؛ ١٤٢١؛ املوس ه

العديد من األمناط التعليمية  األساسية للتعليم       ) هـ١٤٢٧هـ ؛ الشايع،    ١٤٢٣املوسى،

طريقة التـدريب   ،  (Tutoral)طريقة التعلم اخلصوصي الفردي     : مبساعدة احلاسب، ومنها  

ـ  (Drill & Practice)واملمارسة  ، (Instructional Games)ة ، طريقة األلعـاب التعليمي

 Computer)، وطريقة احملاكاة احلاسـوبية  (Problem Solving)وطريقة حل املشكالت

Simulation)     وطريقة التدريس باستخدام املختربات احملوسبة ،(MBL)    وسيأيت احلـديث ،

  .مفصالً عن استخدام احملاكاة احلاسوبية واملختربات احملوسبة يف تدريس الكيمياء

  :م احلاسب يف تدريس جتارب الكيمياءاستخدا
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 ١٨٢

 قدمت التقنية احلديثة وسائل وأدوات سامهت يف تطوير أساليب التعليم والتعلم يف      

السنوات األخرية، كما أتاحت هذه الوسائل الفرصة لتحسني أساليب التعلم اليت من شأا         

وحتفيزهم ومواجهة  أن توفر املناخ التربوي الفاعل الذي يساعد على إثارة اهتمام الطالب            

، ومن تلك الوسائل التعليمية اسـتخدام       )هـ١٤٢٢املوسى،  (ما بينهم من فروق فردية      

احلاسب اآليل يف اال التربوي ، الذي يهدف إىل حتسني التعلم، من خالل الـسعي إىل                

حتقيق مهارات التفكري العليا واستخدام أساليب التعلم الذايت، باإلضافة إىل جعل الـتعلم             

  ).م١٩٩٦األنصاري،(اونيـا تع

أن جماالت دمج احلاسب اآليل يف تعليم العلوم متنوعة         ) هـ١٤٢٧(ويرى الشايع   

وواسعة، ومن بينها دجمها يف خمتربات العلوم لتنفيذ التجارب العلمية وتنميـة املهـارات              

ات ،  وخمترب  )Simulation(املعملية لدى الطالب، ومن أمهها استخدام النمذجة أو احملاكاة          

  .Microcomputer Based Laboratory – MBL)(العلوم احملوسبة 

وميكن استخدام احلاسب اآليل يف تنفيذ التجارب الكيميائية واألنشطة املعمليـة،           

واإلسهام يف حتقيق أهداف استخدام املختربات ضمن مناهج العلوم، فقد ظهرت أساليب            

يات احلديثة، واملتمثلة باستخدام احلاسب   جديدة يف إجراء التجارب املعملية باستخدام التقن      

، ودف هـذه الـربامج إىل   (CAI)اآليل من خالل برامج التعلم مبساعدة احلاسب اآليل       

تسهيل فهم الطالب للمفاهيم العلمية، وإتاحة الفرصة أمام الطـالب لبنـاء معرفتـهم              
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 ١٨٣

ها تزويد الطـالب  بأنفسهم، وهذا عكس ما حيدث يف خمتربات العلوم التقليدية،اليت يتم في     

  ).٢٠٠٤الشناق،( بالنتائج عن طريق التلقني

 وتستخدم استراتيجية احلاسب اآليل يف تنفيذ األنـشطة العمليـة يف خمتـربات             

الكيمياء، فهي تستخدم بشكل فاعل ملساعدة الطالب على اكتساب مهـارات الـتفكري            

ب والتقومي، ويتمثل ذلك    العلمي، والتركيز على مهارات عقلية عليا مثل التحليل، والتركي        

بتصميم برامج حاسوبية تتيح للطالب إجراء التجارب على جهاز احلاسب اآليل، ولعل من           

األسباب الرئيسة اليت تقف خلف استخدام احلاسب اآليل يف إجراء التجـارب العمليـة              

وتنفيذها تقليل املخاطر اليت يتعرض هلا الطالب نتيجة تنفيذ التجارب بـشكل مباشـر،              

فري الوقت واجلهد، وتقليل الكلفة املادية، وإتاحة الفرصة للطالب ملالحظـة املوقـف             وتو

عملياً، كدراسة تركيب املفاعل النووي، والتحكم مبتغرياته باإلضافة إىل مشاهدة حركـة            

اجلزيئات الدقيقة، وكيفية حدوث التصادمات يف أثناء حدوث التفاعل الكيميائي، وإتاحة           

  ).م١٩٩٦األنصاري، ( م الفرديالفرصة للطالب للتعل

:        والستخدام احلاسب اآليل يف تدريس جتارب الكيمياء العديد مـن الفوائد،منـها           

متكني الطالب من حتديد وتعريف األخطاء اليت وقع ا وقت إجراء التجربـة باسـتخدام           

ـ              صول احلاسب اآليل، وذلك يستغرق وقتاً أقل من وقت التجارب املباشرة مبا يسمح باحل

على مزيد من التدريب، والتغذية الراجعة، ومتكني الطالب من فهم املفاهيم الكيميائيـة              

بصرياً من خالل استخدام التمثيل احلركي لتوضيح العمليات الكيميائية الـيت ال ميكـن              

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٨٤

رؤيتها بالعني اردة، ويتم ذلك من خالل توفري احلاسب اآليل للعرض احلركـي ثالثـي        

ذرات واجلزيئات، مما يزيد من فهم وحتصيل الطالب يف العلـوم علـى             األبعاد لسلوك ال  

العكس من استخدام الصور الثابتة اليت ترسم على السبورة وعلى صـفحات الكتـاب،              

وتؤدي إىل تكوين صور عقلية ثابتة تفشل يف تقدمي فهم مناسب وكاف للظاهرة، وبالتايل              

تقليدية تصورا حمددا عن طبيعة املادة ممـا        فإن الطالب ميتلك باستخدام الطرائق املعملية ال      

ينعكس سلباً على حتصيله واجتاهاته حنو العلوم، وبالتايل فإن احلاسب اآليل يتغلب علـى              

هذه الصعوبة، تسهيل التعلم التعاوين من خالل عرض أنشطة عملية تعاونية تتيح الفرصـة      

 مهـارات الـتفكري     للطالب للعمل يف جمموعات صغرية، أو على شكل أزواج، وتتنمية         

  .)م٢٠٠٤الشناق،(العلمي العليا، كالتحليل والتركيب والتقومي 

ويؤكد العديد من التربويني أمهية دمج تقنية املعلومـات واالتـصال يف تعلـيم              

الكيمياء، ذلك أن  استخدام التقنية يسهم يف دراسة كثري من الظواهر العلمية اليت يتعـذر           

أو ارتفاع تكلفتها أو ضيق الوقت املخـصص إلجنازهـا          دراستها معمليا نظرا خلطورا     

  ).٢٠٠٢الفار،(

وقد أعدت اململكة خطة شاملة لدمج التقنية يف التعليم، ومن أبرز املـشاريع الـيت            

فانطالقـاً  ، (Computer Based Labs)مشروع املختربات احملوسبة : تضمنتها هذه اخلطة

كان االهتمام بإدخال  (Hands-on Activities)من أمهية ممارسة الطالب للتجارب العلمية 

 لتحقيق مبدأ التعليم اإلجيايب وحتاشي أساليب احلفظ و التلقني، و           ةتقنية املختربات احملوسب  
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أساس هذا التعليم هو التجريب واملشاهدة و االستنتاج عن طريق برجميـات تفاعليـة يف               

 حيـث يـتم      ).Sensors( اساتأجهزة حاسب متصل بنهايات طرفية حساسة تسمى        

تكامل مكونات التجارب العملية يف مواد العلوم املختلفة مع احلاسب اآليل كوسيلة قياس،          

  .و بذلك يكون احلاسب اآليل أحد عناصر املخترب الرئيسة

  

  

  

  :Microcomputer Based Laboratory)(خمتربات العلوم احملوسبة / أوال

ية احلاسب اآليل يف إجراء التجـارب       هي تلك املختربات اليت يتم فيها توظيف تقن       

العملية، وجتميع البيانات وحتليلها باستخدام برنامج معد هلذا الغرض، إضافة إىل ايـات             

، فمثالً ميكن مجع البيانات عن درجة احلـرارة         (Sensors)اساتطرفية حساسة تسمى    

ا حتويل هـذه  باستخدام مستشعر خاص لدرجة احلرارة لكل مخس دقائق مثالً، ويتم بعده   

البيانات إىل رسوم وجداول بيانية، وهذه األدوات الفعالة لربنامج االستقصاء متاحة لطلبة            

املرحلة الثانوية منذ منتصف الثمانينات، وكان ملركز أحباث التعليم التقين يف كيمـربدج             

 الـيت  اـسات وماساشوستس جهداً واضحاً يف تطوير هذه األدوات، فيوجد العديد من  

س متغريات خمتلفة، مثل درجة احلرارة، الصوت، شدة الضوء، احلركـة، التوصـيلية             تقي

  ).م٢٠٠٤تروبردج،(الكهربائية، مقياس احلموضة، الرطوبة، سرعة واجتاه الرياح
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 ١٨٦

وتعد املختربات احملوسبة نقلة نوعية يف دمج التقنية يف تعليم العلوم، فهـي متكّـن              

رب الواقعية اليت تساعد الطـالب علـى بنـاء          الطالب من أداء أنواع متعددة من التجا      

  ).هـ ١٤٢٥الزهراين، ( املهارات يف مجع البيانات وحتليليها

ولقد قامت وزارة التربية والتعليم باململكة العربية السعودية بتجريـب اسـتخدام         

خمتربات العلوم احملوسبة، حيث جهزت العديد من املختربات منذ بداية العـام الدراسـي              

، حيـث مت تـأمني   )هـ١٤٢٧الشايع،( هـ يف عدد من مناطق اململكة١٤٢٤-١٤٢٣

، وقـد مت    )هـ١٤٢٧اإلدارة العامة لتقنيات التعليم،   ( خمترباً للبنني والبنات   ٣٢٠أكثر من   

  :جتهيز تلك املختربات بواسطة شركات متخصصة، وهي 

  .وهي شركة أمريكية  PASCOباسكو  -١

 .انية  وهي شركة بريطDATA HARVESTداتا هارفيست  -٢

   :أمهية مشروع خمتربات العلوم احملوسبة

 الوزارة بأمهية ممارسة الطالـب      إميان انطالقا من    يأيت مشروع املختربات احملوسبة   

 إدخـال  و املختربات احملوسبة املطورة ه    إدخال  أن أثبتت الدراسات ، فقد   للتجارب بيديه 

هذا التعليم هـو التجريـب      وأساس  ،   والبعد عن احلفظ والتلقني    ،مفهوم التعليم االجيايب  

 بنـهايات  ة عن طريق برجميات تفاعلية يف أجهزة احلاسب موصـل         ،واملشاهدة واالستنتاج 

يتم تكامل مكونات التجارب العملية يف مواد       و (Sensors) اساتطرفية حساسة تسمى    
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أحد عناصـر   كوسيلة قياس، وبذلك يدخل احلاسب      كالعلوم املختلفة مع احلاسب اآليل      

  .، وهو استخدام جديد للحاسب يف العملية التعليميةاملخترب

 يعتاد الطالـب    فمن خالهلا  يف جمال خمتربات العلوم      وتعد هذه الطريقة تقدماً تقنياً    

 إمنا أداة معمليـة تـستخدم       ، ختزين فقط  أواحلاسب ليس وسيلة حساب     استخدام  على  

لطالب مغزى التجـارب     وتوضيح التجارب من الناحية النظرية ليفهم ا       ،للقياس والتحكم 

جرائها، مث يستخدم أيضاً كوسيلة الستنتاج القوانني من واقع القياسات          إالعملية يف وقت    

 باملشاهدة والتجريب واالستنتاج،    وإقناعأثناء التجارب وبذلك يكون احلاسب أداة فهم        

 أننـذ   فم،ويستخدم الطالب املخترب التفاعلي االلكتروين لالرتقاء خبربته إىل مستوى واع         

ميارس الطالب العمل باستقاللية يف عملية استئناف وتقٍص يساعده احلاسب برباجمه الشيقة            

واملوضوعة من قبل خمتصني يف جمال التربية والتعليم واحلوسبة والوسائط املتعددة يف مجـع              

خيرج الطالب يف اية املطاف وقـد ألـف التقنيـة           ، مث   البيانات الالزمة ومن مث حتليلها      

 يف التركيز على احملتوى والنتائج      يا كاف اخذ وقت أتحت أمامه جماالت البحث املتعددة و     وانف

  ).م٢٠٠١الغامن،(ائدـدون التفاصيل املستهلكة للوقت دون ع

تنمية اإلحساس بـالعلم، وغـرس حـب      : وتقوم فلسفة املختربات احملوسبة على    

م بعضها البعض ،وربط هذه     التجريب والقدرة على االستنتاج، وإبراز العالقات بني العلو       

  ).م١٩٩٥سعيد،(العلوم ونتائج التجارب بتطبيقات احلياة 
  

  : أهداف مشروع املختربات احملوسبة 
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يهدف املشروع إىل تطوير خمتربات العلوم يف املرحلة الثانوية باسـتخدام بـرامج             

. فتراضيةحاسوبية متقدمة تعتمد على ايات طرفيه حساسة إلجراء التجارب الواقعية و اال    

بشكل يضمن دمج التقنية يف عمليت   )  األحياء   – الكيمياء   –الفيزياء  ( ولتقدمي مادة العلوم    

 : ، وميكن تلخبص أهداف املشروع مبا يليالتعليم والتعلم 

 .متكن الطالب من دارسة التغريات اليت حتدث يف الظاهرة العلمية •

 . متكن الطالب من ختزين املعلومات حسب زمن حدوثها •

تليب رغبة املتعلمني يف التجريب العملي وتتيح هلم فـرص استكـشاف املفـاهيم           •

 .العلمية

 ).هـ١٤٢٥الزهراين، ( تنمي قدرة الطالب على قراءة الرسوم البيانية واجلداول  •

  

  :أن خمتربات العلوم املطورة حتقق األهداف التالية) هـ١٤٢٥(وتضيف الشايب 

  .بين على التجريب واملشاهدة واالستنتاجنمية القدرة املعملية والتفكري املت •

 على التطبيق وليفهم أن العلـوم       ببط العملية التعليمية بالواقع حىت يتعود الطال      ر •

املختلفة اليت يدرسها هلا اثر مباشر يف حياته ويف حياة اتمع من حوله ويتعلم من               

  .خالل التجريب العملي أساسيات العلوم

يب والبعد عن احلفظ والتلقني وأساس هذا التعليم هـو          دخال مفهوم التعليم اإلجيا   إ •

ول إيل املعلومة عن طريق الفهم واإلقناع وال        صالتجريب واملشاهدة واالستنتاج للو   
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توجد وسيلة لإلقناع أفضل من العمل وما يتم بداخله من ممارسـات لألنـشطة              

 .هي تساعد على ربط ما يدرسه الطالب حبياته العمليةف. املعملية

أن هدف تدريس العلوم باستخدام املختـربات        )م٢٠٠٤تروبردج،  (يفويض  

احملوسبة هو زيادة إحساس الطالب بالظواهر واألحداث، ولتكوين روابط سـببية بـني             

الظواهر العلمية واملخططات البيانية،وتوفر هذه الربامج مدى غري حمدد من االستقصاءات           

ب، أما الباحثون الذين طوروا أدوات هـذه        القدمية واحلديثة اليت ميكن أن يقوم ا الطال       

 يف مشاريع طالب العلوم، فمثال ميكن أن يـستخدم        اساتالربامج فيؤكدون على أمهية     

الطالب مستشعر درجة احلرارة الستقصاء آثار إضافة مكعبات الثلج إىل الـشراب،وميكن          

اً ملشروع يف علم البيئة استخدام تلك الربامج لرسم العالقات البيانية وتفسريها، وميكن أيض    

أن يستخدم مستشعر األس اهليدروجيين الستكشاف أثر املطر احلمضي على إنبات البذور            

ومنو النبات، إذ ميكن حتضري عينات من املاء مبستويات محضية خمتلفة واستخدام مستشعر             

  .باتاألس اهليدروجيين لقياس أثر محضية املاء يف املستويات املختلفة على مقدار اإلن

  تصميم املخترب احملوسب) ١(شكل رقم 

  

  

  

  

  

 
 

 sensorsمستشعرات 
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: إىل ميزات متعددة ملختربات العلوم احملوسبة ومنها      ) هـ١٤٢٧(وقد أشار الزهراين    

إمكانية حتكم احلاسب اآليل باألجهزة واحلساسات، اليت تستخدم يف التجارب العلمية، مما            

 بكل سهولة، مما يكسب الثقـة       جيعل املوقف التعليمي متكامال، وإمكانية إعادة التجارب      

بالنفس لدى الطالب، وعرض أمناط تعليمية يصعب أو يـستحيل عرضـها يف املختـرب               

باستخدام برامج احملاكاة اليت تسمح للطالب بارتكاب أخطاء ال يكون هلا نتائج سـلبية،              

وتغيري دور املعلم من كونه مصدرا للمعلومات إىل مرشـد وموجـه وحمفـز للعمليـة                

 .ة،يف بيئة تعليمية تتركز حول الطالب وجتعله أساس عملية التعلم وحمورهاالتعليمي

كما أا تسمح بالتكيف مع مستوى الطالب العلمي، ويسري معدل عمل التجـارب          

وفق املعدل الذي يتحرك فيه الطالب حسب قدرته وإمكاناته، وتقدمي التغذيـة الراجعـة              

، كما أن خمترب العلوم احملوسب يزيد من        الفورية، حيث تظهر نتائج التجربة بشكل سريع      

قدرة الطالب وثقته يف التعامل مع احلاسب اآليل، وهذا يعزز من دمج التقنية يف العمليـة                

التعليمية، و يزيد من قدرة الطالب على إتقان مهارات التعامل مع األجهزة واألدوات يف              

اإلحصائية لنتائج التجـارب    املخترب، والقدرة على حتليل الرسومات والبيانات واجلداول        

،إضافة إىل قصر زمن إجراء التجارب يف املخترب احملوسب مقارنة مبخترب العلوم التقليدي،             

فقد أشارت بعض الدراسات أن املخترب احملوسب أدى إىل تدين زمن جتهيز التجارب مـن    
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 ١٩١

من فقط يف املخترب احملوسب، و كذلك قلل  ز         % ٥من وقت التجربة احلقيقي إىل      % ٥٣

يف املخترب احملوسب،    % ١يف املخترب التقليدي إىل      % ٤٥احلصول على نتائج التجربة من      

مـن   % ٩٤إن توفري الوقت السابق يرفع زمن االستكشاف والتحليل لدى الطالب إىل            

وقت الدرس العملي  احلقيقي مما ينمي عنده القدرة على التفكري  و التحليـل و دراسـة           

اإلدارة ( أكثر، و يتيح جلميع الطالب إجراء التجـارب بأنفـسهم            الظواهر الطبيعية بدقة  

 ,Al-Shaya(الشايع               ، وقد أكدت دراسة )هـ١٤٢٥العامة لتقنيات التعليم،

من زمن تنفيذ التجارب مقارنـة بـاملخترب        % ٧٥-٥٠أن املخترب احملوسب يوفر     ) 2003

  .التقليدي
  

  :احملاكاة احلاسوبية: ثانياً 

  Simulation Concept: احملاكاةمفهوم

ميكن حتديد مفهوم احملاكاة بالتعرف علـى معناهـا علـى املـستويني اللغـوي          

، " حكـى "هو الفعل   " حماكاة"واالصطالحي،ويف هذا اإلطار فإن األصل اللغوي لكلمة        

أي شـاه يف القـول أو       ) حاكاه(أتى مبثله وشاه، و   :  حكاية   –الشيء  " حكى"فيقال  

، وميكن تعريف احملاكاة عموما بأـا  )١٦٦،ص١٩٠جممع اللغة العربية،    (غريمهاالفعل أو   

  ". املماثلة"أو  " املشاة"

وتزخر املراجع العربية بالعديد من التعريفات اخلاصة مبفهوم احملاكاة بصفة عامـة            

  : واحملاكاة التعليمية بصفة خاصة، ومن هذه التعريفات ما يلي 
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 ١٩٢

نظام بديل يستعمل لتعليم أنشطة معينـة،       "بأا  ) ٢٤٠، ص ١٩٩٧(     يعرفها الصويف   

لكي جتعل املواد والتدريبات املستخدمة أقرب ما تكون إىل الوضع الطبيعي الذي متـارس              

  ".فيه هذه العمليات

عبارة عن أنشطة صممت لتمثيل احليـاة     "بأا  ) ٢٦٢م، ص ١٩٩٢(ويعرفها املشيقح   

 ". مية يقصد منها متثيل األنشطة احلياتية بشكل كبرياحلقيقية، وغالبا تكون متارين تعلي

احملاكاة عبارة عن عملية متثيل أو إنـشاء        "بأن  ) ٥٨٢هـ، ص ١٤٢١(ويرى املوسى   

جمموعة من املواقف متثيال أو تقليدا ألحداث من واقع احلياة حىت يتيسر عرضها والتعمـق               

 ".قربفيها الستكشاف أسرارها والتعرف على نتائجها احملتملة عن 

وتستخدم احملاكاة باحلاسب لدراسة املعلومات واملواقف اليت يصعب دراستها والتعرف          

على خصائصها الواقعية يف طبيعتها، فيتم حماكاا باستخدام برامج احلاسب لدراستها دون            

بأا ) م٢٠٠٢(التعرض لألخطار املرتبطة بالعامل الواقعي هلا ، ومن هذا املنطلق يعرفها الفار      

يد حمكم لظاهرة أو نظام يتيح الفرصة للمتعلم أن يتدرب دون خمـاطرة أو تكـاليف                تقل

  .عالية

عبارة عن برامج حاسوبية تتصف     "أن احملاكاة   ) ٢٧٢، ص ٢٠٠١(ويرى إمساعيل     

بالديناميكية والتفاعلية مع مستخدميها، ويتم تصميمها لتكون منوذجـاً ممـاثالً ألصـل             

يدرسها املتعلم من خالل املشاركة واكتشاف اجلوانـب        املعلومات والتجارب التعليمية ل   

  ".املعلوماتية
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أن احملاكاة التعليمية هي موقف يتعرض فيه الطالب من خالل          ) ٢٠٠١(وترى سليم   

احلاسب اآليل ملشكلة ما، ومن خالل املعلومات املقدمة هلم ميكن أن يصدروا اسـتجابات       

ل إمكانيات احلاسب املتعددة مـن      وقرارات بشأن حل هذه املشكلة، ويتم ذلك من خال        

  .ألوان ورسومات ثابتة ومتحركة وصور وغريها

منوذج لنظام أو مشكلة موجودة يف الواقع،       "بأا  ) ١٦٧،ص  ٢٠٠٤(ويعرفها زيتون   

حيث يربمج هذا الواقع داخل احلاسب اآليل على شكل معادالت متثل بدقـة العالقـات               

امل الطالب مع هذا املعادالت باملعاجلـة والتعـديل،         املتبادلة بني مكوناا املختلفة، ويتع    

وبالتايل يصبح احلاسب خمتربا جتريبيا له قدرة فائقة على التنويع يف جمال التعليم املبين علـى    

  ".التجريب

وتتفق أغلب التعاريف السابقة بأن احملاكاة عملية تقليد حمكم لظاهرة أو موقـف             

 عن طريق احلاسب اآليل، وذلك لفهم وتفسري النظام         من احلياة الواقعية، يتم تبسيطه ونقله     

احلقيقي دون التعرض خلطر املشاركة الفعلية، إضافة إىل توضيح األشياء الدقيقة الـيت ال              

  .ميكن رؤيتها بالعني اردة

  أمهية احملاكاة يف تدريس العلوم وجماالت استخدامها

وهي ) Bruner( لنظرية برونر    يعد استخدام احملاكاة يف جمال التعليم تطبيقا مباشرا       

، ويعد عمـل برونـر   )١٩٩٦أمحد، (  Inquiry Learningالتعلم عن طريق االستقصاء

وأتباعه تدعيماً لنظرية بياجيه، فقد ركز برونر يف نظريته على النواحي احليوية يف التعليم،              
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فادة منها لزيادة   ودرس كيفية تنظيم الفرد املتعلم لألشياء اليت حوله يف بيئته، وكيفية االست           

أن عملية التعلم خمتلفة من فرد آلخر، ومن ميزات نظريـة           ) برونر(حصيلته املعرفية،ويرى   

برونر يف التعلم تركيزها على معرفة كيفية حدوث الشيء، وبذلك فإن التركيـز يكـون        

منصباً على املهارات والعمليات املختلفة واالجتاهات أكثر من التركيـز علـى احلقـائق              

  ).هـ١٤١٨الشهراين، (لومات واملع

ويرى برونر أن أي موضوع ميكن تعلمه ألي طالب إذا ما عرض بشكل مناسب،              

وذلك بأن تكون طريقة العرض بأبسط أنواع التمثيل مبا يتناسب مع املرحلة العمرية، أي              

ينتقل الطالب من التمثيل احلسي أو احلركي إىل التمثيل الـصوري إىل التمثيـل اـرد                

،ويعد استخدام األدوات والوسائل السمعية والبصرية ـ ومن ضمنها اسـتخدام   الرمزي

احملاكاة احلاسوبية ـ من الوسائل املعينة يف التدريس فهي توفر للطالب خـربات بديلـة    

تسهل تكوين املفاهيم مما يتفق ورأيه يف تتابع العملية التعليمية وفقاً لتمثيل الطالـب مـن               

  ).م٢٠٠٠عبداهلادي، (مزياحلسي إىل الصوري إىل الر

واملوصى ا  ) (Inductionأحد رواد الطريقة االستقرائية     ) Bruner(  ويعد برونر   

بشدة يف تدريس العلوم والرياضيات، ففي هذا األسلوب يسري املتعلم من نقطة إىل أخرى              

من خالل املالحظات واألمثلة اليت يشاهدها، مث يـربط بينـهما يف النهايـة ليـصل إىل              

ستنتاج الذي اكتشفه نتيجة ملروره مبوقف املكتشف األول، ومن هنا فإن الوصـول إىل       اال

النتيجة مل يكن إال نتيجة ملعاناة املتعلم وإدراكه للعالقة بني السبب والنتيجـة، ومـروره               
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يف املـشكلة حمـاوال      (Involve)كذلك حبالة احملاولة واخلطأ، مما يسبب إحاطته الكاملة         

ــول إىل النتي ــروض   الوص ــياغة الف ــواهر وص ــة الظ ــق مالحظ ــن طري ــة ع ج

  ).٢٠٠٢الفار،(الصحيحة

وتوفر طرق االكتشاف واالستقصاء الفرص أمام كل من املعلم والتلميذ لتحقيـق            

مواقف املشاركة يف مواقف التعلم وتنمية جوانب عقلية متعددة كاالستنتاج واالسـتدالل        

يم يف كونه خارجيـاً إىل أن يـصبح         والتحقق، فضال عن دورها يف نقل الدافع إىل التعل        

  .داخليا، وذلك من خالل األنشطة اليت ميارسها الطالب يف هذه الطريقة

فاالستقصاء وسيلة فعالة لشحذ النفوس للتأمـل يف عظمـة اخلـالق يف خلقـه،           

فاالكتشاف والطرق االستقصائية عندما يستخدمها معلم العلوم فإـا تيـسر حـدوث             

قائم على العرض والشرح إىل التدريس القـائم علـى املـشاركة    االنتقال من التدريس ال  

، وبالتايل فالنشاط االكتشايف هو عبارة عـن درس يـصممه           )١٤٢٣النجدي،(واحلدس  

لطالبه من خالل عمليام العقلية الكتشاف املفاهيم والقواعد،        ) أو من يقوم مقامه   (املعلم  

خبارهم مبا هو العنصر أو املركب بل       وليس على املعلم يف هذه احلالة مساعدة الطالب وإ        

  .يساعدهم على اكتشافها بأنفسهم

ولوصول الطالب إىل اكتشاف هذه املفاهيم بأنفسهم فإنه جيب عليهم أن يقوموا            

بعمليات عقلية معينة، مثل املالحظة الناقدة والتصنيف وترتيب البيانات والتنبؤ والوصـف        

 اعتمد علـى    )Product(االكتشاف هنا هو ناتج     إخل ، وبالتايل فإن عملية      .... والتفسري  
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فهم ومتثيل مباديء أساسية يف كيفية استخدام العقل يف القيام بالعمليات العقلية املختلفة،             

ومن هنا فاالكتشاف يف واقع األمر هو عملية معرفية تكون ناتج عمليات عقليـة هـي                

يس بطريقة االكتشاف هي    عمليات العلم من مالحظة وتصنيف وقياس، وبالتايل فإن التدر        

حماولة ملساعدة الطالب على تنمية وربط قدرام العقلية، ومن مث فإن طريقة االكـشاف              

تساعدهم على اكتساب املعرفة بطريقة ذاتية، إذ إم اكتشفوها بأنفسهم، وذلك بوضـع          

  ).هـ١٤١١جاسم،(الطالب موضع املكتشف األول لذلك املوقف 

اسب اآليل كوسيلة تعليمية على عمليـات عقليـة         وتركز طريقة االكتشاف باحل   

ابتكارية وحل املشكالت اليت نادى ا كل من ديـوي وبياجيـه، وذلـك أن طريقـة                 

االكتشاف تساعد على تنمية القدرة على التفكري لدى الطالب عن طريق حـل املـسائل      

لى حل  ، وال تقتصر طريقة االكتشاف ع     )١٩٩٦الفار،(وجتزئتها إىل مكونات أبسط منها      

املسائل، وإمنا تشجع مجيع التطبيقات اليت دف إىل تنمية التفكري والقدرة على التحليـل              

  ).١٩٩٦اخلوري، (

تنميـة  : أن للتعلم باالكتشاف أمهية ومزايـا منـها       ) هـ١٤٢٣(ويرى النجدي 

الكفايات العقلية للطالب، كما أنه حيدث تعزيزا مستمرا للفرد إثر التقدم من خطـوة إىل               

 وهذا يؤدي إىل زيادة الدافعية والرغبة يف االستمرار على اعتبار أن التعزيز داخلياً              أخرى،

وليس خارجياً، كما يعد التعليم باالكتشاف من العوامل اليت تقلل من ظاهرة النـسيان،              

وجيعل املادة املتعلمة قابلة بدرجة أكرب للفهم واالستيعاب، وينظر إىل التعلم باالكتـشاف             
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 ١٩٧

العوامل املساعدة على التفكري بشكل فعال ومتطور، كما يولد الثقة يف ذات            على أنه أحد    

 .الطالب ويوجههم إىل نوع من التعلم الذايت مع الشعور باملسئولية

   ومتثل برامج احملاكاة احلاسوبية أثر واضح ومهم يف تيسري تعليم وتعلـم الكيميـاء،             

يتطلب الـشرح اسـتخدام بعـض       وذلك أنه ميكن استخدامها يف جماالت متعددة، فقد         

األجهزة واألدوات اليت قد ال تكون متوفرة باملدرسة أو غري صاحلة للعمل أو غري كافيـة                

العدد، ويف بعض األحيان قد يتطلب األمر متثيل بعض األشياء اليت حتدث وال ميكن رؤيتها              

ين أو املكـاين    بالعني اردة؛ نظراً لصغر حجمها مثل الذرات واجلزيئات، أو بعدها الزما          

مثل حركة القارات، أو كوا حتدث بسرعة عالية ال ميكن متابعتـها مثـل التفـاعالت               

الكيميائية، أو قد تكون بطيئة احلدوث مثل منو النبات، أو قد متثل خطورة على الطـالب      

، كما ميكن استخدام    )٢٠٠٢الفار،  (مثل حتضري بعض الغازات السامة كغاز الكلور مثالً         

 حينما تكون التجارب املعملية مكلفة، أو حينما يتعذر تنفيذ التجارب املعملية يف             احملاكاة

، وتـضيف حمفـوظ     )٢٠٠٣توفيـق، (املخترب املدرسي مثل إجراء جتربـة رذرفـورد         

أن احملاكاة احلاسوبية ميكن أن تعرض نتـائج التجـارب بـشكل كمـي              ) هـ١٤٢١(

(quantity)       وجتارب االحتكاك، يف حـني يـصعب       مثل تنفيذ جتارب التوصيلية الكهربية

  .(quality)ذلك يف املختربات التقليدية اليت ميكن أن تعرض نتائج التجارب بشكل نوعي

  

           وهنالك العديد من التجارب اليت متت حماكاا باستخدام احلاسب اآليل يف جمال            

 تعد مـن التجـارب       لقطرة الزيت، واليت   )Milikan(حماكاة جتربة مليكان    : العلوم، ومنها 
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املكلفة واملعقدة ومن الصعب تنفيذها يف املختربات املدرسية، وذلك لعدم القـدرة علـى             

ضبط متغريات قطرة الزيت أو احلصول على نتائج اخلطوات العملية من خالل حـسابات         

، وبرنامج حماكاة قائم علـى اسـتخدام احلاسـب اآليل يف            )هـ١٤٢١حمفوظ،(معقدة  

ىل إجراء التحليل الكيفـي الختبـار املـواد الكيميائيـة اهولـة             الكيمياء، ويهدف إ  

، وبرنامج اجلزيئات املتحركة وتأثري احلرارة والربودة والتغري يف الـضغط           )م٢٠٠١سليم،(

برنامج حملاكاة ما جيـري يف خمتـرب العلـوم    ، و(Moving Molecules)على هذه اجلزيئات

جراء جتربة يف جو شبيه متامـاً بـاملخترب، إذ        الطبيعية والكيمياء، حيث متكن الطالب من إ      

خيتار الطالب أوزان املواد الكيميائية اليت يريدها، ويقوم بتسخينها أو تربيدها أو خيلطهـا              

، )م٢٠٠٢الفار،(باستخدام مفاتيح معينة، فتظهر أمامه باحلركة واللون والصورة والصوت        

 للغازات، وبعض التطبيقـات  ويهدف إىل شرح القانون العام(Ross & Casey)وبرنامج 

 ).م٢٠٠١صاحل، (املختلفة

وتزخر مواقع متعددة يف الشبكة العنكبوتية بالعدبد من الربجميات اليت حتقق أهداف         

احملاكاة احلاسوبية، وتتوفر تلك الربميجات يف مواقع أجنبية، وقد صـمم أغلبـها باللغـة              

ب يف االستفادة من تلك الربامج، مما اإلجنليزية، ويعد ذلك عائقاً أمام بعض املعلمني والطال     

يتطلب من املؤسسات التربوية الوطنية العمل على االستفادة من تلك الربامج وتعريبها حىت       

  .يتم االستفادة منها على الوجه املطلوب
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وتصنف احملاكاة إىل تصنيفات متعـددة، ومـن تلـك التـصنيفات تـصنيف              

 :  أنواع وهي فقد صنفها إىل أربعة (Cunningham)كننجهام

وتعتمد الطريقة التقليدية يف التجريب العملي، لضبط ومعاجلـة         : احملاكاة التجريبية  -

  .املتغريات الختبار الفرضيات

وتقوم عادة على مناذج من النظم تسعى إىل توقع النتائج          ): التنبؤية(احملاكاة التوقعية  -

النماذج االقتصادية  أكثر من تدقيق البيانات، فعلى سبيل املثال يستخدم الباحثون          

حملاكاة االقتصاديات الوطنية والعاملية، واختبار اجتاهـات الـتغريات االقتـصادية           

املتنوعة، ومن الواضح أن جناح احملاكاة يعتمد على جناح النموذج يف تكرار النظام             

 .بدقة

وتستخدم عادة يف التدريب، دف تقومي استجابات الفـرد أو          : احملاكاة التقوميية  -

وعة، أو املؤسسة للمشكالت الواقعية اليت مت حماكاا، واحملاكاة التقوميية حتاول          ام

التحكم بالعناصر اجلوهرية للمشكالت املعنية مبا جيعـل املـشاركني جيربـون،            

 .ويعدلون سلوكهم وقرارام

وهي أساساً لتعليم الفرد واموعة، وتؤدي إىل تغيري الـسلوك          : احملاكاة التعليمية  -

اقف املصاحبة له، وتستخدم يف هذه احملاكاة أساليب منوذجية تتضمن متثيـل            واملو

 ).م١٩٩٥شوفيلد، (األدوار 
  

  :أربعة أنواع للمحاكاة، وهي (Lockard & Many)كما حدد لوكارد وماين 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٠٠

  .Physical Simulation)  مادية(حماكاة فيزيائية  )١

 أو التعرف على طبيعتها، مثـل       وتتعلق مبعاجلة أشياء فيزيائية مادية بغرض استخدامها      

  .أدوات املخترب العلمية اليت تستخدم يف التجارب الكيميائية

  .Procedural Simulationحماكاة إجرائية  )٢

ويهدف هذا النوع من احملاكاة إىل تعلم سلسلة من األعمال، أو تعلم اخلطوات دف              

 الذي يتيح للمتـدربني     تطوير املهارات، ومثال ذلك حماكاة القيادة لتدريب الطيارين       

التمرين على آلية الطريان وليس كيف تعمل األجهزة، ومن احملاكاة اإلجرائية احملاكاة            

التشخيصية، ويف هذا اال تقدم مشكلة أو مسألة للطالب ليقوم حبلها باتباع سلسلة             

من العمليات اليت من خالهلا يصل إىل احلل، مثل تشخيص حالة املـريض ووصـف               

  .ناسب، ويف النهاية حيصل الطالب على التغذية الراجعةالعالج امل

  

  

 .Situational Simulation) موقفية(حماكاة أوضاع )٣

ويف هذا النوع تتعامل احملاكاة الوضعية مع اجتاهات الناس وسلوكهم يف مواقف خمتلفة             

عد، أكثر من تعاملها مع األداء، وعلى عكس احملاكاة اإلجرائية اليت تعلم عددا من القوا   

فإن حماكاة األوضاع تسمح للطالب أن يستكشف تأثري األساليب املختلفة حلالة مـا،             
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ويف احملاكاة الوضعية يعترب الطالب جزءا من احملاكاة فهو يأخذ دوراً أولياً ، يف حني أن                

 .األدوار األخرى ميكن أن يقوم ا طلبة يتفاعلون مع نفس الربنامج

 .Process Simulation) عملية(حماكاة معاجلة )٤

ويف هذا النوع ال يؤدي املتعلم أي دور بل يعترب مراقباً وجمرباً خارجياً، وعليه أن يالحظ                

  ).م٢٠٠٢الفار،(ويتخيل ويربط العالقات، ومن مث يتعلم باالكتشاف احلر

حماكاة فـسيولوجية، وحماكـاة خمتلطـة،       : احملاكاة إىل ) Naetscher(كما صنف ناتشر    

  ). هـ١٤٢٥،زيتون(وحماكاة تقنية

وميكن تصنيف برنامج احملاكاة احلاسويب الذي استخدمه الباحث ضمن احملاكـاة           

 وحماكاة املعاجلة حسب تـصنيف      ،)Cunningham(التجريبية حسب تصنيف كننجهام     

، واحملاكـاة التقنيـة حـسب تـصنيف ناتـشر       )Lockard & Many(لوكارد وماين 

)Naetscher(.  

  

  :كاة يف تعلم الكيمياء فوائد وميزات استخدام احملا

      توصلت بعض األحباث التربوية إىل أنه ال ميكن لوسيلة تعليمية واحدة أن حتدث جماالً     

واسعاً من االستجابات الالزمة لتحقيق املتعلم لألهداف التعليمية، وميكـن أن تـساعد             

بة، ويف ضوء   احملاكاة يف حتقيق بعض األهداف التعليمية والوصول إىل االستنتاجات املطلو         
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ذلك أكدت العديد من الدراسات والبحوث على أمهية استخدام احملاكاة يف التعليم ملا هلا              

  ).م٢٠٠٢توفيق،(من ميزات وفوائد عديدة 

أن احملاكاة متتاز بالعديد من املزايا، فبـها ميكـن عـرض            ) م٢٠٠٤(ويرى الفار 

مليات املوقـف التعليمـي،     وتشكيل املوقف من احلياة العملية مع احملافظة على توضيح ع         

وإتاحة الفرصة للمتعلم للتحكم باملوقف التعليمي بدرجات خمتلفة، مع وجود قـدر مـن        

احلرية يسمح بتعديل بعض هذه املواقف، كما ميكن إمهال بعض املواقف أو جزء منها عند           

ـ   ) م٢٠٠٣(الشعور بأا عدمية األمهية للطالب، كما يؤكد توفيق          اة إمكانية برامج احملاك

يف حتقيق متعة التعلم، والتمثيل املرئي للمعلومات، واستخدام مدخل احلـواس املتعـددة،             

  .وتقليل وقت التعلم، والتعلم التفاعلي، وتفريد التعليم

أن احملاكاة تساعد املتعلمني على استكشاف املعلومات       ) ٢٠٠١إمساعيل،(ويذكر  

التشويق واإلثارة للموقف التعليمـي     بطريقة تفاعلية وديناميكية، كما أا توجد جواً من         

عند دراسة املادة التعليمية اجلافة، وتيسر للمتعلمني دراسة املعلومات الواقعية اليت يـصعب   

احلصول على األصل منها نتيجة البعد الزماين أو املكاين حلدوثها، وتساعد على تـدريس              

ة من األجهزة واسمات،    العالقات بني عناصر املعلومات واألجزاء الداخلية وغري الظاهر       

مما ييسر للمتعلمني التعرف على وظائفها وطرق عملها، وتساعد املتعلمني علـى التنبـؤ              

بنتائج تنفيذ التجارب واملشاريع التعليمية، وتنشيط التفكري اإلبداعي لدى املتعلمني بتقدمي           
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قف تعليمية يـصعب    األفكار التعليمية اجلديدة، ومتكن احملاكاة املتعلم من التفاعل مع موا         

  .عليه التعامل معها يف الواقع، كما أن هلا فاعلية كبرية عند استخدامها يف املواقف التدريبية

وميكن أن نستنتج مما سبق أن احملاكاة احلاسوبية متتلك خصائص الوسيط التعليمي            

علم اجليد، وخصوصا يف تعليم الكيمياء ، فهي تساعد على تقدمي أنشطة علمية ال ميكن للم      

أن يؤديها بنفسه، كما أا تنقل العملية التعليمية من التعليم إىل التعلم، ومـع أن اخلـربة                 

املباشرة يف تدريس العلوم ال تعادهلا أي وسيلة أخرى يف قيمتها التعليمية، إال أنه يف حالـة    

عدم توفر املخترب اجليد وما فيه من أدوات صاحلة وأجهزة ومواد بكميات وافرة، فـيمكن      

أن يقوم املتعلم عن طريق احملاكاة بإجراء بعض التجارب املعملية املختلفة، كما ميكن عن              

طريق استخدام احملاكاة احلاسوبية توضيح ميكانيكية حـدوث التفـاعالت الكيميائيـة            

  .باستخدام لغات الربجمة املتنوعة عن طريق عرضها بشكل ثالثي األبعاد

   

  :اسوبيةعيوب ومعوقات استخدام احملاكاة احل

لربامج احملاكاة فوائد متعددة، ومع ذلك فإن هناك بعض العيوب الستخدامها، وقـد             

هــ؛  ١٤٢٣هــ؛ املوسـى،   ١٤٢١م؛ املوسـى،  ١٩٩٧أمحد،  (أشار إليها كل من     

  :وميكن إمجاهلا مبا يأيت) هـ١٤٢٥زيتون،

  .حاجتها إىل وقت طويل للتخطيط والربجمة لتصبح فعالة ومؤثرة )١

 . قدرة تنظيمية عالية وقيادة واعيةتتطلب معلماً لديه )٢
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حتتاج إىل فريق عمل من املعلمني واملربجمني وعلماء النفس وخرباء املناهج وطـرق          )٣

 .التدريس

إىل العديد من املعوقات واملشكالت الـيت حتـول دون          ) م٢٠٠٣(وقد أشار توفيق    

غياب التحديد  : استخدامها بالصورة املثلى يف التعليم والتدريب، ومن أهم هذه املعوقات         

الدقيق لألهداف التعليمية والتدريبية الستخدامها يف التعليم والتدريب، وعدم وجود خطة           

حمددة لتوظيفها يف املواقف التعليمية والتدريبية، وعدم توفر املعلومات الالزمـة لكيفيـة             

عدم توفر  استخدامها يف التعليم والتدريب، وعدم توفر املوارد املالية للتجهيزات املعملية، و          

املعلمني املدربني تدريباً كافياًَ على االستخدامات التربوية املتعددة للمحاكاة وإكـسام           

مهارات تدريب املتعلمني عليها، وعدم توفر القناعات الكافية لدى معظم صانعي القرار يف      

كـاة  اإلدارات التربوية بأمهيتها يف النظام التعليمي، وعدم مالءمة أو توافـق بـرامج احملا             

 مع املناهج املطبقة يف املدارس العربية، وعـدم         ةالتعليمية اجلاهزة واملتوفرة باللغات األجنبي    

 .توفر برامج تربوية تعليمية باللغة العربية

  :خطوات تصميمم احملاكاة احلاسوبية

  : خطوات تصميم احملاكاة احلاسوبية مبا يلي) هـ١٤٢٥(حدد زيتون 

  .حتديد اهلدف التعليمي بدقة )١

  :ختيار حمتوى احملاكاة، وهذا خيضع ملعايري اختيار الوسائط التعليمية من حيثا )٢

  .مالءمة احملتوى للهدف التعليمي احملدد  -
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 . مناسبة التكلفة مع العائد املتوقع -

 .مدى توفر الفرصة للتدريب على املهارات  -

 .مدى وضوح القواعد  -

 .مدى إمكانية التعديل  -

 .ره، قدرته العلمية والثقافيةحتليل خصائص املتعلم من حيث عم )٣

 .االستخدام من خالل التجربة األولية لبيان أوجه القصور )٤

 .التقومي )٥

  :ما يلي ) م١٩٩٦(وإلعداد تصميم مناسب للمحاكاة اقترح أمحد 

  .أن تكون احملاكاة حمددة وواضحة األهداف )١

 .أن تعمل على إثارة اهتمام املتعلم )٢

 .غراضها التعليميةأن متكن املتعلم من إعادا لتحقيق أ )٣

 .أن تعتمد على قواعد بسيطة وواضحة، وأجهزة غري معقدة )٤

 .أن تتيح للمتعلم فرصة احلصول على استجابات املشتركني فور التنفيذ )٥

 .أن يسهل تعديلها مبا يتالءم مع الظروف )٦

 .أن يسهل تقومي أداء املتعلمني بعد االنتهاء منها )٧
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 ٢٠٦

الـتعلم أو التـدريب يف جلـسات        السماح مبواصلة   ) هـ١٤٢٥(ويضيف عيادات   

منفصلة، والواقعية ، والتشجيع على التعاون والتفاعل االجتماعي أكثر من التركيز علـى             

 .املنافسة

جمموعة من احملاذير اليت جيب مراعاا عنـد تـصميم          ) م٢٠٠٢(وقد أورد الفار  

بالغة الزائدة بإضافة   جيب األخذ بعني االعتبار درجة الواقعية، وامل      : احملاكاة التعليمية، ومنها  

التفصيالت الكثرية، وجيب األخذ بعني االعتبار احلد من تبسيطها إىل احلد الذي يـسمح              

بتدريس أشياء أبعد ما تكون عن احلقيقة الواقعية فتصبح جمرد موقف متثيلي ال ميت للواقع               

  .بصلة
  

  Virtual Reality ): احلقيقة االفتراضية(الواقع االفتراضي 

طلحات العربية املقابلة ملصطلح الواقع االفتراضي، حيث أطلق عليـه          تعددت املص 

التربويون أكثر من اسم كاحلقيقة الواقعية، واحلقيقة االفتراضية، واحلقيقة التخيلية، والعامل           

  ).٢٠٠٦احللفاوي، (التصوري، والواقع اإللكتروين، والفضاء احملكم 

امج احملاكاة، ويهدف هذا النوع     وتعد برامج الواقع االفتراضي من أهم وأحدث بر       

املوسـى،  ( من الربامج إىل إشراك حواس املتعلم ليمر خبربة تشابه الواقع إىل حد كـبري               

  ).هـ١٤٢٣

أنه إذا جتاوزت احملاكاة احلاسوبية حـدودها ودخلـت         ) ١٩٩٨(ويقرر جيتس   

  .اخليال، وأصبحت مكتملة الواقعية فهي عندئٍذ تسمى واقعاً افتراضياً
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االفتراضي على مدى إمكانية أن خيتفي اإلنسان وهو جالس  فكرة الواقع وتعتمد

، فاإلنسان ميكن أن يرى نفسه داخل فوهة الربكان  على كرسيه ويذهب إىل عامل آخر

قل بني نجيد نفسه يتجول داخل اجلهاز التنفسي والت املتفجر ومن حوله احلمم تتطاير، أو

، ويتم يف هذا النوع )٢٠٠٦، احللفاوي(الرئتان عليه  أو تنقبض وتنبسط،احلبال الصوتية

 باحلاسب لتتصل جبسم  (Peripherals )من الربامج أحياناً توصيل بعض امللحقات

اإلنسان، فقد تكون تلك امللحقات منظارا يرتديه املتعلم ليمكنه من رؤية ما يعرضه 

ذات األبعاد (سمة الربنامج بدالً من رؤية الشاشة، وهذا القناع ميكنه من الرؤية ا

، وقد يكون على شكل غطاء للرأس ليمكن املتعلم من الرؤية واالستماع، وقد )الثالثة

يكون على شكل قفازات باإلضافة إىل غطاء الرأس ليمكنه من اللمس والشعور بدرجة 

  ).هـ١٤٢٣املوسى،(احلرارة، وغريها 

 بيئة افتراضية يتم أي أن الواقع االفتراضي يعمل على نقل الوعي اإلنساين إىل

تكوينها إلكترونياً من خالل حترر العقل للغوص يف تنفيذ اخليال بعيداً عن مكان اجلسد، 

وهو عامل ليس ومهياً وليس حقيقياً بدليل حدوثه ومعايشة بيئته، ففيه يتم تنفيذ األحداث 

  ).٢٠٠٣توفيق،( يف الواقع املفترض لكن ليس يف احلقيقة 

 التعليم استخدامها يف املخترب االفتراضي للدراسات التطبيقية        ومن تطبيقها يف

واستخدامها كمثال لزيارة الطالب إىل إحدى املدن والسري يف شوارعها واكتشاف واقع 
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حياة الناس فيها، وتنفيذ بعض التجارب العملية كاإلحبار يف خمتلف أحناء جسم اإلنسان 

 تكن لتتاح أبداً من خالل استخدام اآلالت كاجلهاز التنفسي والدوري، لفحصه بطريقة مل

 ةالتقليدية، كما ميكن جلراح أن جيري عملية دقيقة عدة مرات باالستعانة بتلك األجهز

 اليت ميكن أن تشكل التجاربعلى تنفيذ دون أن يلمس مبضعه مريضاً حقيقياً، والتدريب 

  ).١٩٩٨جيتس،  (خطرا على الطالب مثل التجول يف مفاعل نووي

 :ايا الواقع االفتراضيمز

           يستطيع الواقع االفتراضي أن يقدم أدوات لزيادة املشاركة الطالبية، كما ميكن 

استثمار الواقع االفتراضي يف خمتلف األنشطة الطالبية، وتنفيذ رحالت افتراضية بدال من 

؛ توفيق، ٢٠٠١امساعيل، ( القراءة عن أماكن ال يستطيع املتعلم أن يشاهدها، وقد ذكر 

: عددا من املزايا للواقع االفتراضي، ومنها) ٢٠٠٦، احللفاوي،٢٠٠٣؛ املوسى،٢٠٠٣

تقدمي بيئة افتراضية  لإلحبار فيها من خالل فراغ ثالثي األبعاد يسمح بالتجول والنظر 

والطريان بداخلها ومعايشة واقعها، ويعرض العامل االفتراضي باملقاييس احلقيقية والشكل 

 الذي يتناسب مع الرؤية البشرية لألحجام، وحتقق البيئة االفتراضية األمان الطبيعي

ملستخدمها عند دراسة معلومات خطرة أو يصعب احلصول عليها زماناً ومكاناً، ومتكن 

املستخدم من التحرك داخل الزمن، وتعرض مواقف من الزمن املاضي أو تستشرف 

توى املرغوب لديه من املهارة بدقة عالية، املستقبل، وتساعد املستخدم على حتقيق املس

كما أن تفاعل املستخدم مع الواقع االفتراضي يساوي أو يتجاوز ما ميكن أن يتحقق 
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بالواقع احلقيقي، وتساعد على التحكم بالقوانني الفيزيائية التقليدية مما يساعد على فهمها 

 .بشكل أكرب

  :الدراسات السابقة

يت تناولت توظيف املختربات احملوسبة يف تدريس العلوم،        تعددت الدراسات األجنبية ال   

أما الدراسات اليت تناولت دراسة أثر املختربات احملوسبة يف البيئة العربية أو احمللية فهي نـادرة،                

 واملطبقـة  )Al-Shaya, 2003(فلم جيد الباحث إال دراسة جتريبية واحدة ، وهي دراسة الشايع 

لك سعود بالرياض، وقد ركزت الدراسـات علـى حبـث أثـر     على طالب العلوم جبامعة امل  

املختربات احملوسبة يف جمايل الفيزياء والكيمياء، وأما األحياء فلم يتـوفر للباحـث إال دراسـة          

 واليت تناولت استخدامات املختربات احملوسبة يف دراسة األحيـاء  (Radish, 2000)واحدة، وهي

  .لتحديد نبضات القلب وضغط الدم

املتتبع الستخدام احملاكاة احلاسوبية يف التعليم جيد هنالك اهتمامـات عامليـة            كما أن   

واسعة يف هذا اال، فقد أجريت أحباث تربوية أجنبية حول هذا املوضوع، ويف مباحث خمتلفة،       

  .يف حني جند أن الدراسات العربية اليت تناولت هذا املوضوع قليلة

  :اور التاليةومت تصنيف الدراسات السابقة إىل احمل

الدراسات اليت تناولت دراسة فاعلية استخدام احلاسب اآليل يف تدريس مـواد العلـوم              : أوالً

  .واالجتاه حنوها
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الدراسات اليت تناولت دراسة فاعلية استخدام املختربات احملوسبة يف تدريس مادة الكيمياء        : ثانياً

 .بوجه خاص ومواد العلوم بوجه عام واجتاهات الطالب حنوها

الدراسات اليت تناولت استخدام احملاكاة احلاسوبية وأثرها علـى التحـصيل واالجتـاه             : ثالثاً

  .واكتساب املهارات العلمية

الدراسات اليت تناولت دراسة فاعلية احلاسب اآليل يف تدريس مواد العلـوم    / أوالً

  .واالجتاه حنوها

عـام يف تـدريس    تعددت الدراسات اليت تناولت استخدام احلاسب اآليل بشكل         

  :العلوم، وتفاوتت نتائج تلك الدراسات، و ميكن استعراض الدراسات التالية

بدراسة استهدفت أثر تدريس مـادة الكيميـاء        ) ٢٠٠٥ ( والدغيم قام احلذيفي   

باستخدام احلاسب اآليل لطالب الصف الثاين الثانوي الطبيعي يف تنمية التفكري العلمـي             

 وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية        واالجتاه حنو مادة الكيمياء،   

بني اموعة التجريبية والضابطة يف مقياس التفكري العلمي، ووجود فـروق ذات داللـة              

  .إحصائية يف مقياس االجتاهات لصاحل اموعة التجريبية

دراسة هدفت إىل تقصي أثر استخدام احلاسوب التعليمي        ) م٢٠٠١(   أجرى بادي   

واملؤجل لطالب الصف العاشر األساسي يف مادة الكيمياء يف فلـسطني،           ) الفوري(آلين  ا

وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسـطات حتـصيل              

  .الطالب تعزى لطريقة التدريس
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بدراسة هدفت إىل معرفة أثر اسـتخدام احلاسـب     ) هـ١٤١٩(  قامت العبدالكرمي   

لتدريس على التحصيل واالجتاه حنو مادة الكيمياء لطالبات املرحلة الثانوية، وقد           اآليل يف ا  

توصلت الباحثة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات حتصيل             

  .اموعة التجريبية والضابطة، وكذلك يف مقياس االجتاه حنو املادة

ف على أثـر اسـتخدام إحـدى        بدراسة استهدفت التعر  ) م١٩٩٨(  وقام املطريي   

برجميات احلاسب اآليل يف مادة العلوم على حتصيل طالب الصف السادس االبتدائي مبدينة             

الرياض، وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـط حتـصيل              

الطالب يف مادة العلوم بني اموعتني التجريبينت عند مستويات التذكر والفهـم لـصاحل        

موعة التجريبية، ويف الوقت نفسه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني متوسـط               ا

حتصيل الطالب يف مادة العلوم بني اموعتني عند مستوى التطبيق،إضافة إىل وجود فروق             

ذات داللة إحصائية بني متوسطات حتصيل الطالب يف مادة العلوم بـني امـوعتني يف               

موعة التجريبيةمستوى االختبار لصاحل ا.  

دراسة هدفت إىل معرفة أثر التعلم باستخدام احلاسـب         ) م١٩٩٥(وأجرى مالك     

اآليل على حتصيل واجتاهات طالب الصف األول الثانوي العلمي يف مقـرر الكيميـاء،              

مقارنة بالطريقة التقليدية اليت تعتمد على الشرح والعرض، وأظهرت نتائج الدراسة عـدم            

 إحصائية يف حتصيل الطالب يف مادة الكيمياء بني اموعتني، كما           جود فروق ذات داللة   

  .أظهرت أن هنالك تغرياً إجيابيا يف اجتاهات الطالب حنو احلاسب اآليل
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 دراسة لتقصي تأثري التدريس بواسطة احلاسب (Yalcinalp, 1995) وأجرى يالنسينالب

الصفي كاستراتيجية حلل أثر استخدام هذه الطريقة يف التدريس  وتقصي )CAI(اآليل 

املشكالت، ومساعدة الطالب يف فهم الصيغ الكيميائية، ومفهوم املول وتكوين اجتاهات 

يف ) CAI(إجيابية حنو علم الكيمياء، وقد أظهرت نتائج الدراسة إثبات فعالية برامج 

قد التدريس، كما أن آراء معلمي الكيمياء الذين استخدموا هذه الربامج كانت إجيابية، ف

اعتربوها طريقة ممتعة وفعالة لتعليم املفاهيم الكيميائية للطالب على اعتبار أا استراتيجية 

جديدة للتزود ببيئة تعليمية جديدة، بدالً من االقتصار على استخدام السبورة الطباشريية، 

كما أشارت الدراسة إىل عدم االكتفاء باستخدام احلاسب اآليل وحده يف التدريس،إذ 

  . أن حيدث نوع من التنسيق بني الطريقة العادية واستخدام احلاسب اآليل يف التدريسميكن

بدراسة هدفت إىل حبث أثر استخدام احلاسب اآليل يف       ) م١٩٩١(قام سالم واحلذيفي    

تعليم العلوم على التحصيل، واالجتاه حنو العلم واالستدالل املنطقي لتالميذ الـصف األول        

، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللـة إحـصائية            املتوسط مبدينة الرياض  

لصاحل اموعة التجريبية عند مستويات التذكر والفهم، كما كانت النتائج دالة إحصائية            

  . يف االجتاه حنو العلم واالستدالل املنطقي لصاحل اموعة التجريبية

نة الـتعلم والتحـصيل      بدراسة هدفت إىل مقار(Zitzewitz, 1983) قامت زيتزوتز

الناتج من دراسة طالب اجلامعة ملادة الكيمياء العامة عن طريق احلاسب اآليل مع حتـصيل       
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الطالب الذين درسوا عن طريق احملاضرة، وتوصلت الباحثة إىل عدم وجود فـروق ذات              

  .داللة إحصائية بني متوسط حتصيل اموعتني

  .اسة فاعلية احلاسب اآليل يف تدريس مواد العلوم واالجتاه حنوهاملخص للدراسات اليت تناولت در) ١(جدول رقم

  أهم النتائج  اهلدف من البحث  اسم الباحث والسنة

   والدغيماحلذيفي
)٢٠٠٥(  

دراسة أثر تدريس مادة الكيمياء باسـتخدام احلاسـب    
اآليل لطالب الصف الثاين الثانوي الطبيعـي يف تنميـة        

  ة الكيمياءالتفكري العلمي واالجتاه حنو ماد
  

عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـني     -
اموعة التجريبية والضابطة يف مقياس الـتفكري       

  .العلمي
 وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مقيـاس      -

  .االجتاهات لصاحل اموعة التجريبية

  بادي
  )م٢٠٠١(

تقصي أثر استخدام احلاسوب التعليمي اآلين واملؤجـل        
 األساسي يف مادة الكيميـاء يف       لطالب الصف العاشر  

  فلسطني

 ال يوجد فروق ذات داللـة إحـصائية يف          -
متوسطات حتصيل الطـالب تعـزى لطريقـة        

  .التدريس
  

  العبدالكرمي
  )هـ١٤١٩(

معرفة أثر استخدام احلاسب اآليل يف التـدريس علـى          
التحصيل واالجتاه حنو مادة الكيمياء لطالبات املرحلـة        

  الثانوية

وق ذات داللة إحصائية بـني       عدم وجود فر   -
متوسطي درجات حتصيل اموعـة التجريبيـة       
  .والضابطة، وكذلك يف مقياس االجتاه حنو املادة

  املطريي
  )م١٩٩٨(

التعرف على أثر استخدام إحدى برجميـات احلاسـب         
اآليل يف مادة العلوم على حتصيل طالب الصف السادس        

  االيتدائي

بـني   وجود فروق ذات داللـة إحـصائية         -
متوسطات حتصيل الطالب يف مادة العلوم بـني        
اموعتني يف مستوى االختبار لصاحل اموعـة       

  .التجريبية

  مالك
 )م١٩٩٥(

  

أثر التعلم باستخدام احلاسـب اآليل علـى حتـصيل           
واجتاهات طالب الصف األول الثانوي العلمي يف مقرر        

  الكيمياء

 عدم جود فروق ذات داللـة إحـصائية يف          -
  .الطالب يف مادة الكيمياء بني اموعتنيحتصيل 

 كما أظهرت أن هنالـك تغـرياً إجيابيـا يف           -
  .اجتاهات الطالب حنو احلاسب اآليل

Yalcinalp  
(1995)  

 وتقصي  CAIاختبار تأثري التدريس بواسطة احلاسوب      
أثر استخدام هـذه الطريقـة يف التـدريس الـصفي           

 يف فهم   كاستراتيجية حلل املشكالت،ومساعدة الطالب   
الصيغ الكيميائية،ومفهوم املول وتكوين اجتاهات إجيابية      

  .حنو علم الكيمياء

  .يف التدريس CAI إثبات فعالية برامج -
 آراء معلمي الكيمياء الذي استخدموا هـذه        -

  .الربامج إجيابية

  سالم واحلذيفي
  )م١٩٩١(

أثر استخدام احلاسب اآليل يف تعلـيم العلـوم علـى           
اه حنو العلـم واالسـتدالل املنطقـي       التحصيل، واالجت 

  لتالميذ الصف األول املتوسط مبدينة الرياض

 وجود فروق ذات داللة إحـصائية لـصاحل         -
اموعة التجريبية عنـد مـستويات التـذكر        
والفهم، كما كانت النتائج دالـة إحـصائية يف        
االجتاه حنو العلم واالستدالل املنطقـي لـصاحل        
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  أهم النتائج  اهلدف من البحث  اسم الباحث والسنة
  اموعة التجريبية

Zitzewitz  
)1983(  

مقارنة التعلم والتحصيل الناتج مـن دراسـة طـالب         
اجلامعة ملادة الكيمياء العامة عن طريق احلاسب اآليل مع        

  حتصيل الطالب الذين درسوا عن طريق احملاضرة

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـني         -
  .متوسط حتصيل اموعتني

  

  

لية استخدام املختربات احملوسبة يف تدريس      الدراسات اليت تناولت دراسة فاع    : ثانياً

  .العلوم واجتاهات الطالب حنوها

تعددت الدراسات األجنبية اليت تناولت أثر استخدام املختربات احملوسبة وأثرهـا           

  :على التحصيل واالجتاه يف مواد العلوم، وسيتم تصنيفها إىل

ة يف تدريس مـادة الكيميـاء       الدراسات اليت تناولت فاعلية استخدام املختربات احملوسب      ) أ

 .واجتاهات الطالب حنوها

 بدراسة التحديات اليت تواجه طالب الكيمياء عند استخدام (Atar, 2002) قام أتار

 يف خمتربات الكيمياء يف املدارس الثانوية، وكـان         (MBL)األنشطة املعملية املدعومة تقنياً     

ما املزايا والتحديات الـيت يواجههـا       : اهلدف من الدراسة اإلجابة على السؤالني التاليني      

طالب املرحلة الثانوية عند استخدام املختربات احملوسبة؟ و ما آراء طـالب الكيميـاء يف          

املرحلة الثانوية حول استخدام املختربات احملوسبة باعتبارها وسيلة تعلم؟ وقـد أظهـرت             

ضرورة تعزيـز الـتعلم     ال يعين بال   (MBL)نتائج الدراسة أن استخدام املختربات احملوسبة       

جلميع الطالب،كما جيب إعطاء اهتمام خاص لبطيئي التعلم؛ ليتسىن هلم االستفادة مـن             

هذه التقنية، كما أوضحت نتائج الدراسة وجود صعوبات متعلقـة بالرسـوم البيانيـة،              
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وأوصت الدراسة بأمهية مساعدة الطالب يف تنفيذ وتفسري الرسوم البيانية، كما أظهـرت             

  .نتائج إجيابية حول استخدام املختربات احملوسبة يف دروس الكيمياءالدراسة 

 دراسة الستقصاء أثر املختربات احملوسبة يف (Dantley, 1999)كما أجرى دينتلي 

تنفيذ الرسوم البيانية واحملتوى املعريف والقدرة على االستدالل العلمي، واجتاهات الطالب           

أن اموعة التجريبية أحرزت حتسناً، ولكنه غـري        حنو الكيمياء، وأظهرت نتائج الدراسة      

أن اموعتني متماثلتان يف القـدرة علـى        ) ت(دال إحصائياً، كما أشارت نتائج اختبار     

  .االستدالل والرسم البياين

 دراسة استهدفت أثر املختربات احملوسبة علـى  (Nakhleh, 1994)وأجرى نكاال  

لطالب املرحلة  ) موض، القواعد، األس اهليدروجيين   احل(استيعاب بعض املفاهيم الكيميائية     

اموعة األوىل ودرسـت باسـتخدام      : الثانوية، ومت توزيع الطالب إىل ثالث جمموعات      

 ،  PHاألدلة الكيميائية، أما اموعة الثانوية فقد استخدمت مقياس األس اهليـدروجيين            

ائج الدراسة أن الطالب الـذين  وأظهرت نت، (MBL)والثالثة باستخدام املختربات احملوسبة    

درسوا باستخدام املختربات احملوسبة حققوا قدرا كبريا من املعارف واملهـارات مقارنـة             

  .باموعات األخرى، وذلك يف مواضيع احلموض والقواعد واألس اهليدروجيين

بإجراء دراسة مقارنة بني املختربات اهـزة تقنيـاً    (Lorson, 1991)   وقام لورسن 

ستخدام املختربات احملوسبة، واملختربات التقليدية، يف املدارس الثانوية، وأظهرت نتـائج           با
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الدراسة أن اموعة التجريبية أحرزت نتائج أفضل يف التنبؤ ومهارات الرسـم البيـاين،              

  .واكتساب املعلومات العامة اخلاصة باألنشطة العملية

 هدفت إىل استكشاف أثـر  بدراسة (Adams and shram,1990) قام آدم وشرام

تنفيذ التجارب املعملية مـن خـالل احلاسـب اآليل بواسـطة املختـربات احملوسـبة                

(Microcomputer Based Laboratory)    على مستوى التطور املعريف، وقدرات الطالب

يف بناء وتفسري الرسوم البيانية، كما هدفت الدراسة إىل مقارنة بني استخدام املختـربات              

 والطريقة التقليدية يف التدريس خالل تنفيذ أنشطة معملية بسيطة، مثـل       (MBL)ة  احملوسب

احلرارة حملاليل خمتلفة، وأظهرت النتائج أن احلاسب اآليل سهل عمليـة إجنـاز الطـالب               

للتجارب واألفكار املعملية، كما أشارت الدراسة إىل أن املعلمني يفـضلون اسـتخدام             

التدريس، كما أظهرت نتائج مقابالت الطالب أن طالب        يف    (MBL)املختربات احملوسبة   

اموعة التجريبية جيدون متعة يف تنفيذ األنشطة باسـتخدام احلاسـب اآليل، وكـذلك              

أظهرت الدراسة أن استخدام احلاسب اآليل سهل إجناز الطلبة للتجارب واألفكار املعملية،            

از الرسـوم البيانية،والتأكيـد   مع احلرص على جتنب استخدام احلاسب اآليل وحده يف إجن   

على دور املعلم يف توجيه الطالب أثناء إجراء الرسوم البيانية بشكل أويل قبـل االعتمـاد    

  . حىت حتقق فائدة أكرب(MBL)على برامج 
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واجتاهات الطالب ملخص الدراسات اليت تناولت دراسة فاعلية استخدام املختربات احملوسبة يف تدريس الكيمياء  )٢(جدول رقم 

  .حنوها

  أهم النتائج  اهلدف من البحث  اسم الباحث والسنة

(Atar, 2002)  

دراسة التحديات اليت تواجه طالب الكيمياء 
عند استخدام األنشطة املعملية املدعومة تقنياً 

(MBL) يف خمتربات الكيمياء يف املدارس 
  الثانوية

 أظهرت الدراسة نتائج إجيابيـة عنـد        -
ملختربات احملوسـبة يف دروس     استخدام ا 
  .الكيمياء
  

(Dantley, 
1999)  

أثر املختربات احملوسبة يف تنفيذ الرسوم البيانية     
واحملتوى املعريف والقدرة علـى االسـتدالل       

  العلمي، واجتاهات الطالب حنو الكيمياء

 أظهرت نتائج الدراسة أن اموعـة        -
التجريبية أحرزت حتسناً، ولكنه غري دال      

  .اًإحصائي
ــار - ــائج اختب ــارت نت أن ) ت( أش

اموعتني متماثلتان يف القـدرة علـى       
  .االستدالل والرسم البياين

(Nakhleh, 1994)  
أثر التقنيات احلديثة على استيعاب بعض 

احلموض، القواعد، األس (املفاهيم الكيميائية
  لطالب املرحلة الثانوية) اهليدروجيين

 أظهرت نتائج الدراسـة أن الطـالب    -
الذين درسـوا باسـتخدام املختـربات       
احملوسبة حققوا قدرا كبريا من املعـارف       
واملهارات مقارنة باموعات األخـرى،     
وذلك يف مواضيع احلمـوض والقواعـد       

  .واألس اهليدروجيين

(Lorson, 1991)  
مقارنة بني املختربات اهزة تقنياً باستخدام 
 يف املختربات احملوسبة، واملختربات التقليدية،

  املدارس الثانوية

 اموعة التجريبية أحرزت نتائج أفضل -
يف التنبؤ ومهارات الرسم البياين، 

واكتساب املعلومات العامة اخلاصة 
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  أهم النتائج  اهلدف من البحث  اسم الباحث والسنة
  باألنشطة العملية

(Adams and 
shram, 1990)  

أثر تنفيذ التجارب املعمليـة مـن خـالل         
احلاسب اآليل بواسطة املختربات احملوسـبة      

 املعريف،وقدرات الطالب   على مستوى التطور  
  يف بناء وتفسري الرسوم البيانية

 أظهرت النتائج أن احلاسب اآليل سهل       -
عملية إجناز الطالب للتجارب واألفكار      

  .املعملية

  

  

  

 

الدراسات اليت تناولت فاعلية استخدام املختربات احملوسبة يف تدريس مـواد العلـوم             ) ب

  .بوجه عام واجتاهات الطالب حنوها

بدراسة هدفت إىل معرفة اجتاهات طالب املرحلـة   (Thomas, 2004)ثوماس قام 

الثانوية حنو خمتربات العلوم احملوسبة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود اجتاهات إجيابية لدى            

الطالب حنو هذه املختربات بشكل عام، كما أكدت الدراسة على مدى تأثري املختـربات          

 إىل بعض الصعوبات التقنية اليت واجهها املشاركون        احملوسبة على تعلم الطالب، وأشارت    

يف الدراسة، وأوصت على ضرورة التدريب واستخدامها يف املراحل اليت تسبق املرحلـة             

  .الثانوية، لكي تتكون خربة لدى الطالب يف كيفية استخدامها

 بدراسة )Al-Shaya, 2003(ويف دراسة مت تطبيقها على البيئة السعودية، قام الشايع 

أثر املختربات احملوسبة على تعلم الطالب ملوضوع املكثفات يف مقررات الفيزياء األوليـة             
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املقدمة يف قسم الفيزياء يف جامعة امللك سعود، أكدت نتائج الدراسة وجود فـروق ذات             

داللة إحصائياً لصاحل طالب اموعات التجريبية الذين درسـوا باسـتخدام املختـربات      

  .ار التحصيلي البعدي، وخاصة فيما يتعلق بفهم وحتليل الرسوم البيانيةاحملوسبة يف االختب

 حول اجتاهات معلمي وطالب العلـوم  (Swyer, 1997) سوير ويف دراسة أجراها

حنو استخدام املختربات احملوسبة ،أكدت نتائجها بشكل عام على وجود اجتاهات إجيابيـة     

 وأن املختربات احملوسبة زادت من اجتاهات    لدى املعلمني والطالب حنو املختربات احملوسبة،     

  .املعلمني والطالب اإلجيابية حنو العلوم واحلاسب اآليل

 بإجراء دراسة استهدفت الفاعليـة النـسبية للطريقـة    (Sveic, 1995)سيفك  قام

 يف تغيري املفاهيم العلمية لدى الطالب، ودراسة        (MBL)التقليدية وخمتربات العلوم احملوسبة     

الب على استخدام وتفسري الرسوم البيانية من أجل تسهيل العمليـة التعليميـة             قدرة الط 

بالنسبة لعلم احلركة، وقد أظهرت نتائج الدراسة فروقاً ذات داللـة إحـصائية لـصاحل               

اموعة التجريبية اليت استخدمت املختربات احملوسبة يف تصحيح املفاهيم الفيزيائية لـدى            

  .لرسوم البيانية املتعلقة مبوضوع احلركةالطالب، ويف قراءة وحتليل ا

 هدفت ملعرفة أثر اسـتخدام  (Occhuizzo, 1993)أوكشيوزو  ويف دراسة قام ا

املختربات احملوسبة على فهم الطالب لتجربة البندول البسيط لطـالب الـصف الثالـث           

للرسوم الثانوي، أكدت نتائجها قدرة املختربات احملوسبة على زيادة فهم وحتليل الطالب            

  .البيانية
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دراسة هدفت إىل معرفة اجتاهات معلمي العلـوم      Heck) , (1990كما أجرى هيك    

يف املرحلة الثانوية حنو خمتربات العلوم احملوسبة يف املدارس الثانوية يف هـاواي، وأشـارت       

من % ٩٥نتائجها أن خمتربات العلوم احملوسبة مل يتم استخدامها بشكل موسع، حيث أن             

أو أقل من استخدام املخترب بشكل عام، كما أشـارت          % ٢٥ استخدمها بنسبة    املعلمني

النتائج إىل أن املعلمني يعتقدون أن املخترب احملوسب ساعد الطالب يف استخالص النتـائج             

وحتليلها من الرسوم البيانية بشكل أفضل، وأشارت الدراسة إىل وجود اجتاهات إجيابيـة             

تربات العلوم احملوسبة، كما أكدت الدراسة على حاجـة         بشكل عام لدى املعلمني حنو خم     

  .املعلمني ملزيد من التدريب والتجهيزات

 واليت هدفت إىل حتديد أبرز املفاهيم العلميـة  (Mokros, 1987)  ويف دراسة مكروس

اخلاطئة لدى طالب املرحلة املتوسطة يف مهارات قراءة الرسوم البيانية املتعلقة مبادة العلوم،             

 املقابالت الشخصية التحليلية مع الطالب أن التعامل مع الرسوم البيانية باعتبارها            أظهرت

صوراً، واخللط بني مفهومي امليل والطول متثل أبرز املفاهيم اخلاطئة لدى الطـالب، ويف              

اجلزء الثاين من الدراسة قام الباحثان بدراسة أثر استخدام املختربات احملوسبة على مهارات             

وم البيانية يف وحدة احلركة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الطالب أظهـروا             قراءة الرس 

فهماً أعمق يف قراءة الرسوم البيانية، وبعد هاتني الدراسـتني االسـتطالعيتني مت إجـراء               

الدراسة الرئيسية اليت ركزت على دراسة أثر استخدام املخترب احملوسب يف مهارات قراءة             
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 ٢٢١

احلركة واحلرارة والصوت، وقد أظهرت النتائج فروقـاً دالـة          الرسوم البيانية يف وحدات     

  .إحصائيا لصاحل جمموعة املخترب احملوسب يف قراءة وحتليل الرسوم البيانية

دراسة هدفت إىل معرفة أثر املختربات احملوسـبة يف  (Stein, 1986)  وأجرى ستني

وسـبة يف تعلـيم   تدريس موضوعات احلرارة، وتوصل الباحث إىل فاعلية املختـربات احمل     

  .مفاهيم احلرارة، وأن الطالب واملعلمني لديهم اجتاهات إجيابية حنو املختربات احملوسبة

ومن الدراسات الوصفية اليت تناولت واقع استخدام املختربات احملوسبة يف اململكة           

واليت  استهدفت دراسة واقـع اسـتخدام        ) هـ١٤٢٧(العربية السعودية، دراسة الشايع     

العلوم احملوسبة يف املرحلة الثانوية واجتاهات معلمي العلوم والطالب حنوها، وقـد        خمتربات  

من املعلمني يف عينة الدراسة مل يستخدموا خمتربات % ٣٧,٧أشارت نتائج الدراسة إىل أن     

استخدامهم هلا مرة واحدة على األقل خالل       %  ٦٢,٣العلوم احملوسبة إطالقاً، بينما أكد      

احد، كما أكدت الدراسة وجود اجتاهات إجيابيـة لـدى املعلمـني            الفصل الدراسي الو  

والطالب حنو خمتربات العلوم احملوسبة بشكل عام، وكان أكثر هذه االجتاهـات إجيابيـة              

اليت ) هـ١٤٢٦(تأثريها على تنمية اجتاهام حنو العلوم واحلاسب اآليل، ودراسة الزهراين       

وسبة يف املدارس اليت طبقت فيها التجربـة يف         هدفت إىل التعرف على واقع املختربات احمل      

معظم مناطق اململكة العربية السعودية، وآراء املعلمني والطالب حنو استخدام املختـربات            

احملوسبة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معلمي العلوم الطبيعية ميتلكون اجتاهاً إجيابياً حنـو        

 عدد األجهزة بالنسبة لعـدد الطـالب        احلاسب اآليل وتطبيقاته بشكل عام، كما أن قلة       
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وكثرة عدد الطالب داخل املخترب احملوسب من املعوقات يف استخدام املختربات احملوسـبة           

            .يف تدريس العلوم

  

  

          

ملخص الدراسات اليت تناولت دراسة فاعلية استخدام املختربات احملوسبة يف تدريس الفيزياء ) ٣( جدول رقم 
  .حنوهاواجتاهات الطالب 

  أهم النتائج  اهلدف من البحث  اسم الباحث والسنة

(Thomas, 2004)  
معرفة اجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو 

  خمتربات العلوم احملوسبة

 وجود اجتاهات إجيابية لدى الطـالب       -

  .حنو هذه املختربات بشكل عام

)Al-Shaya, 2003(  

أثر املختربات احملوسبة على تعلم الطالب 
ع املكثفات يف مقررات الفيزياء ملوضو

األولية املقدمة يف قسم الفيزياء يف جامعة 
  امللك سعود،

 وجود فروق ذات داللـة إحـصائياً        -
لصاحل طالب اموعات التجريبية الذين     
درسوا باستخدام املختربات احملوسـبة يف      
االختبار التحصيلي البعدي، وخاصة فيما     

  .يةيتعلق بفهم وحتليل الرسوم البيان

 ) هـ١٤٢٧الشايع، (
دراسة واقع استخدام خمتربات العلوم احملوسبة يف 
املرحلة الثانوية واجتاهات معلمي العلوم والطالب 

  حنوها

أكدت الدراسة وجود اجتاهات إجيابية لدى 
املعلمني والطالب حنو خمتربات العلوم احملوسبة 
بشكل عام، وكان أكثر هذه االجتاهات إجيابية 

لى تنمية اجتاهام حنو العلوم واحلاسب تأثريها ع
  .اآليل

 ) هـ١٤٢٦الزهراين، (
التعرف على واقع املختربات احملوسبة يف املدارس اليت 
طبقت فيها التجربة يف معظم مناطق اململكة العربية 

  .السعودية

أظهرت نتائج الدراسة أن معلمي العلوم الطبيعية 
اآليل ميتلكون اجتاهاً إجيابياً حنو احلاسب 

  .وتطبيقاته بشكل عام
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 ٢٢٣

  أهم النتائج  اهلدف من البحث  اسم الباحث والسنة

(Swyer, 1997)   دراسة اجتاهات معلمي وطالب العلوم حنو استخدام
  املختربات احملوسبة

وجود اجتاهات إجيابية لدى املعلمني والطالب 
حنو املختربات احملوسبة، وأن املختربات احملوسبة 
زادت من اجتاهات املعلمني والطالب اإلجيابية 

  .اآليلحنو العلوم واحلاسب 

(Sveic, 1995)  

الفعالية النسبية للطريقة التقليدية وخمتربات العلوم 
 يف تغيري املفاهيم العلمية لدى (MBL)احملوسبة 

الطالب، ودراسة قدرة الطالب على استخدام 
وتفسري الرسوم البيانية من أجل تسهيل العملية 

  التعليمية بالنسبة لعلم احلركة

 ذات داللة إحصائية أظهرت نتائج الدراسة فروقاً
لصاحل اموعة التجريبية اليت استخدمت 
املختربات احملوسبة يف تصحيح املفاهيم الفيزيائية 
لدى الطالب، ويف قراءة وحتليل الرسوم البيانية 

  .املتعلقة مبوضوع احلركة

(Occhuizzo, 
1993)  

ملعرفة أثر استخدام املختربات احملوسبة على فهم 
بندول البسيط لطالب الصف الطالب لتجربة ال

  الثالث الثانوي

أكدت نتائجها قدرة املختربات احملوسبة على 
  .زيادة فهم وحتليل الطالب للرسوم البيانية

1990) , (Heck   
معرفة اجتاهات معلمي العلوم يف املرحلة الثانوية حنو 
خمتربات العلوم احملوسبة يف املدارس الثانوية يف 

  هاواي،

جيابية بشكل عام لدى املعلمني وجود اجتاهات إ
  حنو خمتربات العلوم احملوسبة،

(Mokros, 1987)   أثر استخدام املختربات احملوسبة على مهارات قراءة
  الرسوم البيانية يف وحدة احلركة

أظهرت النتائج فروقاً دالة إحصائيا لصاحل 
جمموعة املخترب احملوسب يف قراءة وحتليل الرسوم 

  .البيانية

(Stein, 1986)  أثر املختربات احملوسبة يف تدريس موضوعات احلرارة  
 فاعلية املختربات احملوسبة يف تعليم مفاهيم -

احلرارة، وأن الطالب واملعلمني لديهم اجتاهات 
  .إجيابية حنو املختربات احملوسبة

  

جتاه الدراسات اليت تناولت استخدام احملاكاة احلاسوبية وأثرها على التحصيل واال      : ثالثاً

  .واكتساب املهارات العلمية

إن املتتبع الستخدام احملاكاة احلاسوبية يف التعليم جيد هنالك اهتمامـات عامليـة             

واسعة يف هذا اال، فقد أجريت أحباث تربوية أجنبية عديدة حول هذا املوضـوع، ويف               

يلـة ومنـها    مباحث خمتلفة، بينما جند أن الدراسات العربية اليت تناولت هذا املوضوع قل           
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 ٢٢٤

، ومن الدراسات املتعلقة بأثر استخدام احملاكاة   )١٩٩٣؛العيسى،  ) ٢٠٠١،عبدالفتاح(دراسة  

  :احلاسوبية يف تدريس العلوم ما يلي

بإجراء دراسة هدفت إىل دراسة أثر اسـتخدام بـرامج          ) ٢٠٠٥عبدالفتاح،(قام  

و املادة لـدى طـالب      احملاكاة احلاسوبية يف تدريس امليكانيكا على التحصيل واالجتاه حن        

املرحلة اجلامعية، فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـني متوسـط             

درجات طالب اموعة التجريبية والضابطة يف االختبار التحصيلي واالجتاه حنو امليكانيكا           

  .لصاحل اموعة التجريبية

ف على دور برامج  اليت هدفت إىل التعر(Kennephol, 2001)ويف دراسة كينفول 

احملاكاة احلاسوبية يف تنفيذ التجارب يف مادة الكيمياء لطالب الـسنة األوىل يف اجلامعـة               

بكندا، وحتديد أثر ذلك على التحصيل، وأظهرت نتائج الدراسة أن تعلم الطالب الـذين              

ة استخدموا احملاكاة احلاسوبية أفضل من الذين درسوا بالطريقة التقليدية، وأوصت الدراس          

بضرورة الدمج بني املخترب احلاسويب واملخترب العادي، ذلك أن املخترب احلاسويب ال يغـين              

  .املعمليةعن استخدام املخترب العادي يف أداء التجارب 

دراسة استهدفت استخدام بـرامج احملاكـاة     (Mckinney,1997)كما أجرى مكين  

ىل أن تقدمي التجارب العلمية من احلاسوبية مقارنة بالطريقة العملية، وقد توصلت الدراسة إ    

خالل احملاكاة احلاسوبية ال يقل فاعلية عن تقدمي التجارب العلمية من خـالل اخلـربات               

  .املعملية املباشرة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٢٥

 بدراسة استهدفت تقدمي برامج احملاكاة احلاسـوبية        (Edward,1997)قام إدوارد   

 اخلربة املكتسبة من الربنـامج      بديالً عن املختربات احلقيقية، وقد أثبتت نتائج الدراسة أن        

  .تعادل اخلربة املباشرة اليت ميكن اكتساا داخل املختربات احلقيقية

 دراسة حول فاعلية برنامج احملاكاة يف       (Hernandez,1996)كما أجرى هريناندز    

حتصيل املعلومات وحل املشكالت واجتاه الطالب حنو مادة الفيزياء، وقد أظهرت نتـائج             

  . تأثري لربنامج احملاكاة على املتغريات الثالث مقارنة بالطريقة التقليديةالدراسة وجود

اليت هدفت إىل استقصاء أثر استخدام اسـتراتيجية       ) م١٩٩٣العيسى،(ويف دراسة   

احملاكاة املنفذة باحلاسوب يف التحصيل الفوري واملؤجل لدى طـالب الـصف العاشـر              

لطريقة التقليدية، فقد أظهرت نتائج الدراسـة       األساسي يف مادة العلوم الطبيعية مقارنة با      

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التحصيل الفوري واملؤجل لصاحل الطـالب الـذين              

  .استخدموا طريقة احملاكاة احلاسوبية

 بدراسة هدفت إىل تقييم فاعلية استخدام احملاكـاة         (Burns,1992)كما قام برينز    

ة بالطريقة التقليدية، وقد توصل الباحـث إىل عـدم          احلاسوبية يف تدريس الفيزياء مقارن    

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط حتصيل الطالب الذين درسوا بطريقة احملاكاة  

باحلاسب وحتصيل طالب اموعة الضابطة، كما أظهرت نتائج التجربة وجـود فـروق             

 الطالب الذين درسـوا     ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الطالب حنو مقرر الفيزياء لصاحل         

  .باستخدام احملاكاة احلاسوبية
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 اليت استهدفت دراسة أثر اسـتخدام احملاكـاة         (Geban,1992)ويف دراسة عمر    

احلاسوبية وطريقة حل املشكالت على التحصيل واالجتاهات حنو مادة الكيمياء مقارنـة            

صائية يف متوسـط  بالطريقة التقليدية، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إح     

التحصيل لصاحل اموعتني التجريبينت مقارنة بالطريقة التقليدية، كما أظهـرت نتـائج            

الدراسة وجود اجتاهات إجيابية حنو الكيمياء لصاحل اموعة اليت درست باستخدام احملاكاة            

  .احلاسوبية

سـوبية   دراسة للمقارنة بني فاعلية احملاكاة احلا  (Gokhale,1991)وأجرى جوكال   

وطريقة املخترب التقليدية يف تدريس دوائر املنطق، وقد توصلت الدراسة إىل عدم وجـود              

  .فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني يف االختبار التحصيلي

 دراسة قارنا فيها أسلوب تدريس (Winders & Yates,1990)أجرى ويندرز ويتز 

ة احلاسوبية، فتوصال إىل أن التجارب التقليدية       العلوم بالطريقة التقليدية مع أسلوب احملاكا     

اليت جيريها الطالب يف خمتربات العلوم تكسب الطالب املهارات البحثية األساسية الالزمة            

لتطوير املهارات العلمية أكثر من اكتساا عرب أسلوب احملاكاة باحلاسب اآليل، لذا شددا             

حلاسب يف إجراء التجارب العملية، وإمنا      على أمهية عدم االقتصار على أسلوب احملاكاة با       

طريقة إجراء التجارب املعملية وطريقة حماكاة التجـارب العمليـة          : جيمع بني الطريقتني  

  ).هـ١٤٢١اهلدلق،(باحلاسب اآليل
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 احلاسـوبية   ة دراسة حول استخدام احملاكا    (Mccaskey,1988)وأجرى ميكاسكي   

 إىل تقييم فاعلية التدريس باستخدام الطريقة       يف تعليم الزراعة املهنية، وقد هدفت الدراسة      

التقليدية مقارنة باستخدام احملاكاة احلاسوبية، و أظهرت النتائج عدم وجود فـروق ذات             

  .داللة إحصائية بني اموعتني يف التحصيل

 دراسة هدفت إىل التعرف على فاعلية برنامج حماكاة         (Okey,1987)أجرى أوكي   

 يف مادة الفيزياء واالجتاه حنو احلاسب اآليل، وقـد توصـلت            مقترح وأثره على التحصيل   

وذلك مقارنـة   ) التحصيل واالجتاه (نتائج الدراسة إىل وجود تأثري فاعل للربنامج للمتغريين       

  .بالطريقة التقليدية

 بدراسة استهدفت مقارنة استخدام احملاكـاة ونـشاطات         (Shaw,1985)وقام شو 

يقة التقليدية على التحـصيل واجتاهـات الطـالب يف          املخترب، ومزيج من االثنني، والطر    

املدارس املتوسطة يف مادة العلوم، وتوصلت نتائج الدراسـة إىل أن حماكـاة احلاسـوب               

ونشاطات املخترب ومزيج من هاتني اإلستراتيجيتني حققت نتائج أعلى يف التحصيل مقارنة            

يف اجتاهـات كـل مـن       بالطريقة التقليدية، كما مل يوجد فروق ذات داللة إحـصائية           

  .اموعات األربع

 هدفت إىل معرفة مدى مناسبة احملاكـاة       (Sampson,1982)ويف دراسة سامبسون    

احلاسوبية يف حتسني اكتساب املهارات الالزمة يف التحليل الوراثي، وقد أظهرت نتـائج             

الب على  الدراسة أن احملاكاة فاعلة ولكن ليس مبستوى املختربات احلقيقية يف مساعدة الط           
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اكتساب مهارات التحليل الوراثي، وأوصت الدراسة باستخدام احملاكاة كاستراتيجية بديلة       

  .يف حالة تعذر استخدام املختربات احلقيقية

 بدراسة هدفت إىل التعرف على أثر استخدام احلاسـب يف           (Cly,1982)قام كلي   

:  إىل ثـالث جمموعـات  حماكاة التجارب املعملية يف الكيمياء، وقد قسم الباحث العينـة  

اموعة األوىل ودرست بالطريقة املعملية التقليدية،واموعة التجريبية الثانية ودرسـت          

التجارب باستخدام احملاكاة احلاسوبية، واموعة الثالثة ودرسـت باسـتخدام احملاكـاة            

احملاكـاة  احلاسوبية والعمل املعملي معاً، وقد أظهرت النتائج أن الطالب الذين استخدموا            

احلاسوبية والعمل املعملي معاً كانت درجام أفضل من الذين استخدموا املخترب فقط يف             

  .االختبار التحصيلي

  .الدراسات اليت تناولت استخدام احملاكاة احلاسوبية وأثرها على التحصيل واالجتاه واكتساب املهارات العلمية) ٤(جدول رقم 

  أهم النتائج  ثاهلدف من البح  اسم الباحث والسنة 

  )٢٠٠٥عبدالفتاح، (
دراسة أثر استخدام برامج احملاكاة احلاسوبية      
يف تدريس امليكانيكا على التحصيل واالجتاه      

  حنو املادة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـط درجـات          
طالب اموعة التجريبية والضابطة يف االختبار التحـصيلي     

  .اموعة التجريبيةواالجتاه حنو امليكانيكا لصاحل 
  

(Kennephol, 2001)  
أثر برامج احملاكـاة احلاسـوبية يف تنفيـذ         
التجارب يف مادة الكيمياء ، وحتديد أثـر        

  .ذلك على التحصيل

الطالب الذين استخدموا احملاكاة احلاسوبية أفضل من الذين        
  درسوا بالطريقة التقليدية

(Mckinney,1997)  
كاة احلاسوبية مقارنة استخدام برامج احملا
  بالطريقة العملية

تقدمي التجارب العلمية من خالل احملاكاة احلاسوبية ال يقل         
فاعلية عن تقدمي التجارب العلمية من خالل اخلربات املعملية     

  املباشرة

(Edward,1997)  
تقدمي برامج احملاكاة احلاسوبية بديالً عن 

  املختربات احلقيقية
تعادل اخلربة املباشرة اليت ميكن     اخلربة املكتسبة من الربنامج     

  .اكتساا داخل املختربات احلقيقية
(Hernandez,1996)     وجود تأثري لربنامج احملاكاة على املتغريات الثالث مقارنـة         فاعلية برنامج حماكاة يف حتصيل املعلومـات
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  أهم النتائج  ثاهلدف من البح  اسم الباحث والسنة 
وحل املشكالت واجتاه الطالب حنو مـادة       

  الفيزياء
  بالطريقة التقليدية

  )م١٩٩٣العيسى،(
استقصاء أثر استخدام استراتيجية احملاكاة يف   
التحصيل الفوري واملؤجل مقارنة بالطريقة     

  التقليدية

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التحـصيل الفـوري          
واملؤجل لصاحل الطالب الذين استخدموا طريقـة احملاكـاة        

  .احلاسوبية

(Burns,1992)  
ة يف  تقييم فاعلية استخدام احملاكاة احلاسوبي    

تدريس الفيزياء مقارنة بالطريقة التقليديـة      
  .على التحصيل واالجتاه

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط حتصيل         -
  .اموعتني

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهـات الطـالب      -
  .لصاحل اموعة التجريبية

(Geban,1992) 

دراسة أثر استخدام احملاكـاة احلاسـوبية       
يقة حل املشكالت علـى التحـصيل       وطر

واالجتاهات حنو مـادة الكيميـاء مقارنـة       
  .بالطريقة التقليدية

 وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط التحـصيل          -
  .لصاحل اموعتني 

 أظهرت نتائج الدراسة وجود اجتاهـات إجيابيـة حنـو           - 
الكيمياء لصاحل اموعة اليت درست باسـتخدام احملاكـاة         

  .بيةاحلاسو
  

(Gokhale,1991)  
فاعلية احملاكاة احلاسوبية وطريقـة املختـرب     

  التقليدية
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني امـوعتني يف           

  .االختبار التحصيلي

(Winders & 
Yates,1990)  

مقارنة أسلوب تدريس العلوم بالطريقة 
  التقليدية مع أسلوب احملاكاة احلاسوبية

 تكسب الطالب املهارات البحثيـة      التجارب التقليدية 
األساسية الالزمة لتطوير املهارات العلمية أكثر من اكتساا        

  .عرب أسلوب احملاكاة احلاسوبية

(Mccaskey,1988)  
تقييم فاعلية التدريس باستخدام الطريقـة      
  التقليدية مقارنة باستخدام احملاكاة احلاسوبية

       مـوعتني يف   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ا
  .التحصيل

(Okey,1987)  
التعرف على فاعلية برنامج حماكاة مقتـرح       
وأثره على التحـصيل يف مـادة الفيزيـاء         

  .واالجتاه حنو احلاسب اآليل

التحـصيل  ( وجود تأثري فاعل للربنامج للمـتغريين      -
  .واالجتاه  وذلك مقارنة بالطريقة التقليدية

(Shaw,1985)  
ة ونشاطات املخترب، مقارنة استخدام احملاكا

ومزيج من االثنني، والطريقة التقليدية على 
  التحصيل واجتاهات الطالب

حماكاة احلاسوب ونشاطات املخترب ومزيج مـن هـاتني         -
االستراتيجيتني حققت نتائج أعلى يف التحـصيل مقارنـة         

  .بالطريقة التقليدية
 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات كل من           -

  .عات األربعامو
Sampson,(  

1982)   
مدى مناسبة احملاكاة احلاسوبية يف حتسني 
اكتساب املهارات الالزمة يف التحليل 

  احملاكاة فاعلة ولكن ليس مبستوى املختربات احلقيقية
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  أهم النتائج  ثاهلدف من البح  اسم الباحث والسنة 
  الوراثي

(Cly,1982) 
أثر استخدام احلاسب يف حماكاة التجارب 

  املعملية يف الكيمياء

اكاة احلاسوبية والعمل املعملي    الطالب الذين استخدموا احمل   
معاً كانت درجام أفضل من الذين استخدموا املخترب فقط         

  .يف االختبار التحصيلي

  :حتليل ومناقشة الدراسات السابقة

  :من خالل استعراض الدراسات السابقة أن نستخلص ما يليميكن 

اآليل  حول استخدام احلاسـب       استعرضها الباحث   أكثر من عشرين دراسة    يوجد )١

 :وأثره على حتصيل الطالب واجتاهام حنو العلوم، وميكن تفصيلها كما يلي 

مت استعراض مثان دراسات علمية ركزت على أثر استخدام احلاسب اآليل يف             ) أ

تدريس العلوم، واجتاهات الطالب حنوها، وقد أثبتت ثالث دراسات وجـود           

لضابطة يف التحـصيل    فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني التجريبية وا       

العلمي لصاحل اموعة التجريبية اليت درست باستخدام احلاسب اآليل، كمـا           

أثبتت مخس دراسات وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـني امـوعتني             

التجريبية والضابطة يف االجتاه حنو الكيمياء، لصاحل اموعة التجريبيـة الـيت            

 .درست باستخدام احلاسب اآليل

 ست دراسات تناولت أثر استخدام املختربات احملوسبة على تعلـم           ديوج)  ب

مادة الكيمياء من حيث التطور املعريف والقدرة على بناء وتفـسري الرسـوم             

البيانية، واجتاهات الطالب حنو مادة الكيمياء، وقد أثبتت تلـك الدراسـات            
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ـ           صاحل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعات التجريبية والضابطة ل

اموعة التجريبية اليت درست باستخدام املختربات احملوسبة، يف حني أظهرت          

حتسناً عند استخدام املختربات احملوسبة  (Dantley, 1999)دينتلي  نتائج دراسة

  .ولكنه غري دال إحصائيا

مت استعراض سبع دراسات تناولت أثر استخدام املختربات احملوسبة على تعلم         ) ج

دأظهرت نتائج تلك الدراسات وجود عالقة إجيابية بني التـدريس     الفيزياء، وق 

باستخدام املختربات احملوسبة وتعلم الفيزياء، وخصوصاً فيما يتعلق يف تفـسري           

  .وحتليل الرسوم البيانية

تعددت الدراسات اليت تناولت أثر استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلـوم يف              )٢

كة العربية السعودية، إال أن الباحـث مل جيـد          املنطقة العربية، وخصوصا يف اململ    

دراسة جتريبية تناولت أثر استخدام املختربات احملوسبة يف التحـصيل واالجتـاه يف     

مادة الكيمياء يف الوطن العريب، يف حني يوجد دراسة جتريبية واحدة تناولت أثـر              

دراسـة  استخدام املختربات احملوسبة يف حتصيل الطالب يف مادة الفيزياء، وهـي            

 .واملطبقة على طالب قسم الفيزياء يف جامعة امللك سعود) م٢٠٠٣(الشايع 

أثبتت الدراسات التقوميية اليت تناولت استخدام املختربات احملوسـبة يف اململكـة             )٣

العربية السعودية وجود العديد من املعوقات يف تنفيذ التجربة، ومنها عدم تـوفر             
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هــ ؛ الـشايع،     ١٤٢٦الزهراين،(لمني  األجهزة الالزمة، وضعف التدريب للمع    

  ).هـ١٤٢٧

كما مت استعراض العديد من الدراسات والبحوث التربوية اليت تناولت اسـتخدام            

احملاكاة احلاسوبية يف العملية التعليمية يف مواضيع خمتلفة، ولدى فئات خمتلفـة، واتفقـت              

 بعض املتغريات مثـل     معظم الدراسات على فاعلية استخدام برامج احملاكاة احلاسوبية على        

؛ (Cly,1982التحــصيل وعمليــات العلــم واالجتاهــات، مثــل دراســة      

Sampson,1982؛Shaw,1985  ؛Okey,1987 Geban,1992؛ Hernandez,1996   ؛

Kennephol,2001يف حني أثبتت بعض الدراسات ، )٢٠٠٥عبدالفتاح، ؛١٩٩٣ العيسى،؛

تخدام برامج احملاكـاة احلاسـوبية      األخرى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اس        

؛  Gokhale, 1991 ؛ Mccaskey,1988؛ (Shaw,1985: والتحصيل واالجتاهات مثل دراسة

 (Burns,1992 .  

كما يلحظ من خالل النظر للدراسات السابقة أن أغلب الدراسات أثبتت وجود            

لدراسات أثبتـت  عالقة إجيابية بني برامج احملاكاة والتحصيل الدراسي، بينما يوجد بعض ا 

تفوق املخترب التقليدي على برامج احملاكاة، فقد أظهرت نتائج دراسـة وينـدرز ويتـز               

(Winders & Yates,1990)  أن التجارب التقليدية اليت جيريها الطالب يف خمتربات العلوم

تكسب الطالب املهارات البحثية األساسية الالزمة لتطوير املهارات العلمية أكثـر مـن             

ا عرب أسلوب احملاكاة باحلاسب اآليل، لذا شددا على أمهية عدم االقتـصار علـى             اكتسا
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طريقـة  : أسلوب احملاكاة باحلاسب يف إجراء التجارب العملية، وإمنا جيمع بني الطريقتني          

  .إجراء التجارب املعملية وطريقة حماكاة التجارب العملية باحلاسب اآليل

أن اخلربة املكتـسبة مـن   Mckinney,1997)   ؛(Edward,1997 أظهرت دراسة

الربنامج تعادل اخلربة املباشرة اليت ميكن اكتساا داخل املعامل احلقيقية، كمـا أظهـرت              

 أن الطالب الذين استخدموا احملاكاة احلاسوبية والعمل املعملـي  )Cly, 1982(دراسة كلي

  . التحصيليمعاً كانت درجام أفضل من الذين استخدموا املخترب فقط يف االختبار

  

  

  
  
  

  :حمتويات الفصل الثالث
  منهج  البحث وإجراءاته

  
  .منهج البحث -

 .البحث وعينتهجمتمع  -
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 ٢٣٤

  .أدوات البحث -

  .خطوات  تطبيق البحث -

  .املعاجلة اإلحصائية -

  

  

  

  

  :منهج  البحث وإجراءاته 

  :منهج البحث
لني  ملعرفة أثـر املـتغريين املـستق        احلقيقي  التجرييب التصميم البحث   يف هذا  طُبق

 التحـصيل   :يف املتغريات التاليـة   ) يةبرامج احملاكاة احلاسوب   و استخدام املختربات احملوسبة  (

 واالجتاه حنو املختربات احملوسبة، واالجتاه حنو احملاكـاة         العلمي واالجتاه حنو مادة الكيمياء،    

وعـة   هو تصميم االختبار البعدي مع جمموعتني جتريبينت وجمم    املطبق والتصميم   احلاسوبية،

أبو (ة السببية بني متغريين     ضابطة، ويعد البحث التجرييب من الطرق املالئمة لتحديد العالق        

  .)هـ ١٤٢٥، عالم

 True)التـصميم التجـرييب احلقيقـي    علـى أن  ) م١٩٩٣( ويؤكد جـاي  

Experimental Design)طريقة البحث اليت تستطيع أن ختترب الفروض اليت تتعلـق    هو 
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 True)، والفرق األساسي بني التصميم التجـرييب  احلقيقـي     تيجةبعالقات السبب بالن

Experimental Design) والتصميم شبه التجرييب (Quazi  Experimental Design) أن 

التصميم التجرييب احلقيقي يقوم على التعيني العشوائي للمجموعات، حيـث مت توزيـع             

 بتقسيم اموعات باستخدام التعـيني      األفراد على اموعات عشوائياً، يف حني ال يلتزم       

  ).   هـ١٤٢٥أبوعالم، (العشوائي يف التصميم شبه التجرييب 

( نة بشكل عشوائي على ثـالث جمموعـات         ويف هذا املنهج يتم توزيع أفراد العي      

، ويقوم بتدريس اموعات الـثالث معلـم يتميـز        )جمموعتان جتريبيتان وأخرى ضابطة   

ية احلديثة يف التدريس، حبيث ختضع اموعة التجريبيـة األوىل           التقن توظيفبالقدرة على   

، وختضع اموعة الثانيـة للمـتغري       )استخدام املختربات احملوسبة  (للمتغري املستقل األول    

، وتطبق الطريقة التقليدية على اموعة الضابطة،       )استخدام برامج احملاكاة  (املستقل الثاين   

ر اموعات اختبارا حتصليا بعديا لقياس األثر الـذي أحدثـه            اختبا يتمويف اية التجربة    

 واملختربات احملوسبة واحملاكـاة  املتغريان املستقالن، كما يتم تطبيق مقياس االجتاه حنو املادة       

  :كما يف الشكل التايل بعد تطبيق التجربة، وميكن توضيح منهج البحث احلاسوبية

  يق البحثاملنهج املستخدم يف تطب ) ٢( شكل رقم 

  

  

  

 توزيع الطالب على اموعات الثالث عشوائيا

 )٢(التجريبية اموعة  )١(التجريبية اموعة  الضابطةاموعة 
 

   برامج التدريس باستخدام
 احملاكاة

التدريس باستخدام املختربات 
 احملوسبة 

 ريقة التقليديةالطالتدريس باستخدام 
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ويتضح أن اجلمع بني التوزيع العشوائي واموعة الضابطة يساعد على ضبط مجيع        

نالحظ أن التوزيع العـشوائي يـضبط عوامـل االحنـدار           فمهددات الصدق الداخلي،    

واالختبار، واموعة الضابطة تضبط التاريخ واالختبار واألدوات،واجلمع بـني التوزيـع           

  ).١٩٩٣جاي،( عة الضابطة يضبط عامل النضجالعشوائي وامو
  

  :البحث وعينتهجمتمع 
) القسم الطبيعـي    (يتكون جمتمع البحث من مجيع طالب الصف الثالث الثانوي          

باملدارس احلكومية يف حمافظة الزلفي، والذين يدرسون يف الفصل الدراسـي األول لعـام              

 وقد مت  ،  )هـ١٤٢٧التعليم،إدارة التربية و  ( طالبا   ١٦٨هـ،ويبلغ عددهم   ١٤٢٧/١٤٢٨

الشيخ ابن باز بشكل قصدي؛ بسبب وجود أربعة فصول للـصف           اختيار مدرسة ثانوية    

توزيـع  ومت   الثالث الثانوي، إضافة إىل تعاون معلم املادة وإدارة املدرسة يف تنفيذ البحث،           

 وتتكون الطالب عشوائيا على الفصول بالتنسيق مع إدارة املدرسة يف بداية العام الدراسي،         
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 ٢٣٧

اموعـة   اموعة الـضابطة،   موزعني على ثالث جمموعات،   طالباً ٥١عينة البحث من    

الـيت   واموعة التجريبية الثانية     ،املختربات احملوسبة التجريبية األوىل اليت تدرس باستخدام      

  :كما يف اجلدول التايل احملاكاة احلاسوبية،تدرس باستخدام 

  عات وأعداد الطالب يف كل جمموعةتوزيع امو ) ٥(  رقم جدول

  األدوات املستخدمة  العامل التجرييب  عدد الطالب  اموعة
  -  ١٧  الضابطة

  احملتربات احملوسبة  ١٧  التجريبية األوىل
  احملاكاة احلاسوبية  ١٧  التجريبية الثانية

  اختبار حتصيلي
  و مقياس االجتاهات حنو الكيمياء

  
  

  :حتديد احملتوى الدراسي

اختيار فصلي احملاليل املوصلة للكهرباء وحسابات متعلقة باحلموض والقواعد يف          مت  

: مقرر الكيمياء للصف الثالث الثانوي، ويشمل فصل احملاليل املوصلة للكهرباء مـا يلـي          

توصيل احملاليل للكهرباء، التفكك والتأين، احلموض والقواعد، املواد املتـرددة، التعـادل            

رية األيونية، نظرية الوري وبرونشتد، نظرية لويس، يف حني يشمل          واألدلة، األمالح،النظ 

قياس درجة محوضـة احملاليـل،األس   : فصل احلسابات املتعلقة باحلموض والقواعد ما يلي      

اهليدروجيين، األس اهليدروكسيدي،حسابات متعلقة باحلموض والقواعد القوية والضعيفة،        

 .احملاليل املنظمة، املعايرة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٣٨

ار تلك املواضيع نظراً إلمكانية تطبيق التجارب املعمليـة باسـتخدام        ولقد مت اختي  

احملاكاة احلاسوبية واملختربات احملوسبة والتقليدية، وألنه تعذر تطبيق البحث على مواضيع           

أخرى بسبب عدم إمكانية اجلمع بني املختربات احملوسبة واحملاكاة احلاسوبية يف مواضـيع             

  .حمددة

  

  :أدوات البحث
  :أدوات البحث منتكونت 

مقدمة عن املختربات احملوسبة    ويشمل   :دليل املعلم للمجموعة التجريبية األوىل    : أوالً

إضافة إىل إعداد التقـارير اخلاصـة    ،(Data Studio) باسخدام برنامج وطريقة تطبيقها

ـ        يبالتجارب ضمن فصل   د  احملاليل املوصلة للكهرباء وحسابات متعلقة باحلموض والقواع

، وقد قام الباحث بإعداد التقارير وذلك بعد االلتحاق بعدد من الربامج            )١ رقم   امللحق(

، إضافة إىل قيام الباحث بعدد من الزيارات لـبعض منـاطق            )١٠امللحق رقم (التدريبية  

امللحـق  (اململكة كمنطقة الرياض والقصيم؛ للوقوف على تنفيذ جتربة املختربات احملوسبة   

دليل جمموعة من اخلرباء واملختـصني،وقد مت التعـديل يف          ، وقد قام بتحكيم ال    )١٠رقم

  ). ٩امللحق رقم(صياغة بعض األسئلة، وإضافة بعض املعلومات املرتبطة بالتجارب 

وحيتوي على تقارير التجـارب الـيت        :دليل املعلم للمجموعة التجريبية الثانية    : ثانياً

وي على التجارب التفاعليـة     ، وقرص ضوئي حيت   ينفذها الطالب باستخدام برامج احملاكاة    

اليت سينفذها الطالب يف فصلي احملاليل املوصلة للكهرباء واحلسابات املتعلقة بـاحلموض            
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 ٢٣٩

، وقد قام بتحكيم الدليل جمموعة من اخلـرباء واملختـصني يف            )٢امللحق رقم  (والقواعد

جماالت الكيمياء واملناهج وطرق التدريس واحلاسب اآليل، ومت تعديل صـياغة بعـض             

  ).٩امللحق رقم(األسئلة بناء على آراء احملكمني 

اختبار حتصيلي لفصلي احملاليل املوصـلة للكهربـاء وحـسابات متعلقـة            : ثالثاً

  .باحلموض والقواعد

 احملاليل املوصلة للكهرباء وحسابات     يفصلوقد مت إعداد اختبار حتصيلي حبيث يتناول        

داة لقياس التحصيل نتيجة تدريس تلـك       د، وذلك الستخدامه أ   متعلقة باحلموض والقواع  

املوضوعات باستخدام خمتربات العلوم احملوسبة و برامج احملاكاة احلاسوبية بني اموعـات         

  :الثالث، وقد اتبعت اخلطوات التالية 

 اهلدف من االختبار هو قياس أثر استخدام برامج         :حتديد اهلدف من االختبار    )١(

احملاليـل  وسبة على حتصيل الطالب يف فصلي       احملاكاة احلاسوبية واملختربات احمل   

د، يف مقرر الكيميـاء،     املوصلة للكهرباء وحسابات متعلقة باحلموض والقواع     

  .للصف الثالث الثانوي

التزم الباحث يف حتديد أبعاد االختبار بالتصنيف الذي وضـعه    : أبعاد االختبار  )٢(

 االستيعاب، التطبيق، التذكر،: للقدرات املتضمنة يف اال املعريف، وهي   " بلوم"

التحليل، التركيب، التقومي، وقد مت حتليل احملتوى املعـريف للمحتـوى وفـق             

 )٣امللحق رقم (تصنيف بلوم 
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 ٢٤٠

اختار الباحث نوعا واحـداً مـن أشـكال         : حتديد نوع مفردات االختبار    )٣(

االختبارات املوضوعية الستخدامه يف إعداد االختبار، وهـو االختيـار مـن            

ا هلا من ميزات متعددة، حيث ميكن أن تقـيس مـستويات            متعدد، وذلك مل  

متعددة من التعلم، وهلا القدرة على متثيل احملتوى بشكل جيـد، إضـافة إىل              

 .)هـ١٤٢٢،الدوسري(موضوعيتها 

جـدول  (حتديد األوزان النسبية لعـدد األسـئلة املتـضمنة يف االختبـار          )٤(

ملوصـلة للكهربـاء   احملاليـل ا  مت إعداد حتليل احملتوى لفـصلي      ):املواصفات

والقواعد، مث مت إعداد جدول املواصفات الـذي        وحسابات متعلقة باحلموض    

  .يوضح توزيع أسئلة االختبار بشكل متوازن بني موضوعات احملتوى

  جدول املواصفات لالختبار التحصيلي) ٦(جدول رقم

  مسـتويات األهـداف

زان
ألو

ا
  

ات
ضوع

لمو
ية ل

نسب
ال

  

وع
جمم

 
ات

رج
الد

  

وع
جمم

 
سئل
األ

  ة

ومي
تق

يب  
رك

ت
  

ليل
حت

بيق  
تط

  

كر  فهم
تذ

  

األسئلة 
  الفصل  والدرجة

  ١٢  ١٢  %٤٠  األسئلة  ٥  ٤  ٢  ١  ٠  ٠
  الدرجة  ٥  ٤  ٢  ١  ٠  ٠

  األلكتروليتات

  ١٦  ١٦  %٦٠  األسئلة  ٧  ٥  ٣  ١  ٠  ٠
  الدرجة  ٧  ٥  ٣  ١  ٠  ٠

حسابات متعلقة 
  باحلموض والقواعد

    جمموع األسئلة  ١٢  ٩  ٥  ٢  ٠ ٠  ٢٨  
  جمموع الدرجات  ١٢  ٩  ٥  ٢ ٠ ٠  ٢٨

  األوزان النسبية لألهداف  %٤٣  %٣٣  %١٥  %٨  %٠  %٠ %١٠٠
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 ٢٤١

 يف ضوء املواصفات الـسابقة صـيغت مفـردات    :صياغة مفردات االختبار   )٥(

االختبار باالستعانة مبجموعة من املصادر املتصلة بتصميم اختبار التحـصيل،          

  .إضافة إىل خربة الباحث يف هذا اال

 مت صياغة تعليمات االختبار ووضعها يف الـصفحة         :مات االختبار صياغة تعلي  )٦(

األوىل يف كراسة االختبار التحصيلي، وتضمنت وصفاً خمتصراً لإلجابة وطريقة          

 .اإلجابة مع ذكر مثال توضيحي

 مت تقدير الدرجات لكل طالب بناء على جدول         :حتديد نظام تقدير الدرجات    )٧(

 .املواصفات، وهو درجة واحدة لكل فقرة

 مت إجراء التجربة االستطالعية علـى       :جتريب االختبار على عينة استطالعية     )٨(

جمموعة من طالب الصف الثالث الثانوي بثانوية أخرى مبحافظة الزلفي، وبلغ           

 طالباً من اتمع األصلي لعينة الدراسة، وذلك للحـصول          ٤٢عدد الطالب   

الـصعوبة ومعامـل   على بيانات تتعلق بثبات االختبار وصدقه، وقياس معامل        

 .التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار

  : مت حساب صدق وثبات االختبار كالتايل:االختباروثبات صدق  )٩(

  :بواسطة مت حساب صدق االختبار: صدق االختبار) أ(

فقد مت عرض االختبار يف صورته األولية على جمموعة من احملكمـني         :  الصدق الظاهري  -

 التدريس وعلم الكيمياء وعلم النفس التربـوي والقيـاس          املتخصصني يف املناهج وطرق   
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 ٢٤٢

، وقـد مت إجـراء      )٩امللحق رقـم    (والتقومي، وجمموعة من املعلمني واملشرفني التربويني       

، وقـد مت    )٤ملحق رقم (التعديالت املناسبة وذلك وفق منوذج حتكيم االختبار التحصيلي       

  .بناء على آراء بعض احملكني) ٢١(حذف السؤال رقم 

بعد تطبيق االختبار علـى عينـة       : لبنود االختبار ) االتساق الداخلي ( لصدق البنائي ا -

استطالعية مت حساب معامل االرتباط بني درجة كل سؤال من األسئلة وجممل درجـات              

 حلساب صدق (Pearson Product Moment)االختبار باستخدام معامل ارتباط بريسون 

 ضوء النتائج مت استبعاد األسئلة اليت كانت معامالت         ويف،  االتساق الداخلي لبنود االختبار   

  . ١٩ ، ١٥ ، ٩، ٤: ارتباطها غري دالة إحصائياً، وهي األسئلة

مت حساب ثبات مقياس االختبار التحصيلي عن طريـق حـساب   : ثبات االختبار )ب(

، ٠,٧٤، وكانت قيمة معامل الثبات تساوي (Cronbach – Alpha )معامل ألفا كرونباخ

  .ك يعترب االختبار على درجة مقبولة من الثباتوبذل

 – ٠,٣٥تراوحت معامالت الـصعوبة بـني       : حتديد معامالت الصعوبة والتمييز   ) ج(

 ١٣ ،   ٩١ ،   ٩ فقد بلغت معامالت صـعوبتها       ٢٦ ،   ١٨ ،   ٩، ما عدا الفقرات     ٠,٨٥

  .على الترتيب

 ، ٢٣ ، ١٩ ،١٠رات ، ما عدا الفق٠,٧ -٠,٢   أما معامالت التمييز فقد تراوحت بني    

  .٠,١٣، فقد بلغت معامالت متييزها ٢٧
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 ٢٤٣

، وذلك بعـد  )٥امللحق رقم (التحصيلي  مت تطبيق االختبار: تطبيق االختبار  )١٠(

إجراء التعديالت املناسبة من خالل آراء احملكمني، واحلسابات املتعلقة بصدق          

  .وثبات االختبار
  

  

 اعتماد مقياس االجتاه حنو مادة الكيميـاء        مت   :مقياس االجتاه حنو مادة الكيمياء    / رابعاً

، )٢٠٠٥،احلذيفي والدغيم ( الباحث خالد الدغيم  خالد احلذيفي و  /الدكتورواملعد من قبل    

، ويتم اإلجابة عن عبارات املقياس باسـتخدام مقيـاس          ) فقرة ٢٨(ويتكون املقياس من    

موافق ، غري موافـق     موافق متاماً، موافق، ال أدري، غري       : ليكرت اخلماسي، واملقسم إىل   

ومتتاز مقاييس ليكرت بالـسهولة النـسبية يف التـصميم            ). ٦امللحق رقم(إطالقاً 

والتطبيق والتصحيح،باإلضافة إىل أا شاملة ودقيقة نسبياً وبالتايل نتائجها أكثـر ثباتـاً             

حبساب الصدق الظـاهري والـصدق      ) هـ١٤٢٢(، وقام الدغيم    )هـ١٤٠٩زيتون،(

حيث بلغ معامل   ) ألفا كرونباخ (ات املقياس عن طريق حساب معامل     البنائي، وحساب ثب  

  .وهو معامل ثبات مرتفع، وقد مت تطبيق املقياس على طالب العينة) ٠,٩٣(الثبات 

استطالع آراء الطالب حول استخدام املختربات احملوسبة يف تدريس مادة          / خامساً

، للتعرف على اجتاهات    )هـ١٤٢٧(وقد مت اعتماد البطاقة اليت أعدها الشايع        : الكيمياء

ـ ١٤٢٧(، وقام الشايع     )٧امللحق رقم   ( الطالب حنو استخدام املختربات احملوسبة     ) هـ

بإجراء اختبار الصدق الظاهري من خالل حتكيمها بواسطة جمموعة من أعـضاء هيئـة              
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 ٢٤٤

التدريس يف قسم املناهج وطرق التدريس يف كلية التربية جبامعة امللـك سـعود وبعـض     

صني باإلدارة العامة لتقنيات التعليم بوزارة التربية والتعليم، كما مت حـساب ثبـات              املخت

  ).٠,٨٩٧(األداة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ حيث بلغ 

  

  

  

استطالع آراء الطالب حول استخدام احملاكاة احلاسوبية يف تدريس مادة          / سادساً

  :الكيمياء

، للتعرف على اجتاهـات     )هـ١٤٢٧(يع    وقد مت اعتماد البطاقة اليت أعدها الشا      

الطالب حنو استخدام احملاكاة احلاسوبية وإجراء بعض التعديالت لتتناسب مـع احملاكـاة             

  ).٨امللحق رقم (احلاسوبية

  :تطبيق البحثخطوات  
  :قام الباحث باتباع اخلطوات التالية

ثانويـة  مت اختيار مدرسة حتتوي على ثالثة فصول إلجراء البحث، وقد مت اختيـار               .١

الشيخ ابن باز مبحافظة الزلفي الحتوائها على ثالثة فصول للصف الثالث الثانوي،            

وألنه ال توجد مدرسة ثانوية يف حمافظة الزلفي حتتوي على ثالثة فصول ما عـدا               

 .ثانوية الشيخ ابن باز
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 ٢٤٥

مت توزيع الطالب عشوائياً على ثالثة فصول باستخدام جدول األعداد العشوائية،            .٢

ذ بداية العام الدراسي، واهلدف من التوزيع العشوائي هو حتقيـق التكـافؤ             وذلك من 

 .اإلحصائي بني اموعات الثالث، مث حددت املعاجلة الالزمة لكل جمموعة عشوائياً

تدريس امـوعتني التجريبيـة واموعـة الـضابطة خـالل الفتـرة مـن                .٣

وذلك بواقـع  هـ، عن طريق معلم املادة،     ٢٥/١١/١٤٢٧هـ إىل   ٢٠/١٠/١٤٢٧

، وقد مت تدريب الطالب على اسـتخدام بـرامج   ) حصة١٦(أربع حصص أسبوعياً  

  .احملاكاة واملختربات احملوسبة قبل تنفيذ الربنامج

بعد االنتهاء من تدريس احملتوى العلمي للمجموعات الثالث مت تطبيق االختبـار             .٤

على اموعات  ) ٦ق  امللح(، ومقياس االجتاه حنو الكيمياء      )٥امللحق رقم   (التحصيلي

علـى اموعـة    ) ٧امللحق رقـم    (الثالث، ومقياس االجتاه حنو املختربات احملوسبة       

علـى  ) ٨امللحق رقم   (التجريبية األوىل، ومقياس االجتاه حنو برامج احملاكاة احلاسوبية       

 .اموعة التجريبية الثانية

 

  :املعاجلة اإلحصائية

 :املعامالت التاليةمت استخدام 

رارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفـراد          التك .١

  .العينة

 .معامل ارتباط بريسون حلساب صدق االتساق الداخلي لبنود االختبار .٢
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 ٢٤٦

 .معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االختبار التحصيلي  .٣

 .حسابات معامل الصعوبة والتمييز لبنود االختبار .٤

لدراسة مدى وجود الفروقات ذات  )  (One-Way-ANOVA األحاديحتليل التباين .٥

 .الداللة اإلحصائية بني جمموعات الدراسة بناء على متغريي التحصيل واالجتاه

  

  

  

  
  حمتويات الفصل الرابع

  نتائج البحث وحتليلها ومناقشتها وتفسريها

  
 .إجابة السؤال األول -

 .إجابة السؤال الثاين -

 .إجابة السؤال الثالث -

 .جابة السؤال الرابعإ -
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 ٢٤٧

  
  

  

  

  :نتائج البحث وحتليلها ومناقشتها وتفسريها: الفصل الرابع

 حنو  بعد االنتهاء من تطبيق البحث، وإجراء االختبار التحصيلي ومقياس االجتاهات         

لإلجابـة علـى     مت حتليل النتائج     الكيمياء، واملختربات احملوسبة، وبرامج احملاكاة احلاسوبية     

  .أسئلة البحث

  :وينص السؤال على ما يلي :ابة السؤال األولإج

 على) (Simulation احلاسوبيةوبرامج احملاكاة (MBL) املختربات احملوسبة  ما أثر استخدام

   ؟التحصيل الدراسي

توجد فـروق   : وتشري الفرضية األوىل لإلجابة احملتملة على هذا السؤال مبا يلي         

ة و  ط درجات طالب اموعـة الـضابط       بني متوس  ٠,٠٥ذات داللة إحصائية عند مستوى      

وطالب اموعة التجريبية   ) اليت درست باستخدام املختربات احملوسبة    (اموعة التجريبية األوىل    

يف االختبار التحصيلي لفصلي  احملاليل املوصـلة        ) اليت درست باستخدام برامج احملاكاة    ( الثانية

 . يف مادة الكيمياء للصف الثالث الثانويللكهرباء واحلسابات املتعلقة باحلموض والقواعد
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 ٢٤٨

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريـة بـني جمموعـات         ) ٧( ويوضح اجلدول رقم  

  .الدراسة

  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية بني اموعات الثالث" ٧"      جدول رقم 

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العدد  اموعة
  ٥,٤٥  ١٣,٧١  ١٧  ابطةالض
  ٥,٨٧  ١٤,٥٣  ١٧   األوىلةالتجريبي

  ٤,٣٣  ١٤  ١٧  التجريبية الثانية
  

أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية األوىل اليت درست         )٧(رقم  ويتضح من اجلدول    

للمجموعة التجريبية الثانية   ) ١٤(، بينما   ) ١٤,٥٣(باستخدام املختربات احملوسبة يساوي     

ستخدام برامج احملاكاة احلاسوبية، وبلغ املتوسـط احلـسايب للمجموعـة           اليت درست با  

               وللتأكد من داللة الفروق اإلحصائية مت حساب التبـاين األحـادي    ،  )١٣,٧١(الضابطة  

One-Way-ANOVA) ( ،كما يف اجلدول التايل:  

  حتليل التباين األحادي للتحصيل بني اموعات" ٨"جدول رقم 

  مستوى الداللة  قيمة الداللة  قيمة ف  متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  املصدر

  ١,٠١٩٦  ٢  ٢,٠٣٩٢  بني اموعات

  ٠,٦٤٤٦  ٤٨  ٣٠,٩٤١٢  داخل اموعات

    ٥٠  ٣٢,٩٨٠٤  اموع

  غري دالة إحصائيا  ٠,٢١٦  ١,٥٨١٧

  

، ) ٠,٠٥( مـستوى    غري دالة إحصائياً عند   " ف" أن قيمة  )٨( رقم   يتضح من اجلدول   

وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعات الثالث يف متوسط              
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 ٢٤٩

 فالفرضية األوىل غري صحيحة، وبذلك يـتم        وعلى هذا الدرجات يف االختبار التحصيلي،     

  .رفضها

 Dantley, 1999 ؛ م٢٠٠١، بــادي(وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة 

 ال تتفق نتائج يف حني، Sampson,1982 ) ؛ ؛م١٩٨٣، تر زويترو؛هـ١٤١٩،العبدالكرمي

 ؛١٩٩١،يف سالم واحلـذي   ؛١٩٩٥، مالك ؛١٩٩٨،  املطريي(هذه الدراسة مع دراسات     

  )Al-Shaya, 2003؛  Nakhleh, 1994؛ ١٩٩٣،العيسى

وقد يعود السبب يف عدم ظهور فروق ذات داللة إحصائية بني اموعات الثالث             

ضيق الوقت احملدد لتنفيذ التجربة، وطول املقرر الذي        : من أمهها إىل عدد من األسباب، و    

ومل يؤخذ باحلسبان الوقت الذي يستغرقه النـشاط        ،  يتناول املفردات النظرية بشكل كبري    

 فقد مت مراعاة أن يكون الوقت الذي تـستغرقه اموعـات       العملي من احلصة الدراسية،   

وحداً، وذلك لتحييد أثر مدة التطبيـق بـني   التجريبية  والضابطة يف دراسة املوضوعات م    

اموعات والذي نتج عنه ضيق الوقت املتاح للمجموعات التجريبية لتنفيـذ التجـارب             

 إضافة إىل وجود بعض األعطـال       بشكل فاعل خصوصاً أا جتربة جديدة على الطالب،       

     عـايرة بـني فتـرة     اليت حتتاج إىل صيانة ومساتالفنية يف برنامج املختربات احملوسبة وا

 كما أن التجارب املقررة ميكن إجراؤها بشكل سهل باستخدام املخترب التقليدي،          وأخرى،

وهذا يشكل عائقا أمام بعض الطـالب،   الربميجات احلاسوبية باللغة اإلجنليزية   كما أن لغة  
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 ٢٥٠

إضافة إىل عدم توفر األجهزة جلميع الطالب، ويعد هذا من املعوقات الكبرية حسب مـا               

  . ، وقلة أفراد العينة)هـ١٤٢٦( يف دراسة الزهراينورد

  :وينص السؤال على ما يلي :الثاينإجابة السؤال 

 على) (Simulation احلاسوبيةوبرامج احملاكاة (MBL) املختربات احملوسبة  ما أثر استخدام

  الكيمياء ؟ مادة  حنو  الطالباجتاهات

توجد فروق ذات داللـة    :ذا السؤال مبا يلي    لإلجابة احملتملة على ه    الثانيةوتشري الفرضية   

  بني متوسط درجات طالب اموعة الضابطة و طـالب اموعـة             ٠,٠٥إحصائية عند مستوى    

الـيت  (وطالب اموعة التجريبية الثانية   ) اليت درست باستخدام املختربات احملوسبة    ( التجريبية األوىل   

 .اه حنو مادة الكيمياءيف مقياس االجت) درست باستخدام برامج احملاكاة

وقبل البدء بعرض النتائج للمجموعات الثالث، فإن املقياس املتبع يف حتليل بنـود             

  ).٩(املقياس كما يف اجلدول رقم 

  املقياس املتبع يف حتليل بنود املقياس ) ٩(  رقم جدول

  غري موافق إطالقاً  غري موافق  حمايد  موافق  موافق جداً  البند
  ١-١,٧٩  ١,٨٠-٢,٥٩  ٢,٦٠-٣,٣٩  ٣,٤٠-٤,١٩  ٥-٤,٢  املدى
  سلبية عالية  سلبية  حمايدة  إجيابية   إجيابية عالية  الداللة

  

 الذين درسوا باسـتخدام     -اجتاهات طالب اموعة الضابطة   ) ١٠(ويوضح اجلدول رقم  

  . حنو الكيمياء-الطريقة التقليدية

  نتائج استجابات اموعة الضابطة لبنود املقياس" ١٠"جدول رقم 
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 ٢٥١

  موافق 

   متاما

غري موافق   غري موافق  حمايد  موافق

  العبارة  إطالقا

% % % % % 

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

  ١,٤٤  ٣,٩٤  ١١,٨  ٥,٩  ٥,٩  ٢٣,٥  ٤٧,١  .أشعر مبتعة أثناء ممارسة أنشطة الكيمياء

  ١,٠٥  ٣,٨٨  ٠  ١٧,٦  ٥,٩  ٤٧,١  ٢٩,٤  .تساعد دراسة الكيمياء على تنمية التفكري العلمي

  ١,١٠  ٣,٧١  ٥,٩  ٥,٩  ٢٣,٥  ٤١,٢  ٢٣,٥  .دراسيت للكيمياء تزيد من فهمي للظواهر الطبيعية

  ١,٣١  *٣,٧١  ٢٩,٤  ٤١,٢  ١١,٨  ٥,٩  ١١,٨  .ال أعتقد أن مادة الكيمياء ضرورية للحياة

  ١,٢٢  ٣,٦٥  ٥,٩  ١٧,٦  ٥,٩  ٤٧,١  ٢٣,٥  .مادة الكيمياء من املواد اليت أتفوق فيها

  ١,٠٦  ٣,٥٩  ٠  ٢٣,٥  ١١,٨  ٤٧,١  ١٧,٦  .مياء ممتعةدراسة مادة الكي

  ١,٠٦  ٣,٥٩  ٥,٩  ١١,٨  ١١,٨  ٥٨,٨  ١١,٨  .دراسة الكيمياء تساعدين على فهم بعض القضايا العلمية احلديثة

  ٠,٨٠  ٣,٥٣  ٠  ١٧,٦  ١١,٨  ٧٠,٦  ٠  .الكيمياء من املواد احملببة إىل نفسي

  ١,٢٧  *٣,٣٥  ١١,٨  ٥٢,٩  ٥,٩  ١٧,٦  ١١,٨  .ال أشعر بفائدة من دراسة الكيمياء

  ١,٤٩  *٣,٢٩  ٢٣,٥  ٣٥,٣  ٥,٩  ١٧,٦  ١٧,٦  .أمتىن أن حتذف الكيمياء من املقررات الدراسية

  ١,٢١  ٣,٢٩  ٥,٩  ٢٣,٥  ٢٣,٥  ٢٩,٤  ١٧,٦  .أتأمل بعض املواد الكيميائية يف املرتل للتعرف عليها

  ١,٢٥  ٣,٢٤  ١١,٨  ١٧,٦  ١٧,٦  ٤١,٢  ١١,٨  .أشعر أنين حباجة لتعلم الكثري عن الكيمياء

  ١,٦٤  *٣,٢٤  ٣٥,٣  ١١,٨  ١٧,٦  ١١,٨  ٢٣,٥  .ال تساعد دراسة الكيمياء اليت نتعلمها على مواكبة التطور العلمي احلديث

  ١,٢٤  *٣,١٨  ٥,٩  ٥٢,٩  ٥,٩  ٢٣,٥  ١١,٨  .أشعر بامللل أثناء حصص الكيمياء

  ١,٤١  *٣,١٢  ١٧,٦  ٢٩,٤  ١٧,٦  ١٧,٦  ١٧,٦  . للوقتإضاعةالقراءة يف كتب الكيمياء 

  ١,٢٢  *٣,١٢  ١١,٨  ٣٥,٣  ١١,٨  ٣٥,٣  ٥,٩  .ال أهتم كثريا بالكيمياء

  ١,٤٩  *٣,٠٠  ١١,٨  ٤١,٢  ٥,٩  ١٧,٦  ٢٣,٥  .أحسن أيام الدراسة عندما ال أدرس حصة الكيمياء

  ١,٣٩  ٢,٩٤  ١١,٨  ٤١,٢  ٥,٩  ٢٣,٥  ١٧,٦  .كلما أبدأ املذاكرة استذكر مادة الكيمياء أوالً

  ١,٣٨  ٢,٨٢  ٢٣,٥  ١٧,٦  ٢٣,٥  ٢٣,٥  ١١,٨  .ا من املوادأفضل دراسة الكيمياء على غريه

  ١,٤٦  ٢,٥٣  ٢٩,٤  ٣٥,٣  ٠  ٢٣,٥  ١١,٨  .أرغب يف قراءة املوضوعات اليت تنشر يف الصحف ذات الصلة بالكيمياء

  ١,٣٧  *٢,٤٧  ٥,٩  ٢٩,٤  ٠  ٣٥,٣  ٢٩,٤  .أشعر باإلجهاد حينما أستذكر الكيمياء

  ١,٤٦  *٢,٤٧  ١١,٨  ١٧,٦  ١١,٨  ٢٣,٥  ٣٥,٥  .امعيةال أود أن أختصص يف الكيمياء يف دراسيت اجل

  ١,٣٧  *٢,٣٥  ١١,٨  ٥,٩  ٢٣,٥  ٢٣,٥  ٣٥,٥  .الكيمياء مادة غري مرغوبة لدى أكثر الطالب

  ١,٢١  *٢,٢٩  ٠  ٢٩,٤  ٠  ٤١,٢  ٢٩,٤  .أرى أن الكيمياء مادة صعبة

  ١,١٩  *٢,١٨  ٠  ١٧,٦  ٢٣,٥  ١٧,٦  ٤١,٢  .املسائل احلسابية اليت ندرسها يف الكيمياء غري مهمة

  ١,٠٥  ١,٨٨  ٤٧,١  ٢٩,٤  ١١,٨  ١١,٨  ٠  .أحب أن احتفظ بكتب الكيمياء املدرسية

  ١,٠٥  *١,٨٨  ٠  ١١,٨  ١١,٨  ٢٩,٤  ٤٧,١  .أشعر باخلوف من اختبار الكيمياء أكثر من املواد األخرى

  ٠,٩٢  ١,٧١  ٥٢,٩  ٢٩,٤  ١١,٨  ٥,٩  ٠  .عندما أذهب إىل املكتبة أحاول البحث عن كتب الكيمياء لالطالع عليها
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  موافق 

   متاما

غري موافق   غري موافق  حمايد  موافق

  العبارة  إطالقا

% % % % % 

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

  ٣  املتوسط العام
  .املتوسط املعدل* 

  

أن املتوسط العام الجتاهات اموعـة الـضابطة        ) ١٠(ويتضح من اجلدول رقم     

، وال يوجد فقرات ضمن     )١,٧١(إىل  ) ٣,٩٤(، وتراوحت بنود املقياس من      )٣(يساوي  

 ٨ب اإلجيابية استجابات الطالب هلا استجابة إجيابية عالية، يف حني بلغت استجابات الطال     

 فقرة، ويف الوقـت نفـسه بلغـت         ١١فقرات، والفقرات اليت حتمل استجابات حمايدة       

 فقرات، واالستجابات اليت حتمل سلبية عالية فقرة واحدة فقـط،           ٨االستجابات السلبية   

من أفراد اموعة أن دراستهم للكيمياء تزيد مـن فهمهـم للظـواهر             % ٦٤,٧وأشار  

  . من أفراد اموعة أن مادة الكيمياء من املواد الصعبة% ٧٠,٦الطبيعية، كما يرى 

 الـذين درسـوا     -اجتاه طالب اموعة التجريبية األوىل    ) ١١(كما يوضح اجلدول رقم     

  . حنو الكيمياء- املختربات احملوسبةباستخدام

  .نتائج استجابات اموعة التجريبية األوىل لبنود املقياس " ١١" جدول رقم 

  وافق م

   متاما

غري موافق   غري موافق  حمايد  موافق

  العبارة  إطالقا

% % % % % 

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

  ٠,٧١  ٤,٤١  ٠  ٠  ١١,٨  ٣٥,٣  ٥٢,٩  .تساعد دراسة الكيمياء على تنمية التفكري العلمي

  ١,٠٥  ٤,٢٩  ٥,٩  ٠  ٥,٩  ٣٥,٣  ٥٢,٩  .الكيمياء من املواد احملببة إىل نفسي

  ٠,٩٩  ٤,٢٩  ٠  ١١,٨  ٠  ٣٥,٣  ٥٢,٩  . الكيمياء ممتعةدراسة مادة

  ١,٢٠  ٤,٠٦  ٥,٩  ٥,٩  ١١,٨  ٢٩,٤  ٤٧,١  .أشعر مبتعة أثناء ممارسة أنشطة الكيمياء
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 ٢٥٣

  وافق م

   متاما

غري موافق   غري موافق  حمايد  موافق

  العبارة  إطالقا

% % % % % 

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

  ٠,٩٣  ٣,٩٤  ٠  ٥,٩  ٢٣,٥  ٣٥,٣  ٢٩,٤  .دراسيت للكيمياء تزيد من فهمي للظواهر الطبيعية

  ١,٣٩  *٣,٩٤  ٤١,٢  ٣٥,٣  ٠  ٥,٩  ١١,٨  .أشعر بامللل أثناء حصص الكيمياء

  ٠,٨٠  ٣,٩٣  ٠  ٠  ٢٩,٤  ٣٥,٣  ٢٣,٥  .دراسة الكيمياء تساعدين على فهم بعض القضايا العلمية احلديثة

  ١,٣٦  *٣,٨٨  ٤١,٢  ٣٥,٣  ٥,٩  ٥,٩  ١١,٨  .أمتىن أن حتذف الكيمياء من املقررات الدراسية

  ١,١٧  *٣,٨٨  ٤١,٢  ٢٣,٥  ١٧,٦  ١٧,٦  ٠  . للوقتإضاعةالقراءة يف كتب الكيمياء 

  ١,٢٤  *٣,٨٢  ٣٥,٣  ٣٥,٣  ١١,٨  ١١,٨  ٥,٩  .يام الدراسة عندما ال أدرس حصة الكيمياءأحسن أ

  ١,١٧  *٣,٦٥  ٢٣,٥  ٤١,٢  ١٧,٦  ١١,٨  ٥,٩  .ال أعتقد أن مادة الكيمياء ضرورية للحياة

  ١,٤١  *٣,٦٥  ٤٧,١  ٠  ٢٩,٤  ١٧,٦  ٥,٩  .ال تساعد دراسة الكيمياء اليت نتعلمها على مواكبة التطور العلمي احلديث

  ١,٥٠  *٣,٦٥  ٣٥,٣  ٣٥,٣  ٥,٩  ٥,٩  ١٧,٦  .ال أهتم كثريا بالكيمياء

  ١,٤٥  ٣,٥٤  ١١,٨  ٥,٩  ١١,٨  ٢٣,٥  ٢٣,٥  .أشعر أنين حباجة لتعلم الكثري عن الكيمياء

  ١,٤٦  *٣,٥٣  ٤١,٢  ١١,٨  ١١,٨  ٢٩,٤  ٥,٩  .ال أشعر بفائدة من دراسة الكيمياء

  ١,٥٥  ٣,٥٣  ١٧,٦  ١١,٨  ٥,٩  ٢٩,٤  ٣٥,٣  .مادة الكيمياء من املواد اليت أتفوق فيها

  ١,١٢  ٣,٤١  ٥,٩  ١٧,٦  ١٧,٦  ٤٧,١  ١١,٨  .أفضل دراسة الكيمياء على غريها من املواد

  ١,٥١  ٣,٣١  ١٧,٦  ١٧,٦  ٥,٩  ٢٩,٤  ١٧,٦  .أتأمل بعض املواد الكيميائية يف املرتل للتعرف عليها

  ١,٦١  *٣,٢٩  ٢٩,٤  ٢٩,٤  ٥,٩  ١١,٨  ٢٣,٥  .ال أود أن أختصص يف الكيمياء يف دراسيت اجلامعية

  ١,٣٢  ٣  ٢٣,٥  ٠  ٢٩,٤  ٣٥,٣  ٥,٩  .أرغب يف قراءة املوضوعات اليت تنشر يف الصحف ذات الصلة بالكيمياء

  ١,٤١  *٢,٨٧  ١٧,٦  ٥,٩  ٢٩,٤  ١٧,٦  ١٧,٦  .املسائل احلسابية اليت ندرسها يف الكيمياء غري مهمة

  ٠,٩٦  *٢,٨٧  ٥,٩  ١١,٨  ٤٧,١  ٢٣,٥  ٥,٩  .الكيمياء مادة غري مرغوبة لدى أكثر الطالب

  ١,٣٨  *٢,٨٢  ١١,٨  ٢٣,٥  ٢٣,٥  ١٧,٦  ٢٣,٥  .أرى أن الكيمياء مادة صعبة

  ١,٤٠  *٢,٧١  ٥,٩  ٣٥,٣  ١١,٨  ١٧,٦  ٢٩,٤  .أشعر باخلوف من اختبار الكيمياء أكثر من املواد األخرى

  ١,٥٥  ٢,٥٣  ٤١,٢  ١١,٨  ١١,٨  ٢٣,٥  ١١,٨  .أحب أن احتفظ بكتب الكيمياء املدرسية

  ١,٣٧  ٢,٣٥  ٤١,٢  ١١,٨  ٢٣,٥  ١٧,٦  ٥,٦  .املذاكرة استذكر مادة الكيمياء أوالًكلما أبدأ 

  ١,٠٩  *٢,٢٤  ٥,٩  ٤٧,١  ١٧,٦  ٢٣,٥  ٥,٩  .أشعر باإلجهاد حينما أستذكر الكيمياء

  ١,٢٥  ٢,٢٤  ٣٥,٣  ٢٩,٤  ١٧,٦  ١١,٨  ٥,٩  .عندما أذهب إىل املكتبة أحاول البحث عن كتب الكيمياء لالطالع عليها

  ٣,٥  اماملتوسط الع
  .املتوسط املعدل* 
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 ٢٥٤

أن املتوسط العام الجتاهات اموعة التجريبيـة األوىل  ) ١١(ويوضح اجلدول رقم   

، وهذه النتيجة تدل علـى اجتـاه   )٣,٥(اليت درست باستخدام املختربات احملوسبة يساوي   

، وبلـغ   )٢,٢٤(إىل  ) ٤,٤١(، وتراوحت بنود املقياس من    )٩(إجيايب حسب اجلدول رقم   

 فقرات، يف حني بلغ عدد الفقرات اليت هلـا اسـتجابة   ٣ستجابات عالية اإلجيابية عدد اال 

 فقـرات، كمـا بلغـت       ٧ فقرة، وبلغت الفقرات اليت هلا استجابات حمايدة         ١٤إجيابية  

  . فقرات٣االستجابات السلبية 

من أفراد اموعة أن مادة الكيمياء من املواد املفضلة لديهم،          % ٨٨,٢وقد أشار   

من أفراد اموعة يشعرون باملتعة أثنـاء ممارسـة أنـشطة الكيميـاء             % ٧٦,٥ن  كما أ 

 سـوير  ،Heck) , (1990باستخدام املختربات احملوسبة، وهذا يتفق مع دراسـة هيـك           

(Swyer, 1997) ،) ،هـ١٤٢٧الشايع.(  

 اليت درسـت    -اجتاهات اموعة التجريبية الثانية   ) ١٢(كما يوضح اجلدول رقم     

  . حنو الكيمياء-اكاة احلاسوبيةباستخدام احمل

  . لبنود املقياسالثانيةنتائج استجابات اموعة التجريبية  " ١٢" جدول رقم 

  موافق 

   متاما

غري موافق   غري موافق  حمايد  موافق

  العبارة  إطالقا

% % % % % 

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

  ٠,٥٦  ٤,٢٤  ٠  ٠  ٥,٩  ٦٤,٧  ٢٩,٤  .يعيةدراسيت للكيمياء تزيد من فهمي للظواهر الطب

  ٠,٩٨  *٤,١٩  ٤٧,١  ٢٣,٥  ١٧,٦  ٥,٩  ٠  . للوقتإضاعةالقراءة يف كتب الكيمياء 

  ١,١٤  ٤,٠٦  ٥,٩  ٥,٩  ٥,٩  ٤١,٢  ٤١,٢  .تساعد دراسة الكيمياء على تنمية التفكري العلمي

  ١,٢٧  ٤,٠٠  ٥,٩  ١١,٨  ٥,٩  ٢٩,٤  ٤٧,١  .أشعر مبتعة أثناء ممارسة أنشطة الكيمياء

  ١,٢٤  *٣,٨٢  ٣٥,٣  ٣٥,٣  ١١,٨  ١١,٨  ٥,٩  .أشعر بامللل أثناء حصص الكيمياء
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 ٢٥٥

  موافق 

   متاما

غري موافق   غري موافق  حمايد  موافق

  العبارة  إطالقا

% % % % % 

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

  ١,٢٢  *٣,٦٥  ٢٩,٤  ٣٥,٣  ٥,٩  ٢٩,٤  ٠  .ال أعتقد أن مادة الكيمياء ضرورية للحياة

  ١,٢٠  *٣,٦٥  ٢٣,٥  ٤١,٢  ١١,٨  ١١,٨  ٥,٩  .أحسن أيام الدراسة عندما ال أدرس حصة الكيمياء

  ١,١٢  ٣,٥٩  ٥,٩  ١١,٨  ١٧,٦  ٤٧,١  ١٧,٦  .دراسة مادة الكيمياء ممتعة

  ١,٢٣  *٣,٥٣  ٢٩,٤  ٢٣,٥  ١٧,٦  ٢٩,٤  ٠  .ال أشعر بفائدة من دراسة الكيمياء

  ١,٦٦  *٣,٥٣  ٤١,٢  ٢٣,٥  ٥,٩  ٥,٩  ٢٣,٥  .أمتىن أن حتذف الكيمياء من املقررات الدراسية

  ١,١٢  ٣,٣٥  ٠  ٢٩,٤  ٥,٩  ٤٧,١  ١٧,٦  .الكيمياء من املواد احملببة إىل نفسي

  ١,٢٧  ٣,٣٥  ٥,٩  ٢٩,٤  ٥,٩  ٤١,٢  ١٧,٦  .لكيمياء من املواد اليت أتفوق فيهامادة ا

  ١,١٧  *٣,٣٥  ١٧,٦  ٣٥,٣  ١١,٨  ٣٥,٣  ٠  .ال أهتم كثريا بالكيمياء

  ١,٣٦  ٣,٢٩  ١٧,٦  ٥,٩  ٢٣,٥  ٣٥,٣  ١٧,٦  .دراسة الكيمياء تساعدين على فهم بعض القضايا العلمية احلديثة

  ١,٤٨  *٣,٢٤  ٢٣,٥  ٢٩,٤  ١١,٨  ١٧,٦  ١٧,٦  .اسيت اجلامعيةال أود أن أختصص يف الكيمياء يف در

  ١,٤٧  *٣,١٨  ٢٩,٤  ٥,٩  ٣٥,٣  ١١,٨  ١٧,٦  .ال تساعد دراسة الكيمياء اليت نتعلمها على مواكبة التطور العلمي احلديث

  ١,٥٤  ٣,١٣  ٢٣,٥  ١١,٨  ٥,٩  ٣٥,٣  ١٧,٦  .أتأمل بعض املواد الكيميائية يف املرتل للتعرف عليها

  ١,٥٨  *٣  ٢٣,٥  ٢٣,٥  ٥,٩  ٢٣,٥  ٢٣,٥  . من اختبار الكيمياء أكثر من املواد األخرىأشعر باخلوف

  ١,١٤  ٢,٩٤  ٥,٩  ٤١,٢  ١١,٨  ٢٥,٣  ٥,٩  .أفضل دراسة الكيمياء على غريها من املواد

  ١,٤٣  *٢,٩٤  ١١,٨  ٣٥,٣  ١١,٨  ١٧,٦  ٢٣,٥  .املسائل احلسابية اليت ندرسها يف الكيمياء غري مهمة

  ١,٥٤  ٢,٨٨  ٢٣,٥  ٢٣,٥  ١٧,٦  ١١,٨  ٢٣,٥  .تعلم الكثري عن الكيمياءأشعر أنين حباجة ل

  ١,٢٧  *٢,٦٥  ٥,٩  ٢٩,٤  ٥,٩  ٤١,٢  ١٧,٦  .أرى أن الكيمياء مادة صعبة

  ١,٤٦  *٢,٥٩  ٥,٩  ٣٥,٥  ٥,٩  ١٧,٦  ٣٥,٣  .أشعر باإلجهاد حينما أستذكر الكيمياء

  ١,٤٢  ٢,٤٧  ٢٩,٤  ٣٥,٣  ٥,٩  ١٧,٦  ١١,٨  .ءأرغب يف قراءة املوضوعات اليت تنشر يف الصحف ذات الصلة بالكيميا

  ١,١٠  ٢,٢٩  ٢٩,٤  ٢٩,٤  ٢٣,٥  ١٧,٦  ٠  .كلما أبدأ املذاكرة استذكر مادة الكيمياء أوالً

  ٠,٩٣  ١,٨٨  ٤١,٢  ٣٥,٣  ١٧,٦  ٥,٩  ٠  .أحب أن احتفظ بكتب الكيمياء املدرسية

  ٠,٨١  *١,٨٢  ٠  ٠  ٢٣,٥  ٣٥,٣  ٤١,٢  .الكيمياء مادة غري مرغوبة لدى أكثر الطالب

  ٠,٩٠  ١,٧٦  ٤٧,١  ٣٥,٣  ١١,٨  ٥,٩  ٠  .عندما أذهب إىل املكتبة أحاول البحث عن كتب الكيمياء لالطالع عليها

  ٣,٢  املتوسط العام

  .املتوسط املعدل* 
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 ٢٥٦

أن املتوسط احلسايب العام للمجموعـة التجريبيـة      ) ١٢(ويتضح من اجلدول رقم     

، وتراوحت نتـائج بنـود      )٣,٢(اويالثانية اليت درست باستخدام احملاكاة احلاسوبية يس      

، وبلغت االستجابات عالية اإلجيابية فقرة واحـدة، يف         )١,٧٦(إىل  ) ٤,٢٤(املقياس من   

 فقرة، كما بلغت ١٢ فقرات، وبلغت الفقرات احملايدة   ٩حني بلغت االستجابات اإلجيابية     

  . فقرات لالستجابات السلبية، وفقرة واحدة لالستجابات عالية السلبية٥

من أفراد اموعة أن دراسة الكيمياء تزيد من فهمهم للظواهر % ٩٤,١ أشار وقد

بأن دراسة الكيمياء باستخدام احلاسب اآليل تساعد علـى         % ٨٢,٤الطبيعية، كما أشار    

من أفراد اموعة أم يشعرون باملتعـة       % ٧٦,٥تنمية مهارات التفكري العلمي، وأشار      

ذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة احلـذيفي والـدغيم           أثناء ممارسة أنشطة الكيمياء، وه    

)٢٠٠٥.(  

مت حساب املتوسط احلـسايب واالحنـراف املعيـاري     الثانية   الفرضية   صحة   منوللتحقق  

  :وكانت النتائج كالتايل

   يف مقياس االجتاه حنو الكيمياءاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمجموعات الثالث " ١٣" جدول رقم 

  

  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العدد  اموعة
  ٨,١٣  ٣  ١٧  الضابطة

  ١٨,٨١  ٣,٥  ١٧  )بةاملختربات احملوس ( األوىلةالتجريبي
  ١٨,١٤  ٣,٢  ١٧  )احملاكاة (التجريبية الثانية
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 ٢٥٧

أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبيـة األوىل       ) ١٣(رقم  يتضح من اجلدول    و

، ويعد هذا االجتاه إجيابياً حسب      )٣,٥(ملختربات احملوسبة يساوي    اليت درست باستخدام ا   

، يف حني بلـغ املتوسـط احلـسايب     )٩جدول رقم   ( املقياس املتبع يف حتليل بنود املقياس       

للمجموعة الضابطة واموعة التجريبية الثانية اليت درست باستخدام احملاكاة احلاسـوبية           

 االجتاه حمايداً، وذلك حسب املقياس املتبع يف حتليل         على التوايل، ويعد هذه   ) ٣,٢(و  ) ٣(

  ).٩جدول رقم (بنود املقياس 

وللتأكد من داللة الفروق اإلحصائية مت حساب حتليل التباين األحادي، كما يف اجلـدول              

  ).١٤(رقم

   بني اموعاتلالجتاهاتحتليل التباين األحادي " ١٤"           جدول رقم 

  مستوى الداللة  قيمة الداللة  قيمة ف  متوسط املربعات  درجة احلرية  اتجمموع املربع  املصدر

  ٤٢٣,٠٨  ٢  ٨٦٤,١٥٦٩  بني اموعات

  ٣٥٢,٢٦  ٤٨  ١٦٩٠٨,٣٥٢٩  داخل اموعات

    ٥٠  ١٧٧٥٤,٥٠٩٨  اموع

٠,٣٠٩٨  ١,٢  
غري دالة 

  إحصائيا

  

، ) ٠,٠٥(ى  غري دالة إحصائياً عند مستو    " ف" أن قيمة  )١٤( رقم يتضح من اجلدول  و  

مقيـاس  وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعات الثالث يف              

  .الثانيةالفرضية يتم رفض  االجتاهات، وعليه

 ,Shaw) ؛Cavin,1981هـ؛ ١٤١٩، العبدالكرمي(  هذه النتيجة مع دراسةفقوتت

؛ ٢٠٠٥عبـدالفتاح، (  ال تتفق نتائج هـذه الدراسـة مـع دراسـات    ، يف حني1985
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 ٢٥٨

 ؛Omer, 1992 ؛ Burns, 1992؛ Hernandez, 1996؛ Swyer, 1997 ؛١٤٢٢،الـدغيم 

  .Okey, 1987)؛  Nakhleh, 1990 ؛١٩٩١،سالم واحلذيفي

وقد يعود السبب يف عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية إىل عامل الوقت، ألن              

ات احملوسبة  تـستغرق   واملخترب الوقت املخصص لتنفيذ التجربة قصري،فاحملاكاة احلاسوبية

وقتاً يف إعداد األجهزة  مقارنة بالطريقـة التقليديـة، كمـا أثبتـت ذلـك دراسـة                  

، إضافة إىل تدين بعض املهارات احلاسوبية لدى بعض الطالب، وطـول          (Choi,1995)شو

املنهج املقرر الذي يركز على اجلانب النظري بدرجة كبرية، ووجود بعض األعطال الفنية             

وعدم وجود األعداد الكافية من احلواسيب واسات لتنفيذ التجارب، إضافة          يف اسات   

  .إىل صغر حجم العينة
  

  :وينص السؤال على ما يلي :الثالثإجابة السؤال 

) اليت درست باستخدام املختربات احملوسـبة     (ما اجتاهات طالب اموعة التجريبية األوىل       

  ء؟حنو املختربات احملوسبة يف تدريس الكيميا

، حيث يوضح اجتاهات    )١٥(وميكن اإلجابة على السؤال من خالل مالحظة اجلدول رقم          

  .الطالب حنو استخدام املختربات احملوسبة يف تدريس مادة الكيمياء

  اجتاهات الطالب حنو املختربات احملوسبة) ١٥(جدول رقم 
  موافق

  متاما
  غري موافق  حمايد  موافق

غري موافق 

  العبارة  إطالقا

% % % % % 

ط املتوس

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

  ١,١٢  ٤,٤١  ٥,٩  ٠  ١١,٨  ١١,٨  ٧٠,٦  .عند جتهيز املخترب احملوسب أستطيع عمل التجربة بنفسي
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 ٢٥٩

  موافق

  متاما
  غري موافق  حمايد  موافق

غري موافق 

  العبارة  إطالقا

% % % % % 

ط املتوس

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

  ١,١١  ٤,٣٥  ٥,٩  ٠  ١١,٨  ١٧,٦  ٦٤,٧  .سهل االستخدام) Data Sudio(برنامج الكومبيوتر 

  ٠,٥٩  ٤,٢٩  ٠  ٠  ٥,٩  ٥٨,٨  ٣٥,٣  .زاد املخترب احملوسب من رغبيت للذهاب للمخترب

  ٠,٨٣  ٤,٢٤  ٠  ٥,٩  ٥,٩  ٤٧,١  ٤١,٢  .املخترب احملوسب أكثر تشويقا من املخترب العادي

  ١,٠٥  ٤,١٢  ٥,٩  ٠  ١١,٨  ٤١,٢  ٤١,٢  .زاد املخترب احملوسب من قناعيت بأمهية استخدام احلاسب اآليل يف التعليم

  ١,٢٢  ٤  ١١,٨  ٠  ٠  ٥٢,٩  ٣٥,٣  أفضلساعد املخترب احملوسب على استنتاج نتائج التجربة بصورة 

  ٠,٩٧  ٣,٩٤  ٠  ١١,٨  ١١,٨  ٤٧,١  ٢٩,٤  .زاد املخترب احملوسب من مهارات االستكشاف

  ٠,٩٣  ٣,٩٤  ٠  ٥,٩  ٢٣,٥  ٣٥,٣  ٢٩,٤  .جعل  املخترب احملوسب املفاهيم العلمية أكثر واقعية

  ٠,٩٩  ٣,٨٨  ٥,٩  ٠  ١٧,٦  ٥٢,٩  ٢٣,٥  .  أكثر للتفكري الناقد حول التجربة اوفر املخترب احملوسب وقت

  ١,١١  ٣,٨٨  ٠  ١٧,٦  ١١,٨  ٣٥,٣  ٣٥,٣  .زاد املخترب احملوسب من اجتاهايت اإلجيابية للحاسب اآليل

  ٠,٧٠  ٣,٨٨  ٠  ٠  ٢٩,٤  ٥٢,٩  ١٧,٦  .لدي رغبة كبرية يف استخدام املخترب احملوسب

  ٠,٨٨  ٣,٨٢  ٠  ١١,٨  ١١,٨  ٥٨,٨  ١٧,٦  اعتقد أن تعلمي زاد باستخدام املخترب احملوسب عن املخترب العادي

  ١,٣٣  ٣,٨٢  ٥,٩  ١١,٨  ٢٣,٥  ١١,٨  ٤٧,١  .قلل املخترب احملوسب من الوقت الالزم لتنفيذ التجارب

  ١,٣١  ٣,٧١  ٥,٩  ١٧,٦  ١١,٨  ٢٩,٤  ٣٥,٣  .ستطيع جتهيز املخترب احملوسب بنفسيأ

  ٠,٨٥  ٣,٧١  ٠  ٥,٩  ٣٥,٣  ٤١,٢  ١٧,٦  .املخترب احملوسب غري من رتابة تدريس الكيمياء

  ١  ٣,٦٥  ٠  ١٧,٦  ١٧,٦  ٤٧,١  ١٧,٦  .جعلين املخترب احملوسب أفهم الرسوم البيانية بعمق

  ٠,٩٣  ٣,٦٥  ٠  ١١,٨  ٢٩,٤  ٤١,٢  ١٧,٦  .زاد املخترب احملوسب من نظريت اإلجيابية حنو املواد العلمية

  ١,٢٢  ٣,٦٥  ٥,٩  ١١,٨  ٢٣,٥  ٢٩,٤  ٢٩,٤  .ساعدين املخترب احملوسب على تصحيح بعض املفاهيم العلمية اخلاطئة

  ١,٢٦  *٣,٤٤  ١٧,٦  ٣٥,٣  ٢٣,٥  ٥,٩  ١١,٨  .ال أرى أي ميزة لعمل التجارب بواسطة املخترب احملوسب عن املخترب العادي

  ١,٢٣  ٣,٤١  ١١,٨  ١١,٨  ١١,٨  ٥٢,٩  ١١,٨  .ساعدين املخترب املوحسب يف استيعاب املفاهيم العلمية بصورة أفضل من املخترب العادي

  ١,١٢  ٣,٤١  ١١,٨  ٥,٩  ١٧,٦  ٥٨,٨  ٥,٩  .وسب من رغبيت يف البحث العلميزاد املخترب احمل

  ١,٠٦  ٣,٤١  ٠  ٢٩,٤  ١١,٨  ٤٧,١  ١١,٨  .زاد املخترب احملوسب من مهارات استخدام احلاسب اآليل 

  ١,٠٦  ٣,٣٥  ٥,٩  ١١,٨  ٣٥,٣  ٣٥,٣  ١١,٨  .ادرسها أيؤدي استخدام املخترب احملوسب إىل زيادة قناعيت بالكيمياء اليت

  . الوقت الذي حيتاجه املخترب احملوسب ال يوازي الفائدة املرجوة منه
١,٠١  *٣,١٨  ٥,٩  ٣٥,٣  ٣٥,٣  ١٧,٦  ٥,٩  

  ٠,٦٢  ٣,١٢  ٠  ٠  ١١,٨  ٥٨,٨  ٢٣,٥  .زاد املخترب احملوسب من رغبيت يف التعلم

  ٣,٨  املتوسط العام
  .املتوسط املعدل* 
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 ٢٦٠

ملختربات احملوسـبة يف    اجتاهات الطالب حنو استخدام ا    ) ١٥(اجلدول رقم   يوضح  

، ويدل على أن االجتاه إجيـايب، وذلـك         )٣,٨(تدريس الكيمياء، وقد بلغ املتوسط العام       

( ، وتراوحت متوسطات بنود املقياس بـني        )٩(حسب التصنيف املعتمد يف اجلدول رقم       

، وهذا يدل على عدم وجود استجابات سلبية لدى أفراد اموعة، كما            )٣,١٢-٤,٤١

إىل % ٨٢,٤ستجابات الطالب تراوحت بني احملايدة واإلجيابية العالية، وأشار         يالحظ أن ا  

من % ٨٨,٣ سهل االستخدام، كما أشار (Data Studio)أن الربنامج املستخدم         

% ٧٠,٦أفراد اموعة أن املخترب احملوسب أكثر تشويقاً من املخترب التقليدي، كما أكد             

ب زاد من اجتاهام اإلجيابية حنو احلاسب اآليل، كما أشـار        من الطالب أن املخترب احملوس    

  .من أفراد اموعة أن املخترب احملوسب يقلل من الوقت الالزم لتنفيذ التجارب% ٥٨,٢

؛ Al-Shaya, 2003: (وتتفق تلك النتائج مع ما توصلت له بعض الدراسات، ومنها   

  )Stein, 1986؛ Adams and shram,1990؛ ١٤٢٦؛ الزهراين،١٤٢٧الشايع، 

  

  :وينص السؤال على ما يلي :الرابعإجابة السؤال 

حنو ) اليت درست باستخدام احملاكاة احلاسوبية (ما اجتاهات طالب اموعة التجريبية الثانية       

  استخدام احملاكاة احلاسوبية يف تدريس الكيمياء؟

 يوضح اجتاهات   ، حيث )١٦(وميكن اإلجابة على السؤال من خالل مالحظة اجلدول رقم          

  .الطالب حنو استخدام احملاكاة احلاسوبية يف تدريس مادة الكيمياء

  اجتاهات الطالب حنو احملاكاة احلاسوبية ) ١٦( جدول رقم 
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 ٢٦١

  موافق 

   متاما

غري   حمايد  موافق

  موافق

غري موافق 

  العبارة  إطالقا

% % % % % 

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

  ٠,٤٩  ٤,٦٥  ٠  ٠  ٠  ٣٥,٣  ٦٤,٧  .سهل االستخدام) Simulation(احلاسوبية برنامج احملاكاة 

  ٠,٨٦  ٤,٣٥  ٠  ٥,٩  ٥,٩  ٣٥,٣  ٥٢,٩  .زادت احملاكاة احلاسوبية من قناعيت بأمهية استخدام احلاسب اآليل يف التعليم

  ١,٢٩  ٤,١٨  ١١,٨  ٠  ٠  ٣٥,٣  ٥٢,٩  .تقلل احملاكاة احلاسوبية من الوقت الالزم لتنفيذ التجارب

  ١,٠٢٠  ٣,٩٤  ٥,٩  ١١,٨  ٠  ٤٧,١  ٣٥,٣  .زادت احملاكاة احلاسوبية من مهارات استخدام احلاسب اآليل 

  ١,٠٥  ٣,٨٨  ٠  ١٧,٦  ٥,٩  ٤٧,١  ٢٩,٤  . وفرت برامج احملاكاة احلاسوبية وقتا أكثر للتفكري الناقد حول التجربة 

  ١,٠٥  ٣,٨٨  ٥,٩  ٥,٩  ٥,٩  ٥٨,٨  ٢٣,٥  .احملاكاة احلاسوبية غريت من رتابة تدريس العلوم

  ١,١٧  ٣,٨٨  ٠  ١٧,٦  ١٧,٦  ٢٣,٥  ٤١,٢  .زادت احملاكاة احلاسوبية من اجتاهايت اإلجيابية للحاسب اآليل

  ٠,٩٧  ٣,٧٦  ٠  ١١,٨  ٢٣,٥  ٤١,٢  ٢٣,٥  .زادت برامج احملاكاة احلاسوبية من مهارات االستكشاف

  ١,٠٣  ٣,٧٦  ٥,٩  ٥,٩  ١١,٨  ٥٨,٨  ١٧,٦  .زادت احملاكاة احلاسوبية من نظريت اإلجيابية حنو املواد العلمية

  ١,١٧  *٣,٦٥  ٢٩,٤  ٢٩,٤  ١٧,٦  ٢٣,٥  ٠  .ال أرى أي ميزة لعمل التجارب بواسطة احملاكاة احلاسوبية عن املخترب العادي

  ١,٤٢  ٣,٤٧  ٥,٩  ٢٩,٤  ١١,٨  ١٧,٦  ٣٥,٣  .لدي رغبة كبرية يف استخدام احملاكاة احلاسوبية

  ٠,٩٦  ٣,٤٤  ٠  ٢٣,٥  ١١,٨  ٥٢,٩  ٥,٩  .لذهاب للمختربزادت احملاكاة احلاسوبية من رغبيت ل

  ١,٥٤  ٣,٣٥  ٢٣,٥  ٥,٩  ٥,٩  ٤١,٢  ٢٣,٥  .تساعد احملاكاة احلاسوبية على استنتاج نتائج التجربة بصورة أفضل

  ١,٠٥  ٣,٢٩  ٥,٩  ١١,٨  ٤١,٢  ٢٩,٤  ١١,٨  .تساعد احملاكاة احلاسوبية على تصحيح بعض املفاهيم العلمية اخلاطئة

  ١,٣٥  ٣,٢٤  ١١,٨  ٢٣,٥  ١١,٨  ٣٥,٣  ١٧,٦  .من رغبيت يف التعلمة احلاسوبية احملاكاتزيد 

  ١,١٥  ٣,٢٤  ٥,٩  ٢٣,٥  ٢٣,٥  ٣٥,٣  ١١,٨  .يؤدي استخدام احملاكاة احلاسوبية إىل زيادة قناعيت بالعلوم اليت ادرسها

  ١,٤٥  ٣,١٢  ١١,٨  ٣٥,٣  ٥,٩  ٢٣,٥  ٢٣,٥  .اعتقد أن تعلمي زاد باستخدام احملاكاة احلاسوبية عن املخترب العادي

  . الوقت الذي حتتاجه برامج احملاكاة احلاسوبية ال يوازي الفائدة املرجوة منها
١,٢٥  *٣,٠٦  ١٧,٦  ١٧,٦  ٢٣,٥  ٣٥,٣  ٥,٩  

تساعد برامج احملاكاة احلاسوبية يف استيعاب املفاهيم العلمية بصورة أفضل من املختـرب             
  .العادي

١,٥٦  ٢,٩٤  ٢٣,٥  ٢٣,٥  ١١,٨  ١٧,٦  ٢٣,٥  

  ١,٤١  ٢,٨٨  ٢٣,٥  ١٧,٦  ١٧,٦  ٢٩,٤  ١١,٨  .عل احملاكاة احلاسوبية املفاهيم العلمية أكثر واقعيةجت

  ١,٠٩  ٢,٧٦  ١١,٨  ٢٩,٤  ٣٥,٣  ١٧,٦  ٥,٩  .زادت احملاكاة احلاسوبية من رغبيت يف البحث العلمي

  ١,٤٢  ٢,٤١  ٣٥,٣  ٢٣,٥  ١٧,٦  ١١,٨  ١١,٨  .احملاكاة احلاسوبية أكثر تشويقا من املخترب العادي

  ٣,٥٠  املتوسط العام
  .املتوسط املعدل* 

أن املتوسط العام الجتاهات الطالب حنـو اسـتخدام         ) ١٦(ويتضح من اجلدول    

، وهذا يدل على أن االجتاه إجيـايب        )٣,٥(احملاكاة احلاسوبية يف تدريس الكيمياء يساوي       
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 ٢٦٢

( ب  ، وتراوحت متوسطات استجابات الطال    )٨(حسب التصنيف املعتمد يف اجلدول رقم       

من أفراد اموعة إىل أن احملاكـاة احلاسـوبية         %) ٨٨,٢(، وقد أشار    )٤,٦٥ -٢,٤١

زادت من قناعتهم بأمهية استخدام احلاسب اآليل يف التعليم، كما أن احملاكاة احلاسـوبية              

من أفراد اموعـة    %) ٥٨,٨(تقلل من الوقت الالزم لتنفيذ التجارب العملية، كما أفاد          

من %) ٤١,٢(اسوبية زادت من رغبتهم يف الذهاب ملخترب الكيمياء، وأكد          أن احملاكاة احل  

أفراد اموعة أن احملاكاة احلاسوبية تساعد على تصحيح بعض املفاهيم العلمية اخلاطئـة،             

من أفراد اموعة إىل  أن التعلم باستخدام احملاكاة احلاسـوبية ازداد            %) ٤٧(وقد أشار   

من أفراد اموعة أن املخترب العادي أكثر       % ٥٨,٣ كما يؤكد    مقارنة بالطريقة التقليدية،  

تشويقاً من احملاكاة احلاسوبية، وهذا يؤكد أن اخلربة املباشرة ال تعادهلا أي وسيلة أخـرى               

يف قيمتها التعليمية، إال أنه يف حالة عدم توفر املعمل املناسب فيمكن أن يقـوم املـتعلم                 

خدام احملاكاة احلاسوبية، أو يف حالة توضـيح بعـض          بإجراء بعض التجارب العملية باست    

  .األشياء الدقيقة اليت ال ميكن مالحظتها بالعني اردة
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 ٢٦٣

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  حمتويات الفصل اخلامس
  ملخص البحث والتوصيات واملقترحات

  

  
 .ملخص البحث -

 .التوصيات -

 .املقترحات -
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 ٢٦٤

  

  

  ملخص البحث

املختربات احملوسبة وبرامج احملاكاة  ستخداما هدفت هذه الدراسة إىل استقصاء أثر

، واملختـربات احملوسـبة     على حتصيل طالب املرحلة الثانوية واجتاهام حنو مادة الكيمياء        

  .وبرامج احملاكاة احلاسوبية

  :ويهدف البحث إىل الكشف عن

أثر تدريس الكيمياء باستخدام برامج احملاكاة واملختربات احملوسبة يف رفـع املـستوى              )١

لتحصيلي يف فصلي  احملاليل املوصلة للكهرباء واحلسابات املتعلقة باحلموض والقواعد           ا

 .لطالب الصف الثالث الثانوي مقارنة بالطريقة التقليدية 

أثر تدريس الكيمياء باستخدام برامج احملاكاة واملختربات احملوسبة يف تنمية اجتاهـات             )٢

واملختربات احملوسبة وبرامج احملاكـاة     طالب الصف الثالث الثانوي حنو مادة الكيمياء        

 .احلاسوبية

  : البحثأسئلة

 احلاسـوبية وبـرامج احملاكـاة   (MBL) املختربات احملوسـبة   ما أثر استخدام )١

Simulation) (؟ التحصيل الدراسيعلى  
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 ٢٦٥

 احلاسـوبية وبـرامج احملاكـاة   (MBL) املختربات احملوسـبة   ما أثر استخدام )٢

Simulation) (الكيمياء ؟ مادة  حنو ب الطال اجتاهاتعلى  

اليت درست باستخدام املختـربات     (ما اجتاهات طالب اموعة التجريبية األوىل        )٣

  حنو املختربات احملوسبة يف تدريس الكيمياء؟) احملوسبة

اليت درست باسـتخدام احملاكـاة      (ما اجتاهات طالب اموعة التجريبية الثانية        )٤

   تدريس الكيمياء؟حنو احملاكاة احلاسوبية يف) احلاسوبية

  :منهج البحث

 ملعرفـة أثـر املـتغريين املـستقلني      احلقيقي البحث املنهج التجرييبطُبق يف هذا  

 التحـصيل   :يف املتغريات التالية  ) يةبرامج احملاكاة احلاسوب  املختربات احملوسبة و  استخدام  (

ـ      العلمي واالجتاه حنو مادة الكيمياء،      اة احلاسـوبية،   واملختربات احملوسبة وبـرامج احملاك

  . هو تصميم االختبار البعدي مع جمموعتني جتريبينت وجمموعة ضابطةاملطبقوالتصميم 

  : جمتمع عينة البحث

) القـسم الطبيعـي  (ف الثالث الثانوي يتكون جمتمع البحث من مجيع طالب الص  

باملدارس احلكومية يف حمافظة الزلفي، والذين يدرسون يف الفصل الدراسي األول لعـام             

 طالبـا   ٥١ طالبا، وتتكون عينة البحث مـن        ١٦٨هـ،ويبلغ عددهم   ١٤٢٧/١٤٢٨

خمتـربات   اموعة التجريبية األوىل اليت تدرس باستخدام      موزعني على ثالث جمموعات،   
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 ٢٦٦

برامج احملاكاة احلاسوبية،    العلوم احملوسبة، واموعة التجريبية الثانية اليت تدرس باستخدام       

  .واموعة الضابطة

  

  :ت البحثأدوا

معلـم  دليل   معلم للمجموعة التجريبية األوىل،      دليل :تكونت أدوات البحث من   

اختبار حتصيلي لفصلي احملاليل املوصلة للكهرباء وحـسابات        للمجموعة التجريبية الثانية،    

، واملختربات احملوسبة وبرامج    مقياس االجتاه حنو مادة الكيمياء    موض والقواعد،   متعلقة باحل 

  .اسوبيةاحملاكاة احل

  : نتائج البحث

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـني اموعـات الـثالث يف متوسـط               

يلي ومقياس االجتاه حنو الكيمياء، إال أن املتوسط احلـسايب          الدرجات يف االختبار التحص   

ملقياس التحصيل واالجتاه للمجموعة التجريبية اليت درست باستخدام املختربات احملوسـبة           

موعة التجريبية األخرى اليت درست باستخدام احملاكاة احلاسوبية، واموعتان        أعلى من ا  

التجريبيتان أعلى يف متوسط التحصيل واالجتاه حنو الكيمياء من اموعة الضابطة، كمـا             

يوجد اجتاهات إجيابية حنو استخدام املختربات احملوسبة، حيث بلغ املتوسط العام الجتاهات            

للمجمـة الـيت درسـت      ) ٣,٥(، يف حني بلغ     )٣,٨(تربات احملوسبة   الطالب حنو املخ  

  .باستخدام برامج احملاكاة احلاسوبية، وهذا يدل على أن االجتاهات إجيابية يف كال احلالتني
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 ٢٦٧

  

  

  

  : التوصيات 

  : ، ميكن تقدمي التوصيات التاليةالبحثيف ضوء نتائج 

ستخدام املختـربات احملوسـبة     ام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم، سواء ا       تبين استخد  )١

(MBL) ،ةأو احملاكاة احلاسوبي (Computer Simulation).  

صة تعتمد على احملاكاة احلاسوبية، ويشترك يف       العمل على إنتاج برامج حاسوبية متخص      )٢

إعدادها عدد من املتخصصني يف املناهج وطرق التدريس ومادة الكيمياء، أو ترمجـة             

 .اكاة احلاسوبيةالربامج اليت تعتمد على احمل

 .ت احملوسبةتزويد خمتربات العلوم باألجهزة الالزمة لتطبيق مشروع املختربا )٣

تطوير املنهج مبفهومه الواسع، مع مراعاة الوقت الذي تستغرقه التجارب العملية أثنـاء     )٤

 .تصميم املناهج

ريسها  واملختربات احملوسبة يف تد    حتديد التجارب اليت ميكن توظيف احملاكاة احلاسوبية       )٥

بشكل أفضل مقارنة بالطريقة التقليدية، حبيث يدرك املعلم التجارب اليت ميكن تنفيذها            

 .باستخدام املختربات احملوسبة أو احملاكاة احلاسوبية
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 ٢٦٨

تفعيل استخدام املختربات التقليدية، من خالل تطبيق التجارب العملية الـيت ميكـن              )٦

 .تطبيقها باستخدام اخلربة العملية املباشرة

ريب املعلمني على استخدام التقنية احلديثة يف تدريس الكيمياء، ومنـها اسـتخدام             تد )٧

 .املختربات احملوسبة، وبرامج احملاكاة احلاسوبية

  

 :املقترحات

 أخرى مماثلة يف مقررات أخرى كالفيزياء واألحياء، مـع زيـادة            تإجراء دراسا  )١

 . على األقلالوقت املخصص لتنفيذ التجربة ليكون فصالً دراسياً كامالً

إجراء دراسات أخرى دف إىل تقصي أثر املختربات احملوسبة واحملاكاة احلاسوبية            )٢

الرسوم البيانية ومهارات التفكري املختلفة، ويف مراحـل     : على مهارات أخرى مثل   

  .تعليمية خمتلفة

إجراء دراسات دف إىل تقصي أثر التكامل بني الطريقـة العمليـة واسـتخدام       )٣

 .ب اآليل مثل املختربات احملوسبة وبرامج احملاكاة احلاسوبيةتقنيات احلاس
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  عــــــاملراج

  .املراجع العربية: أوالً 

  .املراجع األجنبية: ثانياً
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 ٢٧٠

  :املراجع العربية : أوالً 

  :الكتب) أ(

دار  :جدة. مباديء الكمبيوتر التعليمي لألفراد). ١٩٨٨( . فوزي طه؛ عبيد، وليم،إبراهيم
  .امة للنشر

). ٤ط.(مناهج البحث يف العلوم النفسية والتربويـة ). هـ١٤٢٥( . رجاء حممودأبوعالم،
  .دار النشر للجامعات: مصر

  

 :القـاهرة . تكنولوجيا التعليم  تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية). م١٩٩٦(  .أمحد، زاهر
  .املكتبة األكادميية

  

عـامل   :القاهرة. تكنلوجيا املعلومات وحتديث التعليم). م٢٠٠١(  .امساعيل، الغريب زاهر
  .الكتب

  
  

. املوسوعة العربية ملصطلحات التربية وتكنلوجيـا التعلـيم  ). م ٢٠٠١(  .امساعيل، ماهر
  .مكتبة الرشد :الرياض

  

تدريس العلوم يف املدارس الثانوية استراتيجيات تطوير ). م ٢٠٠٤( .تروبردج، ليسلي
ة حممد عبداحلميد، وعبداملنعم حسن، نادر السنهوري، حسن ترمج.(الثقافة العلمية

  .دار الكتاب اجلامعي :العني). ترياب
دار  :القـاهرة ). ترمجة جابر عبداحلميد جابر. (مهارات البحث التربوي). م١٩٩٣. (ر.ل جاي،

  .النهضة العربية
  

). عبدالسالم رضوان ة  ترمج. (طريق املستقبل .. املعلوماتية بعد اإلنترنت    ). م١٩٩٨. ( بيل ،جيتس
  .عامل املعرفة :الكويت

  
  

  

. تدريس العلوم بأسلوب حل املشكالت النظرية والتطبيـق ). م  ٢٠٠٠. ( احلارثي، إبراهيم أمحد  
  .مكتبة الشقري للنشر والتوزيع:الرياض
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 ٢٧١

مـستحدثات تكنولوجيـا التعلـيم يف عـصر     ). م٢٠٠٦(  .احللفاوي، وليد سامل حممد
  .دار الفكر: عمان.املعلوماتية

  
  

  .دار املعارف: القاهرة ).النموذج والتقومي( التربية البيئية). م ١٩٨٠(  .الدمرداش، صربي
  

مكتـب  :  الرياض.إطار مرجعي للتقومي التربوي). هـ١٤٢٢(  .إبراهيم مبارك، الدوسري
  .التربية العريب لدول اخلليج

  

مركـز  ارة التربية والتعلـيم،  ، وزاملختربات احملوسبة). هـ١٤٢٥( .الزهراين، حسني عمر
هــ  ١٠/٨/١٤٢٨مت استرجاعه يف    . اإلدارة العامة لتقنيات التعليم   ،  التطوير التربوي 

ــرابط  ــى الـــــــــــ  :علـــــــــــ
[http://informatics.gov.sa/ebook/modules.php?name=Downloads&d_o

p=getit&lid=34]   
  

 :عمان. تدريس العلوماالجتاهات وامليول العلمية يف ). هـ ١٤٠٩(  .زيتون، عايش حممود
  .مجعية عمال املطابع التعاونية

  

  .دار الشروق للنشر والتوزيع: عمان. أساليب تدريس العلوم). م٢٠٠١(  .زيتون، عايش
  

. تكنولوجيا التعليم يف عصر املعلومات واالتصاالت     ). م٢٠٠٤.( زيتون، كمال عبداحلميد  
  .عامل الكتب :القاهرة

  

  .دار طيبة :الرياض.  معلم العلومدليل).هـ١٤٢٣( .شعبة العلوم
  

. تدريس العلوم يف التعليم العام    ). هـ  ١٤١٨.( الشهراين، عامر عبداهللا؛ السعيد،سعيد حممد    
  .جامعة امللك سعود :الرياض

  

). ترمجة حممـد حـريب حـسن   .(احملاكاة يف التدريب اإلداري ).م ١٩٩٥( .شوفيليد، آلن
  .النظم العربية اإلدارية: القاهرة

  

 دار املسرية للنـشر  :، عمانمعجم التقنيات التربوية). م ١٩٩٧(  .ويف، عبداهللا امساعيلالص
  .والتوزيع
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 ٢٧٢

  .املكتبة األكادميية :القاهرة. الذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية). م٢٠٠٠(  .عبداهلادي، زين
  

القاهرة . ةتدريس العلوم والتربية العلمي). م١٩٧٠(  .عمرية، إبراهيم بسيوين؛ الديب، فتحي
  .مطبعة دار املعارف :

  

 :الريـاض . الكيمياء العامة). هـ ١٤١٢(  .العويس، أمحد عبدالعزيز؛ اخلويطر،سليمان محاد
  .دار اخلرجيي للنشر والتوزيع

  

دار : عمـان . احلاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية). هـ١٤٢٥(  .عيادات، يوسف أمحد
  .املسرية للنشر والتوزيع والطباعة

  

تربويات احلاسوب وحتديات مطلع القرن احلـادي       ). م٢٠٠٤. ( الفار، إبراهيم عبدالوكيل    
  .دار الفكر العريب :القاهرة. والعشرين

  

دار الفكـر  :  عمان.استخدام احلاسوب يف التعليم). م ٢٠٠٢( . الفار، إبراهيم عبدالوكيل
  .للطباعة والنشر والتوزيع

  

املدخل إىل التقنيات احلديثـة يف جمـال االتـصال    ). هـ ١٤١٨.(  فالته، مصطفى حممد 
  .جامعة امللك سعود :الرياض. والتعلم

  

: بريوت. )٥ط.(القاموس احمليط). هـ١٤١٦( .أبادي، جمد الدين حممد بن يعقوبالفريوز  
  .مؤسسة الرسالة

  

  .ع األمرييةاهليئة العامة لشئون املطاب: القاهرة. املعجم الوجيز). م ١٩٩٧(  .جممع اللغة العربية
  
  

  .دار عامل الكتب: الرياض. احلاسب واملنهج احلديث ). ١٩٩٨(  .مهدي، عبداهللا
  

: الريـاض . استخدام احلاسب اآليل يف التعلـيم ). هـ ١٤٢١(  .املوسى، عبداهللا عبدالعزيز
  .مكتبة الشقري

  

 التعلـيم  استخدام تقنية املعلومان واحلاسوب يف). هـ ١٤٢٣(  .املوسى، عبداهللا عبدالعزيز
  .مكتب التربية العريب لدول اخلليج:الرياض. األساسي
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 ٢٧٣

طـرق وأسـاليب   ). هــ  ١٤٢٣(  .د؛ وراشد، علي؛ وعبداهلادي، مـىن النجدي، أمح
 .دار الفكر العريب:القاهرة. واستراتيجيات حديثة يف تدريس العلوم

  
  

  

  :والرسائل اجلامعية البحوث) ب(
  
  
  

املختـرب  (أثر استخدام احلاسـوب ). م٢٠٠٤( .لشناق، قسيمأبو هوال، امفضي؛ البواب، عبري؛ ا
. يف تدريس الكيمياء على االجتاهات العلمية لطالب كلية العلوم باجلامعة األردنية          ) اجلاف

  .٤٣١-٤٠٩ ،)٢(٣٢. دراسات العلوم التربوية
  

التعرف على األخطاء املفاهيمية لدى طالبـات الـصف األول          ). م٢٠٠١. (أمبوسعيدي، عبداهللا 
جملـة مركـز    . الثانوي مبحافظة مسقط يف مادة األحياء باستخدام شبكة التواصل البنائية         

  .٦٥-٣١،)٢٥(١٣. البحوث التربوية
  

.  التربيـة  جملـة .استخدام احلاسوب كوسـيلة تعليميـة     ). م١٩٩٦. (األنصاري، حممد إمساعيل  
١٣٩-١٢٥، )٢٥(١١٦.  

  

ب التعليمي على التحصيل اآلين واملؤجل أثر استخدام احلاسو). م٢٠٠١(  .عبداهللا ضامن، بادي
رسالة ماجستري غري . لطلبة الصف العاشر األساسي يف مبحث الكيمياء يف حمافظة سلفيت 

  .نابلس: جامعة النجاح الوطنية. منشورة
  

أثر استخدام احلاسب اآليل يف تدريس األحياء علـى  ). هـ ١٤١٤. ( التركي، عثمان عبداحملسن  
رسالة ماجستري غـري  . ب الصف األول الثانوي مبدارس الرياض  التحصيل الدراسي لطال  

  .الرياض: قسم املناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة امللك سعود. منشورة
  

 .جملة مستقبل التربيـة العربيـة       . احملاكاة وتطوير التعليم  ). م٢٠٠٣. (صالح الدين حممد  ،  توفيق
٢٥٠ -٢٤٧، )٢٩(٩.  
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 ٢٧٤

االجتاهات احلديثة يف تدريس مادة الكيمياء لطلبة املرحلـة  ). هـ١٤١٠( .صاحل عبداهللا، جاسم
. يس الكيمياء يف املرحلـة الثانويـة      حبث مقدم يف ندوة االجتاهات احلديثة يف تدر       .الثانوية
  .الرياض:  التربية العريب لدول اخلليجمكتب

  

لة الثانوية يف اململكة طرائق وأساليب تعليم العلوم يف املرح). هـ١٤١٥( .احلديثي، صاحل سليمان
 -١٦٣،  )٢(٧ .جملة جامعة امللك سعود     . العربية السعودية والواليات املتحدة األمريكية    

١٩٩.  
  

باستخدام احلاسب أثر تدريس الكيمياء ). م٢٠٠٥( .خالد بن فهد؛ الدغيم، خالد إبراهيم، احلذيفي
 .دى طالب املرحلـة الثانويـة     اآليل يف تنمية التفكري العلمي واالجتاه حنو مادة الكيمياء ل         

  .١٩٩-١٠٣،١٣٠ .دراسات يف املناهج وطرق التدريس
  

تقنيات وأسـاليب حديثـة يف تـدريس     ). هـ،مجادى اآلخرة١٤١٥( .خالد بن فهد، احلذيفي
. يس علم األحياء يف املرحلة الثانوية     حبث مقدم يف ندوة االجتاهات احلديثة يف تدر       .األحياء
  .الرياض: ل اخلليج التربية العريب لدومكتب

  

  

  .١٩،١٣٩ .جملة بناة األجيال. احلاسوب مفتاح التعليم يف املستقبل). م١٩٩٦. (اخلوري، زياد
  

أثر تدريس الكيمياء باحلاسب اآليل لطالب املرحلة الثانويـة يف  ). هـ ١٤٢٢(  .الدغيم، خالد
قسم املناهج .  منشورةرسالة ماجستري غري.تنمية التفكري العلمي واالجتاه حنو مادة الكيمياء
  . الرياض: وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة امللك سعود

  
معوقات استخدام خمتربات العلوم باملرحلـة املتوسـطة    ).هـ١٤١٩(  .خالد إبراهيم، الرضيان

. رسالة ماجستري غري منشورة   .مبدينة الرياض من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني       
  . الرياض:  كلية التربية، جامعة امللك سعود،جيا التعليموسائل وتكنلوقسم 

  

جتربة املختربات احملوسبة يف تدريس العلوم للمرحلـة   ).هـ١٤٢٦( . عبدالرمحن حممد، الزهراين
. رسالة ماجستري غري منـشورة    .دراسة تقوميية "العربية السعودية   الثانوية مبدارس اململكة    

  . الرياض:  التربية، جامعة امللك سعود ، كليةوسائل وتكنلوجيا التعليمقسم 
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 ٢٧٥

أثر استخدام احلاسب اآليل يف تعليم العلوم       ).م١٩٩١. (سالم، سيد أمحد؛ احلذيفي، خالد بن فهد      
على التحصيل واالجتاه حنو العلم واالستدالل املنطقي لتالميذ الصف األول املتوسط مبدينة            

-٣٢٥،)٣(٤.  التربية،جامعة املنيـا   جملة البحث يف التربية وعلم النفس بكلية      . الرياض
٣٨١.  

  

فاعلية برنامج حملاكاة بعض التجـارب الكيميائيـة    ). م٢٠٠١(  .رحاب أمحد عبدالفتاح، سليم
باستخدام الكمبيوتر يف تنمية التحصيل، وبعض مهارات عمليات العلم واالجتـاه حنـو         

قسم املنـاهج   . رةرسالة ماجستري غري منشو    .الربنامج لدى طالب الصف األول الثانوي     
  . اإلسكندرية: جامعة اإلسكندريةوطرق التدريس، كلية التربية، 

  

دراسة بعض مشكالت تنفيذ منهج الكيمياء للسنة األوىل        ). هـ  ١٤٠٨. ( السليم، مالك حممد  
كليـة  .  رسالة ماجستري غري منـشورة     .يف املرحلة الثانوية مبدارس البنات مبدينة الرياض      

  .ياضالر: التربية للبنات
  

 تنمية بعض مهارات علىأثر استخدام معامل العلوم املتطورة ). هـ ١٤٢٥(  .ناهد حممد، الشايب
رسالة ماجـستري غـري     . ة االبتدائي املرحلةتالميذ   عمليات العلم واالجتاهات العلمية لدى    

جامعـة عـني    ،  البنات لآلداب والعلوم  قسم املناهج وطرق التدريس، كلية      . منشورة
  .ةالقاهر: مشس

  

واقع استخدام خمتربات العلوم احملوسبة يف املرحلـة الثانويـة   ). هـ١٤٢٧(  .الشايع، فهد سليمان
-٤٤١). ١(١٩. جملة جامعة امللـك سـعود     . واجتاهات معلمي العلوم والطالب حنوها    

٤٩٧ .  
  

عرض للواقع التدريسي ملادة الكيمياء يف مـدارس دولـة   ). هـ١٤١٠(  .خليل إبراهيم، شرب
حبث مقدم يف ندوة االجتاهـات احلديثـة يف تـدريس الكيميـاء يف املرحلـة                .البحرين
  .الرياض: التربية العريب لدول اخلليجمكتب.الثانوية

  

املعيقات اليت تواجه معلمي العلوم يف آدائهم التدريسي باملرحلـة  ). م١٩٩٣. (الشرقي، حممد راشد  
  .١٨٥ -١٤٣ ، ٢٨. الة التربوية. الثانوية مبدينة الرياض
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 ٢٧٦

أسباب عزوف الفتيات عن دراسة العلوم يف املرحلة الثانوية ). م١٩٩٩( .مشسان، أمحد عبدالرمحن
، ٥٩ .دراسات يف املناهج وطرق التدريس. واجلامعية جبامعة صنعاء حسب رأي الطالبات

٣٢-١.  
  

حتـصيل  تأثري استخدام استراتيجية املخترب اجلاف يف       ). م٢٠٠٤. (قسيم؛ أبوهوال،مفضي ،  الشناق
  .٤٣٢-٤٠٩،)٢(٣١. دراسات العلوم التربوية. طلبة العلوم يف اجلامعة األردنية

  

دراسة مسحية للنشاطات العملية املـصاحبة لتـدريس        ). م١٩٩٩. (الشهراين، عامر عبداهللا سليم   
 .جملة رسالة التربية وعلم الـنفس    . األحياء وبعض املتغريات املرتبطة ا يف املرحلة الثانوية       

١٠٢-١٠،٤٩.  
  
  

فاعلية برامج احملاكاة الكمبيوترية يف التحصيل واكتساب  ). م٢٠٠٤(  .صاحل أمحد شاكر، صاحل
قسم املناهج  . رسالة ماجستري غري منشورة   . املهارات العملية لدى طالب املرحلة الثانوية     

  .حلوان: حلوانوطرق التدريس، كلية التربية ، جامعة 
  

ر اإلدارة املدرسية يف تنشيط دور املعمل املدرسي وأثر دو ).هـ١٤١٧(  .هيفاء يوسف، صباغ
ذلك على التحصيل الدراسي لطالبات مادة العلوم بالصف السادس االبتدائي مبدينـة            

، كلية التربيـة،  اإلدارة التربوية والتخطيطقسم  . رسالة ماجستري غري منشورة   .مكة املكرمة 
  . مكة املكرمة : جامعة أم القرى

  

 واألحيـاء  ءواقع العلم املخربي يف تدريس الكيمياء والفيزيـا  ). م١٩٨٩(  .نعيمات، طبيشات
رسـالة  .للصف الثالث الثانوي العلمي يف املدارس الثانوي احلكومية يف مشـال األردن           

  . إربد: جامعة الريموك. ماجستري غري منشورة
  

حتـصيل طالبـات   أثر تدريس الكيمياء باحلاسب اآليل على ). هـ ١٤١٩(  .العبدالكرمي، إميان
رسالة . الصف األول الثانوي واجتاههن حنو مادة الكيمياء بإحدى املدارس مبدينة الرياض     

: قسم املناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة امللك سـعود         . ماجستري غري منشورة    
  .الرياض 

  

تكنولوجيا التعليم جملة . امليكروكمبيوتر وأدواره التربوية). هـ١٩٨٥( .عبداهللا، عبدالرحيم صاحل
 .٢٣٥-٢٠١،)٨(١٥  
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 ٢٧٧

  

أثر استخدام استراتيجية احملاكاة املنفذة مـن خـالل         ). م١٩٩٣. ( عادل موسى حممد  ،  العيسى
احلاسوب املساعد يف التحصيل الفوري واملؤجل لدى طالب الصف العاشر األساس يف            

  . األردن: اجلامعة األردنية .رسالة ماجستري غري منشورة.مبحث العلوم الطبيعية
  

واقع خمتربات العلوم يف املرحلة املتوسطة مبنطقة الريـاض         ). هـ  ١٤١٣. ( فهد عبداهللا ،  العيسى
ربية، جامعة  قسم املناهج وطرق التدريس، كلية الت     . رسالة ماجستري غري منشورة   . التعليمية

 .الرياض: امللك سعود

جريـدة اجلزيـرة، العـدد    م الثانوي، املختربات احملوسبة يف التعلي): م٢٠٠١( .الغامن، غامن حممد
ــت )١٠٤٧٥( ــى االنترنـــ ــرابط علـــ ــة األوىل، الـــ : ، الطبعـــ

[http://www.suhuf.net.sa/2001jazhd/jun/3/ln.htm] ــاريخ ، تـ
  .هـ٢٢/٥/١٤٢٧: الدخول على املوقع

آفاق تربويات احلاسوب بواعث الفلسفة ودواعي التطبيق ، ). م١٩٩٦. ( الفار، إبراهيم عبدالوكيل
  .٢٢٥-٢٠١، ٩وية،ترب

  

استخدام املختربات املدرسية يف تدريس العلوم الطبيعية      ).هـ١٤٢١. ( محد بن عبداهللا  ،  القميزي
رسـالة ماجـستري غـري      .يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني        

  . رياضال: ، كلية التربية، جامعة امللك سعود وسائل وتكنلوجيا التعليمقسم . منشورة
  

معوقات تدريس العلوم يف املرحلة املتوسـطة يف        ). هـ١٤١٤. (الكثريي، راشد؛ نشوان، يعقوب   
  .٥٠٥-٤٥٦، ١٠ .جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود. مدارس اململكة العربية السعودية

  

أثر استخدام برامج احلاسب اآليل يف مادة الفيزيـاء  ). هـ ١٤٢٠(  .اللهيب، إبراهيم بن عبداهللا
نـاهج  قسم امل . رسالة ماجستري غري منشورة   .  على حتصيل طالب الصف األول الثانوي     

  .الرياض: ، جامعة امللك سعودوطرق التدريس، كلية التربية
  
  

أثر استخدام طريقة احملاكاة باحلاسوب يف حتصيل طلبـة  ). هـ ١٤٢١(  .مائسة عوض، حمفوظ
رسالة ماجستري غـري    . ستمر بكلية عدن  املستوى الثاين اجلامعي لتجارب دوائر التيار امل      

  .عدن: عدنقسم املناهج وطرق التدريس، كلية التربية ، جامعة . منشورة
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 ٢٧٨

  
. جملة التربية . الكمبيوتر وسيلة مساعدة يف العملية التعليمية     ). م١٩٩٢.(املناعي، عبداهللا سامل  

٢٦٢-١٠١،٢٤١.  
  
  

 .جملـة دراسـات تربويـة     .  والتـدريب  األلعاب واحملاكاة يف التعليم   ). م١٩٩٢(.املشيقح، حممد 
٢٥-١٢،)٣٩(٧.  

  

أثر استخدام احلاسب اآليل يف تدريس العلوم على التحصيل ). م  ١٩٩٢(  .مصلوخ، حممد علي
رسالة ماجستري غري منشورة ، قسم . الدراسي لتالميذ الصف الثاين متوسط باملدينة املنورة

  .املدينة املنورة : ك عبدالعزيز، كلية التربية، جامعة امللاهج وطرق التدريساملن
  

العوامل املؤثرة يف حتصيل طالب التخصص العلمي يف املـدارس  ). م١٩٩٣( .املصوري، علي حممد
  .١٥٧-١٣١، ٦. جملة العلوم التربوية . الثانوية كما يقررها طالب منطقة أا التعليمية

  
 احلاسوب يف مادة العلوم أثر استخدام إحدى برجميات). هـ ١٤١٩(  .املطريي، سلطان هويدي

قسم وسائل  .  رسالة ماجستري غري منشورة    .على حتصيل طالب الصف السادس االبتدائي     
  .الرياض: ربية، جامعة امللك سعود التعليم ، كلية التاوتكنولوجي

  

أثر استخدام طريقة التعلم باحلاسوب يف حتصيل طلبة الـصف           ). م١٩٩٥. ( حسن علي ،  مالك
. رسالة ماجستري غري منشورة   .مبحث الكيمياء واجتاهام حنو احلاسوب    األول الثانوي يف    
  . األردن: جامعة الريموك

  

أسباب ضعف حتصيل طالبات الصف األول الثانوي يف مادة ). هـ ١٤٢٦(  .حناس، مها حممد
رسـالة  . الكيمياء ومقترحات عالجه حسب رأي املشرفات واملعلمـات والطالبـات         

: م املناهج وطرق التدريس، كلية التربية ، جامعة امللك سـعود          قس. ماجستري غري منشورة  
  .الرياض

  

مهام مدير املدرسة املتعلقة مبختربات العلـوم باملرحلـة          ).هـ١٤٢٠. ( سليمان إبراهيم ،  النملة
قسم اإلدارة  . رسالة ماجستري غري منشورة   .الثانوية مبدارس الرياض واقعها وأبرز عوائقها     

  . الرياض: ة، جامعة امللك سعود  كلية التربيالتربوية،
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مدى معرفة معلمي ومعلمات العلوم بدولة الكويـت        ). هـ١٤٢٣. (اهلدلق، عبداهللا بن عبدالعزيز   
جملة جامعة امللك سعود    . مبهارات احلاسوب وبرجمياته وكثافة استخدامهم هلا يف التدريس       

  .٧٠٥-١٥،٦٣٩. العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية
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  )١(ملحق رقم 
  تقارير التجارب 

  استخدام املختربات احملوسبةالعملية ب
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  محن الرحيمبسم اهللا الر

  

  بطاقة جتربة علمية حموسبة 
  

  
     الصف    اسم الطالب 

  

 .توصيل احملاليل للكهرباء: عنوان التجربة •

 .أن يستنتج الطالب سبب توصيل بعض احملاليل للكهرباء: اهلدف من التجربة •

ـ       :  اإلطار النظري للتجربـة • ى توصـيل       يؤدي ذوبان بعض املواد يف املاء إىل تكوين حماليل هلا القدرة عل
التيار الكهربائي، وينتج عن ذلك تفكك املذاب إىل جسيمات مـشحونة           

 ، وتسمى اجلسيمات املشحونة بشحنات موجبـة        (ions)تسمى أيونات 
،أمــا الــسالبة الــشحنة فتــسمى    (cation)بالكاتيونــات

، وتؤدي حركة هذه اجلسيمات إىل جعل احمللول ذا         (anion)باألنيونات
ملزيد من املعلومـات انظـر الكتـاب ص         .(لكهريبقدرة على التوصيل ا   

٩٤،٩٥( 

 :األدوات واملواد املستخدمة يف التجربة •
  . كؤوس زجاجية٥ -
 .ساق زجاجية للتحريك -
 .(NaCl)ملح طعام صلبحملول  -
 .حملو سكر املائدة -
 .CH3COOHمحض اخلل حملول  -
 .ماء مقطر -
 .ماء الصنبور -
 Conductivity Sensor.مستشعر قياس خاصية التوصيل الكهربائي -
  

  
 
 :إجراءات التجربة •

o  طريقة التعامل مع برنامجData Studio 
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 :باستخدام احلاسب املوجود أمامك -

 .    يف سطح املكتبDataStudio.lnk" أستوديو البيانات  "انقر نقرا مزدوجاً على رمز  )١
 .من شاشة بدأ التشغيل" إنشاء جتربة"اختر  )٢
تلقائيا وجود املستشعر، " أستوديو البيانات" اآليل، وسيكتشف وصل مستشعر التوصيلية باحلاسب )٣

 .وينشيء عرض إنشاء التجربة
 .سيظهر يف شاشة البيانات اسم املستشعر، وقائمة بالعروض )٤
 .اختر من قائمة العروض مقياس رقمي )٥
 .ضع املستشعر يف حملول ملح الطعام )٦
 .توصيللتسجيل بيانات القابلية لل" بدء تنفيذ التجربة"انقر زر  )٧
 .إلاء التجربة" إيقاف"انقر زر )٨
 .اشطف املستشعر مباء مقطر )٩

   مع بقية احملاليل٩ ،٨ ،٧ ،٦الفقرات  كرر  )١٠
 :نتائج التجربة •
 

  التوصیل  اسم المادة  م
  )سم/میكرو سیمنز(

  خاصیة التوصیل
موصل ، ضعیف التوصیل، غیر (

  )موصل
  مالحظات

        حملول ملح الطعام  ١
        حملول السكر  ٢
        حملول محض اخلل  ٣
        ماء مقطر   ٤
        ماء الصنبور   ٥

  

 :أسئلة  •

 ماذا تستنتج من التجربة ؟ )١
........................................................................................................................................................

 .  
........................................................................................................................................................

 .  

 ما سبب تفاوت احملاليل يف توصيلها للكهرباء؟ ) ٢
........................................................................................................................................................

 .  
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........................................................................................................................................................

 .  

 ؟  توصيال للتيار الكهربائي املاء املقطر ، أم ماء الصنبور، وملاذاأيهما أكثر) ٣
........................................................................................................................................................

 .  
........................................................................................................................................................

 .  

 )حاول التوصل إىل اإلجابة باستخدام التجربة العملية (ما العالقة بني التوصيلية وتركيز احمللول؟ ) ٤
........................................................................................................................................................

 .  
 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  بطاقة جتربة علمية حموسبة 
  

  
     الصف    اسم الطالب 

  

 )التوصيلية(خواص احلموض : عنوان التجربة •

 .أسباب تفاوت احلموض يف توصيلها للتيار الكهربائيج الطالب أن يستنت: اهلدف من التجربة •

 تـذوب احلمـوض يف املـاء، وتتفكـك إىل أيونـات موجبـة       :اإلطـار النظـري للتجربـة •
(cation)،   وأخرى سالبة (anion)  ،     وتتفـاوت احلمـوض يف

 :درجات تأينها يف املاء، فبعضها يتأين كلياً، كما يف املثال التايل
HCl (aq)  + H2O(l)               H3O+

(aq)   + Cl-
 (aq)     

  :، كما يف املثال التايلوبعضها اآلخر يتأين جزئيا             
CH3COOH + H2O(l)           H3O+

(aq)   + 
CH3COO-

 (aq)   
 )٩٧ملزيد من املعلومات انظر الكتاب ص (

 :األدوات واملواد املستخدمة يف التجربة •
  . كؤوس زجاجية٥ -
 .لتحريكساق زجاجية ل -
 .حملول محض الكلور -
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 .حملول محض النيتروجني -
 .محض اخلل حملول  -
 .حملول محض الكربيت -
 .حملول محض الفسفور -
 .ماء مقطر -
 Conductivity Sensor.مستشعر قياس خاصية التوصيل الكهربائي -
  

  
 
 :إجراءات التجربة •

 :باستخدام احلاسب املوجود أمامك -

 .    يف سطح املكتبDataStudio.lnk" و البيانات  أستودي"ا مزدوجاً على رمز رانقر نق .١
 .من شاشة بدأ التشغيل" إنشاء جتربة"اختر  .٢
تلقائيا وجود املستشعر، " أستوديو البيانات"وصل مستشعر التوصيلية باحلاسب اآليل، وسيكتشف  .٣

 .وينشيء عرض إنشاء التجربة
 .سيظهر يف شاشة البيانات اسم املستشعر، وقائمة بالعروض .٤
 .اختر من قائمة العروض مقياس رقمي .٥
 .محض الكلورضع املستشعر يف حملول  .٦
 .لتسجيل بيانات القابلية للتوصيل" بدء تنفيذ التجربة"انقر زر  .٧
 .إلاء التجربة" إيقاف"انقر زر .٨
 .اشطف املستشعر مباء مقطر .٩

   مع بقية احملاليل٩ ،٨ ،٧ ،٦الفقرات  كرر  .١٠
 :نتائج التجربة •
 

  توصیلال  المادةاسم   م
  مالحظات  )سم/میكرو سیمنز(

      محض الكلورحملول   ١
      حملول محض النيتروجني  ٢
      محض اخللحملول   ٣

      حملول محض الكربيت  ٤

      .حملول محض الفسفور   ٥
  

 :أسئلة  •
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 ؟اجلدول السابقماذا تستنتج من ) ١
........................................................................................................................................................

 .  
........................................................................................................................................................

 .  

  يف توصيلها للكهرباء؟ احلموضاوت ما سبب تف) ٢
........................................................................................................................................................

 .  
........................................................................................................................................................

 .  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  بطاقة جتربة علمية حموسبة 
  

  
     الصف    اسم الطالب 

  

 )التوصيلية(خواص القواعد : عنوان التجربة •

 .قواعد يف توصيلها للتيار الكهربائيأسباب تفاوت الأن يستنتج الطالب : اهلدف من التجربة •

 تـذوب القواعــد يف املــاء، وتتفكــك إىل أيونــات موجبــة  :اإلطـار النظـري للتجربــة •
(cation)،   وأخرى سالبة (anion)  ،     وتتفـاوت القواعـد يف

 :درجات تأينها يف املاء، فبعضها يتأين كلياً، كما يف املثال التايل
KOH (s)  + H2O(l)               K+

(aq)   + OH-
 (aq)     

  :، كما يف املثال التايلوبعضها اآلخر يتأين جزئيا             
NH3(aq)    + H2O(l)       =   NH4

+
(aq)   + OH-

 (aq)  
 )١٠١ملزيد من املعلومات انظر الكتاب ص (

 :األدوات واملواد املستخدمة يف التجربة •
  . كؤوس زجاجية٥ -
 .ساق زجاجية للتحريك -
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 .لصوديومحملول هيدروكسيد ا -
 .حملول هيدروكسيد البوتاسيوم -
 .حملول هيدروكسيد الباريوم -
 .حملول هيدروكسيد املغنيسيوم -
 .حملول كربونات الصوديوم -
 .حملول النشادر -
 Conductivity Sensor.مستشعر قياس خاصية التوصيل الكهربائي -
  

  
 
 :إجراءات التجربة •

 :باستخدام احلاسب املوجود أمامك -

 .    يف سطح املكتبDataStudio.lnk" أستوديو البيانات  " على رمز انقر نقرا مزدوجاً .١
 .من شاشة بدأ التشغيل" إنشاء جتربة"اختر  .٢
تلقائيا وجود " أستوديو البيانات"وصل مستشعر التوصيلية باحلاسب اآليل، وسيكتشف  .٣

 .املستشعر، وينشيء عرض إنشاء التجربة
 .ر، وقائمة بالعروضسيظهر يف شاشة البيانات اسم املستشع .٤
 .اختر من قائمة العروض مقياس رقمي .٥
 .هيدروكسيد الصوديومضع املستشعر يف  .٦
 .لتسجيل بيانات القابلية للتوصيل" بدء تنفيذ التجربة"انقر زر  .٧
 .إلاء التجربة" إيقاف"انقر زر .٨
 .اشطف املستشعر مباء مقطر .٩

  . مع بقية احملاليل٩ ،٨ ،٧ ،٦الفقرات  كرر  .١٠
 :بةنتائج التجر •
 

  التوصیل  المادةاسم   م
  مالحظات  )سم/میكرو سیمنز(

      حملول هيدروكسيد الصوديوم  ١

      .حملول هيدروكسيد البوتاسيوم  ٢
      .حملول هيدروكسيد الباريوم  ٣
      .حملول هيدروكسيد املغنيسيوم  ٤

      .حملول كربونات الصوديوم   ٥
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      .حملول النشادر  ٦
  

 :أسئلة  •

 ؟اجلدول السابقماذا تستنتج من ) ١
........................................................................................................................................................

 .  
........................................................................................................................................................

 .  

  يف توصيلها للكهرباء؟ القواعد ما سبب تفاوت  )٢
........................................................................................................................................................

 .  
........................................................................................................................................................

 .  
  
  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  بطاقة جتربة علمية حموسبة 
  

  
     الصف    اسم الطالب 

  

 . لبعض احملاليلPHقياس األس اهليدروجيين : تجربةعنوان ال •

 .أن يستنتج الطالب داللة األس اهليدروجيين) ١: اهلدف من التجربة •

 .أن يقيس الطالب األس اهليدروجيين عمليا لبعض احملاليل) ٢                  
، +H3Oتقاس درجة محوضة حملول ما بقياس تركيز أيون اهليدرونيوم       :اإلطار النظري للتجربـة •

وتتناسب قوة احلمض مع مقدار ما ينتج عنه يف احمللول املائي، ونظـراً             
ألن تركيز أيونات اهليدرونيوم واهليدروكسيد يف احملاليل املائية قليلـة          
نسبيا ويعرب عنها بأرقام صغرية، فقد اقترح العامل سورنسن مقياسا أسهل 

 ، ويطلق علـى     يعرب مبوجبه عن تركيز أيون اهليدرونيوم بأرقام بسيطة       
  PH هذا املقياس اسم األس اهليدروجيين

 )١٢١ملزيد من املعلومات انظر الكتاب ص (
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Connect to 
the sensor. 

Remove 
the bottle 
of buffer 
solution. 

 :األدوات واملواد املستخدمة يف التجربة •
 .عصري الليمون -
 )بيبسي كوال، سفن أب(مشروب غازي  -
 .شاي -
 .قهوة -
 .حملول هيدروكسيد الصوديوم -
 .حملو محض كربيت خمفف -
 .حملول محض اخلل -
 .لنب زبادي -
 .حليب -
 .محض الكلور -
 .ماء الصنبور -
 .ماء من إحدى حمطات التحلية -
 .مشروب بيبسي كوال -
 )عالج محوضة املعدة( حليب املغنيسيا  -
 .مشروب سفن أب -
 .مياه صحية -

 PH pH Sensor مقياس األس اهليدروجيينمستشعر  -
 
 :إجراءات التجربة •

 :باستخدام احلاسب املوجود أمامك -

 .    يف سطح املكتبDataStudio.lnk" أستوديو البيانات  " رمز انقر نقرا مزدوجاً على .١
 .من شاشة بدأ التشغيل" إنشاء جتربة"اختر  .٢

تلقائيا " أستوديو البيانات"، وسيكتشف  PH مقياس األس اهليدروجيينوصل مستشعر  .٣
 .وجود املستشعر، وينشيء عرض إنشاء التجربة

 . وقائمة بالعروضسيظهر يف شاشة البيانات اسم املستشعر، .٤
 .اختر من قائمة العروض مقياس رقمي .٥
 عصري الليمون  ضع املستشعر يف .٦
 .لتسجيل بيانات القابلية للتوصيل" بدء تنفيذ التجربة"انقر زر  .٧
 .إلاء التجربة" إيقاف"انقر زر .٨
 .اشطف املستشعر مباء مقطر .٩
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   مع بقية احملاليل٩ ،٨ ،٧ ،٦الفقرات  كرر  .١٠
 :نتائج التجربة •
 

  
  

 
 :أسئلة  •

 ؟اجلدول السابقماذا تستنتج من ) ١
.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  

   .POH و PHداللة ارسم مدرج احلموضة ب) ٢
.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

قراءة جھاز   المادةم اس  م
  PH مقیاس

  خواص المحلول
  مالحظات  )حمضي،متعادل،قاعدي(

       .عصري الليمون  ١
       .شاي أمحر  ٢
        .شاي أخضر  ٣
       .قهوة  ٤
     .حملول هيدروكسيد الصوديوم  ٥
     .حملول محض كربيت خمفف  ٦
     .حملول محض اخلل  ٧
     .لنب زبادي  ٨
     .حليب  ٩
     .لورمحض الك  ١٠
      .حليب املغنيسيا  ١١
     .ماء الصنبور  ١٢
     .ماء من إحدى حمطات التحلية  ١٣
     .مشروب بيبسي كوال  ١٤
     .مشروب سفن أب  ١٥
     .مياه صحية  ١٦
      .عصري الربيع  ١٨
      .ماء مقطر  ١٩
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.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  

حاول أن تثبت العالقة بالتجربة ما العالقة بني تركيز أيون اهليدرونيوم واألس اهليدروجيين؟    ) ٣
  .العملية

.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  

  
حاول أن تثبت العالقة ما العالقة بني تركيز أيون اهليدروكسيد واألس اهليدروجيين؟ ) ٤

  .بالتجربة العملية
.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  بطاقة جتربة علمية حموسبة 
  

  
     الصف    اسم الطالب 

  

 . حملاليل بعض األمالحPHقياس األس اهليدروجيين : ةعنوان التجرب •

 أن يصنف الطالب األمالح حسب نوع احلمض والقاعدة املشتق منـهما          : اهلدف من التجربـة •
 .باستخدام مستشعر األس اهليدروجيين

 :اإلطار النظري للتجربة •
بة والسالبة وال حيدث متيـؤ      عند إذابة ملح مشتق من محض قوي وقاعدة قوية فإنه يتفكك إىل أيوناته املوج             ) ١

 .هلذا امللح
عند إذابة ملح مشتق من محض ضعيف وقاعدة قوية يف املاء فإنه يتفكك إىل أيوناتـه املوجبـة والـسالبة                   ) ٢

وحيدث متيؤ لأليون املشتق من احلمض الضعيف منتجا أيونات اهليدروكسيد اليت تكـسب احمللـول الـصفة                 
  .القاعدية

ن محض قوي وقاعدة ضعيفة فإنه يتفكك يف املاء إىل أيوناتـه املوجبـة والـسالبة                عند إذابة ملح مشتق م    ) ٣
  .وحيدث متيؤ لأليون املشتق من القاعدة الضعيفة منتجا أيون اهليدرونيوم الذي يكسب احمللول الصفة احلمضية

  )١٤٦-١٣٨ملزيد من املعلومات انظر الكتاب ص (
  :أمثلة على بعض احلموض والقواعد * 
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 ٢٩٦

  أمحاض قوية  وية قواعد ق
NaOH HCl 
KOH H2SO4  

 HNO3 
 

 أمحاض ضعيفة قواعد ضعيفة
NH3  CH3COOH 
 HF 

 

 :األدوات واملواد املستخدمة يف التجربة •
 .حملول خالت الصوديوم -
 .حملول كلوريد األمونيوم -
 .حملول كلوريد الصوديوم -
 حملول خالت األمونيوم -

 PH pH Sensor مقياس األس اهليدروجيينمستشعر  -
 
 :إجراءات التجربة •

 ...باستخدام احلاسب املوجود أمامك 

 .    يف سطح املكتبDataStudio.lnk" أستوديو البيانات  "انقر نقرا مزدوجاً على رمز  .١
 .من شاشة بدأ التشغيل" إنشاء جتربة"اختر  .٢

 تلقائيا" أستوديو البيانات"، وسيكتشف  PH مقياس األس اهليدروجيينوصل مستشعر  .٣
 .وجود املستشعر، وينشيء عرض إنشاء التجربة

 .سيظهر يف شاشة البيانات اسم املستشعر، وقائمة بالعروض .٤
 .اختر من قائمة العروض مقياس رقمي .٥
 .حملول خالت الصوديوم  ضع املستشعر يف .٦
 .لتسجيل بيانات القابلية للتوصيل" بدء تنفيذ التجربة"انقر زر  .٧
 .إلاء التجربة" إيقاف"انقر زر .٨
 .اشطف املستشعر مباء مقطر .٩

   مع بقية احملاليل٩ ،٨ ،٧ ،٦الفقرات  كرر  .١٠
 :نتائج التجربة •
 

الحمض المشتق   المادة وصیغتھااسم   م
  منھ ونوعھ

القاعدة المشتق 
  منھا ونوعھا

  نوع الملح
  )حمضي،قاعدي،متعادل(

قراءة جھاز 
  PH مقیاس

      ............................ .خالت الصوديوم  ١
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 :أسئلة  •

 ؟اجلدول السابقماذا تستنتج من ) ١
...................................................................................................................................................................................

 ...........  
...................................................................................................................................................................................

 ...........  

 )محضي، قاعدي ، متعادل( صنف حماليل األمالح التالية حسب نوع احمللول ) ٢

   

  
  
  
  
  
 

  
  

     NH4Cl .كلوريد األمونيوم  ٢

     ............................ .كلوريد الصوديوم  ٣

     ............................ خالت األمونيوم  ٤

  نوع المحلول  المحلول وصیغتھ الكیمیائیة اسم   م
  )حمضي،قاعدي،متعادل(

     كلوريد البوتاسيوم  ١
   NH4NO3 نترات األمونيوم  ٢

   NaF   الصوديومفلوريد  ٣
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  )٢(ملحق رقم 
  

  تقارير التجارب 
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  احملاكاة احلاسوبيةاستخدام العملية ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  بطاقة جتربة علمية باستخدام برامج احملاكاة 
  

  
     الصف    اسم الطالب 

  

 .هرباءتوصيل احملاليل للك: عنوان التجربة •

 .أن يستنتج الطالب سبب توصيل بعض احملاليل للكهرباء: اهلدف من التجربة •

يؤدي ذوبان بعض املواد يف املاء إىل تكوين حماليل هلا القدرة على توصـيل التيـار   :  اإلطار النظري للتجربـة •
الكهربائي، وينتج عن ذلك تفكك املذاب إىل جـسيمات مـشحونة تـسمى             

ــسمى ا(ions)أيونــات ــة  ، وت ــشحنات موجب جلــسيمات املــشحونة ب
، وتـؤدي   (anion)،أما السالبة فتسمى باألنيونـات    (cation)بالكاتيونات

ملزيـد  .(حركة هذه اجلسيمات إىل جعل احمللول ذا قدرة على التوصيل الكهريب          
 )٩٤،٩٥من املعلومات انظر الكتاب ص 

 :إجراءات التجربة •
 . سطح املكتبعلى" التوصيلية"انقر نقرا مزدوجا على أيقونة  )١١
 .يف كأس التوصيل )  موالر٠,٥تركيز ( مللتر من حملول محض الكلور ١٠٠ضع  )١٢
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 ٣٠٠

 Connect. وصل الدائرة الكهربائية باستخدام أيقونة التوصيل )١٣
 .سجل مالحظاتك يف جدول النتائج )١٤
  .كر اخلطوات السابقة مع بقية احملاليل )١٥

 :نتائج التجربة •
 

  مالحظات  المشاھدة  المحلولاسم   م
     HClض الكلور مح  ١
     CH3COOHمحض اخلل   ٢
     NaOHهيدروكسيد الصوديوم  ٣
     NH3النشادر   ٤
     NaClملح الطعام   ٥

  

 :أسئلة  •

 ماذا تستنتج من التجربة ؟ )١
........................................................................................................................................................

 .  

 ما سبب تفاوت احملاليل يف توصيلها للكهرباء؟ ) ٢
........................................................................................................................................................

 .  
  لرحيمبسم اهللا الرمحن ا

  

  بطاقة جتربة علمية باستخدام احملاكاة 
  

  
     الصف    اسم الطالب 

  

 )التوصيلية(خواص احلموض : عنوان التجربة •

 .أسباب تفاوت احلموض يف توصيلها للتيار الكهربائيأن يستنتج الطالب : اهلدف من التجربة •

 بـة  تـذوب احلمـوض يف املـاء، وتتفكـك إىل أيونـات موج     :اإلطـار النظـري للتجربـة •
(cation)،   وأخرى سالبة (anion)  ،     وتتفـاوت احلمـوض يف

 :درجات تأينها يف املاء، فبعضها يتأين كلياً، كما يف املثال التايل
HCl (g)  + H2O(l)               H3O+

(aq)   + Cl- (aq)     
  :، كما يف املثال التايلوبعضها اآلخر يتأين جزئيا             

CH3COOH + H2O(l)           H3O+
(aq)   + 

CH3COO-
 (aq)   
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 ٣٠١

 )٩٧ملزيد من املعلومات انظر الكتاب ص (

 :إجراءات التجربة •
 .على سطح املكتب" التوصيلية"انقر نقرا مزدوجا على أيقونة  )١٦
 .acidانقر على أيقونة األمحاض  )١٧
 .مللتر من حملول محض الكلور يف كأس التوصيل ٢٠ضع  )١٨
 Connect. ة التوصيلوصل الدائرة الكهربائية باستخدام أيقون )١٩
 .سجل مالحظاتك يف جدول النتائج )٢٠
  .كرر اخلطوات السابقة مع بقية احملاليل )٢١

 :نتائج التجربة •
 

  مالحظات  المشاھدة  الحمضاسم   م
١  HCl     
٢  H2SO4     
٣  CH3COOH     
٤  HF     
٥  HC3H5O3     
٦  HNO2     
٧  HClO2     
٨  HNO3     

  

 :أسئلة 
 

 ؟اجلدول السابقماذا تستنتج من  )١
........................................................................................................................................................

 .  
........................................................................................................................................................

 .  

  يف توصيلها للكهرباء؟ احلموضما سبب تفاوت ) ٢
........................................................................................................................................................

 .  
........................................................................................................................................................

 .  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  باستخدام احملاكاةبطاقة جتربة علمية 
  

  
     الصف    اسم الطالب 

  

 )التوصيلية(خواص القواعد : التجربةعنوان  •

 .أسباب تفاوت القواعد يف توصيلها للتيار الكهربائيأن يستنتج الطالب : اهلدف من التجربة •

،وأخـرى  (cation) تذوب القواعد يف املاء، وتتفكك إىل أيونات موجبة :اإلطار النظري للتجربـة •
اء، فبعـضها   ، وتتفاوت القواعد يف درجات تأينها يف امل       (anion)سالبة    

 :يتأين كلياً، كما يف املثال التايل
KOH (s)  + H2O(l)               K+

(aq)   + OH-
 (aq)     
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 ٣٠٣

  :وبعضها اآلخر يتأين جزئيا ، كما يف املثال التايل            
NH3(aq)    + H2O(l)       =   NH4

+
(aq)   + OH-

 (aq)  
 )١٠١ملزيد من املعلومات انظر الكتاب ص (

 : التجربةإجراءات •
 .على سطح املكتب" التوصيلية"انقر نقرا مزدوجا على أيقونة  )١
 .Baseانقر على أيقونة القواعد  )٢
 .مللتر من حملول هيدروكسيد الصوديوم يف كأس التوصيل ٢٠ضع  )٣
 Connect. وصل الدائرة الكهربائية باستخدام أيقونة التوصيل )٤
 .سجل مالحظاتك يف جدول النتائج )٥
 .ة مع بقية احملاليلكرر اخلطوات السابق )٦

  :نتائج التجربة •
 

 مالحظات المشاھدة اسم الحمض م
١ NaOH   
٢ NH3   
٣ Ca(OH)2   
٤ (CH3)2NH   
٥ C6H5NH2   
٦ NH2OH   

  
 
 
  
 
 
 

 :أسئلة  •

 ؟اجلدول السابقماذا تستنتج من  )١
........................................................................................................................................................

 .  
........................................................................................................................................................

 .  

  يف توصيلها للكهرباء؟ عدالقواما سبب تفاوت ) ٢
........................................................................................................................................................

 .  
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 ٣٠٤

........................................................................................................................................................

 .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

   باستخدام احملاكاةبطاقة جتربة علمية 
  

  
     الصف    اسم الطالب 

  

 . لبعض احملاليلpHقياس األس اهليدروجيين : عنوان التجربة •

 . الطالب داللة الرقم اهليدروجيينأن يستنتج: اهلدف من التجربة •
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 ٣٠٥

، +H3Oتقاس درجة محوضة حملول ما بقياس تركيز أيون اهليـدرونيوم   :  اإلطار النظـري للتجربـة •
وتتناسب قوة احلمض مع مقدار ما ينتج عنه يف احمللول املائي، ونظراً ألن تركيز أيونات اهليـدرونيوم                 

ويعرب عنها بأرقام صغرية، فقد اقتـرح العـامل سورنـسن           واهليدروكسيد يف احملاليل املائية قليلة نسبيا       
مقياسا أسهل يعرب مبوجبه عن تركيز أيون اهليدرونيوم بأرقام بسيطة ، ويطلق على هذا املقياس اسـم                 

 )١٢١ملزيد من املعلومات انظر الكتاب ص (PH <األس اهليدروجيين
 
 :إجراءات التجربة •

 .على سطح املكتب" روجييناألس اهليد"انقر نقرا مزدوجا على أيقونة  )١
 .يف كأس التوصيل )  موالر٠,٠,٠١تركيز ( مللتر من حملول محض الكلور ١٠٠ضع  )٢
 ضع مستشعر األس اهليدروجيين يف احمللول )٣
 .سجل النتائج يف جدول النتائج )٤
  .كرر اخلطوات السابقة مع بقية احملاليل )٥

 :نتائج التجربة •
 

  
 

 :أسئلة  •

 ؟اجلدول السابقماذا تستنتج من ) ١
........................................................................................................................................................

 .  
........................................................................................................................................................

 .  

قراءة جھاز   ؟  المادة وصیغتھااسم   م
  PH مقیاس

  خواص المحلول
  )حمضي،متعادل،قاعدي(

        محض الكلور   ١

        محض الكربيت  ٢

          محض الفلور  ٣

        محض النيتروجني  ٤

٥   HNO2     
  

      هيدروكسيد الصوديوم  ٦

٧   KOH     
٨   NH3     
       هيدروكسيد الكالسيوم  ٩
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 ٣٠٦

   .POH و PHارسم مدرج احلموضة بداللة  )٢
........................................................................................................................................................

 .  
........................................................................................................................................................

 .  

  ما العالقة بني األس اهليدروجيين وتركيز أيون اهليدرونيوم واهليدروكسيد؟ )٧
  :لإلجابة على السؤال ، حاول تنفيذ النشاط التايل  
  مالحظات  PH قراءة جھاز مقیاس  التركيز   املادةاسم

       موالر٠,٠١ محض الكلور 
       موالر٠,٠٠١ محض الكلور 
       موالر٠,٠٠٠١ محض الكلور 

 

       موالر٠,٠١  هيدروكسيد الصوديوم
       موالر٠,٠٠١  هيدروكسيد الصوديوم
       موالر٠,٠٠٠١  هيدروكسيد الصوديوم

   
يدروجيين وتركيز ارسم العالقة بني األس اهل

  مأيون اهليدرونيو
ارسم العالقة بني األس اهليدروجيين وتركيز 

  أيون اهليدروكسيد
  

  
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                          

  

                          

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

   باستخدام برامج احملاكاةبطاقة جتربة علمية 
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     الصف    اسم الطالب 
  

 . حملاليل بعض األمالحPHس األس اهليدروجيين قيا: عنوان التجربة •

 أن يصنف الطالب األمالح حسب نوع احلمض والقاعدة املشتق منـهما          : اهلدف من التجربـة •
 .باستخدام مستشعر األس اهليدروجيين

عند إذابة ملح مشتق من محض قوي وقاعدة قوية فإنـه يتفكـك إىل             :اإلطار النظري للتجربـة •
ة وال حيدث متيؤ هلذا امللح، وعند إذابـة ملـح           أيوناته املوجبة والسالب  

مشتق من محض ضعيف وقاعدة قوية يف املاء فإنه يتفكك إىل أيوناتـه             
املوجبة والسالبة وحيدث متيؤ لأليون املشتق من احلمض الضعيف منتجا        
أيونات اهليدروكسيد اليت تكسب احمللول الصفة القاعدية، وعند إذابة         

دة ضعيفة فإنه يتفكك يف املاء إىل أيوناته ملح مشتق من محض قوي وقاع
املوجبة والسالبة وحيدث متيؤ لأليون املشتق من القاعدة الضعيفة منتجا          

  .أيون اهليدرونيوم الذي يكسب احمللول الصفة احلمضية
  )١٤٦-١٣٨ملزيد من املعلومات انظر الكتاب ص (

  
  أمحاض قوية  قواعد قوية 
NaOH HCl 
KOH H2SO4  

 HNO3 
 

 أمحاض ضعيفة قواعد ضعيفة
NH3  CH3COOH 
 HF 

  
 

 :إجراءات التجربة •
 .على سطح املكتب" األس اهليدروجيين"انقر نقرا مزدوجا على أيقونة  )٦
 .يف كأس التوصيل )  موالر٠,٠,٠١تركيز ( مللتر من حملول كلوريد الصوديوم ١٠٠ضع  )٧
 .ضع مستشعر األس اهليدروجيين يف احمللول )٨
 .دول النتائجسجل النتائج يف ج )٩

 .كرر اخلطوات السابقة مع بقية احملاليل )١٠
  
  
 :نتائج التجربة •
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 :أسئلة  •

 ؟اجلدول السابقماذا تستنتج من  )١
........................................................................................................................................................

 .  
........................................................................................................................................................

 .  
........................................................................................................................................................

 .  
........................................................................................................................................................

 .  

 .صنف حماليل األمالح التالية حسب مدرج احلموضة، باستخدام التجربة العملية )٢
   

  

  

  

الحمض المشتق منھ   المحلول وصیغتھ الكیمیائیةاسم   م
  ونوعھ

القاعدة المشتق منھا 
  ونوعھا

نوع 
  الملح

قراءة 
جھاز 
 مقیاس

PH  
          .كلوريد الصوديوم  ١

         CH3COONa .خالت الصوديوم  ٢

         NH4Cl .كلوريد األمونيوم  ٣

        .كربيتات الصوديوم  ٤

       NaNO3 نترات الصوديوم  ٥

         .خالت األمونيوم  ٦

        2 SO4(NH4 )  كربيتات األمونيوم  ٧

       K2SO4  كربيتات البوتاسيوم  ٨

  نوع المحلول  المحلول وصیغتھ الكیمیائیة اسم   م
  )حمضي،قاعدي،متعادل(

   KCl كلوريد البوتاسيوم  ١
   NH4NO3 نترات األمونيوم  ٢

   NaF  فلوريد الصوديوم  ٣
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  )٣(ملحق رقم 
  
  
  
  
  
  

 لفصلي  السلوكية يف اال املعريفهدافاأل
حسابات متعلقة باحلموض واإللكتروليتات 

  والقواعد
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 ٣١٠

  )  احملاليل املوصلة للكهرباء(اإللكتروليتات : الفصل الثالث 
  املستوى  اهلدف السلوكي  م
  فهم  . الكهربائيأن يصنف الطالب احملاليل من حيث التوصيل   ١
  تذكر   ةأن يعرف الطالب املادة اإللكتروتي   ٢
  تذكر   .ةأن يعرف الطالب املادة الالإلكتروتي   ٣
  فهم  أن يفسر الطالب عدم توصيل حملول السكر للتيار الكهربائي    ٤
  تذكر  .ات ليتأن يذكر الطالب أمثلة لكل قسم من  اإللكترو   ٥
  فهم   .ل محض اخللأن يعلل الطالب ضعف التوصيلية حمللو   ٦
  فهم  .أن يفرق الطالب بني التفكك والتأين    ٧
  فهم  أن يكتب الطالب معادلة تأين املاء   ٨
  تذكر  .أن يعدد الطالب أمثلة على احلموض   ٩
  تذكر  أن يذكر الطالب خواص احلموض    ١٠
  فهم  أن يكتب الطالب بعض املعادالت لتفكك احلموض   ١١
  تذكر   أن يعرف الطالب احلمض   ١٢
  تذكر  عدد الطالب أمثلة للقواعدأن ي   ١٣
  تذكر    أن يذكر الطالب خواص القواعد   ١٤
  فهم  أن يكتب الطالب بعض املعادالت لتفكك القواعد    ١٥
  تذكر  أن يعرف الطالب القاعدة    ١٦
  تذكر  .أن يعرف املادة املترددة    ١٧
  تذكر  .أن يذكر الطالب أمثلة للمواد املترددة   ١٨
  فهم  .ارصني مادة مترددة أن يعلل الطالب هيدروكسيد اخل   ١٩
  فهم  أن يعرف الطالب التعادل    ٢٠
  فهم  أن يعرف الطالب املعايرة    ٢١
  تذكر  .أن يعرف الطالب الدليل    ٢٢
  تذكر  .أن يعرف الطالب امللح    ٢٣
  تذكر  .أن يعدد الطالب أمثلة لألمالح    ٢٤
  فهم  .أن يستنتج الطالب نوع احمللول الناتج عن عملية التعادل   ٢٥
  تذكر  .طالب احلمض حسب نظرية أرهينيوسأن يعرف ال   ٢٦
  تذكر  .أن يعرف الطالب القاعدة حسب نظرية أرهينيوس   ٢٧
  تذكر  .أن يعدد الطالب مزايا نظرية أرهينوس    ٢٨
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 ٣١١

  املستوى  اهلدف السلوكي  م
  تذكر  أن يعدد الطالب عيوب نظرية أرهينوس   ٢٩
  تقومي  .أن  يقترح الطالب التعديالت املناسبة لنظرية أرهينوس   ٣٠
  تذكر  .ب نطرية الوري وبرونشدأن يعرف الطالب احلمض حس   ٣١
  تذكر  .أن يعرف الطالب القاعدة حسب نطرية الوري وبرونشد   ٣٢
  تذكر  أن يعدد الطالب مزايا نظرية الوري برونشتد   ٣٣
  تطبيق  .أن  يستنتج الطالب احلمض املقترن لقاعدة ما    ٣٤
  تطبيق  .أن يستنتج  الطالب القاعدة املقترنة حلنض ما   ٣٥
  تذكر  .ض حسب نظرية لويسأن يعرف الطالب احلم   ٣٦
  تذكر  .أن يعرف الطالب القاعدة  حسب نظرية لويس   ٣٧
  تطبيق  .أن حيدد الطالب احلمض من القاعدة حسب نظرية لويس لأليونات واجلزيئات   ٣٨
  

    .حسابات متعلقة باحلموض والقواعد : الرابعالفصل 
  املستوى  اهلدف السلوكي  م
  تذكر    . والقواعد يف حياتنا أن يتعرف  الطالب على أمهية األمحاض   ١
 [أن يستنتج الطالب أن قوة احلمض تتناسب طرديا مع تركيـز أيـون اهليـدرونيوم         ٢

[H3O+  
  فهم 

  وتركيـز أيـون      +H3O] [أن يكتب الطالب العالقة بني تركيز أيون اهليدرونيوم            ٣
   .-OH] [اهليدروكسيل  

  فهم 

  فهم   . يف احمللول املتعادل٧- ١٠× ا =-OH] [ و  +H3O] [أن يستنتج الطالب أن     ٤
  تطبيق    .-OH] [ بداللة   +H3O] [أن حيسب الطالب قيمة    ٥
  تطبيق    +H3O] [  بداللة -OH] [أن حيسب الطالب قيمة   ٦
  تطبيق    . +H3O] [أن يرسم الطالب مدرج احلموضة بداللة    ٧
  تذكر    .PHأن يعرف الطالب األس اهليدروجيين    ٨
  تذكر   .POHلب األس اهليدروكسيدي أن يعرف الطا   ٩
  فهم    .PHأن يستنتج الطالب العالقة الرياضية لألس اهليدروجيين    ١٠
  فهم    .POHأن يستنتج الطالب العالقة الرياضية لألس اهليدروكسيدي     ١١
  فهم    .POH و PHأن يستنتج الطالب العالقة بني    ١٢
  تذكر   .PHأن يكتب الطالب مدرج احلموضة بداللة    ١٣
  تذكر   .POHأن يكتب الطالب مدرج احلموضة بداللة    ١٤
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  املستوى  اهلدف السلوكي  م
  حتليل    . +H3O] [أن يستنتج الطالب نوع الوسط حمللول مائي بداللة    ١٥
  تطبيق   .أن يقيس الطالب األس اهليدروجيين لبعض احملاليل    ١٦
  تذكر   .أن يذكر الطالب تعريف احلمض القوي    ١٧
  تذكر   .أن يذكر الطالب أمثلة على احلموض القوية    ١٨
  تطبيق   .أن يكتب الطالب معادلة تفكك محض قوي    ١٩
  فهم  .  يف احلمض القوي  +H3O] [أن يستنتج الطالب تركيز  أيون اهليدرونيوم     ٢٠
  تطبيق  . حلمض قوي PHأن حيسب الطالب قيمة األس اهليدروجيين    ٢١
  تذكر   .أن يعرف الطالب القاعدة القوية    ٢٢
  تذكر   .واعد القوية أن يذكر الطالب أمثلة على الق   ٢٣
  تطبيق   .أن يكتب الطالب معادلة تفكك قاعدة قوية     ٢٤
  فهم   .  يف القاعدة القوية -OH] [أن يستنتج الطالب تركيز  أيون اهليدروكسيد     ٢٥
  تطبيق  . لقاعدة قوية   PHأن حيسب الطالب قيمة األس اهليدروجيين    ٢٦
  تذكر   .أن يعرف الطالب احلمض الضعيف     ٢٧
  تذكر   .ذكر الطالب أمثلة على احلموض الضعيفة  أن ي   ٢٨
  فهم   .أن يكتب الطالب معادلة تفكك محض ضعيف     ٢٩
  حتليل   . حلمض ضعيف Kaأن يستنتج الطالب قيمة ثابت االتزان    ٣٠
  فهم  Kaأن يقارن الطالب بني احلموض الضعيفة من خالل معرفة    ٣١
  فهم   .  يف احلمض الضعيف  +H3O] [أن يستنتج الطالب تركيز  أيون اهليدرونيوم     ٣٢
  تطبيق  . حلمض ضعيف  PHأن حيسب الطالب قيمة األس اهليدروجيين    ٣٣
  تذكر   .أن يعرف الطالب القاعدة  الضعيفة    ٣٤
  تذكر   .أن يذكر الطالب أمثلة على القواعد الضعيفة     ٣٥
  فهم   .أن يكتب الطالب معادلة تفكك قاعدة  ضعيفة    ٣٦
  حتليل   .  لقاعدة  ضعيفة Kbن  ثابت التفكك  أن يستنتج الطالب قانو   ٣٧
  فهم    .Kbأن يقارن الطالب بني القواعد الضعيفة من خالل معرفة     ٣٨
  فهم     يف القاعدة الضعيفة  -OH] [أن يستنتج الطالب تركيز  أيون اهليدروكسيد     ٣٩
  حتليل   لقاعدة  ضعيفة PHأن حيسب الطالب قيمة األس اهليدروجيين    ٤٠
  تذكر   . الطالب امللح أن يعرف   ٤١
  تذكر   .أن يعرف الطالب التميؤ    ٤٢
  فهم   .أن يصنف الطالب  األمالح حسب قوة وضعف احلمض والقاعدة املشتق منهما    ٤٣
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  املستوى  اهلدف السلوكي  م
  تطبيق  .أن ميثل الطالب مللح مشتق من محض قوي  وقاعدة قوية    ٤٤
  تطبيق  .أن ميثل الطالب لتميؤ ملح مشتق من محض ضعيف  وقاعدة قوية    ٤٥
  فهم  CH3COONa. يكتب الطالب معادلة متيؤ خالت الصوديوم أن   ٤٦
  حتليل   .  مللح قاعدي Khأن يستنتج الطالب ثابت التميؤ    ٤٧
  فهم    مللح قاعدي-OH] [أن يستنتج الطالب تركيز أيون اهليدروكسيد     ٤٨
  حتليل  .  عند متيؤ ملح قاعدي PHأن حيسب الطالب قيمة األس اهليدروجيين    ٤٩
  فهم    .NH4Clلطالب معادلة متيؤ كلوريد األمونيوم أن يكتب ا   ٥٠
  حتليل   .  مللح محضي  Khأن يستنتج الطالب ثابت التميؤ    ٥١
  فهم   .   مللح محضي  +H3O] [أن يستنتج الطالب تركيز أيون اهليدرونيوم     ٥٢
  تطبيق  .  عند متيؤ ملح محضي PHأن حيسب الطالب قيمة األس اهليدروجيين    ٥٣
  فهم  .الب لتميؤ ملح مشتق من محض ضعيف وقاعدة ضعيفة أن ميثل الط   ٥٤
  تذكر   .أن يذكر الطالب أثر حملول امللح على ورقة تباع الشمس    ٥٥
  تذكر   .أن يعرف الطالب احمللول املنظم    ٥٦
  تذكر  .أن ميثل الطالب حمللول منظم    ٥٧
  تذكر  .أن يذكر الطالب مكونات احمللول املنظم   ٥٨
  تطبيق   . حمللول منظم أن يكتب الطالب معادالت   ٥٩
  فهم   -OH و   +Hأن يشرح الطالب عمل احمللول املنظم عند تعرضه إلضافة كميات من    ٦٠
  تذكر   .أن يعرف الطالب املعايرة    ٦١
حجم معلوم من محض وقاعـدة      ( تركيز محض من الدالالت التالية     أن حيسب الطالب     ٦٢

  )وتركيز معلوم من قاعدة
  تطبيق 
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  )٤(قم ملحق ر
  

    
  

  بطاقة حتكيم االختبار التحصيلي 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

   حفظه اهللا   ..............................................................................................:الدكتور/ سعادة األستاذ
  ...السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

حث بإجراء دراسة علمية مكملة لنيل درجة املاجستري يف طرق تـدريس            يقوم البا   
املختربات احملوسبة وبرامج احملاكـاة   استخدام أثر" العلوم جبامعة امللك سعود، بعنوان 

، وقد قام الباحـث       "على حتصيل طالب املرحلة الثانوية واجتاهام حنو مادة الكيمياء        
يار من متعدد كأحد متطلبات الدراسة؛ ملوضوعات       بإعداد اختبار حتصيلي من نوع االخت     

من مادة  ) حسابات متعلقة باحلموض والقواعد   (و الرابع   ) اإللكتروليتات(الفصلني الثالث   
الكيمياء للصف الثالث الثانوي طبيعي، لذا يرجو الباحث من سعادتكم اإلطالع علـى              

أيكم السديد حول األمـور     جدول املواصفات واألهداف وأسئلة االختبار املرفقة وإبداء ر       
  :التالية
  .متثيل أسئلة االختبار للمحتوى •
 .مشولية أسئلة االختبار للمحتوى •
 .الصحة العلمية لألهداف ومستوياا وأسئلة االختبار •
 .الصحة اللغوية لألهداف وأسئلة االختبار •
 .جتانس البدائل •

 
 التكرم بتدوينها، شاكراً    وإذا كان هناك أي تعليق أو إضافة أو تعديل أو مالحظة فالرجاء           

  لكم حسن تعاونكم، واهللا حيفظكم ويرعاكم،،،
  
  

  الباحث
  يوسف بن فراج اجلوير

  هـ١٢/١٤٢٧
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 لثالثياالسم ا
 

  
........................................................................................................................................ 

 التخصص
 

  
........................................................................................................................................ 

 

 الدرجة العلمية وتارخيها
 

  
........................................................................................................................................ 

 

 املسمى الوظيفي
 

  
........................................................................................................................................ 

 

  /الكلیة/الجامعة
  المدرسة/اإلدارة

 

  
........................................................................................................................................ 

 

 الـمحكِّممعلومات عامة عن 
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وضوح 
الصياغة 

اللغوية للهدف 
  والسؤال

الصحة العلمية 
للهدف 

  لسؤالوا

مناسبة اهلدف 
  للمستوى

مناسبة السؤال 
  للمستوى

مناسبة السؤال 
  للهدف

مدى جتانس 
  البدائل

  م

  اهلدف
  
  

  )تروليتاتاإللك(

  السؤال  مستواه

حة
واض

د ما  
ىل ح
حة إ

واض
  

حة
واض

غري 
لمياً  
ح ع
صحي

د ما  
ىل ح
ح إ
صحي

  
لمياً
ح ع
صحي

غري 
  

سب
منا

د ما  
ىل ح
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سب
منا

د ما  
ىل ح
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سب
منا

ىل ح  
ب إ
ناس
م

  د ما
سب
 منا
غري

  
سة
جان
مت

د ما  
ىل ح
سة إ

جان
مت

  
سة
جان
ري مت

غ
  

  مالحظات

أن يذكر الطالب مثاال على احملاليـل         ١
  .اليت ال توصل التيار الكهربائي

  تذكر
  

  ....أي احملاليل التالية ال توصل التيار الكهربائي 
  .املاء املقطر) أ(
  .حملول السكر ) ب(
  . حملول ملح الطعام)  ج(
  .ربيتحملول محض الك)  د(

                                      

أن يذكر الطالب الغاز النـاتج عـن          ٢
  .تفاعل احلموض مع فلز اخلارصني

  .....تتفاعل احلموض مع فلز اخلارصني ويتصاعد عاز   تذكر
  .األكسجني) أ(
  . ثاين أكسيد الكربون)  ب(
  .اهليدروجني) ج(
  . النيتروجني)  د(

                                      

ـ      ٣ واتج تفاعـل   أن يستنتج الطالب ن
محض الكربيت مـع هيدروكـسيد      

  .الصوديوم

 مـع هيدروكـسيد     H2SO4يتفاعل محض الكربيت    ) ٣(  تطبيق
  .... ، وينتج NaOHالصوديوم 

   Na2SO4 + H2O) أ(
  NaOH + H2O)  ب(
  H2SO4 + H2O)  ج(
  NaCl + H2O)  د(
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 ٣١٩
  
  

ــوح  وضـ
ــصياغة  الـ
 اللغويــــة
ــدف  للهـ

  والسؤال

الـــصحة 
العلميـــة  
ــدف  للهـ

  والسؤال

مناسبة اهلدف  
  للمستوى

مناســــبة 
ــسؤال  الـ

  للمستوى

مناســــبة 
ــسؤال  الـ

  للهدف

مدى جتانس  
  البدائل

  السؤال  مستواه  اهلدف  م

حة
واض

د ما  
ىل ح
حة إ

واض
  

حة
واض

غري 
مياً  
 عل
حيح

ص
د ما  

ىل ح
ح إ
صحي

  
مياً
 عل
حيح

 ص
غري

  
سب
منا

د ما  
ىل ح
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سب
منا

  
ناس
م

د ما
ىل ح
ب إ

  
سب
 منا
غري

  
سب
منا

د ما  
ىل ح
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سة
جان
مت

د ما  
ىل ح
سة إ

جان
مت

  
سة
جان
ري مت

غ
  

  مالحظات

أن يتعرف الطالب على العالقة البيانية   ٤
بني التوصيلية وتركيز حملول ملح 

  .الطعام

ميكن توضيح العالقة بني التوصيلية وتركيز حملول ملح الطعام           تطبيق
  ... التايل من خالل الشكل البياين

  
  
  
  
  
  
  

                                      

أن يذكر الطالب مثاال على املواد   ٥
  .املترددة

  ..... أي املواد التالية تعترب مادة مترددة  تذكر 
   HNO3) أ(
   KOH)  ب(
  H2SO4)  ج(
   Al(OH)3)  د(

                                      

  
  
  
  

 التركيز

يلية
وص
الت

 

 التركيز

يلية
وص
الت

 

 التركيز

يلية
وص
الت

 

 التركيز

يلية
وص
الت
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 ٣٢٠
وضوح 
الصياغة 
اللغوية 
للهدف 
  لوالسؤا

الصحة 
العلمية 
للهدف 
  والسؤال

مناسبة اهلدف 
  للمستوى

مناسبة 
السؤال 
  للمستوى

مناسبة 
السؤال 
  للهدف

مدى جتانس 
  البدائل

  السؤال  مستواه  اهلدف  م

حة
واض

د ما  
ىل ح
حة إ

واض
  

حة
واض

غري 
لمياً  
ح ع
صحي

د ما  
ىل ح
ح إ
صحي

  
لمياً
ح ع
صحي

غري 
  

سب
منا

د ما  
ىل ح
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سب
منا

د ما  
ىل ح
ب إ
ناس
م

  
غري

سب
 منا

  
سب
منا

د ما  
ىل ح
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سة
جان
مت

د ما  
ىل ح
سة إ

جان
مت

  
سة
جان
ري مت

غ
  

  مالحظات

أن يعلل الطالب احلمـضية       ٦
الضعيفة حلمض اخلل حسب    

  .نظرية أرهينيوس

  استيعاب
  )فهم(

 محـضا  CH3COOHحسب نظرية أرهينيـوس ، يعتـرب    
  ......يتأين ضعيفا ألنه 

  . درونيومجزئيا يف املاء لينتج أيونات اهلي) أ(
  .كليا يف املاء لينتج أيونات اهليدرونيوم)  ب(
  .روكسيددكليا يف املاء لينتج أيونات اهلي)  ج(
  .روكسيددجزئيا يف املاء لينتج أيونات اهلي)  د(

                                      

أن يذكر الطالـب مقيـاس        ٧
قوة القاعدة حسب نظريـة     

  .الوري وبرونستد

 حسب نظريـة الوري وبرونـشتد     أحد مقاييس قوة القاعدة       تذكر
   ....سهولة

  . استقبال الزوج االلكتروين) أ(
  . استقبال الربوتون)  ب(
  . منح الزوج اإللكتروين)  ج(
  . منح الربوتون)  د(

                                      

أن يتعرف الطالـب علـى        ٨
احلمـــض املقتـــرن  

  (NH3)باألمونيا

  استيعاب
  )فهم(

  ..... هو NH3احلمض املقترن  بالنشادر 
   -OH) أ(
NH2)  ب(

-  
NH4)  ج(

+  
   H2O)  د(
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 ٣٢١
  
  

وضوح 
الصياغة 
اللغوية 
للهدف 
  والسؤال

الصحة 
  العلمية

مناسبة اهلدف 
  للمستوى

مناسبة 
السؤال 
  للمستوى

مناسبة 
السؤال 
  للهدف

مدى جتانس 
  البدائل

  السؤال  مستواه  اهلدف  م

حة
واض

د ما  
ىل ح
حة إ

واض
  

حة
واض

غري 
مياً  
 عل
حيح

ص
د ما  

ىل ح
ح إ
صحي

  

لمياً
ح ع
صحي

غري 
  

سب
منا

د ما  
ىل ح
ب إ
ناس
م

  

سب
 منا
غري

  

سب
منا

د ما  
ىل ح
ب إ
ناس
م

  

سب
 منا
غري

  

سب
منا

د ما  
ىل ح
ب إ
ناس
م

  

سب
 منا
غري

  

سة
جان
مت

د ما  
ىل ح
سة إ

جان
مت

  

سة
جان
ري مت

غ
  

  مالحظات

أن مييز الطالب بني احلموض       ٩
والقواعد حـسب نظريـة     

  .لويس

  استيعاب
  )فهم(

  ...أحد املواد التالية يعترب محض حسب نظرية لويس
  H2O) أ(
   PF3)  ب(
   -F)  ج(
   AlCl3)  د(

                                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٢٢
  
  

وضوح 
الصياغة 
اللغوية 
للهدف 
  والسؤال

الصحة 
العلمية 
للهدف 
  والسؤال

دف مناسبة اهل
  للمستوى

مناسبة 
السؤال 
  للمستوى

مناسبة 
السؤال 
  للهدف

مدى جتانس 
  البدائل

  م

  اهلدف
  

حسابات متعلقة (
  )باحلموض والقواعد

  السؤال  مستواه

حة
واض

 ما  
حد

ىل 
حة إ

واض
  

حة
واض

غري 
مياً  
 عل
حيح

ص
 ما  
حد

ىل 
ح إ
صحي

  
مياً
 عل
حيح

 ص
غري

  
سب
منا

 ما  
حد

ىل 
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سب
منا

 ما  
حد

ىل 
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سب
منا

 ما  
حد

ىل 
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
م

سة
جان
ت

 ما  
حد

ىل 
سة إ

جان
مت

  
سة
جان
ري مت

غ
  

  مالحظات

أن حيسب الطالب تركيز أيون       ١
ــون  ــة أي ــدرونيوم بدالل اهلي

  .اهليدروكسيد

  استيعاب
  )فهم(

 ٩-١٠×١ = -OH] [حملول مائي تركيز أيون اهليدروكـسيد     
، لـذا فـإن تركيـز أيـون     ْ م ٢٥موالر ، عند درجة حرارة   

  ... يساوي[+H3O]      اهليدروين
  ٢٣-١٠×١) أ(
  ٥-١٠×١)  ب(
  ٩-١٠×١)  ج(
  ٥-١٠×٩)  د(

                                      

أن يقارن الطالب بني احملاليـل        ٢
  .بداللة األس اهليدروجيين

  استيعاب
  )فهم(

  احملاليل التالية أعلى محضية ؟أي
  ٩ = POH) أ(
  ٢ = POH)  ب(
  ٣ = PH)  ج(
 ٧ = PH)  د(
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 ٣٢٣
وضوح 
الصياغة 
اللغوية 
للهدف 
  والسؤال

الصحة 
العلمية 
للهدف 
  والسؤال

مناسبة اهلدف 
  للمستوى

مناسبة 
السؤال 
  للمستوى

مناسبة 
السؤال 
  للهدف

مدى جتانس 
  البدائل

  م

  اهلدف
  

متعلقة حسابات (
  )باحلموض والقواعد

  السؤال  مستواه

حة
واض

 ما  
حد

ىل 
حة إ

واض
  

حة
واض

غري 
مياً  
 عل
حيح

ص
 ما  
حد

ىل 
ح إ
صحي

  
غ

مياً
 عل
حيح

 ص
ري

  
سب
منا

 ما  
حد

ىل 
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سب
منا

 ما  
حد

ىل 
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سب
منا

 ما  
حد

ىل 
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سة
جان
مت

 ما  
حد

ىل 
سة إ

جان
مت

  
سة
جان
ري مت

غ
  

  مالحظات

أن يستنتج الطالب تركيز أيون       ٣
ــة األس   ــدرونيوم بدالل اهلي

  .اهليدروجيين

فظة الزلفي ، ووجد أن قـيم  مجعت عينة من مياه األمطار يف حما     حتليل
 .... ، لذا فإن هذه املياه ٦,٣ = PHاألس اهليدروجيين 

 ٧-١٠×٥= [+H3O] دية ، وموالرية أيـون اهليـدرونيوم  قاع) أ(
  .موالر

  .موالر٥= [+H3O] قاعدية ، وموالرية أيون اهليدرونيوم )  ب(
 ٧-١٠×٥= [+H3O] وموالرية أيون اهليدرونيوم محضية،)  ج(

  .موالر
 .موالر٥= [+H3O] محضية ، وموالرية أيون اهليدرونيوم )  د(

                                      

أن حيسب الطالب قيمة األس       ٤
اهليدروجيين حلمض الكلـور،    

  .بداللة التركيز

، )  موالر ٠,٠١(  تركيزه   HClحملول مائي من محض الكلور        تطبيق
  ....فإن قيمة األس اهليدروجيين تساوي 

  .صفر) أ(
  ١)  ب(
  ٢)  ج(
  ٣)  د(

                                      

ــب األس   ٥ ــسب الطال أن حي
ــول   ــدروجيين حمللـ اهليـ
هيدروكسيد الصوديوم بداللة   

  .التركيز

   تركيزه يساوي  NaOHحملول مائي هليدروكسيد الصوديوم       تطبيق
  ..إن قيمة األس اهليدروجيين تساوي، ف)  موالر٠,٠٠٥( 
  ٢,٣) أ(
  ١,٣)  ب(
  ١١,٧)  ج(
  ١٢,٦)  د(
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 ٣٢٤
  

ــوح  وضـ
ــصياغة  الـ
اللغويــــة 
ــدف  للهـ

  والسؤال

الـــصحة 
العلميـــة  
ــدف  للهـ

  والسؤال

مناسبة اهلدف  
  للمستوى

مناســــبة 
ــسؤال  الـ

  للمستوى

مناســــبة 
ــسؤال  الـ

  للهدف

مدى جتانس  
  البدائل

  السؤال  مستواه  اهلدف  م

حة
واض

د ما  
ىل ح
حة إ

واض
  

حة
واض

غري 
لمياً  
ح ع
صحي

د ما  
ىل ح
ح إ
صحي

  
غ

لمياً
ح ع
صحي

ري 
  

سب
منا

د ما  
ىل ح
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سب
منا

د ما  
ىل ح
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سب
منا

د ما  
ىل ح
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سة
جان
مت

د ما  
ىل ح
سة إ

جان
مت

  
سة
جان
ري مت

غ
  

  مالحظات

أن يقــارن الطالــب بــني   ٦
احلمــوض بداللــة ثابــت 

  التفكك 

  استيعاب
  )فهم(

  : تساوي  لكل من األمحاض التاليةKaإذا علمت أن قيمة 
A = ٤- ١٠ × ٥,١ ، B = ٥-١٠ × ١,٨  

  ،C = ٧-١٠× ٤,٤  
  :                      فإن 

  .Aأقوى محضية من     C) أ(
  .C و  B أقوى محضية من  A )ب(
  .Aأقوى محضية من     B)  ج(
  .A  و B أقوى محضية من C)  د(

                                      

أن يذكر الطالـب مفهـوم       ٧
  .التميؤ

فاعل األيونات مع املاء لتكوين أيونات اهلديروكسيد أو أيونات        ت"   تذكر
  ...يسمى " اهليدرونيوم

  . التميؤ) أ(
  .التعادل)  ب(
  .املعايرة)  ج(
  .الدليل)  د(

                                      

أن يذكر الطالب مكونـات       ٨
  .احمللول املنظم

  ....يتكون احمللول املنظم من   تذكر
  .محض قوي وملحه) أ(
 .دة قوية وملحهاقاع) ب(
 .محض ضعيف وقاعدة ضعيفة )ج(
  .محض ضعيف وملحه)  د(
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 ٣٢٥
وضوح 
الصياغة 

اللغوية للهدف 
  والسؤال

الصحة العلمية 
للهدف 
  والسؤال

مناسبة اهلدف 
  للمستوى

مناسبة السؤال 
  للمستوى

مناسبة السؤال 
  للهدف

مدى جتانس 
  البدائل

  السؤال  مستواه  اهلدف  م

حة
واض

د ما  
ىل ح
حة إ

واض
  

حة
واض

غري 
لمياً  
ح ع
صحي

د ما  
ىل ح
ح إ
صحي

  
لمياً
ح ع
صحي

غري 
  

سب
منا

د ما  
ىل ح
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سب
منا

د ما  
ىل ح
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سب
منا

د ما  
ىل ح
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سة
جان
مت

د ما  
ىل ح
سة إ

جان
مت

  
سة
جان
ري مت

غ
  

  تمالحظا

أن يكتب الطالـب قـانون        ٩
ــون ــز أي ــساب تركي  ح
ــاض   ــدرونيوم لألمح اهلي

  .الضعيفة

  تذكر
  لألمحـاض  [+H3O]ميكن حساب تركيز أيـون اهليـدرونيوم   

  ...الضعيفة بالعالقة التالية

    Ka×Ca[ = [+H3O]) أ(

    Ka+Ca[ = [+H3O]) ب(

    Kb÷Cb[ = [+H3O])  ج(
    Kb×Cb[ = [+H3O])  د(        

                                      

اليل أن يقارن الطالب بني احمل      ١٠
الناجتة من تفاعل محض مع      
قاعـــدة بداللـــة األس 

  اهليدروجيين 

  استيعاب
  )فهم(

  ....أي احملاليل التالية يعترب ملحا قاعديا 
   KCl) أ(
 CH3COOK )ب(
  NH4Cl)  ج(
  KNO3)  د(

                                      

أن يقارن الطالب بني حماليل       ١١
األمالح باستخدام مـدرج    

  . احلموضة

  استيعاب
  )فهم(

حدى املواد التالية إذا أذيبت يف املاء فإن قيمة األس اهليـدروجيين      إ
PH ال تتغري  .....  

   Na2CO3) أ(
 NH4Cl)ب(
 CH3COONa)  ج(
  NaCl)  د(
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 ٣٢٦
وضوح 
الصياغة 
اللغوية 
للهدف 
  والسؤال

الصحة 
العلمية 
للهدف 
  والسؤال

مناسبة اهلدف 
  للمستوى

مناسبة 
السؤال 
  للمستوى

مناسبة 
السؤال 
  للهدف

مدى جتانس 
  البدائل

  السؤال  مستواه  اهلدف  م

حة
واض

د ما  
ىل ح
حة إ

واض
  

حة
واض

غري 
لمياً  
ح ع
صحي

د ما  
ىل ح
ح إ
صحي

  
لمياً
ح ع
صحي

غري 
  

سب
منا

د ما  
ىل ح
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سب
منا

د ما  
ىل ح
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سب
منا

د ما  
ىل ح
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سة
جان
مت

  
جا
مت

د ما
ىل ح
سة إ

ن
  

سة
جان
ري مت

غ
  

  مالحظات

أن حيــسب الطالــب األس   ١٢
اهليـــدروجيين حمللـــول 
هيدروكسيد الصوديوم ،عن   
طريــق معايرتــه حبمــض 

  .الكلور

مـن حملـول هيدروكـسيد      )  لتـر    ١(عند معايرة حجم قدره       تطبيق
من حملول محـض    )  لتر ١( مع حجم قدره     NaOHالصوديوم  

 عند درجة حـرارة     ،)  موالر ٠,٥(  ذي التركيز    HClالكلور  
ْ م ، فإن قيمة األس اهليدروجيين حمللول القاعدة املـستخدم يف          ٢٥

  ...عملية التعادل تساوي 
  ١) أ(
 ٣) ب(
 ١١)ج(
  ١٣)  د(

                                      

أن يذكر الطالب تعريـف       ١٣
  .األس اهليدروجيين

  ...ميكن تعريف األس اهليدروجيين بأنه   تذكر
  . تركيز أيونات اهليدرونيوممقياس أسهل للتعبري عن) أ(
 .اللوغاريتم السالب لتركيز أيون اهليدروكسيد لألساس عشرة) ب(
 .اللوغاريتم املوجب لتركيز أيونات اهليدرونيوم لألساس عشرة)ج(
  .مقياس أسهل للتعبري عن تركيز أيونات اهليدروكسيد)  د(

                                      

أن يذكر الطالب نواتج متيؤ       ١٤
NH4 مونيومأيون األ

+  
NH4ينتج عن متيؤ   تذكر 

+ 
  -OH) أ(
 NH4Cl)ب(
 -NH3 + OH)  ج(
  +NH3 + H3O)  د(
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 ٣٢٧
وضوح 
الصياغة 
اللغوية 
للهدف 
  والسؤال

الصحة 
العلمية 
للهدف 
  والسؤال

مناسبة اهلدف 
  للمستوى

مناسبة 
السؤال 
  للمستوى

مناسبة 
السؤال 
  للهدف

 جتانس مدى
  البدائل

  السؤال  مستواه  اهلدف  م

حة
واض

د ما  
ىل ح
حة إ

واض
  

حة
واض

غري 
لمياً  
ح ع
صحي

د ما  
ىل ح
ح إ
صحي

  
لمياً
ح ع
صحي

غري 
  

سب
منا

د ما  
ىل ح
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سب
منا

د ما  
ىل ح
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سب
منا

د ما  
ىل ح
ب إ
ناس
م

  
سب
 منا
غري

  
سة
جان
مت

د ما  
ىل ح
سة إ

جان
مت

  
سة
جان
ري مت

غ
  

  مالحظات

 مثاال على   أن يذكر الطالب    ١٥
  .محض ضعيف

  اً ؟ ضعيفأي احلموض التالية يعترب محضاً  تذكر
  HCl) أ(
 H2SO4)ب(
 CH3COOH)  ج(
  HNO3)  د(

                                      

أن يذكر الطالـب ثابـت        ١٦
ــون اخلــالت  ــؤ ألي التمي

CH3COO-  

  ... يساوي -CH3COOثابت متيؤ   تذكر 
  Ka ×KW) أ(

 KW ÷ Kb )ب(

 Ka ÷ KW)  ج(

  Kb× KW)  د(

                                      

أن يتعرف الطالـب علـى        ١٧
العالقة البيانية بـني تركيـز    
أيــون اهليــدرونيوم واألس 

  .اهليدروجيين

األس اهليـدروجيين وتركيـز أيـون       ميكن توضيح العالقة بـني        تطبيق
  ...ين التايل اهليدرونيوم من خالل الرسم البيا

  
  
  
  
  
  
  

                                      

[H3O+] 
 

PH 
 

[H3O+] 

PH 

[H3O+] 
 

PH 
 

[H3O+] 
 

PH 
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  مقياس االجتاه حنو الكيمياء
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٣٢٩

  
  

   
  

  مقياس حتديد االجتاهات حنو مادة الكيمياء 
  

  
  /أخي الطالب

  ...السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وبعد 
ـ               ٢٨ن  فتجد بني يديك مقياس لتحديد اجتاهك حنو مادة الكيمياء ، ويتكون املقياس م

 وذلك بكتابـة    ، فقرة ، أرجو منك اإلجابة عن كل فقرة مبا يعكس حقيقة مشاعرك حنو املادة             
  .حتت اخلانة املناسبة للعبارة من وجهة نظرك  " P"  عالمة 

  :مثال توضيحي * 
موافق   العبارة  م

غري   ال أدري  موافق  متاما
  موافق

غري موافق 
  إطالقا

        P    .نفسيالكيمياء من املواد احملببة إىل   ١
    P        .دراسة مادة الكيمياء ممتعة  ٢
 

  / أخي الطالب 
  .أرجو عدم االستعجال باإلجابة •
 .ال تترك فقرة دون اإلجابة عليها •
إجابتك لن يطلع عليها سوى الباحث، ولن تستخدم إال لغرض البحـث العلمـي               •

 .فقط
  وتقبل خالص تقديري وشكري ،،،

  
  الباحث

  يوسف بن فراج اجلوير
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موافق   لعبارةا  م
  متاما

ال   موافق
  أدري

غري 
  موافق

غري 
موافق 
  إطالقا

            .الكيمياء من املواد احملببة إىل نفسي   ١

            .دراسة مادة الكيمياء ممتعة   ٢

            .ال أشعر بفائدة من دراسة الكيمياء   ٣

            .مادة الكيمياء من املواد اليت أتفوق فيها   ٤

            .ها من املوادأفضل دراسة الكيمياء على غري   ٥

            .دراسيت للكيمياء تزيد من فهمي للظواهر الطبيعية   ٦

            .أرى أن الكيمياء مادة صعبة   ٧

            .أمتىن أن حتذف الكيمياء من املقررات الدراسية   ٨

            .كلما أبدأ املذاكرة استذكر مادة الكيمياء أوالً   ٩

            .ال أعتقد أن مادة الكيمياء ضرورية للحياة   ١٠

            .أشعر باإلجهاد حينما أستذكر الكيمياء   ١١

            .أشعر أنين حباجة لتعلم الكثري عن الكيمياء   ١٢

            .أرغب يف قراءة املوضوعات اليت تنشر يف الصحف ذات الصلة بالكيمياء   ١٣

            .أتأمل بعض املواد الكيميائية يف املرتل للتعرف عليها   ١٤

            .مياءأشعر بامللل أثناء حصص الكي   ١٥

            .املسائل احلسابية اليت ندرسها يف الكيمياء غري مهمة   ١٦

            .ال تساعد دراسة الكيمياء اليت نتعلمها على مواكبة التطور العلمي احلديث   ١٧

            .تساعد دراسة الكيمياء على تنمية التفكري العلمي   ١٨

            .أحب أن احتفظ بكتب الكيمياء املدرسية   ١٩

            .ادة غري مرغوبة لدى أكثر الطالبالكيمياء م   ٢٠

            .أحسن أيام الدراسة عندما ال أدرس حصة الكيمياء   ٢١

            .عندما أذهب إىل املكتبة أحاول البحث عن كتب الكيمياء لالطالع عليها   ٢٢

            .ال أود أن أختصص يف الكيمياء يف دراسيت اجلامعية   ٢٣

            .اءأشعر مبتعة أثناء ممارسة أنشطة الكيمي   ٢٤

            .ال أهتم كثريا بالكيمياء   ٢٥

            .القراءة يف كتب الكيمياء مضيعة للوقت   ٢٦

            .دراسة الكيمياء تساعدين على فهم بعض القضايا العلمية احلديثة   ٢٧

            .أشعر باخلوف من اختبار الكيمياء أكثر من املواد األخرى   ٢٨
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طالب حنو استخدام مقياس اجتاهات ال
  املختربات احملوسبة 
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٣٣٣

   
  

  مقياس اجتاهات الطالب حنو استخدام املختربات احملوسبة
  

  /أخي الطالب
  ...السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وبعد 

فتجد بني يديك مقياس لتحديد اجتاهك حنو استخدام املختربات احملوسـبة ، ويتكـون              
فقرة ، أرجو منك اإلجابة عن كل فقرة مبا يعكس حقيقة مشاعرك حنو املـادة             ٢٥املقياس من   

  " P"   يف تعلم الكيمياء ، وذلك بكتابة عالمـة          لطريقة املختربات احملوسبة  بعد استخدامك   
 .حتت اخلانة املناسبة للعبارة من وجهة نظرك

  :مثال توضيحي * 
  العبارة  م

موافق 
غري   ال أدري  موافق  بشدة

  موافق
ري موافق غ

  بشدة

        P    .استطيع جتهيز املخترب احملوسب بنفسي  ١
    P        .زاد املخترب احملوسب من رغبيت يف التعلم  ٢

 
  / أخي الطالب 

  .أرجو عدم االستعجال باإلجابة •
 .ال تترك فقرة دون اإلجابة عليها •
 .إجابتك لن يطلع عليها سوى الباحث، ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي فقط •

  وتقبل خالص تقديري وشكري ،،،
  الباحث

  يوسف بن فراج اجلوير
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٣٣٤

موافق   العبارة  م
  بشدة

غري موافق   غري موافق  ال أدري  موافق
  بشدة

            .استطيع جتهيز املخترب احملوسب بنفسي ١
            .سهل االستخدام) Data Sudio(برنامج الكومبيوتر  ٢
            .مل التجربة بنفسيعند جتهيز املخترب احملوسب أستطيع ع ٣
            . وفر املخترب احملوسب وقت أكثر للتفكري الناقد حول التجربة  ٤
            .ساعدين املخترب املوحسب يف استيعاب املفاهيم العلمية بصورة أفضل من املخترب العادي ٥
            اعتقد أن تعلمي زاد باستخدام املخترب احملوسب عن املخترب العادي ٦
            .ترب احملوسب من مهارات االستكشافزاد املخ ٧
            .جعلين املخترب احملوسب أفهم الرسوم البيانية بعمق ٨
            .زاد املخترب احملوسب من رغبيت يف التعلم ٩
            .ال أرى أي ميزة لعمل التجارب بواسطة املخترب احملوسب عن املخترب العادي ١٠
            .زاد املخترب احملوسب من رغبيت للذهاب للمخترب ١١
            .املخترب احملوسب غري من رتابة تدريس الكيمياء ١٢
            .املخترب احملوسب أكثر تشويقا من املخترب العادي ١٣
            . الوقت الذي حيتاجه املخترب احملوسب ال يوازي الفائدة املرجوة منه ١٤
            .هيم العلمية أكثر واقعيةجعل  املخترب احملوسب املفا ١٥
            .زاد املخترب احملوسب من اجتاهايت اإلجيابية للحاسب اآليل ١٦
            .زاد املخترب احملوسب من نظريت اإلجيابية حنو املواد العلمية ١٧
            .زاد املخترب احملوسب من قناعيت بأمهية استخدام احلاسب اآليل يف التعليم ١٨
            .استخدام املخترب احملوسبلدي رغبة كبرية يف  ١٩
            .زاد املخترب احملوسب من رغبيت يف البحث العلمي ٢٠
            .زاد املخترب احملوسب من مهارات استخدام احلاسب اآليل  ٢١
            .يؤدي استخدام املخترب احملوسب إىل زيادة قناعيت بالكيمياء اليت ادرسها ٢٢
            .ض املفاهيم العلمية اخلاطئةساعدين املخترب احملوسب على تصحيح بع ٢٣
            .قلل املخترب احملوسب من الوقت الالزم لتنفيذ التجارب ٢٤
            .ساعد املخترب احملوسب على استنتاج نتائج التجربة بصورة أفضل ٢٥

  
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٣٣٥

 
  
  
  
  
  
  
  

  )٨(ملحق رقم 
  
  
  

  مقياس اجتاهات الطالب حنو استخدام
   احملاكاة احلاسوبية
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  اكاة احلاسوبيةمقياس اجتاهات الطالب حنو استخدام احمل
  

  /أخي الطالب
  ...السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وبعد 

فتجد بني يديك مقياس لتحديد اجتاهك حنو استخدام احملاكاة احلاسـوبية ، ويتكـون              
اعرك حنـو    فقرة ، أرجو منك اإلجابة عن كل فقرة مبا يعكس حقيقـة مـش              ٢٢املقياس من   
حتـت    " P"   يف تعلم الكيمياء ، وذلك بكتابة عالمة         احملاكاة احلاسوبية لطريقة  استخدامك  

 .اخلانة املناسبة للعبارة من وجهة نظرك
  :مثال توضيحي * 

  العبارة  م
موافق 
غري   ال أدري  موافق  بشدة

  موافق
غري موافق 

  بشدة

        P    .دياحملاكاة احلاسوبية أكثر تشويقا من املخترب العا  ١
    P        .من رغبيت يف التعلماحملاكاة احلاسوبية تزيد   ٢

 
  / أخي الطالب 

  .أرجو عدم االستعجال باإلجابة •
 .ال تترك فقرة دون اإلجابة عليها •
 .إجابتك لن يطلع عليها سوى الباحث، ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي فقط •

  وتقبل خالص تقديري وشكري ،،،
  باحثال                        

 يوسف بن فراج اجلوير
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  العبارة  م
موافق 
غري   حمايد  موافق  بشدة

  موافق

غري 
موافق 
  بشدة

            . االستخدامةسهل) Simulation (احملاكاة احلاسوبيةبرنامج  ١
            .  أكثر للتفكري الناقد حول التجربة ا وقتوفرت برامج احملاكاة احلاسوبية ٢

٣ 
يف استيعاب املفاهيم العلمية بصورة أفـضل       وبية  تساعد برامج احملاكاة احلاس   

            .من املخترب العادي

            . عن املخترب العادياحملاكاة احلاسوبيةاعتقد أن تعلمي زاد باستخدام  ٤
            .من مهارات االستكشافت برامج احملاكاة احلاسوبية زاد ٥
            .من رغبيت يف التعلماحملاكاة احلاسوبية تزيد  ٦

٧ 
عن املخترب احملاكاة احلاسوبية رى أي ميزة لعمل التجارب بواسطة ال أ

            .العادي

            .من رغبيت للذهاب للمختربزادت احملاكاة احلاسوبية  ٨
            . من رتابة تدريس العلومتغرياحملاكاة احلاسوبية  ٩
            .أكثر تشويقا من املخترب العادياحملاكاة احلاسوبية  ١٠
            . اال يوازي الفائدة املرجوة منهتاجه برامج احملاكاة احلاسوبية حتالوقت الذي  ١١
            .املفاهيم العلمية أكثر واقعيةجتعل احملاكاة احلاسوبية  ١٢
            .من اجتاهايت اإلجيابية للحاسب اآليلزادت احملاكاة احلاسوبية  ١٣
            .يةمن نظريت اإلجيابية حنو املواد العلمزادت احملاكاة احلاسوبية  ١٤
            .من قناعيت بأمهية استخدام احلاسب اآليل يف التعليمزادت احملاكاة احلاسوبية  ١٥
            .احملاكاة احلاسوبيةلدي رغبة كبرية يف استخدام  ١٦
            .من رغبيت يف البحث العلمياحملاكاة احلاسوبية  تزاد ١٧
             .من مهارات استخدام احلاسب اآليلاحملاكاة احلاسوبية  تزاد ١٨
            .إىل زيادة قناعيت بالعلوم اليت ادرسهااحملاكاة احلاسوبية   استخداميؤدي ١٩
            .على تصحيح بعض املفاهيم العلمية اخلاطئةاحملاكاة احلاسوبية  تساعد ٢٠
            .من الوقت الالزم لتنفيذ التجارباحملاكاة احلاسوبية  تقلل ٢١
            .تاج نتائج التجربة بصورة أفضلعلى استناحملاكاة احلاسوبية  تساعد ٢٢
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