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        ٕاهـداءٕاهـداءٕاهـداءٕاهـداء
  

  

         منذ الصغر. منذ الصغر. منذ الصغر. منذ الصغر.امامامامٕاىل من غرس يف نفيس حب العمل واملعرفة وجشعين علهيٕاىل من غرس يف نفيس حب العمل واملعرفة وجشعين علهيٕاىل من غرس يف نفيس حب العمل واملعرفة وجشعين علهيٕاىل من غرس يف نفيس حب العمل واملعرفة وجشعين علهي                                             ♥

        ٕاىل من أمحل امسه بلك خفر .... ( وا*ي العزيز ).ٕاىل من أمحل امسه بلك خفر .... ( وا*ي العزيز ).ٕاىل من أمحل امسه بلك خفر .... ( وا*ي العزيز ).ٕاىل من أمحل امسه بلك خفر .... ( وا*ي العزيز ).                                                                        

        

            وحناهنا وحناهنا وحناهنا وحناهنا     ........احلب والتفاين .. ٕاىل من اكن دعاؤها رس جنا6احلب والتفاين .. ٕاىل من اكن دعاؤها رس جنا6احلب والتفاين .. ٕاىل من اكن دعاؤها رس جنا6احلب والتفاين .. ٕاىل من اكن دعاؤها رس جنا6    ٕاىل معىنٕاىل معىنٕاىل معىنٕاىل معىن                                                     ♥

    ( ٔايم الغالية ) ٔامدها هللا Hلصحة والعافية.( ٔايم الغالية ) ٔامدها هللا Hلصحة والعافية.( ٔايم الغالية ) ٔامدها هللا Hلصحة والعافية.( ٔايم الغالية ) ٔامدها هللا Hلصحة والعافية.    ........جرا6جرا6جرا6جرا6    بلسمبلسمبلسمبلسم                                                                            

        

    ٕاىل رفيق دريب .. ومشعة فؤادي .. زوP احلنون ( أبو أنس ).ٕاىل رفيق دريب .. ومشعة فؤادي .. زوP احلنون ( أبو أنس ).ٕاىل رفيق دريب .. ومشعة فؤادي .. زوP احلنون ( أبو أنس ).ٕاىل رفيق دريب .. ومشعة فؤادي .. زوP احلنون ( أبو أنس ).                                                     ♥

        

    أبنايئ..أبنايئ..أبنايئ..أبنايئ..    طيين أالمل للحياة طيين أالمل للحياة طيين أالمل للحياة طيين أالمل للحياة ع ع ع ع يل الطريق وت يل الطريق وت يل الطريق وت يل الطريق وت     تيضءتيضءتيضءتيضءاليت اليت اليت اليت     ررررٕاىل ا*ر ٕاىل ا*ر ٕاىل ا*ر ٕاىل ا*ر                                                          ♥

        داليا.داليا.داليا.داليا.    ––––فراس فراس فراس فراس     ––––أنس أنس أنس أنس     ––––نور نور نور نور                                                                                                                         

        

        ....ٕارساءٕارساءٕارساءٕارساءأالعزاء أمين وأمحد وعبد هللا واحلبيبة أالعزاء أمين وأمحد وعبد هللا واحلبيبة أالعزاء أمين وأمحد وعبد هللا واحلبيبة أالعزاء أمين وأمحد وعبد هللا واحلبيبة خويت خويت خويت خويت إ إ إ إ ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل                                                                  ♥

        ٕاىل غرس lدي ... طلبيت أالفذاذ.ٕاىل غرس lدي ... طلبيت أالفذاذ.ٕاىل غرس lدي ... طلبيت أالفذاذ.ٕاىل غرس lدي ... طلبيت أالفذاذ.                                                                                                         ♥

    لمك مجيعًا أهدي lُد املقل.لمك مجيعًا أهدي lُد املقل.لمك مجيعًا أهدي lُد املقل.لمك مجيعًا أهدي lُد املقل.                                                                                                                         ♥
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  ديرديرديرديرــــوتقوتقوتقوتق ررررــــــــشكشكشكشك
  

هذه  إمتاموأمحده على ما أوالين من عظيم نعمه، وأمحده بأن يسر يل  أشكر اهللا تعاىل

  ... الرسالة.  والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني وبعد

خبالص شكري وعظيم امتناين وتقديري من أستاذي الفاضل الدكتور  أتقدمفال يسعين إال أن 

لرتبوية أو املنهجية ومل عبد اهللا عبد املنعم الذي منحين من علمه الكثري سواء بتوجيهاته ا

العقبات اليت واجهتين، فكان منارة  حتديبوقته رغم أعبائه ومشاغله وساندين يف  يبخل علي

  به. ا، ومثاالً حيتذى أهتدي

  الدكتور/ علي نصار،  املناقشةجلنة عضوي  ك أتقدم جبزيل الشكر والتقدير منوكذل

شكري إىل  قدم، وأ والدكتور حيىي أبو جحجوح على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة

هذا  إلمتاممالحظام القيمة  إبداءأعضاء جلنة حتكيم أدوات الدراسة ملا تفضلوا به من 

مدرسة بشري الريس الثانوية (أ) ملا بذلته من  إدارةنور وكذلك أشكر إىل ال وإخراجهالعمل 

 طالبات عينة الدراسة ممن تعاونّ  تسهيالت خالل فرتة تطبيق الدراسة، والشكر اخلاص إىل

 معي بشكل كبري.

خراج هذه الدراسة ذه الصورة، وكل من ساهم إوأخريًا  أشكر كل من أعانين على 

  ومهما كان بسيطاً وأدعو هلم مجيعاً باخلري.مبساعديت بأي شكل كان 

الباحثة                                                                                   

 غادة حمدان
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  ملخص الدراسة

تنمية مهارات كتابة المعادالت الكيميائية لفاعلية برنامج محوسب  استقصاءتهدف الدراسة الحالية الى 
  .واتجاهاتهن نحو الكيمياء بغزة عشروتطبيقاتها الحسابية لدى طالبات الصف الحادي 

  وتتلخص مشكلة الدراسة في السؤال التالي:
وتطبيقاتها الحسابية لدى  تنمية مهارات كتابة المعادالت الكيميائيةلما فاعلية برنامج محوسب 

  واتجاهاتهن نحو الكيمياء " ؟بغزة  طالبات الصف الحادي عشر

  

  األسئلة الفرعية التالية:  وتفرع من السؤال الرئيس •

وتطبيقاتها الحسابية لدى طالبات  تنمية مهارات كتابة المعادالت الكيميائيةل ما البرنامج المحوسب .1

  الصف الحادي عشر؟ 

  ) بين متوسطي درجاتα≥ 0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (تهل  .2

مهارات كتابة المعادالت الكيميائية  الختبارالتطبيق البعدي  المجموعة التجريبية والضابطة في

  وتطبيقاتها الحسابية لدى طالبات الصف الحادي عشر؟

) بين متوسطي درجات α≥ 0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (تهل  .3

لبات نحو الطا اتاتجاهات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي على مقياس اتجاه

  الكيمياء لدى طالبات الصف الحادي عشر؟

تنمية مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية لما فاعلية تأثير البرنامج المحوسب  .4

 لدى طالبات الصف الحادي عشر؟

من ولتحقيق أهداف هذه الدراسة استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي على عينة الدراسة المكونة 

 ) طالبة من طالبات الصف الحادي عشر العلمي في مدرسة بشير الريس الثانوية (أ) للبنات بغزة76(

جرى تقسيمهن إلى مجموعتين مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية، وقد تعرضت المجموعة التجريبية 

  . للتدريس بالبرنامج المحوسب المعد لذلك، ودرست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية

  وللوصول الى نتائج الدراسة أعدت الباحثة األدوات التالية: 

، ) فقرة40ابية وتكون االختبار من(. اختبار مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحس1

 .)0.79وجرى التحقق من صدقه وثباته وكان معامل ثباته (



 ي 
 

، كما جرى التحقق من صدقه ) فقرة20مياء وتكون المقياس من (نحو مادة الكي ات. مقياس االتجاه2

 .)0.9( وثباته، وكان معامل ثباته

واستخدمت الباحثة األساليب االحصائية المناسبة لتحليل النتائج مثل المتوسطات الحسابية 

) ، وذلك للتعرف على داللة الفروق (t. testواالنحرافات المعيارية ، كما واستخدمت الباحثة اختبار

المهارات بين التطبيق القبلي والبعدي على عينة الدراسة، ومعامالت بيرسون وسبيرمان في تنمية 

لحساب حجم التأثير  للتأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة، هذا واستخدمت الباحثة معادلة مربع ايتا

 صدفةيقية وجوهرية وليست نتيجة الللتأكد من أن الفروق االحصائية بين التطبيق القبلي والبعدي حق

  كما جرى استخدام معادلة الكسب المعدل لبالك للتعرف على فاعلية البرنامج.

  :وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية

المجموعة  طالبات بين متوسطي درجات  )α≥ 0.05(. توجد فروق دالة احصائية عند مستوى داللة1

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الكتساب مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها 

  الحسابية لصالح المجموعة التجريبية.

 طالبات بين متوسطي درجات اتجاهات )α≥ 0.05(عند مستوى داللة . توجد فروق دالة احصائية2

  لصالح المجموعة التجريبية.اء في التطبيق البعدي نحو الكيميالمجموعة التجريبية والضابطة 

 في تنمية مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية .حجم التأثير للبرنامج المحوسب3

  ) . 0.87 ( حيث وجد أن مربع ايتاكان كبيرًا جدًا 

  ساويالمعدل لبالك يحيث كان معامل الكسب مج المحوسب كانت كبيرة . درجة الفاعلية للبرنا4

  أي أن الفروق كانت حقيقية وال تعود للصدفة.)  1.26(  

وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الباحثة بضرورة االهتمام بالبرامج المحوسبة في تقديم المادة 

التعليمية لما لها من أثر ايجابي في تنمية مهارات الطالب ، كما وأوصت بتبني البرنامج المحوسب 

  ته الباحثة من قبل الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي.الذي أعد

  

  

  



 ك 
 

Abstract 

   The present study aimed to identify the effectiveness of using computerized 

program in developing the skills of writing chemical  equations and its mathematical 

applications among the eleventh graders female students and their attitudes towards 

chemistry. The study problem is summarized in the following main question: 

What is the effectiveness of using computerized program in developing the skills of 

writing chemical  equations and its mathematical applications among the eleventh 

graders female students and their attitudes towards chemistry. From this main 

question the following subsidiary questions are derived: 

1-What is the computerized program for developing the skills of writing chemical  

equations and its mathematical applications among the eleventh graders female 

students? 

2- Are there statistically significant differences at (α ≤ 0.05)  between the two 

average of experimental group and the control group in the post application which 

measures the acquisition of skills of writing chemical  equations and its mathematical 

applications among the eleventh graders female students? 

3- Are there statistically significant differences at (α ≤ 0.05)  between the average 

means at the attitudes scale of the control group and experimental group in the post 

application on the students' attitude measure toward chemistry among the 

11th.graders female students? 

4- What is the effect of computerized program in developing the skills of writing 

chemical  equations and its mathematical applications among the eleventh graders 

female students? 

    In order to achieve the objectives of this study , the researcher used the quasi 

experimental method on the study sample which consisted of (76) female students 

of 11th. Scientific graders at Basheer Al-Rayes secondary school in Gaza. To 

achieve the objectives of this study the researcher prepared the following tools: 



 ل 
 

• A test of writing chemical equations and its mathematical applications skills 

among the eleventh graders female students. It contained (40) items.  

• An attitude measure towards chemistry. It consisted of (20) items.   

           The researcher used the suitable statistical procedures to analyze the 

conclusions of the study such as : arethematic means, standards of deviation as 

well as (t. test ) so as to identify the significance of differences in acquisition of skills 

of writing chemical  equations and its mathematical application between the post 

application on the study sample. Pearson and Spearman factors were used to 

ensure the validity and reliability of the study tools. Eta Square was used to 

measure the effect size of the computerized program, Black for modified gain rate 

was used to recognize the effectiveness of the program.   

The present study reached the following conclusions : 

1-There were statistically significant differences between the average means of the 

experimental and control groups in post application on the test of skills in favor to 

the experimental group. 

2-There were statistically significant differences between the average means at the 

attitude scale at the experimental and control groups towards chemistry in post 

application favor to the experimental group.    

3- The size effect of the computerized program was very large , equal ( 0.87 ). 

4- The effectiveness degree of the computerized program was large , the modified 

gain rate was (1.26). 

  In the light of the previous conclusions, the researcher recommended the necessity 

of the computerized programs in introducing the learning material for its objective 

importance in developing students' skills. And she appeals those who are concerned 

in the ministry of education and higher education to make full use of the 

computerized program which was fully prepared by the researcher.     
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  ا�ول لــالفص

  وخلفيتھا الدراسة مشكلة

  

  :المقدمة

وجود أعداد متزايدة من البشر بحاجة  إلىوقد أدى ذلك  ،الثورة المعلوماتيةبيتميز العصر الحديث   

على المؤسسات  في هذا الوضع الجديد أصبح لزاماً  ،بيئة تحوي كم هائل من المعلومات التعلم في إلى

في ظل ما  ، من أجل بناء مجتمع معلوماتي قادر على البقاءف مع التطور الحاصلالتربوية أن تتكي

الرئيسة لمواكبة هذه التطورات العلمية السريعة هي الطرق  ىحدإولعل  معلوماتيةبات يعرف بعصر ال

من ذي قبل ألنه منوط بالقائمين عليها أن يعدوا  ن مهمة التربية باتت أكثر صعوبة وتحدياً إف التربية،

ن التربية ال يمكن لها أن تنمو بمعزل عن إوعليه ف يستطيع أن يتكيف مع هذا الواقع الجديد، إنساناً 

عتباره يساهم بشكل مباشر االميدان األهم في الميادين التي تخدم المصلحة العامة بهذا  ميدان التعليم،

  .ديد مستقبل األمة في بناء األجيال وله دور في تح

وخاصة  ولما كانت التربية والتعليم بوابة الطريق ووسيلة األمم لمواكبة حاضرها وبناء مستقبلها،    

تبين ولهذا  في سياسة الدول، أساسياً  تعليم باعتباره يشكل بعداً أن األنظار بدأت تتجه لمجال التربية وال

 إالأن تأخذ دورها بين األمم  إلىجل اهتمام األمم ينصرف نحو التربية والتعليم فما من أمة ترنو  أن

لى مستويات عأ إلى، وصبت جل اهتمامها للوصول بالغاً  وأولت العملية التربوية التعليمية اهتماماً 

  .التربية والتعليم مجالالجودة في 

األخيرة تطورا مثيرا خصوصا بعد ظهور التقنيات  اآلونةولقد تطورت أساليب التعليم والتعلم في    

فهناك العديد من الدراسات التي تناولت أهمية  الحديثة المعتمدة على التعليم والتعلم االلكتروني،

حيث  خدام البرمجيات التعليمية في التعليم،ستا وأثر لكتروني،ستخدام الحاسب اآللي والتعليم اإلا

أوصت ندوة الحاسوب في جامعات دول الخليج العربية بضرورة التأكيد على أهمية وضع كل دولة من 

دول الخليج العربية لنفسها خطة وطنية معلوماتية واضحة تحدد أهدافها التنموية وما ينبغي أن تقوم به 

  .)201:1993(رسالة الخليج، ماتيمن أجل مواجهة تحديات العصر المعلو 
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لهدف المعلومات  كبيراً  واقع تدريس العلوم في مدارسنا نجد أنه يعطي اهتماماً  إلىوبالنظر   

ألذهان  فتدريس العلوم ال يخرج عن كونه حشواً  ،هذا الهدف الوحيد للتربية وتحصيلها كما لو كان 

 لما يلقى عليه ويتخذ موقفاً  جعله مستقبالً ي والذي للتلميذالتالميذ بالمعلومات النظرية عن طريق التلقين 

كما أن الوسائل التي يستخدمها المعلمون محدودة مما يقلل من كفاءة  في المواقف التعليمية، سالباً 

الذي يتبعه المعلمون أصبح غير قادر على مجاراة التحديات  واإللقاءأسلوب السرد  إن، ة التربويةيالعمل

بل  والوسائط التربوية األخرى، المختلفة، اإلعالموفي أدائه من قبل وسائل  التي تواجهه في عمله ،

  .)103:1995(عطا ، أفضل داءاً أ ومن الطالب نفسه الذي يتوقع من مدرسه

، هو تعليم الثانويةالمرحلة ي هي فرع من العلوم فوٕان أحد أهم أهداف تعليم الكيمياء والتي     

، ذلك لما تحتويه مادة الكيمياء من الحسابيةالمعادالت الكيميائية وتطبيقاتها  ةالطالب مهارات كتاب

تتطلب اكتساب الطالب المهارات األساسية، لحلها واإلفادة من  ةرياضي طبيعةمشكالت كيميائية ذات 

نحو دراسة الكيمياء ومهارات  واالتجاهاتكالتحصيل الدراسي  أخرىعلم دراستها في اكتساب جوانب ت

بناء وصياغة المعادالت الكيميائية، بهدف إحداث تعليم شامل للكيمياء يفيد الطالب في حياتهم ويجعل 

المعادالت الكيميائية وٕاجراء  وصياغةالكيمياء ي جانب تعلم المهارات ف وألهمية، تعلمها وظيفياً 

يمثل هذا الجانب المستوى الثالث في تعليم  أن) Gabel et al،1992اقترح (  الحسابيةالعمليات 

تعليم الكيمياء بما  ةالمجرد بهدف تنظيم عملي أووهو المستوى الرمزي  الثانوية المرحلةالكيمياء لطالب 

تعلمها من جانب طالب  ةعلى صعوب ، وتغلباً المتنوعةبيقات تحتويه من العالقات والمعادالت والتط

وذلك لما  ةحديثة هارات من خالل تطبيقات تكنولوجيالمه تنمى هذ أنلذلك كان ال بد  ،الثانوية  المرحلة

  وتبادل المعلومات. االتصاالتوثورة  المعرفةالحالي من تفجر  عصراليتميز به 

مع  ومتجددةمتميزة  ةوتقديمها بطريقن تلقين العلوم ، ع باالبتعاد التربيةوقد نادى المتخصصون في    

في التدريس  لجميع  التعليميةالبرامج  استخدام إلى، وهذا أدى ةواحد ةعلى طريق االقتصارعدم 

  .)19:2003(عبدالهادي ، الدراسيةالمراحل 

محدده  وظيفةألداء  التربويةيجب على المعلم أن يختار التقنيات  ) أنه30هـ:1422( الغنيم ويذكر    

 إلى) حين أشار 2:2007وهذا ما يؤكده الحذيفي (  ،أهداف الدرس وتقويمه تحقيقمن أجل  وواضحة

، ذات تأثير إيجابي في حياة اإلنسان المعاصر، ودخلت ةكإحدى التقنيات الحديثتقنية الحاسب اآللي 
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ب الوسائل جان إلىأثبتت أهميتها في هذا المجال  تعليميةفي العصر الحالي مجال التعليم كوسيلة 

اعتمدتها تقنية وأسلوب  المتقدمةالتعليمية المعاصرة في الدول  االتجاهاتلذا فإن  ،األخرى التعليمية

ويبرز   هدافها.أنجاز البرامج التعليمية وتحقيق إفي  والمجدية والسريعة الحديثةمن األساليب  باعتبارها

 مسؤوليةعلى التعلم الذاتي وزيادة  لحديثةا التربوية االتجاهاتدور الحاسوب كوسيلة تعليمية في تأكيد 

تفريد التعليم ليتماشى مع قدرات الفرد واحتياجاته ومراعاة الفروق  إلىوتزايد الحاجة  الفرد عن تعلمه ،

هائلة تسمح في برمجه المحتوى  إمكاناتالحاسوب من  هبلما يتمتع  بين المتعلمين نظراً  الفردية

        ر في عملية التعلم من التفاعل المباش اً ، وتوفير جو ومنطقياً  اً سيكولوجيعة التعليمي بصورة متتاب

  ).1996( سالمه،

 CAL (Computer Assisted) أن التعليم بمساعدة الحاسوب (  2005( علي قد وجدو       

Learning   ًوذلك لما يوفره  ،نظمتهاألية التربوية بمختلف مستوياتها و في العم هاماً  يحتل اآلن دورا

نظام التعلم بمساعدة الحاسوب من معطيات ومكاسب تربوية هامه تساهم في تحقيق التعلم الفعال 

للعملية التربوية  جعل المتعلم محوراً  االعتبارويتحقق هذا النوع من التعلم عادة عندما نأخذ بنظر 

تؤثر في رغبات المتعلم  تربوية التيواتجاهاته، وكذلك البحث عن التقنيات ال وميولهبرغباته  واالهتمام

  فضل الطرائق التي تساعد المتعلم على تحقيق تعلمه بكفاءة وفاعلية أكثر.أودراسة 

، وتنمية أنماط دام البرامج المحوسبة في التحصيلفاعلية استخ الدراساتولقد أثبتت نتائج العديد من    

دراسة و  ،)ه1428ودراسة الرشيد( )،2001بادي( ودراسة التفكير والمهارات العلمية في العلوم ومنها :

لما يتمتع به  ، نظراً )2010ودراسة أبو هوال والمطيري( ،)2009ودراسة الغامدي(  ،)2008صيام (

 باإلضافة هائلة ومتكاملة تجمع بين أكثر من ميزة من مميزات تقنيات التعليم، إمكاناتالحاسوب من 

 . ألنماط واستراتيجيات مختلفة ومتنوعة

ويرى المختصون في التربية العلمية وتدريس الكيمياء أن تكوين االتجاهات العلمية وتنميتها لدى 

دور االتجاهات  إلى، وقد يرجع ذلك في جزء منه ريس الكيمياءالطالب هو من األهداف الرئيسية لتد

ي يقوم به الطالب، العلمية كموجهات للسلوك يمكن االعتماد عليها في التنبؤ بنوع السلوك العلمي، الذ

وكذلك اعتبارها دوافع توجه الطالب المتعلم الستخدام طرق العلم، وعملياته، ومهاراته بمنهجية علمية 

  في البحث والتفكير، وبالتالي ضرورتها في تكوين العقلية العلمية.
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الطالب تعلم االتجاهات وكيف يمكن االستفادة من ذلك في تعديل اتجاهات ويكثر الجدل حول   

أن االتجاهات أنماط سلوكية يمكن اكتسابها  )112: 2004( زيتون وقد أشارالمواد أو المواقف،  نحو

أو تعديلها بالتعلم، وتخضع للمبادئ والقوانين التي تحكم أنماط السلوك األخرى، وقد تتكون اتجاهات 

عديد من االتجاهات السلبية أو ، فنجد أن الواإلجرائيأخرى نتيجة التعلم االشراطي، بنوعيه االستجابي 

غير و االيجابية تتطور لدى الطالب في المدارس من خالل اشراط بعض الخبرات االنفعالية السارة 

هؤالء الطالب على المادة أو  إقبال إلىالسارة ببعض األوضاع التعليمية والمدرسية، األمر الذي يؤدي 

 لتكوين اتجاهات ايجابية نحو مادة الكيمياء. ةالباحثوفي هذه الدراسة محاولة من  ،عنها إحجامهم

وبعد االطالع على الدراسات السابقة عدم وجود أية دراسة في حدود علم الباحثة تناولت  وجدفقد    

سابية لدى طالبات تنمية مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحفي فاعلية برنامج محوسب 

لذا تأتي هذه الدراسة محاولة لدعم الدراسات السابقة  ،واتجاهاتهن نحو الكيمياء الصف الحادي عشر

ولعل هذه الدراسة تضيف  التجريبي في دراسة المتغيرات في المجتمع الفلسطيني،شبه في تتبع المنهج 

وتسهم في بيان أهمية الحاسوب في  نتائج علمية حول أدبيات البحث في مجال البرامج المحوسبة،

 إدخالوبذلك يجد صناع القرار في نتائجها ما يدعم قراراتهم في  ية مهارات الطالب في الكيمياء،تنم

  د الدراسية.وامراحل التعليمية وحوسبة جميع المالحاسوب في التعليم في جميع ال

في لجنة تحسين المنهاج فقد الحظت أن طالبات  ن الباحثة تعمل معلمة للكيمياء وعضواً إوحيث   

ولمست الباحثة الضعف  ،ت في كتابة المعادالت الكيميائيةالصف الحادي عشر تعانين من صعوبا

الواضح في الحسابات الكيميائية وحصول الطالبات على أقل الدرجات في األسئلة الخاصة بالمعادالت 

ذلك  ناقشتالباحثة بالمشكلة  إحساسومن أجل تدعيم  تبارات،الكيميائية والحسابات الكيميائية في االخ

التي عقدت خالل اعداد دليل  العمل ةمبحث الكيمياء من خالل ورش ومشرفي الضعف مع معلمي

هذا  ،المعلم في الكيمياء للصف الحادي عشر في لجنة تحسين المنهاج في وزارة التربية والتعليم 

ومع ازدياد العبء الذي يقع على كاهل المعلم وضرورة تحقق  ،لارتفاع كثافة الفصو  إلي باإلضافة

  الكفاءة المستهدفة للعملية التعليمية.
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البرنامج المحوسب في  إعدادما سبق فقد أحست الباحثة بمشكلة الدراسة وأهميتها في  إلى استناداً   

 سعشر وقياتنمية مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية لدى طالبات الصف الحادي 

ب نجاز المطالإل اهتمامهن وتشوقهن للعلم تمهيداً اتجاهاتهن نحو الكيمياء لتوسع آفاقهن وتزيد من 

  .إليهاصبو نالتعليمية وبلوغ األهداف التي 

  لة الدراسة: ـمشك �

  الرئيس التالي:   مشكلة الدراسة الحالية في السؤالبرزت 

لـدى طالبـات  وتطبيقاتهـا الحسـابية ةهارات كتابة المعادالت الكيميائيتنمية مل بمحوسما فاعلية برنامج "

  " ؟ واتجاهاتهن نحو الكيمياءبغزة  الصف الحادي عشر

  األسئلة الفرعية التالية:  وينبثق عن هذا السؤال الرئيس •

لــدى  وتطبيقاتهــا الحســابية تنميــة مهــارات كتابــة المعــادالت الكيميائيــةل مــا البرنــامج المحوســب .1

  طالبات الصف الحادي عشر؟ 

) بــين متوســطي درجــات  α≥ 0.05وجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة (تهــل  .2

 مهـارات كتابـة المعـادالت الكيميائيـةالختبار  البعديفي التطبيق التجريبية والضابطة  المجموعة

  لدى طالبات الصف الحادي عشر؟ وتطبيقاتها الحسابية

) بــين متوســطي درجــات α≥ 0.05وجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة (تهــل  .3

الطالبــات  اتعلــى مقيــاس اتجاهــ فــي التطبيــق البعــدي التجريبيــة والضــابطةاتجاهــات المجموعــة 

  لدى طالبات الصف الحادي عشر؟نحو الكيمياء 

وتطبيقاتهــــا  تنميـــة مهـــارات كتابـــة المعـــادالت الكيميائيـــةلتـــأثير البرنـــامج المحوســـب  فاعليـــةمـــا  .4

 لدى طالبات الصف الحادي عشر؟ الحسابية
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  الدراسة: ضياتفر  �

رات ) بين متوسطي درجات مهاα≥ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  .1

ن المجموعتين التجريبية في التطبيق البعدي بيكتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية 

 والضابطة لصالح المجموعة التجريبية.

رجات اتجاهات بين متوسطي د )α≥ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( .2

في  وقيمة المادة، واالستمتاع بالمادة) في المجاالت: (طبيعة المادة، الطالبات نحو الكيمياء

  .التجريبية المجموعةلصالح  والضابطة التجريبيةالتطبيق البعدي بين المجموعتين 

في تنمية مهارات كتابة )   0.14( ≥تأثير كبير بقوة مربع ايتا  البرنامج المحوسب يحقق .3

   .لدى طالبات الصف الحادي عشر  الحسابية وتطبيقاتها المعادالت الكيميائية

       لبالك  المعدل ) وفق معامل الكسب1.2( ≥ يحقق البرنامج المحوسب درجة من الفاعلية .4

لدى  %) في تنمية مھارات كتابة المعاد�ت الكيميائية وتطبيقاتھا الحسابية60 ≥  (بنسبة

  طالبات الصف الحادي عشر .

 أهداف الدراسة: �

  تهدف هذه الدراسة إلى: 

  .وتطبيقاتها الحسابية عادالت الكيميائيةم. تحديد قائمة بالمهارات الالزمة لكتابة ال1

  وتطبيقاتها الحسابية. الكيميائية بناء برنامج في تنمية مهارات كتابة المعادالت .2

وتطبيقاتهــا  الكيميائيــةالمعــادالت التعــرف إلــى داللــة الفــروق بــين متوســطي درجــات مهــارات كتابــة  .3

  البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة.في التطبيق  الحسابية

فــي التطبيــق  الكيميــاءالتعــرف إلــى داللــة الفــروق بــين متوســطي درجــات اتجاهــات الطالبــات نحــو  .4

  البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة.

  تابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية.ات كر فاعلية البرنامج في تنمية مهاالكشف عن  .5
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  أهمية الدراسة:  �

  همية الدراسة في:أتكمن 

كطريقــة  قــد تســاعد فــي تحســين طــرق تــدريس العلــوم عامــة وتــدريس  اً محوســب اً . تقــدم الدراســة برنامجــ1

  الكيمياء بشكل خاص. 

 المعلمون اقد يستفيد منهوتطبيقاتها الحسابية  ارات كتابة المعادالت الكيميائيةمهقائمة ب . تقدم الدراسة2

  في وضع األهداف التعليمية المناسبة واستخدام الطرق المناسبة لتنمية تلك المهارات. 

قـد تســهم الدراســة  الحاليــة فــي إجـراء  العديــد مــن البحــوث فــي مجـال الحاســوب التعليمــي فــي تــدريس  .3

  الكيمياء للمرحلة الثانوية. 

البــرامج فــي تصــميم  والمشــرفون التربويــون ومخططــ الكيميــاء و ومعلمــ ن هــذه الدراســة. قــد يســتفيد مــ4

  المناهج.

  حدود الدراسة: �

ــ 2011هــذه الدراســة فــي الفصــل الدراســي األول مــن العــام الدراســي (طبقــت . 1 ) علــى طالبــات 2012ـ

  بمدينة غزة.  (أ)الصف الحادي عشر بمدرسة بشير الريس الثانوية

والحسـابات  الوحدة الثانية (التفاعـل الكيميـائي المحوسب على الدراسة على تطبيق البرنامج. اقتصرت 2

  من كتاب الكيمياء للصف الحادي عشر الجزء األول. الكيميائية)

  . اقتصرت الدراسة على عينة قصدية من مدرسة بشير الريس الثانوية (أ) للبنات بمحافظة غزة.3

   مصطلحات الدراسة: �

  :جرائياً إجرى تعريف المصطلحات التالية تعريفًا 

ويقـــدر بالدرجـــة التـــي يمكــــن  هقـــدرة البرنـــامج المحوســـب علـــى التـــأثير وبلـــوغ أهدافـــ :الفاعليـــة  •

  ، ودرجة معادلة الكسب المعدل لبالك.ايتا مربع الحصول عليها من معادلة
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دروس يـــتم عرضـــها تتضـــمن عـــدة  ،تـــم برمجتهـــا حاســـوبياً  وحـــدة دراســـية البرنـــامج المحوســـب: •

بطريقــــة شــــيقة تشــــمل األهــــداف والمحتــــوى واألمثلــــة والتقــــويم وكــــذلك محاكــــاة للتجــــارب العلميــــة 

يتفاعـــل معهـــا المـــتعلم وتـــوفر لـــه  مدعمـــة بالوســـائط المتعـــددة، ومواقـــع انترنـــت، ومقـــاطع فيـــديو،

  التغذية الراجعة الفورية لتحقيق األهداف التربوية.

يسـها مقيـاس مـادة الكيميـاء كمـا يق إزاءطالب بـالرفض أو القبـول مجموعة استجابات ال االتجاه : •

، ويعبر عنه بالدرجـة التـي يحصـل عليهـا الطالـب فـي مقيـاس االتجاهـات االتجاهات المعد لذلك

  .نحو الكيمياء

سلســــلة األداءات التــــي يتعلمهــــا الطالــــب وتزيــــد مــــن قدرتــــه علــــى كتابــــة المعــــادالت  ات:المهــــار  •

الكيميائية وحل المسائل الحسابية بشكل متسلسـل وبكفـاءة عاليـة وأقـل وقـت ممكـن لتحقيـق نتـاج 

  تعليمي.

هي طريقة التدريس التي تعتمـد علـى أسـلوب المحاضـرة والمناقشـة واسـتخدام  :الطريقة التقليدية •

 كوسيلة معينة.السبورة 

 أحــد) عامــًا ودرســوا 18-17الطلبــة الــذين تتــراوح أعمــارهم بــين ( :طلبــة الصــف الحــادي عشــر •

  عشر عامًا في المدارس، ويصنفوا مرحلة ثانوية في السلم التعليمي الفلسطيني.
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  انيــل الثــالفص

  

  

  
  

  
  

 في التعليم. اسوبــور األول: الحــالمح •

 الكيمياء والمعادالت الكيميائية. ور الثاني:ــالمح •

   نحو العلوم. التجاهاتا المحور الثالث: •
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  انيــل الثـــالفص
  ريــالنظ اإلطــار

 

  في التعليم. الحـاسـوباألول: المحور  •
  
  دمة:ــمق

المجاالت  جميعالتقدم في  إلىفي العصر الحالي والتكنولوجيا لمية الناجمة أدت الثورة الع
المعاصرة تتصف بما تنطوي  يةنساناإلواالقتصادية، وأصبحت الحضارة  واالجتماعية، الثقافية،

عليه من تقدم وتعاظم ينفرد به هذا العصر الذي أصبح بحق يطلق عليه عصر التكنولوجيا 
للقدرات  تكنولوجية من بينها الحاسوب، نظراً ظهور اختراعات علمية  واالنفجار المعرفي وعصر

الهائلة التي يمتلكها جهاز الحاسوب في تخزين ومعالجة ونشر المعلومات بأسرع وأفضل الطرق 
  ).236:2002، (سالمة ع استخدامه في شتى مجاالت الحياةلذا شا

ل في مجال تكنولوجيا الكمبيوتر التغيرات المعاصرة واالنفجار المعرفي والتقدم الهائ إن
طريقة التعليم التقليدية واالتصال جعل تحديات ومتطلبات العملية التعليمية أكبر من أن تلبيها 

، يواجه التعليم التقليدي أنه في ظل تغيرات العصر الحالي إلى) 2005حيث يشير فرج( بمفردها،
  منفردًا بعض المشكالت مثل:

 السكان وما يترتب عليها من زيادة في أعداد الطلبة.الزيادة الهائلة في أعداد  .1

 االنفجار المعرفي الهائل وما يترتب عليه من تشعب في التعليم. .2

نهاء كم من المعلومات في فردية بين الطلبة فالمعلم ملزم بإالقصور في مراعاة الفروق ال .3
روز هذه ته بالسرعة نفسها ومع بقد يضعف بعض المتعلمين من متابع مما وقت محدد،
استخدام استراتيجيات تعليمية تساعد على التخفيف من  إلىن الحاجة تدعو المشكالت فإ

 .استخدام مستويات عليا إلىخاصة في المواد العلمية التي تحتاج  ،آثارها

  
  أن أبرز مشكالت التعليم التقليدي تتلخص فيما يلي: إلى) 2006( أشارت الحارثيكما 

  زيادة الهدر في الموارد. .1
    ارتفاع تكلفة تقديم الخدمة التعليمية. .2
 عدم المقدرة على تحقيق رضا المستفيدين وتلبية رغباتهم. .3

 عدم المقدرة على التركيز على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها. .4
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م التقليدي والتي زاد بروزها في ظل تسارع التطور ين جوانب القصور في التعلومن هنا إ
 إلىبدائل تغطي هذه الجوانب خاصة في المواد التي تحتاج  إليجادالتكنولوجي أوجدت حاجة 
الجانب التطبيقي ما أمكن كالعلوم بفروعه المختلفة وقد أوجدت  إلىتفعيل الحواس واالنتقال 

  المستحدثات التكنولوجية الحل األنسب لدعم العملية التقليدية.
  

نفسه في اختراعه الحاسوب  أن اإلنسان تفوق على) 2003:25(وي السرطاولقد وضح      
في النصف الثاني من القرن العشرين، الذي تطور في أنواعه وأشكاله حتى وصل إلى ما هو 

وبسبب المميزات اإليجابية العديدة التي يمتاز بها هذا  .ه اآلن في القرن الحادي والعشرينعلي
فة، ومنها مجال التربية الجهاز فقد تسابقت األمم على إقتنائة واستخدامه في شئون حياتها كا

كيفية التعامل مع هذا الجهاز واالستفادة من مميزاته بأكبر ليم، وذلك من أجل تعليم أبنائها والتع
مما يفيد األمة حاضرًا قدر ممكن، لتنشئة جيل يتصف بالتفكير العلمي واإلبداع واإلنتاجية، 

  .ومستقبالً 
هارة استخدام الحاسوب وتوظيفه لمصلحة المواد ولعل من أهم المهارات التدريسية المعاصرة م    

 ي غالباً الروتين المتكرر والرتيب الذي يطغالدراسية والتدريس، حيث التجديد والتغيير والخروج من 
ويوجد الكثير من التطبيقات للحاسوب التي تفيد في  ،التدريسي داخل حجرات الدراسة األداءعلى 

  .)60: 2007عملية التعليم والتعلم (عبود،
 

وقد أثبتت التجارب التي أجريت على تالميذ المراحل التعليمية المختلفة، أن متوسط 
% في االختبارات 63درجات الذين يدرسون بواسطة البرمجيات التعليمية الحاسوبية وصل الى 

، كما وجد %50طرائق العادية الى الن يدرسون بالنهائية بينما وصل متوسط درجات التالميذ الذي
ستعمال البرمجيات الحاسوبية أفضل من التدريس بالطرائق العادية لضعاف التالميذ، كما أن أن ا

 اتجاهاتهم نحو مادة ما كانت أكثر ايجابية باستخدام البرمجيات التعليمية في الحاسوب
  ).2009(الجبان،

  
  تعريف الحاسوب: •

ن برمجته الحاسوب بأنه " جهاز الكتروني يمك )438م:2004( ةعرف عطار وكنسار ي
ليقوم بمعالجة البيانات وتخزينها واسترجاعها، وٕاجراء العمليات الحسابية والمقارنات المنطقية 

  .الستخالص المعلومات المفيدة منها
أن جهاز الحاسوب يقوم بتحليل وعرض ونقل المعلومات  " )107 :2008 (وأضاف نبهان 

Information  ال متنوعة قد تتمثل على هيئة أرقام أو شكالها المختلفة، والمعلومات لها أشكأب
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أحرف للنصوص المكتوبة أو المرسومة وصور وأصوات أو حركة كما في األفالم والكتابات 
  ."المتحركة 

   
وأصبح  وقد زاد استخدام الحاسوب بصورة واضحة في شتى المجاالت االجتماعية والتربوية،

فعالة في المواقف التعليمية، حيث أن جهاز الحاسوب أداة ووسيلة تعليمية، تستخدم بصورة 
القطاع التربوي من أكثر القطاعات حاجة لتعزيز دور الحاسوب في مؤسساته المختلفة، وقد شعر 

النظر  إعادةالسعي الحثيث من أجل  إلىالتربويون في اآلونة األخيرة بهذه األهمية، مما دفعهم 
ا يتيح للطالب اكتساب المعرفة المتصلة في محتوى العملية التربوية وأهدافها، ووسائلها، بم

  ).2006(ربيع، بالحاسوب التعليمي
  

 تعريف البرنامج المحوسب : •
" مجموعة من الوحدات المتدرجة لتحقيق أهداف معينة من  بأنه: )7: 1981  (يعرفه الشلبي

  .خالل محتوى وأنشطة وأساليب وتقويم، وتمهد كل وحدة التي تليها " 
  

" ما يقدم للفرد من موضوعات ونشاطات بها محتوى منظم  :هبأن )65: 1991(الدياسطي هويعرف
الخاصة على أن يتضمن كل نشاط هدفا محددا ويراعي التكامل بين األنشطة  هولكل منها معاير 

  .مع مراعاة التنويع تجنبا للتكرار والملل"
  

تتضمن مجموعة من " وحدة تعليمية مصممة بطريقة مترابطة و  :بأنه ) 75 :2005(يعرفه عفانة
  .الخبرات واألنشطة والوسائل وأساليب التقويم المتنوعة " 

  
ضمن ت" وحدة دراسية مصممة باستخدام البرمجة الحاسوبية وته: بأن) 12: 2008( ويعرفه البابا

مجموعة من األهداف والخبرات التربوية التي توظف المدخل المنظومي واألنشطة والوسائل 
  .وأساليب التقويم التي تحقق األهداف التربوية التعليمية والفيديو 

الوحدات يتضح مما سبق أن البرنامج المحوسب عبارة عن وحدة تعليمية أو مجموعة من 
المتدرجة باستخدام البرمجة الحاسوبية متضمنة األهداف التربوية والمحتوى واألنشطة والتقويم مع 

  تجنب التكرار والملل.
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 مية: تعريف البرمجية التعلي •

 

) برمجيـــــات الحاســـــوب علـــــى أنهـــــا مجموعـــــة المكونـــــات الماديـــــة 241:  1992( عـــــرف المنـــــاعي
المنطقية غيـر الملموسـة (النظـام) وتقـدم فـي صـورة مـواد تعليميـة مختلفـة األنمـاط لتحقيـق هـدف أو 
أهداف محدودة عن طريق الحاسوب يتفاعل معها المتعلم وتوفر له التغذيـة الراجعـة الفوريـة حسـب 

   تجابته  .اس
) البرمجية التعليمية على أنها : مجموعة من الوحدات 235: 2002ويعرف عبد الحميد (

التعليمية المصممة على جهاز الكمبيوتر بهدف تعليم مفاهيم أو مواد أو مهارات أو حقائق معينة 
وفق أسس تربوية سليمة وتتكون البرمجية التعليمية من عدة موضوعات حيث يتكون الموضوع 
من عدة دروس ويتكون كل درس من عدة فقرات وتتكون الفقرة من عدة نوافذ أو شاشات تعرض 

  من خاللها المواد التعليمية مدعمة بالوسائط المتعددة ".
): برمجيــات الوســائط المتعــددة بأنهــا مجموعــة مــن تقنيــات 122: 2003(ويعــرف خمايســة وعرمــان

غيرهــا حيــث يــتم الــتحكم بهــا باســتخدام أجهــزة عــرض الصــورة والصــوت والــنص واألفــالم والرســوم و 
الكمبيـــوتر وبرمجياتـــه لتحقيـــق أهـــداف تعليميـــة محـــددة بحيـــث يســـتخدم كـــل وســـيط تبعـــًا لقدرتـــه فـــي 

  تحقيق الهدف.
):" بأنهـــا تلــــك المـــواد التعليميـــة التـــي تــــم تصـــميمها وبرمجتهـــا بواســــطة 8:2006ويعرفهـــا مهـــدي (

ـــوفر هـــذه الحاســـوب حيـــث يســـتطيع المـــتعلم التعامـــل مع ـــتعلم وت ـــى ال ـــه عل هـــا حســـب ســـرعته وقدرت
البرمجيـــات العديـــد مـــن البـــدائل ذات الوســـائط المتعـــددة مـــن صـــورة وصـــوت ونـــص وحركـــة مدعمـــة 

  للمحتوى الدراسي".
التي تنتج  اإلثارةهي تلك البرامج االلكترونية متعددة أنماط كما أن البرمجية التعليمية    

التعليم أو نقل التعلم مباشرة وكامًال إلى المتعلمين لتحقيق  إلدارةوتستخدم من خالل الكمبيوتر 
كجزء من تعليمهم الرسمي أهداف تعليمية محددة ترتبط بمقررات دراسية معينة 

  .)167: 2007(خميسالنظامي
  

مـن الســابق جــاءت التعريفــات متباينـة منهــا مــا ينظــر للبرمجيــة بصـورة واســعة وشــاملة ومنهــا مــا    
 ،  خمايســة وعرمــان)2007( الكترونيــة متعــددة األنمــاط مثــل تعريــف خمــيس وصــفها بأنهــا بــرامج

كل  المتعددة، أما تعريفات فكان تعريفه غير محدد حيث وصفها بتقنيات عرض للوسائط )2003(
 رتدت بصــفة أكثـــر وذكـــدفقــد حـــ )1992( والمنـــاعي )2002( عبــد الحميـــدو  )2006(مهـــدي مــن:

  مجتها بالحاسوب.بأنها مواد تعليمية يتم تصميمها وبر 
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 أهمية برمجيات الحاسوب في العملية التعليمية: •

% مما يراه 40% مما يسمعه ويتذكر 20بينت الدراسات المختلفة على اإلنسان أنه يستطيع تذكر 
% بينمـــا تـــزداد هـــذه النســـبة فـــي حالـــة 70ويســـمعه، بينمـــا إذا ســـمع ورأى وعمـــل فإنهـــا ترتفـــع إلـــى 

 ).Traci ،2001تعلمه.  (التفاعل مع اإلنسان مع ما ي

  

 ) أهمية البرمجيات التعليمية في العملية التعليمية بما يلي:207: 2004( ويلخص عيادات

 تسهيل العملية التعليمية بنماذج مختلفة لعرض المادة التعليمية. .1

 يمكن إنتاج المواد التعليمية بنماذج مختلفة لعرض المادة التعليمية. .2

 بشكل أكبر مع المادة التعليمية وتحفيز العمل الجماعي.تحفيز الطلبة على التفاعل  .3

 تسهيل عمل المشاريع التي يصعب عملها يدويًا وذلك باستخدام طرق المحاكاة. .4

 يمكن عرض القصص واألفالم األمر الذي يزيد من استيعاب المتعلم للمواضيع المطروحة. .5

 يبية.إمكانية استخدام االنترنت بشكل فاعل من خالل الوصالت التشع .6

 .أن األلوان والموسيقي والصور المتحركة تجعل التعلم أكثر متعة كما .7

  
 مبررات استخدام الحاسب اآللي في العملية التعليمية: •

في خدمة التعليم، وهناك العديد من األسـباب التـي أدت إلـى ضـرورة  ن للحاسب اآللي دورًا مهماً إ
  :)2007، النوايسة، 2007ادة السرطاوي،(سعاستخدامه في التعليم، ومن هذه األسباب ما يلي:

االنفجـــار المعرفـــي والتـــدفق المعلومـــاتي: أخـــذ اإلنســـان يبحـــث عـــن وســـيلة لحفـــظ المعلومـــات  .1
الكثيـــرة، واســـترجاعها عنـــد الضـــرورة، حيـــث ظهـــر الحاســـب اآللـــي كأفضـــل وســـيلة تـــؤدي هـــذا 

 الغرض.

ر هـو عصـر السـرعة السرعة في الحصول على المعلومات: وذلـك ألن هـذا العصـ إلىالحاجة  .2
مما جعل اإلنسان بحاجة إلى التعامل مع هذا الكم الهائل من المعلومات، وكلما كان ذلك فـي 

 أسرع وقت وأقل جهد فإنه يقربنا من تحقيق أهدافنا، وكان الحاسب اآللي أفضل وسيلة لذلك.

ـــان فـــي أداء األعمـــال والعمليـــات الرياضـــية المعقـــدة: ح .3 يـــث يتميـــز الحاجـــة إلـــى المهـــارة واإلتق
 الحاسب اآللي بالدقة واإلتقان، كما يتميز بالقدرة على أداء جميع أنواع العمليات الحسابية.

توفير األيدي العاملة: نجد أن الحاسـب اآللـي يسـتطيع أداء أعمـال مجموعـة كبيـرة مـن األيـدي  .4
رجاعها مـن والفنية، وذلك لسـهولة إدخـال المعلومـات واسـت اإلداريةالبشرية الماهرة في األعمال 

 خالل الحاسب اآللي في كافة الميادين، ومنها ميدان التربية والتعليم.

حلـــول لمشـــكالت صـــعوبات الـــتعلم: حيـــث يســـاعد الحاســـب اآللـــي علـــى تســـهيل بعـــض  إيجـــاد .5
 األمور أمام هذه الفئة.

 تنمية مهارات حل المشكالت التدريسية والتعلم عن بعد. .6
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 هيئة الطالب لبيئة تتمحور حولها التقنيات الحديثة.تحسين فرص العمل المستقبلية: وذلك بت .7

تنميــة مهــارات معرفيــة عقليــة عليــا: مثــل التفكيــر، وحــل المشــكالت، وجمــع البيانــات وتحليلهــا  .8
 وتركيبها.

 على الوسائل التقليدية. دنقص الوسائل التعليمية الحديثة، واالعتما .9

 خاصة لتشغيله واستخدامه. استخدام الحاسب اآللي ال يتطلب معرفة متطورة أو مهارة .10

  .عرض التجارب المخبرية وألغراض البحوث العلمية .11

  في ميادين التربية والتعليم.  اسبات مقارنة مع فائدتها الكبيرةانخفاض أسعار الح .12
  
  -الحاسوب في التعليم فيما يلي: استخدام مبررات )32: 1997( ويلخص "المشيقح •

لي (عصر المعلومات) خصوصا بعد تطور وسائل االنفجار المعرفي وهذه سمة العصر الحا .1

االتصاالت التي تساعد على البحث عن طريقة لحفظ هذه المعلومات واسترجاعها عند 

 الضرورة.

كم هائل من المعلومات،  عى المعلومات، حيث يتعامل الفرد مالسرعة في الحصول عل .2

 أهدافه.وكلما كان الحصول عليها بأسرع وقت وأقل جهد، ساعده على تحقيق 

ٕاتقان في أداء األعمال و  الحاجة إلى اإلتقان في أداء األعمال والعمليات الرياضية المعقدة، .3

والعمليات الرياضية المعقدة، والحاسوب يتميز بأداء جميع األعمال الحاسوبية الروتينية 

 الطويلة والمعقدة بسرعة ودقة عاليتين.

ثير من األعمال اإلدارية والفنية وغيرها، مما توفير األيدي العاملة الماهرة التي تقوم بالك .4

 يقلل من تكلفة إنجاز هذه األعمال.

إيجاد حلول لمشكالت وصعوبات التعلم، أو من يعانون تخلفا عقليا بسيطا، أو الذين يجدون  .5

  مشاكل في مهارات االتصال.

  )42 : 1425( الموسى، في العملية التعليمية:مبررات استخدام الحاسوب كما أن من   •

تهيئة مناخ البحث واالستكشاف فالحاسوب يعمل على تهيئة مناخ البحث واالستكشاف أمام  .1

 المتعلم لكي يختار األسئلة التي سيجيب عليها، والمصادر التعليمية التي يستعين بها.

القدرة على التفاعل المباشر. حيث يتيح الحاسوب فرصة التفاعل المباشر مع المتعلم عن  .2

مات وتوجيه أسئلة له ، ومن ثم استقبال إجابتها، وتقويمها، ولهذا يعد طريق عرض معلو 

 الحاسوب:
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 مثيرا للمتعلم بما يقدمه من تعزيز دون مزاجية. عامالً  -

 عامال حافزا للمتعلم للشعور بااليجابية تجاه نفسه. -

  عامال مساعدا للسماح للمتعلم باإلجابة بحرية دون خجل أو وجل. -

اسب الموجودة في فأغلب برامج الح :إلى سلسلة من المتتابعات تقسيم المادة المدروسة .3

: تحديد األهداف اإلجرائية التي حققها البرنامج، وتحليل محتوى موضوع خطوات أساسية هي

وهذا يساعد المتعلم على السير في الدرس حسب   الدراسة، ثم تحديد التتابعات التعليمية.

 إمكانياته.

فالعديد من برامج الحاسوب قادرة على رسم الصورة  ،لمعلوماتقدرة على العرض المثري لال .4

ومعالجتها، وعرضها على الشاشة بشكل جذاب ومفيد، مما يساعد على جذب المتعلم ولفت 

 انتباهه للمادة الدراسية.

م ذي اتجاهين في العديد من ة تعليمية ذات نظام اتصال وتحكللحاسوب قدرة على توفير بيئ .5

  والطابعات .مكبرات الصوت،  ه واإلفادة منها، مثل:ب األجهزة المتصلة

 وتضيف الباحثة إلى ما سبق المبررات التالية: •

إعادة صياغة األدوار التي يقـوم بهـا كـل مـن المعلـم والكتـاب وغرفـة الصـف لتواكـب التطـورات  .1
 المتسارعة.

لـة الوقـت حًال لمشـاكل كثيـرة منهـا صـعوبة بعـض الموضـوعات الدراسـية وزيـادة عـدد الطلبـة وق .2
 المخصص لدراسة بعض الموضوعات.

 تطوير المناهج التعليمية عامة ومناهج الكيمياء خاصة وفق التقدم العلمي والتقني المعاصر. .3

أســلوب الدراســة بمســاعدة الحاســوب أكثــر مــن الطريقــة التقليديــة وجذبــه للطلبــة ودفعهــم  تفعيــل .4
 للتعلم واإلبداع.

 

 عملية التعليمية:مميزات استخدام الحاسب اآللي في ال •

يمتـــاز الحاســـب اآللـــي بالعديـــد مـــن اإلمكانـــات التـــي جعلـــت منـــه أداة تنـــافس العديـــد مـــن الوســـائط 
الفرديــة وتركــز علــى نشــاط الطالــب،  تــاز بــه مــن منهجيــة تتجــاوز الفــروقالتعليميــة األخــرى، لمــا يم

العديد من االسـتراتيجيات وتكيفه إيجابيًا، وذلك باعتباره أداة من السهل االستعانة بها، ودمجها في 
  التقليدية لتطويرها وزيادة كفاءتها.
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عددًا من مميزات استخدام الحاسب اآللي في العملية  )، 2008نبهان (و  )2006سالمة (وذكر 
  التعليمية:

فعاليته، ألنه يوفر بيئة تفاعلية يكون فيها الطالب  نيسهم في تحسين مستوى التعليم ويزيد م .1
 .ايجابيًا وفعاالً 

يساعد الحاسب اآللي في التقليل من زمن التعليم المستغرق في دراسة المقررات الدراسية، مما  .2
 يتيح ممارسة عددًا من األنشطة االثرائية.

 يعتبر الحاسب اآللي أداة من األدوات المساعدة في تنمية التفكير ومهاراته. .3

  
 

ريد ا يكسبه بعضًا من مزايا تفلخاصة ممتوفير فرصًا كامنة للطالب للعمل بسرعته، وقدرته ا .4
 التعليم.

 يستطيع الطالب استخدام الحاسب اآللي في المكان والزمان المناسبين له. .5

 يساهم الحاسب اآللي بزيادة ثقة الطالب بنفسه وينمي المفاهيم االيجابية للذات. .6

 يتيح للمعلم معاونة الطالب ومراقبتهم للتأكد من ممارستهم للتعلم الذاتي. .7

 الحاسب اآللي تخزين كم هائل من المعلومات وعرضها في زمن قياسي. يستطيع .8

 .حسب استجابته في الموقف التعليمييزود الحاسب اآللي الطالب بتغذية راجعة فورية، وي .9

  
  :وتضيف الباحثة على المميزات السابقة للحاسوب أن

ل أكثر قابلية للتفاعل مع األفضل ويكون جي ويدفع حركة المجتمع نح اً جيد ستغالله استغالالً ا. 1
  مستحدثات الغد.

  يزيد من القدرة على تطوير المناهج بشكل يمكن أن تصبح معه مواكبة للتطورات الحديثة. .2
 نه يطور أداء الكثير من أعماله.فائدة كبيرة بالنسبة للمعلم حيث إله  .3

  
  مجاالت استخدام الحاسب اآللي في العملية التعليمية: •

طرأت على النظام التعليمي نتيجة دخول الحاسب اآللي في العملية التعليمية،  نظرًا للتغيرات التي
يؤديها أو يدخل فيها، ويوضح  تربوية التي يمكن للحاسب اآللي أنفإن هناك عددًا من الوظائف ال

  ).2007م (سرايا،) مجاالت استخدام الحاسب اآللي في التعلي1شكل (
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  )1شكل رقم(
  مجاالت استخدام الحاسب اآللي في التعليم

  
  
  

 مجا�ت استخدام الحاسب ا�لي في التعليم

التعليم 
ار المد

 بالحاسب

الحاسب 
 كمعلم خاص

التعليم 
بمساعدة 
 الحاسوب

تعلم عن 
 الحاسب

تعلم مع 
 الحاسب

تعلم من 
 الحاسب

تاج البرامج تصميم وإن
 والمواد التعليمية

كمقرر دراسي ضمن 
 المناھج الدراسية

ا=لعاب  حل المشك8ت الحوار التعليمي
 التعليمية

التدريب 
 والممارسة

 المحاكاة
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 Computer Assisted Instruction :التعليم بمساعدة الحاسوب •

على يد كل من  (Computer Assisted Instruction)ظهر التعليم بمساعدة الحاسوب  
وهو عبارة عن برنامج في مجاالت التعليم كافة.   ،) Wilson( و ويلسون (Atknison)أتكنسون

يمكن من خاللها تقديم المعلومات، وتخزينها مما يتيح الفرص أمام المتعلم ألن يكتشف بنفسه 
نتيجة من النتائج، وعلى الرغم من انتشار هذه البرامج  إلىحلول مسألة من المسائل، والتوصل 

ول العمر، إال أن تكاليف إعدادها ، وٕاغفالها لعنصر التفاعل البشري بين المعلم في أ كبيراً  انتشاراً 
التعليم في البيئة  تفريدمن أسباب التقليل من أهميتها كأسلوب من أساليب  والمتعلم كانا سبباً 

الدقة، واإلتقان،  عديدة منها:العربية. أما الحاسوب نفسه فهو جهاز الكتروني يتسم بمواصفات 
اإلنجاز وتعدد اإلمكانات، وسهولة االستعمال وقلة تكاليف التشغيل، ويقوم بتنفيذ العمليات  وسرعة

اإلنسان فالحاسوب ال يتصرف من تلقاء نفسه، ولكنه يقوم فقط بالوظائف  ابهكافة التي يكلفه 
  .التي يرسمها له مسبقا عند وضع البرنامج، فهو آلة بيد اإلنسان 

  
  لية التعليمية:استخدام الحاسوب في العم

 1977انتشار الحاسوب بشكل فاعل في التعليم المدرسي كان في بداية  أن تشير الدراسات إلى 
، وما رافق ذلك من تدني رترونية المصغرة أو الميكروكمبيوتوذلك نتيجة لتطور الحاسبات االلك

حيث دخلت مستمر في أسعار التكلفة، واستمرار إدخال التحسينات على خصائص هذه األجهزة 
إلى معظم المدارس في الدول المتقدمة، وفي كثير من دول العالم النامي ولقد أثارت عملية إدخال 

ون التربية والتعليم، وقد أصبح شئالمربين ، والعاملين المهتمين بالحاسوب في المدرسة اهتمام 
ل اآلالت السمعية اآلن يستعمل في كثير من البلدان كأداة تربوية، وذلك أنه ليس آلة عادية مث

البصرية، التي لم تحدث ثورة كبيرة عند دمجها في الطرق التربوية، وقد أدى استعماله إلى إعادة 
النظر في طرق التلقين وفي المعرفة المكتسبة ، فإدخال الحاسوب ضمن وسائل التلقين أجبر 

دقيق لمحتوى المادة  على تحديد األهداف السلوكية المطلوب إيجادها عند المتعلم، وٕاجراء تحليل
الدراسية، واختيار الطرق التي يجب اعتمادها ضمن عملية التلقين، وهكذا فإن اعتماد الحاسوب 
في عملية التعليم، أدى إلى بناء مفصل للمادة الدراسية فتصبح غاية التعليم ليس ما أمكن من 

 ،لك فعالية المتعلموتزداد بذ، المتعلم المعرفة بل إيجاد عنصر التشويق في عملية نقل المعرفة إلى
وتتعدد مجاالت استخدام ، بالتفاعل والتركيز بفردية ونشاط فيقبل على العلم في جو يمتاز

في  مساعداً  ، أو عامالً ، أو أداةً تعليمياً  الحاسوب في العملية التعليمية، حيث يمكن استخدامه هدفاً 
ونعني  ،التعليم بمساعدة الحاسوب جال هوم، وما يهمنا في هذا الإدارتهاالعملية التعليمية، أو 

بالتعليم بمساعدة الحاسوب إن الحاسوب يمكنه تقديم دروس تعليمية مفردة إلى الطالب مباشرة 
  ). 440 ه: 1422(مرعي والحيلة،وب رنامج الحاسوهنا يحدث التفاعل بين المتعلم وب
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  الحاسب اآللي وتطبيقاته في العملية التعليمية: •
بويــة ي دور رئيســي  كتقنيــة تعليميــة مهمــة، حيــث يرفــع مــن مســتوى العمليــة التر للحاســب اآللــ

ي والتطـور التقنـي السـريع، شـهدت العقـود الثالثـة الماضـية زيـادة كبيـرة مـلوالتعليمية، ومع التقدم الع
كمستحدث تقنـي فـي مجـال  -في استخدام الحاسبات في التعليم، ولقد أحدث دخول الحاسب اآللي 

بين أوساط المربين والمعلمين والمسئولين، ويعده البعض بمثابة ثورة على نظم ويًا هائًال د -التعليم 
  التعليم التقليدي بكافة صوره، وأساليبه القديمة.

يأخــذ الحاســب اآللـي مكانــة مهمــة فـي التعلــيم بكافــة مراحلـه، ويعــود ذلــك  وفـي الســنوات األخيــرة بـدأ
نــه، رخيصــة الــثمن، ســهلة التــداول، متعــددة الوظــائف  بدرجــة كبيــرة نتيجــة لظهــور أجيــال جديــدة م

والقــدرات، وســاعد علــى نمــو هــذا االتجــاه التنبــه إلــى اإلمكانــات الكبيــرة التــي يوفرهــا الحاســب اآللــي  
  .)2007(سرايا، في كافة فروع الحياة اإلنسانية وٕامكانية استخدامه في مجاالت متعددة

  
لـة نوعيــة فـي مفهـوم اسـتخدام الحاسـب اآللــي إن ظهـور الحاسـبات الشخصـية أدت إلـى نق    

عقــود مضــت حجــم الجهــاز إلــى خفــض ســعره مقارنــة بصــغر  التعلــيم العــام وتطبيقاتــه، فقــد أدىفــي 
والتكلفة الباهظة في صيانته وتشغيله، وظهور البرامج التعليميـة سـهلت اسـتخدامه، ممـا فـتح البـاب 

  .)2008(فودة،أصبح أداة تعليم ووسيلة تعلم ذلك إلى دخول الحاسب اآللي للعملية التعليمية، وب
  

  هـ) 1427سوقي وآخرون،: (دوللحاسب اآللي دور في العملية التعليمية ومنها
تقــديم المــواد الدراســية: اســتخدام الحاســب اآللــي كوســيلة مســاعدة فــي شــرح الــدروس وتقــديمها  .1

 .بطريقة شيقة وجذابة، وبذلك يساعد على تسهيل إيصال المعلومات للطالب

تنميـة المهــارات: يسـاعد الحاســب اآللـي عــن طريـق التــدريب والتكـرار والتقيــيم والتقـويم والتعزيــز  .2
وأســـلوب المحاكـــاة، علـــى تطـــوير مهـــارات الطـــالب وصـــقل مـــواهبهم، ورفـــع مســـتوى التحصـــيل 
لديهم، وبذلك يحقق التعليم بواسطة الحاسب اآللي نوعًا من التعلم الذاتي إذ يحصل كل طالب 

 ه الخاص به.على معلم

هـ) بأن الحاسب اآللي يساعد علـى تحسـين العمليـة التعليميـة مـن خـالل 1423ويذكر الهدلق ( .3
 مجالين:

: تحســين األداء فــي أجــزاء معينــة مــن المقــررات الدراســية مــن خــالل اســتخدام البــرامج التعليميــة أوالً 
  المعدة مسبقًا.

عمليـات أساسـية ألداء مهـارات خاصـة مثـل: تطـوير مهـارات إدراكيـة معرفيـة، بـالتركيز علـى  ثانيًا:
 مهارات التفكير، وجمع المعلومات وتحليلها وترتيبها.
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  - تطبيقات الحاسب اآللي في التعليم : •

 CL (Computer Litracyثقافة الحاسب اآللي ( .1
 CMI (Computer Managad Instructionالتعليم المدار بالحاسب اآللي ( .2
 CAI (Computer Assisted Instruction( التعليم بمساعدة الحاسب اآللي .3

  
 ثقافة الحاسب اآللي: .1

هو تعريف المتعلم بمكونات الحاسب اآللي، ولغاته، والوظائف التي يقدمها واستخدام ملحقاته، 
وكيفية تقويم البرامج الجاهزة ، وٕاكسابه مهارات استخدامه، وتنمية مهارات البرمجة، وأيضا نشر 

  ).172م:2004 الثقافة الحاسوبية (سالم
 التعليم المدار بالحاسب اآللي: .2

يعتمد هذا النظام على برمجة الحاسب اآللي بأسلوب علمي، وذلك لهدف مساعدة الهيئات 
  التعليمية على إدارة برنامج األنشطة الدراسية لكل طالب وتقويم مستوى التحصيل لكل طالب  

اسالت، واستخراج وحفظ السجالت، والحاسب اآللي يمكن أن يساعد إداريي المدرسة في المر 
(أبو تقارير مثل الحضور وجداول الحصص وضبط الجرد، وأيضا تفيد الحواسيب في إصدار

  ).269م:1995الخير،
 التعليم بمساعدة الحاسب اآللي: .3

استخداما في  ) من أكثر تطبيقات الحاسب اآلليCAIيعد التعليم بمساعدة الحاسب اآللي (
م التعلم من خالل التفاعل المباشر بين الطالب والحاسب اآللي، كما فيه يتالمجال التربوي، 

يستخدم المستخدم الحاسب اآللي في حفظ المعلومات في كافة صورها: أصوات، وٕاشارات، 
وكتابه، ورسوم، وصور ثابتة ومتحركة، مما ييسر توظيف هذه التقنيات في تصميم، وٕانتاج 

الطالب خطوة بخطوة نحو اإلتقان وذلك بعرض المعلومات البرمجيات التعليمية الحاسوبية لتقود 
القائمة على الوسائط المتعددة، وتمكين الطالب من االستجابة لها بأشكال مختلفة، واطالع 
الطالب على مدى نجاحه في التعلم من خالل تقديم تغذية راجعة فورية لتعزيز التعلم الصحيح 

  ).108: 2004 وتصحيح التعلم الخاطئ (محمد وآخرون،
) أن الحاسوب يمكنه تقديم دروس تعليمية مفردة 442- 441:هـ.1422( ويرى مرعي والحيلة 

والبرامج التعليمية التي  إلى الطلبة مباشرة. وهنا يحدث التفاعل بين هؤالء الطلبة ( منفردين). 
رسة يقدمها الحاسوب . ويمكننا تصنيف هذه البرامج إلى أصناف كثيرة منها التمرين والمما

)Drill and Practise ويفترض هذا النوع من البرامج التعليمية أن المفهوم، أو القاعدة، أو (
الطريقة قد تم تعليمها للمتعلم، وأن البرنامج التعليمي هذا يقدم للمتعلم سلسلة من األمثلة من أجل 

إجابة صحيحة.   زيادة براعته في استعمال تلك المهارة، والمفتاح هنا هو التعزيز المستمر لكل
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وغالبية هذه البرامج إما تمارين في مادة الرياضيات، أو للتدريب على ترجمة لغة أجنبية، أو 
تمارين من أجل النمو اللغوي، وما شابه ذلك، وهنالك برامج تدريبية تساعد المتعلمين على بناء 

  الجمل.
من األسئلة المتنوعة ذات األشكال باإلضافة لهذا، فإن برامج التمرين والممارسة، تقدم لنا الكثير 

المختلفة، يفسح الحاسوب للمتعلم لفرصة للقيام بعدة محاوالت قبل أن يعطيه اإلجابة الصحيحة، 
ويحتوى كل برنامج على مستويات مختلفة من الصعوبة، يعطي المتعلم تغذية راجعة سواء منها 

  .ة صحيحةإلى التعزيز عند كل إجاب اإليجابية أو السلبية، باإلضافة
  
 األنماط التعليمية المختلفة الستخدام الحاسوب في البرامج التعليمية: •

) أن هنالك بعض األنماط التعليمية المتعلقة باستخدام الحاسب 87 : هـ1425يرى موسى (    
  في التعليم ومنها:

وتهدف إلى التعلم من خالل برنامج مصمم  :) Tutorial Mode( طريقة التعلم الخصوصي  .أ 
السابق وفي هذا النوع من االستخدام يقوم البرنامج بعملية التدريس أي أن البرنامج يدرس في 

فعًال موضوعا ما والطريقة السائدة في هذا النوع من االستخدام هي عرض الفكرة وشرحها. ثم 
  إيراد بعض األمثلة عليها. وفي بعض األحيان إيراد أمثلة معاكسة.

ل يقوم على أساس التفاعل ع اختالفا كبيرا فبعضها جيد فاعوتختلف البرامج في هذا الموضو 
ويستخدم الرسم، واأللوان، واألصوات، والحركات بفعالية. ويتضمن طرائق مختلفة.  ،والحوار

لتدريس الموضوع بنفسه. بحيث يجد كل طالب ما يالئمه من طرائق التدريس. وبعضها ردئ 
 التلقين.الحفظ و ال يختلف عن طريقة الكتاب أو طريقة 

وتهدف إلى التعلم من خالل  :) Drill & Practice Mode( طريقة التدريب والممارسةب.
إعطاء فرصة للمتعلمين للتدريب على إتقان مهارات سبق تدريسها: وفي هذا النوع من االستخدام 
يقدم الحاسب عددا من التدريبات أو التمرينات أو المسائل على موضوع معين سبقت دراسته من 

أي أن الهدف في هذا النوع من  ،ويكون عمل تصحيح اإلجابة الخاطئةقبل بطريقة ما، 
  االستخدام هو صيانة المهارات أو المعلومات والتدريب على تطبيقها بسرعة وبدقة.

من التمرينات والمسائل  ويتميز الحاسوب في هذا الموضوع بقدرته الفائقة على إنتاج كثيرا
ستوى معين. كما يتميز على الطريقة التقليدية أي طريقة الحل بالورقة، . والمالئمة لمالمختلفة
ميزات كثيرة منها مثال التغذية الراجعة الفورية ذلك ألن الحاسب سيوقفه حال عند ارتكاب موالقلم ب

الخطأ وقد يناقشه حول هذا الخطأ، كما أن التدريبات والتمرينات عن طريق الحاسوب شائقة 
  .دية الرتيبة التقليأكثر من الطريقة 
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وتهدف إلى تقديم نماذج تفيد في بناء عملية واقعية من  :) Simulationطريقة المحاكاة ( .ج
  خالل محاكاة ذلك النموذج والتدريب على عمليات يصعب القيام بها في مواقف فعلية.

نظرا سيد حدث معين في الحقيقة وتنشأ الحاجة إلى هذا النوع من البرامج عندما يصعب تج

  :لما يلي

 الكلفة المادية: مثل إجراء تجارب بالفضاء. -

 طول الزمن: مثل مشاهدة عملية النمو في البناء. -

 بعد المكان : مثل طريقة أداء مناسك العمرة. -

 بعد الزمان والمكان: مثل الطريقة الصحيحة ألداء مناسك الحج والعمرة. -

 .نة أو تجارب الطيرارب الكيميائيالخطر والضرر الجسدي: مثل إجراء التجا -

وهناك نوع من برامج المحاكاة التي ال تتضمن أية أهداف محددة، ويتوقف تحديد هذه األهداف 

على المعلم أو المتعلم نفسه، وبعضها ال يقوم بتزويد التالميذ بأية إرشادات خاصة، ويقوم جهاز 

ذ نفسه باكتشاف مدى الحاسوب بترك تحديد هذه اإلرشادات للمعلم نفسه. أو أن يقوم التلمي

التأثير الحاصل نتيجة لتغيير بعض المتغيرات وهذا النوع من برنامج المحاكاة يمكن استعمالها 

  . اجات المواقف التعليمية المختلفةبطرق مختلفة من أجل أن تالئم احتي

  سابقة الذكر:) الى األنماط 2009سعود (وأضاف أبو ال

  األلعاب التعليمية: .د

ل المتخصصون في علم نفس األطفال أداة طبيعية مهمة يستخدمها الطفل لفهم اللعب كما يقو 

العالم ومواجهته. واستخدام الحاسب للعب يحث على اكتساب مهارات حل المسائل واتخاذ 

القرارات ويطيل من قدرات الطفل على االنتباه ويشجعها على الخيال و تعالج البرامج كثيرا من 

ويهجوا  ،عليمها في شكل مباريات تخيلية تحمل مسائل رياضية مثالالموضوعات ولكنها تدمج ت

وتفسيرها وتحليل المسائل   .شبكة إحداثيات وقراءة التعليمات مفردات ويحددوا نقاط على

المنطقية. وطرق التعليم بواسطة الحاسب هي إما تعليم خصوصي أو طريقة تدريب ومران 

  .تحت إحدى هاتين الطريقتينتندرج  واأللعاب التعليمية والمحاكاة قد

) من Gaming Program) أن برامج اللعب (443:هـ.1422يذكر مرعي والحلية (

الممكن أن تكون ، أو ال تكون تعليمية. حيث أن هذا يعتمد فيما إذا كانت المهارة المراد التدريب 

 ,Space, Invadersعليها ذات صلة بالتعليم ام ال، وتعد البرامج الترفيهية اآلتية: 

Blackjack, Battleship أمثلة جيدة للبرامج الترفيهية التي كثيرا ما يقبل عليها الشباب هذه. 



 25

وهذه البرامج يمكنها أن تؤدي لنا خدمة جيدة من أجل  ،األيام وخاصة في الدول المتحضرة

بطريقة ، )Computer Literacyمساعدة الناس في التعرف إلى ما يسمى بأساسيات الحاسوب (

.  متعة وعلى المعلمين أن يضعوا في أذهانهم أن يكون الهدف النهائي من هذه البرامج تعليمياً م

ة لهم على ما قاموا به كمكافأ ذهم باستعمال برامج ترفيهية محضةلتالمي ويمكن للمعلمين السماح 

وخاصة  ،على شكل ألعاب ذات دافعية قوية وتعد البرامج التعليمية التي هي ،من واجبات

لتدريبات التي تحتاج إلى اإلعادة في تعليمها . ويمكن تطبيق األلعاب التعليمية في مجال ا

يتعلق بالتعاون . يقومون بإبداء اآلراء فيما  ةإداري التدريب اإلداري حيث يشكل المشاركون فرقاً 

  .لدرجات المتعلقة بفوائد التعاون هو الذي يحصل على أعلى ا والفريق الفائز

  :Tutorial Programج التعليمية البحتة البرام  ـ.ه

  بتقديم المعلومات للطلبة في وحدات صغيرة يتبع كًال منها سؤال خاص  البرنامج التعليمي يقوم

وبعد ذلك يقوم الحاسوب بتحليل استجابة المتعلم، ويوازنها باإلجابة التي قد  ،عن تلك الوحدة

وعلى ضوء هذا ، بتحليل استجابة الطالب وضعها مؤلف البرنامج التعليمي في داخل الحاسوب

 ذي يقوم ببرمجة برنامجه التعليميوالمؤلف المبدع هو ال ،للمتعلم ىتعطفورية  تغذية راجعة هفإن

أو أقل صعوبة من ذلك البرنامج  ،لبرامج تعليمية أخرى أكثر صعوبة بحيث يحتوي على فروع 

  ث مابين المتعلم والحاسوب.التعليمي، هنا يقوم مقام المعلم فجميع التفاعل يحد

  يتميز الحاسوب في التعليم بقدرة كبيرة من حيث السرعة والدقة والسيطرة في تقديم المادة   

كذلك يساعد في عمليات التقويم المستمر، وتصحيح استجابات المتعلم  ،( المحتوى) التعليمية

يمد المتعلم بتغذية راجعة ، مما مأوال بأول، وتوجيهه، ووصف العالج المناسب ألخطاء المتعل

تقل له مستواه فورية، وفعالة يكون من شأنه تقديم التعلم المناسب لطبيعة المتعلم كفرد مس

  مما يجعل من الحاسوب وسيلة جيدة للتعلم الذاتي. ،، وسرعتهالخاص، واهتماماته

  

 ير األساسية التي ينبغي مراعاتها في تصميم الشاشة للبرمجة التعليمية يالمعا •

  الجيدة:
أثبتت الدراسات أن تصميم الشاشة الجيدة (طريقة عرض المادة على الشاشة) يسهل تفاعل 

يلي في  المتعلم مع المادة العلمية ويزيد من دافعيته واستمراره في التعلم.  لذلك يجب مراعاة ما
  ) :277:2004ادات،يشاشات البرمجيات التعليمية.  (ع تصميم

 معلومات في شاشة واحدة.عدم عرض كمية كبيرة من ال −
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 ال يؤدي إلى تشتيت المتعلم. حتىعدم المبالغة في استخدام األلوان والرسوم في البرمجية  −

 ترك مسافات في الكتابة بين السطور كلما أمكن ذلك. −

 توفير حروف صغيرة وكبيرة في عرض المادة كلما أمكن ذلك. −

 أخرى وذلك مراعاة للفروق الفردية.تجنب دوران الشاشة السريع أي االنتقال من شاشة على  −

 .عكس (التباين في األرضية والشكل)استخدام الحروف الداكنة والخلفية الفاتحة أو ال −
ولقد راعت الباحثة هذه المعايير في تصميمها للبرنامج المحوسب وذلك ليسهل تفاعل الطلبة 

  مع موضوع الدرس ولزيادة دافعيتهم نحو التعلم.
  

 :التعليميةجيات البرم إعدادمراحل  •
   التعليميةالبرمجيات  إعدادعمليه  أن) 2005السيد علي ( ذكر

  :  لبخمس مراحة تمر عاد
 .Designingأوًال: مرحلة التصميم  •
 .Preparationالتجهيز أو اإلعداد  ثانيًا: مرحلة •
 .Scenarioثالثًا: مرحلة كتابة السيناريو  •
 .Executionرابعًا: مرحلة تنفيذ البرمجة  •
 .Development and evaluationسًا: مرحلة التقويم والتطوير خام •

  
  :Designingأوًال: مرحلة التصميم  •

لما  العريضةالخطوط  أو ،البرمجيةالتي يضع المصمم فيها تصورا كامال لمشروع  المرحلةهي و 
  تدريبات .و  أنشطهعلميه و ة مادو  ،أهدافتحتويه من  أنينبغي 

  
 .Preparationإلعداد التجهيز أو ا ثانيًا: مرحلة •

 ٕاعدادو  ،األهداف صياغةو تجهيز متطلبات التصميم من  ،ي يتم فيها تجميع الت المرحلةهي و 
وصور ، أصواتالتعزيزات من و  ،وما يلزم العرض ،و مفردات االختبار، واألنشطة ،العلمية المادة
  .ولقطات فيديو ،متحركةو  ،ثابتة

  
الخطوط  ةالتي يتم فيها ترجم المرحلةوهي : Scenarioثالثًا: مرحلة كتابة السيناريو  •

على  حقيقية تعليميةومواقف  ،وٕاحداث ،تفصيلية إجراءات إلىالتي وضعها المصمم  العريضة
 . من متطلبات اإلعدادمع الوضع في االعتبار ما تم تجهيزه بمرحله  ،الورق
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 .Executionرابعًا: مرحلة تنفيذ البرمجة  •

تكون  أنو ينبغي  ة،تفاعلي متعددةفيها تنفيذ السيناريو في صوره برمجيه  التي يتم المرحلةوهي 
 الصورةحتى تكون لدى المبرمج  ،البرمجيةو ينبغي االطالع الشامل على سيناريو  ،اآلليلدى 

   .أكثر أوما سيستخدم مره و  األحداثعن تسلسل  الشاملة
  
 .Development and evaluationخامسًا: مرحلة التقويم والتطوير  •

العالج المستمر لكل مكون فرعي من مكونات و  ،للتعديل والتطوير أداة بمثابة المرحلةهذه  وتعتبر
   .خرجات )الم ـالعمليات  ـ( المدخالت  التعليمية البرمجية إنتاج منظومة

  
ولقد اتبعت الباحثة الخطوات السابق عند اعداد البرنامج المحوسب كما وراعت المعايير الجيدة 

 الفالش ميديا.  ج المحوسب. واستخدمت برنامجتصميم شاشات البرنام في
 
 ) . 388، ص  2003سالم و سرايا ، (:  الجيدة التعليمية البرمجيةخصائص ومن أهم  •

   الدراسي.للمنهج  ةموافق .1
  تبلغ المتعلم الهدف .  .2
  التشغيل .  ةسهل .3
  . لمونقل اثر التع التذكر،. تساعد على مناسبةتوفر تغذيه راجعه  .4
وينبغي في الموقف  ،ذه المهام في كل برنامج حاسب آليليس من الضروري أن تتوافر كل هو 

  ، بعض الخصائص المحددة للمتعلمين.االعتبارنأخذ بعين  أنالتعليمي 
  

  تقويم البرمجية التعليمية المستخدمة:
  نامج المحوسب :وصف البر  •

عتمد على التفاعل بين يو  ادة الكيمياء،للصف الحادي عشر في م مجنابر و ه المستخدمنامج البر 
المحاكاة والوسائط  وأسلوب التشويق في شرح الدروس، أسلوبستخدم نامج ويالطالب والبر 

  المتعددة لتنمية مهارات كتابة المعادالت الكيميائية لدى الطالبات.
  التشغيل: تمتطلبا

من الطالب معرفة مسبقة  البرنامج المحوسب سهل االستخدام وفق برنامج الفالش، وال يحتاج
 بالحاسوب.
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  خصائص المحتوى:

الؤم بين روعيت دقة المحتوى العلمي للبرنامج المحوسب المستخدم والتتابع المنطقي للدروس، وت
  الصوت والنماذج المتحركة.

 
  أهم برامج الحاسوب المستخدمة في التدريس: •

. والتي أصبح من الضروري )Helpمما ال شك فيه أن وجود البرامج التعليمية المساعدة (

تواجدها مع جميع البرامج الجاهزة يمثل أعظم وسيلة تعليمية ظهرت حتى اآلن. خاصة مع 

  تقديم تكنولوجيا الحاسبات والجرافيك والبرامج المتاحة حاليا لبناء هذه المساعدات التدريبية.

  ) في اآلتي:51 :2003ما يذكرها سعادة وآخرون (وتتمثل أهم هذه البرامج الحاسوبية ك

باستخدام تكنولوجيا الوسائط المتعددة. هذا البرنامج له  ) Author wareبرنامج أوثر وير( .1

هائلة ليس فقط  في إنتاج أفالم تلفزيونية وكارتون نظرا لما لهذا البرنامج من أدوات  إمكانية

ال شكمتعددة في إعداد الصور وٕاضافة أصوات وأفالم فيديو وبعض النصوص وتحريكها بأ

ثمن ويحتاج إلى تدريب ولكن هذا البرنامج له عيوب فإنه غالي ال ،وألوان وخلفيات رائعة

ويحتاج إلى حواسيب ذات إمكانية عالية من الذاكرة ووسائط التخزين وبطاقة  ،لمدة طويلة

خاصة لتشغيل الوسائط المتعددة. وبالتالي فإنه ال جدوى اقتصادية الستخدام هذا البرنامج 

وهذا ال يقلل  ،على شبكات الحواسيب في الجامعات ليكون أداة تنفيذ مناهج تعليميةكمرشح 

ومشاريع   ،ناهج التعليمية للتلفزيون المصريمن شأن البرنامج.  فقد تم تنفيذ العديد من الم

 أخرى خليجية لعمل مناهج للثانوية العامة باستخدام هذا البرنامج.

 

 ):Power Point( برنامج باوربوينت .2

) Microsoft Windowsيأخذ هذا البرنامج شعبيته وانتشاره مع انتشار نظام التشغيل (

جزء من  Power Pointن البرنامج إت الماضية. حيث والذي فرض نفسه خالل السنوا

). التي أصبح وجودها حتميا من مكونات مجموعات  Microsoft Windowsبرنامج (

ونظرًا لسهولة تعلم واستخدام هذا البرنامج  ،خصيةشالبرامج المباعة مع أجهزة الحواسيب ال

ن متوسط حجم إحيث  ،فقد أصبح مؤخرا أكثر البرامج شيوعا من الكثير من المتخصصين

الملف المطلوب لعمل عرض (يحتوي على صوت وصورة) مدته نصف ساعة يتعدى عشرة 

أثناء تصحيحه عن احتمال حدوث عطب في هذا الملف الكبير  باإلضافة إلى ،ميجا بايت



 29

ويعتبر هذا العطب مشهورًا بين  ،إذا ما انقطع التيار الكهربائي أثناء عملية تخزين الملف

  مستخدمي هذا البرنامج.

  - الحاسب اآللي وتدريس العلوم:

 :في تدريس العلوم مميزات استخدام الحاسوب •

 لوم لهاسوب المساعد في تدريس العاستخدام الح أن )359: 1999(نذكر النجدي وآخرو 

          المميزات التالية:

يثير دافعية التالميذ وحماستهم للتعلم نظرا لحداثته، ولتمتعه بالصوت والصورة الملونة، والتي  .1
  يمكن تحريكها وبذلك تمثل األشياء المجردة تمثيال محسوسا.

أو السرعة العالية التي تتم فيها استجابات الحاسوب لألنشطة والتعليمات التي يقوم بها  .2
  يعطيها للتلميذ، مما يسبب الحصول على تعزيز فوري.

يتيح للمعلم أن يباعد بين فترات مراقبته للتالميذ، مما يجعل لديه الوقت المناسب للقيام   .3
  .أخرى في أثناء الدراسة إرشاديةبأنشطة 

قدرة ذاكرة الحاسوب على تخزين معلومات كثيرة تتيح للتلميذ أن يسجل أعماله السابقة،   .4
  يستعيدها في أي وقت يريده.و 

 في كثير من المجاالت المختلفة ومنها: إسهاماتهوللحاسوب قيمة تربوية تتمثل في     
التجارب العملية التي ال  وٕاجراء واستخدامه في أغراض المحاكاة، تحسين وتوفير زمن التعليم،

 إليهن أن يتطرق داخل المدرسة، وتقديمه للمعلومات في أي وقت دو  إجراؤهايمكن أو يتعذر 
للمعلم باألساليب والطرق الفنية المناسبة التي تمكنه من تصميم أو  وٕامداده ،واإلجهادالتعب 
سمعية بصرية سريعة تفيد في شرح  إيضاحمقرر تعليمي يقوم بتدريسه، ويمثل وسيلة  تطوير

ستخدامه في المحتوى الدراسي للمقرر، ويساعد في تنمية اتجاهات ايجابية نحو المادة ونحو ا
المواقف التعليمية، ويوفر المناخ التربوي الذي يحفز المتعلم على التعلم بطريقة مشوقة، ويستطيع 
أن يربط بين العلم النظري والتطبيق العملي لموضوع ما، ويوفر عنصر الصور المتحركة والتي 

   .)397 :2001رون،وآخي المالك( لها أثرا تعليميا أفضل من الكلمات المكتوبة والصور الثابتة.
  

  معلم العلوم والحاسب اآللي: •

على الرغم من أن نجاح عملية تدريس العلوم وتحقيق أهدافها يتوقف على كثير من العوامل، 

إن المختصين في التربية العلمية وتدريس العلوم يؤكدون على أن معلم العلوم هو حجر الزاوية ف

فأحسن وأجود مناهج العلوم التعليمية   ،الرئيسي لها في هذه العملية التربوية التعليمية والمفتاح
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والمقررات والنشاطات والبرامج المدرسية على أهميتها قد ال تتحقق األهداف المرجوة من تدريس 

العلوم ما لم يكن معلم العلوم جيد اإلعداد ومتميز وذو كفايات تعليمية معرفية وأدائية عالية 

  هـ). 1428(محمد،

علم العلوم مسئولة بشكل مباشر عن تنمية ثقافة الحاسب اآللي لدى المعلم، وبرامج إعداد م 

وكذلك التدريب أثناء الخدمة يجب أن يركز على هذه البرامج لتوعية معلمي العلوم بدور الحاسب 

اآللي وأهميته في تدريس العلوم، ولكي يتمكن معلم العلوم من استخدام الحاسب اآللي في تدريس 

  ات التالية:ح وفعالية يجب أن يتوفر فيه الصفمية بنجاالمواضيع العل

 الوعي بالحاسب اآللي ومكوناته. -

 المقدرة على استخدام الحاسب اآللي  في تدريس الموضوعات العلمية. -

 ).ه1425 ،(الشهراني والسعيدالتربوية، واختيار المناسب منها إمكانية تقويم البرامج -

 

من له الوقت الذي يمكنه من بذل مزيدا وم للحاسوب يوفر أن استخدام معلم العل وترى الباحثة

وكذلك يقدم األنشطة الصفية األخرى ورعاية الطلبة المتفوقين وكذلك الذين لديهم صعوبات تعلم.

والمجردة برسوم  ةالمادة العلمية بصورة شيقة ومحفزة للدراسة حيث يتم تدعيم المادة الجاف

كما أن استخدام الحاسوب د وألوان ومثيرات صوتية، اتوضيحية وأخرى متحركة ثالثية األبع

لذا البد لمعلم العلوم أن يتمكن من  يخلص المعلم من بعض األعباء الروتينية التي يقوم بها،

لوعي الكافي حتى يستطيع مواكبة التقدم التكنولوجي وثورة استخدام الحاسوب ويكون لديه ا

  بال منازع. المعلومات.فالحاسوب أبو الوسائل التعليمية

  -معوقات استخدام الحاسوب في التعليم: •

أنـه بـالرغم مـن مميـزات الحاسـوب اإليجابيـة )  2003(وضح حسن والسـرطاوي واألغـا وعبـد الـدايم
العديــدة فــي جميــع مجـــاالت الحيــاة ، ومنهــا مجــال التربيـــة والتعلــيم ، إال أن هــذه التجربــة واجهـــت 

ك علـى المسـتوى العـالمي أو شكل سريع سواء كان ذلـمعوقات وصعوبات كثيرة تحد من انتشارها ب
وقــد أشــار األدب التربــوي حــول هــذا الموضــوع إلــى أهــم المعوقــات التــي تحــد مــن اســتخدام ، العربــي

   :ها ما يأتيوأهمالحاسوب في التعليم 
قلــة الكــوادر المتخصصــة فــي مجــال الحاســوب التعليمــي فــي جهــاز التربيــة فــي الــدول المختلفــة  .1

الكـــافي ألهميـــة إدخـــال الحاســـوب فـــي مجـــال التربيـــة والتعلـــيم، وخاصـــة فـــي الـــدول وقلـــة الـــوعي 

 النامية.
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قلة البـرامج الحاسـوبية المالئمـة ذات المسـتوى الرفيـع بسـبب الجهـد الكبيـر المطلـوب لتصـميم  .2

 البرامج وكتابتها.

 يعتبر استخدام الحاسوب في التعليم مكلفا إلى حد ما. .3

باللغــة العربيـة، حيــث يشــكل هـذا األمــر عقبــة للتوسـع فــي إدخــال  نـدرة تــوفر البـرامج التعليميــة .4

 الحاسوب إلى التعليم.

الخـــوف مـــن الحاســـوب علـــى اتجاهـــات الطلبـــة ، حيـــث يـــرى بعـــض المـــربين أنـــه باســـتعمال  .5

 . علمية بعيدة عن الصبغة اإلنسانيةتالحاسوب ستصبح العملية ال

محوسبة متميزة وتراعي الـتعلم التعـاوني ن هذه المعوقات ممكن تالفيها عندما تتوفر برامج وإ 

ال خـــوف مـــن الحاســـوب علـــى اتجاهـــات والعمـــل فـــي مجموعـــات صـــغيرة، وفـــي هـــذه الحالـــة 

 الطلبة والبعد عن الصبغة االنسانية.

  :الكيمياء والمعادالت الكيميائية:المحور الثاني •

وجوده واستمرار  نألامتدت عالقة اإلنسان بالكيمياء عبر عصور تاريخه الطويل، وهذه العالقة 

وربما كان   ،في جسمه وفيما حوله من مخلوقات  حياته رهن بما يجري من تفاعالت كيميائية

تفاعل كيميائي أجراه اإلنسان تفاعل االحتراق حين اكتشف النار وأدام اشتعالها ما استطاع،  أول

ية أخذت التكنولوجيا وعند انطالق الثورة الصناع  ،ثم انتقلت العالقة على مستويات أعلى وأعم

من العناصر  تتراكمالكيميائية تكتسب رقمًا جديدًا باستنادها إلى المعرفة الكيميائية التي بدأ 

أما القرن العشرون فقد شهد توسع التكنولوجيا الكيميائية وتطبيقاتها في كافة مناحي  والمركبات.

رز أنواعًا جديدة من المشكالت تتولد ب، وٕان هذا التصاعد في حجم التكنولوجيا الكيميائية أالحياة

في معظمها ما تحدثه النشاطات الكيمائية من خالل بالتوازنات الطبيعية، أو استنزاف لخيرات 

  األرض، أو إفساد بيئة اإلنسان بالتلوث.

الكيمياء عاثت في البيئة فسادًا وهدد صمته  أنولكن حين تنبه اإلنسان إلى تلك األخطار ورأى 

ه لم يجد إال الكيمياء تقدم الدواء لبعض ما خلقت من أدواء، فكان ذلك كله فصال وسالمة محيط

  .اإلنسان بالكيمياء ةعالق نآخر م
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  تعريف الكيمياء: �

يهتم بمعالجة التركيب الجزئي والذري وحاالت المادة  إلىيمكن تعريف علم الكيمياء بأنه العلم 

  .)Parsons & slabayh , 1971تها. (سالمختلفة والروابط القائمة بين درا

  

     والكيمياء هي العلم الطبيعي الذي يدرس المواد وخواصها وتفاعالتها أو تحوالتها

                                                                       )1995:4، Brady(  

 مدماء المصريين هن قإوقد سميت الكيمياء بهذا االسم نسبة إلى "كيم" أرض وادي النيل حيث 

  أول من اشتغل بها وال يزال آثارهم دالة على ذلك.

     فالكيمياء تدرس المواد واإلنسان واألرض والهواء والماء والشجر والصخر وغيرها، وكلها عبارة     
عن مواد مكونة من العناصر األولية وتدل الحسابات الكيميائية والفيزيائية الحديثة أن أقصى ما 

  .) عنصرًا فقط114يتكون من العناصر األولية و ( يمكن أن
الكيمياء بمفهومها العام والحديث تدرس كل ما يحصل في جسم اإلنسان وما يحيط به، إن جميع و 

نظريات الحياة التي ينظر إليها الناس العاديون على أنها أعمال روتينية، يراها الكيميائي 

ي داخل الجسم والنمو فوانتقال األكسجين  تفاعالت كيميائية ويشمل ذلك عمليات التنفس

واالنقسام والتكاثر والتعب والنوم والمرض واالحتراق والتبخر والتعفن واإلنفجارات والسموم وحتى 

  .والشم والرغبات الجنسية الكالم والنظر

 وقوععمليات فتمنع األكسجين مثًال ولهذا فإننا نجد الكيمياء الحديثة تدخل في جميع هذه ال

فتمنع حتراق أو يعطي الطبيب فيتامينًا فيزيد قوة اإلبصار أو يخلط مع األطعمة مادة حافظة اال

  .خر التعفنؤ سجين وتاألك

وكلما ازداد فهم اإلنسان للكيمياء كلما أحس أنه يقترب أكثر من أسرار الحياة، وكلما أصبح أكثر 

  ب.قدرة على اكتشاف أشياء جديدة لم تكن على بال أحد إلى عهد قري

تسبق  اوالكيمياء هي علم يربط بين النظرية والتطبيق، وقد تسبق النظرية التطبيق، كم   

الخريطة الهندسية البناء ويكون األمر في هذه الحالة سهًال على اإلفهام، وقد يسبق التطبيق 

النظرية فتبقي بعض الظواهر أشبه بالسحر عصية على الفهم إلى أن يتم التعرف على 

لتعرف على أسبابها فيسهل فهمها واستيعابها.  وأصول الكيمياء النظرية واسعة جدًا خصائصها وا

وغالبًا ما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمبادئ الفيزياء والرياضيات، ولذلك يضطر بعض المتعاملين بها 

من أصحاب التخصصات التطبيقية إلى االكتفاء بأخذ الجانب التطبيقي دون الجانب النظري 
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ما يواجه هؤالء صعوبات ال يستطيعون حلها أو تفسيرها إال بالرجوع إلى علماء الكيمياء وغالبًا 

  النظرية.

وحدة كاملة عن التفاعل  ف الحادي عشر في مبحث الكيمياءويدرس الطالب عادة في الص
الكيميائي والحسابات الكيميائية ، وهذه الوحدة تجمع بين النظرية والتطبيق وتفسر الكثير من 

  واهر الطبيعية، ويجد الطالب فيها صعوبة لذلك وقع عليها اختيار الباحثة.الظ
  

 (وزارة التربية:علوم- مقرر الكيمياء للصف الحادي عشرالعامة ل األهداف •

  ).2011،والتعليم

  يتوقع من الطالب في نهاية العام الدراسي ومن خالل دراسته لمقرر الكيمياء أن:      

ه وتدبيره لخلقه، واستشعار نعم اهللا عليه التي ال تعد وال يقدر عظمة اهللا ودقة صنيع .1

 تحصى.

 العلمية والقوانين والنظريات الكيميائية. والمبادئيكتسب قدرًا مناسبًا من المعرفة  .2

ينمي المهارات العقلية المتعلقة بعلم الكيمياء مثل: مالحظة الخواص واستنتاج النتائج  .3

 عملية.المبنية على المشاهدات النظرية وال

 المعملية. واألنشطةالتجارب  إجراءينمي المهارات العلمية من خالل  .4

يكتسب ميول واتجاهات علمية تتميز بسعة األفق والموضوعية والعقالنية واحترام آراء  .5

 اآلخرين.

 يتبع قواعد السالمة ويتوخى الدقة والحذر أثناء العمل في مختبر الكيمياء في المدرسة. .6

 طرها .المواد الكيميائية والحذر من مخا التعامل معأساليب  إلىيتعرف   .7

 إلىيدرك طبيعة علم الكيمياء بأنه علم تجريبي يعتمد على المالحظة والتجريب، ويستند  .8

 استعراض جهود الكيميائيين ودراساتهم. األدلة الواقعية وقابل للقياس والتطوير من خالل

بحث المشكالت التي تمر به خالل  ل من خال واإلبداعييستخدم مهارات التفكير العلمي  .9

 دراسته لمقرر الكيمياء أو مواقف الحياة اليومية.

المنجزات العلمية للعلماء ويقدر جهودهم ويثمن دورهم في تقدم العلوم وخدمة  إلىيتعرف  .10

 .اإلنسانية
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  أهمية تدريس الكيمياء: •

عادن والزراعة والطب أصبح للكيمياء تأثير قوي على المجتمع الحديث في ميادين علم الم

عن مظاهر بل ال يمكن الحديث والصحة العامة ووسائل النقل وغيرها من المجاالت المتعددة، 

الحياة المعاصرة دون أن نجد أن الكيمياء قد أثرت بصورة أو بأخرى في معظم جوانب هذه 

  الحياة.

سيًا في تنمية مهارات وقد أثبتت كثير من الدراسات والبحوث أن علم الكيمياء يلعب دورًا أسا

البحث والقدرات العقلية للطالب، حيث تتضمن المهارات العقلية معرفة الطالب بجميع العناصر 

التي تتصل بالظاهرة العلمية، معرفة التغيرات التي تحدث في هذه الظاهرة وتحديد العناصر التي 

ب نوع وطبيعة التغيرات تسبب حدوث تلك التغيرات، وٕادراك العالقة بينهما، وفي معرفة الطال

وتعتبر مواد ، لتأكد من الظاهرة العلميةالتجريبية يمكنهم تحديد شكل ونوع التجربة المطلوبة ل

شراك إذ تتطلب إالعلوم عامة والكيمياء خاصة ،مادة تختلف في تدريسها عن المواد األخرى ، 

العلم ممثلة في: المالحظة ،  الطالب في النشاطات العلمية، والتجارب المخبرية، والقيام بعمليات

وال يتم ية تتطلب فهم المفاهيم والعمليات، واالستنتاج، والتنبؤ، والتفسير، وهي ذات طبيعة تجريب

تعلمها بمعزل عن تطبيقاتها التقنية في ضوء االنفجار المعرفي في العلوم األمر الذي يجعل 

  ).2009سعيدي والبلوشي،وغاية(أمبو  التغيير فيها سمة الحياة باعتبار أن المعرفة تغدو وسيلة

  

وتمثل جزءًا هامًا من  ة اإلنسانلكيمياء ذات أهمية قصوى في حياالقول بأن ا يمكنومن ثم 

تكون ٕاذا أردنا للعملية التعليمية أن و   ،ًا أساسيًا من البرامج التعليمية، وينبغي أن تكون جزءهثقافت

أن نعطي لتلك المجاالت الهامة للنشاط  للحياة في خارج المدرسة، يجب لإلعدادهادفة 

  يتناسب مع مكانتها في المجتمع.  ، ومنها الكيمياء، اهتمامًا ياإلنسان

  :استخدام الحاسب اآللي في تدريس الكيمياء •
استخدام الحاسب اآللي في تدريس الكيمياء له العديد من الفوائد منها: تمكين الطالب من  إن   

التجربة باستخدام الحاسب اآللي، وذلك  إجراء ي وقع بها وقتتحديد وتعريف األخطاء الت
، سمح بالحصول على مزيد من التدريبيستغرق وقتًا أقل من وقت التجارب المباشرة بما ي

والتغذية الراجعة، وتمكين الطالب من فهم المفاهيم الكيميائية بصريًا من خالل استخدام التمثيل 
ية التي ال يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ويتم ذلك من خالل الحركي لتوضيح العمليات الكيميائ

توفير الحاسب اآللي للعرض الحركي ثالثي األبعاد لسلوك الذرات والجزيئات، مما يزيد من فهم 
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الطالب وتحصيل الطالب في العلوم على العكس من استخدام الصور الثابتة التي ترسم على 
لى تكوين صور عقلية ثابتة تفشل في تقديم فهم مناسب السبورة وعلى صفحات الكتاب، وتؤدي ا

الطرائق المعملية التقليدية تصورًا محدودًا ن الطالب يمتلك باستخدام وبالتالي فإ وكاف للظاهرة،
ن الحاسب وبالتالي فإ على تحصيله واتجاهاته نحو العلوم،عن طبيعة المادة مما ينعكس سلبًا 
هيل التعلم التعاوني من خالل عرض أنشطة عملية تعاونية اآللي يتغلب على هذه الصعوبة، تس

ية مهارات التفكير تتيح الفرصة للطالب للعمل في مجموعات صغيرة، أو على شكل أزواج، وتنم
  ). 2004(الشناق، والتركيب والتقويمالعلمي العليا، كالتحليل 

   
بيقاتها الحسابية لكيميائية وتطالبرامج المحوسبة تنمي مهارات الطالب في كتابة المعادالت ا نوإ  

محاكاة للتجارب العلمية ، و بمعايير البرنامج الجيد ذا تميز البرنامجخاصة إ ،بشكل كبير جداً 
والعرض الحركي ثالثي األبعاد بدًال من الصور الثابتة على السبورة وتدريبات على مواقع الويب 

   ور الطالب وتفعيله.دوعرض شيق وعدم اغفال 
  

  ابة المعادلة الكيميائية:مهارات كت •
القاعدة األساسية لدراسة وتعلم علم الكيمياء، الذي هو أحد العلوم  يعد التفاعل الكيميائي   

الفيزيائية التي تهتم بدراسة تركيب وسلوك وخواص المواد في الكون، بحيث يتم من خالل هذا 
علة ينتج جزيئات مواد جديدة هي التفاعل إعادة تكوين روابط كيميائية بين جزيئات المواد المتفا

المواد الناتجة وفق شروط خاصة لهذا التفاعل الذي تتميز فيه مخرجاته بدرجة أكبر من الثبات 
ويتضمن التفاعل الكيميائي عالقة فيزيائية بين متفاعالت ينتج عنها مكونات جديدة  عن مدخالته.

تكتب فيها التفاعالت  صورة معادلةفاعل في هذا الت هي النواتج، وفي علم الكيمياء يعبر عن
رمزيًا في طرفها األيمن ويرتبط  يسر بينما تكتب النواتج لفظيًا أولفظيًا أو رمزيًا من الطرف األ

  ادلة بسهم يشير التجاه التفاعل.طرفا المع
وهذه المعادلة يطلق عليها المعادلة الكيميائية التي تعد طريقة مثالية لوصف التفاعل الكيميائي 

موز ووصف الظروف التي تم فيها التفاعل ووصف الحالة الفيزيائية للمتفاعالت والنواتج بما بر 
  يفيد دراسي الكيمياء، فمن خالل المعادلة التالية:

                 

2CO +O2               2CO2                  
                        (g)                     (g)         (g)        
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  يستنتج ما يلي: يمكن لدارس الكيمياء أن •

 أن المواد المتفاعلة والمواد والناتجة في الحالة الغازية. .1

جزيء مع  أول أكسيد الكربونعل جزيئي ايجب أن يتفثاني أكسيد الكربون ) جزيء 2إلنتاج ( .2
 .أكسجين

       روابط جديدة.  تكونتو  األكسجينو  أول أكسيد الكربونكل من  ذراتتنكسر الروابط بين  .3

األساسية هو التفاعل الكيميائي، وأساس التعبير عن قاعدة علم الكيمياء  ق يتضح أنمما سب   
  هذا التفاعل هو المعادلة الكيميائية التي تصاغ بطريق لفظية أو رمزية بحيث يتوفر فيها أن:

اعل يتساوي مع عدد تكون متزنة كيميائيًا بمعني أن عدد جزئيات المواد الداخلة في التف .1
 جزيئات المواد الناتجة من التفاعل، بما يسمي وزن المعادلة الكيميائية.

تكتب رموزها سواء للعناصر أو المركبات بصيغة كيميائية صحيحة من حيث دقة رمز  .2
العنصر أو المركب أو المجموعة من الناحية التكوينية التي يبني على أساسها التفاعل 

 دد الذارات وتكوين الروابط ووزن المعادلة كيميائيًا.الكيميائي من حيث ع

يحدد بها اتجاه التفاعل الكيميائي بطريقة سليمة وشروط هذا التفاعل لتعرف المواد المتفاعلة  .3
 والناتجة.

  وعلى ذلك فإن المعادلة الكيميائية في تعلم الكيمياء تكمن أهميتها من ناحيتين:   
 لم الكيمياء وهو التفاعل الكيميائي.أنها أساسية للتعبير عن قاعدة ع  . أ

 أنها طريقة مثالية لفهم التفاعل الكيميائي وبالتالي فهم الكيمياء للطالب الدارسين لها.  . ب

ورغم أهمية المعادلة الكيميائية لدارس علم الكيمياء إال أن أمر تعلمها ليس باليسير.  فقد تبين    
ة الثانوية يواجهون صعوبات كبيرة في جوانب تعلم أن كثير من الطالب الدارسين للكيمياء بالمرحل

وزن و وفهم المعادلة الكيميائية منها الرموز والصيغ الكيميائية الضرورية لصياغة المعادلة، 
  .المتعلقة بالمعادالت الكيميائية الحساباتو المعادلة الكيميائية، 

  
يميائي يتطلب اكتساب طالب برة عن التفاعل الكعإن كتابة المعادلة الكيميائية وصياغتها الم

صحيحة  تعد ضرورة لصياغة المعادلة بصورة تالكيمياء لعدة مهارا يالمرحلة الثانوية دارس
، وقد تم التوصل إلى قائمة بالمهارات األساسية عن طريق ورشة العمل وفهمها واإلفادة منها

  المكونة من مشرفي ومعلمي الكيمياء وذلك عند اعداد دليل المعلم.
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  المهارات األساسية لكتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية: •
 ها.تاؤ التعرف إلي أيونات العناصر وأسمائها وتكاف .1
 نية وأسمائها وتكافؤاتها.التعرف إلى بعض المجموعات األيو  .2
 نية بطريقة صحيحة.الصيغ الكيميائية للمركبات األيو كتابة  .3
 يميائية.التعبير لفظيًا  عن التفاعالت الك .4
 الكتابة الدقيقة للصيغ الكيميائية للمتفاعالت ونواتج التفاعل الكيميائي. .5
 استخدام قانون حفظ المادة (موازنة المعادلة الكيميائية). .6
 تحديد الحالة الفيزيائية للمتفاعالت والنواتج للتفاعل الكيميائي. .7
 تحديد شروط التفاعل الكيميائي. .8
 بمعادلة أيونية كاملة.التعبير عن المعادلة الجزيئية  .9
 التعبير عن المعادلة الجزيئية بمعادلة أيونية صافية. .10
 تصنيف المركبات إلى ذائبة وغير ذائبة في الماء باالعتماد على قوانين الذائبية. .11
 التنبؤ بحدوث تفاعالت الترسيب باالعتماد على قوانين الذائبية .12
 ج.تحديد نوع التفاعل الكيمائي من المتفاعالت والنوات .13
 التمييز بين أقسام تفاعالت االتحاد. .14
 التنبؤ بنواتج بالتفاعالت الكيميائية باالعتماد على سلسلة النشاط الكيميائي. .15
 التمييز بين أقسام تفاعالت اإلحالل المزدوج. .16
 حساب الكتلة المولية للمركبات من الصيغة الكيميائية للمادة. .17
 تفاعلة.حساب كتلة المواد الناتجة بداللة كتلة مادة م .18
 حساب حجوم الغازات باستخدام معادلة كيميائية موزونة. .19

  
من المهم أن يتم تدريب طالب المرحلة الثانوية دارسي الكيمياء على هذه المهارات، من جانب و  

عادالت الكيميائية، وحتى تكون المعادلة مصياغة ال د معلمي الكيمياء عالجًا لألخطاء الشائعة عن
ر عن التفاعل الكيميائي، وفهم مكوناته واإلفادة منها في تعلم الكيمياء وتكوين طريقة مثالية للتعبي

  اتجاه ايجابي نحو الكيمياء من خالل البرامج المحوسبة.
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  .نحو العلوم اهاتـاالتج :الثـور الثـالمح •

ال بـــد فـــي البدايـــة مـــن التمييـــز بـــين أمـــرين فيمـــا يتصـــل باالتجاهـــات فـــي تعلـــيم العلـــوم، فهنـــاك   

): حيث ذكر 267:م1989( نشوان تجاهات نحو العلوم وقد أوضح ذلكاالتجاهات العلمية، واال

أن االتجاهات العلمية تعني تلك العمليات العقلية التي يصف بهـا التفكيـر العلمـي، والتـي تحـدث 

فـي العقـل مثــل المالحظـة الدقيقــة للوصـول إلــى معلومـات كافيــة لدراسـة األحــداث والظـواهر، مــن 

لوصــول إلــى التعميمــات ، والدقــة فــي الوصــف ، وتقــديم األدلــة الموضــوعية، وعــدم التحيــز أجــل ا

أما االتجاهات نحو العلـم فـي تلـك المشـاعر التـي تتولـد لـدى الفـرد نحـو دراسـة العلـم ، أو  وغيره.

  .موضوعات علمية معينة 

ال تتــــوفر فــــي  التالميــــذ ال يمكــــنهم أن يتعلمـــوا االتجاهــــات التــــي أن )1998(كــــاظم وزكــــي ويشـــير

معلمــيهم وعلــى هــذا فــإن مســؤولية كبيــرة فــي هــذا المجــال تقــع علــى عــاتق المعلمــين، ويرجــع ذلــك 

ببساطة إلى أن التالميذ يتجهون إليهم لكي يكتسبوا التالميذ ال يمكنهم أن يتعلموا االتجاهات التـي 

عــاتق المعلمــين،  ال تتــوفر فــي معلمــيهم وعلــى هــذا فــإن مســؤولية كبيــرة فــي هــذا المجــال تقــع علــى

ويرجع ذلك ببساطة إلى أن التالميذ يتجهون إليهم لكي يكتسبوا الفهم السليم للتالميذ ال يمكنهم أن 

يتعلموا االتجاهات التي ال تتوفر فـي معلمـيهم وعلـى هـذا فـإن مسـؤولية كبيـرة فـي هـذا المجـال فـإن 

لميهم وعلى هذا فإن مسـؤولية كبيـرة التالميذ ال يمكنهم أن يتعلموا االتجاهات التي ال تتوفر في مع

في هذا المجال تقع على عاتق المعلمين، ويرجع ذلك ببساطة إلى أن التالميذ يتجهون إلـيهم لكـي 

ـــذ  ـــم  لتقـــع علـــى عـــاتق المعلمـــين، ويرجـــع ذلـــك ببســـاطة إلـــى أن التالمي يكتســـبوا الفهـــم الســـليم للعل

السـليم للعلـم، وطبيعـة ارتباطـه بجميـع جوانـب يتجهون إليهم لكي يكتسبوا الفهم السليم للعلـم المفهـم 

الحيــاة والخبــرات اإلنســانية، وبعبــارة أخــرى ألن المــدرس مــن الناحيــة التربويــة ينبغــي أن يكــون قــدوة 

  .، والسلوك عموماى به في العلم، والخلق، والتفكيرلتالميذه ومثال يحتذ

عتهم لألدب المتعلق ) من مراجOsbore,J.et al, 2003توصل أوزبورن وسيمون وكولينز (
  باالتجاهات نحو العلوم إلى أن:

البحث في اتجاهات الطلبة نحو دراسة العلوم كان أحد المظاهر األساسية للبحث التربوي في  .1
سنة ماضية، وال سيما أن هناك ارتباطًا واضحًا بين  40- 30مجال التربية العلمية على مدى 

 ).,1993Kennedyالعلماء في المجتمع (األداء االقتصادي لبلد ما وعدد المهندسين و 
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مادة العلوم هي األقل شعبية عند الطلبة من بين المواد التي يدرسها الطلبة، فهي تتأثر بكل  .2
من: الجنس، والعوامل البيئية المتعلقة بغرفة الصف، والعوامل الثقافية للمجتمع الذي يعيشون 

أن عدم رغبة الطلبة بدراسة العلوم  فيه، ومنهاج العلوم، وتصورهم لصعوبة العلوم، بمعنى
 راجع إلى كونهم يعدونها صعبة.

هناك انحدار في أعداد الطالب الذين يختارون العلوم، وهذه الظاهرة تتطلب التركيز على  .3
 اتجاهات الطلبة نحو العلوم لفهم طبيعتها ومعالجتها.

تي تجعل العلوم هناك حاجة كبيرة للبحث في المظاهر األساسية في تدريس العلوم، وال .4
  المدرسية مغرية للطلبة كي يختاروها.

االستجابة سلبًا أو إيجابًا لألشياء واألشخاص واألماكن  ر إلى االتجاه بشكل عام، على أنهوينظ  
، فنحن ندرك ية هي: اإلدراك والشعور والسلوكواألحداث واألفكار، وهو يتضمن ثالثة أبعاد أساس

أو ايجابي تجاهه، ومن ثم نتصرف إزاءه بطريقة معينة في ضوء  الشيء فيتولد لدينا شعور سلبي
استجابة الفرد االيجابية أو السلبية للعلم،  إلىأما االتجاهات نحو العلوم فهي تشير   ،هذا الشعور

وبالتحديد، فإنها تشير إلى حب الشخص أو كرهه له، كما تتضمن أشياء كثيرة من مثل: االهتمام 
  . ( Simpson et. al1. 1994) اء، واالتجاه نحو استخدام العلومو العلمبالعلوم، واالتجاه نح

  
واالهتمام بالعلوم ليس مجرد رغبة الطالب بالتخصص فيها، وٕانما أيضًا الرغبة بدراسة المزيد     

من المساقات في العلوم، واالستمرار في القراءة عنه، واستكشاف موضوعات علمية جديدة، 
وفضًال عن ذلك، فاالهتمام بالعلوم في مرحلة تماعية ذات عالقة به ، ام بقضايا اجواالهتم

الطفولة يرتبط بقوة بالرغبة في دراسة مساقات العلوم المرحلة الثانوية، كما أن االهتمام بالعلوم 
قات العلوم في المرحلة والمهن العلمية في الصف التاسع يترجم إلى اهتمام أكبر بدراسة مسا

فقد تنامي االهتمام باالتجاهات في مجال تدريس العلوم إذ أشارت المعاير العالمية وعليه، الثانوية 
لتدريس العلوم، مثًال، إلى تطوير تقدير الطلبة للعلوم يعد من األهداف الرئيسية للتربية العلمية 

)National Research Council (NRC), 1996.(  
  

ن يسترشـــد بهـــا أ األســـاليب التـــي يمكـــن): بعـــض األفكـــار و :1998178 (ويـــورد كـــاظم وزكـــي    

  المدرس في التخطيط لدروس العلوم وتسهم في تعلم االتجاهات العلمية:

ـــــذ، وأن يوضـــــح لهـــــم معـــــاني الكلمـــــات  .1 ـــــم االتجاهـــــات التـــــي ســـــيتعلمها التالمي أن يحـــــدد المعل

المستخدمة في وصف االتجاه ، أو أنـواع السـلوك المتصـلة بـه وذلـك بمـا يتناسـب مـع خبـراتهم 

 سابقة ، ومستويات نموهم.ال
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اختيــار طــرق وأســاليب للتعلــيم مناســبة لتنميـــة فهــم التالميــذ لهــذه االتجاهــات المحـــددة، وٕادراك  .2

أهميتها وتدريبهم على ممارسة أنواع السلوك الخـاص بهم،وفـي هـذا المجـال يمكـن للمـدرس أن 

، مثل:القصــص يخطــط الســتخدام األســاليب اآلتيــة بقصــد التنميــة المقصــودة التجاهــات معنيــة

العلميــة ، ودراســة حــاالت معنيــة فــي تــاريخ العلــم، والعــروض العمليــة، والنشــاط العملــي وٕاجــراء 

 التجارب  وأسلوب حل المشكالت.

المواقــف التعليميــة التــي تــوفر فــرص التعلــيم الجمعــي ومشــاركة التالميــذ بعضــهم مــع الـــبعض  .3

 ات ، أو التوصـل إلـى نتـائج معينـة،اآلخر في القيام بمشروعات ، وتجارب معينة، واتخـاذ قـرار 

وتقويمهــا، بحيــث يكــون لهــا إمكانيــة تعليميــة تســمح بتبــادل الخبــرات العاطفيــة التــي  ومناقشــتها،

 تزيد من تعلم االتجاهات.

أن يعــرض المــدرس بعــض النمــاذج  علــى تالميــذه بعــض النمــاذج اإلنســانية التــي تظهــر فــي  .4

حيث يسهم عرض مثل هذه النماذج فـي تعريـف  سلوكها االتجاهات العلمية في مواقف معينة،

 التالميذ بجوانب من السلوك العلمي الذي يمكن أن يقوموا بمثله في مواقف معينة.

ن أســلوب المعلــم المتميــز وخبرتــه فــي الميــدان وكــذلك اختيــار اســلوب وطريقــة تــدريس حديثــة إ و 

أثنـــاء  فـــي ســـجامّا ومتعـــةوتناســـب الطلبـــة وتجعلهـــم أكثـــر تفـــاعًال وانتواكـــب التطـــورات الهائلـــة 

أن اسـتخدام البـرامج المحوسـبة كما  ،من أهم األساليب التي تزيد من تعلم االتجاهات   ،التعلم

    يزيد من اتجاهاتهم نحو المواد العلمية.  قد في العملية التعليمية

 وتدريس العلوم: علميةخصائص االتجاهات في التربية ال •

تها لدى الطالب هو من األهداف الرئيسية لتدريس العلوم، تكوين االتجاهات العلمية وتنميإن 

وقــد يرجــع ذلــك فــي جــزء منــه إلــى دور االتجاهــات العلميــة كموجهــات الســلوك يمكــن االعتمــاد 

دوافــع  ارهــالك اعتبذلــذي يقــوم بــه الفــرد (التلميــذ)، وكــعليهــا فــي التنبــؤ بنــوع الســلوك العلمــي ا

وعملياتــه، ومهاراتــه بمنهجيــة علميــة فــي البحــث  ،الطالــب المــتعلم الســتخدام طــرق العلــمه توجــ

  والتفكير، وبالتالي ضرورتها في تكوين العقلية العلمية.

  

  



 41

  -): بعض خصائص االتجاهات فيما يلي:111-110م:2004ويلخص(زيتون،

 االتجاهات متعلمة: .1

ة يلمتعلمـة بمعنـى أن االتجاهـات حصـ أي أن االتجاهات ليست غريزية أو فطرية موروثة بـل إنهـا
مكتسبة من الخبرات واآلراء والمعتقدات يكتسبها الفرد (التلميذ) من خالل تفاعلـه مـع بيئتـه الماديـة 
واالجتماعيــة، واالتجاهــات أنمــاط ســلوكية يمكــن اكتســابها وتعــديلها بــالتعلم والتعلــيم وتتكــون وتنمــو 

عرفيـة، وهنـا يبـرز وتتطور عند الطالـب مـن خـالل تفاعلـه مـع بيئتـه، وبالتـالي فهـي بـذلك متعلمـة م
 دور معلم العلوم في تكوينها وتنميتها لدى التلميذ.

 االتجاهات تنبئ بالسلوك: .2

ويسـتدل عليهـا مـن السـلوك الظـاهري للفـرد (التلميـذ) فالتلميـذ  تعمل االتجاهـات كموجهـات للسـلوك،

  لسلوكه العلمي. ذو االتجاهات العلمية يمكن أن تكون اتجاهاته لحد كبير(منبئات)

 جاهات اجتماعية:االت .3

، أو ة تـــؤثر فـــي عالقـــة التلميـــذ بزمالئـــهتوصـــف االتجاهـــات بأنهـــا ذات أهميـــة شخصـــية_اجتماعي

العكــس، واالتجاهــات بشــكل مباشــر علــى الســلوك الفــردي كمــا أن الفــرد ( التلميــذ) ربمــا يــؤثر فــي 

  التالميذ اآلخرين. استجابة (سلوك)

 االتجاهات استعدادات لالستجابة:

، وبالتالي فإن وجود(تهيؤ أو تحفيز) خفي أو كامن يهيء اه تحفز وتهيؤ لالستجابةأن االتجحيث 

  الشخص لتلك االستجابة.

 :االتجاهات استعدادات لالستجابة عاطفياً  .4

(كالمعتقدات والدوافع، واآلراء، والقـيم) هـو  إن ما يميز االتجاهات عن المفاهيم النفسية األخرى   

ي الموقـف التفضـيلي ألن يكـون الفرد(التلميـذ) مـع أو ضـد شـيء، أو مكونها التقويمي الذي يمثل ف

ومن هنا اعتبر المكون الوجداني أهم مكونات االتجاه أو المكـون   ،حدث أو شخص أو موقف ما

  الرئيسي لالتجاه.
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 االتجاهات ثابتة نسبيا وقابلة للتعديل والتغيير: .5

ــــى ذاتهــــا، أل ــــى المحافظــــة عل ــــك تســــعى االتجاهــــات بوجــــه عــــام إل نهــــا متــــى تكونــــت وبخاصــــة تل

االتجاهات المتعلمة في مراحل تعليمية مبكرة، فإنـه يصـعب تغييرهـا نسـبيا، ألنهـا مرتبطـة باإلطـار 

العـــام لشخصـــية الفـــرد وبحاجتـــه وبمفهومـــه عـــن ذاتـــه ومـــع ذلـــك فاالتجاهـــات قابلـــة للتعـــديل ألنهـــا 

  مكتسبة ومتعلمة.

 االتجاهات قابلة للقياس: .6

اهـــات علـــى صـــعوبتها وتقـــدريها مـــن خـــالل مقـــاييس االتجاهـــات مـــادام أنهـــا يمكـــن قيـــاس االتج   

تتضمن الموقف التقويمي في فقرات المقاييس سواء من خالل قياس االستجابات اللفظية للتالميـذ، 

  أم من خالل قياس االستجابات المالحظة لهم.

  : تعلم االتجاهات:رابعاً 

هـات وكيـف يمكـن االسـتفادة مـن ذلـك فـي تعـديل يكثـر الجـدل حـول هـل يمكـن فعـال تعلـم االتجا   

): أن االتجاهــات 476م:1985(نشــواتيالمــواد أو المواقــف وفــي ذلــك أورد اتجاهــات التالميــذ نحــو 

ـــتعلم وتخضـــع للمبـــادئ والقـــوانين التـــي تحكـــم أنمـــاط  أنمـــاط ســـلوكية يمكـــن اكتســـابها أو تعـــديلها لل

لم اإلشـراطي بنوعيـه االسـتجابي واإلجرائـي، السلوك األخرى وقد تتكون اتجاهـات أخـرى نتيجـة الـتع

االتجاهــات الســلبية أو اإليجابيــة تتطــور لــدى التالميــذ فــي المــدارس مــن خــالل اشــراط  مــن العديــدف

بعــض الخبــرات االنفعاليــة الســارة وغيــر الســارة بــبعض األوضــاع التعليميــة والمدرســية األمــر الــذي 

إحجـــامهم عنهـــا، إن المعلـــم المـــرح والمتســـامح  يـــؤدي إلـــى إقبـــال هـــؤالء التالميـــذ علـــى المدرســـة أو

والمــتحمس ينمــي عنــد تالميــذه اتجاهــات إيجابيــة نحــو العمــل المدرســي بينمــا يــؤدي المعلــم الســاخر 

والمتهكم والعقابي إلى تنميـة اتجاهـات مضـادة قـد تسـتمر عنـد صـاحبها فتـرة زمنيـة طويلـة .ويلعـب 

وهــذا يشــير إلــى أهميــة إدراك المعلــم آلليــة  ،ضــعاف االتجاهــات غيــر المرغــوب فيهــاالتعزيــز إلــى إ

  التعزيز وتقنياته واستراتيجيات استخدامه في تكوين إيجابية عند تالميذه.

  تعديل االتجاهات وتغييرها : •

على الرغم من أن االتجاهات تتسم بالثبات النسبي ومقاومة التعديل والتغيير ، إال أنه يمكن     
ة ولكن يتم ذلك في ضوء مجموعة من العوامل بعضها يتعلق تعديلها وتغييرها، ألنها مكتسب

بالفرد ذاته فكلما كان الفرد أكثر انفتاحًا على الخبرات كلما ساعد ذلك على تعديل اتجاهاته 
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تعلم على اتجاهاته قدمه للميبما البرنامج المحوسب درس أثر ت ةوتغييرها، وهذا ما جعل الباحث
موضوع االتجاه ذاته ، فكلما كان االتجاه أكثر التصاقًا والبعض اآلخر يتعلق ب، وتغييرها

بشخصية الفرد ذاته، فإن ذلك يؤدي إلى صعوبة التعديل ، كذلك فإن هناك عوامل أخرى يمكن 
  أن تساهم في تعديل أو تغيير االتجاه وهي تتعلق بالفرد القائم على تغيير االتجاه . 

المعرفي والوجداني، فإن هذا يؤدي إلى تنوع  ولما كان االتجاه بطبيعته يحتوي على المكون

أساليب التعديل والتغيير، فمنها ما يعتمد على الجانب العرفي المعلوماتي، وأخر على الجانب 

  . جهًا إياها نحو أو ضد موضوع معينالوجداني مستخدمًا دوافع الفرد وانفعاالته وعواطفه مو 

درسة بجميع عناصرها هو هدف عام تسعى ميرى المربون أن تطوير اتجاهات ايجابية نحو ال

التربية الى تحقيقه عند الطلبة، غير أن الواقع التعليمي السائد في نظم مدرسية عديدة يشير الى 

وقد يتبدى ذلك من خالل بعض الظواهر المختلفة كالتسرب ، عدم انجاز هذا الهدف المرغوب فيه

سة ، كما يمكن أن يتبدى من خالل بعض والتحصيل المنخفض، والغياب عن المدر  ،من المدرسة

االتجاهات السلبية التي يطورها الطلبة نحو المعلمين والمادة الدراسية والنظام المدرسي، ويشير 

، ألن ما واتجاهاتهمهذا الواقع الى أن المدرسة ليست وصفا محايدا من حيث التأثير في الطلبة 

من والكفاءة والقيمة الذاتية،وهي جوانب يجري فيها من حوادث يؤثر في احساس الطالب باأل

  ).1996(نشواتي، ترتبط على نحو وثيق بعملية تكوين االتجاهات نحو المدرسة

بأن المدرسين يكونون  ،)1999( عويضةالمدرسون، فكما يوضح ومن الركائز الرئيسية للمدرسة، 

ثر كبير في سلوك التالميذ وهذا الجزء رغم صغره اال أنه ذو أ جزءًا صغيرًا من البيئة المدرسية،

فهم الذين ينظمون العمل  االجتماعي. وتقع على عاتق المدرسين مهام ومسئوليات جسام،

، ويقومون باالشراف على تنفيذه، فضًالعن ذلك فهم يؤدون دورًا مهمًا في الحياة المدرسي

  االجتماعية المدرسية.

تالميذ ، فعندما يتبين للمدرس أن اتجاه وال بد أن يعي المدرس أهمية االتجاهات في تعلم ال   

الفرد نحو الحساب يؤثر في تعلمه للمعلومات والمهارات الحسابية، وأن االتجاه نحو الكتب يؤثر 

في رغبة الفرد في التعلم ، فعلى المدرس عندئذ أن يقدر األهمية األساسية لالتجاهات في التربية. 

، أو نشاط مدرسي، فان االحتمال شخص، أو شيءك اتجاه ايجابي باالقبال نحو وما دام هنا

كبير في أن يدفع ذلك االتجاه الشخص للتقدم في المدرسة وما دامت هناك اتجاهات سلبية نحو 
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المدرسة، فان ذلك يؤدي الى تدني مستوى التعلم. وينبغي للمدرس أن يكون على علم باتجاهات 

  ).1996يرة في العملية التربوية(رضوان،التالميذ نحو هذه العوامل التي تكون ذات داللة كب

) توصية إلى علماء النفس بتوخي 479:  1985المذكور في (نشوان ،  Maalyويورد مولي 

مناخ تسامحي يتم فيه تعديل السلوك أو تغيير االتجاهات، بحيث يتيح الفرص للمتعلمين 

ن الفرد أكثر اطمئنانًا كلما االعتراف بأخطائهم دون إحساس بالتهديد أو فقدان المكانة، وكلما كا

كانت اتجاهاته أكثر مرونة وقابلية للتعديل، ويمكن تطبيق ذلك في هذه الدراسة من خالل 

المذاكرة الفردية للمتعلمين على البرمجية المحوسبة باستخدام الوسائط المتعددة، والتي يتم توفيرها 

س باالطمئنان، وأيضًا طريقة لهم ، حيث تمكنهم من اكتشاف أخطائهم وتعديلها مع اإلحسا

  المناخ التسامحي في التدريس .  بتوخي التدريس داخل حجرة الفصل

مما سبق يتضح أن االتجاهات تمثل محورًا هامًا في حياة الفرد كما أنها تلعب دورًا كبيرًا في 
توجيه سلوكه بالمواقف الحياتية، والتي يمكن مالحظتها مباشرة بسلوكياته ، وكذلك فإن 

  التجاهات قابلة للتعديل والتغيير رغم ثباتها النسبي، وهذا ما نريد دراسته في هذه الدراسة.ا
  

  تنمية االتجاه نحو الكيمياء:

لمواجهة التغيرات السريعة  ،الحالي عصرالضرورة ملحة في  كيمياءن تنمية االتجاه نحو مبحث الإ
  في العلوم والتكنولوجيا . 

) إلى أن االتجاهات تكسب Davies & Houghton 57 :1995 ديفيز ، وهوتون ،ويشير (
جزء  فاالتجاهات هي، خالل الخبرة واالحتكاك مع العالم كنمو فردي تدريجي يكسبهم نزوع للعقائد

  ر بواسطة خبرات ومعلومات جديدة .آلخرين وقد تتغيامن تأثير طريقة التفاعل مع 

دور المدرسة يأتي هنا في إكساب التلميذ ) على أن 85-84:  1997( ويؤكد الشهراني والسعيد 
تساعد التلميذ على تحديد سلوكه   لهذه الخبرة ، وتوفير فرص االحتكاك والتفاعل بينهما ، وبذلك

موضوع ما بالرفض أو القبول، ويتم ذلك بطرق غير مباشرة كمناقشة المعلم موضوع معين  إزاء
ه نحو هذا الموضوع ، وفي نهاية هذه مع تالميذه موضحا معاني الكلمات التي تصف االتجا

المعلومة السليمة عن هذا الموضوع مبتعدين عن الخرافات  إلىالمناقشة يتوصل التالميذ 
  والتعميمات الجارفة.

الخبرات التعليمية والعروض  يمكن تنمية اتجاه الطلبة نحو مادة الكيمياء باستخدامو     
، ولذلك قامت الباحثة بهذه الدراسة حيث قامت ية والدروس واألنشطة باستخدام الحاسوبالعمل
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البرنامج المحوسب لوحدة التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية في مبحث الكيمياء  بإعداد
للصف الحادي عشر الذي يحتوي على عرض لدروس هذه الوحدة بطريقة شيقة تشمل المحتوى 

اطع فيديو ومواقع انترنت ليتفاعل معها واألمثلة والتقويم وكذلك محاكاة للتجارب العلمية ومق
  المتعلم وتوفر له التغذية الراجعة الفورية. 
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  الفصــل الثـالـث

  قةـات السابـالدراس

  

  المحور األول:

  دراسات تناولت أثر البرامج المحوسبة في تدريس المواد العلمية:

 ):2010دراسة أبو هوال والمطيري ( •

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام برنامج تعليمي حاسوبي في تغيير المفاهيم البديلة 
طالب الصف الثاني المتوسط في المملكة العربية السعودية في وحدتي في العلوم لدى 

) طالبا تم اختيارها قصديا من شعبتين 90الحركة والصوت.وتكونت عينة الدراسة من(
ثم تم تقسيمهم إلى مجموعتين: ضابطة  دراسيتين في إحدى المدارس الحكومية المتوسطة،
دية وتجريبية درست الموضوعين نفسيهما درست موضوعي الحركة والصوت بالطريقة التقلي

بالبرنامج التعليمي الحاسوبي الذي تم اختياره، ولتحقيق أهداف الدراسة، طور الباحثان 
اختبار المعرفة المفاهيمية للكشف عن المفاهيم البديلة لدى الطلبة في وحدتي الحركة 

ض االختبار على وعر   ،) سؤاال31والصوت، وتألف االختبار في صيغته النهائية من (
).  KR20المحكمين وتم حساب معامل الثبات وفق معادلة كورد ريتشاردسون (

للتعبير عن شيوع المفاهيم  ةويلمفاهيم البديلة وحولت إلى نسب مئواستخرجت تكرارات ا
xالبديلة لدى الطلبة المشاركين في الدراسة واستخدم االختبار اإلحصائي مربع كاي
في  �

لدراسة وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية : هناك عدد من المفاهيم البديلة تحيليل بيانات ا
المنتشرة بين طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في مستويات التحصيل الثالثة قبل 
التدريس وبعده، وتنوعت المفاهيم البديلة بتنوع مستويات التحصيل، كما وجدت فروق ذات 

ع المفاهيم البديلة لدى الطلبة على اختبار المفاهيم في داللة إحصائية بين نسب شيو 
المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية وأوصت الدراسة باالستفادة من الحاسوب في 

 مواقف التعليم.

  ):2010والفشتكي( دراسة صوافطة •

) في CAIهدفت هذه الدراسة الى استقصاء أثر تدريس األحياء بمساعدة الحاسوب(
استخدام الحاسوب مقارنة  والعلوم بكلية المعلمين بتبوك واتجاهاتهم نحتحصيل طالب 

) طالبًا من 51بالطريقة المعتادة (طريقة الشرح والمحاضرة) وتكونت عينة الدراسة من(
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طالب العلوم في كلية المعلمين بتبوك، الذين درسوا مقرر األحياء العامة ،تم توزيعهم 
) طالبًا تم 26وعتين: مجموعة تجريبية تكونت من (بطريقة التعيين العشوائي الى مجم

) من خالل برنامج تعليمي CAIتدريسهم وحدة (مرض االيدز) بمساعدة الحاسوب (
) طالبًا تم تدريسهم الوحدة نفسها بالطريقة 25محوسب، ومجموعة ضابطة تكونت من (

ة ومقياس المعتادة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام اختبار تحصيلي في الوحد
لالتجاهات نحو استخدام الحاسوب تم تطبيقهما قبل وبعد التجربة ، وأظهرت النتائج وجود 

) بين متوسطي درجات طالب α=0.05فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة(
المجموعتين في كل من اختبار التحصيل ومقياس االتجاهات نحو استخدام الحاسوب يعزى 

تلك الفروق لصالح المجموعة التجريبية التي درست بمساعدة  لطريقة التدريس وكانت
الحاسوب، وأصت الدراسة بتناول أثر تدريس موضوعات أخرى كالفيزياء والكيمياء بمساعدة 

  الحاسوب في تحصيل الطالب واتجاهاتهم نح استخدام الحاسوب في المراحل المختلفة.
  
  ):2009دراسة الغامدي( •

من أثر استخدام التعليم المبرمج بمساعدة الحاسب اآللي في هدفت الدراسة إلى التأكد 
، وتم إتباع المنهج شبه الدراسيتحصيل التدريس وحدة دراسية من مادة العلوم في تنمية 

التجريبي على عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة الذي شمل جميع طالب الصف 
برمجية تعليمية تعتمد على طريقة التعليم األول المتوسط بمدينة الباحة. وقد أعد الباحث 

في وحدة التغيرات الفيزيائية وقد تم   Author wareالمبرمج باستخدام برنامج أوثروير
التدريس للمجموعة شبه التجريبية من قبل الباحث بالطريقة البرنامجية أما المجموعة الضابطة 

ستخدم الباحث أداتين هما اختبار فتم التدريس لها من قبل المعلم بالطريقة التقليدية. وا
تحصيلي ومقياس اتجاه نحو العلوم تم تطبيقهما قبليا وبعديا على مجموعتين بعد التأكد من 

حصائية باستخدام تحليل التباين ت المعالجة اإلصدقهما وثباتهما. وتم
أهم النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  توكان ANCOVAالمصاحب

) بين متوسطات درجات الطالب في االختبار البعدي لصالح المجموعة α≥0.05داللة(
الدراسة بتطبيق التعليم  وصتوأ ،م والتطبيقالتجريبية عند كل من مستوى التذكر والفه

واالستفادة منه كطريقة ناجحة في تعليم التالميذ في مادة العلوم للمرحلة بمساعدة الحاسوب 
  المتوسطة.
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  ):2009ود(دراسة أبو السع •

معرفة فعالية برنامج تقني قائم على أسلوب المحاكاة في تنمية  الدراسة إلى هدفت هذه
بعض مهارات ما وراء المعرفة في منهاج العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة، اتبع 

وقد اختار الباحث عينة  ،الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج البنائي والمنهج التجريبي
) طالبا وطالبة وقسمها إلى مجموعتين متجانستين 146الدراسة بطريقة قصدية وعددها (

  ومتساويتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية .
صف التاسع وقد وكانت أداة البحث هي اختبارا لقياس مهارات ماوراء المعرفة في مادة العلوم لل

تنمية بعض مهارات ما وراء المعرفة في  امج الحاسوبي المقترح فيأثبتت الدراسة فعالية البرن
منهاج العلوم للصف التاسع األساسي بغزة وقد وجدت الدراسة فروقا دالة إحصائيا في 

  االختبارألبعدي بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح التجريبية .
  
  ):2009والفتينات( دراسة البشايرة •

هدفت هذه الدراسة على استقصاء أثر استخدام برنامج تعليمي محوسب في إجراء التجارب 
الكيميائية في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في وحدة نشاط الفلزات من مبحث الكيمياء 
وعلوم األرض مقارنة بالطريقة التقليدية إلجراء التجارب في المختبر تكونت عينة الدراسة من 

بًا وطالبة من الصف التاسع األساسي في مديرية التربية والتعليم لمنطقة القصر، ) طال116(
قسمت إلى أربع مجموعات، (اثنتان ذكور، واثنتان إناث) أجرينا التجارب باستخدام برنامج 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا   ،تعليمي محوسب تم التأكد من صدقه وثباته
م األرض ُتعزى يل طلبة الصف التاسع األساسي في مبحث الكيمياء وعلو =) في تحص0.05(

ولصالح المجموعة  :استخدام الحاسوب في إجراء التجارب الكيميائيةعلى طريقة التدريس
التجريبية.  كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة في التحصيل تعزى على كل من النوع 

  يس والنوع االجتماعي.االجتماعي والتفاعل بين طريقة التدر 
  

  ):2008دراسة الرصاعي وآخرون ( •

هدفت هذه الدراسة الى استقصاء أثر طريقة استخدام الوسائط الحاسوبية المتعددة في فهم 
ولالجابة عن أسئلة الدراسة تم اختبار عينة  ،المفاهيم الفيزيائية في المرحلة الجامعية في األردن

) طالبًا وطالبة من طالب السنة االولى في كلية العلوم في جامعة الحسين بن طالل 26من (
توزعوا على أربع شعب دراسية لمادة الفيزياء العامة العملية، حيث درست كل شعبة باستخدام 

ي: استخدام الوسائط الحاسوبية المتعددة الوسائط الحاسوبية المتعددة لكن وفق أنماط أربعة ه
كأدوات تكنولوجية ترافقها المناقشة، وطريقة باستخدام الوسائط الحاسوبية المتعددة كأدوات 
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تكنولوجية دون مناقشة، ثم طريقة استخدام الوسائط الحاسوبية كأدوات حاسوبية ترافقها المناقشة، 
وات معرفية ال ترافقها المناقشة، واستخدمت أدوات وأخيرًا طريقة استخدام الوسائط الحاسوبية كأد

واستخدمت مادة تعليمية تكونت من خطة دراسية وفق  ،الدراسة اختبار فهم مفاهيم الميكانيكا
فسر)، وخطة دراسية وفق الطريقة التقليدية، ودليل للمادة النظرية، وأظهرت -الحظ- نموذج (تنبأ

درست باستخدام الوسائط الحاسوبية المتعددة كأدوات نتائج الدراسة تفوق طلبة المجموعة التي 
معرفية ترافقها عملية المناقشة في الفهم الفيزيائي لمفاهيم الميكانيكا مقابل المجموعات األخرى، 
وأوصت الدراسة بأهمية مرافقة المناقشة الستخدام الوسائط الحاسوبية المتعددة كأدوات معرفية في 

  فاعلة للطالب في عملية التعليم. التدريس من أجل المشاركة ال
  
  ):2008دراسة أبو الجبين ( •

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى فاعلية برنامج محوسب باستخدام تقنيات الوسائط 
المتعددة وأثره على التحصيل لدى طالب الصف الحادي عشر في مادة األحياء واتجاهاتهم 

  نحوها.
نوية للبنين بمحافظة شمال غزة، وقسمت العينة إلى واختيرت عينة الدراسة من المدارس الثا
) طالبا.  25) طالبا واألخرى تجريبية عدد طالبها (27مجموعتين األولى ضابطة وعدد طالبها (

وقد تم تطبيق االختبار التحصيلي القبلي على كل من المجموعتين ثم درست المجموعة التجريبية 
المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية، وطبق باستخدام البرنامج المحوسب في حين درست 

االختبار التحصيلي بعديا. وأكدت الدراسة فاعلية البرنامج المحوسب باستخدام الوسائط المتعددة 
في تنمية التحصيل لدى الطالب  في مادة األحياء، حيث كانت نسبة حجم التأثير من خالل 

وأوصى الباحث باالهتمام باستخدام البرامج المحوسبة في  ،0.14حساب مربع ايتا كبير =
  المراحل التعليمية المختلفة.

  
  ):2008دراسة صيام( •

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج محوسب بأسلوب التعليم الخصوصي والتدريب   
لدى طلبة الصف السابع األساسي  وحدة الطاقة على المهارات العمليةوالممارسة في تدريس 

(ج)  واختار الباحث العينية القصدية من طالب الصف السابع بمدرسة ذكور رفح اإلعدادية
، قسمت إلى ثالث مجموعات بطريقة ) طالبا90، حيث بلغ عددها (لالجئين بواقع ثالث شعب

بالبرنامج المحوسب  ) طالبا وتعلمت30عشوائية بسيطة وهي المجموعة التجريبية األولى عددها (
) طالبا وتعلمت بالبرنامج 30بأسلوب التعليم الخصوصي والمجموعة التجريبية الثانية عددها (

تعلمت بالطريقة  ) طالباً 30المحوسب بأسلوب التدريب والممارسة والمجموعة الضابطة وعددها(



51 

 

التجريبي  ، المنهجمحوسبالبنائي لبناء البرنامج ال ، المنهجقليدية. اعتمد الباحث ثالث مناهجالت
من خالل تطبيق البرنامج المحوسب، المنهج الوصفي لوصف الظاهرة. وكانت أدوات الدراسة 

) فقرة وبطاقة مالحظة للمهارات العلمية األدائية مكونة 40هي اختبار للمهارات العلمية مكن من (
مجموعة التجريبية الثانية، وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا لصالح ال ) فقرة،14من (

وهذا يظهر فاعلية البرنامج المحوسب بأسلوبي التعليم الخصوصي والتدريب والممارسة في تنمية 
وأوصى الباحث بضرورة توعية   ية لدى طلبة الصف السابع األساسي،المهارات العلمية األدائ

معلمي المباحث التعليمية بأهمية استخدام البرامج التعليمية المحوسبة باألساليب المختلفة والتأكيد 
  على استخدامها.

  
 ) :2007دراسة الزعانين ( •

 ،تهدف هذه الدراسة إلى بناء وحدة محوسبة في العلوم للصف التاسع األساسي بفلسطين
واتجاهاتهم نحو  ذفاعلية هذه الوحدة في تنمية التحصيل الدراسي للتالمي ومن ثم التعرف إلى

تالميذ المجموعة التجريبية وكان  ىعل التحصيلي وقد جرى تطبيق االختبار، التعليم المحوسب
وكذلك  علي تالميذ المجموعة ، (أ)) تلميذًا من مدرسة ذكور بيت حانون اإلعدادية 36عددهم (
قبل التجريب  )ب() تلميذًا من مدرسة ذكور بيت حانون اإلعدادية 36( وكان عددهم ،الضابطة

الالزمة ثم تم إجراء المعالجات اإلحصائية  ،م2006وبعده في الفصل الدراسي األول من العام 
 وتوصل الباحث للنتائج التالي: ،لمعالجة فرضيات الدراسة

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطي درجـــات تحصـــيل التالميـــذ فـــي المجموعـــة  .1
  . لبعدياالتجريبية قبل وبعد تطبيق االختبار التحصيلي لصالح التطبيق 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات تحصــيل التالميــذ فــي المجمــوعتين  .2
  لصالح المجموعة التجريبية . يلبعداالتجريبية والضابطة في االختبار التحصيل 

أكـدت النتــائج فاعليــة البرنـامج المحوســب لتــدريس وحـدة أجهــزة جســم اإلنسـان فــي مــادة العلــوم  .3
للصف التاسع األساسي بفلسطين كما توجد عالقة ارتباطيه إيجابية بين تحصيل التالميذ فـي 

 مادة العلوم واتجاهاتهم نحو التعليم المحوسب .

  
  ه):1428دراسة الرشيد( •

هدفت الدراسة إلى محاولة اإلجابة عن السؤال ما أثر استخدام تقنية البرامج المعتمدة على 
الحاسوب على تحصيل طالبات الصف األول متوسط في مادة العلوم بمدينة الرياض. 

ثر المتغير المستقل (برمجية حاسب آلي في حثة المنهج شبه التجريبي لدراسة أواستخدمت البا
  للصف أول متوسط فصل تصنيف الكائنات الحية) على المتغير التابعمادة العلوم 
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لمـــــــــــــــدارس وتكـــــــــــــــون مجتمـــــــــــــــع الدراســـــــــــــــة األصـــــــــــــــلي جميـــــــــــــــع ا (التحصـــــــــــــــيل الدراســـــــــــــــي )، 
ـــــــــــــاض ـــــــــــــة الري ـــــــــــــي مدين ـــــــــــــار المدرســـــــــــــة 325وعـــــــــــــددها( المتوســـــــــــــطة ف ـــــــــــــم اختي ) مدرســـــــــــــة وت

ـــــــــى مـــــــــدارس (بالطريقـــــــــة العشـــــــــوائية الع ـــــــــع االختيـــــــــار عل ـــــــــة) نقوديـــــــــة ووق ـــــــــاض نجـــــــــد األهلي ري
ت م) فصــــــــول ثـــــــــم قســـــــــ4تــــــــم اختيـــــــــار الفصــــــــول التـــــــــي أجريــــــــت عليهـــــــــا الدراســــــــة وعـــــــــددها (و 

ــــــــــت عينــــــــــة الدراســــــــــة مــــــــــن ( ــــــــــة والضــــــــــابطة وتكون ــــــــــى مجمــــــــــوعتين التجريبي ) 72عشــــــــــوائيا عل
ــــــــــــــة ــــــــــــــة و36، (طالب ــــــــــــــة للمجموعــــــــــــــة التجريبي ــــــــــــــة للمجموعــــــــــــــة الضــــــــــــــابطة. 36() طالب ) طالب

ـــــــــم درســـــــــت المجموعـــــــــ ـــــــــار مـــــــــن متعـــــــــدد ث ـــــــــار تحصـــــــــيلي اختي ـــــــــم إعـــــــــداد اختب ـــــــــة وت ة التجريبي
ــــــــــي ودرســــــــــت المجموعــــــــــة الضــــــــــابطة الطريقــــــــــة التقليديــــــــــة  باســــــــــتخدام برمجيــــــــــة الحاســــــــــب اآلل

  وأجريت المعالجة اإلحصائية بواسطة اختبار
) t.test( ــــــــــين متوســــــــــطات  توتوصــــــــــل ــــــــــة إحصــــــــــائية ب ــــــــــرق ذو دالل ــــــــــى وجــــــــــود ف الدراســــــــــة إل

ـــــــــــــين المجمـــــــــــــوعتين  ـــــــــــــات الصـــــــــــــف األول متوســـــــــــــط فـــــــــــــي مـــــــــــــادة العلـــــــــــــوم ب تحصـــــــــــــيل طالب
ـــــــــــــة باالهتمـــــــــــــام  ـــــــــــــة وأوصـــــــــــــت الباحث ـــــــــــــة والضـــــــــــــابطة لصـــــــــــــالح المجموعـــــــــــــة التجريبي التجريبي
ــــــــــي وٕاجــــــــــراء دراســــــــــات حــــــــــول البــــــــــرامج المعتمــــــــــدة  بتزويــــــــــد المــــــــــدارس بــــــــــأجهزة الحاســــــــــب اآلل

  اسوب في تدريس العلوم.على الح
  
 ):2006دراسة القرني ( •

هدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام أسلوب المحاكاة الحاسوبية في تدريس العلوم على 
تحصيل المفاهيم العلمية لدى طالب الصف الثاني المتوسط بمحافظة بيشه.واتبعت الدراسة 

وكذلك بطاقات المالحظة المنهج التجريبي وكانت أدوات الدراسة اإلستبانة واالختبار التحصيلي 
) طالبا مجموعة تجريبية 40التي اختارها الباحث، وكانت عينة عشوائية مكونة من( ةعلى العين

. الثاني المتوسط  في محافظة بيشة ) طالبا في المجموعة الضابطة من طالب الصف43و(
وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات طالب المجموعتين 

المفاهيم العلمية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي عند  التجريبية والضابطة في تحصيل
مستوى التذكر لصالح طالب المجموعة التجريبية. كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في تحصيل المفاهيم لالختبار 

وفي ضوء النتائج التي تم  ،عة التجريبيةالتحصيلي عند مستوى الفهم لصالح طالب المجمو 
  التوصل إليها، أوصت الدراسة بما يلي:

توظيف برنامج المحاكاة الحاسوبية الذي أعده الباحث في تدريس وحده علم األرض(جيولوجيا) 
تدريب القائمين على تصميم البرامج الحاسوبية التعليمية باإلدارة العامة لتقنيات التعليم بوزارة 

  والتعليم. التربية
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  ):2006دراسة أبو زايدة ( •

هـدفت الدراســة إلــى معرفــة فعاليــة برنــامج الوسـائط المتعــددة علــى تنميــة المفــاهيم الصــحية   
والوعي الصحي في العلوم لدى طالب الصف السادس األساسي في محافظات غزة، وقد استخدم 

تخدم األسـلوب التجريبـي لمعرفـة الباحث األسلوب البنائي لبنـاء برنـامج بالوسـائط المتعـددة فيمـا اسـ
طالبــًا تــم تقســيمها إلــى مجموعــة تجريبيــة ومجموعــة ) 60(تــأثير البرنــامج علــى عينــة مكونــة مــن 

  ضابطة والوصول إلى نتائج أعد الباحث أداتين :
 ) فقرة .28اختبار تحصيلي مكون من ( .1

 )t.testاختبار() فقرة وقد أستخدم الباحث 20مقياس اتجاه لقياس الوعي الصحي مكون من ( .2
لقياس الفروق بين المجموعات ومعامل ارتباط بيرسون للتأكد من صدق األدوات وبعد تطبيق 

 البرنامج توصل الباحث إلى النتائج التالية:

توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الدالـة بـين متوسـط درجـات طلبـة المجموعـة  -
المفـــاهيم الصـــحيحة تعـــزى للبرنـــامج  التجريبيـــة ودرجـــات المجموعـــة الضـــابطة فـــي اختبـــار

  المقترح.
) بين متوسـط درجـات طلبـة α≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( -

المجموعــــة التجريبيــــة ودرجــــات المجموعــــة الضــــابطة فــــي مقيــــاس الــــوعي الصــــحي يعــــزى 
  للبرنامج المقترح.

الســـادس األساســـي فـــي توجـــد عالقـــة إرتباطيـــة دالـــة إحصـــائيا بـــين درجـــات طلبـــة الصـــف  -
  اختبار المفاهيم الصحية ودرجاتهم في مقياس الوعي الصحي.

فعالية برنامج بالوسائط المتعددة على تنمية المفاهيم الصحية والوعي الصحي لدى طالب  -
 الصف السادس األساسي في محافظات غزة.

  
  :)  Winn& et al. )2006دراسة وين وآخرون  •

 )مقــــــــرر (مقدمــــــــة فــــــــي علــــــــم المحيطــــــــاتهــــــــدفت إلــــــــى استقصــــــــاء أثــــــــر تــــــــدريس 
Oceanofgraphy) باستخدام الحاسوب مقارنة بالطريقـة المعتـادة التـي يقـوم الطلبـة فيهـا (

عينـة الدراسـة بزيارات ميدانية للبحر ليتعلموا من خالل الخبرات الميدانية المباشرة . تكونت 
ا المقــرر باســتخدام ) طالبــا وطالبــة درســو 25، الشــعبة األولــى ضــمت (مـن شــعبتين دراســيتين

) التــي تعــرض نمــاذج للمحــيط بصــور Computer Simulationالمحاكــاة  الحاســوبية( 
) طالبــا وطالبــة درســوا المقــرر نفســه 25والشــعبة األخــرى ضــمت ( ، متحركــة ثالثيــة األبعــاد

باســـتخدام ســـفينة أبحـــاث يســـتطيعون مـــن خاللهـــا اســـتخدام معـــدات وأدوات علميـــة إلجـــراء 
محيط مباشــرة، وفــي كلتــا الشــعبتين قــام الطــالب للقــة بالخصــائص الطبيعيــةســات المتعلالقيا

مـن  ابأداء التمارين نفسها والواجبات نفسـها التـي تتعلـق بالملوحـة والتيـارات البحريـة، وتعلمـو 
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تعلــم طلبــة المجمــوعتين بوجهــه  أظهــرت نتــائج الدراســة عــدم وجــود فــرق بــينو  ،مــدرس واحــد
الحاســوبية علــى الطلبــة للمجموعــة األولــى ربــط مــاتعلموه ، فقــد ســهلت طريقــة المحاكــاة عــام

باستخدام الحاسوب مع ماتعلموه من موضوعات أخرى داخل الغرفة الصفية، بينما ساعدت 
الخبرات الميدانية المباشرة طلبة المجموعة الثانية في تنظيم وربـط مـاتعلموه مـن خاللهـا مـع 

  .تبرات سابقة في مجال علم المحيطامايمتلكوه من خ
 

  :) Tomshaw2006(  دراسة تومشاو  •

تقصي دور استخدام مختبرات المحاكاة القائمة على الحاسوب في إحداث هدفت الى 
، فقد حاولت إحداث تغير مفاهيم بأمريكا التغير المفاهيمي خالل تدريس الفيزياء للمرحلة الثانوية

اسة اختبار للمفاهيم الفيزيائية، عند الطلبة من خالل توظيف هذه اإلستراتيجية، وكانت أداة الدر 
وأظهرت   حاكاة الحاسوبية لدراسة الفيزياء،) طالبًا استخدموا الم69واشترك في هذه الدراسة (

نتائج الدراسة أن المحاكاة الحاسوبية لم تكن ذات أثر في إحداث التغير المفاهيمي في 
وقد يفسر ذلك بأن المحاكاة لم تكن بالمستوى المطلوب أو   ،موضوعات الحركة والقوة والتسارع

في التطبيق أدى إلى هذه النتيجة، ويدل ذلك على أن استخدام البرامج الحاسوبية  الً هناك خلأن 
  يحتاج إلى دقة وكفاية في التطبيق حتى ال تظهر النتائج في غير مصلحة هذه التطبيقات.

  
  ):2006دراسة الشيخ ( •

راسة إلى قياس أثر استخدام التعليم المحوسب في تحصيل طلبة الصف هدفت هذه الد
) طالبًا 60األول ثانوي العلمي في مديرية تربية عمان الثانية، وقد تألفت عينة الدراسة من(

ناثًا قسمت إلى مجموعتين متساويتين ضابطة وتجريبية. تم ) إ24) ذكورًا و(36وطالبة، منهم (
وسب (أنا أحب الفيزياء) لتدريس المجموعة التجريبية من خالله، في استخدام برنامج تدريسي مح

وبعد ذلك تم تصميم اختبار للمجموعتين وقد ، حين تم تدريس المجموعة الثانية بالطرق التقليدية
تمتع االختبار بدالالت صدق وثبات مقبولة، وبعد ذلك عقد اختبار تحصيلي للمجموعتين 

عيارية بيانات الدراسة حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم التجريبية والضابطة. ولمعالجة
). وقد خلصت نتائج الدراسة إلى ANOVA، وتحليل التباين الثنائي(لنتائج االختبار التحصيلي

أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل الطلبة في االختبار البعدي يعزى إلى طريقة 
وق ذات داللة إحصائية بين تحصيل الطلبة في مجموعتي الدراسة التدريس، وكذلك فانه توجد فر 

  .تعزى إلى الجنس
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  ):2005دراسة حسن ( •

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج تقني لتنمية مهارة العروض العملية في 
 ، واستخدم الباحث المنهج التجريبي (المجموعةبغزة تدريس التكنولوجيا لدى الطالبة المعلمة

) فقرة 60الواحدة)، وقام ببناء أداة الدراسة المتمثلة في بطاقة المالحظة والتي تحتوى على (
موزعة على ثالث مهارات فرعية هي على الترتيب (مهارة التحضير للعروض العملية ـ ومهارة 

 ) طالبة من18ومهارة تقويم التعلم بالعروض العملية) وطبقها على ( ،التنفيذ  للعروض العملية
طالبات قسم العلوم التطبيقية وتكنولوجيا التعليم والمسجالت لمساق مهارات التدريس، وقد 
توصلت الدراسة على وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات مهارة العروض العملية قبل 

 أن نسبةامج التقني، كما وأظهرت النتائج وبعد التطبيق لدى الطالبة المعلمة تعزى إلى البرن
  عالية مما يعني أن للبرنامج فاعلية عالية.سب المعدل للدرجة الكلية الك
  
  ) : 2005( دراسة البشايرة •

في   محوسب إلى معرفة أثر كل من التعلم التعاوني وبرنامج تعليمي ةهدفت هذه الدراس
سة من تكونت عينة الدراو  محافظة العقبة.السابع األساسي في مادة العلوم ب تحصيل طلبة الصف

ارها بطريقة قصدية من طلبة الصف السابع األساسي في ) طالبة تم اختي58) طالبًا و(57(
موزعين على أربع ) 2005-2004( التربية والتعليم بمحافظة العقبة للعام الدراسي ةمدارس مديري

ار العشوائي للشعب لتدريسها ، وقد تم االختيإلناثلشعب في مدرستين إحداهما للذكور واألخرى 
أظهرت النتائج عدم وجود وقدب.سو محخدام برنامج تعليمي : التعلم التعاوني والتعلم باستتينقبطري

في تحصيل طلبة الصف السابع في ) α≥0.05( فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة 
جتماعي أو التفاعل بين محافظة العقبة في مبحث العلوم تعزى إلى طريقة التدريس أو النوع اال

  تدريس والتنوع االجتماعي.الطريقة 
 

  ):2005دراسة كشكو ( •

مقترح في ضوء اإلعجاز  محوسب تقنيت هذه الدراسة إلى بناء وتجريب برنامج هدف  
قام الباحث ببناء ،و طلبة التاسع األساسي بمدينة غزة العلمي لتنمية التفكير التأملي في العلوم لدى

) مهارات 5) فقرة موزعة علي (40التأملي والذي تكون من (أداة الدراسة المتمثلة باختبار التفكير 
، تحديد التصورات غير الصحيحة ،ةوضع الحلول المقترح ،التفسير ،التأمل ،(المالحظة
) طالبًا كمجموعة تجريبية واألخرى 35، طبقت أداة الدراسة علي العينة المكونة من (االستنتاج)

 أظهرت لبعديا . وبعد إجراء االختبارالطالباتو ب ) طالبًا لكل من الطال35كمجموعة ضابطة (
  النتائج اآلتية : الدراسة
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا  -
 بالبرنامج التقني في اختبار التفكير التأملي ومتوسط درجات المجموعة الضابطة لصالح

باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ،التجريبيةذين درسوا في المجموعة ال
البرنامج التقني في ضوء اإلعجاز العلمي بمتوسطي التفكير التأملي لدى الطلبة الذين درسوا 

 في العلوم تعزى لصالح الطالبات .

  
  ):2004دراسة الفشتكي ( •

برنامج حاسوبي مصمم وفقًا تخدام للتعرف إلى فاعلية تدريس األحياء باس الدراسة هدفت 
) 114مدخل النظم في تحصيل الطلبة واتجاهاتهم نحو استخدام الحاسوب، تكونت عينتها من (ل

كلية التربية في جامعة دمشق تخصص معلم صف، تم تقسيمهم إلى  نطالبًا وطالبة م
وأخرى ضابطة، وتم استخدام اختبار تحصيلي طبق على  مجموعتين مجموعة تجريبية

وعتين قبليا وبعديا، ودرست المجموعة التجريبية بالبرنامج المحوسب في حين درست المجم
ومن النتائج التي أشارت إليها الدراسة، تفوق طلبة المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية.

المجموعة التجريبية على طلبة المجموعة الضابطة في كل من اختبار التحصيل ومقياس 
ين لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية حين في يالحاسوب البعد االتجاهات نحو استخدام

  بين الذكور واإلناث في كل من اختبار التحصيل ومقياس االتجاهات.
  

 ):2004دراسة الشناق وآخرون ( •

) باستخدام  Dry labهدفت إلى تقصي أثر استخدام إستراتيجية المختبر الجاف (
كيمياء مقارنة بالطريقة ي الجامعة األردنية في مساق الالحاسوب في تحصيل طلبة كلية العلوم ف

) وتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المسجلين في مادة الكيمياء العامة (Wet labالعادية 
)طالبا وطالبة،وتكونت عينة الدراسة من 1321)، وكان حجم مجتمع الدراسة (106العملية (

، ومجموعة ) طالبا وطالبة84مجموعة تجريبية ( وطالبة موزعين على مجموعتين طالبا )142(
المختبر الجاف  بإستراتيجيةحيث درست المجموعة التجريبية طالبا وطالبة. )58ضابطة (

، وطبق االختبار مجموعة الضابطة بالطريقة العاديةباستخدام الحاسوب، في حين درست ال
  إحصائية عند مستوى داللةلة وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقا ذات دال التحصيلي،

)α≥0.05  التدريس  إستراتيجية) في تحصيل طلبة العلوم تعزى لطريقة التدريس ولصالح
وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات التي تتناول  ،بالمختبر الجاف باستخدام الحاسوب 

واألحياء وعلوم  أثر تدريس العلوم باستخدام الحاسوب على مواضيع أخرى كالفيزياء والكيمياء
  األرض.
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  ):2004دراسة جابر( •

دراسة أثر طريقة التعليم باستخدام الحاسوب على إحداث التغير المفهومي هدفت إلى 
لدى طالبات الصف الثامن في موضوع الضوء في مجال البصريات كأحد أفرع دراسة الضوء،في 

)طالبة،وزعت 52الدراسة من ( وتكونت عينة إحدى المدارس الحكومية في مدينة اربد في األردن،
المجموعة الضابطة تم تدريسها وفق نموذج التغير المفهومي،بينما  عشوائيا إلى مجموعتين،

المجموعة التجريبية فقد تم تدريسها وفق نموذج التغير المفهومي مع استخدام برمجية 
في ) α≥0.05عند مستوى داللة ( إحصائيةدالة  حاسوبية،ولم تشر نتائج دراسته إلى وجود فروق

متوسط حدوث التغير المفهومي بين المجموعة الضابطة والتجريبية تعزى إلى اختالف طرق 
  التعليم.

 

 :Irvine(2004( ايرفين دراسة •

التأثير في  ىهدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج بالوسائط المتعددة التفاعلية عل  
والعادات المشار لها تتمثل في تقليص الوجبات التي تحتوي علي نسبة عالية من  ،العادات الغذائية

وقد  ،الدهون في مقابل زياد استهالك الوجبات التي تحتوي علي كميات كبيرة من الخضار والفواكه
فردًا من نفس األعمار والجنس  )517(استخدم الباحث األسلوب التجريبي علي عينة مكونة من 

، ولتحليل ة لكل فرد يدون مالحظاته اليوميةواستعان الباحث باستبانة مفتوح ،وردبأكسف والعرق
 ،يوماً  60يومًا من بدء البرنامج وبعد  )30() بعد One ANOVA Testالنتائج تم استخدام (

العادات الغذائية لألفراد وكان في األيام  ىوتوصل الباحث إلى أن البرنامج أثر بشكل ملحوظ عل
  .التي تليها )30(من أكثر تأثيراً  األولى )(30

  

  :Ardac & Akaygun (2004 دراسة ارداك واكايغن ( •

تمحورت حول فاعلية التدريس القائم على الوسائط المتعددة التي تؤكد أهمية التمثيالت 
واستخدمت في هذه الدراسة بيئة حاسوبية   ،للتغير الكيميائي بأمريكا الجزيئية في فهم الطلبة

لتوفير العرض المتزامن للتمثيالت الجزيئية التي تحاكي المالحظة في المستوى الجاهري.  
وتمحور سؤال الدراسة حول األثر الفوري طويل األمد الستخدام الوسائط المتعددة التي يتم 

زي والتمثيالت الجزيئية للظواهر التدريس بواسطتها من خالل مكاملة الجانب الجاهري والرم
الكيميائية، وتم تدريس مجموعتين كل منهما تمثل شعبة دراسية، وهما: تجريبية درست من خالل 

وأظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة  ،الوسائط المتعددة وضابطة درست بالطريقة االعتيادية
المختلفة، مما يعزز دور  ةهر الكيميائيالتجريبية في القدرة على فهم التغير الكيميائي وفهم الظوا
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التدريس القائم على الوسائط المتعددة التي يظهر دور الحاسوب فيها محوريًا في إحداث التغير 
  المفاهيمي وتعديل البنية المعرفية للمتعلمين.

  

  ) :2003دراسة شبر ( •
تعلم عدة الطالب على هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الحاسوب في مسا

وقد استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي من خالل أربعة مجموعات دراسية:  ،مفهوم المول
) طالب من 106وشملت عينة الدراسة على ( ،مجموعتين تجريبيتين ومجموعتين ضابطتين 

طالب الصف األول الثانوي العلمي الذكور في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم 
ملكة البحرين، وقام الباحث بإعداد اختبار تحصيلي لمفهوم المول وتطبيقه على أفراد في م

  وقد أشارت نتائج الدراسة إلى :العينة. 
زيادة متوسط أداء طالب المجموعتين التجريبيتين الذين تعلموا بالحاسوب في االختبار 

ائية عن مستوى التحصيلي، عن متوسط أداء طالب المجموعتين الضابطتين، بداللة إحص
  ) .0.01الداللة (

  
  ) :2003دراسة عبد الهادي ( •

على التحصيل  هدفت هذه الدراسة إلى بحث أثر استخدام الحاسوب في تدريس العلوم  
وتكونت عينة الدراسة من  ،بمحافظة اإلحساء بالسعوديةلتالميذ الصف السادس االبتدائي 

 درسة اإلمام مسلم االبتدائيةتلميذًا من م )72، (لميذًا من الصف السادس االبتدائي) ت137(
جريبية) بواقع (كمجموعة ت من مدرسة الهداية االبتدائية) تلميذًا 65(كمجموعة ضابطة) و(
كتاب العلوم بالطريقة  ، حيث تدرس المجموعة الضابطة وحدة البيئة منفصلين من كل مدرسة

، وبعد االنتهاء من تطبيق دام الحاسوببية نفس الوحدة باستخ، وتدرس المجموعة التجريالتقليدية
التجربة قام الباحث بتطبيق اختبار تحصيلي من نوع االختيار من متعدد (من إعداد الباحث) 

اللة إحصائية في وجود فروق ذات دوقد أشارت نتائج الدراسة إلى ،) سؤاًال 30يتكون من (
ابطة لصالح ، والمجموعة الضةالتطبيق) بين المجموعة التجريبي، و مستويات (التذكر، والفهم

 المجموعة التجريبية .
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  ):2002دراسة رواشدة و المومني ( •

هدفت إلى الكشف عن أثر التدريس ببرنامج تعليمي محوسب في اإلكتساب اآلني 
مقارنة بالطريقة  بمحافظة اربد بها لدى طلبة الصف العاشر االحتفاظللمفاهيم الكيميائية ومدى 

 انأعد الباحث استخدم الباحثان المنهج التجريبي، ولتحقيق هدف الدراسة ،في التدريس االعتيادية
وعلوم األرض واأللكينات من كتاب الكيمياء  في موضوع األلكانات اً محوسب اً تعليمي اً برنامج

 من متعدد  في موضوع الدراسة من نوع االختيار اً تحصيلي اً اختبار  ا، وأعدللصف العاشر األساسي
مجموعتين  إلىقسموا ، ) طالبا وطالبة148) فقرة وتكونت عينة الدراسة من (30فقراته (عدد 

وقام الباحثان بتطبيق االختبار المؤجل بعد ثالثة أسابيع من تاريخ االختبار  ،تجريبية وضابطة
ين البعدي للتحقق من صدق االختبار وأظهرت نتائج الدراسة  وجود فرق دال إحصائيًا ب

لبعدي واآلني اعتي الدراسة الضابطة والتجريبية على كل من االختبارين متوسطي مجمو 
  لك لصالح المجموعة التجريبية. بالمعلومات وذ واالحتفاظ
 

  ):2002دراسة الشرهان( •

هدفت إلى بيان أثر استخدام الحاسوب في تحصيل طالب الصف األول ثانوي بإحدى 
العربية السعودية في مقرر الفيزياء لمستويات التذكر المدارس الثانوية بمدينة الرياض في المملكة 

) طالبا 25والفهم والتطبيق، حيث بلغ عدد طالب المجموعة التجريبية والتي تستخدم الحاسوب (
، وتم تطبيق ) طالبا25وعدد طالب المجموعة الضابطة والتي درست بالطريقة التقليدية (

  داللة إحصائية عند مستوى داللةفروق ذات  بينت دراسته أنه ال توجداالختبار التحصيلي و 
)α≥0.05 ذات داللة ، بينما وجد أن هناك فروق ستوى التذكر بين مجموعتي الدراسة) في م

في مستوى الفهم ومستوى التطبيق ولصالح المجموعة  )  α≥0.05(إحصائية عند مستوى 
 التجريبية.

  

  : Dimitrov, et al.( 2002)وآخرون  دراسة ديميتروف •

 هدفت إلى تقصي أثر بيئة غنية بالوسائط المتعددة في التغيير المتصل بكفاية الطلبة
اختيرت عينة من الطلبة،  ولتحقيق هدف الدراسة، ك مفاهيم العلوم وحل المشكالتفي امتال بكندا

قسمت إلى ثالث مجموعات: درست األولى موضوعات النظام الشمسي، والحياة، واألرض، 
فيزيائية باستخدام الوسائط المتعددة، ودرست الثانية الموضوعات نفسها بطريقة وبعض المفاهيم ال

االستقصاء، في حين درست األخيرة الموضوعات ذاتها بطريقة المشروعات، وبمعدل شعبة واحدة 
لكل مجموعة.  ولجمع البيانات، طور اختباران، أحدهما للكشف عن مفاهيم الطلبة البديلة في 

ة المدروسة، واآلخر لقياس قدرة الطلبة على حل المشكالت، وطبق االختباران الموضوعات العلمي
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وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات  ،قبل التجربة وبعدها
  أداء الطلبة على االختبارين يمكن أن تعزى لطريقة التدريس.

 
  

 :Chang (2002دراسة تشانغ ( •

أثر طريقة حل المشكالت بالحاسـوب فـي تحصـيل طلبـة الصـف العاشـر  هدفت الدراسة لبيان
) طالبــة تــم 78) طالبــا و(78فــي مبحــث علــوم األرض فــي تــايوان ، وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن (

) شعب 4) طالبة تم توزيعهم على (69) طالبا و(69، و() شعب للمجموعة التجريبية4توزيعهم على (
، باسـتخدام طريقـة حـل نفـس الموضـوع (الفيضـانات)يس المجمـوعتين للمجموعة الضابطة، وقد تـم تـدر 

وكانــــت أداة  ،المشـــكالت بالحاســـوب للمجموعـــة التجريبيـــة وأســـلوب المحاضـــرة  للمجموعـــة الضـــابطة
الدراســة عبــارة عــن االختبــار التحصــيلي، وتوصــل الباحــث إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي 

لــوم األرض تعــزى لطريقــة التــدريس ولصــالح المجموعــة تحصــيل طلبــة الصــف العاشــر فــي مبحــث ع
  التجريبية.

  

  ):2001دراسة بادي ( •

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام أسلوب التعلم بواسطة الحاسوب التعليمي في 
تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة سلفيت في فلسطين في مبحث الكيمياء، 

) 57.تكونت عينة الدراسة من (والشرح العادي في التعليم االعتياديةمقارنة بأسلوب المحاضرة 
، ومدرسة دير وط الثانوية للبنين) طالبة من مدرسة دير البل35) طالبا و(22طالبا وطالبة منهم (

البلوط الثانوية للبنات في محافظة سلفيت موزعين على مجموعتين ، مجموعة ضابطة تكونت 
أعد و .) طالبة17) طالبا و(11، وأخرى تجريبية تكونت من (ة) طالب18) طالبا و(11من (

الباحث اختبارا تحصيليا لهذه الغاية، وبناءا على تحليل نتائج االختبار تبين وجود فروق ذات 
التحصيل  داللة إحصائية في متوسطات تحصيل الطلبة في اختبار المعرفة القبلية واختبار

في متوسطات التحصيل العلمي اآلني ومتوسطات  ووجود فروق ذات داللة إحصائيةالعلمي.
  ريق الحاسوب التعليمي.التحصيل العلمي المؤجل لصالح الطلبة الذين تعلموا عن ط

  

  ):2001دراسة العمر ( •

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الحاسوب في التحصيل المباشر والمؤجل لطلبة 
ن مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف ، حيث تكو ألول الثانوي العلمي في الكيمياءالصف ا

. أما عينة الدراسة لمنطقة إربد في األردن األول الثانوي العلمي في المدارس الحكومية التابعة
ث تم اختيارهما ) طالبا وطالبة من مدرستين واحدة للذكور واألخرى لإلنا114تكونت من (
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لطريقة العشوائية البسيطة وقام ، حيث تم اختيار شعبتين من كل مدرسة بابالطريقة الميسرة
الباحث باستخدام برمجية تعليمية محوسبة تتضمن الوحدة األولى من كتاب الكيمياء للصف 
األول الثانوي العلمي واختبار تحصيلي ومذكرات التحضير الخاصة بتدريس موضوع النظرية 

توصل الباحث إلى وجود الذرية الحديثة والترتيب الدوري للعناصر لتحقيق أهداف الدراسة ، وقد 
) في التحصيل المباشر تعزى لطريقة التدريس ولصالح α≥0.05فروق ذات داللة إحصائية عند (

تعزى للجنس ولصالح  )α≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند، و المجموعة التجريبية
تعزى ، في حين لم تظهر الدراسة أي فروق ذات داللة في تحصيل الطلبة المباشر اإلناث

، أما بالنسبة للتحصيل المؤجل وجد فروق ذات داللة لتفاعل بين طريقة التدريس والجنسل
تدريس ولصالح المجموعة )  في التحصيل المؤجل تعزى لطريقة الα≥0.05إحصائية عند(

) في التحصيل المؤجل α≥0.05(جد فروق ذات داللة إحصائية عند ، في حين لم تو التجريبية
  و التفاعل بين طريقة التدريس والجنس.تعزى إلى الجنس أ

  
  :Kennephol ) (2001كينفولدراسة  •

 computerهدفت الدراسة إلى التعرف الى دور برامج المحاكاة الحاسوبية (

simulation لتدريس الكيمياء في إجراء التجارب المخبرية، وتحديد أثرها في تحصيل الطلبة (
للمهارات العملية المخبرية، ومدى تفاعلهم مع هذا النوع  وٕادراكهم لموضوعات الكيمياء، واكتسابهم

تكونت عينة الدراسة من طلبة السنة األولى المسجلين لمساق في الكيمياء في احدي  ،من البرامج
الجامعات الكندية، تم تقسيمهم إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية أجرى طلبتها التجارب العملية 

بية، حيث أتيحت لهم فرصة العمل الفردي في أي مركز من خالل برامج المحاكاة الحاسو 
حاسوب في الجامعة، ومجموعة ضابطة أجرى طلبتها التجارب العملية في المختبر العادي.  
تكون المحتوي التعليمي المحوسب من أربعة موضوعات هي: التأكد واالختزال، الحموض 

انتهاء تجربة الدراسة تقدم أفراد العينة إلى والقواعد، معدالت التفاعل، المعادالت الكيميائية.وبعد 
(ت).  بيانات وتحليلها باستخدام اختباراختبار تحصيلي من نوع االختيار من متعدد، وتم جمع ال

أشارت نتائج الدراسة إلى تعلم طلبة المجموعة التجريبية بدرجة تفوق تعلم طلبة المجموعة 
ية يوفر الوقت الالزم إلجراء التجارب المخبرية.  الضابطة، وأن استخدام برامج المحاكاة الحاسوب

وأوصت الدراسة بضرورة الدمج بين استخدام الحاسوب والمختبر العادي في التجارب المخبرية 
  وأن المختبر الحاسوبي ال يغني عن استخدام المختبر العادي في إجراء التجارب المخبرية.
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  ) : 2000( هندية دراسة •

بالوسائط المتعددة في تدريس العلوم  حاسوبيى قياس فاعلية برنامج ة إلهدفت هذه الدراس
، وقد تكونت في القاهرة المنظمة لطالب المرحلة الثانوية البيولوجية من خالل مدخل المعرفة

  ) طالبة وتم تقسيم العينة إلى ثالث مجموعات كالتالي :99عينة الدراسة من (
) طالبة يدرس الوحدة المختارة بالطريقة 33(المجموعة الضابطة : وتتكون من فصل واحد  .1

  التقليدية .
) طالبة يدرس باستخدام برنامج 33المجموعة التجريبية األولى : وتتكون من فصل واحد ( .2

كمبيوتر بالوسائط المتعددة من خالل المدخل التقليدي (عرض المعلومات في صورة 
 موضوعات كما ورد في الكتاب المدرسي) .

) طالبة يدرس باستخدام برنامج 33يبية الثانية : وتتكون من فصل واحد (المجموعة التجر  .3
كمبيوتر بالوسائط المتعددة من خالل مدخل المعرفة المنظمة (عرض المعلومات في صورة 

 مفاهيم مترابطة وهي خرائط المفاهيم) . 

 :  تائج الدراسةكانت نو وكانت أداة الدراسة عبارة عن االختبار التحصيلي في العلوم البيولوجية.

تفوقت المجموعة التجريبية التي درست باستخدام مدخل المعرفة المنظمة على المجموعة  �
  التجريبية التي درست باستخدام المدخل التقليدي .

تفوقت المجموعتين التجريبيتين على المجموعة الضابطة وذلك في الدرجة الكلية الختبار  �
 التفكير العلمي .

تفوقت المجموعة التجريبية األولى على المجموعة التجريبية الثانية وذلك في الدرجة الكلية  �
 الختبار التحصيل الدراسي . 

  

  ):2000دراسة محمد( •

هدفت إلى استقصاء أثر طريقة استخدام الحاسوب في تدريس األحياء في تحصيل طلبة 
وقد تكونت عينة الدراسة من ة في التدريس. الصف العاشر األساسي ، مقارنة بالطريقة االعتيادي

) طالبا وطالبة من مدرستي النمو التربوي الثانوية للبنين والبنات التابعة لمديرية التعليم 68(
) وتم توزيعهم على 1999-2000للعام الدراسي ( في األردن الخاص في محافظة العاصمة

) طالبا 34ألخرى تجريبية وتضم () طالبا وطالبة ، وا34مجموعتين إحداهما ضابطة وتضم (
  وطالبة ، وفي كلتا المجموعتين يدرس الذكور في شعب منفصلة عن اإلناث.

من  ) فقرة33في مبحث األحياء يتضمن ( تحصيلياً  في هذه الدراسة اختباراً  ةالباحث توقد استخدم
  قبل إجراء المعالجة التجريبية وبعدها . نوع اختيار من متعدد وطبق

برنامجا تعليميا محوسبا في األحياء في موضوع الوراثة وطبق على طلبة  ةالباحث تمكما استخد
في تحصيل  إحصائياً وقد دلت النتائج لهذه الدراسة على وجود فرق دال  ،المجموعة التجريبية 
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، في حين لم تشر إلى وجود فرق ذي داللة طريقة التدريس الطلبة في األحياء يعزى إلى
  ل يعزى إلى متغير النوع االجتماعي للطالب.إحصائية في التحصي

  
  ):2000دراسة المصطفى( •

سعت إلى استقصاء أثر استخدام طريقة التدريس بواسطة الحاسوب في تحصيل طلبة 
حيث  الصف التاسع األساسي في مبحث الفيزياء مقارنة مع الطريقة التقليدية في التدريس،

ي مدرستين طالبة تم اختيارهم بالطريقة القصدية ف )40طالبا و( )40تكونت عينة الدراسة من (
الشمالية في األردن،وقد تم استخدام اختبار تحصيلي في موضوع الحث من مدارس لواء األغوار 

وأظهرت الدراسة وجود ار التحصيلي قبل المعالجة وبعدها، الكهرو مغناطيسي، وقد طبق االختب
) في تحصيل طلبة الصف التاسع α≥0.05عند مستوى داللة( فروق ذات داللة إحصائية

األساسي في الفيزياء لصالح المجوعة التجريبية التي درست بواسطة الحاسوب تعزى لطريقة 
التدريس بينما لم توجد فروق ذات داللة إحصائية عند نفس الداللة في تحصيل طلبة الصف 

 الجنس.  التاسع األساسي في الفيزياء تعزى للجنس أو لتفاعل طريقة التدريس مع

  
  : Soyibo& Hudson (2000دراسة سوييبو وهدسون ( •

فـي اتجاهـات الطلبـة نحـو  هدفت الدراسة على استقصاء أثر التدريس بمسـاعدة الحاسـوب 
تكونـت عينـة الدراسـة مـن   ،حياء وطريقة التدريس بمساعدة الحاسوب وفهمهم لموضوع التكاثراأل
تـم تقسـيمها إلـى  بأمريكـا الصـف الحـادي عشـر) طالبة موزعة على خمـس شـعب دراسـية فـي 77(

ث شــــعب دراســــية درســــت ال) طالبــــة موزعــــة علــــى ثــــ42مجمــــوعتين: مجموعــــة تجريبيــــة ضــــمت (
) طالبـة 35، ومجموعة ضابطة ضمت ( الحاسوب موضوع التكاثر النباتات والحيوانات باستخدام

لتي يسـتخدم فيهـا أسـلوب موزعة على شعبتين دراستين، درست الموضوع نفسه بالطريقة التقليدية ا
ســـــتبانة اســــتخدمت فــــي هــــذه الدراســــة ثالثــــة أدوات بجمــــع البيانــــات هــــي ا  ،المحاضــــرة والنقــــاش

، واختبـار  الحاسـوب حيـاء  واسـتبانة التجاهـات الطالبـات نحـو طريقـةالتجاهات الطالبات نحو األ
 وبعــد االنتهــاء منهــاوتــم تطبيــق هــذه األدوات قبــل البــدء بالدراســة   ،تحصــيلي فــي العلــوم الحياتيــة

وبعد جمـع البيانـات وتحليلهـا، أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى تفـوق طالبـات المجموعـة التجريبيـة علـى 
، لبعـــديحصــائية فــي كـــل مــن اختبـــار التحصــيل اطالبــات المجموعــة الضـــابطة بفــرق ذي داللـــة إ

أشارت النتـائج ا كم  ،الحاسوب حياء، ومقياس االتجاهات نحو طريقةومقياس االتجاهات نحو األ
فــي تحسـين فهــم طالبـات المجموعــة التجريبيـة لموضــوع تكـاثر النباتــات  الحاسـوب إلـى دور طريقــة

والحيوانــات، واتجاهــاتهن نحــو العلــوم الحياتيــة وطريقــة ، بالمقارنــة مــع المجموعــة الضــابطة التــي 
فـي فهـم   بالحاسو  اليجابي للتدريس باستخدام طريقةدرست بالطريقة التقليدية، مما يظهر األثر ا
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حيــاء واســتخدام اتجاهــات ايجابيــة لــديهن نحــو علــم األالطالبــات لموضــوع العلــوم الحياتيــة وتكــوين 
  الحاسوب.

 

 : Vrtacnik (2000دراسة فرتاكنك ( •

هدفت إلى تقصي أثر الوسائط المتعددة التفاعلية في معرفة الطلبة وفهمهم لموضوعات 
الكيميائية.  ولتحقيق هدف الدراسة، اختيرت عينة من علمية من ضمنها الضوء، والتغيرات 

) طالبًا من طلبة الصف الثالث الثانوي في سلوفينيا تم توزيعهم على مجموعتين تجريبية 50(
درست الموضوعات العلمية باستخدام الوسائط المتعددة التفاعلية، وضابطة درست الموضوعات 

ور اختبار للكشف عن مفاهيم الطلبة البديلة في العلمية ذاتها وفقا للطريقة التقليدية.  وط
الموضوعات العلمية أعاله، وطبق قبل التجربة وبعدها.  وأظهرت نتائج الدراسة أن للوسائط 
المتعددة التفاعلية أثرًا في تحسين فهم طلبة المجموعة التجريبية للموضوعات العلمية التي درست 

 تعلموا وفقًا للطريقة التقليدية.إذا ما قورنوا بنظرائهم من الطلبة الذين 

  
 

 ) :1999(دراسة الحصري •

لفيزياء  حاسوبيلفردي والجماعي لبرنامج إلى دراسة فاعلية العرض ا لدراسةا تهدف
وقد اختار الباحث ثالثة فصول في اإلسكندرية، الصف األول الثانوي في تحصيل الطالب

وثانية  ،ريس بطريقة العرض الجماعيوعة تدبطريقة عشوائية لتمثيل المجموعات الثالث: مجم
طالبًا، وقد استخدم الباحث  )(70وثالثة ضابطة من الصف األول الثانوي بمجموع  ،بالفردي 

فيما أعد الباحث اختبارًا تحصيليًا ومقياس اتجاه لكل من مادة  ،ثاألسلوب التجريبي في البح
الفيزياء والكمبيوتر، وقد استخدم الباحث في أساليبه اإلحصائية االنحرافات المعيارية وحساب 

) ، وتوصل الباحث إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية t-testالمتوسطات ، واختبار (
 .ات التحصيل في المجموعات الثالثسطات درج) بين متو α<0.05عند مستوى (

  

  ):(1999دراسة  العطار و فودة  •

هدفت هذه الدراسة إلى استخدام الحاسوب لعالج أخطاء فهم بعض مفاهيم الكيمياء 
نها، واستخدم طبيعة والكيمياء بكلية التربية ببالكهربية والعمليات المتصلة بها لدى طالب شعبه ال

اختبار أخطاء الفهم للطالب في موضوعات الطبيعة والكيمياء ويهدف إلى الباحثان في دراستهما 
وجهة نظر القائمين على تدريس  نالب، وٕانها تمثل صعوبة مطتحديد فهم األخطاء لدى ال

خفق الطالب في اإلجابة عن األسئلة المتصلة بية في الجامعة من الجوانب التي يالكيمياء الكهر 
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ج أخطاء الفهم لدى الطالب باستخدام الرسوم المتحركة والمحاكاة بها، ثم بناء إستراتيجية عال
باستخدام الحاسوب في عالج أخطاء الفهم التي وردت في استجابات الطالب على مفردات 

الفرقة تم تطبيق أخطاء الفهم على مجموعة من طالب شعبة الطبيعة والكيمياء بو  االختبار.
طالبًا وطالة.  وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك  )16(ددهم نها" وبلغ عالرابعة بكلية التربية "بب

فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب في االختبار التشخيصي القبلي والبعدي 
في تحسين مستوى فهم ين فما يظهر فعالية البرنامج ) لصالح التطبيق البعد0.01عند مستوي (

جع إلى تقديمها المعلومات والمعارف الالزمة الكتساب الطالب، وأن فاعلية اإلستراتيجية تر 
المفاهيم المتعلقة بالكيمياء وٕاثارة المناقشة والحوار حول األخطاء والتي وقع فيها الطالب في 

  االختبار القبلي.
  

  ه):1420الكريم( دراسة العبد •

، على تحصيل الحاسب اآللي في التدريس هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام  
ألحدى المدارس بمدينة الرياض ، وقد كانت عينة الدراسة مكونة وي طالبات الصف األول ثان

، وضابطة ) طالبة82) طالبة تم تقسيمهن إلى مجموعتين إحداهما تجريبية مكونة من (160من (
وقد بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة  ،طالبة )78مكونة من (

لبعدي، ولكن الدراسة بينت وجود فروق ذات داللة اة والمجموعة الضابطة في االختبار التجريبي
إحصائية بين متوسطي درجات تحصيل طالبات المجموعة الضابطة في االختبار القبلي 
والبعدي. كما بينت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تحصيل 

  القبلي والبعدي.  ي االختبارطالبات المجموعة التجريبية ف
  

  ه):1420دراسة اللهيب( •

هدفت إلى معرفة أثر أحد برامج الحاسب اآللي في مادة الفيزياء ، على تحصيل طالب 
) طالبا موزعين على 50وقد تكونت عينة الدراسة من ( ،في الرياض الصف األول الثانوي

) 25ضابطة مكونة من (رى واألخ ) طالبا،25مجموعتين، إحداهما تجريبية مكونة من (
وقد دلت نتائج الدراسة  ،وكانت أداة البحث عبارة عن اختبار تحصيلي في مادة الفيزياءطالبا.

، ت تحصيل طالب المجموعة التجريبيةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطا
نت الدراسة عدم ، والفهم، والتطبيق أيضا بيتويات المعرفية الثالثة، التذكروالضابطة في المس

، والمجموعة التجريبية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تحصيل طالب المجموعة
 الضابطة في مجمل االختبار التحصيلي.
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  :Kearneyl& Treagust(1999( وتريجست كيرنيل دراسة •

طلبة درست أثر استخدام الدروس المبنية على استخدام الحاسوب، والفيديو كليب في فهم 
الصفين العاشر والحادي عشر للمفاهيم الفيزيائية وتغيير تلك المفاهيم. واستخدام منحى (توقع، 

) في تصميم المادة التعليمية، واختيرت عينة Explain – Predict – Observeالحظ، فسر) (
درست  شعبة دراسية من كل صف من الصفين، من مجموعتين من الطلبة تمثل كل منهما

لموضوعات العلمية باستخدام الحاسوب، ونفذت نشاطات التعلم على شكل أزواج إحداهما ا
وشكلت المجموعة التجريبية، ودرست األخرى بالطريقة االعتيادية التقليدية وشكلت المجموعة 
الضابطة.  ولجمع البيانات، اتبعت خطوات عديدة هي: االستجابات الحاسوبية، ومقابالت 

وأظهرت نتائج الدراسة أن   ،حظات الصفية، واالستبيانات المقدمة للطلبةالمعلمين والطلبة، والمال
للحاسوب وتقنية الفيديو كليب أثرًا ذا داللة إحصائية في تحسين فهم الطلبة للموضوعات 
الفيزيائية لدى أفراد المجموعة التجريبية (الذين درسوا باستخدام الحاسوب) إذا ما قورنوا بنظرائهم 

  لمجموعة الضابطة.من الطلبة في ا
  

 :Rutherford (1999دراسة رذوفورد ( •

تدريسية هي: المحاكاة بالحاسوب، والتدريس بالشرح، ودورة التعلم على فهم الطلبة لقوانين نيوتن  
في الحركة.  ولتحقيق هدف الدراسة، عرضت ثالثة صفوف في المرحلة العليا لمساق مقدمة في 
علم الفيزياء في منسوريا في الواليات المتحدة األمريكية ، حيث درس كل صف وفقًا إلحدى 

الستراتيجيات الثالث، وبعد دراسة المساق، قوم فهم الطلبة لقوانين نيوتن الثالثة باستخدام خرائط ا
المفاهيم التي صممت من قبل المعلم، كما طبق اختبار (االختيار من متعدد) قبل التجربة وبعدها 

في  للكشف عن مدى حدوث تحسن في فهم الطلبة للمفاهيم العلمية المتعلقة بقوانين نيوتن
وأشارت نتائج تحليل خرائط المفاهيم واالختبار القبلي والبعدي إلى أن معظم أفراد   ،الحركة

كما لم تظهر النتائج أية فروق ذات داللة   ،المجموعات الثالث احتفظ بفهم بديل للقوانين الثالثة
العلمية يمكن  إحصائية في متوسطات أداء الطلبة على اختبار خرائط المفاهيم أو اختبار المفاهيم

  أن تعزى إلى إستراتيجية التدريس.

  

  :Tao &Gunstone (1999)دراسة تاو وجنستون  •

أثر تدريس الفيزياء بالحاسوب في عملية التغيير المفاهيمي في مفاهيم هدفت الى دراسة   
واختار الباحثان شعبة من طلبة الصف   ،) للصف العاشرMotion) والحركة (Forceالقوة (

طور الباحثان   ،) طالباً 27العاشر في إحدى مدارس الذكور في مدينة ملبورن االسترالية ضمت (
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) طبق قبل التدريس Conceptual testبرنامجًا تعليميًا حاسوبيًا، كما طورا اختبارا مفاهيميًا (
بتسجيل تفاعالت كل مجموعة،  وأظهرت وبعده، وعمل الطلبة بشكل تعاوني وقام الباحثان 

النتائج أن الطلبة في أثناء التدريس تأرجحوا بين المفاهيم البديلة والمفاهيم المقبولة علميًا، وأن 
عددًا قليًال منهم استطاع أن يصل إلى المفاهيم العلمية الصحيحة للقوة والحركة، وأن هؤالء 

  فاهيميًا نتيجة تفاعلهم مع سياق البرامج الحاسوبية.الطلبة الذين استطاعوا ذلك أظهروا تغيرًا م
  

 :Colli (1999)دراسة كولي •

هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى معرفــــة أثــــر اســــتخدام الحاســــوب فــــي تــــدريس المفــــاهيم األساســــية 
فــي واليـــة   المتضــمنة فــي ثــالث وحـــدات مــن كتــاب الفيزيـــاء للصــف الثالــث مــن المرحلـــة المتوســطة 

، وتـم تـدريس تقسـيمهم إلـى مجمـوعتين متكـافئتين ) تلميـذًا تـم66الدراسة من (، وتكونت عينة نيويورك
لطريقـــة المجموعـــة األولـــى باســـتخدام الحاســـوب (مجموعـــة تجريبيـــة) أمـــا المجموعـــة الثانيـــة فدرســـت با

وبعـد االنتهـاء مـن تطبيـق التجربـة تـم تطبيـق االختبـار التحصـيلي علـى  ،التقليدية (مجموعة ضـابطة)
وأظهرت النتائج ارتفـاع مسـتوى تحصـيل تالميـذ المجموعـة ، عتين الضابطة والتجريبية تالميذ المجمو 

  التجريبية للمفاهيم والمصطلحات عن المجموعة الضابطة .
 
  

 التعليق على المحور األول: �

 من حيث موضوع الدراسة وأهدافها: •

بــاختالف المرحلــة اتفقــت هــذه الدراســة مــع العديــد مــن الدراســات فــي تناولهــا لمنهــاج الكيميــاء  -
)، ودراســـــــــة رواشـــــــــدة (2003)، ودراســـــــــة شـــــــــبر2004(الدراســـــــــية، ومنهـــــــــا دراســـــــــة الشـــــــــناق

 )، ودراســــــــة(1420)، ودراســــــــة العبــــــــد الكــــــــريم(2001)، ودراســــــــة كينفــــــــول(2002والمــــــــومني
  ).2001( بادي )، ودراسة (2001العمر

ة التحصـيل كمـا اهتمت دراسـات هـذا المحـور بدراسـة أثـر اسـتخدام البـرامج المحوسـبة فـي تنميـ -
 )، ودراســة1428()، ودراســة الرشــيد(2008)، ودراســة أبــو الجبــين 2009(فــي دراســة الغامــدي

 )،(2001كينفول ودراسة )،(2001بادي ودراسة )،2003(عبدالهادي ودراسة )،2006(القرني
الدراســـات الســـالفة الـــذكر إلـــى النتـــائج اإليجابيـــة معظـــم  وقـــد توصـــلت )،2000(محمـــد ودراســـة

ــــة  ــــى متغيــــر التحصــــيل وهــــي تفيــــد بوجــــود فــــروق ذات دالل الســــتخدام البــــرامج المحوســــبة عل
ــــار التحصــــيل لصــــالح  ــــي اختب ــــة الحاســــوب ف ــــة وطريق ــــة التقليدي ــــائج الطريق ــــين نت إحصــــائية ب

 المجموعة التجريبية والتي تدرس باستخدام البرنامج المحوسب.
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يـــــــــــة مهـــــــــــارات مـــــــــــا اهتمـــــــــــت بعـــــــــــض الدراســـــــــــات بـــــــــــالبرامج المحوســـــــــــبة وأثرهـــــــــــا فـــــــــــي تنم -
ـــــــــــي دراسةأبوالســـــــــــعود ـــــــــــة كمـــــــــــا ف ـــــــــــي تنميـــــــــــ(2009وراء المعرف ة المهـــــــــــارات العلميـــــــــــة ) وف

وهـــــــــي تفيـــــــــد بوجـــــــــود فـــــــــروق ذات داللـــــــــة إحصـــــــــائية  (2008)صـــــــــيام  كمـــــــــا فـــــــــي دراســـــــــة
ــــــــــــي التطبيــــــــــــق  ــــــــــــة والضــــــــــــابطة ف ــــــــــــة المجموعــــــــــــة التجريبي ــــــــــــين متوســــــــــــط درجــــــــــــات طلب ب

 البعدي وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

الدراسات بالبرامج المحوسبة ومعرفة أثرها في إحداث التغير المفاهيمي كما اهتمت بعض  -
) أو (1999ودراسة تاووجنستون )،2004(جابر ودراسة )،(2010أبوهوال والمطيري في دراسة

في حين  )،1999(ودراسة كولي )(2002 فأثرها في امتالك المفاهيم كما في دراسة ديمرو 
ثر التدريس بالبرامج المحوسبة في االكتساب اآلني اهتمت دراسات أخرى بالكشف عن أ

وقد توصلت الدراسات  )،2002(رواشدة والمومني لمفاهيم الكيميائية كما في دراسةوالمؤجل ل
السالفة الذكر إلى النتائج االيجابية الستخدام البرامج المحوسبة في اكتساب المفاهيم أو 

التي توصلت لعدم وجود فروق دالة احصائيًا  )2004(جابر التغير المفاهيمي باستثناء دراسة
توصلت  )2002(ديميروف بين طريقة التدريس بالحاسوب والطريقة التقليدية، وكذلك دراسة

) لم تظهر نتائج التجربة أية فروق ذات داللة (1999كما أن دراسة رذرفورد، لنفس النتائج
التدريس بالطرق  إستراتيجية إلىفي متوسطات أداء الطلبة على االختبار تعزى  إحصائية

 1420(كما أن دراسة اللهيب ،الثالث وهي المحاكاة الحاسوبية والتدريس بالشرح ودورة التعلم
حصائيًا بين متوسطات تحصيل طالب المجموعة التجريبية ه) بينت عدم وجود فروق دالة إ

وهذا ما ، تقليديةالتي درست بالبرنامج المحوسب والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة ال
حصائيًا بين العرض الفردي ) حيث ال توجد فروق دالة إ(1999صريالح دراسة إليهتوصلت 

 أو الجماعي للحاسوب مقارنة بالطريقة التقليدية.

وترى الباحثة أن هذا االختالف في نتائج الدراسات السابقة يظهر أهمية الدراسة الحالية   - 
 بة مقارنة بالطريقة التقليدية.لدراسة مدى فاعلية البرامج المحوس

  
 في الدراسة: ممن حيث المنهج المستخد •

التجريبي كمنهج  شبه في استخدامها للمنهج غالبية الدراسات السابقة  فقد اتفقت هذه الدراسة مع
ه)، 1428)، ودراسة الرشيد(2009الغامدي( مثل دراسة هذا النوع من الدراسات مناسب لمثل
)، 2006مثل دراسة القرني ( وبعض الدراسات استخدمت المنهج التجريبي )،2003ودراسة شبر(

 والبعض اآلخر استخدم المنهج الوصفي )،2005)، ودراسة حسن(2006ودراسة أبو زايدة(
  ).2009التحليلي مثل دراسة أبو السعود(
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 من حيث أداة الدراسة:  •

)، ودراسة         2008(أبوالجبينودراسة  )،(2009فقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة الغامدي
وهي: في أداتي الدراسة  ) من الدراسات السابقةه(1420ودراسة العبد الكريم )،(1999الحصري

 في أداة الدراسة األولى لدراسات وقد اتفقت مع بعض ا ،االتجاهات) االختبار، ومقياس(
واختلفت مع الدراسة الحالية في استخدامها  ،)2010(والمطيري ل دراسة أبوهوال(االختبار) مث

التي استخدمت بطاقة ) و 2006القرني( )، ودراسة(2008اسة صيامألدوات أخرى مثل در 
  مالحظة.

 عينة الدراسة: من حيث •

وزارة الدراسة، في اختيار طلبة المـدارس التابعـة لـفي عينة الدراسة مع معظم الدراسات  اتفقت هذه
 )،2009(السـعود أبـو )، ودراسة(2010دراسة أبو هوال والمطيرياتفقت مع ، حيث التربية والتعليم

واختلفــت   ،)2008(ودراســة صــيام  )، 2007( الزعــانين ودراســة )، 2008(ودراســة أبــو الجبــين 
)، (2004دراســة الشــناق ك أخــرى كالمرحلــة الجامعيــة مــع الدراســات التــي تناولــت مراحــل تعليميــة

  . )2001(ودراسة كينفول
  

 :االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة أوجه �

 من حيث موضوع الدراسة وأهدافها: •

تناول موضوع هذه الدراسة فعالية برنامج محوسب في تنمية مهارات كتابة المعادالت الكيميائية 
وهذا يمثل   ،وتطبيقاتها الحسابية لدي طالبات الصف الحادي عشر واتجاهاتهن نحو الكيمياء

اط االختالف عند الدراسات السابقة، حيث لم تطرق أي من الدراسات السابقة لهذا أهم نق
ولم تتناول أي  التحصيلأثر البرامج المحوسبة على الموضوع، وأن أغلب  الدراسات قد تناولت 

وهذا  كمتغير تابع الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية من الدراسات السابقة مهارات كتابة المعادالت
 .لى حداثة الموضوع يدلل ع

 عينة الدراسة: من حيث •

تمثلت عينة هذه الدراسة ومجتمعها في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي 
الفلسطينية بمحافظة غزة للصف الحادي عشر، حيث تكونت عينة الدراسة من فصلين دراسيين 

مجموعة التجريبية طالبة، وآخر يمثل ال )38جموعة الضابطة وعدد طالبها (أحدهما يمثل الم
رغم من على ال تتشابه مع أي من الدراسات السابقة ) طالبة، وهي بذلك لم 38وعدد طالبها ( 

)، 2001()، ودراسة العمر (2002ودراسة الشرهان ،)(2003تشابهها جزئيًا مع دراسة شبر
  الحادي عشر. في المرحلة الدراسية وهي الصف ) ،(1999ستوتريج كرنيل ودراسة
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 من حيث أداة الدراسة: •

وهي اختبار مهارات كتابة المعادالت الكيميائية  اعتمدت هذه الدراسة على أداتي الدراسة
دراسات ال وتطبيقاتها الحسابية ومقياس االتجاه نحو مادة الكيمياء، وهي بذلك لم تتفق مع أي من

  السابقة في أداتي الدراسة.
  

  الدراسات السابقة:أوجه االستفادة من  �

  لقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في عدة أمور من أهمها:
ساعدت الدراسات السابقة في تكوين تصور شامل لدى الباحثة عن فاعلية استخدام البرامج  .1

 المحوسبة في تحسين مخرجات التعليم.

 استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في اإلطار النظري للدراسة. .2

 تصميم البرامج المحوسبة ومراعاة المعايير الالزم توافرها لبناء البرنامج الجيد. .3

 استفادت الباحثة في صياغة مشكلة الدراسة وٕاعداد فروضها وأدواتها. .4

 اختيار المنهج المناسب للدراسة. .5

 تحديد نوع المعالجات اإلحصائية المناسبة للدراسة. .6

 تحديد خطوات الدراسة. .7

 روض اإلحصائية.كيفية اختبار الف .8

 تحديد اإلجراءات المناسبة للدراسة. .9

التعرف على العديد من الكتب والمجالت العلمية والمراجع التي تخدم وتثري الدراسة  .10

 الحالية.

 المناسب لهذه الدراسة وهي التصميم القائم على مجموعتين متكافئتيناختيار التصميم  .11

  ( تجريبية وضابطة ). 
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:المحور الثاني  

دراسات تناولت أثر البرامج المحوسبة في تنمية اتجاهات الطلبة نحو المواد  •

  العلمية.

  ):2009( دراسة الغامدي •

هدفت الدراسة إلى التأكد من أثر استخدام التعليم المبرمج بمساعدة الحاسب اآللي في 
واالتجاه  تحصيل الدراسيالفي تنمية  للصف األول المتوسط تدريس وحدة دراسية من مادة العلوم

، وتم اتباع المنهج شبه التجريبي على عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة نحو مادة العلوم
وقد أعد الباحث برمجية تعليمية  ،الذي شمل جميع طالب الصف األول المتوسط بمدينة الباحة

التغيرات في وحدة   Author wareتعتمد على طريقة التعليم المبرمج باستخدام برنامج أوثروير
الفيزيائية وقد تم التدريس للمجموعة شبه التجريبية من قبل الباحث بالطريقة البرنامجية أما 
المجموعة الضابطة فتم التدريس لها من قبل المعلم بالطريقة التقليدية. واستخدم الباحث أداتين 

مجموعتين بعد هما اختبار تحصيلي ومقياس اتجاه نحو العلوم تم تطبيقهما قبليا وبعديا على 
وتم المعالجة اإلحصائية باستخدام تحليل التباين  ،التأكد من صدقهما وثباتهما

وكان أهم النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ANCOVAالمصاحب
) بين متوسطات درجات الطالب في االختبار ألبعدي لصالح المجموعة التجريبية α≥0.05داللة(

تذكر والفهم والتطبيق كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عند كل من مستوى ال
متوسطي درجات التطبيق ألبعدي لطالب المجموعتين التجريبية والضابطة لمقياس االتجاه نحو 

ين درجات كما توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية ب، العلوم لصالح المجموعة التجريبية
حو مادة العلوم واالختبار التحصيلي ألبعدي. أوصت الدراسة ن الطالب على مقياس االتجاه

بتطبيق التعليم المبرمج واالستفادة منه كطريقة ناجحة في تعليم التالميذ في مادة العلوم للمرحلة 
  المتوسطة.

 

  ):2008دراسة الوهر والحموري( •

التعرف على مساهمة كل من المتنبئات:اتجاهات الطلبة نحو  إلىهدفت هذه الدراسة 
وتحصيلهم فيها، في اتجاهاتهم المستقبلية  ووعيهم بقدرتهم على النجاح فيها، العلوم،

نحوها(المحك)، لكل من طالب وطالبات كال الصفين السابع والتاسع األساسيين.بنيت خمس 
طالبة من الصفين  )(241ا ، وطالبً  ) (412أدوات لقياس متغيرات الدراسة،وطبقت على 

استخدم تحليل االنحدار المتعدد، وحسبت مساهمة كل من ، المذكورين في مديرية تربية  الزرقاء
ين.  في كال الصف واإلناثالمتنبئات في االتجاهات المستقبلية نحو العلوم لكل من الذكور 
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ونسبة  بة المستقبلية نحو العلومات الطل، ومساهمتها في اتجاهالمتنبئات وأظهرت النتائج أن
، تختلف باختالف الجنس والمستوى الصفي. وقد تبين أن الوعي بالقدرة ن المسئولة عنهاالتباي

لكال المستويين الصفيين  إحصائياً على النجاح في العلوم متنبئ مشترك ذو مساهمة دالة 
صف السابع ن في حين والجنسين، فقد كانت مساهمته الكبرى لطلبة الصف التاسع وطالب ال

كانت مساهمة االتجاهات الحالية هي الكبرى لطالبات الصف السابع ،كما أن نسبة التباين التي 
 تزداد باالرتقاء بالمستوى الصفي.  إحصائياً تعزى للمتنبئات ذات المساهمة الدالة 

  
  ):2008دراسة أبو الجبين( •

فاعلية برنامج محوسب باستخدام تقنيات الوسائط  إلىالتعرف  إلىهذه الدراسة  هدفت
واختيرت عينة الدراسة من  ،األحياءالمتعددة في تنمية اتجاهات طلبة الصف الحادي عشر نحو 

مدارس الثانوية للبنين بمحافظة شمال غزة، واستخدم مقياس لالتجاه نحو األحياء طبق على 
بين  إحصائيةوجود عالقة ذات داللة  إلى المجموعتين التجريبية والضابطة، وتوصلت الدراسة

تحصيل الطالب في المجموعة التجريبية في مادة األحياء واتجاهاتهم نحوها مما يدل على األثر 
  عالقة بين التحصيل واالتجاه. إيجادااليجابي للبرنامج المحوسب في 

   

  ):2006( دراسة أبو ورد •

ط المتعـددة فـي التـدريس برمجيـات الوسـائهدفت هذه الدراسة إلى التعرف علـي أثـر اسـتخدام 
ة قـــام الباحـــث باختيـــار عينـــ ،لطلبـــة الصـــف العاشـــر األساســـي االتجـــاه نحـــو مـــادة التكنولوجيـــافـــي 

فـــي  نتعلميـــمثلـــه طالبـــات الصـــف العاشـــر األساســـي الالتـــي تقصـــدية مـــن مجتمـــع الدراســـة والـــذي 
المدارس الحكومية بلـواء غـزة وتألفـت عينـة الدراسـة مـن شـعبتين تـم اختيارهمـا بطريقـة قصـدية مـن 

  طالبة . 30طالبات مدرسة بشير الريس الثانوية للبنات حيث يحتوي كل صف علي 
بعـد عرضـه علـي  سـتخدام برمجيـات الوسـائط المتعـددةاستخدم الباحث برمجية تعليميـة محوسـبة با

وقــام الباحــث باســتخدام المعالجــات اإلحصــائية وكــذلك مقيــاس لالتجــاه،  محكمــينمجموعــة مــن ال
ومعادلـــة مربـــع ايتـــا  إليجـــاد  )t-testالتاليـــة الختبـــار صـــحة فرضـــيات الدراســـة وهي:اختبـــار(ت) (

  أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي ما يلي:و ، حجم التأثير للبرمجية 
ـــات الوســـائط المتعـــددة فـــي .1 توجـــد فـــروق ذات داللـــة عمليـــة التـــدريس. فاعليـــة اســـتخدام برمجي

إحصــائية فــي متوســط اكتســاب مهــارات البرمجــة األساســية لبرنــامج لغــة بيســك المرئيــة للوحــدة 
المقترحة بين طالبات المجموعـة التجريبيـة الالتـي درسـن البرمجيـة المحوسـبة وقرينـاتهن اللـواتي 

  ة .درسن بالطريقة التقليدية لصالح طالبات المجموعة التجريبي



73 

 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط االتجاه نحو مادة التكنولوجيا لصالح المجموعة  .2
  التجريبية .

  

 ) :2003دراسة عبد الهادي ( •

هدفت هذه الدراسة إلى بحث أثر استخدام الحاسوب في تدريس العلوم على التحصيل 
) تلميذًا 137(وتكونت عينة الدراسة من .االبتدائيواالتجاه نحو العلم لتالميذ الصف السادس 

) تلميذًا من مدرسة اإلمام مسلم االبتدائية باألحساء (كمجموعة 72، (ادس االبتدائي(التذكر،من
جريبية) بواقع فصلين ) تلميذًا من مدرسة الهداية االبتدائية باألحساء (كمجموعة ت65ضابطة) و(

، كتاب العلوم بالطريقة التقليدية البيئة من ، حيث تدرس المجموعة الضابطة وحدةمن كل مدرسة
، وبعد االنتهاء من تطبيق التجربة بية نفس الوحدة باستخدام الحاسوبوتدرس المجموعة التجري

  مقياس لالتجاه.قام الباحث بتطبيق 

  : وقد أشارت نتائج الدراسة إلى 
التطبيق) بين المجموعة ، و اللة إحصائية في مستويات (التذكر، والفهموجود فروق ذات د .1

  ، والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية .التجريبية
لصالح  ألبعديوجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار االتجاه نحو العلم في القياس  .2

 التجريبية.المجموعة 

 ألبعديوجود عالقة ارتباطية دالة وموجبة بين التحصيل واالتجاه نحو العلم في القياس  .3
 ألفراد المجموعة التجريبية .

  

 : Chang (2002)تشانغ دراسة •

هدفت الدراسة إلى قياس أثر عملية التدريس من خالل الحاسوب وطريقة حل 
المشكالت مع طريقة المحاضرة والمنافسة مع استخدام االنترنت، على طلبة المرحلة 

ؤالء الطلبة نحو العلوم الثانوية في تايون خالل تدريس مادة العلوم، مع قياس اتجاهات ه
وقد قام الباحث بتقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين، األولى تجريبية وعددها  ،أيضاً 

) طالبًا وطالبة طبقت عليهم طريقة المحاضرة واالنترنت والمناقشة، أما أداة 156(
 الدراسة فقد تمثلت بتطبيق االختبار التحصيلي لمادة علوم األرض، باإلضافة إلى مقياس
االتجاهات نحو مادة علوم األرض وأظهرت نتائج استخدام تحليل التباين المصاحب 

)MANCOVA بأن الطلبة الذين درسوا حسب طريقة حل المشكالت والحاسوب قد (
حصلوا على درجات أعلى وبداللة إحصائية من زمالئهم الذين تعلموا مادة علوم األرض 
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واالنترنت، بل كانت هناك فروق دالة إحصائية حسب طريقة المحاضرة والمناقشة 
لمصلحة طلبة المجموعة التجريبية (حل المشكالت والحاسوب) فيما يتعلق باتجاهاتهم 

  نحو المادة الدراسية.

  

  ):ه1420( الكريم دراسة العبد •

س على اتجاهات طالبات الصف سة أثر استخدام الحاسب اآللي في التدريهدفت الدرا
، وقد كانت عينة الدراسة مكونة ياء ألحدى المدارس بمدينة الرياضحو مادة الكيمن األول الثانوي

) طالبة، وضابطة 82) طالبة تم تقسيمهن إلى مجموعتين إحداهما تجريبية مكونة من (160من (
بينت  ، وقدتجاه نحو الكيمياء كأداة للدراسةواستخدم مقياس لال   ،)  طالبة78(مكونة من 

الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو مادة الكيمياء بين المجموعة 
  التجريبية والمجموعة الضابطة.

  
  :Soyibo& Hudson (2000دراسة سوييبو وهدسون ( •

هــدفت الدراســة علــى استقصــاء أثــر التــدريس بمســاعدة الحاســوب فــي اتجاهــات الطلبــة نحــو 
التدريس بمساعدة الحاسوب وفهمهم لموضوع التكاثر.  تكونـت عينـة الدراسـة مـن حياء وطريقة األ
) طالبــــة موزعــــة علــــى خمــــس شــــعب دراســــية فــــي الصــــف الحــــادي عشــــر تــــم تقســــيمها إلــــى 77(

) طالبة موزعة على ثالث شعب دراسية درست موضوع 42مجموعتين: مجموعة تجريبية ضمت (
) طالبــــة موزعــــة علــــى 35ومجموعــــة ضــــابطة ضــــمت (التكــــاثر النباتــــات والحيوانــــات باســــتخدام، 

شعبتين دراسـتين، درسـت الموضـوع نفسـه بالطريقـة التقليديـة التـي يسـتخدم فيهـا أسـلوب المحاضـرة 
استخدمت في هذه الدراسة ثالثة أدوات بجمع البيانـات هـي اسـتبانة التجاهـات الطالبـات ، والنقاش
تبـــار تحصـــيلي فـــي العلـــوم )، واخCAIيقـــة (واســـتبانة التجاهـــات الطالبـــات نحـــو طر حيـــاء نحـــو األ
وتــم تطبيــق هــذه األدوات قبــل البــدء بالدراســة وبعــد االنتهــاء منهــا.  وبعــد جمــع البيانــات الحياتيــة 

وتحليلهــا، أشــارت نتــائج الدراســة إلــى تفــوق طالبــات المجموعــة التجريبيــة علــى طالبــات المجموعــة 
ومقيــاس االتجاهــات البعــدي ، التحصــيل الضــابطة بفــرق ذي داللــة إحصــائية فــي كــل مــن اختبــار 

كمــا أشــارت النتــائج إلــى: دور طريقــة   ،)CAIومقيــاس االتجاهــات نحــو طريقــة (حيــاء ، نحــو األ
)CAI ،فــــي تحســــين فهــــم طالبــــات المجموعــــة التجريبيــــة لموضــــوع تكــــاثر النباتــــات والحيوانــــات (

جموعـة الضـابطة التـي درسـت )، بالمقارنـة مـع المCAIواتجاهاتهن نحو العلوم الحياتيـة وطريقـة (
) في فهـم الطالبـات CAIبالطريقة التقليدية، مما يظهر األثر االيجابي للتدريس باستخدام طريقة (

  حياء واستخدام الحاسوب.لموضوع العلوم الحياتية وتكوين اتجاهات ايجابية لديهن نحو علم األ
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  ) :1999(دراسة الحصري  •

لفردي والجماعي لبرنامج الكمبيوتر لفيزياء الصف هدف البحث إلى دراسة فاعلية العرض ا
واتجاههم نحو كل من الفيزياء والكمبيوتر وقد  في اإلسكندرية، األول الثانوي في تحصيل الطالب

 اختار الباحث ثالثة فصول بطريقة عشوائية لتمثيل المجموعات الثالث: مجموعة تدريس بطريقة
طالبًا،  70، وثالثة ضابطة من الصف األول الثانوي بمجموع العرض الجماعي ، وثانية بالفردي

وقد استخدم الباحث األسلوب التجريبي في البحث، فيما أعد الباحث اختبارًا تحصيليًا ومقياس 
اتجاه لكل من مادة الفيزياء والكمبيوتر، وقد استخدم الباحث في أساليبه اإلحصائية االنحرافات 

، وتوصل الباحث إلى أنه ال توجد فروق ذات )test t-، واختبار (المعيارية وحساب المتوسطات 
ات التحصيل في المجموعات ) بين متوسطات درجα≤0.05داللة إحصائية عند مستوى (

   .الثالث

  :Sivein م)1998(نيفيدراسة س •

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الحاسوب على تحصيل التالميذ بالنسبة لجميع 
  بأميركا وعلى اتجاهاتهم نحو التعلم ونحو مفهوم الذات.المراحل الدراسية 

) دراسة استخدمت الحاسوب كمساعد في التعليم وتم إجراؤها 219وتكونت عينة الدراسة من (
واستخدمت الدراسة مقياس  م1997م وحتى عام 1990علي مدار سبع سنوات من عام 
  تم التوصل إليها:ومن أهم النتائج التي  لالتجاهات واختبار لقياس التحصيل

 ارتفاع تحصيل التالميذ الذين استخدموا الحاسوب في التعلم في جميع المواد. .1

ارتفاع تحصيل التالميذ الذين استخدموا الحاسوب في جميع مراحل التعليم العام وبالنسبة  .2
 لكل التالميذ العاديين والتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة.

يم تحسنت اتجاهات التالميذ بدرجة عالية نحو التعلم ونحو نتيجة الستخدام الحاسوب في التعل
 مفهوم الذات.

  ):1995دراسة مالك ( •

التعرف إلى اثر استخدام طريقة التعلم بالحاسوب في تحصيل طلبة الصف  هدفت الى
األول الثانوي العلمي في محبة الكيمياء واتجاهاتهم نحو الحاسوب في األردن، تكونت عينة 

طالبًا وطالبة من مدرستين المشاريع الثانوية للبنين والمشاريع للبنات التابعة  )49(الدراسة من 
لمديرة التربية والتعليم محافظة اربت إحداهما للذكور واألخرى لإلناث، موزعين على أربع شعب 
دراسية، شعبتان للذكور، ومثلها لإلناث، تم تقسيمها إلى مجموعتين: المجموعة األولى تجريبية 

، تم تدريس طلبتها نطالبة موزعين على شعبتي )(13وطالبًا  )11طالبا وطالبة ( 24)(ضمت 
موضوع الحسابات الكيميائية باستخدام برنامج تعليمي محوسب، والمجموعة الثانية ضابطة 
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طالبة موزعين على شعبتين، تم تدريس طلبتها  )(13طالبًا و  12)) طالبًا وطالبة (25ضمت (
استخدم في هذه الدراسة اختبار تحصيلي ومقياس االتجاهات و   ،ريقة التقليديةالموضوع نفسه بالط

بينت نتائج   ،الطلبة نحو الحاسوب، تم تطبيقها على عينة الدراسة قبل وبعد المعالجة التجريبية
كما   ،الدراسة عدم وجود فرق دالة إحصائيًا في تحصيل الطلبة تعزي لطريقة التدريس والجنس

ظهور تغير في اتجاهات طلبة المجموعة التجريبية نحو الحاسوب ومحبة الدراسة إلىأشارت نتائج 
  الكيمياء.
  

  :Geban& Askar 1992)ر(جيبان وآسكا دراسة •

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر إجراء التجارب وحل المسائل والعمليات العلمية 
باتجاه مادة الكيمياء في الصفوف عن طريق استخدام الحاسبات لطلبة مادة الكيمياء رد الفعل 

) طالب قسمت إلى مجموعتين 200العليا (المرحلة اإلعدادية)، تكونت عينة الدراسة من (
أسابيع واستخدم الباحث أدوات الدراسة التالية  (9)تجريبية وضابطة، استمر العمل معهما 

نحو الكيمياء، اختبار قدرة (اختبار الكيمياء، اختبار مهارات العمليات العلمية، مقياس االتجاه 
مل والمحاكاة مع التفكير المنطقية)، وبعد تحليل النتائج أظهرت النتائج أن استخدام طريقة الع

تأثير ناجح على أداء الطالب لصالح المجموعة التجريبية، وتكونت عند  الحاسوب كان لها
  الطالب اتجاهات ايجابية نحو مادة الكيمياء.

  
  ):1991والحذيفي (دراسة سالم ،  •

هدفت إلى معرفة أثر استخدام الحاسب اآللي في تعليم العلوم ، على التحصيل ، واإلتجاه 
وقد تكونت  ،نحو العلوم، واإلستدالل المنطقي لتالميذ الصف األول المتوسط بمدينة الرياض

) 58ريبية و(يمثلون المجموعة التج ) طالباً 60) طالبا تم تقسيمهم إلى (118عينة الدراسة من (
ا لالتجاه نحو العلوم كأداة للدراسة، وقد أظهرت طالبا يمثلون المجموعة الضابطة  واستخدم مقياسً 

تجريبية عند مستوى التذكر الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة ال
ضا إلى أنه ، ولم يظهر فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى التطبيق. وقد توصال أيوالفهم

بين المجموعتين في االتجاه نحو مادة العلوم لصالح المجموعة  إحصائياً توجد فروق دالة 
 إحصائياً وقد توصال أيضا إلى أنه توجد فروق دالة  ،التجريبية التي درست باستخدام الحاسوب

  في االستدالل المنطقي لصالح المجموعة التي درست باستخدام الحاسوب.
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  :Stein&Friedler (1990وفريدلر( دراسة ستاين •

هدفت إلى إستقصاء اتجاهات الطلبة نحو طريقتين في التدريس هما الحاسوب المساعد في 
التعليم والطريقة التقليدية في تدريس موضوع الحرارة في مبحث العلوم الصف الثامن، تكونت 

إسرائيل حيث قسمت كل ) شعب من الصف الثامن في إحدى المدارس في 4عينة الدراسة من (
شعبة إلى قسمين، مجموعة تقيس درجة الحرارة بالثيرمو متر اليدوي كما هو في الطريقة التقليدية 
ورسم بياني لتغير درجة الحرارة، والمجموعة األخرى تقيس درجة الحرارة باستخدام الحاسوب، 

يمر بالتجربتين،  وبعد نصف الفصل تم تبديل المجموعات بحيث أتيحت الفرصة لكل طالب أن
وبعد ذلك وزعت إستبانات لقياس اتجاهات الطلبة نحو الطريقتين فأظهرت نتائج الدراسة أن 

  جميع الطلبة فضلو استخدام الحاسوب (المحاكاة ) على التقليدية.
  

  التعليق على دراسات المحور الثاني: �

الصلة بين الدراسة الحالية من العرض السابق لتلك الدراسات المتعلقة باالتجاهات يتضح مدى 
  والدراسات السابقة من خالل ما يلي:

تناولت الدراسات السابقة أثر البرامج المحوسبة في تنمية اتجاهات الطلبة نحو المواد  •

العلمية المختلفة منها ما تناول أثر البرامج المحوسبة في تنمية اتجاهات الطلبة نحو العلوم 

ودراسة سالم  ،)(2008سة أبو الجبين ودرا ،)2009(مثل دراسة الغامدي

) ومنها ما تناول أثر البرامج المحوسبة في تنمية (1990)، ودراسة شتاين (1991والحذيفي

)  (1995هـ ) ودراسة مالك  1420 (اتجاهات الطلبة نحو الكيمياء مثل دراسة العبد الكريم

 ). 1992(آسكار دراسة و

الدراسية فمنها ما أجرى على طلبة المرحلة تنوعت تلك الدراسات من حيث المراحل  •

) ومنها ما أجري على طلبة المرحلة األساسية 2003 (عبد الهادي االبتدائية كدراسة

) ودراسة سالم (1992) ودراسة آسكار2006()  ودراسة أبو ورد 2009(كدراسة الغامدي 

ة الثانوية ) ومنها ما أجري على طلبة المرحل1990() ودراسة شتاين (1991والحذيفي

) أما (1995مالك  ودراسة ،هـ )(1420ودراسة العبد الكريم  ،)(2008كدراسة أبو الجبين

وتأتي هذه الدراسة على طلبة جميع المراحل الدراسية،  ) فقد أجريت1998(نيفيدراسة س
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على طلبة المرحلة الثانوية لتكمل السلسة في التعرف على االتجاه نحو مادة الكيمياء في 

  المرحلة الثانوية.

 (الغامديين االتجاه والتحصيل منها دراسة اهتمت بعض الدراسات بدراسة العالقة ب •

) ودراسة الحصري (2003) ودراسة عبد الهادي (2008أبو الجبين  ) ودراسة2009

 ).1998(ن يفي) ودراسة س1995(هـ ) ودراسة مالك (1420) ودراسة العبد الكريم (1999

  

  لدراسات السابقة:تعليق عام على ا �

أن الدراسات التي أجريت في فترات زمنية متباعدة وأماكن مختلفة مما يدل بشكل واضح  .1

وجلي على تزايد االهتمام باستخدام الحاسوب في العملية التعليمية وفي مجال العلوم كما 

) ودراسة (2003هوال وآخرون  أبو) ودراسة  2001(ورد في دراسة كل من عبد الهادي 

 ).1992() ودراسة آسكار2001() ودراسة بادي (2002العجلوني 

الدراسات تفوق الحاسوب على الطريقة التقليدية في تنمية التحصيل معظم  أظهرت .2

 والمفاهيم والمهارات.

أكدت الدراسات أن التعلم بمساعدة الحاسوب يؤدي إلى تكوين اتجاهات ايجابية للتالميذ  .3

 حو الحاسوب.نحو التعلم وأيضًا ن

يالحظ عدم وجود دراسة ذات صلة مباشرة بموضوع البحث الحالي حيث ال توجد دراسات  .4

تتعلق بفاعلية برنامج محوسب في تنمية مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها 

 الحسابية لدى طالبات الصف الحادي عشر واتجاهاتهن نحو الكيمياء.

سابقة اإلجابة عن أسئلة أو فرضيات الدراسة الحالية مما لم تتناول أي من الدراسات ال .5

يعني أن هذه الدراسة مهمة وتجيب عن أسئلة واختبار وفرضيات جديدة لها فرضياتها 

 المخالفة لفرضيات الدراسات السابقة.

تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتناولها لوحدة التفاعل الكيميائي والحسابات  .6

الكيميائية للصف الحادي عشر في مبحث الكيمياء وركزت على تنمية مهارات كتابة 

المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية في حين لم تتناول أي من الدراسات السابقة هذه 

 المهارات.
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  الطريقة واالجراءات

 

  منهج الدراسة •

  عينة الدراسة •

  أدوات الدراسة •

  اختبار مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية •

  مقياس االتجاه نحو الكيمياء •

البرنامج المحوسب لتنمية مهارات كتابة المعادالت الكيميائية  •

  وتطبيقاتها الحسابية

  البرنامج المحوسبدليل المعلم الستخدام  •

  تكافؤ مجموعات الدراسة •

  خطوات الدراسة •

  األساليب االحصائية •
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  الفصــل الرابــع

  راءاتــة واإلجــالطريق

  

هذا الفصل وصفًا كامًال لمنهج الدراسة، وعينتها، كما ويشتمل على خطوات بناء البرنامج يتناول 

القيام بها، وتجربة الدراسة وخطواتها  تم التي واإلجراءاتالتعليمي المحوسب وأدوات الدراسة 

  التي استخدمت في الوصول إلى نتائج الدراسة وتحليلها. اإلحصائيةواألساليب 

  ة:ـج الدراسـمنه •

خالل تطبيق البرنامج هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي وذلك من  بعت الباحثة فيات

مجموعتين  لى إالذي أعدته الباحثة، حيث قامت باختيار عينة قصدية وجرى تقسيمها  المحوسب

والحسابات الكيميائية في مبحث الكيمياء للصف  مجموعة تجريبية تدرس وحدة التفاعل الكيميائي

  بالطريقة التقليدية. نفسها ومجموعة ضابطة تدرس الوحدةبالبرنامج المحوسب  الحادي عشر

 :مجتمع الدراسة •

غزة الدارسين غرب ظة الصف الحادي عشر بمحافطالبات تكون مجتمع الدراسة من جميع 

 )932( نوالبالغ عدده)  (2011-2012اسي ، في المدارس الحكومية للعام الدر لمنهاج الكيمياء

يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعًا لعدد المدارس وعدد الشعب والجنس وعدد  )1(والجدول

  الطلبة .

  )1جدول رقم(

  *.اتلبايبين توزيع أفراد المجتمع تبعًا لعدد المدارس وعدد الشعب والجنس وعدد الط

  عدد الطلبة  عدد الشعب  عدد المدارس  الجنس

  932  29  10  اناث

  غرب غزة.-مديرية التربية والتعليم والمعلومات قسم التخطيط*
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 ة:ـة الدراسـعين •

) طالبة من طالبات الصف الحادي عشر من مدرسة بشير الريس 76تكونت عينة الدراسة من (

  وذلك لألسباب التالية: ،بطريقة قصديةلبنات تم اختيارها لالثانوية ( أ ) 

 احتواء المدرسة على أكبر عدد من طالبات الصف الحادي عشر العلمي. −

  االنترنت.ث األجهزة ومتصلة بشبكة المدرسة مجهز بأحدلحاسوب في مختبر ل رتوف −

  إلى مجموعتين بطريقة عشوائية بسيطة: ولقد قامت الباحثة بتقسيم عينة الدراسة 

) طالبة من طالبات الصف الحادي عشر تدرس وحدة  38المجموعة التجريبية وعددها (  −

 التفاعل الكيميائي بالبرنامج المحوسب.

) طالبة من طالبات الصف الحادي عشر تدرس وحدة  38المجموعة الضابطة وعددها (  −

  .) يبين أفراد وعينة الدراسة 2والجدول رقم (  التفاعل الكيميائي بالطريقة التقليدية.

  )2جدول رقم(

  :مجموعات الدراسة ( التجريبية والضابطة )، وعددها

  عدد الطالبات  الشعبة  المجموعة

  )  38(    ) 4الحادي عشر (   المجموعة التجريبية
  )  38(    ) 3الحادي عشر (   المجموعة الضابطة

 

:أدوات الدراسة  

  استخدمت الباحثة في هذه الدراسة أداتين وهما:

 اختبار مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية في وحدة التفاعل الكيميائي. .1

 مقياس اتجاه نحو مادة الكيمياء. .2
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 كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية:أوال:اختبار مهارات 

  خطوات بناء االختبار: •

هذا النوع ار نوع االختيار من متعدد، وجرى اختيبناء اختبار موضوعي من بقامت الباحثة 

لو من التأثر بذاتية المصحح ولها معامالت صدق وثبات عالية، ويغطي من االختبارات ألنها تخ

االختبارات جزء كبير من محتوى المادة العلمية المراد اختبارها وتتضمن خطوات هذا النوع من 

  بناء االختبار مايلي:

 ار:الهدف من االختب .1

نة المتضمنة في مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية لدى أفراد العيقياس 

صف الحادي يمياء الفصل األول للفي مبحث الك وحدة التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية

  عشر.

 : وحدةال مهارات تحديد .2

وفي ضوء نتائج عملية التحليل مهارات وحدة التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية  تحديدتم  

  .)  1)  مهارة ملحق ( 19تضمن محتوى الوحدة على (

  :صياغة أسئلة اإلختبار .3

حيث تكونت الصورة األولية  ،االختبار مفرداتمن متعدد عند صياغة  االختيارنمط  تم اختيار

 اإلجابةتمثل  إحداهاويليها أربعة بدائل  وصيغت بشكل عبارات تقريرية ) مفردة42لالختبار من (

  وقد راعت الباحثة عند صياغتها ما يلي: الصحيحة،

  أن تكون األسئلة محددة وواضحة وال غموض فيها. •

  المراد قياسها.مالئمة للمهارات  •

  .سالمة األسئلة لغويا •

  أن تكون في حدود الوحدة التي تم اختيارها للتجربة. •

 أن تكون مراعية لخصائص الطالبات. •

 أن تكون البدائل مناسبة وال توحي باالجابة. •
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  وضع تعليمات االختبار: .4

  شرح مختصر عن االختبار وعدد األسئلة. •

  بدرجات الطالبات المدرسية. أن نتائج االختبار ال عالقة لهاالتوضيح   •

  .اإلجابةالتأكيد على الطالبات قراءة األسئلة بعناية ثم  •

  .في الصفحة المعدة لذلك اإلجابةي مفتاح نقل االجابة الصحيحة ف •

 إعداد الصورة األولية لالختبار: .5

) سؤال لقياس مدى فهم طلبة الصف العاشر لكتابة 42تكونت الصورة األولية لالختبار من (

 أسئلة) 6كتابة المعادالت و (ل ) سؤاالً 36المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية منها (

  للتطبيقات الحسابية.

 التجربة االستطالعية لالختبار: .6

ار وتعديله في ضوء مالحظات المحكمين قامت الباحثة بإجراء باالخت إعدادبعد االنتهاء من 

وقد  لتربية والتعليم العالي،ة بعد أخذ موافقة وزارة االتجريب االستطالعي على عينة استطالعي

وا دراسة ين أنهالصف الثاني عشر الذ ) طالبة من طالبات37الستطالعية من (تكونت العينة ا

لبنات وقد تم ل (أ) مدرسة بشير الريس الثانوية من وحدة التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية

  من خارج عينة الدراسة.  وقد هدفت التجربة االستطالعية إلى: اختيارهن

 ديد زمن االختبار.تح −

 حساب صدق االتساق الداخلي. −

 حساب درجات الصعوبة ومعامالت التمييز. −

 حساب معامل ثبات االختبار. −

 تصحيح أسئلة اإلختبار: .7

ت كتابة المعادالت مهارا اختبارعن أسئلة  االستطالعيةباإلجابةبعد أن قامت طالبات العينة 

جابة صحيحة ودرجة إحيث حددت درجة واحدة فقط لكل  الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية

) 42-0عليها محصورة بين ( يتم الحصول ، وبذلك تكون الدرجة التيالخطأجابة صفر لإل

الخاطئة على كل فقرة من فقرات  لإلجابةذلك تم حساب عدد التكرارات  وباإلضافةإلىدرجة، 

  االختبار. 
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 ديد زمن االختبار:تح .8

  عن أسئلة االختبار من خالل: لإلجابةستطالعية تم حساب الزمن الالزم في ضوء التجربة اال

 .اإلجابةن زمن البدء في يتعي •

عن أسئلة االختبار  نهاءاإلجابةإطالبات في  رقه أول خمسلذي استغحساب متوسط الزمن ا •

 سب حسب المعادلة:ويح  إنهاءاإلجابةطالبات في  سومتوسط الزمن الذي استغرقه آخر خم

  .خر خمس طالباتآل + زمن إنهاء اإلجابةاالختبار ألول خمس طالبات زمن انهاء االجابة علىمتوسط الزمن = 

10  
 

 

 

  ) دقيقة. 45 وبذلك حدد زمن االختبار الكلي لتطبيق االختبار على عينة الدراسة ( 

  صدق االختبار: .9

ختبار لمحتوى الموضوع اعتمد صدق االختبار على صدق المحتوى من حيث تمثيل أسئلة اال

 ه وذلك من خالل: المراد قياس

  أوًال: صدق المحكمين:

 ه على هيئة من المحكمين مكونة من) سؤاًال تم عرض42األولية لالختبار ( بعد إعداد الصورة

 تدريس الكيمياء ومشرفين تربويين لمادة الكيمياءمجال  في وي االختصاصمن ذ أفراد سبعة

  إلبداء مالحظاتهم حول االختبار من حيث:)  3ملحق(

في  المتضمنة لكيميائيةاألسئلة لمحتوى وحدة التفاعل الكيميائي والحسابات ا مدى مالئمة •

 كتاب الكيمياء للصف الحادي عشر.

 العلمية لالختبار. الدقة •

 إمكانية التعديل بالحذف أو اإلضافة. •

 سؤال من حيث الترتيب والتمويه واالنتماء للسؤال. لمدى مالئمة البدائل لك •

 السالمة اللغوية. •

  

= 
250+200 

10 

=  45      

250+200 

10 

=  45      
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  ثانيًا: صدق االتساق الداخلي:

للتأكد من صدق االتساق الداخلي ألسئلة االختبار جرى حساب معامالت ارتباط بيرسون 
Pearson )(  ) يوضح ذلك: 3بين كل درجة سؤال والدرجة الكلية لالختبار والجدول رقم (  

  ) 3جدول رقم ( 

  االختبار والدرجة الكلية لالختبار كل درجة من أسئلة معامالت االرتباط بين

  مستوي الداللة  معامل االرتباط  رقم السؤال  مستوى الداللة  معامل االرتباط  رقم السؤال

1.  0.325  0.05  22.  0.503  0.01  

2.  0.325  0.05  23.  0.398  0.05  

3.  0.347  0.05  24.  0.348  0.05  

4.  0.426  0.01  25.  0.492  0.01  

5.  0.364  0.05  26.  0.620  0.01  

6.  0.467  0.01  27.  0.375  0.05  

  غير دال  0.120  .28  0.01  0.566  .7

8.  0.350  0.05  29.  0.420  0.01  

  0.01  0.502  .30  غير دال  0.118  .9

10.  0.371  0.05  31.  0.356  0.05  

11.  0.338  0.05  32.  0.398  0.05  

12.  0.393  0.05  33.  0.480  0.01  

13.  0.492  0.01  34.  0.365  0.05  

14.  0.610  0.01  35.  0.436  0.01  

15.  0.330  0.05  36.  0.489  0.01  

16.  0.380  0.05  37.  0.425  0.01  

17.  0.390  0.05  38.  0.452  0.01  

18.  0.395  0.05  39.  0.453  0.01  

19.  0.444  0.01  40.  0.432  0.01  

20.  0.385  0.05  41.  0.452  0.01  

21.  0.376  0.05  42.  0.442  0.01  

 . 0.325) =0.05) ومستوى داللة (35عند درجة حرية ( ر •

 . 0.418) = 0.01) ومستوى داللة (35ة حرية (عند درج ر •
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على مستوى الداللة اإلحصائي   معامالت االرتباط دالة إحصائياً  ) أن3يالحظ من الجدول ( 

ولذلك تم حذفهما  فهما غير دالين إحصائياً )  28 () وسؤال9) ماعدا سؤال (0.01) و (0.05(

  ) سؤاال.40من ( وبقى االختبار مكوناً 

  ثبات االختبار:ثالثا: 

  ).21سون (رتشارد رجربة النصفية وطريقة كوردتم التحقق من ثبات االختبار بطريقة الت

  طريقة التجزئة النصفية: •

تم استخدام درجات العينة االستطالعية وجرى حساب معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة 

نصفين واعتبرت األسئلة ذات األرقام الفردية هي  إلىالنصفية، حيث تجزئة درجات األسئلة 

النصف األول واألسئلة ذات األرقام الزوجية هي النصف الثاني، ثم تم حساب معامل االرتباط 

) وقد تم تعديل 0.59وكان معامل ارتباط بيرسون (( Pearson) فين باستخدام معادلةبين النص

) وهو معامل ثبات 0.74رتباط (صبح معامل االسبيرمان براون فأالطول باستخدام معادلة 

  يطمئن لتطبيق االختبار على عينة الدراسة. مناسب

  معادلة سبيرمان براون:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الثبات=

  :) Kuder Richardson(21طريقة كودر رتشاردسون 

  رتشاردسون للدرجة الكلية لالختبار طبقًا للمعادلة:ر تم حسام معامل الثبات باستخدام معادلة كورد

 

  

  )183:1988(عبيدات،

  متوسط عالمات الطالبات على االختبار )م(، معامل الثبات  )ث(حيث 

  عدد أسئلة االختبار )ك( ، مربع االنحراف المعياري) 2ع(

  46.24= )2ع(،  42=  )ك(،  27.2=  )م(حيث أن 

 

 ر 2

  + ر1

 م ) –م(ك 

 ك2ع

  -1ث= 



87 

 

االختبار  جراءإليطمئن  ) وهو معامل مناسب0.79ت (وبتطبيق المعادلة وجد أن معامل الثبا

  .على عينة الدراسة

  :درجات الصعوبة ومعامالت التمييز

تم حساب درجات الصعوبة ومعامالت التمييز الختبار مهارات كتابة المعادالت الكيميائية 

  وتطبيقاتها الحسابية وذلك بهدف التعرف على:

 االختبار ومدى مناسبتها للطالبات. أسئلة ندرجة صعوبة كل سؤال م •

  ل سؤال من أسئلة االختبار بين الطالبات.قدرة تمييز ك •

  معامل الصعوبة:

  االختبار ويحتسب بالمعادلة التالية: أسئلةصحيحة عن  إجابةيقصد به نسبة الطلبة الذين أجابوا 

  صحيحة إجابة اأجابو عدد الذين معامل الصعوبة = 

  اإلجابةعدد الذين حاولوا                        

  االختبار. أسئلةوبتطبيق المعادلة السابقة ثم حساب معامل الصعوبة لكل سؤال من 

  معامل التمييز:

العليا ونسبة  صحيحة من الفئة إجابةجبن اللواتي أهو عبارة عن الفرق بين نسبة الطالبات 

  .صحيحة من الفئة الدنيا إجابةاللواتي اجبن 

  صحيحة من الفئة الدنيا إجابةجبن أ اللواتيعدد   – صحيحة من الفئة العليا إجابةجبن عدد الطالبات اللواتي أمعامل التميز = 

  الفئة الدنيا أفرادالفئة العليا                                        عدد  أفرادعدد                              

  

م درجاتهم في االختبار وتزليًا حسب ز جرى ترتيب درجات الطالبات تنايولحساب معامل التمي

 .) طالبات من الفئة الدنيا10) كفئة عليا و (10=37*0.27%) من عدد الطلبة (27خذ (أ

  االختبار.  أسئلةوبتطبيق المعادلة السابقة جرى حساب معامالت التمييز لكل سؤال من 
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بة ألسئلة اختبار مهارات كتا ) يوضح درجات الصعوبة ومعامالت التمييز 4والجدول (  

  المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية. 

  )4جدول ( 

  درجات الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات االختبار

  معامل التمييز  معامل الصعوبة  رقم السؤال  معامل التمييز  الصعوبةمعامل   رقم السؤال

1.  0.67  0.55  22.  0.70  0.70  

2.  0.62  0.54  23.  0.59  0.40  

3.  0.54  0.50  24.  0.80  0.40  

4.  0.64  0.55  25.  0.51  0.50  

5.  0.59  0.65  26.  0.51  0.80  

6.  0.70  0.64  27.  0.70  0.22  

7.  0.80  0.80  28.  0.75  0.12  

8.  0.67  0.40  29.  0.51  0.40  

9.  0.70  0.10  30.  0.78  0.50  

10.  0.75  0.72  31.  0.62  0.30  

11.  0.64  0.22  32.  0.72  0.30  

12.  0.50  0.50  33.  0.56  0.50  

13.  0.72  0.55  34.  0.64  0.25  

14.  0.86  0.72  35.  0.64  0.50  

15.  0.72  0.30  36.  0.64  0.50  

16.  0.62  0.50  37.  0.67  0.50  

17.  0.75  0.50  38.  0.54  0.50  

18.  0.64  0.40  39.  0.64  0.50  

19.  0.64  0.65  40.  0.59  0.70  

20.  0.67  0.40  41.  0.50  0.59  

21.  0.50  0.30  42.  0.64  0.60  
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) بمتوسط 0.86 – 0.50) أن معامالت الصعوبة تراوحت ما بين ( 4يتضح من جدول ( 

  حصائيًا .مقبولة إ ت) وهي معامال0.64حسابي مقداره (

م حذف ) وقد ت0.48) بمتوسط قدره (0.80 –0.10امالت التمييز تراوحت ما بين (ن معوأ

االختبار  ) وأصبح9،28رة (بذلك جرى حذف فق )،0.2أقل من ( الفقرات التي معامل تمييزها

  ) سؤاًال.40على (محتوياً 

  

  الصورة النهائية لالختبار:

ثم التأكد من صدقه وثباته ومعامالت الصعوبة  رربة االستطالعية لالختباجعلى نتائج الت بناءً 

الحادي ينة الدراسة لقياس مهارة طالبات الصف والتمييز وصالحيته وامكانية تطبيقه على ع

ا الحسابية في وحدة التفاعل الكيميائي والحسابات في كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاته عشر

  )2( ) سؤاًال، ملحق 40قد تكونت الصورة النهائية لالختبار من (فالكيميائية من كتاب الكيمياء. 

  كل مهارة.) يبين مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وعدد االسئلة ل5والجدول رقم (
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  )5جدول (

  مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وعدد االسئلة لكل مهارة:

أرقام   المهارة  رقمال
  األسئلة

  المجموع

  2  1،2  التعرف إلى أيونات العناصر وأسمائها وتكافؤاتها .   .1

  2  3،4 التعرف إلى بعض المجموعات األيونية وأسمائها وتكافؤاتها.   .2

  3  7،6،5 الكيميائية للمركبات األيونية بطريقة صحيحة.كتابة الصيغ    .3

  1  8 عن التفاعالت الكيميائية. التعبير لفظياً    .4

  2  10،9 الكتابة الدقيقة للصيغ الكيميائية لمتفاعالت ونواتج التفاعل الكيميائي.   .5

  2  12،11 استخدام قانون حفظ المادة(موازنة المعادلة الكيميائية).   .6

  2  14،13 الفيزيائية للمتفاعالت والنواتج للتفاعل الكيميائي.تحديد الحالة    .7

  2  16،15 تحديد شروط التفاعل الكيميائي.   .8

  2  18،17 التعبير عن المعادلة الجزيئية بمعادلة أيونية كاملة.   .9

  2  20،19 التعبير عن المعادلة الجزيئية بمعادلة أيونية صافية.   .10

ذائبة في الماء باالعتماد على قوانين تصنيف المركبات إلى ذائبة وغير    .11
 الذائبية.

23،22،21  3  

  2  25،24 التنبؤ بحدوث تفاعالت الترسيب باالعتماد على قواعد الذائبية.   .12

  2  27،26 تحديد نوع التفاعل الكيميائي من المتفاعالت والنواتج.   .13

  2  29،28 .االتحادالتمييز بين أقسام تفاعالت    .14

على سلسلة النشاط  باالعتمادالتنبؤ بنواتج التفاعالت الكيميائية    .15
 الكيميائي.

31،30  2  

  3  34،33،32 التمييز بين أقسام تفاعالت اإلحالل المزدوج.   .16

  2  36،35 حساب الكتلة المولية للمركبات من الصيغة الكيميائية للمادة.   .17

  2  38،37 متفاعلة.حساب كتلة المواد الناتجة بداللة كتلة مادة    .18

  2  40،39  نة.و حساب حجوم الغازات باستخدام معادلة كيميائية موز    .19

  40  المجموع
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  تصحيح االختبار:

سئلة االختبار وبذلك تكون الدرجة التي الصحيحة لكل سؤال من أ لإلجابةدة واح درجةحددت 

  ).40 –تحصل عليها الطالبة محصورة بين (صفر 

  نحو الكيمياء: اتمقياس االتجاهثانيًا: 

  الصف الحادي عشر نحو مادة الكيمياء. ياسًا للتعرف على اتجاهات طالباتمق جرى بناء

  :نحو الكيمياء اتخطوات بناء مقياس االتجاه •

تحديد الهدف من المقياس: كان الهدف من المقياس متمثًال في تحديد اتجاهات طالبات  .1

 الصف الحادي عشر نحو مادة الكيمياء.

 بناء فقرات المقياس وفقًا للخطوات التالية وهي:  .2

 االطالع على األدب التربوي والدراسات النظرية في هذا المجال. −

تحليل الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة وما يتعلق باالتجاه نحو مادة  −

 الكيمياء.

)، ودراسة 2009كما في دراسة الغامدي ( نحو العلوم اتس االتجاهاالستفادة من مقايي −

 .هـ) 1420العبد الكريم (

 مراعاة أن تكون بعض فقرات المقياس موجبة وبعض الفقرات سالبة. −

 

  الصورة األولية للمقياس: •

فقرة، وبعد كتابة  28 محاور شملت ةث اشتمل على ثالثفي ضوء ما سبق تم إعداد المقياس حي

فقرات المقياس ثم عرضها على لجنة من المحكمين، وذلك الستطالع آرائهم حول مدى 

  صالحيته من حيث:

 عدد بنود المقياس. −

 مدى تمثل فقرات المقياس لألهداف المراد قياسها. −

 مدى صحة فقرات المقياس لغويًا وعلميًا. −

 الحادي عشر. مدى مناسبة فقرات المقياس لمستوي طالبات الصف −
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 انتماء الفقرة للمحور التابعة له. −

  

  تحديد طريقة االستجابة: •

بشدة،  لقد أعطت بنود المقياس التالميذ مقياسًا متدرجًا بحسب طريقة ليكرت الخماسية: موافق

  ، متردد، معارض ، معارض بشدة  بحيث تعطى الدرجات كاآلتي:موافق 

  ةأعارض بشد  أعارض  متردد  أوافق  أوافق بشدة  
  1  2  3  4  5  الفقرات الموجبة

  5  4  3  2  1  الفقرات السالبة
  
  

  تطبيق المقياس استطالعيًا: •

) طالبة من طالبات  38تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية من الطالبات بلغ عددهن ( 

 اختبارطبق عليها  الصف الثاني عشر خارج عينة الدراسة (نفس العينة االستطالعية التي

  )  المهارات

  :تصحيح المقياس

في المربع المقابل لكل بند تحت ما (×) تم إعداد ورقة اإلجابة وطلب من الطالبات وضع إشارة 

يرونه مناسبًا من إحدى الخيارات الخمسة التالية: أوافق بشدة،أوافق،متردد،أعارض،أعارض 

بنود هذا  بشدة، وقد تم تخصيص درجة واحدة كحد أدنى وخمس درجات كحد أعلى لكل بند من

المقياس موزعة على النحو التالي: إذا كان البند ذا اتجاه ايجابي خصصت خمس درجات للخيار 

د)، ودرجتان للخيار وثالث درجات للخيار(مترد (أوافق بشدة)، وأربع درجات للخيار(أوافق)،

ينعكس أما إذا كان البند ذا اتجاه سلبي،  واحدة للخيار (أعارض بشدة)، (أعارض)، ودرجة

  ).417 :2001التوزيع للدرجات عن هذا التوزيع(زيتون،

وعن طريق مقارنة إجابات الطالبات مع مفتاح اإلجابات، يتم معرفة درجة الطالب الكلية في 

لعالمة ) وا 110مقياس االتجاهات نحو مادة الكيمياء،وبذلك تكون الدرجة العظمى للمقياس(

  ) .22الدنيا ( 
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  المقياس استطالعيًا:والهدف من تطبيق 

 صدق المحتوى للمقياس: التحقق من .1

للتأكد من صدق المحتوى لمقياس اتجاهات طالبات الصف الحادي عشر نحو الكيمياء 

عرض بصورته المبدئية على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في 

وطرق التدريس والتربية وعلم النفس وطلب منهم الحكم على كل بند من بنوده فيما  المناهج

كان يقيس اتجاه الطالبة نحو مادة الكيمياء أم ال ، والتأكد من صياغة كل منها بشكل  إذا

لى مقياس نستطيع من إسليم ومفهوم، ووضع التعديالت المناسبة ، من أجل الوصول 

ياء بأكبر درجة ممكنة الصف الحادي عشر نحو مادة الكيمخالله قياس اتجاهات طالبات 

وبعد مراجعة مالحظات واقتراحات لجنة التحكيم ، تم حذف ، ) 5ملحق رقم (من الدقة 

وقد تم حذف  التعديالت التي يرونها مناسبة،  وٕاجراءن، و البنود التي أجمع عليها المحكم

  والعبارات التي تم حذفها هي:) عبارة. 22ح المقياس مكونًا من () عبارات وأصب6(

 يزعجني استخدام الحاسب في تعلم مادة الكيمياء. •

أجد أن دراستي لمادة الكيمياء تؤدي الى تأكيد العمل الجماعي وتعزيز المشاركة  •

 االيجابية.

 تجذبني البرامج المحوسبة نحو دراسة الكيمياء. •

 اء.الدروس المبرمجة بالحاسوب تحببني كثيرًا في دراسة الكيمي •

 تزعجني مادة الكيمياء في حل مشاكل الحياة اليومية. •

  تساعدني دراسة الكيمياء في تنظيم أمور حياتي الخاصة. •

  

  حساب الصدق الداخلي للمقياس:

) بين كل عبارة والمجموع الكلي للمحور المنتمية pearsonجرى ايجاد معامل ارتباط بيرسون(

  االرتباط .) يوضح معامالت 6رقم ( له. والجدول
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  )6جدول(

  من فقرات المقياس بالمجال المنتمية له. معامل االرتباط بين كل فقرة

  الداللة االحصائية  تباطمعامل االر   الفقرة
1  0.446  0.01  
2  0.365  0.05  
  غير دال  0.211  3
4  0.680  0.01  
5  0.350  0.05  
6  0.600  0.01  
7  0.862  0.01  
8  0.691  0.01  
9  0.449  0.01  

10  0.859  0.01  
11  0.774  0.01  
12  0.667  0.01  
13  0.672  0.01  
  غير دال  0.305  14
15  0.650  0.01  
16  0.835  0.01  
17  0.855  0.01  
18  0.708  0.01  
19  0.425  0.01  
20  0.831  0.01  
21  0.668  0.01  
22  0.704  0.01  

  0.325)=34) ودرجة حرية (0.05ر عند مستوى داللة (

  0.318)=34) ودرجة حرية (0.01داللة ( ر عند مستوى

جميع أبعاد المقياس دالة إحصائيًا سواء عند مستوى داللة  أن من الجدول السابق نالحظ

) وهي قيم مرتفعة تدل على صدق المقياس ما عدا الفقرتين 0.05) أو عند مستوى داللة (0.01(

وهما: دراسة الكيمياء ال تتطلب مني جهدًا كبيرًا، أشعر أن  ) تم حذفهما من المقياس3،14(

وبذلك أصبح عدد فقرات  دراستي لمادة الكيمياء ال تساعدني على استيعاب التقدم العلمي،

 ) 7رقم ( ، والجدول)4ملحق رقم( ،) فقرة سلبية11فقرات ايجابية و( )9منها ( ) فقرة20المقياس (

  المجاالت الثالثة.على يوضح توزيع فقرات المقياس 
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  )7 ( جدول  رقم

  .أرقام فقرات المقياس حسب المجاالت الثالثةتوزيع يبين 

  لمجموعا  أرقام الفقرات  المحاور  الرقم
  8  1،2،3،4،5،6،7،8  مادة الكيمياءطبيعة   1

  5  9،10،11،12،13  مادة الكيمياءقيمة   2

  7  14،15،16،17،18،19،20  االستمتاع بدراسة الكيمياء  3

  20  20  المجموع

  

 ثبات المقياس: .3

لقياس ثبات مقياس اتجاهات طالبات الصف الحادي عشر نحو مادة الكيمياء تم تطبيقه 

) طالبة من خارج عينة الدراسة، واستخدام معادلة كرونباخ  36على عينة مكونة من (

، ووجد أن معامل الثبات اإلحصائي) spss) لالتساق الداخلي من خالل برنامج (αألفا (

، كما جرى حساب معامل الثبات باستخدام التجزئة ) وهي قيمة مناسبة 0.91للمقياس ( 

لفقرات المفردة والفقرات الزوجية بين االنصفية، حيث تم حساب معامل ارتباط بيرسون 

ثم جرى تعديل معامل الثبات باستخدام معادلة سبيرمان براون وكان ) 0.824وكان (

  .)0.9ل الثبات( معام

 

  البرنامج المحوسب لتنمية مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية:

  المحوسب لوحدة التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية:خطوات إعداد البرنامج  •

قامت الباحثة بتصميم وٕاعداد برنامج محوسب لتنمية مهارات كتابة المعادالت الكيميائية 

وتطبيقاتها الحسابية لوحدة التفاعل الكيميائي في مبحث الكيمياء للصف الحادي عشر، ولقد مر 

هذا البرنامج بمجموعة من المراحل وهي المراحل األساسية األربعة إلنتاج البرمجيات، مرحلة 

   .                      نامجإعداد البرنامج، مرحلة كتابة سيناريو البرنامج ومرحلة إنتاج البرنامج ، مرحلة تطوير البر 
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  وفيما يلي شرح تفصيلي لكل مرحلة من هذه المراحل:

 مرحلة اإلعداد:  .1

  وهي المرحلة التي تضمنت انجاز المهام التالية:

صياغة األهداف التعليمية لموضوع البرنامج المحوسب بوضوح، واستخدامها في اختيار  �

 شطة واألمثلة والتمارين والتقويم.األن

مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية وٕاعادة صياغة الوحدة في تحليل  �

تتابع منطقي سيكولوجي، ولقد قامت الباحثة بإعداد قائمة بمهارات كتابة المعادالت 

 ). 1الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية ملحق رقم ( 

كل  اءإلجر ت المناسب ا البرنامج، بهدف توزيع الوقتخطيط الدروس التي سوف يتضمنه �

درس ومراعاة التنسيق لشاشات العرض، وصياغة محتوى كل درس بما يتيح شمولية 

: كيفية دروس وهي عدةحثة بتقسيم محتوى البرنامج إلى العرض ودقته وهنا قامت البا

حدوث التفاعل الكيميائي،صيغ المركبات األيونية، المعادلة الكيميائية، المعادلة 

 التفاعالت الكيميائية،استخدام المعادلة في الحسابات الكيميائية . األيونية،أنواع

تحديد الوسائل التعليمة التي ينبغي أن يتضمنها البرنامج، والمتمثلة باألشكال التوضيحية،  �

والحركة والمحاكاة لتجارب علمية، ومقاطع الفيديو، ومواقع انترنت، واأللوان والخطوط 

 واالستفادة من إمكانات الحاسوب المتعددة. المختلفة والصوت ...... الخ،

تحديد طرائق التعليم التي ينبغي أن يتضمنها البرنامج والمالئمة لمستوى الطالبات والعمل  �

 على تنوعها.

مي متوقع، بهدف اتاحة الفرصة للطالبات يتحديد األنشطة المصاحبة لكل موقف تعل �

لعمل على تنظيمها لضمان تحقيق بالمشاركة الفعالة، وتوظيفها في مواقف حياتية وا

 الفاعلية.

تحديد طرق واستراتيجيات استثارة دافعية الطالبة للتعلم، بما يضمن عدم نفور الطالبات  �

منها، ومناسبتها لحاجاتهن وألعمارهن الزمنية، وذلك من خالل التنوع في الوسائط المتعددة 

 في البرنامج من صوت، وصورة، وحركة.

والتغذية الراجعة، وكذلك استخدام أداء الطالب كمدخل جيد للتعزيز تحديد طرق التعزيز  �

والتغذية الراجعة، وقد راعت الباحثة في هذا البرنامج التنوع في طرق التعزيز سواء كان 
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صوتيًا أو مرئيًا، والتنوع في وسائل التقويم المختلفة بهدف تقديم التغذية الراجعة المستمرة 

 للطالبات.

سئلة التي ينبغي أن يتضمنها البرنامج لحث الطالبات على المشاركة تحديد أنواع األ �

بفاعلية، مع التأكد من الصياغة السليمة لألسئلة ومراعاتها لألهداف وضرورة االبتعاد عن 

األسئلة التي تستلزم إجابات طويلة، وفي ضوء ذلك وضعت الباحثة معظم أسئلة البرنامج 

 التدريبات األخرى. من نوع (االختيار من متعدد) وبعض

 .ج وكذلك االختبار القبلي والختاميتحديد وسائل التقويم المالئمة لموضوع البرنام �

  

  وقد اتبعت الباحثة ثالثة أساليب من التقويم هي:

أسلوب التقويم القبلي: من خالل هذه األسئلة يتم تحديد مستوى الطالبة قبل البدء بالدراسة  •

 االختبار.من خالل معرفة درجتها في هذا 

أسلوب التقويم البنائي: حيث يتخلل كل درس تقويم بنائي على هيئة أسئلة متنوعة ومن  •

 خالل إجابة الطالبة على هذه األسئلة تتمكن من االنتقال إلى األطر األخرى.

أسلوب التقويم الختامي: يوجد في نهاية كل درس من دروس البرنامج تقويم ختامي تتم من  •

تقان الطالبة لمهارات الدرس الذي قامت بدراسته، كما ويوجد في نهاية خالله تحديد مدى إ

البرنامج تقويم ختامي يشتمل على جميع المهارات التي يتضمنها البرنامج، ومن خالله يمكن 

 معرفة مستوى تحصيل الطالبة النهائي في البرنامج.

  

 مرحلة كتابة سيناريو البرنامج: .2

وصف مكونات كل شاشة من شاشات البرنامج بالتفصيل  وهي المرحلة التي تم فيها كتابة

وفقًا لنماذج أعدتها الباحثة مع وصف طرق ربط تلك الشاشات وكيفية االنتقال من شاشة 

إلى أخرى لتكون في مجملها الهيكل الكامل للبرنامج، ولقد قامت الباحثة بتقسيم المادة 

إطار من معلومات، مثيرات، التعليمية إلى وحدات صغيرة كل منها إطار ويتكون كل 

استجابات، تغذية راجعة، تعزيز فوري، وفي هذا البرنامج تم إعطاء معلومات وعرض 

مشوق مثل محاكاة لتجربة، مقاطع فيديو، صور ثم أمثلة متبوعة بتقويم تجيب عنه الطالبة 
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 المخزنة بالجهاز، عن طريق الحاسوب وذلك بمقارنة إجابة الطالبة باالجابة الصحيحة

وفي ختام وتقديم التعزيز المناسب في حالة اإلجابة الصحيحة ثم االنتقال إلى الخطوة التالية 

  للمهارات المدروسة في الوحدة. ةالبرنامج هناك تقويم ختامي لتحديد مدى إتقان الطالب

  

 : مرحلة انتاج البرنامج .3

بالمرحلة السابقة خطوة بخطوة وهي المرحلة التي تم فيها تنفيذ سيناريو البرنامج الذي تم إعداده 

والخاص بإنتاج برامج الوسائط   ،)Macromedia Flash player 6باستخدام برنامج (

  المتعددة.

  ولقد راعت الباحثة عند إنتاج البرنامج المحوسب ما يلي:

 ) تستطيع كل طالبة الحصول عليها.CDأن يكون البرنامج متوفر على أقراص مرنة ( −

البرنامج وذلك عبر استخدام الماوس ، بحيث ال يتطلب من الطالبة سهولة التعامل مع  −

 المعرفة السابقة في مهارات الحاسوب المختلفة.

مواقع مميزة لتدريب الطالبات  إدراجسهولة االتصال باالنترنت من خالل البرنامج حيث تم  −

 عبر االنترنت.

 سهولة الدخول والخروج من البرنامج. −

 درس الذي تريد دراسته.يتيح للطالبة اختيار ال −

 التنوع في األسئلة والتدريبات التي يتضمنها البرنامج. −

 تنوع أساليب التعزيز سواء كانت اإلجابة خاطئة أو صحيحة. −

  .بات حل جميع األسئلة دون استثناءيتيح لجميع الطال −
 

 مرحلة تطوير البرنامج: .4

الباحثة بعرض البرنامج على مجموعة بعد االنتهاء من إنتاج البرنامج في صورته األولية، قامت 

المناهج وطرق التدريس، وذلك  البرمجة والحاسوب وكذلك في من المحكمين المتخصصين في

)، وبعد جمع الباحثة آراء المحكمين 6إلبداء الرأي وأخذ المالحظات على البرنامج، ملحق رقم (

بطريقة دقيقة حتى في  فيما يتعلق بمحاكاة بعض التجارب استفادت من تعديل بعض النقاط

، ألوان المواد الناتجة من التجربة ، كذلك اضافة مواقع االنترنت ذات العالقة الوثيقة بالدروس 
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دام من قبل وبذلك تم تطوير البرنامج وأصبح جاهزًا في صورته النهائية وصالحًا لالستخ

  ) يوضح خطوات سير البرنامج المحوسب.2والمخطط رقم( الطالبات.
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  خطوات سير البرنامج المحوسبيوضح  مخطط  سهمي )2شكل رقم(

  

 البداية

  

 دخول

  رسالة تعريف بالبرنامج

  رسالة تعريف بالبرنامج

حول 
  البرنامج

عناوين 
 الدروس

مرشد 
 البرنامج

مواقع 
 الويب

 خروج

العامة ا�ھداف 
 للبرنامج

تعريف بأيقونات 
 البرنامج ووظائفھا

الخروج من  اختبار قبلي
 البرنامج

كيفية حدوث التفاعل  .1
 الكيميائي.

 .ةصيغ المركبات ا�يوني .2

 المعادلة الكيميائية .3

 المعادلة ا�يونية. .4

 أنواع التفاع,ت. .5

استخدام المعادلة في الحسابات  .6
 الكيميائية
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الباحثة أن توضح خطوات سير البرنامج المحوسب، فعندما يتم تشغيل ) أرادت 2في الشكل رقم (

  البرنامج يمر بالمراحل التالية:
  

  الة واسم الباحثة وهي تتضمن اسم جامعة األزهر وشعارها وعنوان الرس :رسالة تعريف بالبرنامج

األيقونات التي : وهذه الشاشة تعتبر مدخًال للبرنامج من خالل قائمة العناوين الرئيسية للبرنامج

  األوامر التالية : تحوي

الدروس المكونة للوحدة الدراسية ومن خالله يتم  أسماءوهذا األمر يحتوي على  :عناوين الدروس

  . محتوى الوحدة هناك اختبار قبلي إلىمحتوى الوحدة الدراسية، ولكي يتم الدخول  إلىالدخول 

البرنامج  إمكانياتلبرنامج وشرح مبسط عن : هذا األمر يوصل لألهداف العامة لحول البرنامج

  . ومحتوياته

في البرنامج  لأليقونات المستخدمة إرشاديةشاشة  إلى: هذا األمر يؤدي مرشد البرنامج

  ووظائفها.

مواقع االنترنت الشيقة ذات الصلة بالموضوع الذي يدرسه  إلى: هذا األمر يؤدي مواقع الويب

  .إليهالدخول ويمكن للطالب استخدامها وا الطالب

  ) يوضح الشاشات السابقة.8والملحق رقم(الخروج من البرنامج. إلى: وهذا األمر يؤدي خروج
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  دليل المعلم الستخدام البرنامج المحوسب:

دليل استخدام البرنامج للمعلم ليسترشد به في تدريسه للوحدة التدريسية التي  بإعدادقامت الباحثة 

  يتكون منها البرنامج وفيما يلي عرض لهذا الدليل:

  دليل البرنامج:

  العام النظري للبرنامج المحوسب: اإلطارأوًال: 

  عنوان البرنامج: �

اتها الحسابية لدى طالبات برنامج محوسب لتنمية مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيق

  الصف الحادي عشر.

  أهداف البرنامج: �

  .)7( رقم المحوسب ملحقتم ذكرها في البرنامج  وقداألهداف العامة للبرنامج:

  المدة الزمنية لتدريس البرنامج:

ف الحادي عشر تم صياغة محتوى الوحدة الدراسية(التفاعل الكيميائي) من كتاب الكيمياء للص

التسلسل في طرح الموضوعات كما في الكتاب المدرسي ، وسوف يستغرق  مراعياً الجزء األول 

المعمول بها من وزارة  اإلشرافية) حصة حسب الجدول المدرسي  والخطة 16تنفيذ البرنامج مدة(

  التربية والتعليم.

  مبررات استخدام البرنامج: �

  وزيادة عدد الطالب.يمكن أن يكون حًال لبعض المشكالت كالفروق الفردية وقلة الوقت  �

التربية كالعمل بروح الفريق والتعاون والعمل  أهدافيساعد في تحقيق العديد من  �

  الجماعي.

  يجعل أسلوب التعليم أكثر فائدة وأهمية ويجذب الطالب ويحمسهم على العمل واالنجاز. �

  التجارب العملية بطريقة سهلة وآمنة تضمن سالمة الطلبة. إمكانيةإجراءيوفر  �
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استخدام البرامج المحوسبة لتنمية مهارات كتابة المعادالت  إلىمنهاج الكيمياء حاجة  �

  الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية.

مناسبة برنامج الحاسوب ألساليب التدريس الحديثة التي ال تعتبر المعلم فقط المصدر  �

 الوحيد للحصول على المعلومة.

  الطالب العقلية والفكرية.برامج الحاسوب لها دور كبير في تنمية قدرات  �

  

  كيفية استخدام البرنامج: �

البرنامج يمكن أن يستخدم من قبل الطالب والمعلم بمعنى (أنه يمكن أن يكون تعلمًا فرديًا أو 

  جماعيًا)

بحيث يستطيع أن يبدأ من حيث انتهى في  إمكانياتهينتقل الطالب بين شاشات البرنامج حسب 

  المرة السابقة.

-تقويم-فيديو - لها وظائف مختلفة مثل(هل تعلم التي بعض األزرار على البرنامجيحتوي 

  )8ملحق رقم ( وظيفة خاصة به. وكل منها له ........)-مالحظة

  

  تكافؤ مجموعات الدراسة: �

لقد قامت الباحثة بالتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 

  من حيث:

 ناث.ميع أفراد مجموعتي الدراسة من اإلحيث تم اختيار جالجنس:  .1

االقتصادي واالجتماعي: حيث تم اختيار العينة من منطقة جغرافية واحدة تتجانس  المستوى .2

 مستوياتها االقتصادية واالجتماعية وهي منطقة الرمال في مدينة غزة.في 

 ) عام.18-17رهن بين (ن جميع أفراد عينة الدراسة تتراوح أعماالعمر الزمني: حيث إ .3

وإلثبات تكافؤ المجموعتين اعتمدت الباحثة على : التحصيل الدراسي ألفراد عينة الدراسة  .4

 ت في درجاتهن في االختبار األول في مبحث الكيمياء.الفروقا
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  التعرف على تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة:

 )tختبار القبلي ثم استخدام اختبار(في اال: تكافؤ المجموعة الضابطة والتجريبية للطالب أوالً 

ابطة في االختبار القبلي لمهارات للفروق بين طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الض

  كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية.

  

  )8جدول رقم ( 

التجريبية والضابطة في االختبار القبلي لمهارات كتابة  للفروق بين المجموعتين(t ) اختبار

  المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية.

المتوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مستوى   tقيمة 
  الداللة

  0.186  4.20  9.11  38  التجريبية
  

0.875  
  5.022  8.9  38  الضابطة

  )2.00() تساوي 0.05ومستوى داللة ()74(حرية لجدولية عند درجات)اtحيث قيمة(

  

لية مما يؤكد عدم وجود الجدو  ) t( المحسوبة أقل من قيمة )t( ) أن قيمة8يبين جدول رقم (

يدل على تكافؤ المجموعة الضابطة والتجريبية في االختبار القبلي لمهارات كتابة فروق، وهذا 

  المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية.

  ثانيًا: تكافؤ المجموعتين (التجريبية والضابطة) في نتائج االختبار الشهري في الكيمياء.

  )9جدول رقم (

  نتائج االختبار الشهري في الكيمياء للمجموعتين التجريبية والضابطة

المتوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  tقيمة 

  0.275  1.099  1.501  7.85  38  التجريبية

  1.587  8.25  36  الضابطة

  2.00تساوي )0.05() ومستوى داللة72) الجدولية عند درجة حرية ( tقيمة (
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) الجدولية وهذا يدل على t( ) المحسوبة أقل من قيمةt( ) أن قيمة9( يتضح من الجدول رقم

  عدم وجود فروق بين المجموعتين.

والضابطة) في أدائهن على مقياس االتجاهات في التطبيق ثالثًا: تكافؤ المجموعتين (التجريبية 

  القبلي.

  )10جدول رقم (

  نتائج مقياس االتجاه القبلي نحو مادة الكيمياء للمجموعتين التجريبية والضابطة

المتوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  tقيمة

  0.895  0.133  12.180  81.44  38  التجريبية

  13.721  81.05  38  الضابطة

  2.00) تساوي0.05) ومستوى داللة (74) الجدولية عند درجة حرية (tقيمة (

) الجدولية وهذا يشير الى tالمحسوبة أقل من قيمة ( )t) أن قيمة (10( يالحظ من جدول رقم

  عدم وجود فروق بين المجموعتين في أدائهن على مقياس االتجاهات في التطبيق القبلي.

  

  تجربة الدراسة:

في كل من اختبار مهارات  بعد تأكد الباحثة من تكافؤ المجموعتين في مستوى التحصيل القبلي

، بدأت الباحثة كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية ومقياس االتجاهات نحو الكيمياء

  خالل الخطوات التالية: نبالتطبيق الفعلي لتجربة الدراسة، وذلك م

 يف الطالبات بالهدف من الدراسة وأهميتها.تعر  •

تعريف طالبات المجموعة التجريبية بكيفية التعامل مع البرنامج المحوسب، وطريقة التشغيل،  •

وهن على أجهزة ) (L.C.Dوقد تم ذلك من خالل عرض البرنامج للطالبات على جهاز 

ملحق  استفسارات الطالباتالحاسوب وأثناء ذلك قامت الباحثة بالشرح والتوضيح والرد على 

 ).9رقم(
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شير تم تطبيق الدراسة على طالبات العينة التجريبية في مختبر الحاسوب الخاص بمدرسة ب •

 الريس الثانوية ( أ ) للبنات بواسطة الباحثة.

تمت الدراسة لطالبات المجموعة الضابطة في الفصل من قبل معلمة الكيمياء بالمدرسة  •

 وبإشراف الباحثة.

، )2012 - 2011(تطبيق تجربة الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسيتم  •

 أربع حصص أسبوعيًا.شهر بمعدل  التجربة  واستغرقت

  

  واقع التدريس بالتجربة:

التدريس بالبرنامج المحوسب وانطباعات الطالبات فقد واجهت إذا أردنا وصف األجواء خالل 

  لتجربة وفي أول لقاء مع طالبات العينة التجريبية.الباحثة صعوبة كبيرة في بداية ا

فبعد انتهاء اللقاء األول وتعريف الطالبات بأيقونات البرنامج المحوسب وآلية التعامل معه 

  من هذه المداخالت :وامكانيات البرنامج، وقفت بعض الطالبات المتفوقات وقدّ 

اختيار عينة أخرى ألننا طالبات  لم نتعود على هذا األسلوب في تدريس الكيمياء ونرجو منكِ  •

  العلمي نحرص على فهم الكيمياء والحصول على أعلى الدرجات فيها.

 متنا ونرجوكِ وحدة التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية صعبة ونريد أن ندرسها مع معل •

  أال تؤثر تجربتك سلبيًا علينا.

 الكيمياء ال ُتدرس إال باستخدام السبورة والطباشير. •

، وكل بداية الباحثة بأن هذه ردود فعل طبيعيةحت وبعد انتهاء الطالبات من مداخالتهن وضّ 

صعبة، والتغيير من الطريقة التقليدية للتدريس إلى الطريقة المحوسبة جديد بالنسبة لهن، 

  وأعطت الباحثة الطالبات وعدًا باختيار عينة أخرى في حالة عدم االستفادة.

ربة وفي اللقاءات التالية كانت ردود فعل الطالبات رائعة جدًا وأصبحن وبعد االستمرار بالتج

متشوقات لحصة الكيمياء ومتفاعالت مع البرنامج لدرجة أنهن يتأخرن عن الحصص التالية 

ويطلبن أكثر من حصة كيمياء في اليوم، كما أن طالبات الفصول األخرى في المدرسة 

نسخة من البرنامج للدراسة المتحانات  من الباحثة ن االلتحاق مع عينة الدراسة وطلبنَ يطلب

أثلج صدر الباحثة  نصف الفصل وفهم وحدة التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية مما

   اًال.ودل على أن البرنامج سيؤتي ثماره ويكون فعّ 
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 متغيرات الدراسة :  

  تضمنت الدراسة المتغيرات التالية: •

) استخدام البرنامج المحوسب في تنمية Independent Variable( :المستقلالمتغير  •

  مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية.

تسعى الدراسة لمعرفة  المتغيرات التي) وهي Dependent Variables( :المتغيرات التابعة •

 يرات تابعة ، وهذه المتغيرات هي:أثر المتغير المستقل فيها كمتغ

وحدده  أداء الطالبات على اختبار مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية .1

متوسط درجات طالبات كل مجموعة من مجموعتي الدراسة في اختبار مهارات كتابة 

  الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية. المعادالت

درجات طالبات كل من  أداء الطالبات على مقياس االتجاهات نحو الكيمياء،وحدده متوسط .2

 مجموعتي الدراسة في مقياس االتجاهات نحو مادة الكيمياء.

  

 تحديد التصميم التجريبي للدراسة: •

  ):66 :2005(الكيالني والشريفين،مكن التعبير عن تصميمها كما يلي: تم توزيع عينة الدراسة لذلك ي

G1 :   O1    O2      X1      O3     O4  

G2 :   O1    O2       x2      O3     04  

 المجموعة األولى (المجموعة التجريبية) G1حيث 

G2(المجموعة الضابطة) المجموعة الثانية 

O1 .التطبيق القبلي الختبار المهارات :  

O2.التطبيق القبلي لمقياس االتجاهات نحو الكيمياء : 

O3 : .التطبيق البعدي الختبار المهارات 

O4اس االتجاهات نحو الكيمياء.: التطبيق البعدي لمقي  

X1.المعالجة التجريبية وهي التدريس بمساعدة الحاسوب من خالل البرنامج المحوسب : 

X2: .المعالجة للمجموعة الضابطة وهي التدريس بالطريقة التقليدية  
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  :خطوات الدراسة •

  الجانب النظري: :أوالً 

السابقة المرتبطة بمجال الدراسة الحالية االطالع على األدبيات التربوية والدراسات والبحوث  .1

 وذلك من أجل كتابة اإلطار النظري وفي المحاور التالية.

 في التعليم. الحاسوب −

 .الكيمياء والمعادالت الكيميائية −

 نحو العلوم. االتجاهات −

 :ابقة في المحورين التاليينإعداد دراسة تحليلية للدراسات الس .2

 المحوسبة في تدريس المواد العلمية.دراسات تناولت أثر البرامج  −

 دراسات تناولت أثر البرامج المحوسبة في تنمية اتجاهات الطلبة نحو المواد العلمية. −

  التعقيب على الدراسات السابقة. −

  ثانيًا: الجانب التجريبي:

لكيمياء للصف إعداد وتصميم البرنامج المحوسب لوحدة التفاعل الكيميائي في مبحث ا  .1

 .الحادي عشر 

إلبداء الرأي وتنفيذ  المحكمينضبط البرنامج المحوسب من خالل عرضه على مجموعة من  .2

 فق االقتراحات المقدمة.التعديالت و 

إعداد اختبار مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية لوحدة التفاعل  .3

لالستخدام عن  صالحيته نالكيميائي في مبحث الكيمياء للصف الحادي عشر، والتأكد م

 طريق تقدير صدقه وثباته بعرضه على مجموعة من المحكمين وتعديله في ضوء مقترحاتهم.

 اختيار أفراد العينة وتقسيمهم لمجموعتين: .4

تدرس  )4(طالبات الصف الحادي عشر ن) طالبة م 38المجموعة التجريبية وعددها (  −

الحاسوب بمدرسة بشير الريس لمحوسب في مختبر وحدة التفاعل الكيميائي بالبرنامج ا

 .الثانوية(أ) للبنات
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تدرس  )3() طالبة من طالبات الصف الحادي عشر 38المجموعة الضابطة وعددها (  −

 .نفسها المدرسة في وحدة التفاعل الكيميائي بالطريقة التقليدية

 ريقالتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة المجموعة التجريبة والمجموعة الضابطة وذلك عن ط.5

طبيق اختبار مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية على المجموعتين أ. ت

 التجريبية والضابطة.

 تطبيق مقياس االتجاه نحو مادة الكيمياء على المجموعتين التجريبية والضابطة.ب.  

 تطبيق البرنامج المحوسب على المجموعة التجريبية..6 

 المهارات بشكل بعدي على طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة.تطبيق اختبار .7

تطبيق مقياس االتجاه نحو مادة الكيمياء بشكل بعدي على طالبات العينة التجريبية .8

 والضابطة.

 تصحيح كل من االختبار والمقياس وتقدير العالمات وجمع البيانات..9

 تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها..10

 البيانات احصائيًا وتحليلها للوصول إلى النتائج.معالجة .11

 عرض النتائج ومناقشتها..12

  .ووضع المقترحات صياغة التوصيات.13

  

  األساليب اإلحصائية المستخدمة:

) في إجراء SPSSاستخدمت الباحثة في هذه الدراسة الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (

  المستخدمة في الدراسة هي:التحليالت اإلحصائية واألساليب 
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  :ين أدوات الدراسةتقن في االحصائية المستخدمةاألساليب 

ت االتساق الداخلي ألسئلة االختبار معامال ) لحسابpearsonمعامل ارتباط بيرسون( .1

 . وفقرات المقياس

اليجاد معامل ثبات  ومعادلة كوردررتشاردسون معامل ارتباط بيرسون وسبيرمان براون .2

 . االختبار

ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية وحساب معامل االرتباط (بيرسون) اليجاد معامل الثبات  .3

 للمقياس.

 معامالت الصعوبة والتمييز لتحليل فقرات االختبار. .4

 

 أسئلة الدراسة وفرضياتها: االساليب المستخدمة في االجابة عن

تقلتين (الضابطة ن مس) للفرق بين عينتي t-test  )Independent samplesاختبار  .1

 والتجريبية) لالجابة عن السؤال الثاني والثالث والفرضية االولى والثانية.

) للمقارنات القبلية والبعدية في المجموعة t-test  )dependent sample اختبار .2

 التجريبية.

مربع ايتا لحساب حجم التأثير ومعامل الكسب المعدل لبالك للتأكد من فاعلية البرنامج  .3

 الثالثة والرابعة.الفرضية السؤال الرابع و  المحوسب واالجابة عن
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسيرھا

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال االول. •

 .النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والفرضية المتعلقة به •

  .نتائج اختبار صحة الفرضية األولى ومناقشتها وتفسيرها •

 .النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والفرضية المتعلقة به •

  .صحة الفرضية الثانية ومناقشتها وتفسيرهانتائج اختبار  •

 .النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والفرضيتان المرتبطتان به •

  .نتائج اختبار صحة الفرضية الثالثة ومناقشتها وتفسيرها •

  .نتائج اختبار صحة الفرضية الرابعة ومناقشتها وتفسيرها •

 التوصيات. •

  المقترحات. •
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 الفصل الخامس

ومناقشتھا  وتفسيرھا نتائج الدراسة  

 

:مقدمة  

ة مهارات كتابة المعادالت برنامج محوسب في تنمي ةف على فاعليالتعر  إلىهدفت هذه الدراسة 

ومن ، و الكيمياءات الصف الحادي عشر واتجاهاتهن نحالكيميائية وتطبيقاتها الحسابية لدى طالب

اختبار مهارات كتابة المعادالت  إعدادبرنامج محوسب ومن ثم  بإعدادأجل ذلك قامت الباحثة 

الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية في وحدة التفاعل الكيميائي والحسابات الكيميائية في مبحث الكيمياء 

، وقد طبقت األداتين االختبار مقياس لالتجاه نحو مادة الكيمياء  إعداد حادي عشر، وكذلكللصف ال

وبعد ذلك  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة)والمقياس بشكل قبلي على مجموعتي الدراسة (

ومن ثم أعيد تطبيق االختبار والمقياس طبقت الباحثة البرنامج المحوسب على المجموعة التجريبية 

تائج للحصول على الن إحصائياجمع البيانات، وتحليلها مجموعتي الدراسة وتم مرة أخرى على 

  .بحسب أسئلة الدراسة وفروضها

  اإلحصائيحيث تم استخدام البرنامج  الدراسة إليهاذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت ويتناول ه

(SPSS)  تفسير  وكذلك  إليهاعرض النتائج التي تم التوصل  في معالجة بيانات الدراسة وقد جرى

  النتائج ومناقشتها. 

 النتائج المتعلقة بأسئلة وفرضيات الدراسة ومناقشتها:

:األولنتائج السؤال   

تنمية مهارات كتاب المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها لاألول على "ما البرنامج المحوسب  ينص السؤال

  الحسابية لدى طالبات الصف الحادي عشر ؟"

  )102(ةالصفح الفصل الرابع في إجراءاتالسؤال من خالل عن هذا  اإلجابةلقد تمت 

  )8وملحق رقم ( 
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:األولى والفرضيةالسؤال الثاني نتائج   

) بين α≥0.05عند مستوى داللة ( إحصائيةذات داللة  وجد فروق:"هل توينص السؤال الثاني على

مهارات كتابة الختبار  التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي درجات المجموعةمتوسطي 

  المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية لدى طالبات الصف الحادي عشر؟"

عند مستوى  إحصائيةوتنص الفرضية المرتبطة به على ما يلي:" توجد فروق ذات داللة 

بين متوسطي درجات مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية في  )α≥0.05داللة(

بين المجموعتين  الختبار مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية التطبيق البعدي

  التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية"

واالنحرافات حساب المتوسطات الفرضية المرتبطة به جرى  هذا السؤال واختبار صحة  عن ولإلجابة

 التطبيقبين أداء المجموعتين على  اإلحصائيةللوقوف على الفروق  )t(ومن ثم االختبار المعيارية 

  ).11ئج كما هو موضح في الجدول رقم(بة المعادالت الكيميائية وكانت النتاكتاالختبار  البعدي

  

  )11جدول رقم(

الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية  للمقارنة بين متوسط اكتساب مهارات كتابة المعادالت )(tاختبار 

  بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي.

الداللة 

 اإلحصائية

 االنحراف ت

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 المجال المجموعة العدد

مهارات كتابة  التجريبية 38 26.9 3.84 2.751 0.01
 الضابطة 38 23.9 5.43 المعادالت الكيميائية

0.01 
 

 التطبيقات الحسابية التجريبية 38 4.13 1.23 8.56
 الضابطة 38 1.9 1.03

 المجموع الكلي التجريبية 38 31.02 4.27 4.43 0.01
 الضابطة 38 25.84 5.81

)2.00) تساوي (0.05) ومستوى داللة (74قيمة(ت) الجدولية عند درجة حرية (  

)2.66) تساوي (0.01) ومستوى داللة (74قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية (  
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درجات طالبات  يبين متوسط إحصائيةيتضح وجود فروق ذات داللة  )11جدول رقم(المن 

المجموعة التجريبية التي درست بالبرنامج المحوسب وطالبات المجموعة الضابطة التي درست 

عند  وتطبيقاتها الحسابية كتابة المعادالت الكيميائيةلي تقليدية في اختبار المهارات البعدبالطريقة ال

ريبية حيث بلغت قيمة ) لصالح متوسط درجات الطالبات في المجموعة التج0.01مستوى معنوية (

) ويمكن تفسير 74عند درجة حرية ( )2.66( ) الجدوليةت(بقيمة  مقارنة) 4.43(المحسوبة  )ت(

  النتيجة السابقة كما يلي:

  يتميز البرنامج المحوسب بعدة مزايا منها:

  يحقق أهداف التعليم الفردي والجماعي. •

  عليم.أثناء عملية الت المحوسب يزود الطالبة بتفاعل حقيقي استخدام البرنامج •

 تم تقديم المادة التعليمية على شكل أطر أو فقرات على شاشة العرض بأسلوب تربوي •

  الصوت والصورة والفيديو.مشوق، مستخدمة الوسائط المتعددة، 

  ال فترة استخدام البرنامج المحوسب.و ستثارة دافعية الطالبات للتعليم طا تم •

رتبطة بالمادة التعليمية ارتباطًا وثيقًا تتفاعل معها نترنت المااليعرض البرنامج مواقع  •

  الطالبات وتتميز باألسلوب الشيق.

  يعرض البرنامج المحوسب المادة التعليمية بشكل منظم ودقيق. •

 و) ودراسة أب2009دراسة الغامدي( كل من: إليهوتتفق النتيجة السابقة مع ما توصلت 

  ).2008) ودراسة الرصاعي(2009السعود(

  ة:سؤال الثالث وفرضية الدراسة الثانيج النتائ

) بين α≥0.05وجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة(وينص السؤال الثالث على: "هل ت

متوسطي درجات اتجاهات المجموعة التجريبية والضابطة على التطبيق البعدي على مقياس 

  عشر؟"اتجاهات الطالبات نحو الكيمياء لدى طالبات الصف الحادي 

) α≥0.05وتنص الفرضية المرتبطة به على:"توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (

بين متوسطي درجات اتجاهات الطالبات نحو الكيمياء في المجاالت :(طبيعة المادة، وقيمة المادة، 



115 

 

المجموعة واالستمتاع بالمادة) في التطبيق البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح 

  ".التجريبية

 نحرافات المعياريةبه تم حساب المتوسطات واال ولالجابة على هذا السؤال واختبار الفرضية المرتبطة

جموعة الضابطة في ومن ثم استخدام اختبار (ت) للوقوف على الفروق بين المجموعة التجريبية والم

اتجاهات الطالبات نحو مادة الكيمياءوكانت النتائج كما هو موضح في  لمقياسالتطبيق البعدي 

  ).12( الجدول رقم

  )12جدول رقم(

  التجريبية والضابطة على مقياس االتجاهات في التطبيق البعدي للمقارنة بين اتجاهات المجموعتين )tاختبار(

)ت(قيمة الداللة االنحراف  
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المجال المجموعة العدد

طبيعة المادة  التجريبية 35 32.29 5.83 3.03 0.01
 الضابطة 37 27.11 8.37 ومدى صعوبتها

قيمة المادة  التجريبية 35 24.46 4.33 2.363 0.05
 الضابطة 37 21.65 5.63 وأهميتها

االستمتاع  التجريبية 35 26.46 4.86 3.06 0.01
 الضابطة 37 22.78 5.31 بالمادة

 المجموع الكلي التجريبية 35 83.2 12.93 3.24 0.01
 الضابطة 37 71.54 17.36

)2.00) تساوي (70) ودرجة حرية (0.05قيمة (ت) عند مستوى داللة(  

)2.66) تساوي (70) ودرجة حرية (0.01قيمة (ت) عند مستوى داللة(  

 

احصائية بين متوسطي درجات طالبات ) وجود فروق ذات داللة 12يتضح من الجدول رقم (

المجموعة التجريبية التي درست بالبرنامج المحوسب وطالبات المجموعة الضابطة التي درست 

) لصالح 0.01بالطريقة التقليدية في مقياس االتجاهات نحو مادة الكيمياء عند مستوى معنوية(

) مقارنة 3.24(ت) المحسوبة (متوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية حيث بلغت قيمة 

  ).70) عند درجة حرية(2.66( بقيمة (ت) الجدولية
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) بين 0.01مستوى الداللة( وجود فروق ذات داللة احصائية عند )12كما يالحظ من الجدول (

 واالستمتاع بالمادة، المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مجال طبيعة المادة ومدى صعوبتها

   .قيمة المادة وأهميتها ) في مجال0.05مستوى داللة ( وق بين المجموعتين عندذلك وجود فر ك

  :ويمكن تفسير ذلك بما يلي

  تميز البرنامج المحوسب بما يلي:

  خروج طريقة التدريس في البرنامج عن الطريقة العادية. •

كان لذلك يعتبر البرنامج أن المتعلم هو المحور الرئيسي الذي تدور حوله عملية التعلم وقد  •

  أثر بالغ في المتعلم مما أثار نشاطه ودافعيته.

) وأجهزة الحاسوب واعتماد LCDالتنوع في استخدام األجهزة المشوقة كجهاز العرض ( •

البرنامج على برنامج فالش وما يتميز به من جاذبية وتشويق باالضافة الى مميزات صوتية 

  وحركية.

فال يشعر بالحرج اذا أخطأ في اعطاء االجابة أو اذا  يوفر البرنامج للمتعلم الراحة النفسية ، •

 حصل على عالمات متدنية أو اذا عرف نقاط ضعفه.

  

 أبو الجبين)، دراسة 2009( لغامدياة مع ما توصلت إليه كل من: دراسة وتتفق النتيجة السابق

  في تنمية االتجاهات نحو مادة العلوم. )2008(

  

  الثالثة والرابعة:نتائج السؤال الرابع والفرضية 

تنمية مهارات كتابة المعادالت لالبرنامج المحوسب  تأثير وينص السؤال الرابع على:"ما فاعلية

  الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية لدى طالبات الصف الحادي عشر؟"

في  )0.14(≥ايتا حجم تأثير كبير بقوة مربع يحقق البرنامج المحوسب وتنص الفرضية الثالثة على:"

  " تنمية مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية لدى طالبات الصف الحادي عشر.
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  يجاد حجم التأثير للبرنامج المحوسب:� السؤال الرابع والفرضية الثالثة ول	جابة عن
البرنامج المحوسب في تنمية مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها  لحساب حجم تأثير

باستخدام المعادلة  η2 )(بع ايتاالحسابية بين طالبات المجموعة التجريبية قامت الباحثة بحساب مر 

  التالية:

 

 

المتغير  إلىحيث مربع ايتا يعبر عن نسبة التباين الكلي في المتغير التابع الذي يمكن أن يرجع 

  حرية.هي درجات ال) df(مة (ت) ،) مربع قيt(2المستقل، 

  )13جدول رقم(

  (الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير)

  التأثيرحجم   

  كبير جداً   كبير  متوسط  صغير
D 0.2  0.5  0.8  1.0  

η2  0.01  0.06  0.14  0.2  
                                                                                               

  )2000،(عفانة

يوضح  ) 14رقم( الجدولبقة وكان التأثير باستخدام المعادالت السا وقد قامت الباحثة بحساب حجم

  النتائج:

)14جدول رقم(  

 اختبار(ت) ومربع ايتا للمجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي.

حجم 

 التأثير

    

ηηηη2 

 

 

T 
 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 

 العدد

 

 البيان

  كبير جداً 

0.87 

 

22.59 

 االختبار البعدي للمجموعة التجريبية 38 31.02 4.27
 االختبار القبلي للمجموعة التجريبية 38 9.11 4.20

 t
2
 

   t
2
 + df 

 η
2
= 
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تنمية مهارات كتابة المعادالت  فيأن حجم تأثير البرنامج المحوسب  )14يالحظ من الجدول رقم (

) جرى تطبيق المعادلة dولحساب ( جداً  كبير كان ة لدى عينة البحثالكيميائية وتطبيقاتها الحسابي

=   =  5.25التالية:                                                
�×��.��

√�	
      		� =

��

√�)
  

  وهو أكبر من الواحد صحيح ، دليل على أن حجم تأثير البرنامج كبيًرا جدًا.

  

  نتائج الفرضية الرابعة:

) وفق معامل 1.2(≥يحقق البرنامج المحوسب درجة من الفاعلية "وتنص الفرضية الرابعة على: 

%) في تنمية مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها 60≥الكسب المعدل لبالنك (بنسبة

  الحسابية".
 وقد تم حساب نسبة الكسب من المعادلة:

 

 نسبة الكسب

)1989المفتي، ) 

د: الدرجة الكلية لالختبار،  درجة االختبار القبلي متوسط س:،  درجة االختبار البعدي متوسط :ص:حيث  

 

   

س -ص   

س -د   

= 
س -ص   

 د 
+ 

31.02 – 9.11  

40 –9.11   

= 
31.02-9.11  

40  

+ 
21.91 

30.89 

= 
21.91 

40  

+ 

= = 0.709  +0.547  1.26 
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  .) يوضح معامل الكسب المعدل ومتوسط التطبيق القبلي والبعدي15والجدول رقم (

  )15جدول رقم(

  معامل الكسب ومتوسط التطبيق القبلي والبعدي

  نسبة الكسب المعدل  القيمة  البيان

    40  النهاية العظمى(د)
1.26  
  

  9.11  متوسط التطبيق القبلي(س)

  31.02  متوسط التطبيق البعدي(ص)

  )1.2نسبة الكسب المعدل لبالك(

) وهذا يدل على درجة كبيرة من 1.26) وتساوي( 1.2( ≥نتوصل أن درجة الفاعلية  مما سبق

وأن البرنامج المحوسب الذي تم اعداده كان فاعًال وأنه أسهم بالفعل في  ،الفاعلية للبرنامج المحوسب

تنمية مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية لدى أفراد العينة، وعليه يتم قبول 

  الفرض الخاص بذلك. 

  

 وتعزو الباحثة ذلك الى:

استثمار قدراتهن العقلية وتقييم أدائهن استخدام البرنامج المحوسب قد ساعد الطالبات على  •

  والتأكد من تحقق األهداف.

كما أن البرنامج يقوم بعرض المادة التعليمية للطالبات بطريقة متميزة وبشكل متدرج ومتسلسل  •

لى تحفيز تفكيرها وألن البرنامج خرج عن الروتين والنمطية عند الطالبات إوبطريقة توجه الطالبة 

  لى االنتباه الى الدرس.إمما حفز الطالبات 

تركيز البرنامج على تنمية مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية لدى الطالبة  •

واثارة انتباه الطالبة أدى الى وعي الطالبة بهذه المهارات وحرصها على تطبيقها واالعتماد على 

  ه المهارات بشكل عام.نفسها في التغلب على المصاعب التي تواجهها في تنفيذ هذ
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 تفسير عام للنتائج:

عندما كانت تتوصل  ،التدريس بالبرنامج المحوسب جعل من الطالبة محورًا للعملية التعليمية التعلمية

كما أن استخدام الوسائط المتعددة كالصوت  ،للمعرفة العلمية بنفسها بدًال من أن تعطى لها جاهزة

والصور المتحركة والصور الثابتة والنصوص المكتوبة واأللوان وكذلك مقاطع الفيديو ومحاكاة 

للتجارب واستخدام مواقع انترنت في تقديم المحتوى التعليمي من خالل البرنامج المحوسب ، مع 

تعلم ، وتعزيزها في الوقت المناسب وكذلك وضع اعطاء الطالبة التغذية الراجعة ومدى اتقانها لل

للتعلم مما أدى الى تعلم طالبات  ية تتسم بالتعلم النشط زاد من فاعليتهاالطالبة في بيئة تعليم

نفس  ندرس من طالبات المجموعة الضابطة والالتيالمجموعة التجريبية تعلمًا أفضل وأكثر فاعلية 

  .  المحتوى التعليمي بالطريقة التقليدية
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  التوصيات والمقترحات

  

  توصيات الدراسة:

باالستفادة من  يتضح من نتائج الدراسة  فاعلية البرامج المحوسبة وبناًء على ذلك توصي الباحثة

البرنامج المحوسب في تنمية مهارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية وتوجه 

  التوصيات التالية:

  :في وزارة التربية والتعليم العالي توصيات الى الجهات المختصة 

  توصي هذه الدراسة الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي:

  . المختلفة مهاراتالتبني البرامج المحوسبة من أجل اكتساب الطلبة  •

جميع مستويات الطلبة المعرفية والعقلية اعادة النظر في كيفية تقديم المادة التعليمية بحيث تالئم  •

  من خالل استحداث طرائق تدريس متطورة ومشوقة وممتعة.

زمة في المدارس لالستفادة من المستحدثات التوفير األدوات والمستلزمات والتقنيات ال •

لما لها من أثر ايجابي في  تنمية  ،التكنولوجية وأهمها الحاسوب والبرامج التعليمية المحوسبة

  هارات الطالب وتحسين مستوى التحصيل لديهم.م

عقد ندوات وورش عمل للمعلمين حول أهمية تفعيل برامج الدروس التعليمية المحوسبة  •

ميتها واعداد البرامج المحوسبة هتهدف الى التعرف على طرق توظيفها وأ ،كمستحدث تكنولوجي

 وتوظيفها.

  

  توصيات للمعلمين:

بتنويع أساليب التدريس واالهتمام باستخدام البرامج التعليمية توصي هذه الدراسة المعلمين  •

  المحوسبة في العملية التعليمية.

تصميم برامج  تعليمية محوسبة للمواد المتعددة في المراحل المختلفة حتى يتسنى لطالبنا  •

  االستفادة منها .

 االبتعاد ما أمكن عن أسلوب التلقين في تدريس الكيمياء. •
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  سة:مقترحات الدرا

جراء دراسات مماثلة بحيث تشمل عينات أكبر ومناطق تعليمية أوسع للتمكن من تعميم إ •

 نتائج هذه الدراسة.

  جراء المزيد من الدراسات التي تبحث في:إ •

  فاعلية البرامج المحوسبة في تنمية المهارات المختلفة في مختلف المواد الدراسية.

  االبداعي. فاعلية البرامج المحوسبة في تنمية التفكير

أثر استخدام البرامج المحوسبة في تنمية تحصيل الطلبة ذوي صعوبات التعلم لبعض 

  موضوعات العلوم.
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  المجتمع العربي للنشر والتوزيع.
 

. مكتب التربية ندوات ومعارض): 1993رسالة الخليج العربي (   .30
  )، الرياض.36العربي لدول الخليج، ع (
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أثر استخدام تقنية البرامج ه): 1428الرشيد، اخالص سعد عبد الكريم( .31
على تحصيل طالبات الصف األول المتوسط في مادة  المعتمدة على الحاسوب
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، العلوم بمدينة الرياض

  الرياض، الرياض، السعودية.

): أثر طريقة استخدام الوسائد 2008الرصاعي، محمد سالمة وآخرون (   .32

المرحلة الجامعية. الحاسوبية المتعددة في فهم المفاهيم الفيزيائية لدى طالب 

، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، السنة الثالثة والعشرون مجلة كلية التربية

 ).25العدد (

 :، بيروت1. طعلم النفس االجتماعي): 1996رضوان، شفيق (   .33

 المؤسسة الجامعية للدراسات.

): الكشف عن أثر التدريس 2002رواشدة، إبراهيم والموفي قيس (   .34

ليمي محوسب في االكتساب اآللي للمفاهيم الكيميائية ومدى االحتفاظ ببرنامج تع

، جامعة اليرموك، اربد، اليرموك مجلة أبحاثبها لدى طلبة الصف العاشر، 

 .1380) ص 3p، العدد (120األردن المجلد (

فاعلية وحدة محوسبة في العلوم على تنمية "): 2007(رائد  ،الزعانين   .35
الصف التاسع األساسي بفلسطين واتجاهاتهم نحو  الميذت التحصيل الدراسي لدى

، رسالة ماجستير غير منشورة، البرنامج المشترك، جامعة التعليم المحوسب

  األقصى،غزة.

، كلية التربية، جامعة عين 4، طعلم نفس النمو): 1982زهران، حامد (   .36

  شمس.

ردن: األ –، عمان 3، طأساليب تدريس العلوم): 2004زيتون، عايش (   .37

 دار الشرق للطباعة والنشر.

الرياض: مكتبة  وسائل وتكنولوجيا التعليم.): 2004سالم، أحمد (   .38

 الرشيد.

. منظومة تكنولوجيا التعليم): 2003سالم، أحمد وسرايا، عادل (   .39

 الرياض: مكتبة الرشيد.

. ) تكنولوجيا التعليم المفرد وتنمية االبتكار2007سرايا، عادل السيد (   .40

  ألردن: دار وائل للنشر.ا
  

استخدام ): 2003سعادة، جودت أحمد والسرطاوي، عادل فايز. (   .41
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. دار الشروق للنشر 1ط  التربية والتعليم الحاسوب واالنترنت في ميادين

 والتوزيع. عمان، األردن.

استخدام الحاسوب ). 2007سعادة، جودت، السرطاوي، عادل (   .42
 .األردن : دار الحروقوالتعليم. واالنترنت في ميادين التربية 

ه): أثر استخدام الحاسب اآللي في 1991سالم، سيد والحذيفي، خالد( .43

تعليم العلوم على التحصيل واالتجاه نحو العلوم واالستدالل المنطقي لتالميذ 

مجلة البحث الصف األول المتوسط بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، 
  ).381-325ص()، 3، العدد(التربوي

طرائق تدريس العلوم ودورها في ): 2002سالمة، عادل أبو العز (   .44
 ، عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.تنمية التفكير

تصميم الوسائل التعليمية وٕانتاجها لذوي ): 2001سالمة، عبد الحافظ (   .45
 ، دار اليازوري العلمية، عمان.االحتياجات الخاصة

وسائل االتصال والتكنولوجيا في ): 2006الحافظ محمد ( سالمة، عبد   .46
 )، عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.6. الطبعة (التعليم

وسائل ا�تصا�ت ). 1996محمد . ( ظس=مه، عبد الحاف   .47
. عمان ، اBردن ،دار الفكر للطباعة والنشر  والتكنولوجيا في التعليم

  والتوزيع .
أثر استخدام التعليم المبرمج علي تحصيل " :)1998السلول، فضل (   .48

ماجستير غير منشورة،  رسالة، "طلبة الصف العاشر لمادة الفيزياء بلواء غزة

 كلية التربية، غزة، الجامعة اإلسالمية.

دار  تكنولوجيا التعلم والوسائل التعليمية): 2005السيد علي، محمد (   .49

 مصر. ومكتبة االسراء للطبع والنشر والتوزيع طنطا.

 ،): "أثر استخدام الحاسوب في تعلم مفهوم المول"2003خليل ( شبر،   .50

، المجلد الرابع، العدد الثاني، كلية التربية، جامعة النفسية مجلة العلوم التربوية

  البحرين.
 

): "أثر استخدام الحاسوب في تحصيل طالب 2002الشرهان، جمال (   .51

، المجلد مجلة العلوم التربوية والنفسية ،"الصف األول الثانوي في مقرر الفيزياء

  جامعة البحرين. ،العدد الثالث، كلية التربية
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وضع برامج تنمية مفاهيم التربية العلمية ): 1991الشلبي، أحمد (   .52
، رسالة دكتوراه غير االجتماعية بالمرحلة اإلعدادية والبيئية في مناهج المواد

 .منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس

). تأثير استخدام إستراتيجية 2004الشناق، قسيم، أو هوال، مفضي (   .53

ودراسات العلوم المختبر الجاف في تحصيل طلبة العلوم في الجامعة األردنية 
 ).432 – 409( ،التربوية

تدريس العلوم في التعليم ). 1425الشهراني، عامر والسعيد، سعيد (   .54
 الملك سعود.)، الرياض، مطابع جامعة 2. (طالعام

): أثر استخدام التعليم المحوسب في 2006الشيخ، عاصم عبد الرحمن (   .55

المجلة التحصيل العلمي في مبحث الفيزياء لطلبة الصف األول الثانوي العلمي. 
 .16ص  – 1، المجلد الثامن، العدد األول، ص األردنية للعلوم التطبيقية

الكمبيوتر لألغراض إعداد برامج ): 1997صادق، عالء محمود (   .56
دار الكتب العلمية للنشر التعليمية دراسة على الدوال والمعادالت الجبرية: 

 والتوزيع.

): اثر تدريس 2010صوافطة، وليد عبد الكريم والفشتكي، هاشم عدنان (   .57

) في تحصيل طالب العلوم بكلية المعلمين C A Iاألحياء بمساعدة الحاسوب (

) 26، المجلد (مجلة جامعة دمشقستخدام الحاسوب. بنوبوك واتجاهاتهم نحو ا

  .435 – 377) ص 2+  1العدد ( –
 

أثر برنامج محوسب بأسلوب التعليم الخصوصي ): 2008صيام، هاني( .58
والتدريب والممارسة لتدريس وحدة الطاقة على المهارات العلمية لدى طلبة 

ة االسالمية، غزة، ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعالصف السابع األساسي

  فلسطين.

) . التعليم اIس=مي عبر الكمبيوتر . 1999ظاظا، ميسون . (   .59
  .65-60)، 48، ع (مجلة المعرفة

  
وسائل م): 2004-هـ  1425عاطر، عبد اهللا وكنسارة، إحسان (   .60

  . مكة المكرمة: مكتبة الملك فهد الوطنية.3. طاالتصال التعليمية

): برنامج مقترح لتدريب الطالب 2002يز طلبة (عبد الحميد، عبد العز    .61

في تصميم وٕانتاج  Power Pointاستخدام العروض النقدية  ىالمعلمين عل

برمجيات تعليمية متعددة الوسائط وتنمية اتجاهاتهم نحو استخدام الكمبيوتر في 
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(المؤتمر العلمي الرابع عشر) القاهرة: مناهج التعليم في ضوء األداء التعليم.  

 25ـ  24لجمعية العلمية المصرية للمناهج وطرف التدريس المنعقد في الفترة (ا

  .1يوليو)، المجلد

أثر تدريس الكيمياء بالحاسب ه): 1420العبد الكريم، ايمان بنت عمر( .62
اآللي على تحصيل طالبات الصف األول الثانوي واتجاهاتهن نحو الكيمياء 

ماجستير غير منشورة، جامعة الملك ، رسالة باحدى المدارس في مدينة الرياض

  سعود، الرياض، السعودية.

): أثر استخدام الحاسوب في 2003، جمال الدين (يعبد الھاد   .63
تدريس العلوم على التحصيل وا`تجاه نحو العلم لت=ميذ الصف السادس 

، جامعه طنطا، وطرق التدريس مجله دراسات في المناھجا`بتدائي، 
  ).19)، ص (85العدد (

التعليم بين ي الوسائل والتكنولوجيا ف): 2003عسقول، محمد (   .64
  .مكتبة آفاق غزة: ،ا2طار الفلسفي وا2طار التطبيقي 

): استخدام الحاسوب لعالج أخطاء 1999العطار، محمد وفودة، إبراهيم (   .65

فهم بعض مفاهيم الكيمياء الكهربية والعمليات المتصلة بها لدى طالب شعبة 

) العدد 2، المجلد (مجلة التربية العلميةالكيمياء بكلية التربية ببنها، الطبيعة و 

 103 – 122)، ص 1(

: ، غزة1، ط): أساليب تدريس الحاسوب2005عفانة، عزو إسماعيل وآخرون (   .66

  .3 – 143، ص مكتبة آفاق

الحاسب ا�لكتروني استخداماته ): 2005علي، عادل فاضل .(   .67
لبة الدراسات العليا (الماجستير)، اBكاديمية : محاضرة إلى طفي التعلم

 http://www.iraqacad.orgالرياضية العراقية ا`لكترونية 
 ،1. طالتربية العلمية وتدريس العلوم )هـ1424علي، محمد السيد. (   .68

  . دار المسيرة :عمان

دام الحاسوب التعليمي في أثر استخ): 2001العمر، محمد أمين (   .69
التحصيل المباشر والمؤجل لطلبة الصف األول الثانوي التعليمي ي الكيمياء. 

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، األردن.

بيروت: دار  ): سيكولوجية الطفولة1999عويضة، كامل محمد محمد (   .70

  الكتب العالمية.

، الحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية): 0042عيادات، يوسف أحمد (   .71

 272 – 274) عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ص 1ط(
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 الحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية): 2003عيادات، يوسف أحمد (   .72

  األردن: دار المسيرة. 

). الحاسب واستخدامه في العملية 1981. ( زعيد، محمد عبد العزي   .73
  .11-6)،7، ع( مجلة تكنولوجيا التعليمالتربوية .

دار  األردن: ،مهارات الحاسوب): 2008عيسي، أبو الرب وآخرون (   .74

 المسيرة.

أثر تدريس وحدة دراسية في مادة العلوم ): 2009الغامدي، عبد المنعم( .75
بواسطة التعليم المبرمج على التحصيل واالتجاه نحو المادة لدى تالميذ الصف 

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، األول المتوسط

  السعودية.

ھـ): دليل تدريس العلوم في 1422الغنيم، مرزوق يوسف (   .76
  المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.التعليم العام. 

تربويات الحاسوب وتحديات القرن الحادي ): 1998الفار، إبراهيم (   .77
 .الفكر العربي رة: دارالقاهوالعشرين، 

تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن ): 2003الفار، إبراهيم (   .78
 .). اإلمارات: دار الكتاب الجامعي2(ط الحادي والعشرين.

استخدام الحاسوب في ). 2002. (لالفار، إبراھيم عبد الوكي   .79
  . اBردن: دار الفكر للطباعة والنشر.التعليم

): توظيف االنترنت في التعليم ومناهجه، 2005فرج، عبد اللطيف (   .80

 ).150 – 110، ص (74، العد 19، المجلة التربوية

فاعلية برنامج حاسوبي في التربية ): 2004الفشتكي، هاشم عدنان( .81
الصحية مصمم وفقًا لمدخل النظم: دراسة ميدانية على طالب السنة األولى 

ر منشورة، جامعة دمشق، ، رسالة ماجستير غيمعلم صف في كلية التربية

 السورية.  الجمهورية العربية
دراسة بعض المهارات والقدرات التي ): 1979فضل، نبيل عبد الواحد (   .82

يتضمنها كل من األسلوب االستقرائي واالستنباطي وأسلوب حل المشكالت في 
بالمدرسة الثانوية،  – الكيميائي في مادة الكيمياء تدريس مفهوم سرعة التفاعل

 سالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة طنطا.ر 

مقارنة بين أثر طريقتي التعليم المبرمج  :)1981( فالح، مشهور   .83
، في مبحث الفيزياء للصف الثني الثانوي العلمي والتعليم الجمعي في التحصيل

  كلية التربية، جامعة اليرموك. ،ربدإ ،رسالة ماجستير غير منشورة
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. الحاسب اآللي واستخداماته في التعليم): 2008فت محمد (فودة، ال   .84

 )، الرياض: مكتبة جرير.3الطبعة (

  الجامعية. الكتابدار  :، بيروت97بوربوينت ): 1997قبيعة، محمد جمال (   .85

أثر استخدام أسلوب المحاكاة ): 2006القرني، مسفر بن خفير( .86
العلمية لدى طالب الصف الحاسوبية في تدريس العلوم على تحصيل المفاهيم 

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الثاني المتوسط بمحافظة بيشة

  جامعة الملك خالد، الرياض، السعودية.

. القاهرة: التدريس بالتكنولوجيا الحديثة): 2006قنديل، أحمد ابراهيم. (   .87

  عالم الكتب.

، القاهرة، دار لوم) تدريس الع1998كاظم، أحمد خيري، وزكي، سعد (   .88

 النهضة العربية.

أثر برنامج تقني مقترح في ضوء اإلعجاز : )2005( كشكو، عماد   .89
العلمي بالقرآن علي تنمية التفكير التأملي في العلوم لدى طلبة الصف السادس 

منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية،  رسالة ماجستير غير األساسي بغزة،

  غزة

ثر أحد برامج الحاسب اآللي في مادة ه): أ1420هيم عبداهللا(اللهيب، ابرا .90
رسالة ماجستير غير  الفيزياء على تحصيل طالب الصف األول  الثانوي،

  منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية.

أثر استخدام الحاسوب في تدريس األحياء ):2000محمد، صالح لطفي( .91
، يل الطلبة واتجاهاتهم نحو الحاسوبلطلبة الصف العاشر األساسي على تحص

  رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان األردن.

محمد، مصطفي ومحمود، حسين ويونس، إبراهيم وسويدان، أمل    .92

  . األردن: دار الفكر.تكنولوجيا التعليم مفاهيم وتطبيقات): 2004والجزار، مني (

 تعزيز التعليمهـ): 1422محمود (مرعي، توفيق أحمد والحيلة، محمد    .93

 ، عمان. دار الفكر.2ط

فاعلية التعليم المبرمج في تدريس العلوم  :)1992( حفيظ المزروعي،   .94
، رسالة وأثره في التحصيل الدراسي لتالميذ الصف األول المتوسط بمكة المكرمة

  كلية التربية، جامعة أم القرى. ماجستير غير منشورة، مكة المكرمة،
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دور البرمجيات في تنمية ثقافة الطفل في ): 1997لمشيقح، محمد (ا   .95
 مكتبة التربية العربي لدول الخليج: الرياض.دول الخليج العربية، 

أثر استخدام طريقة التدريس بالحاسوب في ): 2000المصطفى، نسرين( .96
، تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في مبحث الفيزياء واتجاهاتهم نحوها

  اجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، األردن.رسالة م

الرياض: .  الحاسب والتعليم ).1418بن عثمان .( المغيرة، عبد اهللا   .97

  عمادة شؤون المكتبات.

):فاعلية أسلوب عالجي لصعوبات تعلم الصف 1989المفتي،محمد(   .98

ئبة آفاق وصيغ غاالثامن األساسي لموضوع األعداد الصحيحة، المؤتمر األول.
. االسماعيلية الجمعية المصرية للمناهج وطرق وتطويرها في اعداد المناهج

  .1989التدريس، يناير 

أثر استخدام طريقة التعلم بالحاسوب في )، 1995مالك، حسن على (   .99
األول الثانوي العلمي في مبحث الكيمياء واتجاهاتهم نحو  تحصيل طلبة الصف

 ة، جامعة اليرموك، اربد، األردن.، رسالة ماجستير غير منشور الحاسوب

التعليم بمساعدة الحاسوب وبرمجياته ): 1995المناعي، عبد اهللا سالم (   .100
 ).12، كلية التربية، جامعة قطر العدد (التعليمية

فعالية برمجيات تعليمية على التفكير ): 2006مهدي، حسن ربحي (   .101
، رسالة لحادي عشرالبصري والتحصيل في التكنولوجيا لدى طالبات الصف ا

 ماجستير غير منشورة، مكتبة الجامعة اإلسالمية غزة.

استخدام الحاسوب في التعليم، ): 1425الموسي، عبد اهللا عبد العزيز (   .102
  ، الرياض، مكتبة تربية الغد.طه

هـ): 1425الموسي،عبد اهللا عبد العزيز والمبارك، أحمد بن عبد العزيز (   .103

  . مؤسسة شبكة البيانات، الرياض.والتطبيقات األسس التعليم االلكتروني

األردن: دار  –، اربد )، علم النفس التربوي1996نشواتي، عبد الحميد (   .104

 الفرقان.

دار ، األردن: علم النفس التربوي): 1985نشواتي، عبد الحميد، (   .105

 .2الفرقان، ط

ار د ، األردن:الجديد في تعليم العلوم): 1989نشوان، يعقوب حسين (   .106

  .1الفرقان، ط
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االستخدامات التربوية لتكنولوجيا ): 2007النوايسة، أديب عبد اهللا (   .107
  . عمان: دار كنوز المعرفة.التعليم

 

) هـ: إستراتيجية مقدمة 1418الهدلق، عبد اهللا بن عبد العزيز: (   .108

    (المجلد العاشر)،،. مجلة الملك سعودالستخدام الحاسوب اآللي كوسيلة تعليمية

  .172 – 167ص 
 

هـ): استشراف مستقبل تعبئة 1423الهدلق، عبد اهللا عبد العزيز (   .109

)، 15، جامعة البحرين، (رسالة التربية وعلم النفسالمعلومات في مجال التعليم. 

 ).214 – 167ص (

فاعلية برنامج كمبيوتر بالوسائط المتعددة : )2000حمد (أدينا هندية،    .110
لبيولوجية من خالل مدخل المعرفة المنظمة لطالب المرحلة في تدريس العلوم ا

 .رسالة ماجستير معهد الدراسات التربوية جامعة القاهرة الثانوية

مستوى جودة موضوعات ا2حصاء ): 2005الوالي، مھا (   .111
المتضمنة في كتب رياضيات مرحلة التعليم اFساسي بفلسطين في 

رسالة ماجستير ياضيات، ضوء معايير المجلس القومي لمعلمي الر
  .التربية، الجامعة اIس=مية، غزهغير منشورة، كلية 

): تحصيل الطلبة في العلوم 2008الوهر، محمود والحموري هند (   .112

واتجاهاتهم الحالية نحوها، ووعيهم وبقدراتهم على النجاح فيها، كمتنيئات في 

  )24لثاني، المجلد (العدد ا دمشق، مجلة جامعةاتجاهاتهم المستقبلية نحوها. 

 .كلية التربية الجامعية الهاشمية األردنية ،194 – 165ص  
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)1(ملحق رقم   

-:قائمة بالمهارات األساسية لكتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية  

  .التعرف إلى أيونات العناصر وأسمائها وتكافؤاتها  .1

 .التعرف إلى بعض المجموعات األيونية وأسمائها وتكافؤاتها .2

 .كتابة الصيغ الكيميائية للمركبات األيونية بطريقة صحيحة .3

 .عن التفاعالت الكيميائية فظياً التعبير ل .4

 .لمتفاعالت ونواتج التفاعل الكيميائيكتابة الدقيقة للصيغ الكيميائية ال .5

 ).موازنة المعادلة الكيميائية(استخدام قانون حفظ المادة .6

 .تحديد الحالة الفيزيائية للمتفاعالت والنواتج للتفاعل الكيميائي .7

 .تحديد شروط التفاعل الكيميائي .8

 .ن المعادلة الجزيئية بمعادلة أيونية كاملةالتعبير ع .9

 .التعبير عن المعادلة الجزيئية بمعادلة أيونية صافية .10

 .تصنيف المركبات إلى ذائبة وغير ذائبة في الماء باالعتماد على قوانين الذائبية .11

 .التنبؤ بحدوث تفاعالت الترسيب باالعتماد على قواعد الذائبية .12

 .من المتفاعالت والنواتجتحديد نوع التفاعل الكيميائي  .13

 .تحادالتمييز بين أقسام تفاعالت اال .14

 .على سلسلة النشاط الكيميائي عتمادباالبنواتج التفاعالت الكيميائية التنبؤ  .15

 .التمييز بين أقسام تفاعالت اإلحالل المزدوج .16

 .حساب الكتلة المولية للمركبات من الصيغة الكيميائية للمادة .17

 .ة بداللة كتلة مادة متفاعلةحساب كتلة المواد الناتج .18

  .نةو حساب حجوم الغازات باستخدام معادلة كيميائية موز  .19
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  )2(ملحق رقم

  عشر الحادي للصف الحسابية وتطبيقاتها الكيميائية المعادالت كتابة مهارات اختبار

  -:البةـالط يـأخت

  -:وبعد    ،،وبركاته، اهللا ورحمة عليكم السالم     

 علــى المعتمــدة المســائل وحــل ووزنهــا الكيميائيــة المعــادالت كتابــة علــى قــدرتك مــدى يسليقــ االختبــار هــذا يــأتي

 أن تؤكــد والباحثــة  .الكيميــاء منهــاج فــي الكيميائيــة والحســابات الكيميــائي التفاعــل بوحــدة الكيميائيــة المعــادالت

 الشــكر لــك تقــدم إذ ةوالباحثــ.فقــط العلمــي للبحــث وٕانمــا المدرســة فــي بــدرجتك عالقــة أي لــه لــيس االختبــار هــذا

  .اإلجابة في الشروع قبل االختبار تعليمات قراءة منك ترجو فإنها لتعاونك،

  -:االختبار تعليمات

  .دقيقة) 45( واحده بحصة محدد االختبار زمن -1

 .متعدد من االختيار نوع من سؤاال) 42( من االختبار يتكون -2

 .باإلجابة البدء قبل جيد بشكل األسئلة قراءة يرجى -3

 .األسئلة ورقة مع المرفق اإلجابة مفتاح في الصحيحة اإلجابة رمز وضع يرجى -4

  تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح مع

                         حمدان غادة/الباحثة                                                                                        

 NaOCL ميائيالكي المركب يسمى: مثال

  صوديوم هيدروكلوريت   -أ 

 صوديوم هيبوكلوريت  -ب 

  صوديوم كلوريد   -ج 

  صوديوم هيبوكلورات -د 

  ).ب(نضع دائرة حول الرمز) ب(حيث أن ا�جابة الصحيحة
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  :التالي الجدول في ا)جابة مفتاح إلى إجابتك نقل يرجى الطالبة أختي :م�حظة

 :تابة المعادلة الكيميائية وتطبيقاتھا الحسابيةمفتاح تصحيح ا�ختبار لمھارات ك

 

 

  الصحيحة ا�جابةرمز   رقم 

  د  ج  ب  أ

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           
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10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

  رمز ا�جابة الصحيحة  رقم 

  د  ج  ب  أ

22.           

23.           

24.           

25.           

26.           

27.           

28.           

29.           
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31.           
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41.           
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 الحسابية وتطبيقاتها الكيميائية المعادالت كتابة مهارات قياس إختبار

 

  : األولى المهارة

N  الترتيب على التالية األيونات أسماء  .1
-3 ،   S

-2 
 ،    O

-2
  :هي   

a. نتريت ـ كبريتيت ـ أكسيد. 

b. نترات ـ كبريتيدـ  أكسجين. 

c. نتروجين ـ كبرتيت ـ أكسجين. 

d. نتريد ـ كبريتيد ـ أكسيد.  
  

  Na , Al , Ba:  هي الترتيب على تيةاآل األيونات ذرية .2

a. )-2 ، +3 ،+1.( 

b. )2+ ، +3 ،+1.( 

c. +)1 ،+2 ، -1.( 

d. )-1 ، -3 ، -1.(  
  

  : الثانية المهارة

NO2 : اآلتية األيونية تالمجموعا أسماء .3
-
 , NO3

-
  , ClO

  : هي الترتيب على  -

a. كلورات – نترات – هيبوكلوريت. 

b. نتريت – نتريد – كلوريت. 

c. نترات – نتريت – بيركلورات. 

d. نتريت - نترات -هيبوكلوريت. 
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  :  هي الترتيب على PO4 , ClO4 ,Cr2O7: التالية األيونية المجموعات ذرية .4

a. )-2 ،  -1 ،  -3.( 

b. +)2 ،  -1 ، +3.( 

c. +)3 ،  -2 ، +1.(  

d. )-2 ،  -2 ،  -1(.  

  : الثالثة المهارة

  - :هي األلومنيوم دايكرومات لمركب الكيميائية الصيغة .5
a. (NH4)2 Cr2 O7. 

b. Al2 (Cr2O7)3. 

c. Al3 (CrO3)2. 

d. Ag (Cr2O4)2. 

 

  Ni(NO3)2:  اآلتي المركب يسمى  .6

a. النيكل نتريت . 

b. النتروجين نترات. 

c. النيكل نترات . 

d.  روجينالنت نتريت. 

  

  :هي الباريوم هيدروكسيد لمركب الكيميائية الصيغة .7

a. Ba(OH)2 

b. Ba(OH)  

c. B(OH)2 

d. Ba(OH)3  
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  - :الرابعة المهارة

 Fecl3+3KOH  �  3KCL+Fe(OH)3 : اآلتي الكيميائي التفاعل عن لفظياً  التعبير يمكن  .8

a. الفلور كلوريد مع الكالسيوم هيدروكسيد تفاعل.  

b. البوتاسيوم وكلوريد الفلور هيدوكسيد عنه ينتج تفاعل.  

c. البوتاسيوم هيدروكسيد مع)  ∏(  الحديد كلوريد تفاعل. 

d. البوتاسيوم وهيدروكسيد الحديد كلوريد عنه ينتج تفاعل. 

  

  - : الخامسة المهارة

 النيتروجين أكسيد وثاني)  ∏ ( الرصاص أكسيد لتعطي بالحرارة ) ∏(   الرصاص نترات تحلل  .9
 - :التالية الكيميائية بالمعادلة عنها التعبير يمكن واألكسجين،

a. Pb2NO3      →         Pb2O + NO + O 

b. Pb(N03)2     →        PbO2 + NO + O2  

c. 2Pb(NO3 )2    →     2PbO + 4N02   +O2  

d. PbNO3     →           PbO + N2 + O2  

 

 

 حمض محلول مع الصلبة الكالسيوم كربونات تفاعل عن تعبر التي الكيميائية المعادلة .10
 - :هي الكربون أكسيد ثاني وغاز والماء كالسيومال كلوريد لتكوين الهيدروكلوريك

a. KCO3 + H2C               →           NaCL + H2O + CO2        

b. Ca(CO3)2 + HCLO3         →            NaCL + H2O + CO2  

c. CaCO3+ 2HCL            →              CaCL2+H2O + CO2  

d. Ca(CO3)2 + HCLO3       →             NaCL + H2O + CO   
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  :السادسة المهارة

  :                                               هو   HCL + Cr →  CrCL3+ H2  للمعادلة الصحيح الوزن .11

a. 2HC L+ 2Cr                                   2CrCL + H2↑ 

b. 3HCL + Cr                                CrCL3 + 3H2   ↑   

c. 6HCL + 2Cr                                2CrCL3 + 3H2↑  

d. H2CL3 + 2Cr                                     CrCL3 +H2↑ 

 

 :هو  C4H10 +O2→CO2+H2O  للمعادلة الصحيح الوزن .12

a. C4H10 +O2                        4CO2 +5H2O 

b. C4H10 + O2                      4CO2 +5H2O  

c. 2C4H10 +10O2                 8CO2 + 10H2O  

d. C4H10 +7O2                   C4O2 + 5H2O2  

  :السابعة المهارة

 Mg(S)  + 2HCL (aq) →  2MgCL2(aq) + H2(g)2  الكيميائية المعادلة في .13

a. الرمز)g   (بينما الغاز على يدل  )aq   (مائي محلول. 

b. الرمز)g   (بينما الراسب ىعل يدل )s   (صلبة مادة على يدل. 

c. الرمز) aq (بينما سائل على يدل  ) s  (صلب. 

d. الرمز)aq   (بينما غاز على يدل) g  (صلبة مادة. 
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 FeCL3  + 3KOH  → 3KCL  + Fe(OH)3:الكيميائية المعادلة في .14

a. يكالحديد هيدروكسيد من راسب يتكون. 

b. كالحديد هيدروكسيد غاز يتصاعد.  

c. الحديد هيدروكسيد من سائل يتكون. 

d. الحديد يترسب. 

 -:الثامنة المھارة

 واستخدام والضغط بالتسخين ذلك ويتم األمونيا غاز إلنتاج والنتروجين الهيدروجين غاز يتفاعل .15
 - :هي ذلك عن تعبر التي الموزونة المعادلة. مساعد كعامل الحديد

a.  N2 +3H2                                    2NH3  

b.                     2NH3ضغط N2 +3H2 +   

c.              Fe + 2NH3حرارة N2 +3H2 +    

d.      N2 +3H                                   NH4  

 حسب الكربون أكسيد وثاني الماء وبخار صوديوم كربونات إلنتاج بالحرارة الهيدروجينية الصوديوم كربونات تتحلل .16
  -:المعادلة

a. NaHCO3 ------- Na2CO3 +H2O +CO2 

b. 2NaHCO3 ------ Na2CO3 +H2O +CO2  

c.    2NaHCO3 ------- Na2CO3 +H2O +CO2  

d. ------ CaO +H2O CO2 2 حرارةNaHCO3 + 

 -:التاسعة المهارة

 Zn(NO3)2  (aq) + NaOH (aq)           NaNO3(aq)   +Zn(OH)2(s) :   التالية الجزيئية المعادلة في  .17
 - :كالتالي كاملة أيونية بمعادلة نهاع التعبير يتم

a. Zn
+2

 (aq)+2NO3
- (aq)+Na

+
(aq) +OH

-
(aq)          Na

+
(aq) +NO3

-
(aq) +Zn(OH)2(s)                            

b. Zn
+
  +NO3 

-
+ Na

+
  + OH

-
             Na 

+
 + NO3 

-
 + Zn(OH)2                                                                      

c. Na 
+

(aq) +  NO3
-
(aq) + Zn(OH)2(s)               Zn

+
(aq)  +  NO3

-
(aq) +  Na 

+
(aq) +  OH 

–
(aq) 

d. كاملة أيونية بمعادلة عنها التعبير اليمكن. 
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    HCL(aq)  + Na2S (aq)          H2S(g) + NaCL(aq):للتفاعل الكاملة األيونية المعادلة  .18

a. 2H(aq)
+
  +2CL

-
 (aq) + Na 

+
(aq) +  S

-2
 (aq)           H2S(g)  + 2Na

+
(aq)  + 2CL

-
(aq) 

b. H 
+

(aq) + CL
-
(aq)  + Na

+
 (aq) + S

-2
 (aq)             H2S(g)  + Na

+
(aq)  + CL

-
(aq)

                 

c. 2H
+
  +2CL

-
  + 2Na  + S              H2 + S  + 2Na  + 2CL                               

d. أيونية معادلة دتوج ال.  

  

  - :العاشرة المهارة

 :اآلتي الكيميائي للتفاعل الصافية األيونية المعادلة .19

      Na2CO3(aq) +Ca(NO3)2(aq)             CaCO3(s) +NaNO3(aq)                                                                                    

                                                                                      

a. Ca
+

(aq)  +  CO3
-
(aq)              CaCO3(s)                                                       

b. 2Na
+
  + CO3 

-2
+ Ca

+2
  + 2NO3

-            CaCO3(s)  + Na  + NO3  

c.                                        Ca
+2

(aq)  +  CO3 
-2

(aq)                CaCO3(s)                                                                        

d. صافية ايونية معادلة توجد ال 

  

  :المعادلة حسب الهيدروكلوريك حمض ومحلول الصوديوم اسيتات محلول خلط عند .20

       CH3COONa(aq) + HCL(aq              CH3COOH(aq) +NaCL(aq) :الصافية األيونية المعادلة عن نعبر

a. CH3COO
-
+H 

+
          CH3COOH                         

b.   Na  + CL              NaCL                                      

c. CH3COO
-
(aq)  +  H

+
(aq)                CH3COOH(aq)    

d. صافية ايونية معادلة توجد ال.  
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  -:عشر الحادية المهارة

  :عدا ما الماء في تذوب ال اآلتية المركبات جميع .21

a. BaSO4 

b.  NaNO3 

c. AgCl 

d. Fe(OH)3 
  

 

 :كاآلتي  NaOH،CaSO4 :  اآلتيين المركبين بين التمييز يمكن .22

a. NaOH بينما التفاعل في يترسب CaSO4 الماء في يتفكك.  

b. NaOH بينما الماء في ذائب CaSO4الماء في ذائب غير.  

c. NaOH بينما الماء في اليتفكك CaSO4الماء في يترسب . 

d. الماء في يترسب كالهما  . 

 

  - :عدا ما الماء في تذوب اآلتية المركبات يعمج .23

a. KNO3 

b. NaCL  

c. NH4CL  

d. PbSO4 

 :عشر الثانية المھارة

  :كالتالي الرصاص وأسيتات األمونيوم نترات خلط عند المتوقع التفاعل تمثيل يمكن .24

a. 2NH4NO3(aq) + Pb(CH3COO)2(aq)                   2NH4CH3COO(aq) +Pb(NO3)2(aq)  

b. 2NH4NO3(aq) + Pb(CH3COO)2(s)              (aq)   2NH4CH3COO(aq) + Pb(NO3)2  

c. 2NH4NO3(s) + Pb(CH3COO)2(aq)              (aq)    2NH4CH3COO(aq) +Pb(NO3)2    

d. 2NH4NO3(s) + Pb(CH3COO)2(s)                     2NH4CH3COO(aq) +Pb(NO3)2  
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  :اآلتي نتوقع الصوديوم هيدروكسيد مع الرصاص نترات مزج عند .25

a. الصوديوم ونترات الرصاص يدهيدروكس من كل يترسب.  

b. الرصاص هيدروكسيد يترسب.  

c. الصوديوم نترات يترسب.  

d. تفاعل يحدث ال. 

 :المھارة الثالثة عشر

  :بأنه  Na2O(s) +H2O(L)           2NaOH(aq):  التفاعل نوع تحديد يمكن .26

a. تحلل تفاعل.  

b. أحادي احالل تفاعل.  

c.  مزدوج احالل تفاعل.  

d.  اتحاد تفاعل 

  

  :تفاعل عن CaCO3(s)                        CaO(s)+  CO2(g)  :اآلتية الكيميائية ةالمعادل تعبر .27

a. أحادي احالل.  

b. مزدوج احالل.  

c. اتحاد.  

d. تحلل. 

  :عشر الرابعة المهارة

  :هي جديد مركب لتكوين مركب مع عنصر اتحاد توضح التي المعادلة .28

a. S(s)  +  O2(g)                                        SO2(g)   

b. Na2O(S)  +  H2O(L)              2NaOH(aq)  

c. SO2(g) +  O2(g)                             SO3(g)      

d. Ca(s)  +  O2(g)                            CaO(s)  
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  :هو      2K(s) + CL2 (g)            2KCL(s)      :اآلتي التفاعل .29

a. مركب لتكوين فلز مع فلز تفاعل.  

b. مركب لتكوين مركب مع مركب لتفاع.  

c. مركب لتكوين عنصر مع عنصر تفاعل.  

d. سبق مما ليس.  

  

 :عشر الخامسة المهارة

   2HCL(aq) + Mg(s)             :اآلتي التفاعل عن ينتج .30

a. MgCL2 + H2  

b. 2MgCL + 2H   

c. MgH2 + CL2  

d. تفاعل يحدث ال. 

             CU(s) +Pb (NO3)2(aq)                :اآلتي التفاعل نواتج .31

a. Pb
+2

(aq) + CU
+2

(aq) +NO3
-
(aq)   

b.    Pb(s) +CU(NO3)2(aq)                         

c.        Pb(s) +CUNO3(aq)                                

d.    للتفاعل نواتج توجد ال.  

  :عشرالسادسة  المهارة

     H2SO4(aq) + 2NaOH(aq)  →  Na2SO4(aq) + H20 (l) :الكيميائي التفاعل نوع .32

a. ترسيب.  

b. تعادل.  

c. مزدوج احالل.    

d.  معا ،ج ب.  
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 Na(OH)(aq) + AL(NO3)3(aq)      →  3 NaNO3(aq) + AL(OH)3(s) 3 :التالي الكيميائي التفاعل يمثل .33

a. أحادي احالل.  

b. ترسيب.  

c. تعادل.  

d. غاز خروج. 

        → HNO3(aq)+KOH(aq)            :ينتج التالي القاعدة مع مضحال تفاعل .34

a. KNO3  +H2 

b. KNO3 +OH  

c. K2NO3 +OH 

d. H2O +NO2 +K   

  :عشر السابعة المهارة

  :تساوي  MgSO4.7H2Oاالنجليزي أبسوم لملح المولية الكتلة .35

                                                                       )Mg=24g ،S=32g،O=16g،H=1g(  

a. 226مول/غم.  

b. 126مول/غم.  

c. 246مول/غم.  

d. 346مول/غم.  

 )C=12g،H=1g( :هي C2H5OH االيثانول من غم 46 في H  موالت عدد .36

a. 6  

b. 48  

c. 0.6  

d. 0.1  
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  :عشر الثامنة المهارة

عال تفا الومنيوم غم2.7 تفاعل اذا4AL(s) + 3O2(g)                    2AL2O3        اآلتي التفاعل في .37
  :هي للتفاعل الالزمة األكسجين كتلة فان كامال

a. 2.4 غم.  

b. 0.1 غم.  

c. 32 غم.  

d. 0.075 غم.  

 : التالية المعادلة حسب الماء مع COCL2 من غم 10 تفاعل اذا  .38

COCL2 + H2O          2HCL +CO2 يساوي للتفاعل الالزم الماء كتلة فان:  

a. 7.39 غم.  

b. 6.39 غم.  

c. 7.35 غم.  

d.  1.84 غم.  

 :عشر التاسعة المهارة

  : ةالكيميائي المعادلة حسب ، للجو تعريضه دنع األبيض الفسفور يشتعل  .39

P4(g)   +  5O2(g)→ P4H10(s)  غم25 مع للتفاعل الالزمة المعيارية الظروف في األكسجين حجم يكون  

  :يساوي فسفور

a. 1.007 لتر  

b.  22.6لتر  

c. 22.4لتر  

d. سبق مما ليس. 
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  مع للتفاعل الالزم النتروجين حجم احسب N2+3H2             2NH3: اآلتي التفاعل في .40

  :المعيارية لظروفا في الهيدروجين من  3سم100

a. 300  3سم.  

b. 3 33.3 3سم.  

c. 66.7 3سم.  

d. 33 3سم. 
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) 3( ملحق رقم   

أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم الختبار المهارات لوحدة التفاعل الكيميائي في مبحث 

.الكيمياء للصف الحادي عشر  

 مكان العمل التخصص االسم م

1. ي أبو جحجوجييح  طرق تدريس العلوم أستاذ مشارك   جامعة األقصي 

2.  وزارة التربية والتعليم دكتوراه مناهج وطرق تدريس جواد الشيخ خليل 

3.  وزارة التربية والتعليم ماجستير كيمياء بحتة روال السمك 

4.   مدرسة بشير الريس الثانوية ماجستير كيمياء حيوية نجاة مدوخ 

5. ارة التربية والتعليموز  بكالوريوس كيمياء سليم زين الدين   

6.  مدرسة الجليل الثانوية بكالوريوس كيمياء عبير القيشاوي 

7.  مدرسة أحمد شوقي الثانوية بكالوريوس كيمياء أسماء عودة 
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ممممــــــــن الرحين الرحين الرحين الرحيــــــــه الرحمه الرحمه الرحمه الرحمــــــــم اللم اللم اللم اللــــــــبسبسبسبس  

 

ها اهللا،،/ حفظه        : ........................... ة / ور ـادة الدكتـسع  

 

وبعد         ...          م عليكم ورحمة اهللا وبركاتةالسال  

 في تنمية مهارات كتابة المعادالتفاعلية برنامج محوسب " تقوم الباحثة بإجراء دراسة ماجستير بعنوان 

"ي عشر واتجاهاتهن نحو الكيمياء دطالبات الصف الحا لدىالكيميائية وتطبيقاتها الحسابية   

من الباحثة بأهمية أخذ آراء  و مادة الكيمياء، وٕايماناً ا البحث مقياس اتجاه نحلالزمة لهذومن األدوات ا

إثراء مادة هذا البحث ولما لسعادتكم من خبرة ودراية في هذا المجال، في المتخصصين لما لها من دور 

تحكيمه من التكرم ب متجدون بين أيديكم مقياس اتجاه نحو مادة الكيمياء للمرحلة الثانوية نأمل من سعادتك

:حيث  

 .مدى انتماء البنود من عدمها للمقياس .1

 .اتجاهات الطالبات نحو الموضوع قياسفي مدي أهمية البنود  .2

 .مدى وضوح الصياغة اللغوية وسالمتها .3

ترك لكم كامل الحرية في التعديل أو الحذف أو اإلضافة حسب ما ترونه توالباحثة إذ تثمن لكم جهودكم 

.مناسباً   

  ،  ،،نمسـن تعاونكـم واهللا يرعاكـشـاكرة لكـم ح

 

  اسم المحكم

  الدرجة العلمية

  جهة العمل

  التوقيع

  غادة حمدان: الباحثة 
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  )4(ملحق رقم 

الصف الحادي عشر باتلانحو الكيمياء لط اتمقياس االتجاه  

 

:مـزي المحكـعزي  

وترغيبه في دراستها، ويتكون  إن أحد األدوار الرئيسية لمعلم الكيمياء هو جذب الطالب نحو الكيمياء

االتجاه نحو المادة من اتجاهات الطلبة نحو المعلم وطريقة تدريسه، وترى الباحثة أن التدريس باستخدام 

 مجاالتالبرامج المحوسبة يمكن أن يسبب تحسنًا كبيرًا في اتجاهات الطلبة نحو الكيمياء وذلك في ثالث 

 :هي رئيسية

 .صعوبتهاومدى طبيعة المادة  .1

 .قيمة المادة وأهميتها .2

  .االستمتاع بالمادة .3

صياغة بعض الفقرات لتناسب الكيمياء  قاييس االتجاه بعد أن تم إعادةوقد تم االستفادة من بعض م

وكذلك أضافت الباحثة بعض الفقرات التي ترى أنها مهمة في هذا المقياس علمًا بأن الباحثة ستستخدم 

  :التدرج التالي لخماسيالمقياس ا

عبارةال أوافق  

 بشدة

أعارض  أعارض متردد أوافق

 بشدة

مادة الكيمياء تمكنني من اكتشاف 

  .المزيد من المعرفة
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أوافق   العبارة م

 بشدة

أعارض  أعارض متردد أوافق

 بشدة

1. .من السهل على النجاح في مادة الكيمياء        

2. أحتاج دائمًا إلى من يساعدني في دروس  

.الكيمياء  

     

3. .الكيمياء موضوع صعب ومعقد        

4. أخشى باستمرار من الفشل والرسوب في  

.الكيمياء  

     

5. مهما حاول المعلم تبسيط مادة الكيمياء  

.تبقى صعبة علىّ   

     

6. الكيمياء مادة جافة ومملة وال تثير في  

.الحماس  

     

7. متابعة دراسة الكيمياء أو أجد أن  

  .لمتصلة بها غير مجديةالموضوعات ا

     

8. أشعر أن طرق التقويم المستخدمة في مادة  

.الكيمياء يزيد من نفوري منها  

     

9. لست من المعجبين بمادة الكيمياء  

.ومعلمها  

     

10. مياء في تحسين قدرتي تساهم دراسة الكي 

.على التفكير  

     

11. .أشعر أن دراسة الكيمياء غير مفيدة        

12. تساعدني مادة الكيمياء في اكتشاف   

.المزيد من المعرفة  
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أوافق   العبارة م

 بشدة

أعارض  أعارض متردد أوافق

 بشدة

13. يجب تقدير األشخاص العاملين في مجال  

.الكيمياء  

     

14. تساعدني دراسة الكيمياء في اكتساب  

.والمثابرة المتابعة القدرة على  

     

15. .تمتاع وأنا أدرس الكيمياءأشعر باالس        

16. أستمتع كثيرًا بحل الواجبات في مادة  

.الكيمياء  

     

17. أتقبل نصائح وتوجيهات معلمي التي  

 تفيدني في مادة الكيمياء

     

18. أشعر بالضيق والملل عندما يتحدث  

اآلخرون أمامي في مواضيع تتصل 

.بالكيمياء  

     

19. دة الكيمياء تساعدني أشعر أن دراستي لما 

.في فهم النظام البيئي  

     

20. أشعر أن دراستي لمادة الكيمياء ال تزيد  

.من ثقتي بنفسي  
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  )5(ملحق رقم 

أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم لمقياس اتجاهات طالبات الصف الحادي عشر نحو 

 مادة الكيمياء

 مكان العمل الدرجة العلمية االسم م

1.  جامعة األزهر أستاذ دكتور علم نفس  صالح أبو ناهية 

  غزةجامعة  دكتوراه أصول تربية  زكي مرتجى  .2

3.  جامعة األزهر دكتوراه علم نفس  باسم أبو كويك 

4.  جامعة األزهر دكتوراه علم نفس  أسامة حمدونة 

5.  جامعة األزهر دكتوراه علم نفس  محمد الخطيب 
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)6(ملحق رقم  

أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم للبرنامج المحوسب في تنمية مهارات كتابة المعادالت 

.الكيميائية وتطبيقاتها الحسابية  

 مكان العمل الدرجة العلمية ا
سم م

1.   وزارة التربية والتعليم  دكتوراه كيمياء  جواد الشيخ خليل 

2.   والتعليم وزارة التربية  ماجستير كيمياء بحتة  روال السمك 

3.   مدرسة بشير الريس الثانوية  ماجستير كيمياء حيوية  نجاة مدوخ 

4.   وزارة التربية والتعليم  بكالوريوس كيمياء  سليم زين الدين 

5.   مدرسة الجليل الثانوية  بكالوريوس كيمياء  عبير القيشاوي 

6.   مدرسة أحمد شوقي الثانوية  بكالوريوس كيمياء  أسماء عودة 

7.   المعهد الوطني للتدريب  هندسة كمبيوتر  ليلة رامز أبو 

8.   مدرسة البريج الثانوية  بكالوريوس برمجة  بسمة الزيان 

9.   مدرسة أحد شوقي الثانوية  ھندسة كمبيوتر  ابتسام أبو مر 

  مدرسة بشير الريس الثانوية  ھندسة اتصا�ت  ريھام أبو ضلفة 10
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  )7(ملحق رقم 

  سبشاشة أهداف البرنامج المحو 
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  )8(ملحق رقم 

  بعض الشاشات الهامة في البرنامج المحوسب

 .الشاشة الرئيسية للبرنامج المحوسب .1

  

  

 .أسماء الدروس المكونة في البرنامج المحوسب .2
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 .مرشد البرنامج المحوسب .3

  

  

 مواقع الويب في البرنامج المحوسب .4
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 احدى مقاطع الفيديو في البرنامج المحوسب .5

  

  

 .ويم الختامي في البرنامج المحوسبالتق .6
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  )9(ملحق رقم 

  صور لتطبيق البرنامج المحوسب
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  شاشات متفرقة من البرنامج المحوسب
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