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Š��í†Ômë@Š�����Ø‘  

 مـن يهـدهِ  ونعوذ باهللا من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا، ونستغفره، نستعينه، إن الحمد هللا نحمده و
محمـدا واشـهد أن  واشـهد أن ال الـه اال اهللا وحـده ال شـريك لـه، ومن يضلل فال هادي له، مضل له، اهللا فال

  عبده ورسوله.

هـذا العمـل المتواضـع والشـكر والعرفـان للجامعـة  بإنجـاز علـي  ن َمـ نْ الشكر اوال هللا سبحانه وتعـالى أَ        
ممثلــــة بعميــــدها  طــــرق التــــدريسســـالمية الغــــراء وعمــــادة الدراســــات العليــــا وكليــــة التربيــــة قســــم المنــــاهج و اإل
 ديهم البيضـــاء فـــي مســـاعدتي ومســـاعدة كـــل طـــالب العلـــم،يـــاجبـــارة وأفاضـــل علـــى جهـــودهم الســـاتذتها األأو 

   وجزاهم اهللا عنا كل الخير.

، )7: ابراهيم(سورة  ����َوإِْذ َتَأذَن َربُكْم َلِئن َشَكْرُتْم َألَِزيَدنُكْم  ����وانطالقًا من قول اهللا عز وجل 
الترمذي في سننه وأحمد في رواه  الناس) يشكرْ اهللا من ال  يشكر(ال  وسلمعليه وقول الرسول صلى اهللا 

  مسنده.

والتقدير شراف على هذه الرسالة، والشكر باأل تم تكليفهالذي  ،محمود الرنتيسي/ بالشكر إلى الدكتور أتقدم
ومساعدتي  لَقبولهما مناقشَة هذه الرسالة ،عبد الرحمن قصيعه/ الدكتورو ، مجدي عقل /لدكتورلموصول 

 بتحكيم تفضلوا الذينإلى األساتذة الكرام  والتقديرالشكر  بجزيلأتقدم ، و صورتها الحاليةفي  إخراجهاعلى 
  .أدوات الدراسة

  نهاء هذا العمل.إ و بعيد في مساعدتي وتوجيهي و أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم من قريب أ خيراً أو 
  

وحده،  اهللا ن أصبت فمنالذي وفقني إلخراج هذه الرسالة في صورتها المتواضعة، فإ وأخيراً والحمد هللا أوًال 
 التربويينمن  هايعل بهذه الرسالة كل من اطلع ينفعأخطأت فمن نفسي، وأدعو اهللا سبحانه وتعالى أن  وٕان

  وطلبة العلم. والباحثين
  
  

  واهللا ولي التوفيق،،

  إبراهيم سعداهللالباحث: 
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  :الدراسةملخص 
تنمية مهارات ما وراء على المحاكاة المحوسبة في قائم هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج      

غزة، حيث تم تحديد مشكلة ب بمادة تكنولوجيا المعلوماتساسي لدى طلبة الصف العاشر األالمعرفة 
  :يالدراسة في السؤال الرئيس التال

  
نولوجيـا لـدى ما فاعلية برنامج قائم على المحاكاة المحوسبة في تنمية مهارات مـا وراء المعرفـة فـي التك    

  ساسي بغزة؟طلبة الصف العاشر األ

  ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة التالية:

  ؟في التكنولوجيا العاشر لصفطلبة ا لدى تنميتھا المراد المعرفة وراء ما مھارات ما -1

 فيلدى طلبة الصف العاشر  المعرفة وراء ماصورة البرنامج المقترح لتنمية مھارات  ما -2

 ؟التكنولوجيا

 ط<ب درجات يمتوسط بين  )α 0.05 ≥(عند مستوي  إحصائية د4لة ذات فروق توجد ھل -3

 ؟4ختبار مھارات ما وراء المعرفة البعدي التطبيق في الضابطة و التجريبية  تينالمجموع

 طالبات درجات يمتوسط بين  )α 0.05 ≥(عند مستوي  إحصائية د4لة ذات وقفر توجد ھل -4

 ؟4ختبار مھارات ما وراء المعرفة البعدي التطبيق في الضابطة و التجريبية تينالمجموع

المقترح في تنمية مھارات ما وراء المعرفة في المحوسب المحاكاة ما مدي فاعلية برنامج  -5

  لعاشر؟التكنولوجيا لدي طلبة الصف ا
  

  النحو التالي: ىالدراسة عل فرضياتولإلجابة عن هذه األسئلة تم صياغة 
 ط<ب درجات يمتوسط بين  )α 0.05 ≥(عند مستوي  إحصائية د4لة ذات فروق توجد  4 -1

 4ختبار مھارات ما وراء المعرفة. البعدي التطبيق في الضابطة و التجريبيةتين المجموع

 طالبات درجات يمتوسط بين  )α 0.05 ≥(عند مستوي  صائيةإح د4لة ذات فروق توجد 4 -2

 4ختبار مھارات ما وراء المعرفة. البعدي التطبيق في الضابطة و التجريبيةتين المجموع

يحقق توظيف برنامج المحاكاة المحوسب المقترح لتنمية مھارات ما وراء المعرفة في التكنولوجيا  -3

  .)1.2(تزيد عن نسبة الكسب المعدل لب<ك المقبولة وھي لدي طلبة الصف العاشر فاعلية مرتفعة 
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الصف  طلبةاتبع الباحث المنهج التجريبي، حيث تم اختيار عينة الدراسة من سئلة الدراسة أ عنولإلجابة 
) 60سامة بن زيد الثانوية للبنين بلغ عددها(أفقد تم اختيار شعبتين من طالب مدرسة  ،العاشر األساسي

ضمن المدارس  ) طالبة80للبنات "أ" بلغ عددها ( نسيبة بنت كعب مدرسة طالباتشعبتين من  و طالباً 
مجموعتين تجريبية وضابطة،  إلى شعبتين كل تم تقسيمو  – شمال غزة –التابعة لمديرية التربية والتعليم 
 ما وراءمهارات البرنامج المحوسب " وقياس أثره على المتغير التابع " وتم إخضاع المتغير المستقل "

  .2014-2013خالل الفصل الدراسي الثاني من العام  الدراسة نفذت"، ة المعرف
لمهارات ما وراء المعرفة، وبعد  ، واختباراً ما وراء المعرفةتم إعداد قائمة بمهارات ولتحقيق أهداف الدراسة 

مجموعتي الدراسة التجريبية القبلي والبعدي على  التحقق من صدق وثبات االختبار، تم تطبيق االختبارين
المجموعتين وبعديًا للتعرف على داللة الفروق بين  والضابطة، وحللت النتائج قبليًا للتأكد من تكافؤ

التجريبية والضابطة حيث تم استخدام المتوسطات الحسابية،  في المجموعتين الطلبةمتوسطات درجات 
  "ت"،  ومربع إيتا. االرتباط، واختبار المعيارية، ومعامل واالنحرافات

  

  وقد اسفرت النتائج عن :
 طــــالبدرجــــات  يبــــين متوســــط )0.01( داللــــة حصــــائية عنــــد مســــتوىإوجــــود فــــروق ذات داللــــة  -1

ختبــار مهــارات مــا وراء المعرفــة الالتطبيــق البعــدي  فــيالمجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضــابطة 
 .لصالح المجموعة التجريبية

ـــاتدرجـــات  يبـــين متوســـط )0.01(داللـــة عنـــد مســـتوى حصـــائية إوجـــود فـــروق ذات داللـــة  -2  طالب
ختبــار مهــارات مــا وراء المعرفــة الالتطبيــق البعــدي  فــيالمجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضــابطة 

 .لصالح المجموعة التجريبية

برنامج المحاكاة المحوسب المقترح  لتنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى طلبة الصف العاشر في  -3
ولوجيا حقق فاعلية مرتفعة تزيد عن نسبة الكسب المعد لبالك المقبولة وتساوي مبحث التكن

)1.5(. 

  -التالية: وفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج قام الباحث بعرض التوصيات
على تنظيم  همنها تساعدألفي مادة التكنولوجيا لدى الطلبة  ما وراء المعرفةمهارات  االهتمام بتنمية -1

  م.حياته
، الطلبةفي ضوء حاجات  في مادة التكنولوجيا ما وراء المعرفةميم برامج محوسبة لتنمية مهارات تص -2

 المجتمع ومتطلباته وتحديات العصر. وواقع

وخاصة تلك  العمل على توفير مختبرات حاسوب مجهزة وتفعيل استخدامها في تدريس المواد الدراسية -3
 لدى الطلبة. ما وراء المعرفةالمواد التي تستثير مهارات 

 عقد ورش عمل للمعلمين لتدريبهم على كيفية استخدام مهارات ما وراء المعرفة في العملية التعلمية. -4
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  لمقدمة:ا
التفكير (ما وراء المعرفة) تتطلب تنمية التحكم في الذات واالتصال بالذات، في التفكير  إن تنمية

ذلك ألن الشخص الذي ينشغل بحل مشكلة معينة يقوم بعدة أدوار في أثناء قيامه بهذا العمل فهو بذلك 
وموجهًا لسلوك  ،معينة ومدعمًا لفكرة ،مراقبًا لمدى التقدم الحادث، و وناقداً  ،ومخططاً  ،يكون مولدًا لألفكار

جمع للعقل يضع أمامه منظورات متعددة، وُيقيم كًال منها مقارنة معين للوصول إلى الحل، فهو يعمل كمُ 
باألخرى ويختار من بينها ما يراه األفضل، وهو بذلك يكون مفكرًا منتجًا، وال شك أن ذلك ما يتطلبه 

قبل التربية التي أصبحت اآلن موضع تساؤل في عصر اإلنسان المتميز، وهو التحدي الذي يواجهه مست
القيام بدورها في إعداد المواطن الذي يمتلك ليس فقط المعرفة بل ما فوق المعرفة، والقادر ليس فقط على 

  ).92: 2003التفكير بل التفكير في التفكير (عبيد وعفانة، 
ر في طريقة تفكير التالميذ يستدعي هذا وضع فلسفة جديدة لتطوير التعليم، تهدف إلى إعادة النظ

منذ المراحل األولى من عمرهم، فال يعنـي مـاذا يـتعلم التالميـذ؟ إنمـا الـذي يعنـي حقـًا هـو أن يـتعلم التالميـذ 
كيــف يفكــرون بــذلك تصــبح الرســالة األساســية للمــنهج تيســير التعلــيم مــن خــالل االهتمــام بمضــامين المــنهج 

ـــق ـــتعلم بقصـــد تنميـــة وخل ـــداع عنـــد المـــتعلم والخـــروج بـــه مـــن ثقافـــة تلقـــي  وأســـاليب التعلـــيم وال طاقـــات اإلب
المعلومات إلى ثقافة بناء المعلومات ومعالجتها وتحويلها من معرفة تتمثل في اكتشاف العالقات والظواهر 
بمــا يمكنــه مــن االنتقــال مــن مرحلــة المعرفــة إلــى مرحلــة مــا وراء المعرفــة، والمتمثلــة فــي التأمــل فــي المعرفــة 

فهمها وتفسـيرها واستكشـاف أبعـاد الظـاهرة واالسـتدالل علـى أبعادهـا المسـتترة خـالل منظومـات  والتعمق في
  ).363: 2001حية من البحث والتقصي (الجندي وصادق، 

ركز في تدريس المواد الدراسية على مساعدة التالميذ على اكتساب ولكي يتحقق ذلك البد أن يُ 
قة العلمية الصحيحة في البحث، والتركيز على طرق العلم العلمي الصحيح في التفكير والطري األسلوب

  ).94: 1999وعملياته(زيتون، 
 الطريق الوحيد لمواكبة هذه التطورات العلمية السريعة هي التربية فإن مهمتها باتت أكثر  وبما أن

د من خالل إعداد تعد إنسانًا يستطيع أن يتكيف مع هذا الواقع الجدي صعوبة وتحديًا ألنه منوط بالتربية أنْ 
جيل يتسلح بأكبر قدر من المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات التي يحتاجها لمواجهة الحياة، وممارسة 
دوره بإيجابية في خدمة المجتمع، وتجدر اإلشارة هنا أن التربية ال يمكن لها أن تنمو بمعزل عن ميدان 

لمصلحة العامة باعتباره يساهم بشكل مباشر في بناء التعليم هذا الميدان األهم في الميادين التي تخدم ا
  ).4: 2003األجيال وله دوره في تحديد مستقبل األمة (عسقول، 

وفي ظل التغير داخل المجتمع، أصبح من الصعوبة أن يقرر المتعلم المعرفة الضرورية التي 
بية الحديثة تعليم التالميذ يحتاج إليها في المستقبل كي يستطيع توظيفها، لذا أصبح من أهم أهداف التر 

كيف يفكرون وكيف يستدلون، وكيف يواجهون مشكالت حياتهم ليحلوها، وليس حفظ المعلومات بطريقة 
عها في االمتحان وبعدها ينتهي دور هذه المعلومات عند هذا الحد، لذا فمن الضروري أن اسلبية ثم استرج
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لتعلم مهارات تفكير مختلفة، ومن الضروري أيضًا أن تشمل المستويات المعيارية لطرق وأنشطة التعليم وا
يوفر التقويم فرصا لتنمية عمليات التفكير ومهاراته، وأن توفر مصادر المعرفة والتكنولوجيا فرصا لتنمية 

  عمليات التفكير.
 ) و2008) ودراســة الحــارثي(2009مثــل دراســة يوســف (ومــن خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة 

عــن التفكيــر بصــوره المختلفــة وخاصــة مهــارات مــا وراء المعرفــة وٕامكانيــة تنميتهــا مــن )2007( الســيددراســة 
خالل المواد الدراسية المختلفـة عـن طريـق اسـتخدام الوسـائل التعليميـة المختلفـة والبعـد عـن الطـرق التقليديـة 

ســتقبال  يتضــح القائمــة علــى الحفــظ والتــذكر، ومــع ثــورة المعلومــات التــي تحــدث كــل يــوم والمتوقــع نموهــا م
ضرورة تدريب الطالب على مهارات التفكير فـي مـا وراء المعرفـة لمواجهـة تلـك الثـورة العلميـة والتكنولوجيـة 

عــداد جيــل قــادر علــى التفكيــر والتجــاوب مــع التكنولوجيــا الحديثــة، إ راء، و آومــا يترتــب عليــه مــن مناقشــات و 
يعرف كيف يفكر ،جيـل يحكـم علـى نفسـه  جيل قادر على توظيف معارفه ومهارته في حل مشكالته، جيل

وعلى ما حوله ويعرف كيف يختار طريقه ونحن إذ نتحدث عن التكنولوجيا وتسخيرها في العملية التعليمية 
  فإننا أول ما نركز على الحاسوب الذي احتل المرتبة األولى في الوسائل التكنولوجية المساعدة في التعليم.

ائلـة علـى تغييـر الممارسـات التعليميـة فـي الفصـول، ولـن يكـون وحيث إن ألجهزة الحاسـوب قـدرة ه
على العاملين في عملية التعليم ( المعلمون والطـالب )،  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قاصراً 

ولكنــه ســوف يغيــر أيضــًا البنيــة األساســية للمؤسســات، والعالقــات وأنمــاط الســلوك داخــل النظــام التعليمــي، 
  .)56: 1997(بلومب وآخرون،  عليمومحتوى الت
االسـتفادة مـن كـل مـا توصـل إليـه العلـم الحـديث لمواجهـة  ىربية كأحد مجاالت الحياة تعمل علوالت

ما يعترضها من مشكالت تنظيمية وتربوية إلعداد مواطن قادر على التكيف مع متغيرات العصر والتعامل 
وبرمجياتـــه فــــي كافـــة المجــــاالت التربويـــة تــــم إدخــــال مـــع مشــــكالته وانجازاتـــه، فكمــــا تـــم إدخــــال الكمبيــــوتر 

الكمبيوتر ببرمجياته الذكية في العملية التعليمية التعلمية، وذلـك بعـد ظهـور مفـاهيم جديـدة تـدعو إلـى زيـادة 
  .)72: 2010(عمار،  االعتماد على تقنيات الكمبيوتر في التعليم

يكية برفع شعار تعليم العلوم للطلبة علـى في الواليات المتحدة األمر  وثواهتم المجلس القومي للبح
مســتوى العــالم، وٕاحــداث نقلــة نوعيــة فــي طرائــق التــدريس، والتقنيــات التربويــة، ودعــا لتبنــي طرائــق تدريســية، 
وتقنيات حديثة في المواقف الصفية، منها: التقصي، والتعلم التعاوني ، والتعلم المبرمج، والفيديو التفاعلي، 

المتعـــددة، والمحاكـــاة بالحاســـوب التـــي تـــوفر للطلبـــة فـــرص المشـــاركة فـــي العمليـــة واســـتخدامات الحاســـوب 
التعليمية، وتنمي مهارات التفكير العلمي، وتزيد مـن تحصـيلهم األكـاديمي، وتطـور لـديهم اتجاهـات إيجابيـة 

  .)62: 2005(سمارة ،  نحو المادة الدراسية، ونحو معلمها وتراعي الفروق الفردية في مستويات تعلمهم
لـــذا، بـــات مـــن الضـــروري أن تتغيـــر أدوار المعلـــم، وطرائـــق تدريســـه، لتشـــجيع الطلبـــة علـــى مبـــادأة 
التعلم، وتنمية التفكير العلمي بأنواعه المختلفة، وتقليل التلقـين، واسـتخدام التقنيـات الحديثـة فـي التعلـيم ممـا 
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ويــة لتســاير تلــك التطــورات فــروع المعرفــة التربفــرع مــن يتطلــب تــوفر برمجيــات تعليميــة متخصصــة فــي كــل 
  .)94: 2006العلمية والتقنية(دروزة، 

تعليم، إذ يتم التعلم في بيئة التعليم باالكتشاف الـذي الواعتبرت محاكاة الحاسوب طريقة فاعلة في 
برونـر ، إذ أن وجـود الحاسـوب مـن خـالل هـذا الـنمط يتـيح للطالـب فرصـة ال مثيـل لهـا  أكد عليه جيروم و

خطوة خطوة، وبالمحاكاة يمكن إجراء التجارب المقلدة في حالة ارتفـاع تكـاليف موادهـا الخـام لمتابعة تعلمه 
خبــرات اقــرب للواقــع قــد ال محاكــاة الخطورتهــا، أو الرتفــاع درجــة تجريــدها، وتــوفر ل أو كونهــا غامضــة، أو

مناســبة ألي يمكــن توفيرهــا مــن خــالل المحاضــرات النظريــة وقــراءة المراجــع، فتكــون شاشــة الحاســوب بيئــة 
المسـتجدة مـن الحيـاة،  موقف يقدم للطالب في صـورة محاكـاة (تجريـد) أو تبسـيط أو تمثيـل لـبعض المواقـف

  .)115: 1998(الفار،  مالئمة لتمثيل مواقف يصعب على الطالب معايشتها بشكل طبيعي اً ويوفر ظروف
ادة حيـة، وأكثـر ارتباطـا يتبين مما سبق، أن المحاكاة باستخدام الحاسـوب تجعـل مـن التكنولوجيـا مـ
  بها.في التفكير ببيئة الطالب، مما يولد لديهم اتجاهات إيجابية نحو دراستها ويزيد من اهتمامهم 

ولعل قيام الباحث بتدريس مبحث التكنولوجيا للصف العاشر األساسي أفاد الباحث باالطالع علي 
بحـث، ومـن أبرزهـا ضـعف التفاعـل بـين عنـد دراسـة الم الطلبـةبعض الصعوبات والمشـكالت التـي يواجههـا 
لــبعض المفــاهيم  الطلبــةوضــعف اســتيعاب  التفكيــر القــدرة علــىالمتعلمــين والمــادة، باإلضــافة إلــى انخفــاض 

مكانيــات وذلــك نتيجــة صــعوبة تنفيــذ بعــض المهــارات علــي أرض الواقــع نظــرا لقلــة اإل الــواردة فــي الكتــاب،
ائم علـي المحاكـاة المحوسـبة يشـتمل علـى طرائـق واسـتراتيجيات المادية، لذا يريد الباحث اسـتخدام برنـامج قـ

عـن طريـق عرضـها بأسـلوب وزيـادة القـدرة علـى التفكيـر عنـد الطلبـة تدريس تساعد على استيعاب المفـاهيم 
ـــة، حيـــث يـــرى الباحـــث أن التـــدريس الفعـــال لمـــادة بعـــض  مـــن خـــاللمبســـط  ـــات والوســـائل التعليمي البرمجي

جانب العملـي واألدائـي وكثـرة التمثيـل سـواء كـان واقعيـا أو بالمحاكـاة الـذي سـيوفره التكنولوجيا يعتمد على ال
ولعل منهاج الصف العاشـر والـذي يعـد تتويجـًا لكتـب منهـاج التكنولوجيـا حسـب النظـام الـذي  هذا البرنامج،

 برنــامج ومـا ســيأتي ل حــافزًا للباحـث أن يقــوم بدراسـة فاعليــة هـذا الأقرتـه وزارة التربيـة والتعلــيم، فـإن ذلــك شـك
قـد اكتسـبوا ولـو النـذر اليسـير مـن المهـارات  الطلبـة ية وفعاليات مختلفـة بعـد أن يكـونفيه من نشاطات عمل

والخبـــرات فـــي الســـنوات الســـابقة والتـــي تمكـــنهم مـــن القيـــام باألنشـــطة والتجـــارب العمليـــة الـــواردة فـــي منهـــاج 
  التكنولوجيا للصف العاشر.

هـــذه الدراســـة والتـــي تبحـــث عـــن فاعليـــة توظيـــف برنـــامج قـــائم علـــي  وهـــذا مـــا دفـــع الباحـــث إلجـــراء
  ساسي.الصف العاشر األ طلبةلدى  في التكنولوجيا تنمية مهارات ما وراء المعرفةلالمحاكاة المحوسبة 
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  شكلة الدراسة:م

  تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي:

نولوجيا لدى طلبة تنمية مهارات ما وراء المعرفة في التك فيما فاعلية برنامج قائم على المحاكاة المحوسبة 
  ساسي بغزة؟ الصف العاشر األ

  
  األسئلة الفرعية:

  :التالية التساؤ,ت السابق سالرئي السؤال من ويتفرع

  ؟في التكنولوجيا العاشر لصفطلبة ا ىلد تنميتھا المراد المعرفة وراء ما مھارات ما -1

 فيطلبة الصف العاشر  ىلد المعرفة وراء ماية مھارات صورة البرنامج المقترح لتنم ما -2

 ؟التكنولوجيا

 ط<ب درجات يمتوسط بين  )α 0.05 ≥(عند مستوي  إحصائية د4لة ذات فروق توجد ھل -3

 ؟4ختبار مھارات ما وراء المعرفة البعدي التطبيق في الضابطة و التجريبية تينالمجموع

 طالبات درجات يمتوسط بين  )α 0.05 ≥(توي عند مس إحصائية د4لة ذات فروق توجد ھل -4

 ؟4ختبار مھارات ما وراء المعرفة البعدي التطبيق في الضابطة و التجريبية تينالمجموع

ما مدي فاعلية برنامج المحاكاة المحوسب المقترح في تنمية مھارات ما وراء المعرفة في  -5

 ؟التكنولوجيا لدي طلبة الصف العاشر 

  

  الدراسة: اتيفرض

 ط<ب درجات يمتوسط بين  )α 0.05 ≥(عند مستوي  إحصائية د4لة ذات فروق توجد 4 -1

 4ختبار مھارات ما وراء المعرفة. البعدي التطبيق في الضابطة و التجريبية تينالمجموع

 طالبات درجات يمتوسط بين  )α 0.05 ≥(عند مستوي  إحصائية د4لة ذات فروق توجد 4  -2

 4ختبار مھارات ما وراء المعرفة. البعدي التطبيق في لضابطةا و التجريبيةتين المجموع

يحقق توظيف برنامج المحاكاة المحوسب المقترح لتنمية مھارات ما وراء المعرفة في التكنولوجيا  -3

 ).1.2لدي طلبة الصف العاشر فاعلية مرتفعة تزيد عن نسبة الكسب المعدل لب<ك المقبولة وھي (
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  هداف الدراسة:أ
  :ا0تية ا ھداف تحقيق إلى اسةالدر تسعى

 التكنولوجيا مبحث من اGنظمة وحدة تدريسبيان اھمية توظيف التعلم بالمحاكاة المحوسبة في  -1

 على فھم المادة وزيادة التحصيل العلمي لديھم. اGساسي العاشر لصفلمساعدة طلبة ا

 .اGساسي عاشرال للصف التكنولوجيا كتاب في الواردة ما وراء المعرفة مھارات تحديد -2

تين المجموعط<ب  درجات يمتوسط بين إحصائية د4لة ذات فروق وجود مدى التحقق من -3

 .مھارات ما وراء المعرفة 4ختبار البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية

تين المجموعطالبات  درجات يمتوسط بين إحصائية د4لة ذات فروق وجود مدى التحقق من -4

 .مھارات ما وراء المعرفة 4ختبار البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية

فاعلية برنامج قائم على المحاكاة المحوسبة في تنمية مھارات ما وراء المعرفة في التعرف على  -5

  .التكنولوجيا لدى طلبة الصف العاشر اGساسي بغزة

  

  همية الدراسة:أ
  :ا0تية النقاط في الدراسة ھذه أھمية تكمن     

  :اLتية الفئات الدراسة من تفيديسقد  :أو,ً 

من خ<ل تعزيز عمل القائمين على برنامج التعلم التفاعلي الخاص بتكنولوجيا  :المنھاج واضعو -1

  .الصف العاشر

 دورات عقد في التربوي اNشراف حقل في العاملين الدراسة ھذه تفيد :التربويون المشرفون -2

 الواردة ما وراء المعرفة مھارات على بةالطل بتدريب سيقومون بدورھم الذين للمعلمين تدريبية

 تنمية في تسھم أن يمكن التي الع<جية الخطط وبعض تدريسھا وطرائق المقرر، المنھاج في

 .ومجا4تھا مھاراتھا

 أن يمكن التي مھارات ما وراء المعرفة قائمة تحديد في الدراسة ھذه تسھم :والط#ب المعلمون -3

 في اأثرھ أثبتت ما اإذببرامج المحاكاة المحوسبة  ا4سترشاد مع <بالط و ونالمعلم منھا يستفيد

 .المھارات ھذة تنمية
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      وتطوير تنمية خ<له من يمكن ببرنامج محاكاة التكنولوجيا بمقررات المھتمين ھذة الدراسة تزودقد  :ثانياً 

 تحديد خ<ل من وذلك والتعلم التعليم عمليتي تخطيط في تساعد كما ما وراء المعرفة مھارات بعض

  .التعليمية الخبرة نھاية في المتعلم إليه يصل أن ينبغي الذي اGداء

 الجمود حيز من التعلمية التعليمية العملية تنقلوتؤكد على اھمية توظيف المحاكاة المحوسبة  :ثالثاً 

 التعليمية عمليةلل كمحور الكامل دوره Gخذ للطالب الفرصة وإتاحة والتطبيق الحيوية لحيز والنظرية

 .معھا والتفاعل التعلمية

 استخدام فيھا يصعب التي التعليمية المواقف لبعض العوائق تخطي علىالطلبة و ينتساعد المعلم :رابعاً 

  .الزماني أو المكاني بعدھا أو ندرتھا أو لخطورتھا نظراً  المباشرة، الحسية الخبرات

  دود الدراسة:ح
  . 2014-2013ة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ھذه الدراس طبقت :الزماني الحد -1

  محافظة شمال غزة. مدارس مدرستين منطلبة الصف العاشر في  ىھذه الدراسة عل تقتصرا  :المكاني الحد -2

  من كتاب التكنولوجيا الجزء الثاني. " ا4نظمة " تدريس وحدة  ىھذه الدراسة عل تقتصرا :الموضوعي الحد -3

ط<ب مدرسة أسامة بن زيد للبنين وطالبات مدرسة نسيبة بنت كعب للبنات التابعة لوزارة  :البشري الحد -4

 التربية والتعليم.

  صطلحات الدراسة:م
  :وسبحمال المحاكاةبرنامج  -1

 تطبيقه يمكن لما مشابھة نتائج ويعطي المستخدم اراتروق Gوامر يستجيببرنامج تفاعلي محوسب  ھو

  .ما وراء المعرفة اترمھافي الصف العاشر  الطالب سابNك ويھدف العملي الواقع في

  :ما وراء المعرفة مھارات -2

 أھدافه لتحقيق خطط وضع على وقدرته مادة تكنولوجيا الصف العاشرفي  بتعلمه يقوم بما الطالب وعي

 ذاته مراجعة على وقدرته ،جديدة استراتيجيات أو خطط وابتكار وتعديلھا المناسبة الخطة واختيار

  . لذلك خصيصاً  المعد با4ختبار الطالب عليھا يحصل التي بالدرجة وتقاس باستمرار، ييمھاوتق

  :العاشر للصف التكنولوجيا منھاج -3

 الدراسي للعام الفلسطينية والتعليم التربية وزارة أقرته والذي اGساسي العاشر للصف التكنولوجيا كتاب

  .م 2004-2005
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        الثانيالفصل 

            اإلطــار الــنظـري

        
  
  

   المحوسبة المحاكاة المحور األول: �

 

   مهارات ما وراء المعرفةالمحور الثاني:  �

  

  التصميم التعليمي لبرمجيات المحور الثالث:  �

     التعليم االلكتروني      
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  المحوسبة: المحاكاة األولالمحور 
 ة العلمية ور باستخدام الحاسوب، وكانت من بين تلك الث ملقد حدثت ثورة في أساليب وطرق التعل

 بالتعليم المحاكاة الحاسوبية، وأنماط استخدامها في بناء عملية واقعية، والتدرُ  في التكنولوجية التي ظهرت
  .مواقف فعلية فيبها على عمليات يصعب القيام 

  مفهوم المحاكاة: �
 المضارع فيقال حكى الشيء حكاية: أتى بمثله وشابهه مأخوذة من الفعل (حكى) اللغوي: التعريف -1

وتعرف بأنها المشاكله أو  ،والحكاية: ما يحكى ويقص القول والفعل فيشابهه  أي) وحاكاه(يحكى) (
  .)165: 1997له(مجمع اللغة العربية، المشابهه أو المماث

تزخر بالعديد من التعريفات  فهيلم يتوقف التربويون على تحديد تعريف لها  :االصطالحي التعريف -2
   :هذه التعريفاتوفيما يلى عرض لبعض 

 تجعل المواد رفت في معجم التقنيات التربوية على أنها "نظام بديل يستعمل لتعليم األنشطة، بحيثعُ 
الصوفي، (العمليات" تدريبات المستخدمة أقرب ما تكون إلى الوضع الطبيعي الذي تمارس فيه هذهوال

رفت بأنها "مصطلح عام يصف مجموعة كبيرة من بينما في قاموس التربية عُ ، )240: 1997
دم التي تستخدم النماذج سواء كانت رديئة أو غير ذلك لتقديم الواقع، وأنها غالبًا وسيلة تق األساليب
ات بدون استخدام عقاب ر بطريقة مبسطة، لتسمح بممارسة المها )كالطائرة(النظم المعقدة  بواسطتها

 :2003توفيق،(والذي يحدث نتيجة أخطاء في الواقع، وتستخدم أكثر في العالقات اإلنسانية قاسٍ 
 اة موقف منتقنية تعليمية تتم بمحاك رفت على أنها "أما في معجم المصطلحات التربوية فعُ ، )111

النظرية  حيث يقوم الطالب والمعلمون بأداء مواقف تدريسية كمحاولة تهدف إلى جعل الحياة الحقيقية،
بأنها طريقة  )80: 1995(فعرفها  بدر، أما )321: 1998حنا وجرجس، ( " موجهة عمليًا وواقعياً 

وتعتمد على تجديد  اسير الداستها، أو احضارها داخل الفصل ر مفيدة لتقليد أنظمة بيئية من الصعب د
، في الموقف بطريقة تماثل موقف الحياة الحقيقية موقف معين مستمد من الحياة وتبسيطه، بحيث يقدم

تمارين  بأنها أنشطة صممت لتمثيل الحياة الحقيقية وغالبًا تكون) 262: 1992( فها المشيقحعر حين 
بأنها  )18:1998( فها عبد الحميدعر ، وقد تعليمية قصد منها تمثيل األنشطة الحياتية بشكل كبير

اسة، أو ر يمكن توفيرها في حجرة الد نموذج يتم فيه تبسيط عناصر العالم الواقعي، ويعرض في صيغة
  حجرة العمل، أو حجرة المعيشة

عادة لتقريب  خرج الباحث من التعريفات السابقة بأن المحاكاة هي أسلوب تعليمي يستخدمه المعلميو 
توفيرها  إلى العالم الواقعي بتوفير بيئة تعليمية شبيهة باألجواء الطبيعية التي ال يمكن التالميذ

  .بسبب التكلفة المالية أو قلة الموارد البشريةاو  للمتعلمين إما الستحالتها أو خطورتها
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 :المحوسبةمفهوم المحاكاة  �

 (119:1992)ف عرAlessi & Trollip ة وتبسيط للعالم الذي يحل أنها نمذجب المحاكاة المحوسبة
 ىير ، بينما فيه الطالب المشكالت، حيث يتعلم الطالب اإلجراءات، ويتفهمون الظاهرة موضع الدراسة

(2000:490)Min & et-al  عبارة عن بيئة تعلم تفاعلية قائمة على نمذجة  المحاكاة المحوسبةبأن
الغريب ، في حين عرف فاعل مع المستخدمجزء من الواقع، وتستند على نموذج رياضي يحدد كيفية الت

برامج كمبيوترية تتصف بالديناميكية والتفاعلية مع بأنها  المحوسبة ) المحاكاة271: 2001(
ليدرسها الطالب من  ،والتجارب التعليمية حيث يتم تصميمها كنموذج ألصل المعلومات، مستخدميها،

أن المحاكاة المحوسبة هي برنامج  Schaick(35:1990) يذكر، بينما خالل المشاركة واالكتشاف
الهدف األساسي منه هو إمداد الطالب بتصور وبتمثيل جزء من الحقيقة والواقع، ويكون لدى الطالب 

 الشروط التي يعمل تحتها. الفرصة للتعامل مع هذا الجزء كما على سبيل المثال تعديل خصائصه أو
، تلك التغيرات هو مماثل لما يحدث في الواقع تماماوسلوك هذا الجزء من الواقع والحقيقة كنتيجة ل

المحاكاة المحوسبة عبارة عن نموذج لنظام أو حالة أو مشكلة  أنْ  )234: 2004(الفار ويضيف 
موجودة في الواقع، حيث ُيبَرمج هذا الواقع داخل الحاسوب على شكل معادالت تمثل بدقة العالقات 

عامل التلميذ مع هذه المعادالت بالمعالجة والتعديل، وبالتالي يصبح المتبادلة بين مكوناتها المختلفة ويت
، الحاسوب هنا مختبرًا تجريبيًا له قدرة ال نهائية على التنويع في مجال التدريب المبني على التجريب

عبارة عن المحوسبة أن المحاكاة حيث يرى  )207: 2004(زيتون  للفار السابق ويتفق مع التعريف
أو مشكلة موجودة في الواقع، حيث يبرمج هذا الواقع على شكل معادالت تمثل بدقة  نموذج لنظام

العالقات المتبادلة بين مكوناته المختلفة، ويتعامل التلميذ مع هذه المعادالت بالمعالجة والتعديل، 
لمبني على وبالتالي يصبح الكمبيوتر مختبرًا تجريبيًا له قدرة ال نهائية على التنويع في مجال التعلم ا

  .التجريب
  :للمحاكاة المحوسبة التعريف التالي يستخلص الباحثوفي ضوء عرض التعريفات السابقة 

يتم تصميمها كنموذج يمثل أصل المعلومات،  محوسبه،برامج  عباره عن المحوسبةالمحاكاة 
 ائصسيط والسهولة، ويتناسب مع خصوالتجارب التعليمة التي يدرسها الطالب، بما يتسم بالتب

عطي نتائج مشابهة لما يمكن يو  ،البرنامجمع إتاحة الفرصة للطالب بالتحكم في متغيرات  المتعلمين،
هدف إلكساب المتعلم معارف تو  ،نحو التعلم وتعمل على زيادة دافعية الطالب ،تطبيقه في الواقع العملي

  .ومهارات جديدة
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 المحوسبةخصائص المحاكاة  �

 : )17: 2010نصر اهللا(كما ذكرها   محاكاة المحوسبةلهناك مجموعة من الخصائص ل

 عن أنشطة محددة األهداف.المحوسبة تعبر المحاكاة  -1

 امج القائمة على المحاكاة على أساس من المرونة وسهولة التحكم.ر يتم بناء الب -2

هذه  للمتدربين بتغيير ظروفهم وأوضاعهم وطريقة تعلمهم من خاللالمحوسبة امج المحاكاة ر تسمح ب -3
 امج.ر الب

التي  امج تحقق األهدافر يختلف مستوى األداء من متدرب إلى آخر ولكن في النهاية تضمن هذه الب -4
 وضع البرنامج من أجلها.

للمعلم  اجعةر بالتنويع في أساليب التقويم واالستفادة من نتائج التقييم كتغذية المحوسبة تسمح المحاكاة  -5
   لتوجيه عملية تقديم المحتوى.

  :وهي المحوسبة للمحاكاةآخري  خصائص أنه يمكن أضافة   ثالباحويرى 
 اإليجابية سلسلة من األحداث الواضحة للمتعلم مما يتيح له فرصة المشاركةالمحوسبة تقدم المحاكاة  -1

  في أحداث البرنامج.
 ات التي تناسبه.ر للمتعلم العديد من االختياالمحوسبة تقدم المحاكاة  -2

 تساعد والمتحركة الواضحة والدقيقة التي عين بالصور والرسوم الثابتةتستالمحوسبة امج المحاكاة ر ب -3
 المتعلم على فهم وتخيل الواقع.

 تحكم المتعلم في بيئة التعلم مع اسة تعتمد علىر المتعلم التوجيه السليم لدالمحوسبة توجه المحاكاة  -4
  .اسةر هم الموضوع محل الدكبيرة من المعلومات التي يمكن أن يلجأ إليها لتعاونه في ف توفير قاعدة

 :المحوسبةأهمية المحاكاة  �

بمختلف  ازداد بشكل كبير في اآلونة األخيرة بين المهتمينالمحوسبة ال شك أن االهتمام بالمحاكاة 
في تحقيق فهم  اسات وخاصة العاملين في حقل التعليم، ويعود ذلك إلى الحاجة ألدوات برمجية تساعدر الد

حيث يصعب توفيرها  ات العملية المختلفةر اض التدريب والتعليم واكتساب المهار غأعمق لعناصر الواقع وأل
المنطلق برزت أهمية  بسبب عدم مواءمة الوقت أو المكان أو خطورة تنفيذ عملية معينة، ومن هذا

على نقل عالم األنظمة  كتطبيقات حاسوبية تسد الحاجة في هذا المجال وتساعدالمحوسبة المحاكاة 
يصلوا إلى ما يطمحون إليه من  إلى شاشات الحاسوب ذات القدرة الرسومية العالية الدقة إلى أنالواقعي 

  فهم وقناعات وتحقيق األهداف التعليمية المرجوة.
وأساليبها والتي  ات المعاصرة التي أثرت بقوة في مسار العملية التعليمية ومحتواهار وهناك الكثير من المؤث

العملية التعليمية                                                                                                             التي تدعو إلى ضرورة استخدام المحاكاة الحاسوبية في أدت للعديد من المتطلبات
  :)254:2003توفيق(ما ذكره  منهاو 
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د از  اسة ممار علم وتوسع مجاالت وموضوعات الدحيث أدى التقدم الهائل في ال االنفجار المعرفي: .1
عملية  لتقدم فيمن ااسة في المادة الواحدة وأدى إلى تشعب مجاالتها ولذلك كان البد ر موضوعات الد

تسهيل حفظ  فيالمحوسبة التعليم والتعلم حتى تواكب التقدم السريع في العلم وهنا جاء دور المحاكاة 
  ة.واسترجاع المعرفة بكل يسر وسهول

الضخمة التي  حيث جعل التقدم التكنولوجي العالم قرية صغيرة من خالل األنظمة التقدم التكنولوجي: .2
والوصول إلى المعرفة  ظهرت مثل الشبكة العلمية االنترنت واالتصاالت التي سهلت تبادل المعلومات

كي تسخر المحوسبة كاة المحا وحتى يستفيد التعليم من ذلك التقدم التكنولوجي الهائل تأتي هنا أهمية
 المعلمين ليستخدموها أفضل استخدام. التكنولوجيا واإلمكانات الضخمة ليستغلها التعليم ليقدمها

     اسية بالطالبر الد أدت إلى اكتظاظ الفصول كبيرةإن العالم يشهد زيادة سكانية  االنفجار السكاني: .3
 كبيرة من الطالب. ي تسهيل تعلم أعدادفالمحوسبة وازدحامها بالدارسين فتبرز أهمية المحاكاة 

 راتأثرت كثي ما نعيشه اآلن من اتجاهات وما يسيطر على أفكارنا من فلسفات قد نمو االتجاه العلمي: .4
اتجاهات أصبحت الخبرة  د منرابالعلم وتطبيقاته ومن هنا وبفضل الحركة العلمية وما كونته لدى األف

أهم من األفكار للوصول إلى  علم وأصبحت المدركات الحسيةالحسية هي المادة األولى للتعليم والت
 من أكثر الصيغ استجابة لمفهوم الخبرة الشاملةالمحوسبة الحقيقة العلمية، كما تعد المحاكاة 

 والمتكاملة التي تتفاعل مع النشاط اإلنساني بمختلف جوانبه.

التعليمية  هو محور العملية حيث أصبح المتعلم تطور مفهوم فلسفة التعليم وتغير دور المعلم: .5
ومستحدثاتها المحوسبة وتحول دور المعلم من ملقن إلى موجه ومصمم للتعليم وتستجيب المحاكاة 

، وتقدم إمكانات كبيرة للتعلم الفردي والجماعي والتعلم ات في مفهوم التعليمر لجميع التطو  التكنولوجية
ت المتعلمين واحتياجاتهم، كما أنها من خالل ما ار استجابة كاملة لجعل التعلم وفقا لقد حيث تستجيب

 اتيجيات تعليميةر وتبني است ،من إمكانات تدريبية متنوعة تتيح فرصا أكبر لتنويع طرق التدريس توفره
 –لتعرف  تعلم( كما أنها قادرة على االستجابة لتحقيق االتجاه الحديث نحو االهتمام بالتعلم  ،جديدة

  .)تعلم لتشارك اآلخرين –تعلم لتعمل  –تعلم لتكون 
عالية  ات وظيفيةر ايد يتطلب مهاز إن التغير السريع والتقدم التكنولوجي المت تغير مفهوم الوظيفة: .6

يندمجان معا في  وذلك أدى لزيادة الطلب على التعليم والتدريب فأصبحا ،ومستمرة خالل الفترة المهنية
وسعيها المتواصل لتحسين  لتنمية القوى البشرية إطار متكامل بهدف التعلم في مجال التعليم الوظيفي

  ات والمعارف الجديدة.ر اتها وللتزود بالخبر مها
 ات العديدة التي تستخدم من أجلهار تسهيل التعليم والتدريب من المبر  تسهيل التعليم والتدريب: .7

  ومن اُألمور التي تعيق عملية التعليم والتدريب:المحاكاة الحاسوبية في التعليم 



  14  

األنشطة  حينما تكون التجارب المعملية مكلفة أو حينما تكونالمحوسبة تستخدم المحاكاة  لتكلفة:ا -
مسار قمر صناعي  الحقيقية مستحيل تنفيذها في غرفة الدراسة مثل نظام المجموعة الشمسية وتتبع

  في مداره حول األرض أو حركة الكواكب.
المفاعالت النووية  ون التجارب المخبرية خطيرة مثلحينما تكالمحوسبة تستخدم المحاكاة  الخطورة: -

 والذرية وتجارب اإلشعاع أو الغازات السامة.

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

  مثل نموذج لدراسة الذرة أو البكتيريا. الصغر: -
ما يحدث  حيث تسمح للمتدربين فيها أن يتعاملوا مع مواقف مبسطة على الشاشة تناظر التدريب: -

وقيادة السيارات، وتدريب  في دنيا الواقع، كدراسة مناسك الحج، وتدريب الطيارين، ورواد الفضاء،
  األطباء.

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

 وأشكالها:المحوسبة عناصر المحاكاة  �

  :المحوسبةعناصر المحاكاة أوًال / 
  هي:و  )83: 1995(كم ذكرها بدرمن مجموعة من العناصر المحوسبة تتكون المحاكاة 

  نموذج يمثل تجريدًا أو تبسيطًا أو إيضاحًا للموقف الحقيقي من خالل الحاسوب. .1
  التي تحكم سلوك النموذج. )القوانين(القواعد  .2
  وسيلة التفاعل. .3
  جعة.االتغذية الر  .4
  .اتر طريقة التعقيب على القرا .5

  :المحوسبةأشكال المحاكاة ثانيًا / 
  :المحاكاة تأخذ عدة أشكال منها بأن يرى النجدي وآخرون 

بواقعية  تقوم طريقة تمثيل األدوار على عمل نموذج لموقف علمي بحيث يتم تناوله تمثيل األدوار:  .أ 
ومحاكاته بطريقة  عتبر تمثيل أحد المواقف في الحقيقة تقليد هذا الموقفيتقربه إلى أذهان الطالب و 

  محدودة وبسيطة تسهل على الطالب فهمها.
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مصغرة  حيث تكون األجهزة والبرامج مطابقة لما يوجد في الواقع ولكنها تكون وذج مطابقة الواقع:نم  .ب 
غرفة التدريب  نسبيا مثل نموذج التدريب على الطيران أو برامج قيادة المركبات الفضائية حيث تكون

 بها كامل التجهيزات والمواد وأدوات التحكم التي توجد في المركبة الحقيقية.

عليها وهذا  : حيث يكون هناك تنافس بين اثنين أو أكثر من المتعلمين حسب القوانين المتفقابقةالمس  .ج 
ن المحاكاة ويشكلو  يعطي الطالب فرصة للتداخل واالندماج مع بعضهم على الرغم من وجود عنصر

 .)33: 2009(ابو السعود، شامًال لخصائص األنشطة نموذجًا متداخالً 

 

 :وسبةحمال المحاكاة اتتصنيف �

  :هي أساسيةالمحاكاة إلى أربعة أنواع  )17: 1995(شوفيلد  صنف
 الختبار المتغيرات العملي لضبط ومعالجة التجريبفي  التقليدية الطريقةوتعمد : التجريبية اةالمحاك -1

نتائج المحاكاة  نيب التطابق ن أو  النفسيةفي المختبرات مثل االختبارات  وتستخدم دوماً  الفرضيات
 .حاسمة اهأن ؤكديفي مواقف مختلفة  يةالتجريب

السلوك والمواقف  رييوهي أساس التعليم للفرد والمجموعة وتؤدي إلى تغ المحاكاة التعليمية: -2
  المصاحبة له وتستخدم في هذه المحاكاة أساليب نموذجية تتضمن تمثيل األدوار.

 البيانات تدقيق من النتائج أكثروتقوم عادة على نماذج من النظم تسعى إلى توقع  :ةالتوقعيالمحاكاة  -3
 والعالمية الوطنية االقتصاديات لمحاكاة دوماً  االقتصاديةستخدم الباحثون النماذج يالمثال  سبيلوعلى 

على نجاح  عتمدي ھناأن نجاح المحاكاة  الواضح المتنوعة ومن االقتصادية يراتالتغ تھااتجاواختبار 
 النموذج في تكرار النظام الدولي بدقة.

 أو استجابات الفرد أو المجموعة يمتقو  هدفب التدريبوتستخدم عادة في  :التقويميةالمحاكاة  -4
 يةھرالجور بالعناص تحاول التحكم يميةالتقو  والمحاكاة هاالتي تم محاكات الواقعيةالمؤسسة للمشكالت 

 لك.وما إلى ذ هموقرارات مهسلوك ويعدلون تجربون المشاركينل جعيبما  المعنيةللمشكالت 

  :يلي فيما ھاإيجاز مكنيأربعة أنواع أخرى للمحاكاة  )232: 1998( الفار حدد اإلطار ھذا وفي
، طبيعتها على التعرف أو مهااستخدا بغرض ماديةفيزيائية  أشياءوتتعلق بمعالجة : فيزيائيةمحاكاة  -1

 الطائرة. كقيادة أدوات أو جهزةأ تشغيل ويشمل

ال يؤدي المتعلم أي دور بل يعتبر مراقب ومجرب خارجي وعليه وفي هذا النوع محاكاة لعملية ما:  -2
  أن يالحظ ويتخيل ويربط بين العالقات ومن ثم يتعلم باالكتشاف الحر.

: ويهدف هذا النوع من المحاكاة إلى تعلم سلسلة من األعمال أو تعلم الخطوات جرائيةإِ محاكاة  -3
لتدريب على خطوات تشغيل آلة أو بهدف تطوير مهارات أو أنشطة للتصرف في موقف معين كا

 تشخيص األمراض في مجال تدريب األطباء.
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مجرد  يعرض وليسالذي  السيناريوللمتعلم دور أساسي في  يكون النوع ھذا: وفي موقفيهمحاكاة  -4
استجابات  اكتشاف ھنا لمالمع فدور السابقة األنواع في الحال ھوكما  واستراتيجياتتعلم قواعد 

 ل تكرار المحاكاة.مناسبة لمواقف خال

 مهااستخدا نم للهدفتبعا  أساسيةقد قسم المحاكاة إلى ثالث فئات  Andria(147:1994)بينما نجد 
  :يلي كما ھيو
 التدريب وتستخدم في بالكمبيوتر لهاتوصي يتم يةإضاف أجهزة على تحتوي وهي: الحركيةالمحاكاة  -1

 .الطيرانعلى  يبالتدر  هاومن أمثلت

وتحتوي على نماذج لظواهر غير مرئية ويمكن تمثيلها في شكل معادالت رياضية : المحاكاة العملية -2
وتستخدم لتفسير ومالحظة التغير في تلك الظواهر ومن أمثلتها محاكاة الجهاز الدوري في جسم 

  اإلنسان وحركة الغازات.
 تحاكي التيو  الكمبيوترالرموز الموجودة على شاشة  وتقوم على تناول بعض: اإلجرائيةالمحاكاة  -3

 .والكيمائية فيزيائيةال التجارب هااآلالت ومن أمثلت لبعض توصيلالو  تجميعال

  :ھما نوعينإلى  العمليةالمحاكاة  Reijonen, Erikson(165:1990) قسم وقد ھذا
ث يح في شكل تتابع من األحداث، العمليةث تتكرر يح محاكاة األحداث المنفصلة (المتقطعة): -1

 Time-Step ياناً أح وتسمى زمن في كعالقة سهاقيان مكي، وعادة اية ونهايةبدلكل حدث نقطة  أن

Simulation سلسلة من  شكلعلى  مهاتقدين مكي محاكاة لهاقدم التي تُ  العمليةنالحظ أن  وفيها
  المصنع. داخلسيارة مكونات  تجميع يةالعمل المحاكاة من النوع ھذا كمثال على التغيرات

 اةوالمحاك ،رياضي تعبيرشكل  على العملية فيهاوتتكرر  ة (المستمرة):محاكاة األحداث المتصل -2
  الموائع. سريان في يةالعمل المحاكاةتها ، ومن أمثلنهاية وأبداية المتصلة ال تحتوي على نقطة 

 من إلى عدة أقسام وذلك حسب الغرض مهاتقسي مكنيالباحث أن المحاكاة  يرىومن خالل ما سبق 
  .نهام الهدفالمستخدمة في عمل المحاكاة وحسب  التقنيةالمحاكاة وحسب  وحسب نوع مهااستخدا

أشياء فيزيائية حيث يقوم الطالب بمعالجة  برنامج محاكاة فيزيائيوقد استخدم الباحث في هذه الدراسة 
في وحدة األنظمة يصعب معالجتها في الواقع نظرًا لقلة اإلمكانيات المادية وعدم توفر مختبرات مادية 

  في المدارس. ءصه لهذا الشيخا

 :المحوسبةمستويات المحاكاة  �

استخدامها  المحاكاة إلى خمسة مستويات أساسية تبعًا للغاية من )25: 1995(شوفيلد  وهنا يقسم
   ويمكن تلخيصها فيما يلي:

وتهتم  وتستخدم لتعزيز الحقائق والمبادئ األساسية التي يتم تعليمها بالطرق التقليدية، المحاكاة للوصف: -1
الفئة (المتدربين  أهدافها عادة بنقل أو إيصال المعلومات المعروفة في سياق محدد، وتمكين المتعلمين أو
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المحاكاة النموذجية، (أمثلتها  من وصف وتطبيق هذه المعرفة في الحاالت المناسبة لها ومن )المستهدفة
  .)المعتمدة على الحاسوب ةالمحاكاة المبرمجة بصيغ مكتوبة، االختبارات التشخيصية البسيط

المتدربين  يمكن استخدام المحاكاة إلظهار مدى إمكانية الفئة المستهدفة من المتعلمين أو المحاكاة للبرهنة: -2
يقارن المتعلمون أو  في تطبيق المهارات التي أدركوا جوانبها المعرفية، والقصد منها توفر نماذج يمكن أن

ويعتمد نجاح هذه المحاكاة على  ا، ويكون إمدادهم بالمعلومات مباشرة،المتدربون فعالياتهم أو سلوكهم به
 مدى التوقع الدقيق ألهداف ومعايير األداء.

والعالقات  اكيةر انتشر استخدام هذه المحاكاة لتشجيع التطوير في المهارات الفنية واإلدالمحاكاة للممارسة:  -3
سبيل المثال يستخدم  المهارة المستهدفة، فعلىالشخصية، وتعتمد طبيعة هذه المحاكاة بوضوح على نوع 

اجعة لألداء وتقديمها ر التغذية ال تمثيل األدوار دومًا لتحسين مهارات العالقات اإلنسانية، كما يجب توفير
لحين وصول المتدرب إلى المستوى  اجعة،ر ار الممارسة والتغذية الر بانتظام للمتدربين، مع فرص تك

 المهاري المطلوب.

التمييز بينهما  يرتبط استخدام هذه المحاكاة بالمستوى السابق ويعتمدة لتشجيع التفكير والتطبيق: المحاكا -4
الممارسة تكفي وحدها، وال  على أساس نية المعلم والمدرب والمتعلم والمتدرب، فالتفكير ال يكفي وحده، وال

يقود إلى التضليل، كذلك  ممارسة مجال لنجاح أي منهما دون اآلخر، فالتفكير أو التأمل فقط بغير
 التطبيق. الممارسة بدون تأمل ال يحتمل نجاحها في

موضوعًا  يمثل تطور المهارات في تشجيع االبتكار والتغيير في المنظماتالمحاكاة لتحسين اإلدراك:  -5
يفرض  همهاري مرغوبًا ومعاصراً  في برامج التطوير، ولكن القيام به بنجاح، وبوعي وفاعلية، وبعناصر

المحاكاة إسهامًا قويًا، بما  كامل عملية التطوير مع جميع جوانب التغيير المؤسسي المعقد، ومن ثم تحققت
  يمكنها من السيطرة على هذه العوامل كلها.

المحاكاة أما بالنسبة لبرنامج المحاكاة المحوسب المستخدم في هذه الدراسة فهو يندرج تحت مستوي 
خدام هذا البرنامج وممارسة األنشطة الموجودة فيه من أجل تنمية مهارات حيث يقوم الطلبة باست للممارسة

  ما وراء المعرفة لديهم.

  :المحوسبةالمحاكاة  مزايا �

من  واسعاً  توصلت بعض األبحاث التربوية إلى أنه ال يمكن لوسيلة تعليمية واحدة أن تحدث مجاالً      
تساعد في  المحاكاة يمكن أنْ  ليمية الصعبة، في حين أن االستجابات الالزمة لتحقيق المتعلم لألهداف التع

ذلك يحتاج  أن  كان البعض يرى نْ إِ تحقيق ذلك، كما تساعد في الوصول إلى االستنتاجات المطلوبة، و 
 إلى وقت طويل إال  العائد التعليمي يكون أقوى وأحسن أن.  
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  :ويمكن حصر بعض المميزات ألسلوب المحاكاة فيما يلي
قق المحاكاة الكثير من أساليب التعلم: مثل حل المشكالت وأشكال االستقصاء والتعلم عن تح  .أ 

مجموعات وغيره مما يزيد من فرص ضمان تحقق األهداف من تنمية مهارات معينة لدى  طريق
  المتعلم.

الفروق الفردية: حيث تسمح للطالب الضعيف العودة ألي نقطة يريدها ليعيد ممارستها  تراعي  .ب 
  حدود الزمان والمكان. خارج

 يجابي تجاه عملية التعلم: حيث يضمن استخدام الوسائط المتعددة إضفاء نوع منإِ تشكل اتجاه   .ج 
  )395: 1997(زاهر، .المتعة والتشويق لالستمرار في البرنامج ومن ثم حب المادة التعليمية

  :التحديات التي تواجه تطبيق المحاكاة المحوسبة �

  ن التخطيط والبرمجة لتصبح فعالة ومؤثرة وشبيهة بالظروف الطبيعية.م كبيراً  تتطلب قدراً   .أ 
  .واضح تتطلب أجهزة حاسوب ومعدات ذات مواصفات خاصة، وذلك لتمثيل الظواهر المعقدة بشكل  .ب 

 تحتاج إلى فريق عمل من المعلمين والمبرمجين وعلماء النفس وخبراء المناهج وطرق التدريس  .ج 
  )409: 1997(زاهر،  وقت وجهد وتكلفة مالية كبيرة . يتطلب لكذو وخبراء المادة التعليمية، 

 :المحوسبةخطوات ومراحل توظيف المحاكاة  �

وهي التمهيد،  مراحل لتوظيف المحاكاة في التعليم بشكل فاعل) (Gudworth 96:1994  اقترح       
متضمنة تقارير، خرائط، (  وبها يصنف المعلم المعلومات األساسية التي يحتاجها الطلبة والمهمة للمحاكاة

ويوزع األدوار والواجبات  ويوضح األهداف التي تحققها التمارين، .) خطط، استراتيجيات، إجراءات
للطالب  ةالمتاحوالمصادر  والمسئوليات ويوضح للطلبة خطوات حل التمارين، والزمن المحدد لها،

  استخدامها.
تغذية  لتواصل بين الطلبة ويدون النقاط الهامة لعملوفي أثناء األداء يالحظ المعلم السلوك وا       

إلقاء األسئلة،  راجعة لها، والخاتمة التي تتطلب تغييراً  في دور المعلم، حيث يقوم بدور أكثر فعالية، مثل:
التكويني الذي يهدف  وهذا ما يطلق عليه التقويم البنائي ،ت، تدعيم المهارات، تقييم الطلبةامناقشة القرار 

  لتركيز على المهارات العملية للطلبة أكثر من النظرية.إلى ا
المشكالت، وابتكار  الفهم، وتشخيص (حدد أستون سبع مراحل لتطبيق المحاكاة في التعليم وهي و         

)  واستخالص المعلومات تمام التحليل، وتبليغ النتائج،إ الحلول البديلة، وتوقع النتائج، وتقويم البدائل، و 
  . )151: 1995، (ألن شوفيلد

 من خالل أربع مراحل هي: يتم التعليم باستخدام المحاكاة أن  )141: 1998(جابر يرى  في حين        
وشرحًا  التوجيه وفيها يعرض المعلم الموضوع المطلوب دراسته، والمفاهيم المتضمنة في المحاكاة الفعلية،
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أو خلفية أو  ول مطوًال، بل يمكن أن يكون سياقًا هاماً وتفسيراً  للمحاكاة، وال ينبغي أن يكون هذا الجزء األ
  للنشاط التعليمي. اً إطار 

المعلم أن يقوم  واجراءات عمليات المحاكاة نفسها وفي هذه المرحلة يشارك الطلبة في المحاكاة، وعلى
موا أداءهم قو الراجعة، ولي بدور الموجه والمرشد، ويوقف المحاكاة بين الحين واآلخر ليتلقى الطلبة التغذية

  تهم، وليستوضحوا عن أي فكرة أو فهم خاطئ.اوقرار 
 واستخالص المعلومات والمفاهيم األساسية المفيدة وفي هذه المرحلة يساعد المعلم الطلبة في

 ويمكن أن يتم استخالص ،تقويم المحاكاة وربطها بالمحتوى المطلوب دراسته وبالعالم الحقيقي الواقعي
 ن طريقة بداية من المناقشات الحرة وانتهاء بإعداد تقارير مكتوبة، أو تعليقات علىالمعلومات بأكثر م

  البرنامج أو أداء مهام تجريبية.
لوحدة األنظمة على عينة من  محوسب بتطبيق برنامج محاكاة في هذه الدراسة وقد قام الباحث

  .طلبة الصف العاشر األساسي لتنمية بعض مهارات ما وراء المعرفة لديهم

 :أمثلة على بعض برامج المحاكاة المحوسبة �

موجود على الرابط  الفيزيائيةبرنامج محاكاة محوسب إلجراء التجارب  -1
http://www.aghandoura.com/PHYSICS.htm  

 .الكيميائية جراء التجاربإلمحوسب محاكاة برنامج  -2

 :المحوسبةخطوات تصميم المحاكاة  �

   (87:1994)د حدLierman  المحاكاة الجيدة للتعليم وهي:خطوات تصميم -  
 .المتعلم من حيث عمره وخلفيته العلمية والثقافية تحليل خصائص  .أ 

 .تحديد الهدف التعليمي بدقة  .ب 

مة ئيخضع لمعايير اختيار الوسائط التعليمية من حيث: مال الذىالمحاكاة  اختيار محتوى  .ج 
ئد المتوقع، ومدى توفر فرصة ، ومناسبة التكلفة مع العااً سلف المحدد المحتوى للهدف التعليمي

  . وضوح القواعد وامكانية التعديل واالستخدام التدريب على المهارات، ومدى
  - :الخطوات التالية )210: 1997( زاهروإلعداد تصميم جيد للمحاكاة التعليمية اقترح 

 .محددة ومنطقية وواضحة األهداف أن تكون المحاكاة  .أ 

 .تثير اهتمام المتعلمأن   .ب 

 .التعليمية أهدافهطالب من تحقيق تمكن الأن   .ج 

 .تمس أشياء حقيقية بالنسبة للطالبأن   .د 

 .تعتمد على قواعد بسيطة وأجهزة غير معقدةأن   .ه 

 .تتيح للمعلم فرصة الحصول على استجابات المشتركين فور التنفيذأن   .و 
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 نها.الظروف ويسهل تقييم أداء الطلبة بعد االنتهاء م بما يتالءم مع يل البرنامجيسهل تعدأن   .ز 

ومالئم للمحتوى التعليمي المقرر على والبرنامج الذى اختاره الباحث في هذه الدراسة محدد الهدف منه 
والحصول على تغدية راجعه  البرنامجويتيح للطالب التفاعل مع  في مادة التكنولوجيا طلبة الصف العاشر

  .وتعطي دافعيه للطالب لمواصلة التعلم فوريه
  

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
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  مهارات ما وراء المعرفة: الثانيالمحور 
  

 نشأة مفهوم ما وراء المعرفة: �

       ، ودخل مجال علم النفس المعرفي على يد)Meta-cognition( ظهر مفهوم ما وراء المعرفة
" John Flavell " في منتصف السبعينات، ويعد التفكير ما وراء المعرفي Metacognitive" 

Thinking"  ت تضح هذا من خالل الدراسات الحديثة التي تناوليو من أكثر موضوعات علم النفس حداثة
  .)2012(األحمدي ) ودراسة 2012) ودراسة عكاشة (2013هذا الموضوع كما في دراسة المطارنة (

التربوي، وقد الحظ  حثفي الب ) أول من استخدم مصطلح ما وراء المعرفةFlavell )1976ويعتبر       
األخرى أي أن ما وراء المعرفة  فالفل أن األفراد يقومون بعملية مراقبة لفهمهم الخاص واألنشطة المعرفية

 ،واالستراتيجيات التي يمكن لها أن تنظم تعلمهم م المهام المعرفية واألهدافيتقود التالميذ لالختيار، وتقو 
لذا يجب أن يقوم التلميذ  ،نتيجة إلخفاقهم في ذلك عملية التعلم وغالبا ما يقع األفراد في أخطاء أثناء

  واالستراتيجيات التي يمكن لها أن تنظم عملية تعلمه. باالستفادة من هذه العمليات في تحديد أهدافه
ظهرت على  حدثات التربوية التيستمن أهم الم ما وراء المعرفة مفهوم أن مما سبقيتضح 

من أهمية في عملية التعليم والتعلم، ودراستها تساعد المعلمين في تعليم التالميذ  الساحة التربوية لما لها
كيف يمكن أن ينظموا  تعليمهم باإلضافة إلى والتعلم بعمليات ومنتجات التعليم اً أكثر وعي نكيف يكونو 

وٕاحداثه، لذا كان  في التعليم والتعلم الناجح وحساساً  إلحداث تعلم أفضل، وتلعب ما وراء المعرفة دورا هاماً 
المعرفة لدى التلميذ لتحديد كيف يمكن للتالميذ أن يصلوا إلى  من المهم دراسة كيفية تنمية سلوك ما وراء

  تطبيق العمليات المعرفية  بشكل أفضل.
  مفهوم ما وراء المعرفة: �

 قما فو  -في اللغة بعدة مترادفات منها: ما وراء المعرفة "Metacognition"  استخدم مصطلح
 التفكير حول - التفكير في التفكير - ما وراء اإلدراك - الميتا معرفية -  ما بعد المعرفة -ة المعرف
  المعرفة الخفية. - التفكير

  :)Cox )32:2005 عليه لقويطُ 
  التفكير في المعرفة  .أ 
  التعلم حول التفكير  .ب 
  التحكم في التعلم  .ج 
  المعرفة حول المعرفة  .د 
  التفكير في التفكير  .ه 
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بعملياته المعرفية  يتعلق فيمابأنه: معرفة الفرد  ما وراء المعرفةمفهوم  )Flavell )45: 1976 ويعرف
لديه وكل ما يتعلق بها مثل  ونواتج تلك العمليات والخصائص المتعلقة بطبيعة المعرفة والمعلومات

ه العمليات التقويم النشط وضبط وتنظيم هذ وتستند إلى ،األولويات المالئمة لتعلم المعلومات أو المعطيات
  في ضوء الموضوعات المعرفية أو المعطيات.

  مظاهر مختلفة هي: ةيالحظ أن هذا التعريف يتضمن ثالث
  معرفة الفرد لعملياته المعرفية ونواتج تلك العمليات. -1
 معرفة الفرد لألولويات المالئمة لتعلم المعلومات. -2

  ضبط وتنظيم وتقويم العمليات المعرفية. -3
أنها تعمل كمدير  ة إلى التفكير في التفكير وتحديد "ما نعرفه" و "ما ال نعرفه" كماوتشير ما وراء المعرف
  .)(Blakey & Spence, 1990:89تنفيذي إلدارة التفكير

ما وراء المعرفة إلى عملية "المعرفة حول المعرفة" فإذا كانت المعرفة اإلنسانية مفهوم شير يو 
المعرفة  تعطى للفرد فإن ما وراء المعرفة اإلنسانية تشير إلىتي ال إلى البيانات والمعلومات المتوفرة تشير

  .)(Zachary, 2000:92الفرد ريفكت يةتشير إلى كيف والداخلية وعمليات معالجة المعلومات داخليا 
 ما وراء المعرفة تفكير الفرد في تفكيره الخاص وتتضمن معرفة لنفسه على سبيل مفهوم ويتضمن   

وتتضمن ما  رفه وما تعلمه وتحديد ما يستطيع الفرد عملة لتحسين تعلمه وتحصيله.المثال: تحديد ما يع
المشكالت والتخطيط لما يفعله لحل  وراء المعرفة مهارات اإلدراك واإلحساس بالمشكالت وتحديد عناصر

  .)(Fisher, 2005:17 نشاط حل المشكالت م نتائج تفكيره الخاص أويالمشكالت ومراقبة تقدمه وتقي
  ما وراء المعرفة معرفة الفرد أو اعتقاداته حول ثالثة عوامل: مفهوم شمليو 

للمعرفة ومعرفة  معرفته لطبيعة معرفته الخاصة به أو طبيعة معارف اآلخرين وكأنه معالج معرفي -1
  مهامه واحتياجاته وكيف يحقق المطلوب في ضوء المعطيات.

على  االستراتيجيات المعرفية التي تعملاالستراتيجيات الالزمة ألداء المهمة ( وبمعنى آخر:  -2
 األهداف ). تحقيق

  استراتيجيات ما وراء المعرفة التي تعمل على مراقبة تقدم االستراتيجيات المعرفية. -3
مسئولة عن أنشطة التحكم في  تعد رتبة عليا من عمليات التفكيرويتضح من ذلك أن ما وراء المعرفة 

وتعد ما وراء المعرفة مكون مهم في ، انجاز المهام الموكلة للفرد عنالعمليات المعرفية التي تعد مسئوله 
  .تخاطب قدرة التلميذ على التحليل والتأمل وفهم ما يمتلكه من معرفة وعمليات تعلم وهي ،عملية التعلم

ما وراء المعرفة بأنها مهارات عقلية تمكن الفرد من الوعى بتفكيره وعملياته المعرفية،  يعرف الباحثو 
  يفية توظيفهما، ومراقبتهما، وتقويمهما.وك
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  طبيعة ما وراء المعرفة: �
علم النفس المعرفي  من التكوينات النظرية المعرفية المهمة في واحداً  يعد مفهوم ما وراء المعرفة

 تطبيقات متعددة على المستويين النظري والتطبيقي، وقد أجرى عليه براون ملموساً  ولقي اهتماماً ر المعاص
من  همية البالغة لدور كل لف المجاالت األكاديمية وتوصل من خالل هذه التطبيقات إلى األفي مخت

  .)400: 1996 ،الزياتالمعرفة وما وراء المعرفة في التعلم الفعال (
من الفرد  من أعلى مستويات التفكير حيث يتطلب - التفكير ما وراء المعرفي - ويعد هذا النمط من التفكير

من أشكال التفكير  بصورة مستمرة كما يعد شكال رفكلكي يت التخطيط والمراقبة والتقويم أن يمارس عمليا
  .)207: 2004، التفكير (العتوم الذي يتعلق بمراقبة الفرد لذاته وكيفية استخدامه لتفكيره أي التفكير في

معالجة  في والتفكير ما وراء المعرفي هو مهارات عقلية معقدة تعد من أهم مكونات السلوك الذكي
التفكير لحل  قوم بمهمة السيطرة على جميع نشاطاتيالمعلومات وينمو مع التقدم في العمر والخبرة و 

  .)330: 2006،درار ( متطلبات التفكيرهة مواجالمشكلة باستخدام القدرات المعرفية للفرد بفاعلية في 
 تنمية الخدمة أي انه يمكن وما وراء المعرفة هي جزء مهم من القدرات اإلنسانية المساعدة على

وتشير ما وراء  النظر إلى ما وراء المعرفة على انه قدرة من القدرات التي تؤدي إلى زيادة خبرة التلميذ.
  .)(Imel, 2002:15المعرفة إلى قدرة التالميذ على إدراك ومراقبة عمليات التعلم

على مستوى  ر وليس نمطا عاديا بل نمطنمطا من أنماط التفكي ُيعد ويتضح مما سبق أن ما وراء المعرفة
العمر ويمكن تنميتها من  في تنمية خبرات األفراد وتنمو مع التقدم في اً ا مؤثر من التفكير ويعد جزءً  عالٍ 

  خالل التعليم والتدريب.

 أهمية ما وراء المعرفة: �

أن ما  إلي) 2008ودراسة الحارثي( )2012(عكاشةمثل دراسة  التربوية الدراساتالعديد من تشير 
بقى على وعي الفرد لذاته، ولغيرة في أثناء التفكير وراء المعرفة تمثل أعلى مستويات النشاط العقلي الذي يُ 

في حل المشكلة ومراجعتها، وما يتضمن ذلك من مهارات التخطيط، والمراقبة، والتقويم، وما تتطلبه ما 
ة الستحضار المعلومات التي يحتاجها، والوعي وراء المعرفة من قدرة الفرد على بناء إستراتيجية مناسب

، كل ذلك يسهم في تطوير العمليات العقلية لدى المتعلم، ونمو مهاراته المعرفية االستراتيجيةالتام بهذه 
  وبالتالي تحسين تعلمه.

 لذا فإنه من الضروري مساعدة التلميذ على التفكير الذاتي والقدرة على كسب المهارات غير
وقدرات  عرفة معينة والتي يمكن ممارستها على معارف مختلفة بمعنى امتالك معارفمرتبطة بمال

  واستراتيجيات ما وراء المعرفة .
 ىتحسين قدرة األفراد عل فيومن هنا تكمن أهمية التدريس فوق المعرفي ( ما وراء المعرفة ) 
ا يفكرون، ويحددون الخطوات الفهم واالستيعاب، وتحسين وعيهم بتفكيرهم، ووصف ما يدور بأذهانهم، عم
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التي اتبعـوهـا، والصعوبات التي واجهوهـا، وما يحتاجون إليه إلكمال النقص في معلوماتهم، وكيفية قيامهم 
  بعمليات التخطيط والمراقبة والتقويم.

واستنادا إلي ما سبق نالحظ مدي أهمية امتالك المتعلم لمهارات ما وراء المعرفة، حيث أنها 
إلحداث التكامل بين المحتوي  يةضرور األساس في تنمية القدرات العقلية لديه، وكذلك تعتبر حجر 

ومن هنا يكمن دور تلك  التعليمي وطرق التدريس مع مهارات ما وراء المعرفة داخل المقرر المدرسي،
  لفة.المهارات في إحداث هذا التكامل وٕاكساب المتعلم القدرة علي التفاعل مع المواقف الحيوية المخت

ضرورة حتمية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، كما  المعرفةما وراء كما تعتبر مهارات 
 لهذه ، في المراحل التعليمية المختلفة، وذلك لماالتكنولوجياتعد هدفا من األهداف العامة للتدريس لمادة 

لديهم بما يمكنهن من أن لمادة من دور في تطوير حياة الطالب، والكشف عن مواطن القوة والضعف ا
لمجتمعهم، وقادرين علي اتخاذ قرارات سليمة من خالل الموضوعات المقررة منتجين يكونوا مواطنين 

  بالمادة.
دراسة  وتلعب ما وراء المعرفة دورا هاما وحساسا في التعلم الناجح وٕاحداثه لذا يجب السعي إلى

العمليات المعرفية  ة التالميذ على أن يصلوا إلى تطبيقكيفية تنمية ما وراء المعرفة لدى التالميذ ومساعد
وتجهيز المعلومات) بشكل أفضل  نجاز المهمة من فهم، وتذكر، وانتباه،إ (العمليات التي تهتم بتحقيق و 

  .)(Livingston, 1997:86ما وراء المعرفة ممارسةمن خالل 
وأحد  ضرورياً  رفة يعد أمراً ما وراء المع يوظف استراتيجيةويتضح مما تقدم أن التعلم الذي 

 التعليم والتعلم الناجح، وما وراء المعرفة هي قدرة مهمة من القدرات اإلنسانية التي تساعد متطلبات
  التلميذ. ها، ومن ثم تساعد على تنمية خبرةنالتالميذ على زيادة وعيهم بتعلمهم وبالخبرة التي يكتسبو 

الميذ إدراك تفكيرهم بصورة أعلى فأنهم بذلك يمكن أنه إذا استطاع الت )58: 1998( كوستا ويرى
يصفوا  ما يعرفونه وما يحتاجونه من معرفة، وهم أيضا يمكن أنو أن يصفون ما يدور في رؤوسهم  لهم

هم في هذه  حل المشكلة، وأن يضعوا الخطوات في تسلسل ويوضحوا أين اخطة عملهم قبل أن يبدأو 
المشكلة، وفي النهاية  أن يبتعدوا عن الطرق المسدودة أثناء حلالسلسلة أثناء حل المشكلة، وهم يمكن 

يطبقوا الجوانب المعرفية بشكل  يعددوا مدى نجاحهم في تحقيق الخطة الموضوعة وهم بذلك يمكن أن
  صحيح عندما يصفوا مهاراتهم في التفكير واستراتيجياتهم.

وٕانما يمكن أن تغرس في  وراء المعرفة ال تورث إلى أن ماThamraksa(112:2004)  ويشير
  .التالميذ من خالل مواقف مباشرة يتم تقديمها للتالميذ

  من منطق أنه يسعى إلى: التعليم والتعلم ةعمليل يضرور تنمية ما وراء المعرفة  مما سبق أنويتضح 
  المعطاة. مساعدة التالميذ على إدراك ما ال يعرفونه وما يعرفونه في أنشطة الدراسة والمهمة .1
 قدرة التالميذ على تصميم خطط لتعلمهم، وتنفيذها ومتابعة مدى تحقيقها ألهدافها. تنمية .2

 الذاتي. نقل القدرة على تحمل المسؤولية من المعلمين إلى التالميذ، وتدريبهم على التعلم .3
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 التعليم والتعلم، مساعدة التالميذ على تنمية قدراتهم على مراجعة وتنظيم أنشطتهم المعرفية في عمليتي .4
 لتنظيم الذاتي.لباإلضافة إلى الوعي بالذات وهي شرط 

كيف تعليمهم  لتفكيرهم باإلضافة إلى بعمليات ونواتج التعلم، وأكثر إدراكاً  جعل التالميذ أكثر إدراكاً  .5
 ينظمون تلك العمليات إلحداث تعلم أفضل.

 وأكثر قدرة على االنتقال إلى مواقف جديدة. جعل التعلم أبقى أثراً  .6

 وصف عمليات تفكيره وٕاظهار ما يدور في رأسه. القدرة علىميذ لتالا اكساب .7

 لحياة.لالتعلم من حجرات الدراسة لجعلها أسلوب  عمليةنقل  .8

 تنمية خبرات التلميذ نتيجة إلدراك عمليات تفكيره. .9

االضطرابات  التقليل من صعوبات التعلم التي قد تواجه التلميذ نتيجة إلدراكه إلمكانياته وتقليل .10
 لضغوط النفسية التي قد تنتابه.وا

 مكونات ما وراء المعرفة: �

أن ما وراء المعرفة  Lindstrom (28:1995)و  Bruer(35:1995) يرى التربويون أمثال
أنماط تفكير في ضوء إدراكه ألساليب التحكم والضبط  تسعى إلى توعية المتعلم بما يستخدمه من

  استيعاب مضامين التعلم .و لعمليات، وذلك من أجل فهم تنظيم تلك ا ووالسيطرة على عمليات التعلم 
   :نقسم إلى مكونين رئيسينتما وراء المعرفة  أن  )135:2004(عفانة والخزندار  ومن هذا المنطلق يرى

  الوعي الذاتي بالمعرفة.  -أ 
  التنظيم الذاتي للمعرفة.  -ب 

  ) يوضح ذلك:1-2والشكل (
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  إعطاء مخطط. -           تعديل نمط.  -     .تحديد استراتيجيات -            الوعي بشروط.  -       دراك خطوات.إ -         الوعي بالمفاھيم.  -
  .تعديل نتاجات -   تبديل إستراتيجية.  -             وضع خطط.  -              إدراك أسباب.  -        معرفة نماذج.  -    الوعي بالمصطلحات.  -
  توضيح أخطاء. -        تحسين سياق.  -            بناء خطوات.  -           إعطاء مبررات.  -         معرفة حلول. -          رموز. الوعي بال -
  عمل معالجات. -       التأكيد من حل.  -           إدراك عWقات. -             تحديد معايير.  -        معرفة تراكيب. -         الوعي بالقوانين.  -

  .تنظيم تفكير -                                         تھيئة ظروف. -              حل مشكWت.  -                                                             

  
  )1-2شكل (

 ت ما وراء المعرفةمكونا

 التنظيم الذاتي للمعرفة الوعي الذاتي بالمعرفة

  المعرفة
 المفاھيمية

  المعرفة
 ا�جرائية

  المعرفة
 السياقية

  تنظيم
 المعرفة

  تقويم
 المعرفة

  إدارة
 المعرفة
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  أن: الشكل السابق يتضح ومن خالل
  : الوعي الذاتي بالمعرفة:من مكونات ما وراء المعرفة هو المكون األول

  ويتضمن هذا المكون ثالثة أنواع رئيسة من المعرفة وهي كما يلي:       
  
   :)Conceptual Knowledge( المعرفة المفاهيمية -1

  وهي كما يلي: أنواع مختلفة من المعارفوهذه المعرفة تتضمن 
وعالقة  مل معها وٕادراكه لمكوناتهاالوعي بالمفاهيم: ويعني ذلك معرفة المتعلم بالمفاهيم التي يتعا  -أ 

  تلك المفاهيم فيما بينها.
أو  الوعي بالمصطلحات: وهي إدراك معنى المصطلحات العلمية أو الرياضية أو االجتماعية  -ب 

 االقتصادية أو غيرها، والذي تعنيه تلك المصطلحات في مضمونها.

مضمون  ي إذا جاءت ضمنالوعي بالرموز: وهي فهم وٕادراك معني الرموز المجردة وماذا تعن  - ج 
 معين، وهل تلك الرموز ذات مغزى أم ال.

وضعي  الوعي بالقوانين: ويقصد بذلك معرفة مكونات القانون سواء أكان في العلوم أو قانون  -د 
  صلة. إداري أو قانون دستوري أو غيره، ومعرفة عالقة هذا القانون بقوانين أخرى ذات

  :) Procedural Knowledge( المعرفة اإلجرائية -2
  وهذه المعرفة تتضمن أنواع مختلفة من المعارف وهي كما يلي:

حل  إدراك خطوات: بمعنى معرفة المتعلم بالخطوات التي قد يتبعها في وصوله للهدف أو في  -أ 
معرفة  دون التطرق إلى الحل أو تنفيذ الخطة للوصول إلى الهدف، بل هي مسألة رياضية ما،

  بإجراء شيء معين وليس تنفيذه.
معين،  معرفة نماذج: إي إدراك أنواع معينة من األشكال أو المخططات التي تتعلق بمضمون  -ب 

 وذلك من خالل الوعي بخطوات تكوينها أو تنظيمها.

 لمسألة في معرفة حلول: وهذه المعرفة تشير إلى طرق الحل لمسألة أو مشكلة معينة سواء أكان  - ج 
وأسلوب  يع المتعلم هنا إدراك خطوات الحلأو مشكلة اجتماعية معينة، حيث يستط الرياضيات
 المشكلة. التعامل مع

بناء  هذا يعني وعي المتعلم بكيفية تركيب جملة معينة أو رسم نموذج محدد أوو معرفة تراكيب:   -د 
 خطة معينة أو تركيب جهاز حاسوب، أي الوعي بخطوات البناء والتراكيب.
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  :) Contextual Knowledge( المعرفة السياقية -3
  وهذه المعرفة تتضمن أنواع مختلفة من المعارف وهي كما يلي:

سلوك  الوعي بشروط: أي إدراك ظروف تعلم مشكلة معينة أو إعطاء شروط لحدوث تعلم أو  -أ 
شروط معينة  معين، إذ ال يمكن لهذا السلوك ولهذا الموقف أن يحدث إذا لم يكن هناك ظروف أو

  لحدوثه.
شيء  تعلم أن يفهم موقف معين إال إذا أدرك أسباب معينة لوجودإدراك أسباب: إذ ال يمكن للم  -ب 

 ما.

الضعف في  إعطاء مبررات: ويقصد بذلك وضع مبررات لحدوث ظاهرة معينة، وتوضيح نقاط  - ج 
 تلك الظاهرة أو الموقف، أي توضيح لماذا لم يتمكن المتعلم من حل مسألة.

أن  ث تفاعل ما ينبغيدلكي يح الً فمث تحديد معايير: أي بمعنى وضع معايير أو وحدات للقياس،  -د 
 تتوفر معايير في مواد التفاعل حتى يحدث هذا التفاعل.

حلها  حل مشكالت: بمعنى فهم المسألة أو المشكلة سواء كانت نمطية أو غير نمطية ومحاولة  - ه 
ويستطيع  باستخدام إستراتيجية معينة ونعني بالمشكلة النمطية هي التي مرت سابًقا على المتعلم

  أن يستعين بخطوات الحل في مسألة مشابهة.
من مكونات ما وراء المعرفة الثاني المكون إلى  )135:2004عفانة والخزندار (يشير  اإلطاروفي هذا 

  : التنظيم الذاتي للمعرفة: هوو 
  ويتضمن هذا المكون ثالثة أنواع رئيسة من المعرفة وهي كما يلي:         

  :) Management of Knowledge( إدارة المعرفة -1
  

  وهي كما يلي: أنواع مختلفة من المعارفوهذه المعرفة تتضمن 
  والتخطيط لها. تحديد استراتيجيات: إي اختيار إستراتيجية محددة ذات قيمة وفائدة إلدارة المعرفة  -أ 
 .وضع خطط: حيث تتطلب إدارة المعرفة وضع خطط لتنفيذ مهمة معرفية معينة  -ب 

 معينة. ى يتطلب تكوين مجموعة من الخطوات المرتبة إلنجاز مهمةبناء خطوات: وهذا المستو   - ج 

فال  إدراك عالقات: وهذا يعني فهم العالقات القائمة بين الجوانب المختلفة للموقف المعرفي،  -د 
القائمة  يمكن لمتعلم أن يعي المضامين المعرفية بدون أن يدرك تسلسل تلك المضامين والعالقات

 بين مفاهيمها ومكوناتها.

المالئم  تهيئة ظروف: لكي يتم إنجاز المهمة وٕاتقانها ينبغي أن تتوفر الظروف أو المناخ الصفي  - ه 
 لتحصيل تلك المهمة.
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  :) Evaluation Knowledge( تقويم المعرفة -2
  وهي كما يلي: أنواع مختلفة من المعارفوهذه المعرفة تتضمن 

 تعلمه أو أنماط السلوك التي يستخدمها تعديل نمط: وهذا يعني أن يقوم المتعلم بتعديل أسلوب  -أ 
  ومحاولة تغيير هذا النمط في ضوء مبررات مقنعة.

تكن مفيدة  التي استخدمها في تحقيق أهداف لم االستراتيجيةتبديل إستراتيجية: قد يرى المتعلم أن   -ب 
عديل إلى ت في تنمية قدراته وفي تحسين مهاراته تجاه مهمة معينة أو موقف محدد، فيلجأ المتعلم

 بأخرى أكثر فائدة. االستراتيجيةتلك 

ويجد أن  تحسين سياق: بعد أن يستخدم المتعلم أسلوب معين في طرح أفكاره في أسلوب محدد،  - ج 
باستخدام  يلجأ إلى إعادة صياغة السياق بصورة أفضل اً أو معبر  ا األسلوب لم يكن مقنعاً هذ

 .اً مقنع و اً وضوع ليصبح جذابلتحسين سياق الم أسلوب معين في طرح المضامين الفكرية

فرضية  التأكد من حل: وهو أسلوب يستخدمه المتعلم للتأكد من صحة موضوع أو فكرة معينة أو  -د 
  خاصة، وذلك إلعطاء ثقة بالخطوات التي استخدمها.

  :) Regulation Knowledge( تنظيم المعرفة -3
  وهي كما يلي: أنواع مختلفة من المعارفوهذه المعرفة تتضمن 

المخطط  عادة مخطط: في ضوء الكشف عن نقاط القوة والضعف ليستطيع المتعلم إعادة تنظيمإ  -أ 
عدم  أو الخطوات التي يستخدمها في التعليم أو التفكير وذلك بعد أن يضع يده على أخطاء

  وصوله إلى األهداف المطلوبة.
البيئة  اجعة المتوفرة فيتعديل نتاجات: يستطيع المتعلم تعديل نتاجات معينة من خالل التغذية الر   -ب 

 الصفية أو من خالل تعديل نفسه.

وذلك من  توضيح أخطاء: ويعني ذلك توضيح األخطاء وكيفية حدوثها أين تحدث ومتى تحدث،  - ج 
 أجل تالشيها والتخلص منها في تفكيره أو في أساليب التعلم التي يستخدمها.

المستخدمة  ألنماط التفكير تعلم أوعمل معالجات: ويقصد بذلك إجراء معالجات فورية لخطوات ال  -د 
 وذلك يتم من خالل المتابعة والمراجعة. ثالً ل مسألة علمية محفي 

 علمتوهذا المستوى يعد أعلى مستويات ما وراء المعرفة وهذا يعني أن يقوم الم تنظيم تفكير:  - ه 
  .ابتنظيم تفكيره من حين آلخر بصورة شاملة، وذلك طبًقا للظروف واألحوال التي يمر به

هو بنفسه في  ويرى الباحث أن المتعلم يجب أن يدرك ماهية عمليات التفكير وخاصة التي يستخدمها
التعلم المختلفة حتى يختار  التعلم، وكذلك يجب أن تكون لدى المتعلم المعلومات الكافية عن استراتيجيات

  أنسبها بالنسبة له ليستخدمها في المواقف التعليمية التي يمر بها.
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 ما وراء المعرفة:رات مها �

بــالرغم مــن اخــتالف البــاحثين حــول الجــذور التاريخيــة لظهــور مفهــوم مــا وراء المعرفــة، وتعــدد تعريفــات هــذا 
 مــن الســلوك  أصــنافمجمــل هــذه التعريفــات تؤكــد أن مفهــوم مــا وراء المعرفــة يــرتبط بثالثــة  المفهــوم، إال أن

  وهي: )91: 2003(عبيد وعفانةكما ذكرها العام 

 رفة الفرد عن عمليات فكره الشخصي ومدى دقته في وصف تفكيره.مع  -أ 

التحكم والضبط الذاتي ومدى متابعة الفرد لما يقوم به عند انشغاله بعمل عقلي مثل حل مشكلة معينـة   -ب 
 ومراقبة جودة استخدام الفرد لهذه المتابعة في هدي وٕارشاد نشاطه الذهني في حل هذه المشكلة.

ته الوجدانيــة فيمــا يتعلــق بفكــره عــن المجــال الــذي يفكــر فيــه ومــدى تــأثير هــذه معتقــدات الفــرد وحدســيا  - ج 
  المعتقدات في طريقة تفكيره.

أن اكتساب   Lindstorm(28:1995) و Beeth(9:1998)من أمثال  هذا وقد أكد العديد من الباحثين
  مهارات ما وراء المعرفة والوعي بها تساعد المتعلم على:

 بي الفعال.الفهم والتعلم االيجا - 

 اكتساب عادات جديدة في التفكير. - 

 اكتساب مهارات عقلية تمكنه من التعلم الذاتي المستقل. - 

 التحكم في التفكير. - 

 تحسين قدرته على الفهم واالستيعاب والتخطيط واإلدارة وحل المشكالت. - 

القــدرة اكتسـاب مهــارات عقليــة و علــى يتضـح ممــا ســبق أن مهـارات مــا فــوق المعرفــة تسـاعد المــتعلم   
  .على الفهم واالستيعاب، وكذلك اكتساب عادات جديدة في التفكير بشكل عام

 ما وراء المعرفة:المتعلقة بمهارات  تصنيفاتال �

هناك تصنيفات مختلفة لمهارات ما ما وراء المعرفة نجد أن مهارات تصنيفات الباحثين ل ىعل باالطالع
   كالتصنيفات التالية: مجالين رئيسين فمنهم من صنفها إلى المعرفةوراء 

  : )656:  2002 ،لطف اهللا(المشار إليه في دراسة  )1998تصنيف يور وزمالئه (  -1
  ما وراء المعرفة إلى المهارات التالية: مهارات صنفتم توفيه 

 شمل التخطيط، والتنظيم، والتقويم.تاإلدارة الذاتية للمعرفة: و   -أ 

  الشرطية. قريرية، والمعرفة اإلجرائية، والمعرفةالتقويم الذاتي للمعرفة: ويشمل المعرفة الت  -ب 
   :)110: 2004 ،الشربيني والفرحاتي(المشار إليه في دراسة  )1982كلو (تصنيف  -2
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  ما وراء المعرفة إلى المهارات التالية: مهارات صنفتم توفيه 
 والمتعلقةالمخزونة داخل اإلنسان وعي الفرد بتفكيره وتفكير اآلخرين، ويحدد ذلك كم المعارف   -أ 

  بخبرته مع اآلخرين.
  العمليات التنفيذية: وتتضمن  نوعين من االجراءات يقوم بهما الفرد وهما:  -ب 

نجاح الفرد في توزيع وتقسيم العمل المطلوب للمهمة، وترتيب   ىالتنظيم االجرائي: ويعني مد - 
 الخطوات المطلوبة لها.

ت العمل وتنقيحها وتوقع ما الوعي االجرائي: وتحدد مدي نجاح الفرد في مراجعة خطوا - 
  .ستكون عليه النتائج

  كالتصنيفات التالية: مجاالت رئيسية ةإلى ثالث صنف مهارات ما وراء المعرفةوهناك من الباحثين من 

  :)100: 2005 ،محسن( المشار إليه في دراسة ) 1998تصنيف مارزانو وزمالئه (  -1
  هارات التالية:ما وراء المعرفة إلى الم مهارات صنفتم توفيه  
 تتضمن:و مهارات التنظيم الذاتي:   -أ 

  الوعي بقرار إنجاز المهام األكاديمية. - 
  االتجاه اإليجابي نحو المهام األكاديمية. - 
  ضبط االنتباه بإنجاز المهام األكاديمية. - 

 وتشمل:المهارات الالزمة ألداء المهام األكاديمية:   -ب 

  المعرفة التقريرية. - 
  ة.المعرفة اإلجرائي - 
 المعرفة الشرطية. - 

  مهارات التحكم اإلجرائي (التنفيذي): وتشمل:  - ج 
  مهارات تقويم الطالب لمعارفهم قبل وأثناء وبعد المهام. - 
  مهارات التخطيط المتعمد والمتروي لخطوات واستراتيجيات إنجاز المهام. - 
  .هاممهارات التنظيم الالزمة إلكمال المهام وضبط ومراقبة التعلم وٕانجاز الم - 

   :)7:2000(تصنيف وليم عبيد -2
  من السلوك العقلي هي:أنواع  ةتضمن ثالثتما وراء المعرفة  مهارات أن  ىير والذي     

 معرفة الفرد عن عمليات فكره الشخصي ومدى دقته في وصف تفكيره.  -أ 

 كلةمش التحكم والضبط الذاتي ومدى متابعة الفرد لما يقوم به عند انشغاله بعمل عقلي مثل حل  -ب 
 المشكلة. حللمعينة ومراقبة جودة استخدام الفرد لهذه المتابعة في إرشاد نشاطه الذهني 
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 هذه معتقدات الفرد وحدسياته الوجدانية فبما يتعلق بفكره عن المجال الذي يفكر فيه ومدى تأثير  - ج 
  .تفكيره طريقة المعتقدات في

من  ةمجاالت رئيس ةثالث ىإل صنف ما وراء المعرفة والذي: )50-48: 1999(تصنيف جروان -3
المهارات وهي مهارات التخطيط ومهارات المراقبة والتحكم ومهارات التقييم ويندرج تحت كل مجال 

  :مجموعة من المهارات الفرعية كاالتي
   :)Planning( التخطيط اتمهار  -أ

   المتعمدة  األنشطة عني وضع الخطط واألهداف وتحديد المصادر الرئيسة قبل التعلم، وتشير إلىتو       
       وتتضمن المهارات التالية: التي تنظم كافة عمليات التعلم،    

  .دقيقاً  . تحديد الهدف المراد تحقيقه تحديداً 1
  التنفيذ المناسبة للمهمة المطلوب تنفيذها. استراتيجية. اختيار 2
  .. ترتيب تسلسل الخطوات أو العمليات3
  .محتملة. تحديد الصعوبات واألخطاء ال4
  .. تحديد طرق معالجة الصعوبات5
  تحديد الوقت الالزم للتعلم.. 6
  .  . التنبؤ بالنتائج المرغوبة7
  

  :)Monitoring and Controlling( مهارات المراقبة والتحكم - ب
  وتتضمن المهارات التالية:     عملية ضبط ومراقبة تنفيذ الخطة المحددة سلفاً وتعني      

  .الهدف في بؤرة االهتمام. اإلبقاء على 1
  .. معرفة متى يتحقق هدف فرعي2
  .. الحفاظ على تسلسل الخطوات أو العمليات3
  .. معرفة متى يجب االنتقال إلى العملية التالية4
  .اكتشاف العقبات واألخطاء. 5
  .معرفة كيفية التغلب على العقبات، والتخلص من األخطاء. 6

  : )Evaluationويم(مهارات التق -ج
   عملية مقارنة النتائج المحققة  يأو ه عملية التأكد من مدى تحقق األهداف المحددة سلفاً  وتعني    
  المهارات التالية: مع األهداف المعدة مسبقا، وهي تشتمل على    

   .يم مدى تحقق األهدافو . تق1
  . الحكم على دقة وكفاءة النتائج.2
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  .تيم مدى مالئمة األساليب التي استخدمو . تق3
  .الصعوبات واألخطاء ىيم كيفية التغلب علو . تق4
  .المستخدمة وكيفية تنفيذها يم فاعلية الخطة أو االستراتيجيةو . تق5

  ما وراء المعرفة نستخلص ما يلي:مهارات  من العرض السابق لتصنيف
 يجب وضع التالميذ في مواقف طبيعية ومشكالت تستدعي قيامهم بأنشطة وعمليات تفكير تنمي -1

 يهم استخدام أساليب التعلم والضبط والتقويم الذاتي والتي تمثل في مجملها أحد محددات التفكيرلد
 الفعال.

مهارات ما وراء المعرفة تشير إلى وعي التلميذ وٕادراكه لما يقوم بتعلمه وقدرته على وضع خطط  -2
بة لتحقيق هذا محددة لتحقيق الهدف من تعلمه، وكذلك قدرته على استخدام االستراتيجية المناس

الهدف وٕامكانية تعديل هذه االستراتيجية واختيار استراتيجيات جديدة وكذلك قدرته على مراجعة 
 وتقويم ذاته.

ث في غيبٍة عن العقل أو غفلٍة ما وراء المعرفة مفهوم فردي خاضع لتفكير التلميذ ذاته، وال تحد -3
ه، وكما أنها تساهم في حل تعتمد على يقظة التلميذ ووعيه بالمدركات التي تحيط ب بل

 المشكالت، وذلك   لقدرتها على التحكم والسيطرة بخطط منظمة وموجهة.

ما وراء المعرفة في التعليم يجعل العملية التعليمية تتحول من تحصيل كم مهارات ن استخدام إ -4
تعلم معرفي إلى القدرة على تحصيل المعرفة بالبحث الذاتي، ومن خاللها يمكن خلق وعي لدى الم

بعملياته التفكيرية، وهذا يعمل على دفع الطالب إلى تحقيق الهدف التعليمي الذي خطط له وتقويم 
الطريقة التي حقق بها هذا الهدف مع األخذ بعين االعتبار أن التفكير فوق المعرفي هو عملية أو 

حنا سؤاًال ما على إجراء داخلي يقوم المتعلم به، وقد ال يعي المتعلم أنه يقوم به، فمثًال لو طر 
المتعلم واستغرق وقت قبل اإلجابة فسوف يكون تفسيرنا للوقت المستغرق في اإلجابة هو واحد من 

إما أن المتعلم ال يعرف إجابة السؤال أو أن المتعلم قد يقوم بمراجعة اإلجابة وتنظيم  ،اثنين
  خطوات تفكيره.

والذي يتضمن ثالثة  خير لجروانوراء المعرفة األتصنيف مهارات ما  في هذه الدراسة الباحث ىتبنقد و 
ويندرج تحت كل مهارة مجموعة  مهارة التخطيط ومهارة المراقبة والتحكم ومهارة التقويم مهارات رئيسية وهي
لمالئمته لطبيعة الدراسة التي يقوم بها الباحث  هذا التصنيف نظراً  وقد تبنى الباحث ،من المهارات الفرعية

وإلتمام الدراسة بشكل سليم قام الباحث ببناء ، جزء من المهارات الفرعية ىالدراسة عل ههذ وسوف تقتصر
كما هو موضح  وذلك لالستناد عليها في عملية بناء االختبار قائمة لمهارات ما وراء المعرفة المراد تنميتها

الثالثة (وحدة هذه الدراسة على الوحدة  ألن الباحث اقتصر في)، 4وملحق رقم (في الفصل الرابع 
من أجل تنمية مهارات ما وراء  الوحدةولتدريس هذه  من كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األنظمة)

من ومهارة المراقبة والتحكم ومهارة التقويم، فمهارة التخطيط تلزم  طيطالتخ مهارةالمعرفة لدي الطلبة يلزم 
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من فتلزم  المراقبة والتحكممهارة أما ، الوحدةذه في ه الموجودةأجل األعداد الجيد لدراسة مجموعة األنظمة 
كما لوكان  التطبيق على أرض الواقع فعليًا،  المحاكاةأجل تنفيذ هذه األنظمة وتطبيقها باستخدام برنامج 

عمل تغذيه راجعه و نتائج الومالحظة تأكد من عمل األنظمة بشكل جيد وفعال لللزم مهارة التقويم تو 
  .برنامج المحاكاة كما لو تم تطبيق هذه األنظمة عمليًا في الواقع وذلك باستخدام لألنظمة

 :مهارات ما وراء المعرفة تنميةاستراتيجيات تساعد في  �

تقـود الفـرد إلـى الـتمكن مـن  التـياستراتيجيات ما وراء المعرفة بأنها مجموعة من اإلجـراءات  يعرف الباحث
    هما، ومراقبتهما، وتقويمهما.الوعى بتفكيره، وعملياته المعرفية، وكيفية توظيف

وبمراجعـــة األدب التربـــوي، واســـتقراء العديـــد مـــن الدراســـات والبحـــوث التـــي اهتمـــت بتنميـــة مـــا وراء   
المعرفة واستراتيجياتها المختلفة تبين أن استخدام الطالب الستراتيجيات ما وراء المعرفة فـي مواقـف التعلـيم 

  سهم في تحقيق ما يلي:تيمكن أن و بعث على التفكير المختلفة يساعد على توفير بيئة تعليمية ت

  ).85: 1998. تنمية االتجاه نحو دراسة المادة المتعلمة(الرياشي و مراد، 1

  ).96: 2004. تحسين قدرة المتعلم على تركيز االنتباه(بهلول، 2

  ).124: 2004. استخدام المعلومات وتوظيفها في مواقف التعلم المختلفة(علي، 3

  ).124: 2004قدرة المتعلم على اختيار االستراتيجية الفعالة والمناسبة(علي،  . زيادة4

إضافة إلى ما سبق فان استراتيجيات ما وراء المعرفة تمد المتعلم بالتغذية الراجعـة عـن أدائـه، ممـا يسـاعده 
نبهـا فـي على معرفة جوانب القوة ومحاولة تنميتها، ومعرفـة جوانـب الضـعف، وتحـري أسـبابها، ومحاولـة تج

المواقف المشابهة، كما تساعده على تعلم اتخاذ القرار، حيث يقوم المتعلم بتقويم ذاتـه بنفسـه، والحكـم علـى 
  مدى فاعلية االستراتيجيات المستخدمة في المواقف المشابهة.

بعـــــض  Humel(116:2000)و  Koch(95:2001)مـــــن أمثـــــال  البـــــاحثين بعـــــضاقتـــــرح وقـــــد   
   -:في تنمية مهارات ما وراء المعرفة منها التي تساعدستراتيجيات اال

 خرائط المفاهيم.استراتيجية  .1

 .العصف الذهنياستراتيجية  .2

 تنبأ، الحظ، اشرح.استراتيجية  .3

 لتفكير لنموذج الحظ، اعكس، اشرح.استراتيجية  ا .4

 التساؤل الذاتي.استراتيجية  .5

 إعادة صياغة أفكار وأقوال الطالب.استراتيجية  .6
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 دوار.لعب األاستراتيجية  .7

 كتابة التقارير والمذكرات اليومية.استراتيجية  .8

 االختيار القصدي الواعي.استراتيجية  .9

 توليد األسئلة.استراتيجية  .10

 إعطاء الثقة والتقدير.استراتيجية  .11

 الرسوم التخطيطية.استراتيجية  .12

 التفسير.استراتيجية  .13

 عدم قبول كلمة ال أستطيع.استراتيجية  .14

 .استراتيجية األسئلة الذاتية .15

 .استراتيجية تدريس األقران .16

 .المحاكاةاستراتيجية  .17

كونها تصنف كأحد استراتيجية المحاكاة أختار الباحث ومن خالل عرض االستراتيجيات السابقة 
  االستراتيجيات التي تساعد على تنمية مهارات ما وراء المعرفة لدي الطلبة.
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@@
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  التصميم التعليمي لبرمجيات التعليم االلكتروني: الثالثالمحور 
  

 :مفهوم التصميم التعليمي �

لتخطيط  منظوميفهناك من يراه بأنه مدخل  ،تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم التصميم التعليمي
لتخطيط وتطوير وتقييم وٕادارة  منظومييه على أنه مدخل وٕانتاج مواد تعليمية فعالة، وآخرون يشيرون إل

العملية التعليمية بفاعلية، وآخرون يشيرون إليه على أنه مجموعة الخطوات واإلجراءات المنهجية المنظمة 
التي يتم خاللها تطبيق المعرفة العلمية في مجال التعلم اإلنساني لتحديد الشروط والمواصفات التعليمية 

نظومة التعليمية بما تتضمنه من مصادر ومواقف وبرامج ودروس ومقررات، ويتم ذلك على الكاملة للم
  .)85:2011كما يشار إليه بأنه العملية التي تحدد كيف سيحدث التعلم (شحاته، ،الورق

وقد أشارت جميع التعريفات على أنه عملية تعنى بتحديد الشروط والخصائص والمواصفات التعليمية 
اث التعليم، ومصادره، وعملياته، وذلك من خالل تطبيق مدخل النظم القائم على حل الكاملة ألحد

وتوجد كثير من  ،المشكالت والذي يضع في االعتبار جميع العوامل المؤثرة في فعالية التعليم والتعلم
يث الشمول النماذج التي تناولت تصميم المواد والبرامج التعليمية، ولكنها اختلفت تبعًا لمستوياتها من ح

والعمق، أو لطبيعة األهداف ونواتج التعلم المستهدفة، أو لمستوى إتقان تعلمها، فمنها البسيط على مستوى 
الوحدات التعليمية أو الدروس، ومنها المركب على مستوى المقررات الدراسية، وال يصلح اختيار نموذج 

تم المفاضلة فيما بينها في ضوء طبيعة واحد لجميع المراحل التعليمية والمواقف التدريسية، ولكن ي
مدخالت النظام وما يرجو تحقيقه من أهداف. وبدراسة النماذج المختلفة للتصميم التعليمي نجد أن هذه 
العملية تتم في ضوء مجموعة من المراحل والتي هي بمثابة خطوات إجرائية رئيسة ومحددة يقوم بها 

لعمليات الفرعية. وٕان اختلفت نماذج التصميم التعليمي في المصمم التعليمي، وقد تتضمن مجموعة من ا
شكلها، إال أنها تتفق في جوهرها من حيث إتباعها خطوات إجرائية محددة تتمثل في عمليات التحليل، 

  والتصميم واإلنتاج، ثم التطبيق فاالستخدام والتقويم.
  هي:و  )96:2009(عثمان  كما ذكرهاوللتصميم التعليمي ثالثة أنواع رئيسة 

نماذج توجيهية وتهدف إلى تحديد ما يجب عمله من إجراءات توجيهية للتوصل إلى منتوجات  -5
 .تعليمية محددة في ظل شروط تعليمية معينة

نماذج وصفية وتهدف إلى وصف منتوجات تعليمية حقيقية في حالة توفر شروط تعليمية محددة  -6
 .مثل نماذج نظريات التعلم

شرح أداء مهمة عملية معينة، وتشتمل على سلسلة متفاعلة من  نماذج إجرائية وتهدف إلى -7
  .العمليات واإلجراءات، ولذلك فكل نماذج التطوير التعليمي تندرج تحت هذا النوع
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 :أهمية التصميم التعليمي �

عدم فاعلية العملية  تتمثل أهمية التصميم التعليمي في كونه العامل الحاسم في فاعلية أو    
دام نظم الوسائل المتعددة فقد أثبتت الدراسات فعالية استخدام نظم الوسائل المتعددة وذلك التعليمية باستخ

إذا ُأحسن تصميمها وٕانتاجها ولكن إذا لم تصمم بطريقة جيدة تراعي المتغيرات والعوامل التربوية والفنية، 
ية لدى المتعلمين، بل قد فلن تقدم الكثير إلى عملية التعلم، بل قد تقلل من جودته وتؤدي إلى آثار سلب

يكون التعليم التقليدي أسرع وأكثر فاعلية واقتصادًا من الوسائل التفاعلية رديئة التصميم وهذا ما أدى إلى 
ذلك إلى االهتمام بالتصميم الجيد لبرامج الوسائل المتعددة، وتوازى مع هذا االهتمام اهتمام أكاديمي 

يبها المختلفة على عملية التعليم لما لها من أهمية بالغة في تحقيق بدراسة أثر استخدام تلك البرامج بأسال
   .)74:2006التعلم اإليجابي (الطاهر، 

ونستطيع أن نقول إن جميع الدراسات التي تناولت التصميم التعليمي أكدت على ضرورة االهتمام     
يفي للوحدة المعدة، بتصميم وتنظيم وحدات التعليم بواسطة الكمبيوتر واالهتمام بالتصميم الوظ

والموضوعات الفرعية التي سوف تغطيها الوحدة كما أن التصميمات الغير متقنة جعلت عدد من 
االنتقادات توجه إلى التعلم والتعليم بالوسائط المتعددة، من بين تلك االنتقادات هو انعزاليتها األمر الذي 

(هوبر) مجموعة من األفكار للمصمم التعليمي  يتناقض واألهداف االجتماعية للتعليم المدرسي ولهذا قدم
لتشاركي االتدريب  تتمثل في عددًا من النقاط وهي االعتماد المتبادل والمسؤولية والتفاعل االيجابي،

 همية التصميم ودورة في العملية التعليميةأوهذا ما يؤكد على  ،وتطوير العمل الجماعي واستمراريته
  .)56:2004(انجلين، 

 :المستخدمة في التصميم التعليميللبرمجيات ألساسية العناصر ا �

 )122:2008(رضوان وآخرون كما ذكرها  المستخدمة في التصميم التعليمي البرمجياتتتلخص عناصر 
  :همابعنصرين 

 العناصر البرمجية مثل: -1

  .Toolbook, Directorبرامج التأليف اإلبداعية مثل برامج   .أ 
  برامج الرسم وتحرير الصور.  .ب 
  الرسوم المتحركة وٕانتاج وتحرير األفالم.برامج   .ج 
  برامج تسجيل وتحرير األصوات.  .د 
  برامج المحاكاة.  .ه 

 عناصر مادية مثل: -2

جهاز حاسب متطور يستخدم في عملية اإلنتاج للبرامج التعليمية يستخدم نظام تشغيل   .أ 
  حديث.
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  أجهزة حاسب بمواصفات حديثة تستخدم في عملية عرض المنتج للطلبة والمستخدمين.  .ب 
  اميرات تصوير عادية ورقمية.ك  .ج 
  ماسحات ضوئية.  .د 
  مشغالت أقراص مدمجة ومضغوطة قابلة للقراءة والكتابة.  .ه 
  معدات وميكرفونات صوتية وغرف صوت معزولة.  .و 
  طابعات ومعدات أخرى.  .ز 

وهذا  المستخدمة في التصميم التعليمي ةعناصر البرمجينالحظ أن برامج المحاكاة ُتعد من ال مما سبق
  .المحاكاة المحوسب في هذه الدراسةبرنامج احث يختار الذي جعل الب

 :اإللكتروني الخصائص العامة لبرمجيات التعليم �

ال بد أن  إن الغرض األساسي لعملية التدريس، هو تسهيل عملية التعلم على وجه العموم، وعليه
  تتمتع البرمجيات اإللكترونية ببعض الخصائص لتحقيق ذلك الغرض.

  - :التالية الخصائص العامة للبرمجيات الجيدة في النقاط )322:2004( لقد حدد الفار
  تشد االنتباه.  .أ 
  تبلغ المتعلم الهدف.  .ب 
  تثير وتساعد على تذكر المتطلبات السابقة للتعلم.  .ج 
  تقدم مواد تعليمية مثيرة.  .د 
  ترشد المتعلم.  .ه 
  تقود إلى اإلنجاز.  .و 
  توفر تغذية راجعة، تتعلق بتصحيح اإلنجاز.  .ز 
  اإلنجاز. تقوم  .ح 
  د على التذكر، ونقل أثر التعلم.تساع  .ط 

 :اإللكتروني أنماط برمجيات التعليم �

ينها ب، من العديد من الدراساتهناك عدد من أنماط البرمجيات التعليمية اإللكترونية، تعرضت لها 
 مجموعة حيث عرضت )2004عيادات() ودراسة 2005(الموسى والمباركودراسة ) 2009قنديل(دراسة 

  - :األنماط التالية
مفاهيم علمية لم سبق  : ويستخدم هذا النوع من البرمجيات، لتقديم وعرضبرمجيات التعلم الخصوصي -1

الخصوصي، حيث يتم تصميم البرنامج،  للطالب أن تعرض لها، وهي تحل محل المعلم أو المدرس
معلومات التي ثم طرح األسئلة للتأكد من أن الطالب قد فهم ال لعرض المادة التعليمية خطًوة خطوة ، ومن
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 الدرس كذلك يمكن للطالب العودة إلى معلومات قد تم شرحها لمراجعتها، ومن ثم تم طرحها من خالل
  اإلجابة عن أسئلتها.

برمجتها بطريقة  : وتعتبر من أفضل وأقوى البرامج التعليمية المحوسبة، إذا تمتبرمجيات المحاكاة -2
الطالب يتعلم من خالل التجربة العملية،  ، التي تركز على أن جيدة، فهي تعتمد على مبدأ الفلسفة البنائية

إلنجاز التجربة، فالطالب يتعلم من خالل التجربة والخطأ  وفيها يسمح للطالب القيام بالخيارات المختلفة
يستخدم  ،سيتعلم المفاهيم المراد تعلمها، والتي صممت تلك التجربة من أجله وٕاعادة المحاولة، وفي النهاية

  النوع من البرمجيات عندما يصعب أو يستحيل إجراء التجربة في الواقع العملي. ل هذامث
تعليمهم  : وهي من البرمجيات المهمة، لشد انتباه الطالب ومحاولةبرمجيات األلعاب التعليمية -3

  التعليمية. المفاهيم العلمية المختلفة، ويمكن استخدام مثل هذه البرمجيات مع مختلف المواد
جاد وعليه إي : تقوم هذه البرمجيات بطرح مسألة، أو مشكلة على المستخدمبرمجيات حل المشكالت -4

استخدام هذا النوع من البرمجيات  من استراتيجيات ومفاهيم، ويمكن كذلك اً الحل باستخدام ما تعلمه سابق
  العمرية. مع مختلف المواد التعليمية، وباختالف المستويات

أو صفحات  : وتقدم هذه البرمجيات المواد التعليمية بشكل فقراتالخاص المتفاعلبرمجيات التعليم  -5
لهذه البرمجية، إال من خالل تفاعل  اً غذية راجعة، وال يتم التعلم وفقعلى شاشة العرض، متبوعة بأسئلة، وت

  المتعلم مع البرمجية.
الطالب  من التفاعل بين اً ميز م اً : وتقدم هذه البرمجيات نمطبرمجيات التدريب الكتساب المهارة -6

استجابته، وفي حالة الخطأ يحصل  والبرمجية بشكل سريع، ثم تعطيه البرمجية تعزيًزا لمدى صحة أو خطأ
  معلومة معينة، يجب مراجعتها قبل استمرار التدريب. الطالب على فرصة أخرى، أو إحالته مباشرة إلى

المتعلم  ات التعليمية، وفيه يحدث تفاعل بين: وهي من أحدث أنماط البرمجيبرمجيات الحوار -7
 اً ، حيث يعتمد أساسالتجريب والبرمجية، بواسطة التحاور باستخدام اللغة الطبيعية، وهو ما زال في مرحلة

كن الحاسب اآللي مَ يُ وبرمجياته المختلفة إلى مترجم  على الذكاء االصطناعي، وفيه يحتاج الحاسب اآللي
  ة .من فهم اللغة الطبيعي

البرمجيات التعليمية شكل من أشكال من خالل العرض السابق يتضح أن المحاكاة المحوسبة تعتبر 
  .يختار استراتيجية المحاكاة المحوسبة في هذه الدراسةالباحث  الذي جعلوهذا  اإللكترونية

 :المحاكاة المحوسبةمعايير تصميم برمجيات  �

وجوب  رمجيات التعليمية اإللكترونية، وأكدت علىمعايير تصميم البالعديد من الدراسات تناولت 
بين تلك  ومن تطبيقها ضمن المواقف التعليمية المختلفةسيتم توافرها في البرمجيات المصممة، التي 

حيث أوردوا المعايير )2004(الفار ) ودراسة2004(زيتون ) ودراسة2005(عبد الحميد الدراسات دراسة
  -:التالية
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  ن خالل البرمجية المصممة بطريقة تسهل قراءتها ومعالجتها.يجب تنظيم المعلومات م .1
  واضحة. عناصر الرسومات والصور ضمن البرمجية التعليمية، ال بد أن يكون لها أهداف .2
  جودة تصميم النص المعروض على الشاشة. .3
  جودة تصميم الشاشة. .4
  ال بد أن تساعد البرمجية على نقل أثر التعلم. .5
  ز المتعلم للمهام التعليمية.مدى إنجا متُقو ال بد أن  .6
  ال بد أن تساعد المتعلم في تذكر المعلومات السابقة. .7
  تبنيها لنظريات تربوية صحيحة في عرضها للمحتوى. .8
  دقة المحتوى وسالمته العلمية. .9

  استخدامها ألنشطة تعليمية مقبولة.. 10
  تتناسب مع قدرات المتعلمين. .11
  تتناسب مع الوقت المخصص للتفاعل معها. .12
  مسبقة بالحاسب اآللي من قبل المستخدم. هيتطلب استخدامها معرف ال .13
  توفر التغذية الراجعة الفورية لكل االستجابات المحتملة من قبل المستخدم. .14
  تعرض األهداف التعليمية بكل وضوح. .15
  تكامل األهداف مع المحتوى. .16
  تتيح استخدام أجزاء محددة من المحتوى المعد ضمن البرمجية. .17

وهذا الذي  في هذه الدراسة في برنامج المحاكاة المستخدم متوفرةاحث أن جميع هذه المعايير وقد وجد الب
   شجع الباحث على اختيار هذا البرنامج دون غيره من البرامج.

 :المحاكاة المحوسبةنماذج تصميم برمجيات  �

كمـا أن  ،يم اإللكترونـيالتي يقوم عليها إنتاج برمجيات التعل المكونات أحد أهم  التعليمي التصميم ُيعد
حيــث أن هــذه  الدراســي، للمحتــوى عــرض وطــرق وأجهــزة تعليميــة مــواد مــن يناســبه مــا تعليمــي موقــف لكــل

ووضــعها فــي أفضــل  المنفــذون مــن إنتاجهــا يــتمكن حتــى بهــا خاصــة مواصــفات وضــع إلــى الجوانــب تحتــاج
  التعليمية. المواقف وكفاءة فاعلية زيادة صورة مما يؤدي إلى

) تعريفــًا لنمــوذج التصــميم التعليمــي بأنــه "تصــور عقلــي مجــرد لوصــف 58: 2003تــرح خمــيس(ولقــد اق
اإلجراءات والعمليات الخاصة بتصميم التعليم وتطويره والعالقات المتفاعلة المتبادلة بينها وتمثيلها إما كمـا 

زودنـا هي أو كما ينبغي أن تكون وذلك بصورة بسيطة في شكل رسم تخطيطي مصـحوب بوصـف لفظـي ي
بإطـــار عمـــل يوجـــه هـــذه العمليـــات ويســـاعد فـــي توضـــيح العالقـــات وفهمهـــا وتنظيمهـــا وتفســـيرها وتعـــديلها 

  واكتشاف عالقات ومعلومات جديدة فيها والتنبؤ بنتائجها".



  42  

ـــدروس والمواقـــف والعمليـــات المصـــادر لتصـــميم ُتســـَتخَدم التـــي التعليمـــي التصـــميم نمـــاذج وتعـــددت  وال
 ومـع معقـد، هـو مـا ومنهـا بسـيط، هـو مـا فمنهـا ذج تصميم بـرامج التعلـيم اإللكترونـي،التعليمية بما فيها نما

 بـين نشـأ قـد االخـتالف ولعـل ، التربويـة العمليـة طبيعـة تقتضـيها مشـتركة عناصـر من تتكون فجميعها ذلك
 مدخل من اشتقت قد النماذج جميع أن ونجد مختلفة، تربوية لمدارس مصمميها النتماء نتيجة النماذج هذه

 والتنفيـــذ، والتطـــوير، والتصـــميم، التحليـــل، وهـــي عناصـــر عـــدة مـــن يتكـــون الـــذي التعليمـــي للتصـــميم الـــنظم
  والتقويم.

 جميــع أســاس هــو  .)A.D.D.I.E( التعلــيم لتصــميم العــام ) أن النمــوذج108:2013ولقــد َذَكــَر عزمــي(
 يضـمن إجرائـي بإطـار المصـمم يـزود التعلـيم تصـميم لعمليـة نظامي أسلوب وهو التعليمي، التصميم نماذج

 أكثــر ولقــد اشــُتَق مــن هــذا النمــوذج األهــداف، تحقيــق فــي وكفــاءة فاعليــة ذات التعليميــة المنتجــات تكــون أن
  التعليم. لتصميم مختلف نموذج) 100( من

  ھو اختصار للكلمات التالية: .)A.D.D.I.E(والمصطلح 
(A):Analysis التحليل   
(D): Design التصميم 
(D): Development التطوير   
(I): Implementation التنفيذ 
(E): Evaluation التقويم 

والــذي يتكــون مــن  .)A.D.D.I.E() يوضــح المراحــل األساســية للنمــوذج العــام لتصــميم التعلــيم 2-2والشــكل(
  خمس مراحل تعتبر هي المكونات المشتركة لجميع نماذج التصميم التعليمي. 

  
  .)A.D.D.I.E( ية للنموذج العام لتصميم التعليم): المراحل األساس2-2الشكل(
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ــيم العــام لتصــميم ) مكونــات النمــوذج117:2013ولقــد وضــح عزمــي( بالتفصــيل وهــو  .)A.D.D.I.E( التعل
  يتكون من التالي:

  :)(Analysis التحليل: األولى المرحلة
 هـــذه خـــاللو  التعلـــيم، لتصـــميم األخـــرى المرحـــل لجميـــع األســـاس حجـــر هـــي التحليـــل تعتبـــر مرحلـــة

 البحـث أسـاليب المرحلـة هـذه تشـمل وقـد لهـا، الممكنة والحلول ومصدرها، المشكلة، تحديد من البد المرحلة
 هــذه مخرجــات وتشــمل المســتهدفة، الفئــة وتحليــل المحتــوى، وتحليــل المهــام، تحليــل الحاجــات، تحليــل مثــل

 بالمشـــكلة وتعريفـــاً  تعليمهـــا، ســـيتم تـــيال المفـــاهيم أو بالمهـــام وقائمـــة التـــدريس، أهـــداف العـــادة فـــي المرحلـــة
 لمرحلـة مـدخالت المخرجـات هـذه وتكـون فعلـه، يجـب مـا وتحديـد المـتعلم وخصـائص والمعوقـات والمصادر
 مــا بينهــا مــن األســئلة مــن عــدد علــى اإلجابــة إلــى التعليمــي المصــمم يســعي التحليــل مرحلــة وفــي التصــميم،

  :يأتي
   المحتوى؟ أهداف ما •
   لألهداف؟ تحقيقاً  الطالب سيظهرها التي فاياتالك أو المخرجات ما •
   المخرجات؟ تقويم سيتم كيف •
   المستهدفة؟ الفئة من •
   للمتعلمين؟ الخاصة الحاجات ما •
   الحاجات؟ تحديد سيتم كيف •

  :)(Designالتصميم : الثانية المرحلة
ـــتم فـــي هـــذه ـــة لتطـــوير األوليـــة والمســـودات المخططـــات وضـــع المرحلـــة وي ـــيم، عملي  إلضـــافةبا التعل

 مـا علـى مخرجاتهـا وتشـتمل والـتعلم، التعلـيم عمليتـي تنفيـذ بكيفية تتعلق التي واإلجراءات األساليب لوصف
  :يلي

 قابلـة بعبـارات الـتعّلم ومخرجات الدرس أهداف على بناء) اإلجرائية األهداف( األداء أهداف تحديد •
  . هدف لكل الناجح لألداء ومعايير للقياس

  . هدف لكل سبالمنا التقويم تحديد •
 سـيكون هـل الطـالب، تعلم كيفية تحديد يتم وفيها األهداف، على بناء التدريس استراتيجيات تحديد •

   غيرها؟ أو التعاونية، المجموعات أو الحالة، دراسة أو المناقشة، خالل من ذلك
  :)Development(التطوير : الثالثة المرحلة

 تعليميـــة مـــواد إلـــى وســـيناريوهات مخططـــات نمـــ التصـــميم عمليـــة لمخرجـــات هـــو ترجمـــة والتطـــوير
 يـتم المرحلـة هـذه وخـالل التعليمـي، المنـتج أو الموقـف مكونـات وٕانتـاج تأليف المرحلة هذه في فيتم حقيقية،
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 األجهـزة ذلـك يشـمل وقـد داعمـة، أخرى مواد وأية فيه، ستستخدم التي التعليمية الوسائل وكل التعليم تطوير
)Hardware( والبرامج )Software(.  

  :(Implementation) التنفيذ: الرابعة المرحلة
 بـــالتعليم أو التقليـــدي، الدراســـي الصـــف فـــي ذلـــك كـــان ســـواء بـــالتعليم، الفعلـــي القيـــام ويقصـــد بالتنفيـــذ

 إلـى المرحلـة هـذه وتهـدف. غيرهـا أو التعليميـة، الحقائب أو الكمبيوتر، برمجيات خالل من أو اإللكتروني،
 إتقــانهم ودعــم الطــالب، فهــم تحســين يــتم أن المرحلــة هــذه فــي ويجــب التعلــيم، فــي عليــةوالفا الكفــاءة تحقيــق

 والتحضــــير للمـــواد الميدانيـــة والتجـــارب التجريبـــي االختبـــار إجـــراء علـــى المرحلـــة هـــذه وتشـــتمل. لألهـــداف
 تعمل التدريسية والنشاطات المواد أن من التأكد المرحلة هذه تشمل أن ويجب البعيد، المدى على للتوظيف

 مـن التأكـد أيضـا المهـم ومـن المـواد، هـذه اسـتخدام علـى وقـادر مسـتعد المعلـم وأن الطـالب، مـع جيد بشكل
  .المختلفة األخرى الدعم وجوانب األجهزة توفر حيث من المالئمة الظروف تهيئة

  :)(Evaluationالتقويم : الخامسة المرحلة
 يــتم التقــويم أن والحقيقــة والــتعلم، التعلــيم اتعمليــ وفاعليــة كفــاءة مــدى قيــاس يــتم المرحلــة هــذه وفــي

 يكون وقد أيضًا، التنفيذ وبعد وبينها المختلفة المراحل خالل أي التعليم، تصميم عملية مراحل جميع خالل
  ختاميًا: أو تكوينياً  التقويم
 المراحل وبين مرحلة كل أثناء مستمر تقويم وهو: (Formative Evaluation) التكويني التقويم •

  . التنفيذ موضوع النهائية بصيغته وضعه قبل والتعلم التعليم تحسين إلى ويهدف المختلفة،
 التعليم من النهائية الصيغة تنفيذ بعد العادة في ويكون :(Summative Evaluation) الختامي التقويم •

 حول قرار اتخاذ في النهائي التقويم من ويستفاد للتعليم، الكلية الفاعلية النوع هذا ويقيم والتعلم،
  عنه. التوقف أو باستخدامه التعليم في االستمرار أو المثال سبيل على التعليمي البرنامج شراء

  :ما يلي .)A.D.D.I.E( التعليم لتصميم العام ومن نماذج التصميم التعليمي التي يمثلها النموذج
  التعليمي التصميم في المشيقح نموذج •
  يالتعليم التصميم في زيتون نموذج •
  التعليمي التصميم في سالم نموذج •
  التعليمي التصميم في الحيلة نموذج •
  الجزار اللطيف عبد نموذج •
 خميس عطية محمد نموذج •
  (Gane & Briggs) نموذج جانييه وبرجز •
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  (Tenson)  تينسون نموذج •
  (Willis) ويلز نموذج •
  (Dick & Carey) وكاري ديك نموذج •
  (Gerlach & Ely) وٕايلي الكجير  ـل للتعليم المنظومي المنحى نموذج •
  (Kemp)  كمب نموذج •
 (Roberts) روبرتس نموذج •
  (Assure) أشور نموذج •
  (Van Patten) باتن فان نموذج •
  (Bergman & Moore) ومور بيرجمان نموذج •
  (Wong & Raulerson) ورولرسون ونج نموذج •
 (Clark & Starr) وستار كالرك نموذج •

مــيس مــن أهــم النمــاذج العربيــة للتصــميم التعليمــي، والــذي ويــرى الباحــث أن نمــوذج محمــد عطيــة خ
ح مكوناتــــه وتفصــــيلها، باإلضــــافة إلمكانيــــة و يمتــــاز بشــــموليته لجميــــع عمليــــات التطــــوير التعليمــــي، ووضــــ

الباحــث فــي عليــه  أعتمــداســتخدامه فــي جميــع المواقــف التعليميــة بمــا فيهــا بــرامج التعلــيم اإللكترونــي، لــذلك 
فلقـــد قـــام الباحـــث بـــاالطالع علـــى نمـــاذج متعـــددة  الـــذي طبقـــه فـــي هـــذه الدراســـة، برنـــامج المحاكـــاةأخيـــار 

لتصــميم وٕانتــاج  ر نمــاذج التصــميم التعليمــي مناســبةللتصــميم التعليمــي  والحــظ أن نمــوذج خمــيس هــو أكثــ
  .برامج المحاكاة

ه ) ولكنــA.D.D.I.Eويــرى الباحــث أن نمــوذج خمــيس يعتمــد علــى النمــوذج العــام لتصــميم التعلــيم (
  يختلف عنه بتفصيل المحاور الخمسة الرئيسة للنموذج مما يزيد من وضوحه وسهولة تطبيقه.

  .)468: 2009 خميس،( التعليمية المواقف لتصميم خميس نموذج) 3-2(الشكل وُيبين
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   أوًال: مرحلة التحليل:

  
  
  
  
  

  :التصميم: مرحلة ثانياً 
  دوات القياس محكية المرجع) تصميم أ2(  ) تصميم األهداف التعليمية وتحليلها وتصنيفها1(

  ) تصميم استراتيجيات التعليم والتعلم4(  ) تصميم المحتوى واستراتيجيات تنظيمه3(

  ) تحديد نمط التعليم وأساليبه المناسبة6) تصميم سيناريو استراتيجيات التفاعالت التعليمية (5(

  المتعددة) اختيار مصادر التعلم 8(  ) تصميم استراتيجية التعليم العامة7(

  ) اتخاذ القرار بشأن الحصول على المصادر أو إنتاجها محلياً 10(  ) وصف المصادر9(

    ثالثًا: مرحلة التطوير:
  ) التطوير(اإلنتاج) الفعلي3(  ) التخطيط لإلنتاج2(  ) إعداد السيناريوهات1(

  مي)التشطيب واإلخراج النهائي للُمنَتج التعلي5(  ) عمليات التقويم البنائي4(

    رابعًا: مرحلة التقويم النهائي:
  إعداد أدوات  التقويم (اختبارات، استبانات، قوائم مالحظة.........) )1(

  تطبيق األدوات )3(  االستخدام الميداني في مواقف حقيقية )2(

  تحليل النتائج ومناقشتها وتفسيرها )5(  المعالجة االحصائية )4(

  تخدام أو المراجعةاتخاذ القرار بشأن االس )7(  تحديد المراجعات المطلوبة )6(

  تسجيل حقوق الملكية )8(

  خامسًا: مرحلة النشر واالستخدام والمتابعة:
  التنفيذ(التوظيف واالستخدام) )3(  التبني )2(  النشر )1(

  المتابعة المستمرة )5(  التثبيت والدمج )4(

 

  التعليمية لتصميم المواقف خميس موذجن ):3-2(الشكل
 

  ) تحليل المهمات التعليمية.2(  ) تحليل المشكلة وتقدير الحاجات.1(

  ) تحليل الموارد والقيود في البيئة.4(  تحليل خصائص المتعلمين وسلوكهم المدخلي) 3(

  ) اتخاذ القرار النهائي بشأن الحلول التعليمية األكثر مناسبة للمشكالت والحاجات التعليمية.5(
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        الثالثالفصل 

        الــدراســات الســابـقـة
  
  
  
  

  
  

 .أسلوب المحاكاة المحوسبةدراسات تناولت  :المحور األول �

 التعليق على دراسات المحور األول �

  
  .مهارات ما وراء المعرفةدراسات تناولت  :المحور الثاني �

 الثانيالتعليق على دراسات المحور  �

 

 .الدراسات السابقة ىالتعليق العام عل �

 

اسـات مدى استفادة الباحث في الدراسة الحاليـة مـن الدر  �
   .السابقة
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  الفصل الثالث 
  الدراســـات السابقـــة

  
على  باالطالعاسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، لذلك قام الباحث ر يعرض هذا الفصل الد     

عينة  على البرنامج وتطبيقه إعدادمجموعة من الدراسات السابقة في هذا المجال، واالستفادة منها في 
  الدراسة.

  على النحو التالي: يناسات إلى محور ر م الباحث بتصنيف هذه الدوقد قا
  .استراتيجية المحاكاة المحوسبةدراسات تناولت لمحور األول: ا

  .مهارات ما وراء المعرفةراسات تناولت د المحور الثاني:
الدراسـة سوف يتم تناول هذه المحاور والتعليق على كل محور ثم التعليـق عليهـا جميعـا ومعرفـة عالقتهـا بو 

  .ةالحالي
  .وقد قام الباحث بعرض الدراسات حسب التاريخ من الحديث إلى القديم

  المحاكاة المحوسبة استراتيجية: دراسات تناولت األولالمحور 
  )2013( عبد العزيز دراسة  -1

ها في أثر ودراسة  هدفت هذه الدراسة إلى تصميم بيئة تعلم إلكترونية قائمة على المحاكاة الحاسوبية     
المدارس الثانوية  وتحسين مهارات عمق التعلم لدى طالب ،بعض مهارات األعمال المكتبية تنمية

) 62( منهج التجريبي من خالل التجريب على عينة قوامهاالالباحث  اتبعالتجارية، ولتحقيق هذا الهدف 
 هارات استخدام األجهزة المكتبيةالثالثة بالمدارس الثانوية التجاري، ولقياس م طالبًا وطالبة من طلبة السنة

استخدام األجهزة المكتبية  ) مهارة تعكس مهارات25الحديثة تم تصميم بطاقة مالحظة تحتوي على (
درجة التغير والتحسن في عمق تعلم الطلبة بمقرر  وصيانتها، كما تم تصميم مقياس عمق التعلم لقياس

 فردية المكثفة باستخدام المحاكاة الحاسوبية أظهرت النتائجالتدريب والممارسة ال وبعد ،السكرتارية التطبيقي
اكتساب مهارات ي التجريبية والمجموعة الضابطة ف وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة

علي التجريبية التي اعتمدت في تدريبها  تشغيل األجهزة المكتبية واستخدامها وصيانتها لصالح المجموعة
داللة إحصائية في درجة عمق  ووجود تحسن ملحوظ وذ كما أظهرت نتائج البحث المحاكاة الحاسوبية.
  .التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة التعلم لدى المجموعة

 

  )2011( الحياوي و صالحدراسة   -2
 الثانيف بة الصلط صيلفي تح لفلكنمذجة مادة ا مى أثر استخدالعف التعر الي  هدفت هذه الدراسة    
منهج التجريبي من خالل ال انالباحث اتبعا، ولتحقيق هذا الهدف هملتع ونح ماتجاهاتهتنمية و زياء الفي في
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التربية،  يةلك –الفيزياء مقس –الثاني ف) طالبًا وطالبة من طلبة الص61( التجريب على عينة قوامها
) فقرة 22( نم وني مكلي: اختبار تحصولي، األن للدراسةأداتيولتطبيق هذه الدراسة قام الباحثان بإعداد 

والمكون   )2004أعده دياب ( يالذ لكم مادة الفلتع ومقياس االتجاه نح هيالثانية ف أمالك مادة الف في
نتائج وجود الأظهرت ن األداتي قتطبيو  لكام دراسي لالتجربة لمدة فص قبعد تطبيو  ،) فقرة21من (

لصالح لك الف مادة الضابطة فيو التجريبية  نعتيو المجم لسط تحصيو مت نداللة إحصائية بيفروق ذات 
نمو اتجاه افراد المجموعتين نحو  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطوعدم  عة التجريبيةو المجم

  مادة الفلك.
 

  )2011ماضي ( بوأدراسة   -3
وتنميــة هــدفت هــذه الدراســة إلــى بنــاء برنــامج محوســب قــائم علــى أســلوب المحاكــاة الكتســاب المفــاهيم      

ساســـي بغـــزة ودراســـة فعاليـــة هـــذا البرنـــامج، لـــدى طلبـــة الصـــف التاســـع األالمهـــارات الكهربيـــة بالتكنولوجيـــا 
ولتطبيـق اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلـي والمـنهج البنـائي والمـنهج التجريبـي، ولتحقيق هذا الهدف 

ر التحصــيلي، وبطاقــة المالحظــة وتكونــت أداة تحليــل المحتــوى واالختبــا هــذه الدراســة قامــت الباحثــة بإعــداد
عينة الدراسة من شعبتين من طالبات الصف التاسع األساسي بمدرسة السيدة رقيـة األساسـية العليـا للبنـات 

، وكانـت أهـم النتـائج التـي توصـلت إليهـا ة) طالبـ82تم اختيارها للعينة بطريقة قصدية، وبلغ عـدد طلبتهـا (
حصـــائية بـــين متوســـط درجـــات طـــالب المجموعـــة فـــي التطبيـــق القبلـــي الدراســـة، وجـــود فـــروق ذات داللـــة إ

والتطبيـــق البعــــدي لالختبــــار المعرفــــي تعــــزا للبعــــدي، كمــــا توصــــلت الدراســــة إلــــى وجــــود فــــروق ذات داللــــة 
إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لبطاقة المالحظة تعزا 

  للبعدي.
  
  )2010( لديكادراسة   -4

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر المحاكاة بالحاسوب على التحصيل اآلني والمؤجل لطلبة الصف      
اتبعت الباحثة المنهج ولتحقيق هذا الهدف الحادي عشر العلمي واتجاهاتهم نحو وحدة الميكانيكا ومعلمها، 

أداة تحليل  ق هذه الدراسة قامت الباحثة بإعدادولتطبيالوصفي التحليلي والمنهج البنائي والمنهج التجريبي، 
برنامج  العلمي لقياس تحصيل الطلبة اآلني(بعد االنتهاء من تنفيذ فعاليات المحتوى واالختبار التحصيلي

اآلني) في موضوع  المحاكاة بالحاسوب مباشرة) والمؤجل (بعد مرور شهر على انتهاء تطبيق االختبار
ا وطالبة، موزعين ) طالبً 117( وتكونت من لعينة بطريقة قصديةاتم اختيار ، و اهمقياس االتجو  (الميكانيكا)

(شعبة  (مدرستان للذكور، ومدرستان لإلناث) واختيرت شعبتان أربع مدارس مختلفة فيعلى أربع شعب 
بطريقة عشوائية تمثالن الشعبتين التجريبيتين، ودرستا باستخدام محاكاة  للذكور وشعبة أخرى لإلناث)

) طالبة، أما الشعبتان 28و( اً ) طالب36( ، منهم)64تدريس، وكان عدد أفرادها ( لحاسوب كطريقةا



  50  

) طالبة، 29و( اً ) طالب24، منهم ()53ا بطريقة التدريس التقليدية، وكان عدد أفرادها(تدرس األخريان فقد
توسطات تحصيل طلبة فروق دالة إحصائيا بين م وجودوكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، 

ها الذين تعلموا الفيزياء يومتوسطات اتجاهاتهم نحو تعلم الفيزياء، ونحو معلم الصف الحادي عشر العلمي
  بالحاسوب والذين تعلموها بالطريقة التقليدية. بالمحاكاة

  
  )2010دراسة  نصر اهللا ( -5

حاكــاة لتنميــة مهــارات التعامــل مــع هـدفت هــذه الدراســة إلــى بنــاء برنــامج محوســب قــائم علــى أســلوب الم    
اتبع الباحث المـنهج الوصـفي التحليلـي والمـنهج ولتحقيق هذا الهدف الشبكات ودراسة فعالية هذا البرنامج، 

أداة تحليــــل المحتــــوى واالختبــــار  ولتطبيــــق هــــذه الدراســــة قــــام الباحــــث بإعــــدادالبنــــائي والمــــنهج التجريبــــي، 
الدراسة من شعبتين من طالب قسم الشـبكات فـي كليـة مجتمـع  ، وتكونت عينةوبطاقة مالحظة التحصيلي

) طالبــًا، وكانــت أهــم 23لعينــة بطريقــة قصــدية، وبلــغ عــدد طلبتهــا (االعلــوم المهنيــة والتطبيقيــة تــم اختيــار 
النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة 

لي والتطبيق البعدي لالختبـار المعرفـي، كمـا توصـلت الدراسـة إلـى وجـود فـروق ذات داللـة في التطبيق القب
  إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لبطاقة المالحظة.

  
  )2009دراسة أبو السعود ( -6

سلوب المحاكاة فـي تنميـة بعـض مهـارات هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فعالية برنامج تقني قائم على أ    
ولتحقيــق هــذا الهــدف اتبــع مــا وراء المعرفــة فــي منهــاج العلــوم لــدى طلبــة الصــف التاســع األساســي بغــزة، 

ولتطبيــق هــذه الدراســة قــام الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي والمــنهج البنــائي والمــنهج التجريبــي، الباحــث 
وتكونـت عينـة الدراسـة  ،االختبـار التحصـيليأداة واسـتخدم الباحـث  قائمة بمهـارات مـا وراء المعرفـة، بإعداد

من أربع شعب  شـعبتين مـن الطـالب وشـعبتين مـن الطالبـات ضـمن مـدارس مديريـة التربيـة والتعلـيم غـرب 
) طالبة، وتوصلت الدراسة إلى فعاليـة البرنـامج 90) طالبًا و (74غزة، تم اختيارها عشوائيًا، وبلغ عددهم (

فـي تنميـة بعـض مهـارات مـا وراء المعرفـة فــي منهـاج العلـوم لـدى طلبـة الصـف التاسـع األساســي  اإليجابيـة
  بغزة.

  
  )2009(الجمال دراسة   -7

نشـاء شـبكات إهدفت هذه الدراسة إلى بناء برنامج محوسب قائم على أسـلوب المحاكـاة لتنميـة مهـارات     
ولتحقيـق هـذا الهـدف اتبعـت لية هـذا البرنـامج، ودراسة فعا عداد معلم الحاسوبإالحاسب لدى طالب شعبة 

ســتبانة الســتطالع آراء االأداة  ولتطبيــق هــذه الدراســة قامــت الباحثــة بإعــداد، شــبه التجريبــيالمــنهج  الباحثــة
، بطاقــــة مالحظــــةو واختبــــار التحصــــيلي المتخصصــــين لتحديــــد المهــــارات الالزمــــة إلنشــــاء شــــبكة الحاســــب
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الفرقـة الرابعـة قسـم إعـداد معلـم حاسـب بكليـة التربيـة النوعيـة ن طـالب وتكونت عينة الدراسة من شعبتين م
تقسـيمها إلـى مجموعـة  تـمو  ) طالبـاً 60لعينـة بطريقـة قصـدية، وبلـغ عـدد طلبتهـا (اتـم اختيـار وقد  ببورسعيد

، وكانـــت أهـــم النتـــائج التـــي توصـــلت إليهـــا الدراســـة، وجـــود فـــروق ذات داللـــة ضـــابطة و مجموعـــة تجريبيـــة
التحصـيلي ين متوسط درجات طالب المجموعة فـي التطبيـق القبلـي والتطبيـق البعـدي لالختبـار إحصائية ب

المعرفي، كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة 
  .لألداء المهارى في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لبطاقة المالحظة

  
  )2009دراسة  الصم ( -8

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى استقصـــاء أثـــر اســـتخدام المحاكـــاة الحاســـوبية فـــي تنميـــة مهـــارة حـــل المســـائل     
، الفيزيائيــة لــدى طلبــة الصــف الثــاني الثــانوي علمــي فــي محافظــة صــنعاء، واتجاهــاتهم نحــو مــادة الفيزيــاء

أداتـين همـا:  الباحـث بإعـداد ولتطبيق هذه الدراسة قام المنهج التجريبي ، ولتحقيق هذا الهدف اتبع الباحث
مقيــاس مهــارة حــل المســائل الفيزيائيــة ومقيــاس االتجــاه نحــو مــادة الفيزيــاء، كمــا تــم تصــميم برنــامج محاكــاة 
حاسوبي لتدريس وحدتي الكهرباء والمغناطيسية. وقد تم اختيار مجموعتين مـن الطـالب، إحـداهما تجريبيـة 

) طالبًا، وبعد تطبيق البحـث أشـارت نتـائج تحليـل 36من () طالبًا واألخرى ضابطة تتكون 36تتكون من (
بيانات مقياس مهارة حل المسائل الفيزيائية ومقياس االتجاه نحو مادة الفيزياء إلى فعالية استخدام المحاكاة 
الحاســوبية فــي تنميــة مهــارة حــل المســائل الفيزيائيــة لــدى طلبــة الصــف الثــاني الثــانوي علمــي فــي محافظــة 

  صنعاء.
  
  )Ding& Hao  )2009 راسةد -9

الضوء  هدفت الدراسة إلى تقصي أثر تجارب المحاكاة بالحاسوب في استكشاف الطالب تعلم انكسار    
تكونت عينة  في الصين، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحثان المنهج البنائي والمنهج التجريبي، حيث

مجموعتين متساويتين  العينة عشوائيًا وتقسيمها إلى الكلية، وتم اختيار البطالبًا من ط )33(الدراسة من 
بالمحاكاة الحاسوبية لمساعدة الطالب  تجريبية وضابطة، حيث ركزت الدراسة على تصميم مختبر الفيزياء

بالمحاكاة من خالل تقديم بيئات عرض قوية  على فهم قوانين ومفاهيم الفيزياء، وعد الباحثان بيئة التعلم
الضوء راف الباحثان تجارب محاكاة النكسار األشعة وانح فيزياء، وفي هذه الدراسة قدموداعمة لمفاهيم ال
اميتر التجربة واستكشاف قانون ر التجربة يمكن للطالب تعديل با وفي هذه )C(++باستخدام برمجة 

  تحصيلي لدراسة أثر البرنامج. اختبار االنكسار، وقام الباحثان ببناء
البحث،  في مهارات الحاسوبيةالمجموعة التي درست التجربة بالمحاكاة  وأظهرت نتائج الدراسة تفوق
  وتحسين القدرات االستكشافية.
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  )2008( الجوير  دراسة -10
المحاكاة الحاسوبية على  هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر استخدام المختبرات المحوسبة وبرامج     

المختبرات المحوسبة وبرامج  إلى اتجاهاتهم نحو نحو الكيمياء، إضافة تهمتحصيل الطالب واتجاها
منهج التجريبي من خالل التجريب على عينة الالباحث  اتبعالمحاكاة الحاسوبية، ولتحقيق هذا الهدف 

ضابطة، ومجموعتين تجريبيتين إحداهما  موعةمجتم توزيعهم إلى ثالث مجموعات:  ) طالباً 51( قوامها
اختبار  ولتطبيق هذه الدراسة قام الباحث بإعدادحاكاة الحاسوبية، للمختبرات المحوسبة واألخرى للم

اتجاهات إيجابية نحو استخدام  ودوج قياس اتجاه لتطبيق هذه الدراسة وأظهرت النتائجمتحصيلي و 
  .تعلم الكيمياء المختبرات المحوسبة وبرامج المحاكاة الحاسوبية في

  
  )Bayrak )2008  دراسة -11

راسة إلى التحقق من أن التعليم بمساعدة الحاسـوب (المحاكـاة) يكـون أكثـر فعاليـة مـن هدفت هذة الد      
الطريقة التقليدية من حيث زيادة نجاح طلبة الجامعة في الفيزيـاء، وقـد أجريـت هـذه الدراسـة فـي قسـم تعلـيم 

لباحــث المــنهج العلــوم والرياضــيات للمرحلــة الثانويــة فــي جامعــة هاســيتيبي، ولتحقيــق أهــداف الدراســة اتبــع ا
) طالبــًا وطالبــة مــن طلبــة الســنة األولــى فــي قســمي تعلــيم 78التجريبــي، حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن (

األحياء والكيمياء، وتم اختيار العينة عشـوائيًا وتقسـيمها إلـى مجمـوعتين متسـاويتين حيـث كانـت المجموعـة 
اكـاة بينمـا المجموعـة الضـابطة هـم طلبـة قسـم التجريبية هم طلبة قسم تعليم األحياء وتعلموا المحتـوى بالمح

اختبـار  ولتطبيـق هـذه الدراسـة قـام الباحـث بإعـدادتعليم الكيمياء وتعلموا المحتوى نفسه بطريقة المحاضـرة، 
تحصيلي لقياس أثر البرنامج، وأثبتت نتائج الدراسـة أن الـذين تعلمـوا بطريقـة المحاكـاة باسـتخدام الحاسـوب 

  أولئك الذين تعلموا من خالل طريقة المحاضرة.كانوا أكثر نجاحًا من 
  

  )2007( بوشملةأدراسة   -12
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر استخدام برمجية حاسوبية تحاكي الكرة السماوية على فهم       

 منهج التجريبيال ةالباحث اتبعتطالبات الصف األول الثانوي لمفهوم الكرة السماوية، ولتحقيق هذا الهدف 
) طالبة من طالبات الصف األول الثانوي في المدرسة األهلية 15( من خالل التجريب على عينة قوامها

( قبلي) للكشف عن مدى تحصيل اختبار ولتطبيق هذه الدراسة قامت الباحثة بإعدادالخاصة للبنات، 
ية وبعد ذلك عمل كترونلالطالبات من معرفة حول موضوع القبة السماوية، ومن ثم استخدام الوسيطة اإل

عند حساب المتوسط الحسابي لعالمات االمتحانين أظهرت النتيجة أنه ، و ( بعدي) للموضوع ذاتهاختبار
أن هناك أثر الستخدام المحاكاة االختبارين لصالح البعدي وهذا يدل يوجد فرق ظاهري بين عالمات كال 

  (الوسائط اإللكترونية) في توضيح مفهوم القبة السماوية.
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  )2006(القرني دراسة  -13
العلـوم (فـي وحـدة الجيولوجيـا) علـى  هدفت إلى تقصـي أثـر اسـتخدام المحاكـاة الحاسـوبية فـي تـدريس      

، بمحافظة بيشة في المملكة العربية السعودية تحصيل المفاهيم العلمية لدى طالب الصف الثاني المتوسط
فــي  ) طالبــاً 40(ي، حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن ولتحقيــق أهــداف الدراســة اتبــع الباحــث المــنهج التجريبــ

الضابطة من طالب الصف الثاني المتوسط فـي محافظـة  في المجموعة اً ) طالب43لمجموعة التجريبية و(ا
قبلـي وبعـدي لقيـاس  اختبـار ولتطبيق هذه الدراسة قام الباحث بإعداد، بيشة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية

 بــين متوســطي درجــات وأظهــرت الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصــائياً ، م العلميــةالمفــاهي فuuي تحصــيل الطلبــة
ـــار ـــاهيم العلميـــة فـــي التطبيـــق البعـــدي لالختب  طـــالب المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة فـــي تحصـــيل المف

تجريبية، ووجود ال لصالح طالب المجموعة هالتحصيلي عند مستوى (التذكر، الفهم، التطبيق) كل على حد
والضـابطة فـي تحصـيل المفـاهيم  بين متوسـطي درجـات طـالب المجمـوعتين التجريبيـة اً إحصائي فروق دالة

الثالثــة (التــذكر، الفهــم، التطبيــق) ككــل  العلميــة فــي التطبيــق البعــدي لالختبــار التحصــيلي عنــد المســتويات
  لصالح طالب المجموعة التجريبية.

  
  

  )2006(المصطفى دراسة  -14
في تنمية مهارة حل المشكالت في  استخدام المحاكاة بمساعدة الحاسوب هدفت إلى تقصي أثر      

نحوه، مقارنة بكل من طريقة المحاكاة  مواتجاهاتهمبحث الجغرافيا لطالب الصف السابع األساسي 
، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة من والطريقة التقليدية

درست مهارة حل المشكالت بالتقليدية،  مثلوا مجموعات الدراسة الثالث(المجموعة االولى باً ) طال94(
نشطة من خالل نمط التمثيل الحواري، والثالثة من واأل والثانية من خالل المحاكاة المتمثلة بتمثيل المواقف

هم بالطريقة تم اختيار  )خالل عرض برنامج تعليمي محوسب خالل المحاكاة بمساعدة الحاسوب من
 لقياس مدى اكتساب الطالب لمهارة حل اختبار ولتطبيق هذه الدراسة قام الباحث بإعداد، العشوائية

في  وأظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً ، المشكالت، ومقياس االتجاهات نحو مبحث الجغرافيا
 طريقة التقليدية، وتحسنتاكتساب الطلبة لمهارة حل المشكالت لصالح طريقة المحاكاة، مقارنة بال

دالة  المحاكاة بمساعدة الحاسوب نحو مبحث الجغرافيا بفروق اتجاهات الطالب الذين تعلموا بطريقة
  .مقارنة بالطريقة التقليدية إحصائياً 
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  )Gonen )2006دراسة  -15
 لبنائي علىهدفت الدراسة إلى تقصي أثر التدريس بمساعدة الحاسوب بنمط المحاكاة والتعلم ا      

الباحث  تحصيل طلبة المدارس الثانوية واتجاهاتهم نحو مبحث الفيزياء، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع
خاصة في منطقة  طالبًا وطالبة من مدرسة ثانوية )41(المنهج التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة من 

متساويتين التجريبية درست  موعتينديار بكر في تركيا، وتم اختيار العينة عشوائيًا وتقسيمها إلى مج
ولتطبيق هذه طريقة التعلم البنائي،  الفيزياء بالمحاكاة الحاسوبية أما الضابطة فقد درست الفيزياء وفق

في مادة  فقرة من نوع اختيار من متعدد )17(اختباراً  تحصيليًا مكونًا من  الدراسة قام الباحث بإعداد
د فروق دالة إحصائيًا في مستويي المعرفة والفهم لصالح و اسة وجوأظهرت نتائج الدر  اإللكترونيات.

 بالمحاكاة الحاسوبية، فيما لم توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى التطبيق، ولم تتأثر اتجاهات التدريس
  الطلبة بطريقة التدريس.

  
  )Javidi )2005دراسة   -16

يـدي بـالمختبر المعتمـد علـى المحاكـاة الحاسـوبية فيمـا هدفت الدراسة إلى مقارنة مختبر الفيزياء التقل       
يتعلق بتعلم مفاهيم موضوع أنظمة االتصاالت لدى طالب الهندسة في المرحلة الجامعية األولى، ولتحقيق 

كليـة  طـالب) طالبًا من 80أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة من (
الجامعيــة األولــى فــي جامعــة كالورينــا، حيــث قــام الباحــث باســتخدام برنــامج المحاكــاة الهندســة فــي المرحلــة 

اختبار تحصيلي لقياس فهـم المفـاهيم، وأظهـرت نتـائج  ولتطبيق هذه الدراسة قام الباحث بإعدادالحاسوبية، 
  الدراسة أنه توجد فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين لصالح مجموعة المحاكاة الحاسوبية.
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  :األوللتعليق على دراسات المحور ا
  الدراسة: هدافأ ثيمن ح .1

ما وراء  مهارات لتنمية بعض محوسبهذه الدراسة إلى توظيف أسلوب المحاكاة من خالل برنامج  هدفت
وهو توظيف  المضمون المعرفة، لذلك فقد اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث

ابو  مثل دراسة المهارات المراد تنميتها لحاسوب لتنمية المهارات وزيادة التحصيل مع اختالفالتكنولوجيا وا
التي هدفت لتنمية ) 2010الكهربائية ودراسة نصر اهللا ( مهاراتالهدفت لتنمية  التي) 2011ماضي (

  مهارات التعامل مع الشبكات.
  من حيث مجتمع وعينة الدراسة:. 2

ض الدراسات، في عينة الدراسة ومجتمعها، في اختيار طلبة المدارس التابعة اتفقت هذه الدراسة مع بع
لوزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، حيث اتفقت مع الدراسات التي تناولت صفوف متنوعة، مثل 

) واختلفت مع الدراسات التي تناولت 2006(القرني) ودراسة 2007(أبوشملة) ودراسة 2009(الصم دراسة
كلية التربية النوعية ) حيث كان اختياره لعينة من طالب 2007(الجمالل تعليمية أخرى كدراسة مراح

  .ببورسعيد
  من حيث منهج الدراسة:. 3

اتفقت الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات السابقة في استخدامها المنهج التجريبي كمنهج مناسب لمثل 
  .)2010( الديك) ودراسة 2013(زعبد العزيهذا النوع من الدراسات مثل دراسة 

  من حيث أدوات الدراسة المستخدمة:. 4
الدراسات السابقة في استخدام االختبارات التحصيلية لقياس المفاهيم  أغلباتفقت هذه الدراسة مع 

تختلف هذه الدراسة عن الدراسات األخرى التي تستخدم االستبانة مثل دراسة الصم في حين  والمهارات
  التي استخدمت بطاقة مالحظة. )2010سة  نصر اهللا (دراو  )2009(
  لنتائج :ا من حيث. 5
الموضوعة  في تحقيق األهداف البرامج القائمة علي المحاكاة المحوسبة أثبتت جميع الدراسات فعالية  - 

 وتكوين وتحسين أداء الطلبة ومهارات مختلفة وأثرها في اكتساب المعرفة العلمية وتنمية مهارات التفكير
  اتجاهات إيجابية نحو المعرفة العلمية .

في  هي توظيف المحاكاةو اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في استخدام طريقة جديدة  - 
  تنمية مهارات ما وراء المعرفة.
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  مهارات ما وراء المعرفة: دراسات تناولت الثانيالمحور 
  )2013دراسة  المطارنة ( -1
ة إلــى معرفــة فاعليــة برنــامج تعليمــي قــائم علــى مهــارات مــا وراء المعرفــة فــي تــدريس هــدفت هــذه الدراســ    

المـنهج التجريبـي للوقـوف  ولتحقيق هذا الهـدف اتبعـت الباحثـةمقرر العلوم لتحسين مستوى الثقافة العلمية، 
ي، وقيـاس على فاعلية البرنامج التعليمي في إكساب مهارات ما وراء المعرفة لطلبـة الصـف الثـامن األساسـ

مقيـاس مهـارات مـا وراء المعرفـة،  ولتطبيق هذه الدراسـة قامـت الباحثـة بإعـدادمستوى الثقافة العلمية لديهم، 
يقــيس مســتوى الثقافــة العلميــة لــدى الطلبــة، وطبقتهمــا علــى ليقــيس مهــارات الطلبــة ومقيــاس الثقافــة العلميــة ل

اسـي مـن مـدارس مديريـة تربيـة منطقـة الكـرك، من طلبة الصف الثـامن األس )40المكونة من( عينة الدراسة
وبينــت نتـــائج الدراســـة وجـــود  فـــروق بـــين متوســطي درجـــات طلبـــة المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة علـــى 
مقيـاس الثقافــة العلميـة فــي التطبيـق البعــدي يعـزى الســتخدام مهـارات مــا وراء المعرفـة، كمــا َأظهـرت النتــائج 

لمجموعة التجريبية من على مقيـاس مهـارات مـا وراء المعرفـة فـي وجود فروق بين متوسطي درجات طلبة ا
  التطبيقين القبلي و البعدي يعزى الستخدام مهارات ما وراء المعرفة.

  
  )2012دراسة  عكاشة ( -2
هــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة فاعليــة برنــامج تــدريبي فــي تنميــة مهــارات مــا وراء المعرفــة فــي ســياق     

 ولتحقيــق هــذا الهــدف اتبــعمشــكلة لــدى عينــة مــن طــالب الصــف األول الثــانوي، تعــاوني علــى ســلوك حــل ال
المــنهج الوصــفي فــي مرحلــة التحليــل، والمــنهج التجريبــي ذو المجمــوعتين ( التجريبيــة والضــابطة)  الباحــث 

اختبـار سـلوك  ولتطبيق هـذه الدراسـة قـام الباحـث بإعـدادفي الكشف عن أثر البرنامج في تنمية  المهارات، 
 )21المشكلة و مقياس مهارات ما وراء المعرفة (استبانة)، وطبقهما على عينة الدراسة  والمكونة من ( حل
طالبـات الصــف األول الثـانوي بمدرســة عمـر كامــل الثانويـة للبنــات، وبينـت نتــائج الدراسـة وجــود مــن  ةطالبـ

بلي والبعدي الختبار سلوك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة في التطبيقين الق
  حل المشكلة لصالح التطبيق البعدي.

  
  )2012دراسة  األحمدي ( -3
هدفت هذه الدراسة إلى معرفـة فاعليـة اسـتخدام بعـض اسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة فـي تنميـة مهـارات     

المنهج الوصفي  ةحثالباولتحقيق هذا الهدف اتبعت القراءة اإلبداعية وأثر ذلك على التفكير فوق المعرفي، 
في مرحلة التحليل، والمنهج التجريبي ذو المجموعتين ( التجريبية والضابطة) في الكشف عن أثر التطوير 

قائمة بمهارات القـراءة اإلبداعيـة المناسـبة  ولتطبيق هذه الدراسة قامت الباحثة بإعدادفي تنمية المهارات، ، 
علمـة لتـدريس بعـض دروس القـراءة مـن الكتـاب المقـرر علـى لطالبات المرحلة المتوسطة، وتصميم دليـل الم
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تمكن الطالبـات مـن مهـارات  مدى الطالبات باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة، و إعداد اختبار لقياس
 ة مـــنطالبـــ )50القـــراءة اإلبداعيـــة والتفكيـــر فـــوق المعرفـــي، وطبقتهمـــا علـــى عينـــة الدراســـة  والمكونـــة مـــن (

ث المتوســط بإحــدى المــدارس الثانويــة التابعــة لمدينــة الريــاض، وبينــت نتــائج الدراســة طالبــات الصــف الثالــ
وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي درجـــات الطالبـــات فـــي التطبيـــق البعـــدي لمهـــارات القـــراءة اإلبداعيـــة 

بـين ومستوى التفكير فوق المعرفي لدى طالبات المجموعة التجريبية، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية 
طالبـات المجموعـة الضــابطة وطالبـات المجموعــة التجريبيـة فـي مهــارات القـراءة اإلبداعيــة ومسـتوى التفكيــر 

  فوق المعرفي لصالح المجموعة التجريبية .
  
  )2012دراسة  فضل ( -4
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فعالية برنامج تدريبي لتنمية مهـارات مـا وراء الـذاكرة لـدى طلبـة المرحلـة     

المـنهج التجريبـي ذو المجمـوعتين ( التجريبيـة والضـابطة) فـي  ولتحقيق هذا الهدف اتبع الباحثاإلعدادية، 
بإعــداد اختبــار التــائي  ولتطبيــق هــذه الدراســة قــام الباحــثالكشــف عــن أثــر البرنــامج فــي تنميــة  المهــارات، 

 ) مــن١٢٠ســة  والمكونــة مــن (لترويــر وريــش، وطبقهمــا علــى عينــة الدرا واســتخدم مقيــاس مــا وراء الــذاكرة 
مجمـوعتين  حسـب الجـنس إلـيإنـاث مقسـمين  )60(ذكـور و  )60(المرحلـة اإلعداديـة مـوزعين بواقـع  طلبة

ـــة بواقـــع  ـــة إحصـــائية  )30(ضـــابطة وتجريبي لكـــل مجموعـــة، وبينـــت نتـــائج الدراســـة وجـــود فـــروق ذات دالل
لمقياس ككل واألبعاد الفرعية للمقياس ،كمـا لالختبار البعدي بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية ل

ــائج وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين افــراد المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة  لالختبــار  أظهــرت النت
  البعدي لمقياس ما وراء الذاكرة ولصالح المجموعة التجريبية.

  
  )2011دراسة  الفلمباني ( -5
نــامج تــدريبي قــائم علــى مهــارات مــا وراء المعرفــة فــي تنميــة هــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة فاعليــة بر     

 ولتحقيـق هـذا الهـدفمهارات حل المشكالت لدى منخفضي التحصيل من تالميذ الصف األول االعدادي، 
ــــة التحليــــل، والمــــنهج التجريبــــي ذو المجمــــوعتين ( التجريبيــــة  اتبعــــت ــــة المــــنهج الوصــــفي فــــي مرحل الباحث

بإعـداد الباحثـة قامـت  ولتطبيـق هـذه الدراسـةلتطـوير فـي تنميـة المهـارات، والضابطة) في الكشف عـن أثـر ا
اختبــار تحصــيلي فــي مــادة العلــوم واختبــار لقيــاس مهــارات حــل المشــكالت واســتبانة مراقبــة ذاتيــة للطــالب 

مـــن  ة) طالبـــ34لمهـــارات واســـتراتيجيات مـــا وراء المعرفـــة، وطبقتهمـــا علـــى عينـــة الدراســـة  والمكونـــة مـــن (
لصـــف األول اإلعـــدادي منخفضـــي التحصـــيل الدراســـي بمدرســـة الســـيدة خديجـــة اإلعداديـــة بنـــات طالبـــات ا

بمحافظة القـاهرة، وبينـت نتـائج الدراسـة وجـود فاعليـة ألثـر برنـامج فـي تنميـة مهـارة حـل المشـكالت لصـالح 
  المجموعة التجريبية .
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  ) 2009(  يوسفدراسة  -6
تنمية مهارات  محوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ علىأثر برنامج هدفت هذه الدراسة إلى معرفة     

 ،الحادي عشر بمادة تكنولوجيا المعلومات بمحافظات غز التفكير فوق المعرفي لدى طالبات الصف
واقتصرت الدراسة على عينة من  المنهج التجريبي والمنهج البنائي الباحثةاتبعت ولتحقيق هذا الهدف 

) طالبة تم تقسيمهن 80سة سكينة الثانوية للبنات "أ" بلغ عددها (الصف الحادي عشر في مدر  طالبات
إعداد قائمة بمهارات التفكير فوق ب ولتطبيق هذه الدراسة قامت الباحثة، مجموعتين تجريبية وضابطة إلى

لمهارات التفكير فوق المعرفي ، وبعد التحقق من صدق وثبات االختبار، تم تطبيق  المعرفي، واختباراً 
فروق ود وجوتوصلت الدراسة الي ، القبلي والبعدي على مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة ريناالختبا

في  نالتجريبية ومتوسط درجات أقرانه المجموعة طالبات بين متوسط درجات ذات داللة إحصائية
د فروق وجو و المجموعة التجريبية،  لصالح اختبار مهارات التفكير فوق المعرفيالمجموعة الضابطة في 

المجموعة التجريبية ومتوسط  في مرتفعات التحصيل طالباتالذات داللة إحصائية بين متوسط درجات 
في المجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير فوق المعرفي مرتفعات التحصيل درجات أقرانهن 

البات منخفضات ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الط ،لصالح المجموعة التجريبية
التحصيل في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهن منخفضات التحصيل في المجموعة الضابطة 

  .في اختبار مهارات التفكير فوق المعرفي لصالح المجموعة التجريبية
  
  
  )2008(الحارثي دراسة  -7
مهارات ما وراء  بادلي في تنميةهدفت هذه الدراسة إلى معرفة فعالية استخدام استراتيجية التدريس الت    

منفصلة ومجتمعة، في مادة  المراقبة والتحكم، تقويم القراءة" المعرفة في القراءة "التخطيط في القراءة،
طالبًا مقسمين إلى مجموعتين إحداهما  )60القراءة لدى طالب المرحلة الثانوية، تكونت عينة الدراسة من (

ولتطبيق هذه الدراسة قام المنهج التجريبي،  الباحث اتبعذا الهدف ولتحقيق هضابطة واألخرى تجريبية، 
 حصائيًا بين المجموعة الضابطةإِ إلى وجود فروق دالة  الباحث تحصيلي، وتوصل اختبار بإعداد الباحث

المجموعة  والمجموعة التجريبية في مهارة التخطيط للقراءة ومهارة المراقبة والتحكم في القراءة لصالح
التجريبية في مهارة تقويم  حصائيًا بين المجموعة الضابطة والمجموعةإِ ية وعدم وجود فروق دالة التجريب

التجريبية في مهارات ( التخطيط  القراءة ووجود فروق دالة احصائيًا بين المجموعة الضابطة والمجموعة
   مجموعة التجريبية .معًا لصالح ال للقراءة والتحكم والمراقبة في القراءة وتقويم القراءة) مجتمعة
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  )2008دراسة قشطة ( -8
العلمية  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيف استراتيجيات ما وراء المعرفة على تنمية المفاهيم    

 المنهج الباحث اتبعولتحقيق هذا الهدف  والمهارات الحياتية بالعلوم لدى طلبة الصف الخامس األساسي،
مدرسة ذكور  الدراسة على عينة من طالب الصف الخامس األساسي في الوصفي والتجريبي واقتصرت

ولتطبيق هذه وضابطة،  تم تقسيمها إلى مجموعتين تجريبية اً ) طالب74االبتدائية "ب" لالجئين بلغ عددها (
وكذلك اختبار للمهارات  للمفاهيم العلمية ائمة بالمهارات الحياتية واختبارق الدراسة قام الباحث بإعداد

على مجموعتي الدراسة  بعديالقبلي و الاالختبارين  لحياتية وبعد التحقق من صدقها وثباتها تم تطبيقا
بين  فروق ذات داللة إحصائيةود وجوتوصلت الدراسة الي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، 

لضابطة في التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة ا متوسط درجات الطالب في المجموعة
 بين متوسط فروق ذات داللة إحصائيةوجود المجموعة التجريبية، و  اختبار المفاهيم العلمية لصالح

اختبار  درجات الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في
  المهارات الحياتية لصالح المجموعة التجريبية.

  
  )2007( السيددراسة  -9
تكنولوجيا التعليم  فت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية الوسائل الفائقة على التحصيل وٕاكساب طالبهد    

 المنهج الوصفي والمنهج شبه ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الباحثة ،بعض مهارات التفكير فوق المعرفي
الثالثة  طالب الفرقة ) طالبًا كعينة للبحث بطريقة عشوائية من70التجريبي، وقد قامت الباحثة باختيار (

مجموعتين إحداهما  إلى مبقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية في جامعة عين شمس، تم تقسيمه
اختبار  ولتطبيق هذه الدراسة قامت الباحثة بإعداد، اً ) طالب35واألخرى ضابطة ( اً ) طالب35تجريبية (

حصائيًا بين إِ دالة  صلت الدراسة إلى وجود فروقتحصيلي ومقياس لمهارات التفكير فوق المعرفي، وتو 
في االختبار التحصيلي  متوسطي درجات المجموعة التجريبية ومتوسطي درجات المجموعة الضابطة

حصائيًا بين متوسطي درجات إِ  لصالح المجموعة التجريبية، كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة
مقياس مهارات التفكير فوق المعرفي  موعة الضابطة فيالمجموعة التجريبية ومتوسطي درجات المج

  لصالح المجموعة التجريبية.
  

  )2007دراسة العلوان و الغزو ( -10
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج تدريبي لمهارات ما وراء المعرفة على تنمية      

واقتصرت ، ان المنهج التجريبياتبع الباحث ولتحقيق هذا الهدف مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الجامعة،
والعلوم التربوية،  الحسين بن طالل في كليات اآلدابالدراسة على عينة من طالب وطالبات جامعة 

وطالبة تم توزيعهم بالطريقة العشوائية البسيطة إلى مجموعتين في  ) طالباً 72وتكونت عينة الدراسة من (
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في  ةوطالب اً ) طالب36راسية) بحيث أصبح هناك (ية، والسنة الدضوء متغيرات الدراسة (الجنس، الكل
اء برنامج بنب انولتطبيق هذه الدراسة قام الباحث ،المجموعة التجريبية ومثلهم في المجموعة الضابطة

تم التدريب فيها على مهارات ما وراء المعرفة الثالث( التخطيط، والمراقبة،  اً ) موقف13تدريبي تضمن (
) جلسة ومدة كل جلسة ساعة واحدة، واستخدم 16من خالل جلسات البرنامج التي كان عددها ( والتقويم )

الباحثان في هذه الدراسة اختبار للتفكير الناقد، وقد أشارت النتائج إلى وجود أثر للبرنامج التدريبي في 
نتائج وجود أثر للبرنامج تطوير التفكير الناقد لدى عينة الدراسة لصالح المجموعة التجريبية، ولم تظهر ال
 التدريبي يعزي إلى متغير جنس الطالب ومستواه الدراسي والكلية التي ينتمي إليها.

  
  )2006دراسة األحمد و الشبل ( -11

الشبكة  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استراتيجيات التفكير فوق المعرفي من خالل      
مقرر البرمجة  دراسي وتنمية مهارات التفكير العليا لدى طالباتالعالمية للمعلومات على التحصيل ال

 الباحثان المنهج شبه التجريبي، علىولتحقيق هذا الهدف اتبع الباحث الرياضية بجامعة الملك سعود، 
الرياضيات  مجتمع الدراسة حيث تمثل في طالبات مقرر البرمجة الرياضية في المستوى الثامن بقسم

البرمجة الرياضية بجامعة  ) طالبة من طالبات مقرر18، وتكونت عينة الدراسة من(بجامعة الملك سعود
) 9إحداهما مجموعة تجريبية وتكونت من ( الملك سعود، وتم تقسيم العينة بطريقة عشوائية إلى مجموعتين

 دبإعدا انولتطبيق هذه الدراسة قام الباحث، طالبات) 9طالبات، واألخرى مجموعة ضابطة وتكونت من(
، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اختبار لقياس مهارات التفكير العليا لدي الطالبات

المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار التحصيلي و اختبار مهارات  متوسطي درجات تحصيل
  لصالح المجموعة التجريبية. التفكير العليا البعدي

  
  )2006( الوطباندراسة  -12

العامة  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين كل من مستوى فاعلية الذات      
والخطة ومهارة  (مرتفعة مقابل منخفضة) ومهارات ما وراء المعرفة التي تتمثل في: مهارة تحديد األهداف

 التجريبي، هدف اتبع الباحثولتحقيق هذا ال، التحكم والمراقبة ومهارة التقويم الذاتي لدى طالب الجامعة
) طالبًا من طالب المستويين السابع والثامن في قسمي اللغة العربية 299من ( وتكونت عينة الدراسة

ولتطبيق هذه الدراسة قام الباحث  ،في كلية العلوم العربية واالجتماعية في جامعة القصيم واللغة اإلنجليزية
وتم تطبيق  ،راء المعرفة واآلخر لقياس الفاعلية الذاتية العامةاألول لقياس مهارات ما و  مقياسين بإعداد

تفوق الطالب مرتفعي الفاعلية الذاتية على منخفضي  وأظهرت النتائج، مقياسين على أفراد العينةال
وتفوق الطالب مرتفعي الفاعلية الذاتية على  ووضع الخطط، الفاعلية الذاتية على مهارة تحديد األهداف
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وتفوق الطالب مرتفعي الفاعلية الذاتية على  التحكم والمراقبة، لية الذاتية في مهارةمنخفضي الفاع
  التقويم الذاتي للتعلم. منخفضي الفاعلية الذاتية في مهارة

  
  )2005دراسة خليل ( - 13

العلمي  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية التفكير      
ولتحقيق هذا  ،واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي في وحدة المادة والطاقة

واقتصرت الدراسة على بحث فاعلية  ،المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي الهدف اتبعت الباحثة
) من 84عدد طالباتها(التساؤل الذاتي على عينة  إحدى استراتيجيات ما وراء المعرفة وهي إستراتيجية

طالبات فصلين إحداهما يمثل المجموعة التجريبية، ويمثل  طالبات الصف األول اإلعدادي متمثلة في
 ولتطبيق هذه الدراسة قامت الباحثة بإعدادالفصلين بطريقة عشوائية،  الثاني المجموعة الضابطة، وتم أخذ

اس االتجاه نحو مادة العلوم، وأسفرت النتائج عن ومقي أداتين بحثيتين تمثلت في اختبار التفكير العلمي
المجموعتين في اختبار التفكير العلمي البعدي  بين متوسطي أفراد وجود فروق ذات داللة إحصائية

بين متوسط درجات  على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية، كما دلت النتائج
  مادة العلوم والدرجة الكلية لصالح المجموعة التجريبية.مقياس االتجاه نحو  يفالمجموعتين 

  
  )2005دراسة رمضان ( - 14

ومستويات  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التفاعل بين بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة      
ي في مادة اإلعداد تجهيز المعلومات في تنمية المفاهيم العلمية والتفكير الناقد لدى تلميذات الصف األول

ولتطبيق هذه الدراسة  ،المنهج التجريبي ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الباحثة ،العلوم في وحدة المادة والطاقة
وكذلك مقياس مستويات تجهيز  للتفكير الناقد اً للمفاهيم العلمية واختبار  اً اختبار  قامت الباحثة بإعداد

ات الصف األول اإلعدادي في مدرسة مدينة عينة الدراسة على عينة من تلميذ واقتصرت المعلومات،
ة من فصلين إحداهما تجريبية الموحدة بإدارة مدينة نصر التعليمية وتكونت عينة الدراس نصر التجريبية

، وقد خلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة طالبة) 46( ، واألخرى مجموعة ضابطةطالبة) 46(
يبية التي استخدمت إستراتيجية التساؤل الذاتي ومتوسط إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجر 

استخدمت الطريقة التقليدية في تنمية المفاهيم العلمية في التطبيق البعدي لصالح  المجموعة الضابطة التي
  التجريبية. المجموعة
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  )2005دراسة عبد الوهاب ( - 15
 ،الفيزياء جيات ما وراء المعرفة في تحصيلهدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام استراتي      

األزهري في وحدتي  وتنمية التفكير التأملي واالتجاه نحو استخدامها لدى طالب الصف الثاني الثانوي
 المنهج التجريبي، ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الباحثة ،خواص السوائل الساكنة وخواص السوائل المتحركة

، اختبار تحصيل واختبار للتفكير التأملي ومقياس اتجاه ثة بإعدادولتطبيق هذه الدراسة قامت الباح
بنين، وتكونت العينة للمجموعة من طالب الصف الثاني الثانوي بمعهد بنها  واقتصرت عينة الدراسة على

، اً ) طالب45ثل المجموعة الضابطة (واآلخر يم اً ) طالب45يمثل المجموعة التجريبية ( من فصلين أحدهما
بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية  إحصائية دراسة إلى وجود فروق ذات داللةوخلصت ال

التحصيلي البعدي بمستوياته المختلفة لصالح المجموعة التجريبية باإلضافة إلى  والضابطة في االختبار
الضابطة لصالح  بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة إحصائًيا وجود فروق دالة

بين متوسطي درجات  اً إحصائي المجموعة التجريبية في اختبار التفكير التأملي البعدي، ووجود فروق دالة
  االتجاه لصالح التطبيق البعدي. طالب المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي و البعدي لمقياس

  
  )2005دراسة محسن ( - 16

مهارات ما  ترحة قائمة على الفلسفة البنائية لتنميةهدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر إستراتيجية مق      
ولتحقيق هذا الهدف اتبع  وراء المعرفة وتوليد المعلومات في مادة العلوم لطلبة الصف التاسع األساسي،

) طالبة من طالبات الصف التاسع 85وتكونت عينة الدراسة من ( ،الباحث المنهج التجريبي والوصفي
اإلعدادية " ب " لالجئات التابعة لوكالة الغوث الدولية بغزة، وتم تقسيمهن  يااألساسي بمدرسة بنات جبال

ولتطبيق هذه الدراسة ) طالبة، 41) طالبة ومجموعة ضابطة (44تجريبية وعدد طالباتها ( إلى مجموعتين،
لومات في للدراسة تمثلت في مقياس مهارات ما وراء المعرفة واختبار توليد المع أداتين قام الباحث بإعداد

إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين على  العلوم، وقد دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة
وجود فروق  إلى اً أيض الدراسة المجموعة التجريبية. كما أشارت اختبار توليد المعلومات البعدي لصالح

رات ما وراء المعرفة لصالح درجات طالبات المجموعتين على مقياس مها ذات داللة إحصائية بين متوسط
  المجموعة التجريبية.

  
  )2005دراسة المزروع ( -17

هـدفت هـذه الدراســة إلـى معرفــة إسـتراتيجية شــكل البيـت الـدائري وفاعليتهــا فـي تنميــة مهـارات مــا وراء       
هذا الهدف ولتحقيق  ،المعرفة وتحصيل العلوم لدى طالبات المرحلة الثانوية ذوات السعات العقلية المختلفة

، واقتصـرت الدراسـة علـى طالبـات الصـف الثـاني الثـانوي بإحـدى المـدارس المنهج التجريبـي  اتبعت الباحثة
الثانوية التابعة لمدينة الرياض تم اختيارها بطريقة قصـديه، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن فصـلين مـن فصـول 
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ريبيـــة واآلخـــر يمثـــل المجموعـــة يمثـــل المجموعـــة التج الفصـــول أحـــد) طالبـــة 35كـــل فصـــل فيـــه (المدرســـة 
ثـــالث أدوات للدراســـة تمثلـــت فـــي مقيـــاس الـــوعي  ولتطبيـــق هـــذه الدراســـة قامـــت الباحثـــة بإعـــدادالضـــابطة، 

،  بمهـــارات مـــا وراء المعرفـــة واختبـــار تحصـــيلي وكـــذلك اختبـــار فـــي األشـــكال المتقاطعـــة لجـــان بســـكاليوني
فـــي تنميـــة مهـــارات مـــا وراء المعرفـــة والتحصـــيل وأظهـــرت النتـــائج فاعليـــة إســـتراتيجية شـــكل البـــت الـــدائري 

الدراسي لدى الطالبات، كما أظهرت النتائج عدم وجود تأثير للتفاعل بين استراتيجيات شكل البيت الـدائري 
  والسعة العقلية على تنمية مهارات ما وراء المعرفة والتحصيل الدراسي.

  
  )2004دراسة عبد اهللا ( - 18

لتنمية الفهم  ى التعرف على فاعلية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفةهدفت هذه الدراسة إل      
ولتحقيق هذا  المادة، القرائي والتحصيل في مادة العلوم لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي في وحدة

ولتطبيق هذه الدراسة قامت  ،الهدف اتبعت الباحثة المنهج الوصفي والمنهج التجريبي في هذه الدراسة
الدراسة على عينة عشوائية  اختبار الفهم القرائي وكذلك اختبار في التحصيل، واقتصرت احثة بإعدادالب

المشتركة بمحافظة الفيوم وتكونت  من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة سرس الليان اإلعدادية
المجموعة التجريبية  واآلخر يمثل وطالبة ) طالباً 45العينة من فصلين أحدهما يمثل المجموعة الضابطة (

بين متوسطي درجات تالميذ  أثبتت النتائج أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية ، وقدطالبًا وطالبة) 45(
المجموعة التجريبية، كما دلت النتائج  المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل البعدي لصالح

  التجريبية في اختبار الفهم القرائي البعدي. على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة
  

  )2004دراسة عفانة و نشوان ( - 19
تدريس  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في      

ولتحقيق هذا الهدف  الرياضيات على تنمية التفكير المنظومي لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة،
اختبار التفكير  بإعداد انولتطبيق هذه الدراسة قام الباحث ،المنهج الوصفي والمنهج التجريبي انالباحثاتبع 

واقتصرت عينة الدراسة على طلبة الصف الثامن األساسي بمدينة بيت حانون، حيث تم  ،المنظومي
 ذكور ومدرسةأربعة فصول من فصول الصف الثامن األساسي بمدرسة بيت حانون اإلعدادية لل اختيار

طلبة  وطالبة، وعدد اً بل) طا83دد طلبة المجموعة التجريبية (بيت حانون اإلعدادية للبنات وكان ع
وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر كبير الستخدام استراتيجيات ما  ،وطالبة اً ) طالب94المجموعة الضابطة (

  .الطلبة وتنمية بعض أنواع التفكير  وراء المعرفة في تنمية تحصيل
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  :الثانيعليق على دراسات المحور تال
  الدراسة: أهداف ثيمن ح .1

هدفت هذه الدراسة إلى توظيف أسلوب المحاكاة من خالل برنامج محوسب إلكساب الطلبة بعض مهارات 
الدراسات السابقة من حيث المضمون وهو تنمية أغلب ما وراء المعرفة، لذلك فقد اتفقت هذه الدراسة مع 

) واختلفت مع بعض الدراسات التي 2004مثل دراسة عبد اهللا ( وراء المعرفة لدى فئات معينةمهارات ما 
وأنواع التفكير األخرى وعمليات  إلى دراسة أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة على التفكير االبتكاريهدفت 

ر استراتيجيات ما دراسة أث إلى التي هدفت بعض الدراسات) و 2007(العلوان والغزو مثل دراسة  العلم
   .)2005( رمضان والمفاهيم والفهم القرائي كدراسة وراء المعرفة على تنمية الوعي

  من حيث مجتمع وعينة الدراسة :. 2
اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات، في عينة الدراسة ومجتمعها، في اختيار طلبة المدارس التابعة 

ة، حيث اتفقت مع الدراسات التي تناولت صفوف متنوعة، مثل لوزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غز 
) واختلفت مع الدراسات التي 2012) ودراسة عكاشة(2012حمدي() ودراسة األ2012فضل ( دراسة

) حيث كان اختياره لعينة من طالب وطالبات 2007تناولت مراحل تعليمية أخرى كدراسة العلوان والعز(
  جامعة الحسين بن طالل.

  يث منهج الدراسة :من ح. 3
اتفقت الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات السابقة في استخدامها المنهج التجريبي كمنهج مناسب لمثل 

  .)2012حمدي () ودراسة األ2012هذا النوع من الدراسات مثل دراسة عكاشة(
  من حيث أدوات الدراسة المستخدمة :. 4

) من الدراسات 2012حمدي() ودراسة األ2012راسة فضل(اتفقت هذه الدراسة مع أغلب الدراسات مثل د
) ودراسة الفلمباني 2012السابقة في استخدام أداة االختبار التحصيلي، واختلفت مع دراسة عكاشة (

  ) التي استخدمت االستبيان.2011(
  لنتائج :من حيث ا. 5
الموضوعة وأثرها في  فأثبتت جميع الدراسات فعالية مهارات ما وراء المعرفة في تحقيق األهدا - 

وتكوين اتجاهات إيجابية نحو المعرفة  اكتساب المعرفة العلمية وتنمية مهارات التفكير وتحسين أداء الطلبة
  العلمية.

 هي توظيف المحاكاةو اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في استخدام طريقة جديدة  - 
  .في تنمية مهارات ما وراء المعرفة المحوسبة
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  الدراسات السابقة : ىالتعليق العام عل
معظـم هـذه الدراسـات حديثـة  ن أبالنسبة لدراسات المحور األول والذي يتعلق بمهارات ما وراء المعرفـة نجـد 

مما يدل علي حداثة هذا الموضوع ، وقد كثرت الدراسات في هذا الموضـوع فـي السـنوات األخيـرة ممـا يـدل 
  علي بروز أهميته ووضوحه.

لــي معرفــة فاعليــة بــرامج المحاكــاة المحوســبة فــي عمليــة والتــي هــدفت إ الثــاني دراســات المحــورلمــا بالنســبة أ
جريت في فتـرات زمنيـة متقاربـة وفـي أمـاكن مختلفـة، وكـان معظـم هـذه الدراسـات أُ التدريس، وهذه الدراسات 

وأظهـرت ، حاسـوب فـي التعلـيممـام باسـتخدام الفي العقدين األخريين مما يدل بشكل واضح علـي تزايـد االهت
وتنميـة المهـارات التعليم بواسطة برمجيات المحاكاة يسـهم فـي تحسـين التحصـيل الدراسـي  ن أالدراسات هذه 

  مقارنة بالطريقة التقليدية.
 في عدة نقاط من أهمها اتبـاع المـنهج التجريبـي، والثاني وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسات المحور األول

بنوعيــة البرنــامج المحوســب الــذي ســيتم تطبيقــه فهــو  الثــانيذه الدراســة عــن دراســات المحــور وقــد تميــزت هــ
  برنامج لتنمية بعض مهارات ما وراء المعرفة لطلبة الصف العاشر األساسي.

ثــراء العلــوم التربويــة قــام بــإجراء هــذه الدراســة لكــي ينتفــع بهــا مــن يهــتم بتطــوير إســهامًا مــن الباحــث فــي وإ 
  ليمية التعلمية.العملية التع

 

   الدراسة الحالية من الدراسات السابقةالباحث في مدى استفادة 
  استفاد الباحث من الدراسات السابقة في عدة أمور من أهمها: لقد
  . بناء اإلطار النظري.1
  .مهارات ما وراء المعرفة المراد تنميتها من خالل تطبيق هذه الدراسةبقائمة  بناء .2
  ج المناسب لتنمية مهارات ما وراء المعرفة.اختيار البرنام .3
  الدراسة المناسبة لهذه الدراسة. ةداأ وبناء اختيار .4
  .المنهج التجريبي ووه المناسب لهذه الدراسة . اختيار منهج الدراسة5
  الدراسة المناسبة لهذه الدراسة. . اختيار عينة6
  . اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة .7
  
  

  
  
  
  



  66  

        الرابعالفصل 

  ـراءات الـــدراســــةــإج

        

 ����Dא�د�א�� �

 �����Gא�د�א�� �

����א�د�א�� �# 

��א,�א�د�א�� ����� 

 א�د�א����دوא, �

�ط������א,�א�د�א�� �- 

 א�د�א���'طوא,���!�ذ �

� >�6���א���5�&�Eא��א�د�א�����א����'د��� �
  

  

  

  



  67  

  الفصل الرابع
  الطريقة واالجراءات

 عينة الدراسة، ،مجتمع الدراسة صل لكل من منهج الدراسة،يتناول الباحث في هذا الفصل توضيح مف
  .الدراسة في تحليل نتائجواألساليب اإلحصائية المستخدمة  ،اسةر اءات الدر إجأدوات الدراسة، 

  

  منهج الدراسة: �
    - منهجين هما: استخدم الباحث وفقا لطبيعة الدراسة 
  المنهج الوصفي التحليلي: -أ

على معلومات تجيب عن  موجودة حاليًا يمكن الحصول منهاأو حدثًا  رةوهو المنهج الذي يدرس ظاه  
  .)81:2002الدراسة(األغا واألستاذ،  أسئلة الدراسة دون تدخل الباحث فيها، وذلك لوصف وتفسير نتائج

    وتفسير نتائج الدراسة. وتم استخدام المنهج الوصفي في هذه الدراسة لتحليل 
  :المنهج التجريبي - ب

ورصد نتائج هذا  لمنهج الذي يدرس ظاهرة حالية مع إدخال تغيرات في أحد العوامل أو أكثروهو ا   
  .)83:2002، األغا واألستاذ(التغير

في قائم على المحاكاة المحوسبة  وذلك لدراسة أثر برنامج تم في هذه الدراسة استخدام المنهج التجريبي،و 
حيث تتعرض  ساسي بغزةلدى طلبة الصف العاشر األتنمية مهارات ما وراء المعرفة في التكنولوجيا 

بينما تتلقى المجموعة الضابطة تدريسًا للوحدة الدراسية بالطريقة  ،المحوسبالمجموعة التجريبية للبرنامج 
  على المجموعتين. الدراسة المتمثلة في االختبار (القبلي و البعدي) أداة طبقت وقدالعادية، 

  بي المعتمد على مجموعتين ( تجريبية وضابطة ) على النحو اآلتي:التصميم التجريالباحث واتبع 
  

  المجموعة         االختبار القبلي           المعالجة         االختبار البعدي                          
  2س             1م                1س    أ                                        

  دراسة عينة ال
  2س             2م                1س               ب                            

  نـــزمــرور الــم                                                
  

  ): التصميم التجريبي الذي استخدمه الباحث في الدراسة1- 4الشكل(                         
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  ة:مجتمع الدراس �
  .)183:  2000كل العناصر التي تنتمي لمجال الدراسة (األغا،  مجتمع الدراسةبويقصد       

األساسي في مدارس  العاشرالصف جميع طالب وطالبات  الحالية ويشمل المجتمع األصلي للدراسة 
سنة  )16- 15(ن يب اوح أعمارهم مار رة التربية والتعليم الفلسطينية والتي تتاالتابعة لوز  غزةشمال محافظة 

يدرسون مادة التكنولوجيا بواقع حصتين أسبوعيًا ضمن المناهج الفلسطينية المطبقة في محافظات  الذينو 
طالبًا  )5758والبالغ عددهم ( م 2014-2013في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  غزة حالياً 

  .وطالبة
  

  عينة الدراسة: �
الموجودة في  لطريقة العشوائية البسيطة من بين الشعب الدراسيةاختار الباحث عينة الدراسة با       
 بالطريقة تينحيث تم اختيار المدرس ،ونسيبة بنت كعب للبنات ينالثانوية للبن اسامة بن زيد تيمدرس

  القصدية، وذلك لألسباب اآلتية:
  .وقوع المدرستين في منطقة جغرافية واحدة - 
وأجهزة العرض  كمختبر الحاسوب المجهز بأجهزة الحاسوب المتطورةتوفر التجهيزات المادية المناسبة  - 

  فيهما. الالزمة لطبيعة البرنامج
  .تينبالمدرس والتواصل سهولة االتصال - 

  %) من مجتمع الدراسة.3) طالبًا وطالبة أي ما نسبته (140وقد بلغ حجم العينة (
  .من كل مدرسة ابطةوتكونت عينة الدراسة من شعبتين إحداهما تجريبية واألخرى ض

  والجدول اآلتي يوضح توزيع أعداد عينة الدراسة على المجموعتين التجريبية والضابطة:
  )1-4جدول رقم (

  توزيع عينة الدراسة 

  العدد  العينة  الشعبة

  30  ذكور تجريبية  )1العاشر(

  30  ذكور ضابطة  )2العاشر(

  40  إناثتجريبية   )1العاشر(

  40  ضابطة إناث  )2العاشر(
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  :متغيرات الدراسة �
  - يمكن تصنيف متغيرات الدراسة، على النحو التالي:

  .برنامج المحاكاة المحوسب: ويتمثل في استخدام المتغير المستقل -1
  .تنمية مهارات ما وراء المعرفة: ويتمثل في المتغير التابع -2
المتغير  على ال تؤثر: وهي المتغيرات التي سعى الباحث إلى ضبطها، كي المتغيرات الخارجية -3

وقام الباحث  ،الحالية الدراسة وبالتالي قد تؤدي إلى تضليل في النتائج التي قد تتمخض عنها التابع،
وقد تم التأكد من تكافؤ مجموعات  المناسبة بضبطها عن طريق عزلها باستخدام األساليب اإلحصائية

  .بار القبليمن خالل تطبيق االخت الدراسة فيما يتعلق بتلك المتغيرات

  :أدوات الدراسة �
ما بقائمة مهارات  لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، قام الباحث بإعداد أدوات الدراسة المتمثلة

  الخطوات اآلتية: وتم بناؤهما في ضوء ما وراء المعرفةواختبار مهارات  وراء المعرفة
  ما وراء المعرفةأوًال : قائمة مهارات 

  ما وراء المعرفةت بناء قائمة مهارا •
  مصادر منها: باالستفادة من عدةالعاشر الصف  البالضرورية لط ما وراء المعرفةحدد الباحث مهارات         
  اإلطار النظري للبحث والكتب والمراجع األدبية التربوية المتخصصة.  .1
  . ما وراء المعرفةالدراسات والبحوث السابقة التي تناولت مهارات  .2
من ذوي االختصاص في مجال المناهج وطرق التدريس ومن مشرفي مجموعة استطالع آراء  .3

   .ومعلمي التكنولوجيا ذوي الخبرة
  ما وراء المعرفةتحديد الهدف من قائمة مهارات  •

   في  الطالب حتاجهايتحديد المهارات التي  من خالل ما وراء المعرفةحدد الهدف من قائمة مهارات يُ      
  ييم طريقة التفكير لديه.تنظيم وٕادارة وتق     
  ما وراء المعرفةوضع الصورة األولية لقائمة مهارات  •

التربوي  على األدب االطالعقام الباحث بإعداد صورة أولية لقائمة مهارات ما وراء المعرفة من خالل 
ما  أساسية لمهارات والدراسات والبحوث في مجال مهارات ما وراء المعرفة، ولقد تم تحديد ثالثة أبعاد

تحليل كل بعد من تلك  وتم ) التقويم - المراقبة والتحكم -  التخطيط( وراء المعرفة وهي مهارات 
) مهارة 16ولية لقائمة مهارات ما وراء المعرفة (األصورة ال تضمنتبحيث األبعاد إلى مهارات فرعية 
الدراسات التي و  وذلك من خالل الرجوع إلى المراجع - )3ملحق رقم ( - فرعية كما هو موضح في 

  .صنفت مهارات ما وراء المعرفة
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  ضبط القائمة •
من ذوي  على مجموعة من المحكمين ولية لقائمة مهارات ما وراء المعرفةاألصورة تم عرض ال

كما هو  االختصاص في مجال المناهج وطرق التدريس ومن مشرفي ومعلمي التكنولوجيا ذوي الخبرة
 - )3ملحق رقم (- في المهارات الواردة حول مناسبة ء الرأيإلبدا وذلك – )2ملحق رقم ( -موضح في

وقد أسفرت هذه  ،العاشرالصف  طلبةلدي  ما وراء المعرفةلتنمية مهارات ) مهارة 16والمكونة من (
مهارة الترتيب ومهارة تحديد الوقت الالزم للتعلم ومهارة وهي  المهاراتمن هذه  )6( عن حذف الخطوة

االنتقال إلى العملية  جبيات أو العمليات ومهارة تحديد ومعرفة متى الحفاظ على تسلسل الخطو 
 وتعديل ،التالية ومهارة الحكم على دقة وكفاءة النتائج ومهارة تقويم فاعلية االستراتيجية المستخدمة

عرض ، وقد تم تبرير حذف المهارات المشار إليها من خالل صياغة بعض المهارات األخرىو 
  -سباب التالية:األ

 بعض هذه المهارات متداخلة مع مهارات اخري. -1

 أعلى من مستوي تفكير طالب الصف العاشر.بعض هذه المهارات  -2

 تكنولوجيا الصف العاشر.ال تناسب منهاج  بعض هذه المهارات -3

  بعض هذه المهارات غير مناسبة لهذه الدراسة. -4
  الصورة النهائية للقائمة •

 المحكمون وحذف المهارات التي أشار إليها  ا المحكمونجراء التعديالت التي أشار إليهإبعد      
كما هو ات مهار  )10(في صورتها النهائية حيث شملت  ما وراء المعرفة، أصبحت قائمة مهارات بالحذف

  ).4موضح في ملحق رقم (
  ما وراء المعرفةتبار مهارات ثانيًا : اخ

        في مادة لدى طلبة الصف العاشر وراء المعرفةلقياس مهارات ما  حيث قام الباحث بإعداد اختباراً        
  للخطوات التالية: اً قد تم بناء االختبار تبعو  ،التكنولوجيا

   :تحديد الهدف من االختبار -1
 أثر استخدام المحاكاة الحاسوبية في اكتساب طلبة الصف تمثل الهدف من االختبار في قياس     

  .االنظمة في مادة التكنولوجيافي وحدة عرفة المما وراء لمهارات  العاشر األساسي
  تحديد محتوى االختبار: -2

للصف  من كتاب التكنولوجيا نظمةاألعلى المحتوى العلمي الخاص بوحدة  باالطالعقام الباحث      
  .على مهارات ما وراء المعرفة المحددة لوضع فقرات االختبار بناءً األساسي، وذلك  العاشر
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  لالختبار: لمواصفاتإعداد جدول ا -3
العناوين  تفصيلي له بعدين، يتضمن البعد األول المواصفات على أنه: " مخطط يعرف جدول     

 يتضمن البعد األسئلة المخصصة لكل جزء في حين الرئيسية لمحتوى المادة ونسبة التركيز وعدد
لكل  ركيز عليهااألهداف ومستويات ودرجة الت الثاني الوزن النسبي لكل موضوع من حيث عدد

  ).253:2010،(أبو زينة هدف"
قام الباحث بتحليل محتوي الوحدة الثالثة "وحدة األنظمة" من كتاب التكنولوجيا للصف العاشر           

وتم بناء  لرصد تكرارات مهارات ما وراء المعرفة الفرعية فيها ومعرفة الوزن النسبي لكل مهارة،
) التالي يوضح 2- 4لكل مهارة بالنسبة لمجموع المهارات والجدول ( االختبار بناًء على الوزن النسبي

  ذلك:
  

  )2-4جدول رقم (
  جدول مواصفات اختبار مهارات ما وراء المعرفة

  عدد األسئلة  الوزن النسبي  المهارة  م
 5 10% مھارة تحديد الھدف  1
 5 10% مھارة اختيار إستراتيجية تنفيذ الحل  2
لمحتملةمھارة تحديد الصعوبات ا  3  %8 4 
 4 8% مھارة التنبؤ بالنتائج المتوقعة  4
 4 8% مھارة التركيز على الھدف  5
ا,نتقال إلى العملية التالية جبيمھارة تحديد متى   6  %8 4 
 6 12% مھارة اكتشاف الصعوبات وا خطاء  7
 7 14% مھارة تقويم مدى تحقق الھدف  8
 5 10% مھارة تقويم مدى م#ئمة ا ساليب  9
التغلب على الصعوبات وا خطاء ةيفيمھارة تقويم ك  10  %12 6 

 50 100% المجموع الكلي
  

  :صياغة فقرات االختبار •
  االختبار بحيث كانت: فقراتصيغت 

  مقدمة السؤال تفيد المتعلم في الوصول إلى اإلجابة الصحيحة. - 
  مناسبة لمستوى الطالب. - 
  محددة وواضحة وخالية من الغموض. - 
  مثلة للمحتوى واألهداف المرجوة قياسها.م - 
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  تراعي الدقة العلمية واللغوية. - 
عددها  وقائمة من األبدال : المقدمة وهي تطرح المشكلة في السؤال،نجزئييتتكون كل فقرة من  - 

  أربعة من بينها بديل واحد صحيح فقط.
  ابات.األبدال األربعة متوازنة من حيث الطول ودرجة التعقيد ونوعية اإلج - 
  تم تغيير موقع اإلجابة الصحيحة بين األبدال بأسلوب عشوائي. - 

  ضوء ما يلي: بعد االنتهاء من كتابة فقرات االختبار وٕاجاباتها المحتملة، قام الباحث بمراجعتها في
انتباه  شكل الفقرات: راعى الباحث في عرض الفقرات أن تكون ذات شكل ثابت ضماًنا لتركيز - 

الخ، أما .....)4( )،3( )،2(، )1ليه فقد أشار الباحث إلى مقدمة الفقرة باألرقام (الطالب وبناء ع
  (د). اإلجابات المحتملة فقد أشار إليها بالحروف (أ)، (ب)، (ج)،

  .ولغوياً  اً حتوى الفقرات أن تكون صحيحة علميمحتوى الفقرات: راعى الباحث عند إعداد م - 
 وضع تعليمات االختبار: •

شرح فكرة  د الفقرات وصياغتها قام الباحث بوضع تعليمات االختبار التي تهدف إلىبعد تحديد عد
االختبار ما  اإلجابة على االختبار في أبسط صورة ممكنة وقد راعى الباحث عند وضع تعليمات

  يلي:
  تعليمات خاصة بوصف االختبار وهي: عدد الفقرات وعدد األبدال وعدد الصفحات. - 
  جابة عن جميع األسئلة ووضع البديل الصحيح في المكان المناسب.تعليمات خاصة باإل - 

  الصورة األولية لالختبار:إعداد  -4
 وحدة االنظمة في لموضوعات مهارات ما وراء المعرفة لتنميةفي ضوء ما سبق تم إعداد اختبار      

ا هو موضح في كم ) فقرة50حيث اشتمل على( في صورته األولية، ساسيف العاشر األصال تكنولوجيا
االختبار تم عرضهما  ، لكل فقرة أربعة أبدال، واحدة منها فقط صحيحة، وبعد كتابة فقرات)5ملحق رقم (

التدريس  المناهج وطرقمجال في  ذوي االختصاصمن  -  )2(رقم ملحق  - على لجنة من المحكمين 
  :ألمور التاليةاوذلك الستطالع آرائهم حول  ومن مشرفي ومعلمي التكنولوجيا ذوي الخبرة

  .االختبار فقراتمدى مالءمة عدد  - 
  .اً مدى صحة فقرات االختبار لغوي - 
  مدى تمثيل فقرات االختبار لألهداف المراد قياسها. - 
  مدى مناسبة فقرات االختبار لمستوى الطالب . - 
  مدى تغطية فقرات االختبار لمحتوى الوحدة. - 
  ات االختبار.مدى دقة صياغة األبدال لكل فقرة من فقر  - 
  ات االختبار.ر إمكانية الحذف أو اإلضافة أو التعديل في فق - 
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حيث تم دراسة هذه  وقد أشار المحكمون إلى تعديل بعض الفقرات وحذف البعض وٕاضافة البعض اآلخر،
 ، ليصبح االختبار بعد التحكيم مكوناً المشرف أجريت التعديالت المناسبة بعد التشاور معو  المالحظات

  .)6( كما هو موضح في ملحق رقم ) فقرة50من (
  لالختبار:التطبيق على العينة االستطالعية  -5

بة طلمن  بتطبيق االختبار على عينة استطالعية الباحث بعد إعداد االختبار في صورته األولية، قام     
حدة االنظمة في الذين درسوا و  بةمن الطل وطالبة ) طالباً 40من ( تكونت العينة، وقد الحادي عشرالصف 

وقد استفاد  8/2/2014السنة الدراسية الماضية باستخدام الكتاب المطبوع ورقيًا، وكان التطبيق بتاريخ 
  الباحث من هذا التطبيق في:

 ات االختبار.ر حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفق �

 .االختبار وثبات التأكد من صدق �

 تطبيقه على عينة البحث األساسية. تحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند �

  تصحيح أسئلة االختبار: -6
 وبعد أن قام ،الطلبةبدأت عملية تطبيق االختبار في وقت محدد، وترك وقت التطبيق مفتوحًا لجميع      
االختبار، حيث حددت درجة  الباحث بتصحيح باإلجابة عن أسئلة االختبار، قامالعينة االستطالعية  طلبة

وباإلضافة  درجة،) 50- 0( محصورة بين الطلبةبذلك تكون الدرجة التي حصل عليها ، فقرة واحدة لكل
  ات االختبار.ر ت لإلجابات الخاطئة لكل فقرة من فقاار ر إلى ذلك تم حساب عدد التك

  نتائج اختبار العينة االستطالعية: ليلتح -7
ستطالعية، توصل الباحث بعد اجراء بعد تطبيق اختبار مهارات ما وراء المعرفة على العينة اال     

معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار، وكذلك صدق  حصائية إلىمجموعة من العمليات اإل
    االختبار وثباتة والتي كانت كالتالي:

  ات ا,ختبار:ربة لفقو: معام#ت الصعأو,ً 

ختبار، وهو عبارة عن النسبة يفيد معامل الصعوبة في إيضاح مدى سهولة أو صعوبة سؤال ما في اال
للراسبين في  النسبة المئوية ويقصد به: "المئوية من الطالب الذين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة 

  حسب بتطبيق المعادلة التالية:        ويُ  االختبار"
                                            

   خاطئةالسؤال إجابة  عن اأجابو عدد الطالب الذين معامل صعوبة السؤال =  
  عدد الذين حاولوا اإلجابة                                       

  )        257:2005(ملحم،     
 التالي )2- 4جدول (و  وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار،

  ر.يوضح معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبا
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  )3-4جدول رقم (
  معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار

  معامل الصعوبة  م  معامل الصعوبة  م  معامل الصعوبة  م

1  0.82 18  0.45 35  0.57 
2  0.87 19  0.77 36  0.56 
3  0.74 20  0.81 37  0.55 
4  0.65 21  0.48 38  0.46 
5  0.73 22  0.88 39  0.52 
6  0.59 23  0.45 40  0.88 
7  0.72 24  0.51 41  0.78 
8  0.63 25  0.53 42  0.75 
9  0.58 26  0.65 43  0.74 

10  0.65 27  0.81 44  0.56 
11  0.85 28  0.79 45  0.66 
12  0.87 29  0.57 46  0.62 
13  0.79 30  0.61 47  0.92 
14  0.56 31  0.63 48  0.71 
15  0.46 32  0.91 49  0.89 
16  0.55 33  0.78 50  0.79 
17  0.49 34  0.55  

  
من االختبار ) 49,47,40,32,22,12,11,2(رقم  اتيتضح من الجدول السابق أن معامل الصعوبة للفقر 

 االختبار، حيث أصبح من االختبار اتوعليه قام الباحث بحذف هذه الفقر  حد المسموح بهللمتجاوزة  كانت
لباقي فقرات ، في حين تراوح معامل الصعوبة ) فقره42في صورته النهائية بعد الحذف مكون من (

 من وعليه فان قيم معامالت الصعوبة للفقرات األخرى )0.63بمتوسط كلي() 0.45 - 0.82(االختبار بين 
  ).  269:2005(ملحم،  االختبار تعتبر مقبولة وذلك بحسب ما يشير إليه

ما هارات رأي الباحث إلى أن االختبار يقيس م حسباالختبار يميل إلى الصعوبة وهذا يعود  أن وهنا نجد 
  .وراء المعرفة

  
  ات ا,ختبار:ر: معام#ت التمييز لفقثانياً 

  ". قدرة االختبار على التمييز بين الطلبة الممتازين والطلبة الضعاف ويقصد به "
  :فقرة من خالل تطبيق المعادلة التاليةالمعامل تمييز  حسبويُ 

  الدنيا عةو عدد اإلجابات الصحيحة في المجم -  لياعة العو عدد اإلجابات الصحيحة في المجم التمييز= معامل
  ن عتيو اد في المجمر عدد األف نصف                                         

  )289:2005(ملحم، 
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إلى مجموعتين مجموعة عليا ضمت  بةتقسيم الطلتم  االختبار فقراتلكل فقرة من  ولحساب معامل التمييز
الذين حصلوا على أعلى الدرجات، ومجموعة  ةتطالعية وهم الطلبالعينة االس بةطل مجموع%) من  27( 

الذين حصلوا على أدني  ةالعينة االستطالعية وهم الطلب ةبطل مجموع%) من  27( دنيا ضمت 
معامل يوضح التالي ) 3-4وجدول (، وطالبة ) طالباً 11كل مجموعة ( ةالدرجات، وقد بلغ عدد طلب

  :بارلكل فقرة من فقرات االخت التمييز
  )4-4جدول رقم (

  لكل فقرة من فقرات االختبار التمييزمعامالت 
  التمييزمعامل   م  التمييزمعامل   م  التمييزمعامل   م

1  0.45 18  0.35 35  0.35 
2  0.35 19  0.49 36  0.43 
3  0.44 20  0.39 37  0.42 
4  0.35 21  0.32 38  0.35 
5  0.33 22  0.44 39  0.32 
6  0.41 23  0.39 40  0.13 
7  0.50 24  0.31 41  0.45 
8  0.34 25  0.42 42  0.37 
9  0.30 26  0.31 43  0.36 

10  0.31 27  0.45 44  0.30 
11  0.14 28  0.37 45  0.31 
12  0.33 29  0.31 46  0.42 
13  0.31 30  0.39 47  0.33 
14  0.31 31  0.37 48  0.38 
15  0.42 32  0.14 49  0.35 
16  0.35 33  0.34 50  0.39 
17  0.32 34  0.46  

األدنى  ) من االختبار تقل عن الحد40,32,11يتضح من الجدول السابق أن معامل التمييز للفقرات رقم (
تراوحت معامالت  في حين وعليه قام الباحث بحذف هذه الفقرات من االختبار )0.3( المسموح به و هو

بذلك تكون معامالت التمييز في و  )،0.35بمتوسط بلغ ( )0.13- 0.50بين( التمييز لباقي فقرات االختبار
  .)292:2005(ملحم،  االختبار كما حدده الحد المقبول لباقي فقرات

 سبب ذلك إلى ميل االختبار إلى  الباحث عزويمعامالت التمييز تميل إلى االنخفاض و  وهنا نجد أن
الختبار حيث كانت ن االختبار يقيس مهارات ما وراء المعرفة، وعليه تم قبول جميع فقرات األ الصعوبة

  الحد المعقول من التمييز. في
  

  ا,ختبار: صدق: ثالثاً 

 لقياسه"، و قد استخدم ُأعد"قدرة االختبار على قياس ما  صدق االختبار بأنه:) 335:2002عودة (يعرف 
  الباحث طريقتين للتأكد من صدق االختبار:
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  صدق المحكمين: -أ
فعًال لتحقيق الهدف  األداة صالحة المقياس أو ين على أن الصدق الذي يعبر عن اتفاق المحكم وهو    

ألنه يقوم على رؤية المحكمين للصالحية ، نظرًا عدت من أجله، ويطلق عليه الصدق الظاهريالذي أُ 
  .)427:2005(عبدالحميد،  بشكل عام

صورته ة في قام الباحث بإعداد اختبار مهارات ما وراء المعرفلالختبار  الخارجيوللتحقق من الصدق 
مجال في  ذوي االختصاصمن  )2ملحق رقم ( المحكمينعلى مجموعة من ثم قام بعرضه  ،األولية

، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومن مشرفي ومعلمي التكنولوجيا ذوي الخبرةالتدريس  المناهج وطرق
، وكذلك المعرفةمهارات ما وراء الفقرات إلى  ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات االختبار، ومدى انتماء

 وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين، وقام الباحث بحذف وتعديل بعض ،وضوح صياغاتها اللغوية
  فقرات االختبار في ضوء مقترحاتهم.

  صدق اال تساق الداخلي: - ب
ة بطريق ستطالعيةاالعينة التطبيقه على  بعدوللتحقق من الصدق الداخلي (االتساق الداخلي) لالختبار 

مهارات  الختبار الكلية لدرجةوا االختبار من فقراتكل فقرة ل بيرسون ، تم حساب معامل ارتباطاحصائية
  :) التالي4- 4كما هو موضح في جدول (، ما وراء المعرفة

  )5-4جدول رقم (
  )40(ن= لالختبارمعامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية 

  مستوي الداللة  معامل االرتباط  م  مستوي الداللة  االرتباطمعامل   م  مستوي الداللة  رتباطاال معامل   م

1  0.832 0.01 18  0.836 0.01 35  0.791 0.01 
2  0.588 0.05 19  0.787 0.01 36  0.765 0.01 
3  0.887 0.01 20  0.882 0.01 37  0.758 0.01 
4  0.728 0.01 21  0.721 0.01 38  0.843 0.01 
5  0.787 0.01 22  0.571 0.05 39  0.719 0.01 
6  0.879 0.01 23  0.888 0.01 40  0.589 0.05 
7  0.821 0.01 24  0.782 0.01 41  0.811 0.01 
8  0.714 0.01 25  0.838 0.01 42  0.814 0.01 
9  0.853 0.01 26  0.787 0.01 43  0.798 0.01 

10  0.787 0.01 27  0.849 0.01 44  0.889 0.01 
11  0.611 0.05 28  0.794 0.01 45  0.712 0.01 
12  0.567 0.05 29  0.696 0.01 46  0.799 0.01 
13  0.799 0.01 30  0.793 0.01 47  0.620 0.05 
14  0.722 0.01 31  0.821 0.01 48  0.880 0.01 
15  0.798 0.01 32  0.599 0.05 49  0.582 0.05 
16  0.757 0.01 33  0.858 0.01 50  0.795 0.01 
17  0.788 0.01 34  0.719 0.01  

  2.021 ) =0.05( مستوى داللة) وعند 40-1( ر الجدولية عند درجة حرية
  2.704 ) =0.01( مستوى داللة) وعند 40-1( ر الجدولية عند درجة حرية
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 يؤكد ، وهذا )0.05(و )0.01( جميع فقرات االختبار دالة عند مستوى داللة يتضح من الجدول السابق أن
  عينة الدراسة. من االتساق الداخلي، مما يطمئن الباحث إلى تطبيقه على عاليةار يتمتع بدرجة أن االختب

  

  : ثبات ا,ختبار:بعاً ار

في نفس  االختبار عدة مرات عليه طبق"مدى االتساق في عالمة الفرد، إذا  عرف ثبات االختبار بأنهيُ 
  ).194:1992، عودة وملكاوي( الظروف"

، طريقة التجزئة النصفيةباستخدام  معامل ثبات االختبار قام الباحث بحسابختبار، وللتحقق من ثبات اال
: الفقرات ذات نحيث قام الباحث بتجزئة فقرات االختبار الذي ُطبق على العينة االستطالعية إلى جزئي

جزئين البين  (بيرسون) ، وتم بعد ذلك حساب معامل االرتباطرقام الزوجيةاألرقام الفردية، والفقرات ذات األ
) براون - (سبيرمانمعادلة  باستخدام وبعد التصحيح لمعامل االرتباط، )0.875( فكان معامل الثبات

  ).0.933(الثبات  أصبح معامل
  تحديد زمن االختبار: -8

باالعتماد على التطبيق االستطالعي  المناسب إلجابة الطلبة على االختبارزمن التم حساب      
دقيقة،  )40إنهاء أول طالب لالختبار والذي بلغ ( المتوسط الحسابي لزمن خالل ايجادلالختبار وذلك من 

) دقيقة وهو 45) دقيقة فكان متوسطهما الحسابي هو (50وزمن انهاء آخر طالب لالختبار والذي بلغ (
  الزمن المناسب إلجابة االختبار. 

طمئن الباحث إلى تطبيقه ي ثبحي أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثباتيتضح مما سبق 
، وأصبح مهارات ما وراء المعرفةوبذلك تأكد الباحث من صدق و ثبات االختبار ، على عينة الدراسة

، وقد تم استثناء - )7( ملحق رقم - كما هو موضح في فقرة) 42ُمكون من ( صورته النهائية االختبار في
  .لمعامالت التمييز والصعوبة كما تم تبيانه سابقاً الفقرات السبعة من الصورة النهائية لعدم مطابقتها 

 :مواد الدراسة �

  برنامج المحاكاة المحوسب: -1
الخطوات في  بعدد من الخطوات لتحديد اإلطار العام للبرنامج المحوسب تمثلت هذه وقد قام الباحث

  على: االطالع
  البحوث والدراسات السابقة.  •
  وجيا المعلومات. دريس مادة تكنولالحديثة في ت االتجاهات •
  . خصائص المتعلمين في المرحلة الثانوية •
  خصائص التعليم الذاتي.  •
  اء البرامج التعليمية المحوسبة. خصائص بن •
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  في التعليم. تنمية مهارات ما وراء المعرفةفوائد  •
  لتحديد البرنامج:مرحلة التخطيط المرحلة األولي: 

  المحوسبة.. تحديد المنطلقات الفكرية الستخدام البرامج 1
  . تحديد أهداف البرنامج (العامة والخاصة).2
  . تحديد محتوى البرنامج.3
  .تحديد طرق واستراتيجيات التدريس التي سوف تستخدم لتنفيذ البرنامج. 4
  .تحديد الوسائل واألجهزة والمواد التعليمية الموظفة في تنفيذ البرنامج التقني. 5
  في البرنامج.. تحديد أساليب التقويم المستخدمة 6

  البرنامج: اختيارالمنطلقات الفكرية والفلسفية التي اعتمد عليها الباحث في 
  .المحاكاةبرامج ، من توظيف برامج حديثة مثل التكنولوجيا. االتجاهات الحديثة في تعليم 1
  لبة.لدى الط ما وراء المعرفةأهمية تنمية مهارات  .2
   بالتجريب الممارسة  التعليم األساسي، حيث التعليم. خصائص الطالب في المرحلة العليا من 3

  أفضل من التلقين.   
  تنوع جوانب العرض والتقويم.. 4
  .التعلم بالحاسوب هو تعلم ذاتي. 5

  األهداف العامة للبرنامج:
  تنمية مهارة التصميم للدارات الكهربية وااللكترونية واختيار العناصر المكونة لها. - 
  فيذ للدارات الكهربية والكترونية الواردة في الوحدة.تنمية مهارة التن - 
  تنمية مهارة التقويم للدارات الكهربية وااللكترونية الواردة في الوحدة . - 

  األهداف الخاصة للبرنامج:
  على أن: اً كون قادر ييتوقع من الطالب بعد تنفيذ البرنامج أن 

  .يعرف الطالب النظام.1
  .يذكر الطالب أنواع األنظمة .2
  .أن يذكر الطالب أجزاء النظام .3
  العناصر الكهربية وااللكترونية الالزمة لتجميع الدارات المراد تنفيذها. تار الطالبخي.4
  القطع الكهربية وااللكترونية المستخدمة في بناء الدارات. فحص الطالبي.5
  األدوات الالزمة لتجميع الدارات المراد تنفيذها. ختار الطالبي.6
  مصادر الطاقة المناسبة لتنفيذ الدارات. الطالب ختاري.7
  من توفر عوامل وٕاجراءات السالمة واألمان الالزمة لتنفيذ الدارات. تأكد الطالبي.8
  .يشرح الطالب نظام التدفئة المركزية .9
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  .يتعرف الطالب على وظيفة الثيرموستات وآلية عمله .10
  .N/C فتح أحد األبواب باستخدام مفتاحدارة إضاءة حجرة السيارة عند  نفذ الطالبي.11
  .N/O دارة عمل الجرس الكهربي باستخدام مفتاح نفذ الطالبي.12
  .SPDT دارة العوم الكهربي باستخدام مفتاح طبق الطالبي.13
  .Micro Switch دارة لتشغيل حملين مختلفين باستخدام مفتاح بني الطالبي.14
  .DPDT ة المحرك باستخدام مفتاح من نوعدارة التحكم باتجاه حرك بني الطالبي.15
  دارة التحكم بتشغيل حملين مختلفين باستخدام المرحل. نفذ الطالبي.16
  .DPDT دارة تغيير اتجاه حركة المحرك باستخدام مرحل من نوع الببني الطي.17
  دارة توصيل العوامة الكهربية للتحكم في منسوب المياه. جمع الطالبي.18
  ارتي اإلرسال واالستقبال لألشعة تحت الحمراء.د ركب الطالبي.19
  دارة غياب الضوء في نظام الري األوتوماتيكي. جمع الطالبي.20
  دارة الرطوبة في نظام الري األوتوماتيكي. جمع الطالبي.21
  .AND بين دارتي غياب الضوء والرطوبة في نظام الري باستخدام بوابة ربط الطالبي.22
  لترانزستور كمفتاح مع مرحل لتشغيل مضخة.دارة ا نفذ الطالبي.23
  األخطاء في تصميم مخطط لدارة كهربية ما. كتشف الطالبي.24
  في اختبار سالمة التوصيالت. DMM جهاز ستخدم الطالبي.25
  .قيام الدارات بالغرض الذي بنيت من أجله ختبر الطالبي.26
  بتنفيذها. ماتيكي التي قامنظام الري األوتو بصيانة الدارات الخاصة ب قوم الطالبي.27
  .SPDT دارة التحكم باتجاه حركة السيارة باستخدام مرحلين من نوع طور الطالبي.28

  تحديد محتوى البرنامج:
تم تحديد محتوى البرنامج في ضوء المهارات المحددة سلفًا باإلضافة إلى احتياجات معلمي 

قد تضمن المحتوى كافة المعلومات النظرية البرامج، و  التكنولوجيا الميدانية لمثل هذا النوع من
  والعملية.

  مراعاتها عند اختيار محتوى البرنامج وهي :تمت هناك مجموعة من الشروط التي و 
  أن يستند المحتوى إلى أهداف معينة. .1
  .البأن يكون النشاط المصاحب للمحتوى مناسبًا للخصائص العقلية والنمائية للط .2
  متنوعة. البرنامجتي يشتمل عليها أن تكون الخبرات ال .3

والخبرات التي  وفي ضوء الشروط السابقة، وفي ضوء أهداف البرنامج، قام الباحث باختيار المحتوى
بما توفر له من  يمكن أن تسهم في تحقيق هذه األهداف، وقد استرشد الباحث في اختيار المحتوى

  أدبيات ودراسات سابقة حول الموضوع.
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  اتيجيات التدريس التي سوف تستخدم لتنفيذ البرنامج:تحديد طرق واستر 
األسلوب  إن كل طريقة أو أسلوب من أساليب التدريس له مزاياه وله عيوبه، فنجد أن اختيار

اختيار األسلوب  المناسب للتدريس قد يكون السبب في تحديد نجاح أو فشل تدريس مادة معينة، وهنا
العمري للمتعلمين  دة وعناصر أخرى مثل: المستوىالمناسب يجب أن يتوافق مع طبيعة الما

التي يمكن أن تكون في  واإلمكانيات المتوفرة، وتستطيع الطريقة الناجحة أن تعالج كثيرًا من النواقص
  المنهج أو الكتاب أو الطالب.

  وقد قام الباحث بتوظيف طرق واستراتيجيات التدريس اآلتية في تنفيذ البرنامج:
  · العروض العملية - 
  ·المناقشة والحوار  - 
  ·طريقة التدريب والمران  - 
  .طريقة التعلم التعاوني - 

  تحديد الوسائل واألجهزة والمواد التعليمية الموظفة في تنفيذ البرنامج التقني:
إن تنوع الوسائل والمواد التعليمية، واختالفها من شأنه أن يؤدى إلى تعلم فعال، ويالحظ أن األسلوب 

الوسائل التعليمة وكذلك  خالل البرنامج أسلوب العروض العملية من خالل مجموعة منالذي استخدم 
التفاعلية من خالل المجموعات ولكن  أجهزة العرض، واستخدام برامج محوسبة لعرض المادة التعليمية

  اآلتي: حين تم اختيار هذه األنشطة والوسائل تم مراعاة
  ساليب التقويم.. أن تكون مرتبطة باألهداف والمحتوى وأ1
  .الطالب. أن تتيح فرصة المشاركة الفاعلة لجميع 2
  هداف البرنامج.أأن تسهم بشكل مباشر في تحقيق  .3
  .سرعته الخاصة الطالب االنتقال بين شاشات البرنامج حسب . أن يتمكن4
  .حسب قدرته التعلمكل طالب ان يتمكن   .5

  :تحديد أساليب التقويم المستخدمة في البرنامج
  التقويم القبلي •

معرفة الطالب السابقة عن الدرس  وهو عبارة عن مجموعة أسئلة  تسبق عرض الدرس لقياس مدى
  الذي سيتم عرضه.

  التقويم البنائي •
في تنظيم أجوبته  ما وراء المعرفةوهو عبارة عن أسئلة تشجع الطالب على التفكير واستخدام مهارات 

وهذه األسئلة توضح نقاط الضعف ، زمالئه معلم ومناقشتها معويطلب من الطالب إجابتها وتقديمها لل
  معالجتها بمجرد ظهورها. لدى الطالب في أثناء دراسته للدرس وتتيح للمعلم
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  التقويم الختامي •
التي تقيس تحصيل  وهو عبارة عن االختبار الذي يوجد في نهاية كل درس، يحوي عددًا من األسئلة

  .دراسته للدرس لديه بعد ما وراء المعرفةارات الطالب كما تقيس مستوى نمو مه
  اجراءات تدريس البرنامج.

  المجموعة التجريبية وفقًا للخطوات التالية : لطلبةتم تدريس البرنامج 
  .للطلبة. تم عرض فكرة عامة عن موضوع الدراسة 1
  البرنامج   منعلى أجهزة مختبر الحاسوب في المدرسة، وأيضًا تم توزيع نسخة  الطلبة. تم توزيع 2

  رغب به.ي عود إليها في الوقت الذييكي لالمجموعة التجريبية  طلبةمن  طالبعلى كل    
    المحتوى لدراسة األسبوعالمجموعة التجريبية بمعدل حصتين في  لطلبة. تم تدريس البرنامج 3

  التعليمي داخل المدرسة.   
   في  قة التقليدية وذلك بمعدل حصتينفي المجموعة الضابطة وفقًا للطري الطلبة. تم تدريس 4

  .األسبوع   
  . طبق االختبار البعدي على العينة.5

  :الوسائل المستخدمة في تنفيذ الدراسة في البرنامج
CD :.يوجد عليه البرنامج المحوسب  

  سبورة ذكية: لتساعد على التفاعل مع مكونات البرنامج.
في  الطلبةعمل الحاسوب لمساعدة لعرض المادة بشكل منتظم داخل م :LCD جهاز عرض

  البرنامج المحوسب. في دراسة المحتوى باستخدام هممواجهة العقبات التي قد تواجه
  أجهزة الحاسوب: الستخدامها في عرض البرنامج ودراسته.

  :تقويم البرنامج المحوسب
  تم تقويم البرمجية بإسلوبين وهما كما يلي:

ختبار مدى مالئمة المادة التعليمية لألهداف من خالل عرضها على مجموعة المحكمين ال •
  وطريقة العرض.

التقويم القبلي والبعدي من خالل تطبيق االختبار الذي يدل على مدى فعالية البرنامج  •
 ما وراء المعرفة.المحوسب في تنمية مهارات 

  :مبررات استخدام البرنامج
في تدريسه للمادة مثل مراعاة قد يكون البرنامج حًال للمشكالت التي قد يواجهها المعلم  •

 الفروق الفردية بين الطالب وازدحام الصفوف وقلة الوقت.

 التفاعل بين المتعلم والحاسوب.  قد يساهم البرنامج في تحقيق مبدأ •
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لك بمساعدة المتعلمين على إعمال يساعد البرنامج في اإلرتقاء بنوع العملية التعليمية وذ •
 .عقولهم وفكرهم في أثناء التعلم

حاجة المناهج بشكل عام ومنهاج تكنولوجيا المعلومات بشكل خاص إلى إثراء في تنمية  •
 .ما وراء المعرفةمهارات 

حاجة منهاج التكنولوجيا إلى اإلثراء بالبرمجيات والوسائل التعليمية وذلك حتى يسهل دراستها   •
) 2011(ماضي أبو وفهمها لدى الطالب وبناء على نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة

 ).2010( ودراسة نصر اهللا

على طرائق واستراتيجيات تدريس تساعد على استيعاب المفاهيم عن طريق البرنامج يشتمل  •
 عرضها بأسلوب مبسط باإلضافة إلى البرمجيات والوسائل التعليمية.

مالحظات الباحث من خالل خبرته في تدريس منهاج التكنولوجيا لعدة مراحل مختلفة وجمع  •
اء الزمالء أن دروس المنهاج المتعلقة بموضوع الدراسة تحتاج إلى إضافة عنصر التشويق آر 

في عرض المادة التعليمية من خالل التنويع في الطرائق واالستراتيجيات، وألجل ذلك قام 
 باختيار هذا البرنامج.

لذي يوفره هذا أهمية الجانب العملي واألدائي وكثرة التمثيل سواء كان واقعيا أو بالمحاكاة ا •
 .البرنامج التعليمي

من خالل العرض السابق للمرحلة األولي وما تضمنته من خطوات تتعلق بتحديد الهدف من 
أن برنامج المحاكاة المحوسب الذى تم اختياره في البرنامج وتحديد محتوي البرنامج فقد وجد الباحث 

وبناء على ذلك تم التأكيد على  المحدد تطبيق هذه الدراسة يحقق هذه االهداف ويشتمل على المحتوى
  .استخدام هذا البرنامج في تطبيق هذه الدراسة

  مرحلة تنفيذ البرنامج: المرحلة الثانية:
  المراحل اآلتية:بمرت خطوات تنفيذ البرنامج 

  األداء النظري:
دافه وأه حيث تم عرض محتوى البرنامج على شاشة العرض، والذي يحتوي نشرة تعريفية بالبرنامج

  باإلضافة إلى األنشطة والفعاليات الالزمة لكل مهارة في كل درس.
  األداء العملي:

  .مرحلة إعداد دليل المعلم وتدريس موضوعاته
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  دليل المعلم: -2
بعد اطالع الباحث على األدب التربوي في مجال إعداد "دليل المعلم" لبرامج التعليم االلكتروني، قام 

الوحدة  قام الباحث بإعداد دليل للمعلم ليسترشد به في تدريس موضوعاتلمعلم دليل االباحث بإعداد 
مع مراعاة  ،محاكاة محوسب برنامجالثالثة من كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األساسي باستخدام 

  مل هذا الدليل على ما يلي:تأن يش
  عنوان الدرس. - 
  الهدف العام من الدرس. - 
  األهداف السلوكية. - 
  اليب واألنشطة المستخدمة لتحقيق األهداف.األس - 
  أساليب التقويم. - 

  .)10كما تضمن الدليل اجراءات تنفيذ كل درس كما هو موضح في ملحق رقم (

  ضبط متغيرات الدراسة قبل بدء التجريب: �
  ي من خالل:قام الباحث بضبط تكافؤ المجموعتين عن طريق إثبات تكافؤهما في اختبار مهارات ما وراء المعرفة القبل

  تطبيق البحث التجريبي. تطبيق االختبار على العينة التجريبية والعينة الضابطة قبل الشروع في -1
لحساب الفروق بين ) T-Test Independent-Samples(قام الباحث باستخدام اختبار -2

مجموعتين مستقلتين وغير مرتبطتين، وذلك للتعرف على مدى تكافؤ العينتين في االختبار 
               كما هي موضحة في الجدول التالي: ظهر النتائجوت

  )6-4جدول رقم (
  يلختبار القباالالضابطة في  ولحساب الفروق بين المجموعتين التجريبية  )T-Test( نتيجة اختبار

  العدد  المجموعة
  المتوسط
  الحسابي

 االنحراف

  المعياري
  "tقيمة "

  قيمة 
  الداللة

  الداللة
  اإلحصائية

 5.02 7.13 30  للطالب ية قبليتجريب
 غير دالة 0.183 1.44

 4.96 9.00 30  للطالب ضابطة قبلي

 5.28 12.15 40  للطالبات تجريبية قبلي
 غير دالة 1.99 0.22

 4.75 12.40 40  للطالبات ضابطة قبلي

  
ذا يعني عدم وه) 0.05عند مستوى داللة ( اً " غير دالة إحصائيtيتضح من الجدول السابق أن قيمة "

في اختبار مهارات ما وراء المعرفة  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة
  للطالب والطالبات. التجريبية والضابطةتكافؤ المجموعتين  مما يدل على، القبلي



  84  

  :الدراسة تنفيذ خطوات �
  التالية: الخطواتلدراسة اتبع الباحث أثناء تنفيذه ل

 على الصعوبات التعرف بهدفعلى األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة الحالية، وذلك  العاالط .1
واالطالع على الدراسات التي تناولت  لديهم، ةالمعرف ما وراءالتي يواجهها الطلبة في تنمية مهارات 

 .ميالتعلمجال في  برامج المحاكاة المحوسبة

من كتاب  لثةالثا (الوحدة األنظمةعليها وهي وحدة  دراسةتطبيق التحديد الوحدة الدراسية التي تم  .2
 ).العاشرتكنولوجيا المعلومات للصف 

 . ما وراء المعرفةعداد قائمة بمهارات إ .3

تكنولوجيا من كتاب  االنظمةاختار الباحث رزمة برمجية تحاكي الواقع العملي لتجارب وحدة  .4
د وذلك بعد عق ،http://www.rawafed.edu.psااللكتروني  من الموقع معلومات للصف العاشرال

ورشة عمل مع مجموعة من الزمالء المختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات حيث تم استعراض 
وقد  مجموعة من برامج المحاكاة وتم خالل هذه الورشة اختيار هذا البرنامج كونه يناسب هذه الدراسة

 والتي تمثلت بما يلي: هيزات الموجود فيمللم اً ر نظهذ البرنامج  تم اختيار

حيث  ختيرت لكونها وحدة نشطة منأُ بأن هذه الوحدة  اً المختارة علم مالءمته لمحتوى الوحدة •
 .طبيعة المحتوى والتجربة وتحتاج لمثل هذا النوع من التقنيات التعليمية

 .مالءمته للفئة العمرية المستهدفة •

الل قدرته على تغيير بعض المتغيرات من خ الفرصة للطالب للتفاعل معه هذا البرنامج تيحي •
 بعضها وتلقي النتائج التي نتجت عن هذا التغير. وتثبيت

 اً زود فور ويُ  عنهاالطالب  حيث يجيب الموضوعية سئلةاأل من يوجد مجموعة درسفي نهاية كل  •
 جابته.إبالتغذية الراجعة التي تبين له صحة أو خطأ 

 بساطته وخلوه من التعقيد.مج و ناالبر  اسهولة وسالسة التعامل مع هذ •

سالمته، وصالحيته  للتأكد من) 2ملحق رقم ( المحكمينعلى مجموعة من  تم عرض البرنامج .5
وتشجع على استخدام هذا البرنامج  هم ايجابيةوقد كانت توجهاتُ  ومدى مالءمته لهذه الدراسة للتطبيق

 .كونه مناسب لهذه الدراسة

 . ما وراء المعرفةإعداد اختبار مهارات  .6

لتحديد زمن االختبار وٕايجاد درجة الصعوبة، ومعامل التمييز، استطالعيه تطبيق االختبار على عينة  .7
 والتحقق من صدق االختبار وثباته.

اختيار عينة الدراسة من طلبة الصف العاشر األساسي، وتقسيمهم إلى مجموعتين احداهما تجريبية  .8
 خرى ضابطة.األو 
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االختبار تطبيق  لالقبل تطبيق البرنامج من خ )الضابطة والتجريبية(التأكد من تكافؤ المجموعتين  .9
 .القبلي

 .تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية .10

في تنمية مهارات ما وراء  المحوسبة اسة لمعرفة أثر المحاكاةر تطبيق االختبار البعدي على عينة الد .11
 المعرفة.

 لتجريبية والضابطة.من المجموعة ا جمع البيانات وتحليل النتائج لكلٍ  .12

 رصد النتائج ومعالجتها إحصائيًا. .13

 .في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث تفسير النتائج ووضع التوصيات .14

  

  :المستخدمة في الدراسة اإلحصائية األساليب �
المعالجـات اإلحصـائي وتـم اسـتخدام  SPSSلقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االختبار من خالل برنـامج 

  الية:اإلحصائية الت
 النسب المئوية والتكرارات. -1

لمقارنـة متوسـطي درجـات المجمـوعتين التجريبيـة ) Independent-Samples T-Testاختبـار ( -2
 والضابطة.

 معامل ارتباط بيرسون  لقياس صدق الفقرات. -3

 .معامل الصعوبة والتمييز للفقرات -4

 إيتا لحساب أثر البرنامج مربعمعامل  -5
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        الخامسالفصل 

  ــدراســـة والــتوصــياتنتــائـــج الـ
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة ومناقشتها

النتائج، ومن ثم  ي هذا الفصل اإلجابة عن أسئلة الدراسة، واختبار فرضياتها، وعرضحاول الباحث في
ين يوبعض المقترحات للمعن جراءات الدراسة، ثم تقديم التوصيات في ضوء هذه النتائج،إتفسيرها في ضوء 

  بالدراسة.

  والذي ينص على: ،السؤال األول للدراسةالمتعلقة بإلجابة ا �
   معرفة المراد تنميتها لدي طلبة الصف العاشر في التكنولوجيا؟ما مهارات ما وراء ال

هذا السؤال قام الباحث بإعداد صورة أولية لقائمة مهارات ما وراء المعرفة من خالل  عنولإلجابة 
في مجال مهارات ما وراء المعرفة، ولقد تم  السابقة التربوي والدراسات والبحوث على األدب االطالع

 أساسية لمهارات ما وراء المعرفة وهي مهارات التخطيط، والمراقبة والتحكم، والتقويم وتم ادتحديد ثالثة أبع
والدراسات التي  عد من تلك األبعاد إلى مهارات فرعية وذلك من خالل الرجوع إلى المراجعتحليل كل بُ 

المعرفة بالرجوع إلى  وبعد ذلك تم تحكيم القائمة األولية لمهارات ما وراء صنفت مهارات ما وراء المعرفة
وفقًا للخطوات الموضحة في الفصل الرابع من حتى أصبحت جاهزة في صورتها النهائية  السادة المحكمين

  .من مالحق الدراسة – )4( ملحق رقم - فصول هذه الدراسة وكذلك
  
  

  للدراسة، والذي ينص على: الثانياإلجابة المتعلقة بالسؤال  �
مية مهارات ما وراء المعرفة لدى طلبة الصف العاشر في ما صورة البرنامج المقترح لتن

   التكنولوجيا؟ 

د ورشة عمل مع بعد عق قائم على المحاكاة المحوسبةبرنامج  بتحديد هذا السؤال قام الباحث عنولإلجابة 
حيث تم استعراض  - ) 2ملحق رقم ( -مجموعة من الزمالء المختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات

وفقًا  اختيار هذا البرنامج كونه يناسب هذه الدراسة خالل هذه الورشة برامج المحاكاة وتم مجموعة من
 مالحق من -  )9ملحق رقم ( -للخطوات الموضحة في الفصل الرابع من فصول هذه الدراسة وكذلك 

  الدراسة. هذه
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  للدراسة، والذي ينص على: الثالثاإلجابة المتعلقة بالسؤال  �
 طالب درجات يمتوسط بين )α 0.05 ≥(عند مستوي إحصائية داللة تذا فروق توجد هل

  الختبار مهارات ما وراء المعرفة ؟ البعدي التطبيق في الضابطةو  التجريبية تينالمجموع
  ينص على:والذي من فروض الدراسة،  األولولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باختبار صحة الفرض 

    تينالمجموع طالب درجات يمتوسط بين  )α 0.05 ≥(عند مستوي  صائيةإح داللة ذات فروق توجد ال "
  الختبار مهارات ما وراء المعرفة." البعدي التطبيق في الضابطةو  التجريبية 

والتكرارات  الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطاتقام الباحث بحساب  وللتحقق من صحة هذا الفرض
 لعينتين مستقلتين استخدم اختبار(ت) وتمالتطبيق البعدي لالختبار  لفقرات االختبار وتحليل نتائج

independent samples (t) test متوسط درجات طالب على الفروق اإلحصائية بين  للوقوف
   في الجدول التالي: االختبار البعدي وكانت النتائج كما هو موضح في التجريبية والضابطة المجموعتين

  )1-5جدول رقم (
" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في االختبار البعدي  t طات واالنحرافات المعيارية وقيمة "المتوس

  المجموعة التجريبية طالبالمجموعة الضابطة ومتوسط درجات طالب بين متوسطات درجات 

  العدد  المجموعة
  المتوسط
  الحسابي

 االنحراف

  المعياري
  "tقيمة "

  قيمة 
  الداللة

  الداللة
  اإلحصائية

 6.35 36.2 30  للطالب بعديتجريبية 
7.86 0.00 

عند دالة  
 5.05 24.2 30  للطالب بعديضابطة  0.01

  α=0.05 = (2.00( وعند مستوى داللة) 58( " الجدولية عند درجة حريةt *قيمة "        
 α=0.01 = (2.66( وعند مستوى داللة) 58( " الجدولية عند درجة حريةt *قيمة "        

  -تضح من الجدول السابق أن:ي
دالة وهي لالختبار البعدي  " الجدولية في الدرجة الكليةt  " المحسوبة أكبر من قيمة "t  قيمة "

إحصائية بين المجموعة التجريبية  وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة، )α 0.01 =( عند مستوى داللة
  التجريبية. عةوالمجموعة الضابطة، ولقد كانت الفروق لصالح المجمو 

 الجدولية عند مستوى )tأكبر من قيمة ( القيمة، وهذه )7.86( ) الكلية المحسوبة هي t قيمة ( ن إ حيث
المجموعة التجريبية  طالبدرجات  مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط )0,01(

لتطبيق البعدي لصالح المجموعة ككل في ا والمجموعة الضابطة على اختبار مهارات ما وراء المعرفة
الفرض البديل، وهذا يدل على داللة الفروق وجوهريتها في  التجريبية وبذلك يرفض الفرض الصفري ويقبل

وهذا ، األساسي العاشرالصف  طالبوراء المعرفة لدى  في تنمية مهارات ما باستخدام البرنامج تدريسال
  كما يلي: التأثير ، ولقد قام الباحث بحساب حجملى الطالبفي عملية التدريس ع يعني أن للبرنامج أثراً 
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  :على الطالب حساب حجم التأثير
قام الباحث بحساب حجم تأثير استخدام برنامج المحاكاة المحوسب في تنمية مهارات ما وراء المعرفة 

 2t    =   2222η           " باستخدام المعادلة التالية:         2222ηعلى الطالب، من خالل حساب مربع إيتا "

             t2+df                                          
أو أقل يعتبر حجم التأثير صغير، وٕاذا كانت هذه  0.01" تساوي η2222نه: إذا كانت قيمة مربع إيتا "إحيث 

 0.14ن فيعتبر حجم التأثير متوسط، أما إذا كانت القيمة أكبر م 0.14وأقل من  0.01القيمة أكبر من 
  .   )27: 2012، أبودقة وصافي(فإن حجم التأثير يعتبر كبير

 الطالب: لدىوالجدول التالي يوضح حساب حجم التأثير للبرنامج على تنمية مهارات ما وراء المعرفة 

  )2-5جدول رقم ( 
  لمعرفة للطالبمهارات ما وراء افي تنمية  برنامج المحاكاة متأثير استخدا مإليجاد حج" η2222وقيمة " "t قيمة "

  حجم التأثير  "ηηηη2222قيمة مربع إيتا "  "t"  قيمة  "df"درجة الحرية 

 كبير 0.51 7.86 58

  -يتضح من الجدول السابق أن :
وقد قام الباحث  ،على أن أثر البرنامج كبير كبير وهذا يدلللطالب حجم التأثير في الدرجة الكلية 

هي فروق حقيقية تعود ) t( اختبار روق الناتجة باستخدامللتأكد من أن حجم الف) ηηηη2222( باستخدام مربع إيتا
التأثير الوجه المكمل للداللة اإلحصائية وال يحل  إلى متغيرات الدراسة وال تعود إلى الصدفة إذ يعتبر حجم

، إيتا بصفة عامة تدل على حجم تأثير كبير أن قيم مربع السابق) 2-5( الجدول رقم ينمحلها، وقد ب
والتي أظهرت ) 2009ودراسة أبو السعود ( )2011أبو ماضي ( يجة مع كٍل من دراسةوتتفق هذه النت

باستخدام برامج المحاكاة  رستدُ فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي  وجود
  .المحوسبة
  

  للدراسة، والذي ينص على:الرابع اإلجابة المتعلقة بالسؤال  �
 طالباتبين متوسطي درجات )α 0.05 ≥ية عند مستوي(هل توجد فروق ذات داللة إحصائ

  ؟المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات ما وراء المعرفة

  ينص على:والذي من فروض الدراسة،  الثانيولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باختبار صحة الفرض 
    تينالمجموع طالبات درجات يمتوسط بين )α 0.05 ≥(وي عند مست إحصائية داللة ذات فروق توجد "ال
  الختبار مهارات ما وراء المعرفة." البعدي التطبيق في الضابطةو  التجريبية 
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والتكرارات  الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطاتقام الباحث بحساب  وللتحقق من صحة هذا الفرض
 لعينتين مستقلتين استخدم اختبار(ت) وتمعدي لالختبار لفقرات االختبار وتحليل نتائج التطبيق الب

independent samples (t) test الطالبات فيمتوسط درجات على الفروق اإلحصائية بين  للوقوف 
   في الجدول التالي: االختبار البعدي وكانت النتائج كما هو موضح في التجريبية والضابطة المجموعتين

  
  )3-5جدول رقم (

" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في االختبار البعدي  t واالنحرافات المعيارية وقيمة "المتوسطات 
  المجموعة التجريبية طالباتالمجموعة الضابطة ومتوسط درجات طالبات بين متوسطات درجات 

  العدد  المجموعة
  المتوسط
  الحسابي

 االنحراف

  المعياري
  "t" قيمة

  قيمة 
  الداللة

  الداللة
  اإلحصائية

 5.57 40.82 40  للطالبات بعديتجريبية 
14.96 0.00 

عند دالة  
 6.19 21.10 40  للطالبات بعديضابطة  0.01

  α=0.05 = (2.00( وعند مستوى داللة) 78( " الجدولية عند درجة حريةt *قيمة "        
 α=0.01= ( 2.64( وعند مستوى داللة) 78( " الجدولية عند درجة حريةt *قيمة "        

  -يتضح من الجدول السابق أن:
دالة  وهي لالختبار البعدي " الجدولية في الدرجة الكليةt  " المحسوبة أكبر من قيمة "t  قيمة "

إحصائية بين المجموعة التجريبية  وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة، )α 0.01 =( عند مستوى داللة
  التجريبية. المجموعة والمجموعة الضابطة، ولقد كانت الفروق لصالح

 الجدولية عند مستوى )tأكبر من قيمة ( القيمة، وهذه )14.96( ) الكلية المحسوبة هيtقيمة ( أن حيث
المجموعة  الطالبات فيدرجات  مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط )0.01(

ككل في التطبيق البعدي لصالح  فةالتجريبية والمجموعة الضابطة على اختبار مهارات ما وراء المعر 
الفرض البديل، وهذا يدل على داللة الفروق  المجموعة التجريبية وبذلك يرفض الفرض الصفري ويقبل

 العاشرالصف  طالباتوراء المعرفة لدى  في تنمية مهارات ما باستخدام البرنامج تدريسالوجوهريتها في 
 ، ولقد قام الباحث بحساب حجملية التدريس على الطالباتفي عم وهذا يعني أن للبرنامج أثراً ، األساسي

  كما يلي: التأثير
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  :على الطالبات حساب حجم التأثير
 لدىقام الباحث بحساب حجم تأثير استخدام برنامج المحاكاة المحوسب في تنمية مهارات ما وراء المعرفة 

  الطالبات كما هو مبين في الجدول التالي:
 

  )4-5جدول رقم ( 
  مهارات ما وراء المعرفة للطالباتفي تنمية  برنامج المحاكاة متأثير استخدا مإليجاد حج" η2222وقيمة " "t قيمة "

درجة الحرية 
"df"  

  قيمة
"t"  

قيمة مربع إيتا 
"ηηηη2222"  

  

  حجم التأثير

 كبير 0.74 14.96 78

  -يتضح من الجدول السابق أن :
وقد قام  ،على أن أثر البرنامج كبير هذا يدلكبير و  للطالبات حجم التأثير في الدرجة الكلية

هي فروق ) t( اختبار للتأكد من أن حجم الفروق الناتجة باستخدام) ηηηη2222( الباحث باستخدام مربع إيتا
التأثير الوجه المكمل للداللة  حقيقية تعود إلى متغيرات الدراسة وال تعود إلى الصدفة إذ يعتبر حجم

إيتا بصفة عامة تدل على  أن قيم مربع السابق) 4-5( الجدول رقم ينباإلحصائية وال يحل محلها، وقد 
) 2009أبو السعود (ودراسة  )2011( أبو ماضي وتتفق هذه النتيجة مع كٍل من دراسة، حجم تأثير كبير

باستخدام برامج  رستدُ فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي  والتي أظهرت وجود
  .محوسبةالمحاكاة ال

  

  للدراسة، والذي ينص على: الخامساإلجابة المتعلقة بالسؤال  �
التكنولوجيا لدي  في مهارات ما وراء المعرفةتنمية  فاعلية البرنامج المقترح فيي ما مد

  ؟طلبة الصف العاشر
  ينص على:والذي من فروض الدراسة،  الثالثولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باختبار صحة الفرض 

تنمية مهارات ما وراء المعرفة في التكنولوجيا لدي لالمقترح  المحوسبالمحاكاة  برنامج توظيف يحقق "
  ".)1.2( لبالك المقبولة وهي تزيد عن نسبة الكسب المعدل طلبة الصف العاشر فاعلية مرتفعة

  والتكرارات اريةالحسابية واالنحرافات المعي المتوسطاتقام الباحث بحساب  وللتحقق من صحة هذا الفرض
للتأكد من فاعلية  المعدل لبالك الكسب السابقة اعتمد الباحث على نسبة الفرضية وللتأكد من صحة

 العينة في المجموعة التجريبية، وتقاس فاعلية البرنامج لطلبة تطبيقه مت برنامج المحاكاة المحوسب الذي
لحساب  التالية الصيغة استخدام لبالك ، وقد من خالل حساب نسبة معدل الكسب دراسةال في هذه اً إجرائي
  .)236:2004(وآخرون عبد الحفيظ نسبةال تلك
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ᵖ
Black  = ʸ-  ͯ  +  ʸ-  ͯ      

                ͩ         ͩ-  ͯ
  البعدي. في االختبار الطلبة متوسط درجات=  ʸحيث : 
  القبلي. في االختبار الطلبة متوسط درجات= ͯ         
  .لالختبار هائيةالن الدرجة= ͩ         

فإنه يمكن الحكم بصالحية وفاعلية )  2واقل من  1.2من  أكبر ويرى بالك أنه إذا بلغت هذه النسبة (
  ). 386:1996، الوكيل والمفتى(البرنامج المستخدم
  :) التالي5- 5الملخصة في الجدول رقم (و  ، خرج الباحث بالنتائج التاليةصيغةال وبعد تطبيق تلك

  )5-5رقم ( جدول
  للطلبةمهارات ما وراء المعرفة في تنمية  برنامج المحاكاة فاعلية لقياس نسبة الكسب المعدل لبالك

النهاية 
 العظمى
  "d" لالختبار

 متوسط التطبيق
  للطلبة القبلي

  

 متوسط التطبيق
  للطلبة البعدي

  

 نسبة الكسب
  لبالك

  
  

  الفاعلية

 كبيرة 1.5 38.51 9.64 42

  -ل السابق أن :يتضح من الجدو
تنمية مهارات ما المحاكاة المحوسب المقترح ل فاعلية برنامج نسبة الكسب المعدل لبالك لقياس

ضمن المدى الذي حدده  تقع وهي 1.5 قد بلغت وراء المعرفة في التكنولوجيا لدي طلبة الصف العاشر
وظيف برنامج المحاكاة يحقق ت انه على والذي ينص الثالث بذلك يتم قبول الفرضو  بالك للفاعلية

المحوسب المقترح لتنمية مهارات ما وراء المعرفة في التكنولوجيا لدي طلبة الصف العاشر فاعلية مرتفعة 
يتصف بقدر مالئم من  المقترحأن البرنامج  أي، 1.2تزيد عن نسبة الكسب المعدل لبالك المقبولة وهي 

تدلل تلك  كما المدارس، وظيف مثل تلك البرمجيات فياإليجابي لت األثرعلى  األمر الذي يؤكد، الفاعلية
 على نتائج انعكس ذلك حيث التعلم، نحو ذلك النوع منالطلبة اإليجابية لدى  االتجاهاتالنتائج على 

المحوسبة ، وتتفق تلك برامج المحاكاة نحو التعلم من خالل  إقبالهم وعلى البعدي، االمتحان في الطلبة
، )2011أبو ماضي ()، ودراسة 2013عبد العزيز( كدراسة السابقة، نتائج الدراساتالنتائج مع العديد من 

الدراسات  وتتفق تلك، )2009( الجمالودراسة  ،)2009ودراسة أبو السعود ( ،)2010( نصر اهللا ودراسة
 ياتالواضح في تحسن مستو  اإليجابي وأثرها المحوسبة مجانتائجها مع الدراسة الحالية على أهمية البر  في
  استهدفتهم. لبة الذينالط
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  -:التالية لألسباب ويعزو الباحث ذلك إلى

من الحرية سمح لهم  اً إعطائهم حيز  في الطلبةتدريس الوحدة ساعد  المحاكاة فياستخدام برنامج  •
والقدرة على تنظيم معارفهم، وتقييم  باستثمار طاقاتهم الفعلية وشجعهم على وضع أهدافهم،

، وليس من الطلبةكان الحافز من داخل  مدى تحقيق هذه األهداف، وبالتالي أدائهم، والتأكد من
 الداخلية للتعلم. من حبهم ودوافعهم اً ث كان نابعمصدر خارجي حي

 لبةبشكل متدرج ومتسلسل وبسيط وبطريقة توجه الط للطلبةالبرنامج يقوم بعرض المادة التعليمية  •
مما حفز  الطلبةالروتين والنمطية عند  خرج عن ، وألن البرنامج المحوسبمإلى تحفيز تفكيره

 إلى االنتباه إلى الدرس. الطلبة

إلى هذا  الطلبةثارة انتباه إ و  الطلبةلدى  ما وراء المعرفةالتركيز في البرنامج على تنمية مهارات  •
هذه المهارات واالعتماد  على تطبيق مبهذه المهارات وحرصه الطلبةالموضوع أدى إلى توعية 

 هذه المهارات بشكل عام. في تنفيذ مفي التغلب على المصاعب التي تواجهه منفسهأعلى 

، نهلمهارات ما وراء المعرفة استطاعوا أن يدركوا أهمية ما يتعلمو الطلبة من خالل استخدام  •
في مواقف جديدة، كذلك ساعدهم  االمختلفة، وكيفية تطبيق ما تعلمو  قيامهم باألنشطة وراءوالسبب 

أمامهم، وكيفية التغلب عليها،  تقفالتي اتبعوها، والعقبات التي  ضحوا الخطواتعلى أن يو 
ية تعلمهم، وهذا األمر إلى ذلك، أي قيامهم بعملية التحكم في عمل وطلب المساعدة حين يحتاج

 .التي قاموا بدراستها للمعلومات اً جعلهم أكثر تفهمي

وراء المعرفة، وفهم الغرض مما  ات مااستيعاب بعض مهار  الطلبةالمحاكاة سهل على برنامج  •
 .التي درست قاموا بتعلمه، ورغبتهم في معرفة المزيد عن الموضوعات

وبالتالي  باألنشطة والتجارب اعتمدوا على أنفسهم في استخالص و بناء المعنى الطلبة خالل قيام •
و المهارات، كما أن ونم من الفهم ياً ، كما أن وعيهم باألهداف حقق مستوى عالاً أصبح التعلم مثمر 

المعلومات وكانت كل مجموعة  إلى مجموعات صغيرة ساعد على المناقشة وتبادل الطلبةتقسيم 
فهمهم للمادة  نجعلهم يراقبو  حريصة كل الحرص على تفوقها على المجموعات األخرى مما

التالي حرصوا ألنفسهم وألقرانهم وب التعليمية وٕاجراء المعالجات الالزمة عن طريق توجيه األسئلة
 عندهم. وبالتالي زيادة التحصيل والفهم ومحاولة إعادة بنائها همأفكار و على تقييم نتائج جهودهم 

أثر  وتوفر مختبر الحاسوب، كان لهما) LCD(السبورة الذكية، وجهاز  استخدام الوسائل الحديثة •
 .الطلبةلدى  ما وراء المعرفةكبير في تنمية مهارات 

 ايجابية. بطريقة ما وراء المعرفةأدى إلى اكتساب مهارات  الطلبةقويم التنوع في أساليب ت •
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  :تعقيب الباحث على نتائج الدراسة
 في تنمية بعض مهارات ما وراء المحاكاة المحوسبيرى الباحث أن النتائج أثبتت فاعلية برنامج        

األصل  في عة الضابطة مع أنهالمعرفة حيث دلت النتائج على تفوق المجموعة التجريبية على المجمو 
مهارات ما وراء  المجموعتين متكافئتين، ولكن البرنامج قد ساهم في تحسين المستوى العلمي لتنمية

والتجارب العلمية تجعل التعلم  المعرفة حيث أن المتعلم يبني معرفته من خالل قيامه بالعديد من األنشطة
المعرفة في بشكل منظم ومتسلسل وترسخ  هارات لديهذو معنى وقائم على الفهم وبذلك تنمى بعض الم

  تصرفاته في مواقف التعليم المختلفة . من شخصيته فتنعكس على اً ذهنه وتصبح جزء
بأنفسهم  يكتشفون فالطلبة المحاكاة يركز على النشاط في عملية التعلم،باستخدام برنامج إن التدريس 

المعرفة بشكل  واقف جديدة مما يساعد على اكتشافويطبقون ما يتوصلون إليه من معارف علمية في م
لها، وفهم الغرض مما قاموا  كما أن المحاكاة تسهل على التالميذ استيعابهم للمهارات وٕاتقانهم ،علمي سليم

  .المزيد عن الموضوعات التي درست بتعلمه، ورغبتهم في معرفة
  توصيات الدراسة:

  سة تم وضع عدد من التوصيات وهي:على النتائج التي توصلت إليها الدرا بناءً 
 توفير مختبرات حاسوب جيدة، وزيادة عدد أجهزة الحاسوب وكفاءتها في كل مختبر، إلتاحة .1

 الفرصة لكل طالب للتعامل مع البرامج التعليمية وخاصة برامج المحاكاة المحوسبة بنفسه مما
  المستوى التعليمي.يساعد على رفع 

 ، وواقعالطلبةنمية مهارات ما وراء المعرفة في ضوء حاجات محوسبة لتمحاكاة تصميم برامج  .2
 .المجتمع ومتطلباته وتحديات العصر

 .معلى تنظيم حياته همعلى مهارات ما وراء المعرفة النها تساعد الطلبةتدريب  .3

للمهارات المختلفة لما وراء المعرفة، ومعرفة  الطلبةالمدرسة بممارسة من قبل هتمام ضرورة اال .4
مكنهم استخدام هذه المهارات وراء استخدام كل مهارة وفائدتها في عملية التعلم، حتى يُ  األسباب
 .أكثر في حياتهم اليومية بصورة

تنمية مهارات ما وراء المعرفة حتى  على كيفيةعقد ورشات عمل لمعلمي التكنولوجيا لتدريبهم  .5
 الطلبةواقف تعليمية مناسبة أمام م تدريس، مما يوفرعملية الأثناء  الطلبةيمكنهم من تنميتها لدى 

 مكنهم من ممارسة بعض المهارات بأنفسهم.تل

أفكارهم  وٕاعطائهم الفرصة للتعبير عن الطلبةضرورة االهتمام بالمفاهيم والمعلومات السابقة لدى  .6
 .والتحدث عنها

 .الدراسية تللمقررا المحوسبةامج المحاكاة ر اك في إنتاج بر تشجيع المعلمين على االشت .7

 وفوائدها للعملية التعليمية. المحوسبةتثقيف المعلمين حول أهمية المحاكاة  .8
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  مقترحات الدراسة:
  في ضوء أهداف الدراسة الحالية ونتائجها يمكن اقتراح الدراسات والبحوث التالية:

 المحوسبة في مختلف المواد المحاكاة استخدام برامج نحو الطلبةدراسة اتجاهات المعلمين و  -1
  .الدراسية

 .ما وراء المعرفةفي المراحل التعليمية المختلفة لمهارات  الطلبةدراسة تقويم مستويات امتالك  -2

 المحوسبة في مختلف المجاالت المحاكاة عداد المعلمين إلنتاج واستخدام برامجإ دراسة تأهيل و  -3
 .التعليمية

 .دراسة اتجاه المعلمين نحو تنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى الطلبة -4

 .اسة أثر مختبرات الحاسوب في المراحل التعليمية المختلفة على تنمية مهارات ما وراء المعرفةدر  -5

 ات حل المشكالت بالتكنولوجيا لدى طلبةر في تنمية مهاالمحوسبة دراسة أثر استخدام المحاكاة  -6
 الصف العاشر األساسي.

 بالتكنولوجيا لدى طلبة الصف في تنمية التفكير اإلبداعيالمحوسبة دراسة أثر استخدام المحاكاة  -7
 األساسي.التاسع 

بمرحلة التعليم األساسية العليا في فلسطين في ضوء مهارات ما  التكنولوجيادراسة تطوير مناهج  -8
 المعرفة من خالل برامج المحاكاة المحوسبة. وراء

ة طلبدراسة أثر توظيف تنمية مهارات ما وراء المعرفة في تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى  -9
 التكنولوجيا.المرحلة األساسية العليا في مادة 
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ÉuaŠ½a@òàöbÓÉuaŠ½a@òàöbÓÉuaŠ½a@òàöbÓÉuaŠ½a@òàöbÓ  

  :المصادرأو+ً : 

 القرآن الكريم.  - 1

  ثانياً : المراجع العربية:

 اءر و  ما تامهار  بعض لتنمية المحاكاة أسلوب على قائم تقني برنامج": )2009( هاني، السعود أبو .1

، ) منشورة(ماجستير رسالة، "بغزة ساسيا  التاسع الصف طلبة لدى العلوم منھاج في المعرفة

 .فلسطين ،اNس<مية الجامعة، التربية كلية

والنفسي باستخدام  البحث التربوي تطبيقات عملية في"): 2012(سمير، صافيو سناء، أبودقة .2

SPSS". س<مية ،غزةNمكتبة الطالب.: الجامعة ا 

 وائل عمان: دار"، األردن، ية وتعليمهاتطوير مناهج الرياضيات المدرس" :)2010فريد ( زينة، أبو .3

 للنشر.

أثر استخدام المحاكاة (الوسائط ا�لكترونية) في شرح مفھوم الكرة "): 2007( فاتن، شملة بوأ .4

 ،كلية العلوم التربوية منشورة، غير ماجستير رسالة، "السماوية لطالبات الصف ا ول الثانوي

 .ا4ردن ،الجامعة العربية المفتوحة

 المھارات و المفاھيم اكتساب على الحاسوبية المحاكاة استخدام اثر"): 2011( ساجدة، ضيما بوأ .5

 كلية منشورة، غير ماجستير رسالة، "بغزة ا,ساسي التاسع الصف طلبة لدى بالتكنولوجيا الكھربية

 .فلسطين اNس<مية، الجامعة التربية،

 مھارات تنمية في المعرفة وراء ما اتاستراتيجي بعض استخدام فاعلية): 2012( مريم، اGحمدي .6

 عدد، "التربوية لWبحاث الدولية المجلة"، المعرفي فوق التفكير على ذلك وأثر اNبداعية القراءة

 .المتحدة العربية اNمارات، المتحدة العربية اNمارات جامعة، )32(

الجامعة  ،غزة ."مقدمة في تصميم البحث التربوي"): 2007( وداGغا، إحسان واGستاذ، محم .7

 مكتبة الطالب.: اNس<مية

، الدباسي ترجمة صالح ."تكنولوجيا التعليم : الماضي والحاضر والمستقبل" :)2004جاري ( انجلين، .8

 .جامعة الملك سعود، الرياض

 .2000مكتبة شباب  :بنھا ."الكمبيوتر والتربية" ):1995(بدر، محمود  .9
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 وا�تصال المعلومات تكنولوجيا واستخدام لتدريس يدةجد مداخل: )1997( وآخرون تجيرد، بلومب .10

  .مصر، اليونسكو – مطبوعات مركز، )103( عدد، "المقارنة للتربية فصلية مجلة"، التعليم  في

 .) 29( عدد، ، مجلة مستقبل التربية العربية"المحاكاة وتطوير التعليم": )2003(توفيق، ص<ح  .11

 دار النھضة العربية. :القاھرة ."جيا التعليمالتعليم وتكنولو): "1998(جابر، جابر  .12

 دار الكتاب الجامعي. :عمان، اGردن ." تعليم التفكير مفاھيم وتطبيقات"  :)1999فتحي ( ،جروان .13

نشاء شبكات الحاسب لدى طWب فاعلية برنامج محاكاة لتنمية مھارات ا ": )2009( رشا، الجمال .14

 ،، معھد الدراسات التربويةالتربية كلية، )منشورة( رماجستي رسالة، " اعداد معلم الحاسوب شعبة

 .مصر

 وتنمية العلوم تحصيل في المعرفة وراء ما استخدام فعالية): 2001( منير وصادق، امينة الجندي، .15

 العلمي المؤتمر" المختلفة، العقلية الساعات ذو ا4عدادي الثاني الصف ت<ميذ لدى ا4بتكاري التفكير

 التربية، كلية العلمية، لتربية المصرية الجمعية ا4ول، المجلد ،"للمواطنة ميةالعل لتربية الخامس

 ). اغسطس 01 – يوليو29(  شمس، عين جامعة

 أثر استخدام المختبرات المحوسبة وبرامج المحاكاة على تحصيل ط#ب": )2008( يوسف، الجوير .16

، جامعة التربية كلية، )منشورة(تيرماجس رسالة، "م نحو مادة الكيمياءتھالمرحلة الثانوية واتجاھا

 المملكة العربية السعودية. ،الملك سعود

ما  فعالية استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية مھارات"): 2008الحارثي، مسفر( .17

كلية  ، رسالة ماجستير (غير منشورة)،"وراء المعرفة في القراءة لدى ط#ب المرحلة الثانوية

 م القرى، الرياض.التربية، جامعة أ

 مكتبة لبنان.: بيروت ".معجم المصطلحات التربوية": )1998(حنا، رمزي وجرجس، ميشيل  .18

بة لك في تحصيل طلمادة الف )محاكاة(): أثر نمذجة 2011( عمر محب الدين و صالح،، الحياوي .19

 جامعة، )4( عدد، "التربية والعلم مجلة"ا، ھنحو ماتجاھاتھالفيزياء وتنمية  الصف الثاني قسم

 .العراق، الموصل

التفكير العلمي وا�تجاه  أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية ):2005نوال ( خليل، .20

، المجلد الثامن، العدد "التربية العلمية مجلة" نحو مادة العلوم لدى ت�ميذ الصف ا�ول ا�عدادي،

 الجمعية المصرية للتربية العلمية. ا�ول،

 "، مصر، القاھرة: مكتبة دار الكلمة.عمليات تكنولوجيا التعليم: ")2003( محمدخميس،  .21

، مصر، القاھرة: دار السحاب للطباعة 2والتعلم"، ط تكنولوجيا التعليم ): "2009( خميس، محمد .22

 والنشر.

للموھبة حول رعاية  المؤتمر العلمي ا+قليمي"): التعليم وتنمية التفكير، 2006( انصاف درار، .23

ورجاله لرعاية الموھوبين، المملكة  ، مؤسسة الملك عبد العزيز"تربية من اجل المستقبل ...موھبةال

 العربية السعودية.

 .فلسطين نابلس، ."تقييمھا ومعايير المناھج " :)2006( أفنان، دروزة .24
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دي لطلبة الصف الحا أثر المحاكاة بالحاسوب على التحصيل ا�ني والمؤجل": )2010( سامية، الديك .25

، التربية كلية، ) منشورة( ماجستير رسالة، "نحو وحدة الميكانيكا ومعلمھا عشر العلمي واتجاھاتھم

 .النجاح، فلسطين جامعة

، الجزء الثاني، 2ط  ."تصميم وانتاج الوسائل التعليمية -تكنولوجيا التعليم": )1997(ھر، أحمد  از .26

 القاھرة.

سلسلة علم  ."المعرفي بين التطور ا+رتباطي والتطورسيكولوجية التعلم "): 1996الزيات، فتحي ( .27

 دار النشر للجامعات. ، مصر:القاھرة )،2النفس المعرفي ( 

 عالم :القاھرة ."تعليم التفكير( رؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة)"): 2004( زيتون، حسن .28

 الكتب.

 لنشر الشروق دار :ردنا� ،عمان ،3 ط ".العلوم تدريس أساليب"): 1999( عايش زيتون، .29

 .والتوزيع

  الطبعة. "العلوم تدريس في التعليمية الوسائل ودور وا+ساليب الطرائق" :)2005( نواف سمارة، .30

 .مؤتة جامعة: ا�ردن ،ا�ولى

التعليم  فاعلية الوسائل الفائقة على التحصيل وإكساب طWب تكنولوجيا"): 2007( السيد، ھمت .31

التعليم  ، قسم تكنولوجيا)غير منشورة(، رسالة ماجستير "لمعرفيبعض مھارات التفكير فوق ا

 والتربية، كلية التربية النوعية، جامعة عين شمس، مصر.

مجلة التعليم " :،المعايير التربوية لبناء موقع تعليمى على شبكة ا�نترنت: )2011شحاته، نشوى ( .32

 .)http://emag.mans.edu.eg/index.phpمتوفر على الموقع"، ا�لكترونى

): ع�قة مھارات ما وراء المعرفة بأھداف ا�نجاز 2004الشربيني، ھانم والفرحاتي، فرحاتي ( .33

 ).7"، العدد (مجلة دراسات في التعليم الجامعيواسلوب عزو الفشل لدي ط�ب الجامعة، "

 اترترجمة محمد حربي حسن، منشو ."المحاكاة في التدريب ا�داري": )1995(شوفيلد، آ�ن   .34

 .مصرالمنظمة العربية للتنمية ا�دارية، 

، السعودية، "الموسوعة العربية لمصطلحات التربية وتكنولوجيا التعليم" :)2001(صبري، ماھر  .35

 مكتبة الرشد. :الرياض

 المسائل حل مھارات تنمية في الحاسوبية المحاكاة استخدام أثر"): 2009( اللطيف عبد، الصم .36

 ماجستير رسالة، "الفيزياء مادة نحو واتجاھاتھم الثانوي لثانيا الصف طلبة لدى الفيزيائية

 .اليمن صنعاء جامعة، لتربيةا كلية )، منشورة(

 والتوزيع. دار المسيرة للنشر :عمان ".معجم التقنيات التربوية": )1997(الصوفي، عبد ^  .37

متحركة في برامج الوسائل العWقة بين التكوين المكاني للصور الثابتة وال"  ) :2006( الطاھر، أمل .38

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الزقازيق.  ،" المتعددة والتحصيل الدراسي

 في العلوم التربوية نظريات تطبيقات التحليل ا�حصائي" :)2004( وآخرون إخ�ص عبد الحفيظ، .39

 مصرية. ا�نجلو القاھرة: مكتبة ، مصر،"تدريبات

 دار النھضة. :القاھرة ".ات التدريسرمھا": )1998(عبد الحميد، جابر وآخرون  .40



  99  

عالم  :القاھرة الطبعة اGولى، ."البحث العلمي في تكنولوجيا التعليم"): 2005( الحميد، محمد عبد .41

 الكتب.

تصميم بيئة تعلم إلكترونية قائمة على المحاكاة الحاسوبية وأثرھا في ): 2013حمدي ( عبد العزيز، .42

المدارس الثانوية  مكتبية وتحسين مھارات عمق التعلم لدى ط�ببعض مھارات ا�عمال ال تنمية

 .)3"، العدد (المجلة ا�ردنية في العلوم التربوية، "التجارية

): " برنامج إرشادي لتنمية مھارات الحياة لدى المراھق الكفيف "، رسالة 2004عبد هللا، معتز ( .43

 ماجستير (غير منشورة)، جامعة عين شمس، مصر.

في تحصيل  ): فعالية استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة2005ب، فاطمة (عبد الوھا .44

الثاني الثانوي اGزھري،  الفيزياء وتنمية التفكير التأملي وا4تجاه نحو استخدامھا لدى ط<ب الصف

 ).4)، العدد (8، المجلد ("مجلة التربية العلمية"

 الف�ح مكتبة: الكويت ، 1 ط ".المدرسي لمناھجوا التفكير"): 2003( عزو وعفانة، وليام عبيد، .45

 .والتوزيع للنشر

الجمعية  مجلة القراءة والمعرفة "المفھوم والد4لة،  -وراء المعرفة  ): ما2000وليم ( ،عبيد .46

 ، العدد اGول."المصرية للقراءة والمعرفة 

دار المسيرة ،ا�ردن : عمان ."علم النفس المعرفي بين النظرية والتطبيق"): 2004العتوم، عدنان ( .47

 للنشر والتوزيع.

 متوفر على الموقع"، التصميم التعليمي ونماذجه" :)2009الشحات (، عثمان .48

/2myktwzg2rfhl/17-/-http://knol.google.com/k/ 

 ، مصر، القاھرة: دار الفكر العربي.1"، طترونيا+لك تكنولوجيا التعليم): "2013( عزمي، نبيل .49

 ".التطبيقي وا�طار الفلسفي ا�طار بين التعليم في والتكنولوجيا الوسائل"): 2003( محمد عسقول، .50

 .آفاق مكتبة :فلسطين غزة،

 ،غزة ،1ط  ."التدريس الصفي بالذكاوات المتعددة"): 2004عزو والخزندار، نائلة ( عفانة، .51

 لنشر والتوزيع.ل آفاق :فلسطين

الرياضيات على  أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس ):2004عزو ونشوان، تيسير( عفانة، .52

المؤتمر العلمي الثامن ا�بعاد " تنمية التفكير المنظومي لدى طلبة الصف الثامن ا�ساسي بغزة،

ا�سماعيلية ،كلية التربية،  المصرية للتربية، ، الجمعية"الغائبة في مناھج العلوم بالوطن العربي

 يوليو). 28 -25) ،(1( مجلد ،شمس جامعة عين

 المعرفة وراء ما مھارات تنمية في تدريبي برنامج فاعلية): 2012( إيمان ضحا،و محمود عكاشة، .53

 المجلة" الثانوي، لواG الصف ط<ب من عينة لدى المشكلة حل سلوك على تعاوني سياق في

 ).5( عدد ،العلوم والتكنولوجيا جامعة التربية، كلية ،"التفوق لتطوير العربية

 تنمية على المعرفة وراء ما أو تدريبي برنامج فعالية): 2007( ختام والغزو، أحمد العلوان، .54

 عدد قطر، جامعة التربية، كلية ،"التربوية العلوم مجلة" الجامعة، طلبة لدى الناقد التفكير مھارات

)13.( 
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  في الكمبيوترية الخبيرة النظم علي القائم الذاتي التعلم استخدام فعالية): "2010( حارص، عمار .55

 الصف طWب لدى ا+قتصادية والقيم الناقد التفكير وتنمية المعرفي التحصيل على فياراالجغ تدريس

 .مصر ،سوھاج جامعة، التربية كلية، )منشورة ( هادكتور رسالة، "الثانوي ا�ول

ا�مل للنشر : دار ا�ردن، 5ط ."ياس والتقويم في العملية التدريسيةالق): "2002( أحمد، عودة .56

 .والتوزيع

ط  ."أساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم ا�نسانية" ):1992( عودة، أحمد وملكاوي، فتحي .57

 مركز بيضون للكمبيوتر. ا�ردن:، ، إربد2

المسيرة  دار :ا�ردن، عمان ،"يةالحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربو: ")2004( عيادات، يوسف .58

 للنشر والتوزيع والطباعة.

للطباعة والنشر  دار الفكر: عمان ،ا�ردن ،"استخدام الحاسوب في التعليم" :)2004الفار ، إبراھيم ( .59

 والتوزيع.

 :القاھرة ."والعشرين الحادي القرن مطلع وتحديات الحاسوب تربويات": )1998( إبراھيم، الفار .60

 .لعربيا الفكر دار

 المرحلة طلبة لدى الذاكرة اءرو ما اترمھا لتنمية تدريبي برنامج فعالية): 2012( بكر فضل، .61

 ).203( عدد ،"التربوية ا ستاذ مجلة" اNعدادية،

 تنمية في المعرفة وراء ما مھارات على قائم تدريبي برنامج فاعلية": )2011( دينا الفلمباني، .62

 ماجستير رسالة ،"ا,عدادي ا ول الصف ت#ميذ من التحصيل منخفضي لدى المشك#ت حل مھارات

 مصر. ،القاھرة جامعة ، التربية كلية ،)منشورة غير(

ترجمة:  ."التفكير تدريس لغة التفكير في تعليم من أجل"): 1998( كوستا، أرثر ومرزانو، روبرت .63

 .للنشر والتوزيع دار قباء ، مصر:القاھرة صفاء اGعسر،

تنمية مھارات ما وراء المعرفة وأثرھا في التحصيل وانتقال أثر التعلم  :)2002ة (نادي ،لطف ^ .64

 – "الجمعية المصرية للتربية العلميةمؤتمر "لدى الطالب المعلم خ<ل مادة طرق تدريس العلوم، 

 .)يوليو 31 - 28 (كلية التربية، جامعة عين شمس، القاھرة، 

البنائية لتنمية مھارات ما  قترحة قائمة على الفلسفةأثر استراتيجية م"): 2005محسن، رفيق ( .65

، رسالة "التعليم ا ساسي بفلسطين وراء المعرفة وتوليد المعلومات لط#ب الصف التاسع من

 .فلسطين اGقصى، جامعة كلية التربية، ،)غير منشورة(دكتوراه 

 وراء ما مھارات ميةتن في وفاعليتھا الدائري البيت شكل إستراتيجية): 2005( ھيا، المزروع .66

 رسالة مجلة"، المختلفة العقلية السعات ذوات الثانوية المرحلة طالبات لدى العلوم وتحصيل المعرفة

 .المملكة العربية السعودية، الرياض جامعة، )96( عدد، "العربي الخليج

 "،ربويةالت مجلة الدراسات": اGلعاب والمحاكاة في التعليم والتدريب، )1992(المشيقح، محمد  .67

 .مصربطة التربية الحديثة، ا، ر)39(المجلد السابع، الجزء 
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 الثامن الصف طلبة من عينة على تجريبية اسةرد « العلمية الثقافة مستوى لتحسين العلوم مقرر

 كلية ،)منشورة غير( ماجستير رسالة ،"»ا ردن/ الكرك منطقة في الحكومية المدارس في ا ساسي
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 دار المسيرة للنشربيروت: ، "القياس والتقويم في التربية وعلم النفس"): 2005( ملحم، سامي .70

 .والتوزيع

 ،"، السعوديةا�لكتروني : ا�سس والتطبيقات التعليم" :)2005(الموسى، عبد هللا والمبارك، أحمد  .71
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 تامھار تنمية في المحاكاة أسلوب على قائم محوسب برنامج فاعلية": )2010( حسن، هللا نصر .72

، )منشورة( ماجستير رسالة، "والتطبيقية المھنية العلوم مجتمع كلية طWب لدى الشبكات مع التعامل

 .فلسطين ،ا�س�مية الجامعة، التربية كلية

العاديين  المشك�ت ومھارات ما وراء المعرفة لدى): القدرة على حل 2006( الوطبان، محمد .73

 .www.gesten.org.sa)، 27، العدد ("رسالة التربية وعلم النفس"مجلة والمتفوقين عقلياً، 

والتنظيمات  المفھوم والعناصر وا�سس المناھج:"):  1996الوكيل، حلمي والمفتي، محمد (  .74
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تنمية مھارات  أثر برنامج محوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ على": )2009( جيھان، يوسف .75
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  .كتاب تسهيل مهمة الباحث �

  .قائمة بأسماء السادة المحكمين �

  .بطاقة تحكيم الصورة األولية لقائمة مهارات ما وراء المعرفة �

  .الصورة النهائية لقائمة مهارات ما وراء المعرفة �

 .الختبار مهارات ما وراء المعرفةبطاقة تحكيم الصورة األولية  �

اختبــار مهــارات مــا وراء المعرفــة الــذي تــم تطبيقــه علــى صــورة  �

 .عينة االستطالعيةال

الصـــورة النهائيـــة الختبـــار مهـــارات مـــا وراء المعرفـــة الـــذي تـــم  �

 .تطبيقه على عينة الدراسة

 .مفتاح االجابة الصحيحة الختبار مهارات ما وراء المعرفة �

 .ق الدراسةشهادة إثبات تطبي �

 دليل المعلم �

 صور من البرنامج. �
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  )1ملحق رقم (
  

�ل���������>����I����א� �
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  )2ملحق رقم (
  

���6�0�����/�א���د?�א������ن= �
  مكان العمل  الدرجة العلمية  االسم  م
  جامعة غزة  استاذ  أ. د. سهيل دياب  1
  الجامعة االسالمية  استاذ   أ. د. عبد المعطي االغا   2
  الجامعة االسالمية  أستاذ  عزو عفانة أ. د.  3
  الجامعة االسالمية  استاذ  أ. د. فتحية اللولو  4
  الجامعة االسالمية  استاذ مشارك  د. ابراهيم االسطل  5
  جامعة االقصى  استاذ مشارك  حسن النجار د.  6
  الجامعة االسالمية  استاذ مشارك  صالح الناقة د.  7
  ة االسالميةالجامع  استاذ مشارك  د. محمد زقوت  8
  االزهرجامعة   استاذ مساعد  حازم عيسى د.  9
  جامعة االقصى  استاذ مساعد  سامح العجرمي د.  10
  جامعة االقصى  استاذ مساعد  فؤاد عياد د.  11
  الجامعة االسالمية  استاذ مساعد  مجدي عقل د.  12
  مشرف تكنولوجيا  ماجستير  مد أبوعلبةأ. أح  13
  وزارة التربية والتعليم - مدرس  ماجستير  أ. عودة المجدالوي  14
  وزارة التربية والتعليم - مدرس  بكالوريوس  حسام حسونة  15
  وزارة التربية والتعليم -ُمدرسة  بكالوريوس  عزة مشتهي  16
  وزارة التربية والتعليم - مدرس  بكالوريوس  هاني الدبس  17
  وزارة التربية والتعليم - مدرس  بكالوريوس  هشام علوان  18
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  )3ملحق رقم (      
���ط�0������מ�א�&و�?�א5و������6�2������א,����و�א/�א����� �

  بسم 	 الرحمن الرحيم

  خـطـاب تحــكـيم قائمة مھارات ما وراء المعرفة    

  الجامعة ا,س#مية 

  عمادة الدراسات العليا

  كلية التربية

  قسم المناھج وطرق التدريس

  

  السيد الدكتور / ا ستاذ : ......................................... حفظه 	 .

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته .....

 :  بعنوان دراسة علمية بإجراء  إبراھيم محمد محي الدين سعد	 / الباحث يقوم

 لدى المعرفة في التكنولوجيا وراء ما لتنمية مھارات المحوسبة المحاكاة على قائم برنامج " فاعلية 
 بالجامعة التربية كلية من الماجستير درجة على ، وذلك للحصول "ةبغز ا,ساسي العاشر الصف طلبة

  .اNس<مية

 دراسة بعد الطالب يمتلكھا أن المعرفة والتي يفترض وراء ما قائمة لمھارات بإعداد قام الباحث ولقد
 . العاشر للصف المعلومات تكنولوجيا في كتاب) اGنظمة( الثالثة الوحدة

 :حيث من المجال ھذا في خبرتكم ضوء في القائمة  التكرم بقبول تحكيم ھذه سيادتكم من أرجو لذا

  .ية القائمة لمھارات ما وراء المعرفة المراد تنميتھامدي شمول �

  .مدي انتماء الفقرة للمھارة المندرجة تحتھا �

  .الصحة العلمية واللغوية للفقرة �

 

å�y@áØÛ@åíŠ×b‘ æaŒîß@¿@éÜÈ¯@æc@Ýuë@ŒÇ@µì½a@�bîÇa…ë@áØãëbÈm áØmbä�y@@

  ... والتقدير ا,حترام فائق بقبول وتفضلوا

                                                                                                                                       

 الباحث                                                                                                      

  إبراھيم سعد^
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غير   #ئمةم  المھارة  م
  م#ئمة

  التخطيط مھارات / أو,
      يريد تحقيقه ). ما ھدف الطالب يحدد ( أن الھدف    مھارة تحديد  1
 لتنفيذ ( أن يختار الطالب ا4ستراتيجية ال<زمة الحل    تنفيذ    إستراتيجية    مھارة اختيار  2

  الھدف الذي حدده ).
    

 الذي الھدف بتنفيذ للقيام ات ال<زمةوالخطو العمليات الطالب يرتب ( أن مھارة الترتيب  3
  تحقيقه ). ينوي

    

 قد التي اGخطاء والعقبات الطالب يحدد ( أن المحتملة    الصعوبات    مھارة تحديد  4
  الھدف ). أثناء تنفيذ يواجھھا

    

      ).المحدد الھدف تنفيذلالوقت ال<زم  الطالب يحدد (أن تحديد الوقت ال#زم للتعلممھارة   5
 جراء من فيھا المرغوب توقع النتائج على القدرة الطالب لدى يكون ( أن التنبؤمھارة   6

  الھدف ). تنفيذ
    

  والتحكم المراقبة مھارات / ثانيا
 تنفيذ أثناء ا4ھتمام بؤرة الھدف في الطالب ُيبقي ( أن الھدف على مھارة التركيز  7

  الھدف ).
    

من  التحققلدى الطالب القدرة على  أن يكون( معرفة متى يتحقق ھدف فرعيمھارة   8
  ). اGھداف الفرعية التي تندرج تحت الھدف الرئيسي تنفيذ 

    

 يحافظ الطالب على ترتيب (أن العمليات أو الخطوات تسلسل على مھارة الحفاظ  9
  .) الھدف بتنفيذ أثناء القيام والخطوات ال<زمة العمليات

    

متى  الطالب يحدد ( أن التالية    العملية    إلى    قالا,نت    يجب    متى    معرفةمھارة تحديد و  10
  الھدف ). بتنفيذ القيام يمكنه ا4نتقال الي الخطوة التالية من خطوات تنفيذ الحل أثناء

    

 التي والعقبات اGخطاء الطالب يكتشف ( أن وا خطاء    الصعوبات    اكتشافمھارة   11
  الھدف ). تنفيذ أثناء يواجھھا

    

  ويمالتق مھارات / ثالثا
      الھدف). مدى تحقق الطالب يقيم (أن الھدف    تحقق    مدى    مھارة تقويم  12
المترتبة بعد دقة النتائج مدى  الطالب يقيم (أن الحكم على دقة وكفاءة النتائجمھارة   13

  الھدف).من  تحققال
    

 التي اGساليب والطرق الطالب يقيم (أن ا ساليب    م#ئمة    مدى    مھارة تقويم  14
  التحقق من الھدف ). خ<ل استخدمھا

    

تناوله  كيفية الطالب يقيم ( أن وا خطاء    الصعوبات    على التغلب    كيفية    مھارة تقويم  15
  الھدف ). تحقيق أثناء واجھته التي والعقبات لdخطاء

    

مدى م<ئمة  الطالب يقيم (أن المستخدمة ا,ستراتيجية فاعلية مھارة تقويم  16
  تنفيذه ). تم الذي للھدف ا4ستراتيجية
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  )4ملحق رقم (      
���א�&و�?�א����6�����6�2������א,����و�א/�א���� �

  
  
  

  المحوسب المحاكاة برنامج خ#ل من تنميتھا المراد المعرفة وراء ما بمھارات قائمة

  المھارة  م
  التخطيط مھارات / أو,

  يريد تحقيقه ). ما ھدف الطالب يحدد ( أن الھدف    مھارة تحديد  1
الھدف  لتنفيذ ( أن يختار الطالب ا4ستراتيجية ال<زمة الحل    تنفيذ    إستراتيجية    مھارة اختيار  2

  الذي حدده ).
أثناء  يواجھھا قد التي اGخطاء والعقبات الطالب يحدد ( أن المحتملة    الصعوبات    مھارة تحديد  3

  الھدف ). تنفيذ
 من فيھا المرغوب توقع النتائج على القدرة لطالبا لدى يكون ( أن بالنتائج المتوقعة التنبؤمھارة   4

  الھدف ). تنفيذ جراء
  والتحكم المراقبة مھارات / ثانيا

  الھدف ). تنفيذ أثناء ا4ھتمام بؤرة الھدف في الطالب ُيبقي ( أن الھدف على مھارة التركيز  5
متى يمكنه  الطالب يحدد ( أن التالية    العملية    إلى    ا,نتقال    يجب    متى    معرفةمھارة تحديد و  6

  الھدف ). بتنفيذ القيام ا4نتقال الي الخطوة التالية من خطوات تنفيذ الحل أثناء
 أثناء يواجھھا التي والعقبات اGخطاء الطالب يكتشف ( أن وا خطاء    الصعوبات    اكتشافمھارة   7

  الھدف ). تنفيذ
  التقويم مھارات / ثالثا

  الھدف). مدى تحقق الطالب يقيم (أن الھدف    تحقق    مدى    مھارة تقويم  8
 خ<ل استخدمھا التي اGساليب والطرق الطالب يقيم (أن ا ساليب    م#ئمة    مدى    مھارة تقويم  9

  التحقق من الھدف ).
 تناوله لdخطاء كيفية الطالب يقيم ( أن وا خطاء    الصعوبات    على التغلب    كيفية    مھارة تقويم  10

  الھدف ). تحقيق أثناء واجھته التي والعقبات
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  )5ملحق رقم (      
����������א,����و�א/�א�����'K����ط�0������מ�א�&و�?�א5و�� �

  
  بسم 	 الرحمن الرحيم

  خــطــاب تحــكـيم اخـتبـار

  الجامعة ا,س#مية 

  عمادة الدراسات العليا

  كلية التربية

  قسم المناھج وطرق التدريس

  ................................. حفظه 	 .السيد الدكتور / ا ستاذ : ........

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته .....

 :  بعنوان علمية دراسة بإجراء  إبراھيم محمد محي الدين سعد	 / الباحث يقوم

 لدى المعرفة في التكنولوجيا وراء ما لتنمية مھارات المحوسبة المحاكاة على قائم برنامج " فاعلية 
  " بغزة ا,ساسي العاشر الصف طلبة

 .اNس<مية بالجامعة التربية كلية من الماجستير درجة على وذلك للحصول

 المجال ھذا في خبرتكم ضوء في ا4ختبار ھذا بتحكيم التكرم سيادتكم من أرجو لذا

 :حيث من

  .للمحتوى مطابقته �

  .للعنوان مناسبته �

  .مناسباً  تراه حذف، وإضافة، ما �

 دقيقة.50 ا4ختبار فيه سيطبق الذي والزمن، فقره 50 ا4ختبار فقرات دد: ع م#حظة

å�y@áØÛ@åíŠ×b‘ æaŒîß@¿@éÜÈ¯@æc@Ýuë@ŒÇ@µì½a@�bîÇa…ë@áØãëbÈm áØmbä�y@@

  ... والتقدير ا,حترام فائق بقبول وتفضلوا

  

                                                                            
  الباحث

  إبراھيم سعد^
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 التخطيط مھارات  /أو,ً 

  الھدف مھارة تحديد  /ا ول الفرع �
  :بھدف الخزانات في المياه منسوب في التحكم نظام يوضع المرحل في -1

 مستمر        الي متردد جھد من ب. التحويل                                 منخفض                الي مرتفع جھد من أ. التحويل      

  مرتفع منخفض الي جھد من . الربط بين دائرة العوام ودائرة المضخة                                             د. التحويلج     

  :المفتاح الموجود داخل العوام الكھربائي يعمل علي -2

 ممتلئ        الخزان يكون عندما المرحل تشغيل المرحل عندما يكون الخزان فارغ                                           ب. إيقاف أ.      

  معاً ) ب + أ (. دج. تشغيل المضخة                                                                             

  :من أجل المركزية التدفئة نظام في الثيرموستات تستخدم -3

  أ. رفع درجة الحرارة                                                                   ب. خفض درجة الحرارة                          

 . فصل التيار الكھربائي. التحكم في عمل المضخة                                                             دج     

  :في دائرة غياب الضوء في نظام الري ا,توماتيكي بھدف LDRتم استخدام المقاومة الضوئية  -4

الليل        في الدائرة في الموجود الترانزستور . تشغيل الترانزستور الموجود في الدائرة نھاراً                                     ب. تشغيلأ      

  المضخة ج. تشغيل المضخة                                                                      د. إيقاف      

  :تم وضع الفحم داخل الفلتر الھوائي في نظام تكرير المياه العادمة الرمادية بھدف -5

 الكريھة        الروائح من ب. التخلص                          البكتيريا                                                  أ. قتل      

  معاً )  ب+  أ( . دالدھنية                                                            المواد من ج. التخلص     

 الحل تنفيذ استراتيجية مھارة اختيار  /الثاني الفرع �

  :المركزية  التدفئة منظا في الديزل استھ#ك من للتقليل -1

 واحدة        من طبقة النوافذ زجاج الزجاجية                                                  ب. تركيب الواجھات من اNكثار أ. يتم      

  معاً  ) ج+  أ (. دمعينة                                                            بمواد الجدران ج. عزل      

  :الكھربائي يتم تزويد الدائرة بــ العوام للتحكم في وصل وفصل التيار الكھربائي عن المضحة في دائرة -2

 . مرحل                                                                                  ب. محول أ      

  DPST د. مفتاح                                                                           SPDTج. مفتاح
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  :للتخلص من المواد الدھنية في نظام تكرير المياه العادمة الرمادية يتم اضافة  -3

      الصغيرة   الحجرية الطبقات أ. حوض الطبقات الحجرية الكبيرة                                                     ب. حوض      

  . حوض الترسيب والتخمير                                                            د. حوض التجميعج      

لمنع تلف الترانزستور الموجود في دائرة غياب الضوء في نظام الري ا,توماتيكي نضع أمامه  -4
  :مقاومة قيمتھا

 أوم        10000ب.                                                    أوم                             470أ.       

  أوم 1000. دأوم                                                                                 10ج.       

  :وري نستخدملتحديد أي من مقاومات التسخين سيتم وصلھا بالتيار الكھربائي في سخان الماء الف -5

        DPSTأ. الثيرموستات                                                                           ب. مفتاح       

  ) PS)                                                            د. مفتاح يعمل علي ضغط الماء (  ON-OFF. مفتاح قطع ( ج     

 تحديد الصعوبات المحتملةمھارة  / الثالث الفرع �

   :حالة في يكون الترانزستور فإن الترانزستور قاعدة على فولت 0.7 من أكبر جھد فرق توفر إذا -1

                 . تحيز      ب                                                                                أ. قطع          

  د. سكون                                                                              ج. وقف          

  حالة: في يكون عندما الكھربائي التيار بتمرير ا,لكترونية الدارات في الثنائي يقوم -2

  العكسي                              ب. انحياز                     اGمامي                                                  . انحيازأ      

  مستقطب الجانبي                                                                     د. غير ج. انحياز      

  :ن أجل) الموجود في سخان الماء الفوري والذي يعمل من  خ#ل ضغط الماء يستخدم م PSمفتاح (  -3

 أ. تشغيل مقاومات التسخين                                                           ب. توصيل الماء البارد إلي السخان             

  )                       د. إيقاف السخان عن العمل ON-OFF. توصيل التيار الكھربائي إلي مفتاح القطع ( ج      

  : الترانزستور تصبح مقاومته الداخلية تساوي عندما يتحيز -4

  أوم                                     0.3أوم                                                                           ب.   صفر. أ      

  أوم 1000د.                  أوم                                                           0.7ج.       
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 المتوقعة بالنتائج مھارة التنبؤ / الرابع الفرع �

 C النقطة الى الكھربائي الجھد المجس بتوصيل يقوم رطبة ا رض تكون في الشكل المقابل عندما -1
   :المخرج يساوي جھد وعندھا يصبح فيتحيز الترانزستور

   

   :يساوي A النقطة الواصل الى الكھربائي ھدفي الشكل المقابل نھاراً يصبح الج -2

  

   :بقيمة R2من أجل المحافظة علي س#مة الترانزستور الموجود في الدائرة التالية نستخدم مقاومة  -3

  

   :مقاومتھا فإن LDR المقاومة على النھار في الشمس أشعة سقوط عند -4

                 ب. تزيد                                                                                      . تقـل    أ     

  تتأثر د. 4                                                                             ج. تتضاعف      

  

  

  

     فولت   5  ب.                                        فولت  صفر.    أ
  

 فولت  12   . د                                       فولت   10  ج. 

  

     فولت   5  . ب                                   فولت  صفر.    أ
  

 فولت 12   . د                                   فولت   10  ج. 

  

      10K Ω  . ب                                           Ω 470.     أ
  

 1K Ω    . د                                             Ω 10   ج. 
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 والتحكم المراقبة مھارات  /ثانياً 

 الھدف على التركيزمھارة   /ا ول الفرع �

   : بعملية للقيام الخزانات في المياه منسوب في التحكم نظام في الموجودة القنطرة تخدمتس -1

  الكامل للتيار                     الموجي . التقويمبموجي للتيار                                                          النصف أ. التقويم      

   التيار د. تكبير                                                               ج. تشتيت التيار                

   : كــ الترانزستور استخدام فكرة على يعتمد ا وتوماتيكي الري نظام -2

                                للتيار                                                                         ب. مضخم للجھد   أ. مضخم      

  معاً )  ج+  أ( . دج. مفتاح                                                                                      

   : جھاز تصنيعھا نستخدم يتم التي الكھربية الدارات في التوصي#ت س#مة ,ختبار -3

  ب. الباروميتر                                                                                                                DMM. أ      

  ج. الفولتميتر                                                                            د. اGميتر     

  ا نظمة: من الكھربائي العوام تاحمف باستخدام الماء منسوب في التحكم نظام يعتبر -4

       المحوسبة                                                                           ب. المفتوحة                                أ.      

  . المغلقةد          ج. الميكانيكية                                                                     

  التالية العملية إلى ا,نتقال يجب متى معرفة مھارة تحديد /الثاني الفرع �
الكھربائي  من التيار ANDالموجود أمام بوابة  الترانزستور ا توماتيكي لحماية الري نظام في -1

   : يوصل مع الدائرة  عن المرحل الكھربائي التيار الراجع وضمان عدم انقطاع

  . ثنائي عادي                                  بأ. المحول                                                                                   

  ج. مقاومة كھربائية                                                                   د. مكثف     

   : بوابة نستخدم الشروط تحقق عند المزروعات ري نظام يف التشغيل أمر �عطاء -2

                                           ORب.                                                                                NOTأ.      

  AND. د                                                                              XORج.      

في دائرة اكتشاف الرطوبة الموجودة في نظام الري ا,توماتيكي لجعل الترانزستور يتحيز عندما  -3
  :تكون ا,رض رطبة يتم ربط الدائرة بــ

        LDR. سلكين داخل التربة                                                               ب. أ      

  ج. مقاومة متغيرة                                                                    د. مجس ضوئي      
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  :ا طفال نستخدم المحرك في لعب دوران اتجاه لكي نتمكن من التحكم في عكس -4

  SPDT ب. مفتاح                                                                      SPSTأ. مفتاح     

  DPDT . مفتاحد                                                                     DPSTج. مفتاح     

   وا خطاء الصعوبات مھارة اكتشاف  /الثالث الفرع �
  :إلى ا,نتباه يجب الكھربية الدارة في المرحل توصيل عند -1

 الملف        . فولتيةبت<مسات                                                         تتحمله ال الذي أ. التيار      

  معاً )  ج+  أ( ج. مقاومة سلك الملف                                                                    د.       

   :بسبب الفوري لماءا سخان في الكھربائية الدارة فتح بعملية الثيرموستات تقوم -2

  الساخن  الماء تصريف المطلوب                                              ب. سوء الحد الماء عن حرارة أ. ارتفاع      

   معاً )  ب+  أ( . دالماء                                                                             ج. ضغط      

   :الكھربائي ھي العوم نظام في المفتاح على للضغط المستخدمة القوة -3

                          MS ب. مفتاح                                                                         المعدنية . الكرةأ     

  د. الماء                                                                             ج. العوام نفسه     

   :ع#قة والضوء الضوئية المقاومة بين الع#قة -4

                        . عكسية      ب                                                                              أ. طردية          

  ع<قة د. 4                                                                           ج. متساوية          

  :والدراجة ھي الدراج نظام في العمليات المستخدمة -5

  الشارع                      الدماغ                                                            ب. اتجاه من لdطراف أ. أوامر      

  للدماغ من اGطراف  البيانات                                                                          د. أوامر تحليل. ج     
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   :أي الدوائر الكھربية التالية موصلة بشكل صحيح -6

     ب.                                              . أ

  د.                                              ج. 

 التقويم مھارات  /ثالثاً 

 الھدف تحقق مدى مھارة تقويم / ا ول الفرع �

   : يسمى الضغط في غياب يعمل الذي المفتاح -1

                                           N/Oب.                                                                                N/C. أ     

  DPSTد.                                                                                MSج.      

   : بواسطة الغرفة حرارة درجة في التحكم يتم المركزية التدفئة نظام في -2

                                            LDRب.                    أ. الديزل                                                               

  ثابتة . الثيرموستات                                                                     د. مقاومةج     

   : ميزة تحقيق من تمكننا النظام إلى والتحكم الراجعة التغذية عمليتا إضافة -3

  الذاتية                                                                     ب. التطوير                                        لرقابةأ. ا     

  معاً  ج)+  . (أدج. التنظيم                                                                                 

  صناعة: تطور نتيجة الصناعية ا تمتة عالم دخول تم -4

  . المجسات                                      ب                                                                         أ. البوابات      

  الخام د. المواد        ج. البيانات                                                                       
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  تعد من: لدى ا�نسان الخمس من خ#ل نظام ا�شارة الضوئية نستنتج أن الحواس -5

  ب. العمليات                                                                                                              . المدخ<تأ      

  د. التحكم                                                                     ج. المخرجات      

  ا�نسان: عند التنفس نظام في الرئتان تمثل -6

      . العمليات                                   ب                                                                      أ. المدخ<ت      

  ج. المخرجات                                                                    د. التحكم      

   : العادمة الرمادية علي انه نظام المياه تكرير يصنف نظام -7

                                        أ. صناعي                                                                         ب. مفتوح        

  معاً  ب)+  . (أدج. مغلق                                                                                

 ت في أثناء تنفيذ الحلاستخدم التي ا ساليب م#ئمة مدى مھارة تقويم / الثاني الفرع �

  :الفوري يتم تزويده بـــ الماء سخان نظام في وتةمتفا بدرجات ساخن ماء على للحصول -1

  أ. مجموعة من مقاومات التسخين                                             ب. صنبور قطره كبير      

  معاً ) ج+  أ(. دج. مفاتيح  قطع/ وصل                                                               

  :يضئ عند فتح بابھا يتم تزويدھا بمفتاح الث#جة بداخل الموجود احلجعل المصب -2

  N/O نوع من ب. ضغط                                                         N/C. ضغط من نوع أ      

 MSد. مفتاح                                                            ON/OFFج. مفتاح        

فولت إلي الجھد المناسب للمرحل يتم  220في نظام العوام الكھربائي لكي يتم خفض الجھد الكھربائي من  -3
  :استخدام

 أ. مجس حراري                                                                ب. قنطرة             

  د. ليس مما سبق                               . محول                                         ج      

  :في حالة تغدر الحصول علي مرحل يتم ا,ستعاضة عنه بــ -4

  أ. محول                                                                         ب. ثنائي زينر                            

  . قاطع مغناطيسيد                                                   ج. ترانزستور                     

  :يمكن ا,ستغناء عن مجس قياس درجة الحرارة من خ#ل استخدام -5

  . مقاومة حرارية                                                               ب. مقاومة ضوئية                  أ      

  سلكية                                                                د. ليس مما سبق مقاومةج.       
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 التي واجھت الطالب أثناء الحل الصعوبات على التغلب كيفية مھارة تقويم / الثالث الفرع �

  :فيه توضع مكان الغرفة فإن أنسب داخل لكي تعمل الثيرموستات بشكل جيد -1

  الغرفة الغرفة                                                                  ب. أعلي أ. أسفل      

  معاً ) ج+  أ(. داللھب                                                       مصدر عن ج. بعيداً       

  :منخفضة يتم استخدام فولتية ذات دائرة في يتحكم جعله و الكھربي العوام مفتاح دائرة في ا مان لزيادة -2

  . مرحل                            بأ. محول                                                                                

  ج. قنطره                                                                         د. مقاومه      

خ الماء من البئر بشرط أن , تعمل المضخة اذا كان مستوي الماء منخفض يتم توصيل اطراف العوام لض -3
  :الكھربائي

  COM – N/Oب.                                                                COM – N/C. أ      

  د. جميع ما سبق صحيح                                                     COM – N/C – N/Oج.       

  :للفلتر الموجود في نظام تكرير المياه العادمة الرمادية يوضع في داخله حدوث صدأ لمنع -4

  الفحم من الرمل                                                               ب. طبقة من أ. طبقة      

  الجير من د. طبقة                                                . طبقة من الحصى            ج      

  :المرحل يتم استخدم مع الكھربائي العوام توصيل دائرة المار في وتنظيم التيار لتنعيم -5

                . مكثف              بأ. محول                                                                               

  ج. قنطره                                                                        د. مقاومه      

  :لتسخين الماء في نظام التدفئة المركزية يتم احراق الديزل بواسطة -6

  ب. الثيرموستات                                   أ. المضخة                                                                      

  . البويلردج. ا4شعاع                                                                            
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  )6ملحق رقم (
�������#��2א'���������א,����و�א/�א���������א�א�ذ���מ��ط���#Aط��Kא  

  

  :لبةالطا أختي/ الطالب أخي

 وبعد.........السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ..

قوم الباحث بدراسة علمية بعنوان  " فاعلية برنامج قائم على المحاكاة المحوسبة لتنمية مھارات ما وراء ي
الماجستير  المعرفة في التكنولوجيا لدى طلبة الصف العاشر ا4ساسي بغز"  وذلك للحصول على درجة

  مية بغزة.من الجامعة اNس<

بأنه لن تؤثر ع<مة ھذا  في حل اختبار مھارات ما وراء المعرفة علماً  تشرف بمشاركتكي إن الباحث
  .بحثية فقط 4 غير Nجراءاتوانه قد وضع  ا4ختبار على درجاتك الفصلية في مادة تكنولوجيا المعلومات

  .في اNجابة الشروع قبل ا4ختبار تتعليما قراءة منك يرجو فإنه لتعاونك، الشكر لك يقدم إذ والباحث

 :ا,ختبار تعليمات

  دقيقة.)  50( مدتھا واحدة بحصة محدد ا4ختبار زمن .1

 .فقرة لكل فقرة أربع إجابات واحدة منھا صحيحة فقط) 50( من ا4ختبار يتكون .2

 في اNجابة. البدء قبل جيد بشكل اGسئلة قراءة يرجى .3

 اGسئلة. ورقة مع المرفق ابةاNج مفتاح في اNجابة رمز وضع يرجى .4

Éß@ïmbîä·@ÉîàvÜÛ@�bväÛaë@ÖìÐnÛbi@@

  :م#حظة

  :التالي الجدول في ا�جابة مفتاح إلى إجابتك نقل يرجى الطالبة أختي/ الطالب أخي

1    2    3    4    5    6    7    8    

9    10    11    12    13    14    15    16    

17    18    19    20    21    22    23    24    

25    26    27    28    29    30    31    32    

33    34    35    36    37    38    39    40    

41    42    43    44    45    46    47    48    

49    50      

        الباحث/ أ. إبراھيم سعد^ 
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  :بھدف الخزانات داخل المياه منسوب كھربائياً في التحكم نظام يوضع المرحل في -1

 مستمر        إلى متردد جھد من ب. التحويل                                 منخفض                إلى مرتفع جھد من أ. التحويل      

  مرتفع منخفض إلى جھد من ج. الربط بين دائرة العوام ودائرة المضخة                                             د. التحويل     

  :المفتاح الموجود داخل العوام الكھربائي يعمل على -2

 ممتلئ        الخزان يكون عندما المرحل تشغيل المرحل عندما يكون الخزان فارغ                                           ب. إيقاف أ.      

  معاً ) ب + أ (ج. تشغيل المضخة                                                                       د.       

  :من أجل المركزية التدفئة نظام في الثيرموستات يستخدم -3

  أ. رفع درجة الحرارة                                                                   ب. خفض درجة الحرارة                          

 . فصل التيار الكھربائيج. التحكم في عمل تشغيل البويلر وإيقافه                                              د     

  :) في دائرة غياب الضوء في نظام الري ا,توماتيكي بھدفLDRتم استخدام المقاومة الضوئية ( -4

 لي<ً        الدائرة في الموجود الترانزستور أ. تشغيل الترانزستور الموجود في الدائرة نھاراً                                     ب. تشغيل      

  المضخة ج. تشغيل المضخة                                                                      د. إيقاف     

  :تم وضع الفحم داخل الفلتر الھوائي في نظام تكرير المياه العادمة الرمادية بھدف -5

 الكريھة        الروائح من ب. التخلص                        البكتيريا                                                    أ. قتل      

  معاً )  ب+  أ( الدھنية                                                           د.  المواد من ج. التخلص     

  :المركزية التدفئة نظام في الديزل استھ#ك من للتقليل -6

 واحدة        من طبقة النوافذ زجاج الزجاجية                                                  ب. تركيب الواجھات من اNكثار أ. يتم      

  معاً  ) ج+  أ (معينة                                                           د.  بمواد الجدران ج. عزل      

  :الكھربائي يتم تزويد الدائرة بــ العوام ضخة في دائرةللتحكم في وصل وفصل التيار الكھربائي عن الم -7

 أ. مرحل                                                                                  ب. محول       

  DPST احد. مفت                                                                           SPDTج. مفتاح      

  :للتخلص من المواد الدھنية في نظام تكرير المياه العادمة الرمادية يتم اضافة -8

 الصغيرة        الحجرية الطبقات أ. حوض الطبقات الحجرية الكبيرة                                                     ب. حوض      

  د. حوض التجميع                                             ج. حوض الترسيب والتخمير                     

  

  



  121  

  :لمنع تلف الترانزستور الموجود في دائرة اكتشاف الرطوبة في نظام الري ا,توماتيكي نوصل قاعدته بمقاومة قيمتھا -9

 أوم        10000ب.           أوم                                                                      470أ.       

  أوم 1000أوم                                                                                د.  10ج.      

  :لتحديد أي من مقاومات التسخين سيتم وصلھا بالتيار الكھربائي في سخان الماء الفوري نستخدم -10

        DPSTب. مفتاح                                                                   أ. الثيرموستات               

  ) PS)                                                            د. مفتاح يعمل علي ضغط الماء (  ON-OFFج. مفتاح قطع (       

فيتحيز  C النقطة الى الكھربائي الجھد المجس بتوصيل وميق رطبة ا رض تكون في الشكل المقابل عندما -11
   :المخرج يساوي جھد وعندھا يصبح الترانزستور

   

   :يساوي A النقطة الواصل إلى الكھربائي في الشكل المقابل نھاراً يصبح الجھد -12

  

   :بقيمة R2قاومة من أجل المحافظة على س#مة الترانزستور الموجود في الدائرة التالية نستخدم م -13

  

  

     فولت   5  ب.                                        فولت  صفر.    أ
  

 فولت  12   . د                                       فولت   10  ج. 

  

     فولت   5   ب.                                   فولت  صفر.    أ
  

 فولت 12   . د                                   فولت   10  ج. 

  

      10K Ω  . ب                                           Ω 470.     أ
  

 1K Ω    . د                                             Ω 10   ج. 
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   :حالة في يكون الترانزستور فإن الترانزستور قاعدة على فولت 0.7 من أكبر جھد فرق توفر إذا -14

                 ب. تحيز                                                                                      أ. قطع          

  د. سكون                                                                              ج. وقف           

   :مقاومتھا فإن LDR المقاومة على النھار في الشمس أشعة سقوط عند -15

                    ب. تزيد                                                                                   أ. تقـل          

  تتأثر د. 4                                                                             ج. تتضاعف       

   : بعملية للقيام الخزانات داخل المياه منسوب في التحكم نظام في الموجودة القنطرة تستخدم -16

  الكامل للتيار                     الموجي ب. التقويم                                                 موجي للتيار         النصف أ. التقويم      

   التيار ج. تشتيت التيار                                                                          د. تكبير      

   : كــ الترانزستور ستخداما فكرة على يعتمد ا وتوماتيكي الري نظام -17

  للتيار                                                                         ب. مضخم للجھد                                 أ. مضخم      

  معاً )  ج+  أ( د.    ج. مفتاح                                                                                   

  حالة: في يكون عندما الكھربائي التيار بتمرير ا,لكترونية الدارات في الثنائي العادي يقوم -18

  العكسي                              اGمامي                                                                      ب. انحياز أ. انحياز      

  مستقطب ج. استقطاب                                                                           د. غير      

  :) الموجود في سخان الماء الفوري والذي يعمل من  خ#ل ضغط الماء يستخدم من أجل PSمفتاح (  -19

 ب. توصيل الماء البارد إلي السخان                               أ. تشغيل مقاومات التسخين                                         

  )                       د. إيقاف السخان عن العمل ON-OFFج. توصيل التيار الكھربائي إلي مفتاح القطع (       

  عندما يتحيز الترانزستور تصبح مقاومته الداخلية تساوي: -20

  أوم                                     0.3ب.                                                                أوم              صفرأ.       

  أوم 1000أوم                                                                           د.  0.7ج.       

  ا نظمة: من الكھربائي العوام مفتاح امباستخد الماء منسوب في التحكم نظام يعتبر -21

       المحوسبة                                                                           ب. المفتوحة                                أ.      

  د. المغلقة               ج. الميكانيكية                                                                
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الكھربائي الراجع  من التيار ANDالموجود أمام بوابة  الترانزستور ا توماتيكي لحماية الري نظام في -22
   : يوصل مع الدائرة عن المرحل الكھربائي التيار وضمان عدم انقطاع

  ب. ثنائي عادي                                                          أ. المحول                                                           

  ج. مقاومة كھربائية                                                                   د. مكثف     

   : بوابة نستخدم الشروط تحقق عند المزروعات ري نظام في التشغيل أمر �عطاء -23

                                           ORب.                                                                                NOTأ.      

  ANDد.                                                                               XORج.      

   : جھاز تصنيعھا نستخدم يتم التي الكھربية داراتال في التوصي#ت س#مة ,ختبار -24

                                    DMMأ. الباروميتر                                                                           ب.       

  د. اGميتر                    ج. الفولتميتر                                                             

  :في دائرة اكتشاف الرطوبة الموجودة في نظام الري ا,توماتيكي لجعل الترانزستور يتحيز يتم ربط الدائرة بــ -25

        LDRأ. سلكين داخل التربة                                                               ب.       

  متغيرة                                                                    د. مجس ضوئيج. مقاومة       

  :ا طفال نستخدم المحرك في لعب دوران اتجاه لكي نتمكن من التحكم في عكس -26

  SPDT ب. مفتاح                                                                      SPSTأ. مفتاح       

  DPDT د. مفتاح                                                                     DPSTج. مفتاح       

  :إلى ا,نتباه يجب الكھربية الدارة في المرحل توصيل عند -27

 الملف        ب. فولتية    تتحمله الت<مسات                                                      الذي أ. التيار      

  معاً )  ج+  أ( ج. مقاومة سلك الملف                                                                    د.      

   :بسبب الفوري الماء سخان في الكھربائية الدارة فتح بعملية الثيرموستات تقوم -28

  الساخن  الماء تصريف وب                                              ب. سوءالمطل الحد الماء عن حرارة أ. ارتفاع      

   معاً )  ب+  أ( الماء                                                                            د.  ج. ضغط      

   :الكھربائي ھي العوم نظام في المفتاح على للضغط المستخدمة القوة -29

                          MS ب. مفتاح                                                                         المعدنية أ. الكرة       

  د. الماء                                                                             ج. العوام نفسه       
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   :ع#قة والضوء الضوئية المقاومة بين الع#قة -30

                        ب. عكسية                                                                                    أ. طردية         

  توجد ع<قة د. 4                                                                           ج. متساوية          

  :والدراجة ھي الدراج نظام في العمليات المستخدمة -31

  الشارع                      الدماغ                                                            ب. اتجاه من لdطراف أ. أوامر     

  للدماغ من اGطراف  د. أوامر                                       البيانات                                    ج. تحليل     

   :أي الدوائر الكھربية التالية موصلة بشكل صحيح -32

     ب.                                              أ. 

  د.                                              ج. 

   : يسمى الضغط في غياب عملي الكھربائي الذي المفتاح -33

                                           N/Oب.                                                                                N/Cأ.      

  DPSTد.                                                                                MSج.      

   : بواسطة الغرفة حرارة درجة في التحكم يتم المركزية التدفئة نظام في -34

                                            LDRأ. الديزل                                                                             ب.      

  ثابتة د. مقاومة                                                ج. الثيرموستات                          

   : ميزة تحقيق من تمكننا النظام إلى والتحكم الراجعة التغذية عمليتا إضافة -35

                           الذاتية                                                                     ب. التطوير               أ. الرقابة     

  معاً  ج)+  ج. التنظيم                                                                           د. (أ     
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  صناعة: تطور نتيجة الصناعية ا تمتة عالم دخول تم -36

  ب. المجسات                                                                                                               أ. البوابات      

  الخام ج. البيانات                                                                         د. المواد      

  تعد من: لدى ا�نسان الخمس من خ#ل نظام ا�شارة الضوئية نستنتج أن الحواس -37

  ب. العمليات                                                                                                              . المدخ<تأ      

  ج. المخرجات                                                                     د. التحكم      

  ا�نسان: عند نفسالت نظام في الرئتان تمثل -38

  ب. العمليات                                                                                                             أ. المدخ<ت      

  ج. المخرجات                                                                    د. التحكم      

   : العادمة الرمادية على انه نظام المياه تكرير نف نظاميص -39

      أ. صناعي                                                                        ب. مفتوح                                          

  معاً  ب)+  د. (أ                   ج. مغلق                                                            

  :الفوري يتم تزويده بـــ الماء سخان نظام في متفاوتة بدرجات ساخن ماء على للحصول -40

  أ. مجموعة من مقاومات التسخين                                             ب. صنبور قطره كبير      

  معاً ) ج+  أ(د.                                         ج. مفاتيح  قطع/ وصل                      

  :يضئ عند فتح بابھا يتم تزويدھا بمفتاح الث#جة بداخل الموجود لجعل المصباح -41

  N/O نوع من ب. ضغط                                                         N/Cأ. ضغط من نوع       

 MSد. مفتاح                                                            ON/OFFج. مفتاح       

فولت إلى الجھد المناسب للمرحل  220في نظام العوام الكھربائي لكي يتم خفض الجھد الكھربائي من  -42
  :يتم استخدام

 ب. قنطرة       أ. مجس حراري                                                                      

  ج. محول خافض                                                                د. محول رافع      

  :في حالة تعذر الحصول على مرحل يتم ا,ستعاضة عنه بــ -43

  ثنائي زينر                      أ. محول                                                                         ب.       

  ج. ترانزستور                                                                  د. قاطع مغناطيسي      
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  :يمكن ا,ستغناء عن مجس قياس درجة الحرارة في نظام التدفئة المركزية من خ#ل استخدام -44

  ب. مقاومة ضوئية                                                                    أ. مقاومة حرارية                   

  سلكية                                                                د. ليس مما سبق ج. مقاومة      

  :فيه ھو يوضع مكان الغرفة فإن أنسب داخل لكي يعمل الثيرموستات بشكل جيد -45

  الغرفة الغرفة                                                                  ب. أعلي أ. أسفل      

  معاً ) ج+  أ(اللھب                                                      د.  مصدر عن ج. بعيداً       

  :منخفضة يتم استخدام فولتية ذات دائرة في يتحكم جعله و الكھربي العوام مفتاح دائرة في ا مان لزيادة -46

  أ. محول                                                                          ب. مرحل                                  

  د. مقاومهج. قنطره                                                                               

لضخ الماء من البئر بشرط أن , تعمل المضخة إذا كان مستوى الماء منخفض يتم توصيل اطراف  -47
  :العوام الكھربائي

  COM – N/Oب.                                                                COM – N/Cأ.       

  N/C – N/Oد.                                                      COM – N/C – N/Oج.       

  :للفلتر الموجود في نظام تكرير المياه العادمة الرمادية يوضع في داخله حدوث صدأ لمنع -48

  الفحم من الرمل                                                               ب. طبقة من أ. طبقة      

  الجير من د. طبقة                                                          ج. طبقة من الحصى        

  :المرحل يتم استخدم مع الكھربائي العوام توصيل دائرة المار في وتنظيم التيار لتنعيم -49

                           أ. محول                                                                         ب. مكثف         

  ج. قنطره                                                                        د. مقاومه      

  :لتسخين الماء في نظام التدفئة المركزية يتم احراق الديزل بواسطة -50

  ب. الثيرموستات                                               أ. المضخة                                                          

  ج. ا4شعاع                                                                      د. البويلر      

  م#حظة:

  ما وراء المعرفةمھارات تعريف 

عندما ينشغل الفرد  التفكير رة نشاطاترفھا الباحث بأنھا مجموعة من المھارات العليا التي تقوم بإدايع
ث<ث فئات رئيسية ھي التخطيط والمراقبة والتقييم  في نفتاتخاذ قرار وقد صُ  في موقف حل المشكلة أو

  الفرعية. المھارات وتضم كل فئة عدداً من
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  )7ملحق رقم (
����������א,����و�א/�א�����'K�������2א�&و�?�א����6�א�ذ���מ��ط

�א��#���#����א�د� �
  :الطالبة أختي/ الطالب أخي

 وبعد.........السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ..

قوم الباحث بدراسة علمية بعنوان  " فاعلية برنامج قائم على المحاكاة المحوسبة لتنمية مھارات ما وراء ي
الماجستير  "  وذلك للحصول على درجةةالمعرفة في التكنولوجيا لدى طلبة الصف العاشر ا4ساسي بغز

  من الجامعة اNس<مية بغزة.

بأنه لن تؤثر ع<مة ھذا  في حل اختبار مھارات ما وراء المعرفة علماً  تشرف بمشاركتكي إن الباحث
  .بحثية فقط 4 غير Nجراءاتوانه قد وضع  ا4ختبار على درجاتك الفصلية في مادة تكنولوجيا المعلومات

  .في اNجابة الشروع قبل ا4ختبار تعليمات قراءة منك يرجو فإنه لتعاونك، الشكر لك يقدم إذ والباحث

 :ا,ختبار تعليمات

  دقيقة.)  45( مدتھا واحدة بحصة محدد ا4ختبار زمن .5

 .فقرة لكل فقرة أربع إجابات واحدة منھا صحيحة فقط) 42( من ا4ختبار يتكون .6

 في اNجابة. البدء قبل جيد بشكل اGسئلة قراءة يرجى .7

 اGسئلة. ورقة مع المرفق اNجابة مفتاح في اNجابة رمز وضع يرجى .8

Éß@ïmbîä·@ÉîàvÜÛ@�bväÛaë@ÖìÐnÛbi@@

  :م#حظة

  :التالي الجدول في ا�جابة مفتاح إلى إجابتك نقل يرجى الطالبة أختي/ الطالب أخي

1    2    3    4    5    6    7    8    

9    10    11    12    13    14    15    16    

17    18    19    20    21    22    23    24    

25    26    27    28    29    30    31    32    

33    34    35    36    37    38    39    40    

41    42      

        الباحث/ أ. إبراھيم سعد^
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  :بھدف الخزانات داخل المياه منسوب كھربائياً في التحكم نظام يوضع المرحل في -1

 مستمر        إلى متردد جھد من ب. التحويل                         منخفض                        إلى مرتفع جھد من أ. التحويل      

  مرتفع منخفض إلى جھد من ج. الربط بين دائرة العوام ودائرة المضخة                                             د. التحويل     

  :من أجل المركزية التدفئة نظام في الثيرموستات يستخدم -2

  درجة الحرارة                                                                   ب. خفض درجة الحرارة                     أ. رفع      

 ج. التحكم في عمل تشغيل البويلر وإيقافه                                              د. فصل التيار الكھربائي     

  :) في دائرة غياب الضوء في نظام الري ا,توماتيكي بھدفLDRالضوئية (تم استخدام المقاومة  -3

 لي<ً        الدائرة في الموجود الترانزستور أ. تشغيل الترانزستور الموجود في الدائرة نھاراً                                     ب. تشغيل      

  المضخة د. إيقاف                                         ج. تشغيل المضخة                                  

  :تم وضع الفحم داخل الفلتر الھوائي في نظام تكرير المياه العادمة الرمادية بھدف -4

 لكريھة       ا الروائح من البكتيريا                                                                           ب. التخلص أ. قتل      

  معاً )  ب+  أ( الدھنية                                                           د.  المواد من ج. التخلص     

  :المركزية التدفئة نظام في الديزل استھ#ك من للتقليل -5

 واحدة        من طبقة النوافذ زجاج ب. تركيب             الزجاجية                                      الواجھات من اNكثار أ. يتم      

  معاً  ) ج+  أ (معينة                                                           د.  بمواد الجدران ج. عزل      

  :ة بــالكھربائي يتم تزويد الدائر العوام للتحكم في وصل وفصل التيار الكھربائي عن المضخة في دائرة -6

 أ. مرحل                                                                                  ب. محول       

  DPST د. مفتاح                                                                           SPDTج. مفتاح      

  :رير المياه العادمة الرمادية يتم اضافةللتخلص من المواد الدھنية في نظام تك -7

 الصغيرة        الحجرية الطبقات أ. حوض الطبقات الحجرية الكبيرة                                                     ب. حوض      

  . حوض التجميعج. حوض الترسيب والتخمير                                                            د      

  :لمنع تلف الترانزستور الموجود في دائرة اكتشاف الرطوبة في نظام الري ا,توماتيكي نوصل قاعدته بمقاومة قيمتھا -8

 أوم        10000أوم                                                                               ب.  470أ.       

  أوم 1000د.                                                                             أوم     10ج.      
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  :لتحديد أي من مقاومات التسخين سيتم وصلھا بالتيار الكھربائي في سخان الماء الفوري نستخدم -9

        DPSTب. مفتاح                    أ. الثيرموستات                                                              

  ) PS)                                                            د. مفتاح يعمل علي ضغط الماء (  ON-OFFج. مفتاح قطع (       

   :بقيمة R2من أجل المحافظة على س#مة الترانزستور الموجود في الدائرة التالية نستخدم مقاومة  -10

  

   :حالة في يكون الترانزستور فإن الترانزستور قاعدة على فولت 0.7 من أكبر جھد فرق توفر إذا -11

                 ب. تحيز                                                                                      أ. قطع          

  د. سكون                                                                              ج. وقف           

   :مقاومتھا فإن LDR المقاومة على النھار في الشمس أشعة سقوط عند -12

                 ب. تزيد                                                                                      أ. تقـل          

  تتأثر د. 4                                                                             ج. تتضاعف       

   : بعملية للقيام الخزانات داخل المياه منسوب في التحكم نظام في الموجودة القنطرة تستخدم -13

  الكامل للتيار                     الموجي ب. التقويم                                  موجي للتيار                        النصف أ. التقويم      

   التيار ج. تشتيت التيار                                                                          د. تكبير      

   : كــ تورالترانزس استخدام فكرة على يعتمد ا وتوماتيكي الري نظام -14

  للتيار                                                                         ب. مضخم للجھد                                 أ. مضخم      

  معاً  ) ج+  أ( ج. مفتاح                                                                                 د.      

  حالة: في يكون عندما الكھربائي التيار بتمرير ا,لكترونية الدارات في الثنائي العادي يقوم -15

  العكسي                              اGمامي                                                                      ب. انحياز أ. انحياز      

  مستقطب د. غير                                                                       ج. استقطاب          

  

  

      10K Ω  . ب                                           Ω 470.     أ
  

 1K Ω    . د                                             Ω 10   ج. 
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  :) الموجود في سخان الماء الفوري والذي يعمل من  خ#ل ضغط الماء يستخدم من أجل PSمفتاح (  -16

 ب. توصيل الماء البارد إلي السخان                 أ. تشغيل مقاومات التسخين                                                       

  )                       د. إيقاف السخان عن العمل ON-OFFج. توصيل التيار الكھربائي إلي مفتاح القطع (       

  عندما يتحيز الترانزستور تصبح مقاومته الداخلية تساوي: -17

  أوم                                     0.3ب.                                                  أوم                            صفرأ.       

  أوم 1000أوم                                                                           د.  0.7ج.       

  ا نظمة: من الكھربائي مالعوا مفتاح باستخدام الماء منسوب في التحكم نظام يعتبر -18

       المحوسبة                                                                           ب. المفتوحة                                أ.      

  د. المغلقة ج. الميكانيكية                                                                              

   : بوابة نستخدم الشروط تحقق عند المزروعات ري نظام في التشغيل أمر �عطاء -19

                                           ORب.                                                                                NOTأ.      

  ANDد.                                                                               XORج.      

   : جھاز تصنيعھا نستخدم يتم التي الكھربية الدارات في التوصي#ت س#مة ,ختبار -20

                                    DMMأ. الباروميتر                                                                           ب.       

  ج. الفولتميتر                                                                            د. اGميتر     

  :في دائرة اكتشاف الرطوبة الموجودة في نظام الري ا,توماتيكي لجعل الترانزستور يتحيز يتم ربط الدائرة بــ -21

        LDRلتربة                                                               ب. أ. سلكين داخل ا      

  ج. مقاومة متغيرة                                                                    د. مجس ضوئي      

  :ا طفال نستخدم المحرك في لعب دوران اتجاه لكي نتمكن من التحكم في عكس -22

  SPDT ب. مفتاح                                                                      SPSTأ. مفتاح       

  DPDT د. مفتاح                                                                     DPSTج. مفتاح       

  :إلى اها,نتب يجب الكھربية الدارة في المرحل توصيل عند -23

 الملف        تتحمله الت<مسات                                                         ب. فولتية الذي أ. التيار      

  معاً )  ج+  أ( ج. مقاومة سلك الملف                                                                    د.      
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   :بسبب الفوري الماء سخان في الكھربائية الدارة فتح بعملية الثيرموستات تقوم -24

  الساخن  الماء تصريف المطلوب                                              ب. سوء الحد الماء عن حرارة أ. ارتفاع      

   معاً )  ب+  أ( د.             الماء                                                                 ج. ضغط      

   :الكھربائي ھي العوم نظام في المفتاح على للضغط المستخدمة القوة -25

                          MS ب. مفتاح                                                                         المعدنية أ. الكرة       

  د. الماء                                                                             ج. العوام نفسه       

   :ع#قة والضوء الضوئية المقاومة بين الع#قة -26

                        ب. عكسية                                                                                    أ. طردية         

  توجد ع<قة د. 4                                                                           ج. متساوية          

  :والدراجة ھي الدراج نظام في العمليات المستخدمة -27

  الشارع                      ب. اتجاه    الدماغ                                                         من لdطراف أ. أوامر     

  للدماغ من اGطراف  البيانات                                                                          د. أوامر ج. تحليل     

   : يسمى الضغط في غياب يعمل الكھربائي الذي المفتاح -28

                                           N/Oب.                                                                                N/Cأ.      

  DPSTد.                                                                                MSج.      

   : بواسطة فةالغر حرارة درجة في التحكم يتم المركزية التدفئة نظام في -29

                                            LDRأ. الديزل                                                                             ب.      

  ثابتة ج. الثيرموستات                                                                     د. مقاومة     

   : ميزة تحقيق من تمكننا النظام إلى والتحكم الراجعة التغذية عمليتا إضافة -30

  الذاتية                                                                     ب. التطوير                                        أ. الرقابة     

  معاً  ج)+  د. (أ                                                     ج. التنظيم                           

  صناعة: تطور نتيجة الصناعية ا تمتة عالم دخول تم -31

     ب. المجسات                                                                                                            أ. البوابات      

  الخام ج. البيانات                                                                         د. المواد      
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  تعد من: لدى ا�نسان الخمس من خ#ل نظام ا�شارة الضوئية نستنتج أن الحواس -32

  ب. العمليات                                                                                                              أ. المدخ<ت      

  ج. المخرجات                                                                     د. التحكم      

  ا�نسان: عند التنفس نظام في الرئتان تمثل -33

  ب. العمليات                                                                                                             أ. المدخ<ت      

  ج. المخرجات                                                                    د. التحكم      

   : العادمة الرمادية على انه نظام المياه تكرير يصنف نظام -34

   صناعي                                                                        ب. مفتوح                                        أ.      

  معاً  ب)+  ج. مغلق                                                                          د. (أ     

  :يضئ عند فتح بابھا يتم تزويدھا بمفتاح الث#جة اخلبد الموجود لجعل المصباح -35

  N/O نوع من ب. ضغط                                                         N/Cأ. ضغط من نوع       

 MSد. مفتاح                                                            ON/OFFج. مفتاح       

فولت إلى الجھد المناسب للمرحل  220ام الكھربائي لكي يتم خفض الجھد الكھربائي من في نظام العو -36
  :يتم استخدام

 أ. مجس حراري                                                                ب. قنطرة             

  د. محول رافع               ج. محول خافض                                                       

  :في حالة تعذر الحصول على مرحل يتم ا,ستعاضة عنه بــ -37

  أ. محول                                                                         ب. ثنائي زينر                            

  د. قاطع مغناطيسي                                  ج. ترانزستور                                      

  

  :يمكن ا,ستغناء عن مجس قياس درجة الحرارة في نظام التدفئة المركزية من خ#ل استخدام -38

  أ. مقاومة حرارية                                                               ب. مقاومة ضوئية                        

  سلكية                                                                د. ليس مما سبق ج. مقاومة      

  :فيه ھو يوضع مكان الغرفة فإن أنسب داخل لكي يعمل الثيرموستات بشكل جيد -39

  الغرفة ب. أعلي    الغرفة                                                               أ. أسفل      

  معاً ) ج+  أ(اللھب                                                      د.  مصدر عن ج. بعيداً       
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  :منخفضة يتم استخدام فولتية ذات دائرة في يتحكم جعله و الكھربي العوام مفتاح دائرة في ا مان لزيادة -40

  ب. مرحل                                                                              أ. محول                              

  ج. قنطره                                                                         د. مقاومه      

  :ضع في داخلهللفلتر الموجود في نظام تكرير المياه العادمة الرمادية يو حدوث صدأ لمنع -41

  الفحم من الرمل                                                               ب. طبقة من أ. طبقة      

  الجير من ج. طبقة من الحصى                                                            د. طبقة      

  :يتم احراق الديزل بواسطةلتسخين الماء في نظام التدفئة المركزية  -42

  أ. المضخة                                                                       ب. الثيرموستات                                  

  ج. ا4شعاع                                                                      د. البويلر      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م<حظة:

  ما وراء المعرفةمھارات تعريف 

عندما ينشغل الفرد  التفكير رفھا الباحث بأنھا مجموعة من المھارات العليا التي تقوم بإدارة نشاطاتيع
ث<ث فئات رئيسية ھي التخطيط والمراقبة والتقييم  في نفتاتخاذ قرار وقد صُ  في موقف حل المشكلة أو

  الفرعية. مھاراتال وتضم كل فئة عدداً من
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  )10ملحق رقم (
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        غزةغزةغزةغزة    ----الجامعـة االسالميــة  الجامعـة االسالميــة  الجامعـة االسالميــة  الجامعـة االسالميــة  

        عمــادة الدراسات العليـا  عمــادة الدراسات العليـا  عمــادة الدراسات العليـا  عمــادة الدراسات العليـا  

        كليــــة التربيـــــة  كليــــة التربيـــــة  كليــــة التربيـــــة  كليــــة التربيـــــة  

        قسم المناهج و طرق التدريسقسم المناهج و طرق التدريسقسم المناهج و طرق التدريسقسم المناهج و طرق التدريس
  

  
  
  

    على احملاكاة احملوسبة لتنميةعلى احملاكاة احملوسبة لتنميةعلى احملاكاة احملوسبة لتنميةعلى احملاكاة احملوسبة لتنميةفاعلية برنامج قائم فاعلية برنامج قائم فاعلية برنامج قائم فاعلية برنامج قائم 
نولوجيا لدى طلبة نولوجيا لدى طلبة نولوجيا لدى طلبة نولوجيا لدى طلبة مهارات ما وراء املعرفة يف التكمهارات ما وراء املعرفة يف التكمهارات ما وراء املعرفة يف التكمهارات ما وراء املعرفة يف التك

  ساسي بغزةساسي بغزةساسي بغزةساسي بغزةالصف العاشر األالصف العاشر األالصف العاشر األالصف العاشر األ
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��'��א����מ: �
في تحقيق  اهية البرنامج، وتقديم المعلومات واإلرشادات التي تساعديهدف هذا الدليل إلى توضيح م

تساهم في تيسير  األهداف العامة والخاصة، كما يقدم مجموعة الوسائل التعليمية والبرمجيات التي
وأساليب التدريس التي يمكن  كما يقترح بعض طرائق لتحقيق األهداف المرجوة، الطلبةالمعلومات على 

   عرض دروس البرنامج. توظيفها أثناء
والخاصة  بحيث يتضمن كل درس عرضًا لألهداف العامة وقد تم تنظيم محتوى البرنامج ودروسه،

يطبق ما تعلموه  باإلضافة إلى تمهيدًا مناسبًا، ويختتم كل درس بتدريبات متنوعة، وأنماط نشاط تقويمية
  أثناء الدرس، بهدف تأكيد الممارسة العملية.

يتيح مساحة من  حث في إعداد هذا الدليل على العناصر الرئيسة للموقف التعليمي، حتىوقد اقتصر البا
  الحرية للتعديل واإلثراء والعمل بما يقتضيه الموقف التعليمي.

  األهداف العامة للبرنامج:
، التكنولوجيا في منهاج طلبة الصف العاشرلدى  مهارات ما وراء المعرفةيهدف هذا البرنامج إلى تنمية 

تلي عنوان كل  من األهداف الخاصة، ينبثق عنها مجموعة وقد تم تحديد أهداف عامة في بداية البرنامج،
  درس من دروس البرنامج.

  ويمكن تحديد األهداف العامة للبرنامج على النحو اآلتي:
  نة لها.واختيار العناصر المكو  لالنظمة لدارات الكهربية وااللكترونيةالتصميم التخطيط تنمية مهارة  - 
  لدارات الكهربية والكترونية الواردة في الوحدة.اتنفيذ التحكم في تنمية مهارة  - 
  تنمية مهارة التقويم للدارات الكهربية وااللكترونية الواردة في الوحدة. - 

  األهداف الخاصة للبرنامج:
 من قائمة مهارات تشكلت األهداف الخاصة من المهارات التي يهدف البرنامج إلى تنميتها والتي اشتقت

  األهداف الخاصة للبرنامج:ما وراء المعرفة، وهذه هي 
  يعرف الطالب النظام. .1
  .يذكر الطالب أنواع األنظمة .2
  .يذكر الطالب أجزاء النظام .3
  العناصر الكهربية وااللكترونية الالزمة لتجميع الدارات المراد تنفيذها. ختار الطالبي.4
  هربية وااللكترونية المستخدمة في بناء الدارات.القطع الك فحص الطالبي.5
  األدوات الالزمة لتجميع الدارات المراد تنفيذها. ختار الطالبي.6
  مصادر الطاقة المناسبة لتنفيذ الدارات. ختار الطالبي.7
  من توفر عوامل وٕاجراءات السالمة واألمان الالزمة لتنفيذ الدارات. تأكد الطالبي.8
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  ام التدفئة المركزية.يشرح الطالب نظ .9
  .يتعرف الطالب على وظيفة الثيرموستات وآلية عمله.10
  .N/C نفذ الطالب دارة إضاءة حجرة السيارة عند فتح أحد األبواب باستخدام مفتاحي.11
  .N/O دارة عمل الجرس الكهربي باستخدام مفتاح نفذ الطالبي.12
  .SPDT دارة العوم الكهربي باستخدام مفتاح طبق الطالبي.13
  .Micro Switch بني الطالب دارة لتشغيل حملين مختلفين باستخدام مفتاحي.14
  .DPDT بني الطالب دارة التحكم باتجاه حركة المحرك باستخدام مفتاح من نوعي.15
  نفذ الطالب دارة التحكم بتشغيل حملين مختلفين باستخدام المرحل.ي.16
  .DPDT حرك باستخدام مرحل من نوعدارة تغيير اتجاه حركة الم بني الطالبي.17
  دارة توصيل العوامة الكهربية للتحكم في منسوب المياه. جمع الطالبي.18
  دارتي اإلرسال واالستقبال لألشعة تحت الحمراء. ركب الطالبي.19
  دارة غياب الضوء في نظام الري األوتوماتيكي. جمع الطالبي.20
  األوتوماتيكي. دارة الرطوبة في نظام الري جمع الطالبي.21
  .AND بين دارتي غياب الضوء والرطوبة في نظام الري باستخدام بوابة ربط الطالبي.22
  دارة الترانزستور كمفتاح مع مرحل لتشغيل مضخة. نفذ الطالبي.23
  األخطاء في تصميم مخطط لدارة كهربية ما. كتشف الطالبي.24
  الت.في اختبار سالمة التوصي DMM جهاز ستخدم الطالبي.25
  .قيام الدارات بالغرض الذي بنيت من أجله ختبر الطالبي.26
  بتنفيذها. نظام الري األوتوماتيكي التي قامبصيانة الدارات الخاصة ب قوم الطالبي.27
  .SPDT دارة التحكم باتجاه حركة السيارة باستخدام مرحلين من نوع الطالبطور ي.28
  
  
  

  ما وراء المعرفةمھارات تعريف 

عندما ينشغل الفرد  التفكير لباحث بأنھا مجموعة من المھارات العليا التي تقوم بإدارة نشاطاترفھا ايع
ث<ث فئات رئيسية ھي التخطيط والمراقبة والتقييم  في نفتاتخاذ قرار وقد صُ  في موقف حل المشكلة أو

  التي حددھا الباحث وھي: الفرعية المھارات وتضم كل فئة عدداً من

 يريد تحقيقه. ما ھدف الطالب يحدد أنوھي  :ھدفال    مھارة تحديد -1

 لتنفيذ أن يختار الطالب ا4ستراتيجية ال<زمةوھي  :الحل    تنفيذ    إستراتيجية    مھارة اختيار -2
 .الھدف الذي حدده
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 يواجھھا قد التي اGخطاء والعقبات الطالب يحدد أنوھي  :المحتملة    الصعوبات    مھارة تحديد -3
 .الھدف أثناء تنفيذ

 المرغوب توقع النتائج على القدرة الطالب لدى يكون أنوھي : بالنتائج المتوقعة نبؤالتمھارة  -4
 .الھدف تنفيذ جراء من فيھا

 .الھدف تنفيذ أثناء ا4ھتمام بؤرة الھدف في الطالب ُيبقي أن وھي :الھدف على مھارة التركيز -5

متى  الطالب حددي أنوھي  :التالية    العملية    إلى    ا,نتقال    يجب    متى    معرفةمھارة تحديد و -6
 .الھدف بتنفيذ القيام يمكنه ا4نتقال الي الخطوة التالية من خطوات تنفيذ الحل أثناء

 يواجھھا التي والعقبات اGخطاء الطالب يكتشف أنوھي  :وا خطاء    الصعوبات    اكتشافمھارة  -7
 .الھدف تنفيذ أثناء

 .دفالھ مدى تحقق الطالب يقيم أنوھي : الھدف    تحقق    مدى    مھارة تقويم -8

 استخدمھا التي اGساليب والطرق الطالب يقيم أنوھي : ا ساليب    م#ئمة    مدى    مھارة تقويم -9
 .التحقق من الھدف خ<ل

تناوله  كيفية الطالب يقيم أنوھي  :وا خطاء    الصعوبات    على التغلب    كيفية    مھارة تقويم -10
 .الھدف تحقيق أثناء واجھته التي والعقبات لdخطاء

  

  

  
  روس الدليل.وفيما يلي عرض لد
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� �

� �
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�لنظاما  الدرس األول �الزمن� �حصة واحدة�   ويختار العناصر المكونة لها األنظمة الموجودة في الوحدةأن يصمم دارات   العام الهدف�

�المصادر والوسائل التعليمية   أفالم تعليمية –أوراق عمل  - برنامج المحاكاة – LCDجهاز  –السبورة الذكية  - مختبر الحاسوب�

  التقويم  إجراءات التنفيذ  السلوكية(الخاصة) األهداف
طرح سؤال امام الطالب عن نظام المدرسة مثال  من خالل اجابات الطالب نبين  -   .عرف الطالب النظامي .1

  .المقصود ب النظام
ل المعلم أيس كمدخل للموضوع، يبدأ المعلم بالحديث عن النظام ومكوناته وأنواعه - 

  .الطالبيسجل إجابات ، ي حياتناالحيوية ف عن بعض األنظمة
وااللكترونية عبارة عن أنظمة لها  أن الدوائر الكهربية للطالبيوضح المعلم  - 

  المكونة لها ومدخالتها ومخرجاتها. عناصرها
ثم يطلب ألنظمة معينة  تتضمن بعض المخططات الجاهزة صوراً المعلم  يعرض - 

ثم يقوم ، خطط من خاللالعناصر المكونة للم التعرف على بعض الطالبمن 
  .الطالب بتوزيع ورقة العمل على

  بعض األنظمة. يعرض المعلم أفالما تعليمية توضح مبدأ عمل - 
 للطالبللتعرف عليها كنظام ليتسنى  ثم يقوم المعلم بعرض المزيد من المخططات - 

  إلى مكوناته األساسية. تحليل النظام
 الطالبالسبورة ويطلب من  على ناقصة ألنظمة يرسم المعلم بعض المخططات - 

  من المخطط. إكمال الجزء الناقص
  

  عرف النظام؟ -1
  
  
الحيوية في  بعض األنظمةأذكر  -2

  ك؟حيات
  
  
 ما هي مكونات الدائرة الكهربائية؟ -3
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�النظام  الدرس األول �الزمن� �حصة واحدة�   صر المكونة لهاأن يصمم دارات األنظمة الموجودة في الوحدة ويختار العنا  العام الهدف�

�المصادر والوسائل التعليمية   أوراق عمل  - برنامج المحاكاة – LCDجهاز  –السبورة الذكية  - مختبر الحاسوب�

  التقويم  إجراءات التنفيذ  األهداف السلوكية(الخاصة)
ال يمكن وأنه الفرق بين النظام المغلق والنظام المفتوح  للطالبيوضح المعلم  -   .يذكر الطالب أنواع األنظمة. 2

تعديل المخرجات في النظام المفتوح عكس النظام المغلق الذي يمكن فيه تعديل 
  المخرجات للوصول إلى أفضل منتج.

مع تطور صناعة المجسات دخلنا عالم األتمتة يوضح المعلم للطالب أنه  -  
  الصناعية، حيث يمكن تشغيل مصنع كامل بشكل آلي 

يذكروا بعض األمثلة التعليمي أن  رض البرنامجع دبع الطالبيطلب المعلم من  - 
  .ألنظمة مفتوحه واخري مغلقة

الفرق بين النظام المغلق ما هو  -1
  ؟ والنظام المفتوح

  
األمثلة ألنظمة مفتوحه أذكر بعض  -2

  ؟ واخري مغلقة

صر أساسية يتم : هي عناالمدخالتأن النظام يتكون من  للطالبيوضح المعلم  -   .يذكر الطالب أجزاء النظام .3
هي التحوالت والتغيرات التي نجريها و : العملياتو   تنظيمها وتنسيقها لبدء العمليات

هي العناصر التي تم إنتاجها أو و : المخرجاتو  على المدخالت لتصبح مخرجات
: هي عبارة التغذية الراجعةو  معالجتها عن طريق عمليات التحويل إلى شكلها النهائي

هو استخدام المعلومات من التغذية و : التحكمو  النظام وأدائهعن بيانات عن مخرجات 
الراجعة في مراقبة النظام وسيره، باتجاه تحقيق أهدافه لضمان جودة ممكنة 

  للمخرجات.

  ؟أذكر أجزاء النظام  -1

� �
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�األنظمةتجميع وبناء   الثانيالدرس  �الزمن� �حصة واحدة�   كترونية الواردة في وحدة األنظمةالدارات الكهربية وال الطالبنفذ يأن   العام الهدف�

�المصادر والوسائل التعليمية   أوراق عمل  - برنامج المحاكاة – LCDجهاز  –السبورة الذكية  - مختبر الحاسوب�

  التقويم  إجراءات التنفيذ  األهداف السلوكية(الخاصة)
 الكهربية العناصر الطالب يختار .4

 دارات الالزمة لتجميع االلكترونية
  تنفيذها. المراد األنظمة

  لكل مجموعة. بحيث يعين قائدا على مجموعات، الطالبيقوم المعلم بتوزيع  - 
  التعرف عليها. الطالب ثم يطلب من يعرض المعلم نماذج لعناصر كهربية والكترونية، - 
  والكترونية. تصنيف العناصر إلى كهربية الطالبيطلب المعلم من  - 
  تحديد العناصر الالزمة لتنفيذها.الطالب ثم يطلب من  ،يقوم المعلم بعرض مخطط لدارة ما - 
  يوضح المعلم مجموعة من القواعد الالزمة الختيار العناصر. - 
  الصعبة. يقوم المعلم بمتابعة المجموعات وتوجيههم وتوضيح الجزئيات - 

القواعد الالزمة ما هي  -1
الكهربية  الختيار العناصر

  ؟في الدارات االلكترونية
  

 الكهربية الطالب القطعص يفح .5
بناء  المستخدمة في وااللكترونية

  الدارات.

الكهربية وااللكترونية قبل البدء بعملية  بضرورة فحص القطع الطالبيقوم المعلم بالتنبيه على  - 
  المشكالت التي قد تنتج عن تلف أحد العناصر بعد تنفيذ الدارة. التثبيت النهائي لتالفي

الموجودة في  وااللكترونية كيفية فحص صالحية القطع الكهربية طالبعلى اليعرض المعلم  - 
  كإجراء احترازي. الدارات، قبل البدء بتنفيذ ،البرنامج

  المختلفة. يوضح المعلم كيفية التأكد من صالحية البطاريات واألحمال - 
ستورات باستخدام كالثنائيات والترانز  يوضح المعلم كيفية التأكد من صالحية العناصر االلكترونية - 

  والترانزستورات. خالل عرض التجارب المتعلقة بفحص الثنائيات من ، DMMجهاز الفحص 
  فحص الالعناصر االلكترونية أثناء عملية  يعرض المعلم أوراق تعمل توضح كيفية القيام بمعرفة أنواع - 

فحص ما هو الهدف من  -1
الكهربية وااللكترونية قبل  القطع

  ؟لتثبيت النهائيالبدء بعملية ا
  
التأكد من  يمكن كيفي -2

 صالحية العناصر االلكترونية
  ؟DMMباستخدام جهاز الفحص 
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�األنظمةتجميع وبناء   الثانيالدرس  �الزمن� �حصة واحدة�   الدارات الكهربية والكترونية الواردة في وحدة األنظمة الطالبنفذ يأن   العام الهدف�

�المصادر والوسائل التعليمية   أوراق عمل  - برنامج المحاكاة – LCDجهاز  –السبورة الذكية  - الحاسوب مختبر�

  التقويم  إجراءات التنفيذ  األهداف السلوكية(الخاصة)
 األدوات الالزمة ختار الطالبي .6

  تنفيذها. لتجميع الدارات المراد
  بحيث يعين قائدا لكل مجموعة. مجموعات، على الطالبيقوم المعلم بتوزيع  - 
  .الطالبالمختلفة االستخدام أمام مجموعات  المعلم مجموعة كبيرة من األدواتيعرض  - 
  واألدوات الالزمة لبناء الدارات. اختيار العدد الطالبيطلب المعلم من  - 
من حيث  والعدد وكيفية التمييز بين هذه األنواع المختلفة استخدامات األدوات للطالبيوضح المعلم  - 

  الشكل والوظيفة.

 التمييز بين يمكن كيف -1

  ؟األدوات الالزمة لتجميع الدارات

 مصادر الطاقة يختار الطالب .7
  الدارات. المناسبة لتنفيذ

 يطلب المعلم تحديد األقطاب لهذهو  الجهود، يعرض المعلم مجموعة من البطاريات مختلفة - 
المستخدم  إلى قيمة الجهدالكهربية التي يجب االنتباه  العناصر الطالبثم يحدد المعلم مع  البطاريات،

  معها.
  .بتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر األجهزة التي تقوم للطالبيوضح المعلم  - 

تيار من تحويل كيف يمكن ال -1
  ؟متردد إلى تيار مستمر

 توفر عوامل تأكد الطالب مني .8
واألمان الالزمة  وٕاجراءات السالمة

  الدارات. لتنفيذ

  إجراءات األمن والسالمة أثناء تنفيذ الدارات. أهمية التأكد من توفر بللطاليوضح المعلم  - 
  حول استخدام كاوية اللحام.للطالب يقدم المعلم مجموعة من القواعد  - 
 للعمل في المعمل عند تنفيذ الدارات الكهربية عمل لوحة إرشادية الطالبيطلب المعلم من  - 

السليم مع العدد واألدوات واالنتباه إلى  ار الحي ، التعاملالتعامل بحذر مع دوائر التيو وااللكترونية 
  والمكثفات والمنصهرات و غيرها من العناصر. التي تتحملها العناصر الكهربية كالمقاومات الجهود

  

إجراءات والسالمة ما هي  -1
  ؟أثناء تنفيذ الداراتالالزمة 
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�نظام التدفئة المركزية  الثالثالدرس  �الزمن� �حصة واحدة�   الدارات الكهربية والكترونية الواردة في وحدة األنظمة الطالبنفذ يأن   العام هدفال�

�المصادر والوسائل التعليمية   أوراق عمل  - برنامج المحاكاة – LCDجهاز  –السبورة الذكية  - مختبر الحاسوب�

  التقويم  إجراءات التنفيذ  األهداف السلوكية(الخاصة)
شرح الطالب نظام التدفئة ي .9
  .لمركزيةا

 أشكاال مختلفة من وسائل التدفئة تغيرت عبر الزمنأن االنسان استخدم يوضح المعلم للطالب  - 
  (األخشاب، الفحم، النفط).

يعتبر نظام مغلق ألنه يمكن تعديل مخرجاته بشكل  نظام التدفئة المركزيةيوضح المعلم للطالب أن  - 
  .ذاتي والتحكم في درجة حرارة الغرفة 

: من خالل لتقليل من استهالك الديزل في أنظمة التدفئة المركزيةمعلم للطالب أنه يمكن ايوضح ال - 
اإلكثار من الواجهات الزجاجية للبيت، زجاج النوافذ طبقتين وليس طبقة واحدة، عزل الجدران بمواد 

  معينة.

التدفئة أذكر أجزاء نظام  -1
  ؟المركزية

يتعرف الطالب على وظيفة  .10
  .آلية عملهو  الثيرموستات

عبارة عن شريط ثنائي الفلز بمعنى يتكون من معدنين  الثيرموستاتيوضح المعلم للطالب أن  - 
  مختلفين.

عند تشغيل الجهاز وٕاغالق الدارة الكهربائية يمر تيار في الشريط ثنائي الفلز وبعد فترة / آلية عمله - 
مختلف عن اآلخر مما يؤدي إلى تقوس من الزمن يسخن الشريط بسبب أن أحد الفلزين يتمدد بمقدار 

  الشريط وبالتالي تفتح الدائرة ويتوقف مرور التيار.
مالحظة/ يوجد برغي عليه تدريج لقيم مختلفة من درجة الحرارة يضغط على الشريط إلغالق 
التالمسات وعندما يتم فصل التيار الذي يحدث أن ضغط التمدد للمعادن نتيجة مرور تيار في أعلى 

  .عملد المطلوب  أعلى من ضغط البرغي " المسمار" فتفتح الدارة وتتوقف المضخة عن المن الح

في  الثيرموستاتما هي وظيفة  -1
  ؟التدفئة المركزيةنظام 

  
 الثيرموستات آلية عملما هي  -2

  ؟التدفئة المركزيةفي نظام 
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�المفاتيح الكهربائية  الرابعالدرس  �الزمن� �حصة واحدة�   الدارات الكهربية والكترونية الواردة في وحدة األنظمة لطالبانفذ يأن   العام الهدف�

�المصادر والوسائل التعليمية   كهربية بأنواعها مفاتيح –كيت تعليمي -أوراق عمل  - برنامج المحاكاة – LCDجهاز  –السبورة الذكية  - مختبر الحاسوب�

  التقويم  إجراءات التنفيذ  األهداف السلوكية(الخاصة)
 دارة إضاءة حجرة البنفذ الطي .11

باستخدام  أحد األبواب السيارة عند فتح
  .N/C مفتاح

  العروض العملية أو عند تنفيذ التجارب. في مجموعات عند الطالبيقوم المعلم بتوزيع  - 
 حيث يقوم نظرية عن المفاتيح الكهربية بأنواعها، يبدأ المعلم في بداية الدرس بعمل أرضية - 

  األنواع والرموز الكهربية الدالة عليها. ضح من خاللها هذهالمعلم بعرض شفافيات يو 
  المستخدم في الدارة. يعرض المعلم فيلم تعليمي يحاكي عمل المفتاح - 
  .الطالبالمخططات للدارة على بعض ويوزع  يقوم المعلم برسم مخطط الدارة على السبورة -1
  .بفحصها ومواويق برسم المخطط على الحاسوب، الطالبقوم ي -2
  واألدوات الالزمة لتنفيذ الدارة. اختيار العناصر الطالبيطلب المعلم من  -3
  واألمان الالزمة لتنفيذ الدارة. يتأكد المعلم من توفر إجراءات السالمة -4
  عرض عملي. من خالل الطالبينفذ المعلم الدارة أمام  -5
  التنفيذ السليم للدارة. على مالتي تساعده بعض اإلرشادات الطالبيقوم المعلم بإعطاء  -6
  للدارة. الطالبويتأكد من إتقان  يطلب المعلم من المجموعات تنفيذ الدارة، - 

حدد المدخالت والمخرجات  -1
في دارة إضاءة حجرة السيارة عند 
فتح أحد األبواب باستخدام مفتاح 

N/C؟  
  
ما هي فكرة عمل مفتاح  -2

N/C؟  
   
 N/Cما الفرق بين مفتاح  -3

  ؟N/Oومفتاح 

 دارة عمل الجرس الطالبنفذ ي .12
  .N/O مفتاح الكهربي باستخدام

  - يعرض المعلم فيلم تعليمي يحاكي عمل المفتاح المستخدم في الدارة. - 
  السابقة.) 6-1( تطبيق الخطوات السابقة من بعد الطالبيقوم المعلم بتنفيذ المهارة أمام  - 
  الطالب يوزع المعلم األنشطة المتعلقة بالمهارة على - 
  للدارة. الطالبويتأكد من إتقان  يطلب المعلم من المجموعات تنفيذ الدارة، - 

حدد المدخالت والمخرجات  -1
عمل الجرس الكهربي  في دارة

  ؟N/Oباستخدام مفتاح 
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�العوم الكهربي نظام   الخامسالدرس  �الزمن� �حصة واحدة�   ة الواردة في وحدة األنظمةالدارات الكهربية والكتروني الطالبنفذ يأن   العام الهدف�

�المصادر والوسائل التعليمية   أوراق عمل  - برنامج المحاكاة – LCDجهاز  –السبورة الذكية  - مختبر الحاسوب�

  التقويم  إجراءات التنفيذ  األهداف السلوكية(الخاصة)
 . يطبق الطالب دارة العوم الكهربي13

  . SPDTباستخدام مفتاح 
  مي يحاكي عمل المفتاح المستخدم في الدارة.يعرض المعلم فيلم تعلي - 
  يوزع المعلم األنشطة المتعلقة بالمهارة على الطالب. - 
  ويوزع المخططات للدارة على الطالبات. يقوم المعلم برسم مخطط الدارة على السبورة -1
  بفحصها. ومواويق برسم المخطط على الحاسوب، الطالبقوم ي -2
  واألدوات الالزمة لتنفيذ الدارة. تيار العناصراخ الطالبيطلب المعلم من  -3
  واألمان الالزمة لتنفيذ الدارة. يتأكد المعلم من توفر إجراءات السالمة -4
  عرض عملي. من خالل الطالبينفذ المعلم الدارة أمام  -5
  على التنفيذ السليم للدارة. مالتي تساعده بعض اإلرشادات الطالبيقوم المعلم بإعطاء  -6
  للدارة. الطالبويتأكد من إتقان  ب المعلم من المجموعات تنفيذ الدارة،يطل - 

 حدد مدخالت ومخرجات -1
التحكم في منسوب الماء في نظام 
  ؟العوم الكهربيباستخدام خزان 

  
مفتاح ما هي فكرة عمل  -2

SPDT؟  
   
ما الفرق بين العوام  -3

  ؟العوم الكهربيالميكانيكي والعوام 
 ارة لتشغيل حملين. يبني الطالب د14

  Micro Switchمختلفين باستخدام مفتاح 
  يعرض المعلم فيلم تعليمي يحاكي عمل المفتاح المستخدم في الدارة. - 
  يوزع المعلم األنشطة المتعلقة بالمهارة على الطالب. - 
  .السابقة )6-1يقوم المعلم بتنفيذ المهارة أمام الطالب بعد تطبيق الخطوات السابقة من ( - 
  يطلب المعلم من المجموعات تنفيذ الدارة، ويتأكد من إتقان الطالب للدارة. - 

 ما هي فكرة عمل مفتاح -1
Micro Switch؟  

  
  

� �
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�التحكم باتجاه حركة المحرك  السادسالدرس  �الزمن� �حصة واحدة�   الدارات الكهربية والكترونية الواردة في وحدة األنظمة الطالبنفذ يأن   العام الهدف�

�الوسائل التعليميةالمصادر و    أوراق عمل  - برنامج المحاكاة – LCDجهاز  –السبورة الذكية  - مختبر الحاسوب�

  التقويم  إجراءات التنفيذ  األهداف السلوكية(الخاصة)
 التحكم باتجاه حركة بني الطالب دارةي .15

  .DPDT من نوع المحرك باستخدام مفتاح
د العروض العملية أو عند تنفيذ عن في مجموعات الطالبيقوم المعلم بتوزيع  - 

  .التجارب
  نظرية عن المحركات ومبدأ عملها. يمهد المعلم للدرس من خالل عرض مادة - 
  المفتاح المستخدم في الدارة. يعرض المعلم فيلم تعليمي يحاكي عمل - 
  .الطالب يوزع المعلم األنشطة المتعلقة بالمهارة على - 
) 6-1الطالب بعد تطبيق الخطوات السابقة من ( يقوم المعلم بتنفيذ المهارة أمام - 

  السابقة.
  للدارة الطالبويتأكد من إتقان  يطلب المعلم من المجموعات تنفيذ الدارة، - 

التحكم نظام  حدد مدخالت ومخرجات -1
  ؟باتجاه حركة المحرك

  
  ؟DPDT ما هي فكرة عمل مفتاح -2
  

التحكم بتشغيل  نفذ الطالب دارةي .16
  المرحل. ين باستخداممختلف حملين

  المرحالت مكوناتها وأنواعها. يمهد المعلم للدرس مقدمة نظرية عن - 
  المرحل وفكرة عمله. يعرض المعلم فيلمًا تعليميًا يوضح مكونات - 
  .الطالب يوزع المعلم األنشطة المتعلقة بالمهارة على - 
) 6-1لسابقة من (يقوم المعلم بتنفيذ المهارة أمام الطالب بعد تطبيق الخطوات ا - 

  السابقة.
  للدارة. الطالبويتأكد من إتقان  يطلب المعلم من المجموعات تنفيذ الدارة، - 

  ؟وكيف يعمل  ما هو المرحل؟ -1
  
  ؟أجزاء المرحلحدد  -2
  
  ؟أنواع المرحالتأذكر  -3
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�أنواع المرحالت  السابعالدرس  �الزمن� �حصة واحدة�   لكهربية والكترونية الواردة في وحدة األنظمةالدارات ا الطالبنفذ يأن   العام الهدف�

�المصادر والوسائل التعليمية   بأنواعها المختلفة. مرحالت – DMMأوراق عمل  - برنامج المحاكاة – LCDجهاز  –السبورة الذكية  - مختبر الحاسوب�

  التقويم  إجراءات التنفيذ  األهداف السلوكية(الخاصة)
 حركة تغيير اتجاه دارة بني الطالبي .17

  .DPDT مرحل من نوع المحرك باستخدام
 باتجاه حركة المحرك من خالل مفتاح بكيفية التحكم اليدوي الطالبيذكر المعلم  - 

DPDT ،فاعلية الدارة. موضحًا أن التحكم اليدوي يقلل من  
  للدارة السابقة. يوضح المعلم أن هذه الخطوة تعتبر تطويراً  - 
  المفتاح المستخدم في الدارة. ي عمليعرض المعلم فيلم تعليمي يحاك - 
  .الطالب يوزع المعلم األنشطة المتعلقة بالمهارة على - 
  .) 6-1يقوم المعلم بتنفيذ المهارة أمام الطالب بعد تطبيق الخطوات السابقة من ( - 
  .للدارة الطالبويتأكد من إتقان  يطلب المعلم من المجموعات تنفيذ الدارة، - 

 مرحل من نوعما هي فكرة عمل ال -1
DPDT؟  

  
حدد مدخالت ومخرجات نظام التحكم  -2
مرحل من  المحرك باستخدام اتجاه حركةب

  ؟DPDT نوع

العوامة  دارة توصيل جمع الطالبي .18
  المياه. للتحكم في منسوب الكهربية

الميكانيكية والعوامة الكهربية كتمهيد  يقوم المعلم في بداية الدرس بالمقارنة بين العوامة - 
  للدرس.

  العوامتين الميكانيكية والكهربية. يعرض المعلم فيلم تعليمي يوضح آلية عمل- 
  ومكوناتها ومبدأ عملها. يعرض المعلم مادة نظرية عن العوامة الكهربية- 
  .الطالب يوزع المعلم األنشطة المتعلقة بالمهارة على - 
) 6-1السابقة من ( يقوم المعلم بتنفيذ المهارة أمام الطالب بعد تطبيق الخطوات - 

  السابقة.
  للدارة. الطالبويتأكد من إتقان  يطلب المعلم من المجموعات تنفيذ الدارة، - 

المحول الخافض في ما هي وظيفة  -1
  ؟نظام العوامة الكهربائية

  
  
في ما هي وظيفة القنطرة الموجودة  -2

  ؟نظام العوامة الكهربائية
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�دارة غياب الضوء بناء  الثامنالدرس  �منالز � �حصة واحدة�   الدارات الكهربية والكترونية الواردة في وحدة األنظمة الطالبنفذ يأن   العام الهدف�

�المصادر والوسائل التعليمية   LDR مقاومة ضوئية –أوراق عمل  - برنامج المحاكاة – LCDجهاز  –السبورة الذكية  - مختبر الحاسوب�

  يمالتقو   إجراءات التنفيذ  األهداف السلوكية(الخاصة)
 دارتي اإلرسال ركب الطالبي .19

  تحت الحمراء. واالستقبال لألشعة
الصناعي  وأنواعها ومبدأ عملها وأهميتها في المجال يعرض المعلم مقدمة نظرية عن المجسات - 

  وماذا تمثل من أجزاء النظام.
التجارب التي  الترانزستور كمفتاح والعدد الكبير الهائل من يعرض المعلم مادة نظرية عن استخدام - 

  الخاصية. نستطيع أن ننفذها مستفيدين من هذه
  يعرض المعلم فيلم تعليمي عن المجسات. - 
  .الطالب يوزع المعلم األنشطة المتعلقة بالمهارة على - 
  ) السابقة.6-1يقوم المعلم بتنفيذ المهارة أمام الطالب بعد تطبيق الخطوات السابقة من ( - 
  للدارة. الطالبويتأكد من إتقان  ت تنفيذ الدارة،يطلب المعلم من المجموعا - 

 مخرجاتالمدخالت و الحدد  -1
دارتي اإلرسال واالستقبال في 

  ؟لألشعة تحت الحمراء
  
الترانزستور كيف يعمل  -2

  ؟كمفتاح
  
  ما هي وظيفة المجسات؟ -3

غياب الضوء  جمع الطالب دارةي .20
  األوتوماتيكي. نظام الري في

لري  عن نظام الري األوتوماتيكي ودواعي استخدام بداية الدرس بعرض مادة نظريةيقوم المعلم في  - 
  عمل النظام وظروف تشغيله. المزروعات باإلضافة إلى توضيح شروط

  وعالقتها بالضوء. LDR المقاومة الضوئية يعرض المعلم فيلم تعليمي يوضح آلية عمل - 
  طالب.يوزع المعلم األنشطة المتعلقة بالمهارة على ال - 
  ) السابقة.6-1يقوم المعلم بتنفيذ المهارة أمام الطالب بعد تطبيق الخطوات السابقة من ( - 
  يطلب المعلم من المجموعات تنفيذ الدارة، ويتأكد من إتقان الطالب للدارة. - 

 مخرجاتالمدخالت و الحدد  -1
  ؟األوتوماتيكي نظام الري في
  
المقاومة ما هي فكرة عمل  -2

  ؟LDR الضوئية

� �
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�دارة الرطوبةتجميع وبناء   التاسعالدرس  �الزمن� �حصة واحدة�   الدارات الكهربية والكترونية الواردة في وحدة األنظمة الطالبنفذ يأن   العام الهدف�

�المصادر والوسائل التعليمية   أوراق عمل  - برنامج المحاكاة – LCDجهاز  –السبورة الذكية  - مختبر الحاسوب�

  التقويم  إجراءات التنفيذ  اصة)األهداف السلوكية(الخ
الرطوبة في  جمع الطالب دارةي .21

  الري األوتوماتيكي. نظام
  مجس الضوء بمجس رطوبة عند تنفيذ الدارة. مع تبديل ةيكرر المعلم تنفيذ الخطوات السابق - 
 تصلح لتنفيذ عدة تجارب مختلفة عن طريق أن الدارة السابقة للطالبيوضح المعلم  - 

  مغناطيسي أو غيره من المجسات. مجس الضوئي بآخر للحرارة أواستبدال ال
  السليم. على التفكير العلمي الطالبيشجع المعلم  - 

الرطوبة  دارةما هي قيمة الجهد في  -1
عندما تكون  الري األوتوماتيكي في نظام

  االرض جافة؟

دارتي غياب  ربط الطالب بيني .22
الري  والرطوبة في نظام الضوء

 .AND  م بوابةباستخدا

شروط عمل نظام الري على الطالب  يوضح المعلم من خالل عرض مادة نظرية - 
  .  AND األوتوماتيكي، ويبين آلية عمل البوابة المنطقية من نوع

  يوزع المعلم األنشطة المتعلقة بالمهارة على الطالب. - 
  ) السابقة.6-1بقة من (يقوم المعلم بتنفيذ المهارة أمام الطالب بعد تطبيق الخطوات السا - 
  يطلب المعلم من المجموعات تنفيذ الدارة، ويتأكد من إتقان الطالب للدارة. - 

البوابة المنطقية من ما هي وظيفة  -1
  ؟نظام الري األوتوماتيكيفي  ANDنوع 

الترانزستور  نفذ الطالب دارةي .23
  مضخة. مع مرحل لتشغيل كمفتاح

  النهائي لمخطط نظام الري األوتوماتيكي. عرض الشكليقوم المعلم في هذه المرحلة ب - 
  الباعث للضوء والمرحل في هذه الدارة. وظيفة كل من الثنائي للطالبيوضح المعلم  - 
  .الطالب يوزع المعلم األنشطة المتعلقة بالمهارة على - 
  ابقة.) الس6-1يقوم المعلم بتنفيذ المهارة أمام الطالب بعد تطبيق الخطوات السابقة من ( - 
  للدارة. الطالبويتأكد من إتقان  يطلب المعلم من المجموعات تنفيذ الدارة، - 

 الترانزستور كمفتاحلماذا تم استخدام  -1
  ؟نظام الري األوتوماتيكيفي 

الموجود في  الثنائي ما هي وظيفة  -2
  ؟نظام الري األوتوماتيكي

� �
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�األنظمة صيانة وتطوير  العاشرالدرس  �الزمن� �حصة واحدة�   األنظمة قوم الطالب بصيانة وتطوير الدارات الكهربية والكترونية الواردة في وحدةيأن   العام لهدفا�

�المصادر والوسائل التعليمية   DMMجهاز  –أوراق عمل  - برنامج المحاكاة – LCDجهاز  –السبورة الذكية  -  مختبر الحاسوب�

  التقويم  إجراءات التنفيذ  األهداف السلوكية(الخاصة)
األخطاء في  كتشف الطالبي .24

  ما. مخطط لدارة كهربية تصميم
التجارب العملية فإنه يمكن بسهولة معرفة  أنه بعد تنفيذ هذا العدد من للطالبيوضح المعلم  - 

  مرحلة التصميم أو مرحلة التنفيذ. وراء عدم صواب تجميع بعد الدوائر سواء أكان في السبب
 اكتشاف األخطاء في الطالبحاول يوالكترونية و  كهربيةيعرض المعلم عدة مخططات لدارات  - 

  تصميم الدارات.
  ت.اللدار  في الوصول التصميم السليم الطالبيساعد المعلم - 

التي يمكن األخطاء ما هي  -1
 تصميم ها في مرحلةفيالوقوع 

  ؟ما مخطط لدارة كهربية

 DMM جهاز ستخدم الطالبي .25
  التوصيالت. اختبار سالمة في

 عملية الفحص هي الوقوف على مكان الخلل في ح المعلم في بداية الدرس أن الهدف منيوض - 
 حيث تتم عملية الفحص بشكل دوري المطلوب، الدارة الذي أدى إلى عدم عمل الدارة على النحو

  واإللكترونية. واألسالك(التوصيالت) والعناصر الكهربية بما فيها األحمال للعناصر المكونة للدارة،
 مسار التيار الكهربي من أجل تحديد الخلل في وضح المعلم أن عملية الفحص تهدف إلى تتبعي - 

  الدارة.
 لقياس الكميات الكهربية من قيمة DMM الفحص كيفية استخدام جهاز للطالبيوضح المعلم  - 

  من الكميات. المقاومة والجهد وشدة التيار وسعة المكثف، وغيرها

 جهازيمكن استخدام كيف  -2
DMM اختبار سالمة في 

  ؟التوصيالت

� �

� �
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�األنظمةصيانة وتطوير   الحادي عشرالدرس  �الزمن� �حصة واحدة�   األنظمة قوم الطالب بصيانة وتطوير الدارات الكهربية والكترونية الواردة في وحدةيأن   العام الهدف�

�المصادر والوسائل التعليمية   أوراق عمل  - امج المحاكاةبرن – LCDجهاز  –السبورة الذكية  -  مختبر الحاسوب�

  التقويم  إجراءات التنفيذ  األهداف السلوكية(الخاصة)
الدارات  ختبر الطالب قيامي .26

  بنيت من أجله. بالغرض الذي
االنتباه إلى مدى تحقق الهدف من عليهم  بعد االنتهاء من بناء الدارة يجب للطالب أنه يوضح المعلم - 

  بناء الدارة.
  كالمصابيح أو عمل مضخة أو طنان أو جرس أو ه يمكن متابعة استجابة األحماليوضح المعلم أن - 

  الموضحة في الخطوة السابقة.سماعة...أو من خالل القيام بعملية الفحص 

 والتأكد من يمكن متابعةكيف  -1
وعملها بالصورة  استجابة األحمال

  الصحيحة؟

 بصيانة الدارات قوم الطالبي .27
األوتوماتيكي  الخاصة بنظام الري

  قام بتنفيذها. التي

للدارات على اعتبار أنها أنظمة من خالل  كيفية القيام بعملية الصيانة الدوريةللطالب يوضح المعلم  - 
  مخرجات).- عمليات –الدوري والمستمر لعناصر النظام (مدخالت  الفحص

 وتوماتيكي على اعتبار أنهتطرأ على نظام الري األ األعطال المحتملة التي قد للطالبيوضح المعلم  - 
  دارات مختلفة. 3من  يتكون ألنهبتنفيذه  أكبر المشاريع التي قام الطالب

  .وتصليحها حدة يوضح المعلم كيفية التعامل مع األعطال كل على - 

األعطال المحتملة ما هي  -1
تطرأ على نظام الري  التي قد

  ؟األوتوماتيكي

 التحكم الطالب دارة طوري .28
 باستخدام حركة السيارة باتجاه

  .SPDT مرحلين من نوع

  التي وردت في البرنامج . 15-17 بالخطوات في الدارتين في الهدف الطالب يقوم المعلم بتذكير -
  السابقتين. على نقاط الضعف التي ظهرت في الدارتين يوضح المعلم الهدف من بناء هذه الدارة وهو التغلب -
  .على مجموعات الطالبيقوم المعلم بتوزيع  و الخاص بتنفيذ الدارة يعرض المعلم اإلطار النظري -
  .الطالب يوزع المعلم األنشطة المتعلقة بالمهارة على -
  ) السابقة.6-1يقوم المعلم بتنفيذ المهارة أمام الطالب بعد تطبيق الخطوات السابقة من ( -
  للدارة. الطالبويتأكد من إتقان  يطلب المعلم من المجموعات تنفيذ الدارة، -

 التحكم دارةقم بإعادة تنفيذ  -1
 باستخدام حركة السيارة باتجاه

  ؟SPDT مرحلين من نوع
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For answering the study questions, the researcher used the Experimental method 
and the Descriptive analytical method , the researcher choosed the study sample 
from the students of tenth grade two branches consisted of (60) students were 
from Osama Ben Zaid school for boys. Another (80) students were from Nosiba 
Bent Kaab school for girls two schools are within the directorate of Education 
North Gaza.  
Two branches were divided into two groups (an experimental group and control 
group). The independent variable (the computerized program) has been 
experimented and its effect has been measured by the dependent variable (the 
meta-cognitive skills). 
The study has been implemented in the second term of school year 2013/2014. 
In order to achieve the goals of the study, the researcher prepared a list of meta-
cognitive skills and a test for meta-cognitive skills. After the verification of the 
validity of the study tools, the researcher carried out before and after 
experimental tests on the two groups. The results were analyzed before the study 
to verify the compatibility of the two groups and after the study to find the 
differences between the mean of students marks in the two groups using Mean, 
Standard Deviation, T-test and Eta square. 
The results were as follows: 

1- There are statistically significant differences at level (α ≤ 0.01) in the post 
test between the mean of male students marks in the experimental group 
and that of their peers in the control group in the meta-cognitive skills test 
in favor of the experimental group. 

2- There are statistically significant differences at level (α ≤ 0.01) in the post 
test between the mean of female students marks in the experimental group 
and that of their peers in the control group in the meta-cognitive skills test 
in favor of the experimental group. 

3- The result showed that the suggested computerized program built on 
simulation techniques to develop some meta-cognitive skills in the 
technology curriculum for the tenth grade confirmed a higher 
effectiveness than average percentage gain for BlackBerry which equals 
(1.5). 

The researcher recommends: 
1- Take care of developing meta-cognitive skills for students in general 

since it helps organize their lives. 
2- Design computers programs to develop thinking skills in general 

according to students needs and the demands of real society. 
3- Provide laboratories with well-equipped computers and activate them in 

teaching subjects especially those which motivate thinking skills. 
4- Making training courses for teachers to train them how to use meta-

cognitive skills in the learning and teaching process. 
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ABSTRACT  
 
The aim of this study is to investigate the effect of a computerized 
program built on simulation techniques to develop some meta 
cognitive skills in the technology curriculum for the tenth grade 
students in Gaza. 
 

The study problem: 
The study problem was specified by this question :- 
What is the efficiency of a computerized program built on simulation techniques 
to develop some meta-cognitive skills in the technology curriculum for the tenth 
grade students in Gaza? 
 
The sub-Questions: 

There are other sub-questions to be answered such as :- 
1- What are the meta-cognitive skills needed to be developed for tenth grade 

in technology field? 
2- What is the suggested computer program for developing mete-cognitive 

skills for the tenth grade in technology field? 
3- Are there statistically significant differences at level (α ≤ 0.05) in the post 

test between the mean of male students marks in the experimental group 
and control group in the meta-cognitive skills test? 

4- Are there statistically significant differences at level (α ≤ 0.05) in the post 
test between the mean of female students marks in the experimental group 
and control group in the meta-cognitive skills test? 

5- What is the efficiency of  the suggested computerized program built on 
simulation techniques to develop some meta-cognitive skills in the 
technology curriculum for the tenth grade? 
 

To answer these questions, hypothesis study were formed as follows:- 
1- There are no statistically significant differences at level (α ≤ 0.05) 

between  the mean of male students marks in the experimental group and 
control group in the post meta-cognitive skills test.  

2- There are no statistically significant differences at level (α ≤ 0.05) 
between the mean of female students marks in the experimental group and 
control group in the post meta-cognitive skills test. 

3- The suggested computerized program built on simulation techniques to 
develop some meta-cognitive skills in the technology curriculum for the 
tenth grade confirms a higher effectiveness than average percentage gain 
for BlackBerry accepted (1.2). 
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