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اﻝﺒﺎﺤث :إﺒراﻫﻴم ﺴﻌداﷲ
ب

‘Ší†Ômë@ŠØ
إن اﻝﺤﻤد ﷲ ﻨﺤﻤدﻩ و ﻨﺴﺘﻌﻴﻨﻪ ،وﻨﺴﺘﻐﻔرﻩ ،وﻨﻌوذ ﺒﺎﷲ ﻤن ﺸرور اﻨﻔﺴﻨﺎ وﺴﻴﺌﺎت أﻋﻤﺎﻝﻨﺎ ،ﻤـن ﻴﻬ ِ
ـدﻩ
اﷲ ﻓﻼ ﻤﻀل ﻝﻪ ،وﻤن ﻴﻀﻠل ﻓﻼ ﻫﺎدي ﻝﻪ ،واﺸـﻬد أن ﻻ اﻝـﻪ اﻻ اﷲ وﺤـدﻩ ﻻ ﺸـرﻴك ﻝـﻪ ،واﺸـﻬد أن ﻤﺤﻤـدا
ﻋﺒدﻩ ورﺴوﻝﻪ.
اﻝﺸﻜر اوﻻ ﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌـﺎﻝﻰ أَ ْن َﻤـ ن ﻋﻠـ ﻲ ﺒﺈﻨﺠـﺎز ﻫـذا اﻝﻌﻤـل اﻝﻤﺘواﻀـﻊ واﻝﺸـﻜر واﻝﻌرﻓـﺎن ﻝﻠﺠﺎﻤﻌـﺔ
اﻹﺴ ــﻼﻤﻴﺔ اﻝﻐـ ـراء وﻋﻤ ــﺎدة اﻝد ارﺴ ــﺎت اﻝﻌﻠﻴ ــﺎ وﻜﻠﻴ ــﺔ اﻝﺘرﺒﻴ ــﺔ ﻗﺴ ــم اﻝﻤﻨ ــﺎﻫﺞ وط ــرق اﻝﺘ ــدرﻴس ﻤﻤﺜﻠ ــﺔ ﺒﻌﻤﻴ ــدﻫﺎ
وأﺴــﺎﺘذﺘﻬﺎ اﻷﻓﺎﻀــل ﻋﻠــﻰ ﺠﻬــودﻫم اﻝﺠﺒــﺎرة وأﻴــﺎدﻴﻬم اﻝﺒﻴﻀــﺎء ﻓــﻲ ﻤﺴــﺎﻋدﺘﻲ وﻤﺴــﺎﻋدة ﻜــل طــﻼب اﻝﻌﻠــم،
وﺠزاﻫم اﷲ ﻋﻨﺎ ﻜل اﻝﺨﻴر.

ﺸ َﻜ ْرﺘُ ْم َﻷ ِ
ﻴد ﻨ ُﻜ ْم  ﺴورة )اﺒراﻫﻴم،(7 :
واﻨطﻼﻗﺎً ﻤن ﻗول اﷲ ﻋز وﺠل  َ ٕوِا ْذ ﺘَﺄ َذ َن َرﺒ ُﻜ ْم َﻝ ِﺌن َ
َز َ
ﻴﺸﻜر اﻝﻨﺎس( رواﻩ اﻝﺘرﻤذي ﻓﻲ ﺴﻨﻨﻪ وأﺤﻤد ﻓﻲ
وﻗول اﻝرﺴول ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم )ﻻ ﻴﺸﻜر اﷲ ﻤن ﻻ
ْ

ﻤﺴﻨدﻩ.

أﺘﻘدم ﺒﺎﻝﺸﻜر إﻝﻰ اﻝدﻜﺘور /ﻤﺤﻤود اﻝرﻨﺘﻴﺴﻲ ،اﻝذي ﺘم ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﺎﻷﺸراف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ،واﻝﺸﻜر واﻝﺘﻘدﻴر
ﻤوﺼول ﻝﻠدﻜﺘور /ﻤﺠدي ﻋﻘل ،واﻝدﻜﺘور /ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﻗﺼﻴﻌﻪ ،ﻝﻘَﺒوﻝﻬﻤﺎ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔَ ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ وﻤﺴﺎﻋدﺘﻲ
ﻋﻠﻰ إﺨراﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ،وأﺘﻘدم ﺒﺠزﻴل اﻝﺸﻜر واﻝﺘﻘدﻴر إﻝﻰ اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﻜرام اﻝذﻴن ﺘﻔﻀﻠوا ﺒﺘﺤﻜﻴم
أدوات اﻝدراﺴﺔ.
وأﺨﻴ اًر أﺘﻘدم ﺒﺎﻝﺸﻜر واﻝﺘﻘدﻴر ﻝﻜل ﻤن ﺴﺎﻫم ﻤن ﻗرﻴب أو ﺒﻌﻴد ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋدﺘﻲ وﺘوﺠﻴﻬﻲ ٕواﻨﻬﺎء ﻫذا اﻝﻌﻤل.
واﻝﺤﻤد ﷲ أوﻻً وأﺨﻴ اًر اﻝذي وﻓﻘﻨﻲ ﻹﺨراج ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘواﻀﻌﺔ ،ﻓﺈن أﺼﺒت ﻓﻤن اﷲ وﺤدﻩ،
ٕوان أﺨطﺄت ﻓﻤن ﻨﻔﺴﻲ ،وأدﻋو اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ أن ﻴﻨﻔﻊ ﺒﻬذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻜل ﻤن اطﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﺘرﺒوﻴﻴن
واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن وطﻠﺒﺔ اﻝﻌﻠم.

واﷲ وﻝﻲ اﻝﺘوﻓﻴق،،
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ج

قـائـمــــــــــة المـحتويـــــــات
اﻝﺼﻔﺤﺔ

اﻝﻤوﻀوع

اآلية القرآنية
اإلھداء
شكر وتقدير

ج

ﻗﺎﺌﻤﻪ اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت

ﻫـــ

ﻗﺎﺌﻤﻪ اﻝﺠداول

ز

ﻗﺎﺌﻤﻪ اﻻﺸﻜﺎل

ح

ﻗﺎﺌﻤﻪ اﻝﻤﻼﺤق

ط

ﻤﻠﺨص اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ

ي

أ
ب

اﻝﻔﺼل اﻷول :ﺨﻠﻔﻴﻪ اﻝدراﺴﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ )(7-2
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2
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ﻓرﻀﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ

5
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6
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7
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7

اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ :اﻹطــــﺎر اﻝﻨظـــري )(46-9
9

اﻝﻤﺤور اﻷول :اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ
ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة

10

ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ
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16
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17

د
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ملخص الدراسة:
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ أﺜر ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء
اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدى طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻤﺎدة ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻐزة ،ﺤﻴث ﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤﺸﻜﻠﺔ
اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴؤال اﻝرﺌﻴس اﻝﺘﺎﻝﻲ:
ﻤﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤـﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎ ﻝـدى
طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻐزة؟
وﻴﺘﻔرع ﻤن اﻝﺴؤال اﻝرﺌﻴس اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 -1ما مھارات ما وراء المعرفة المراد تنميتھا لدى طلبة الصف العاشر في التكنولوجيا؟
 -2ما صورة البرنامج المقترح لتنمية مھارات ما وراء المعرفة لدى طلبة الصف العاشر في
التكنولوجيا؟
 -3ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ) (α ≤ 0.05بين متوسطي درجات طالب
المجموعتين التجريبية و الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مھارات ما وراء المعرفة؟
 -4ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ) (α ≤ 0.05بين متوسطي درجات طالبات
المجموعتين التجريبية و الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مھارات ما وراء المعرفة؟
 -5ما مدي فاعلية برنامج المحاكاة المحوسب المقترح في تنمية مھارات ما وراء المعرفة في
التكنولوجيا لدي طلبة الصف العاشر؟

وﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘم ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓرﻀﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ:
 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ) (α ≤ 0.05بين متوسطي درجات طالب
المجموعتين التجريبية و الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مھارات ما وراء المعرفة.
 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ) (α ≤ 0.05بين متوسطي درجات طالبات
المجموعتين التجريبية و الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مھارات ما وراء المعرفة.
 -3يحقق توظيف برنامج المحاكاة المحوسب المقترح لتنمية مھارات ما وراء المعرفة في التكنولوجيا
لدي طلبة الصف العاشر فاعلية مرتفعة تزيد عن نسبة الكسب المعدل لبالك المقبولة وھي ).(1.2

ي

وﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن أﺴﺌﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ اﺘﺒﻊ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ،ﺤﻴث ﺘم اﺨﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن طﻠﺒﺔ اﻝﺼف
اﻝﻌﺎﺸر اﻷﺴﺎﺴﻲ ،ﻓﻘد ﺘم اﺨﺘﻴﺎر ﺸﻌﺒﺘﻴن ﻤن طﻼب ﻤدرﺴﺔ أﺴﺎﻤﺔ ﺒن زﻴد اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﻴن ﺒﻠﻎ ﻋددﻫﺎ)(60
طﺎﻝﺒﺎً و ﺸﻌﺒﺘﻴن ﻤن طﺎﻝﺒﺎت ﻤدرﺴﺔ ﻨﺴﻴﺒﺔ ﺒﻨت ﻜﻌب ﻝﻠﺒﻨﺎت "أ" ﺒﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ) (80طﺎﻝﺒﺔ ﻀﻤن اﻝﻤدارس

اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم – ﺸﻤﺎل ﻏزة – وﺘم ﺘﻘﺴﻴم ﻜل ﺸﻌﺒﺘﻴن إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ وﻀﺎﺒطﺔ،
وﺘم إﺨﻀﺎع اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﻤﺴﺘﻘل " اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤوﺴب " وﻗﻴﺎس أﺜرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﺘﺎﺒﻊ "ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء

اﻝﻤﻌرﻓﺔ " ،ﻨﻔذت اﻝدراﺴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻌﺎم .2014-2013
وﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝدراﺴﺔ ﺘم إﻋداد ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ،واﺨﺘﺒﺎ اًر ﻝﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ،وﺒﻌد
اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﺼدق وﺜﺒﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر ،ﺘم ﺘطﺒﻴق اﻻﺨﺘﺒﺎرﻴن اﻝﻘﺒﻠﻲ واﻝﺒﻌدي ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ
واﻝﻀﺎﺒطﺔ ،وﺤﻠﻠت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﺒﻠﻴﺎً ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن وﺒﻌدﻴﺎً ﻝﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺔ اﻝﻔروق ﺒﻴن

ﻤﺘوﺴطﺎت درﺠﺎت اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻀﺎﺒطﺔ ﺤﻴث ﺘم اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ،
واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ،وﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ،واﺨﺘﺒﺎر "ت" ،وﻤرﺒﻊ إﻴﺘﺎ.
وﻗد اﺴﻔرت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋن :
 -1وﺠ ــود ﻓ ــروق ذات دﻻﻝ ــﺔ إﺤﺼ ــﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨ ــد ﻤﺴ ــﺘوى دﻻﻝ ــﺔ ) (0.01ﺒ ــﻴن ﻤﺘوﺴ ــطﻲ درﺠ ــﺎت ط ــﻼب

اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴــﺔ واﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﻀــﺎﺒطﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘطﺒﻴــق اﻝﺒﻌــدي ﻻﺨﺘﺒــﺎر ﻤﻬــﺎرات ﻤــﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓــﺔ
ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ.
 -2وﺠ ــود ﻓ ــروق ذات دﻻﻝ ــﺔ إﺤﺼ ــﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨ ــد ﻤﺴ ــﺘوى دﻻﻝ ــﺔ ) (0.01ﺒ ــﻴن ﻤﺘوﺴ ــطﻲ درﺠ ــﺎت طﺎﻝﺒ ــﺎت
اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴــﺔ واﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﻀــﺎﺒطﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘطﺒﻴــق اﻝﺒﻌــدي ﻻﺨﺘﺒــﺎر ﻤﻬــﺎرات ﻤــﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓــﺔ
ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ.
 -3ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴب اﻝﻤﻘﺘرح ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدى طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر ﻓﻲ
ﻤﺒﺤث اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﺤﻘق ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺘزﻴد ﻋن ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻜﺴب اﻝﻤﻌد ﻝﺒﻼك اﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ وﺘﺴﺎوي
).(1.5
وﻓﻲ ﻀوء ﻤﺎ أﺴﻔرت ﻋﻨﻪ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﻌرض اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ-:
 -1اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدى اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم
ﺤﻴﺎﺘﻬم.
 -2ﺘﺼﻤﻴم ﺒراﻤﺞ ﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻀوء ﺤﺎﺠﺎت اﻝطﻠﺒﺔ،
وواﻗﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻪ وﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻌﺼر.
 -3اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر ﻤﺨﺘﺒرات ﺤﺎﺴوب ﻤﺠﻬزة وﺘﻔﻌﻴل اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘدرﻴس اﻝﻤواد اﻝدراﺴﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك
اﻝﻤواد اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺜﻴر ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدى اﻝطﻠﺒﺔ.
 -4ﻋﻘد ورش ﻋﻤل ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴن ﻝﺘدرﻴﺒﻬم ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﺴﺘﺨدام ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ.
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اﻝﻤﻘدﻤﺔ:

إن ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻝﺘﻔﻜﻴر )ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ( ﺘﺘطﻠب ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝذات واﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝذات،

ذﻝك ﻷن اﻝﺸﺨص اﻝذي ﻴﻨﺸﻐل ﺒﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘوم ﺒﻌدة أدوار ﻓﻲ أﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻬذا اﻝﻌﻤل ﻓﻬو ﺒذﻝك
ﻴﻜون ﻤوﻝداً ﻝﻸﻓﻜﺎر ،وﻤﺨططﺎً ،وﻨﺎﻗداً ،وﻤراﻗﺒﺎً ﻝﻤدى اﻝﺘﻘدم اﻝﺤﺎدث ،وﻤدﻋﻤﺎً ﻝﻔﻜرة ﻤﻌﻴﻨﺔ ،وﻤوﺠﻬﺎً ﻝﺴﻠوك

وﻴﻘﻴم ﻜﻼً ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ
ﻜﻤﺠﻤﻊ ﻝﻠﻌﻘل ﻴﻀﻊ أﻤﺎﻤﻪ ﻤﻨظورات ﻤﺘﻌددةُ ،
ﻤﻌﻴن ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ اﻝﺤل ،ﻓﻬو ﻴﻌﻤل ُ
ﺒﺎﻷﺨرى وﻴﺨﺘﺎر ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴراﻩ اﻷﻓﻀل ،وﻫو ﺒذﻝك ﻴﻜون ﻤﻔﻜ اًر ﻤﻨﺘﺠﺎً ،وﻻ ﺸك أن ذﻝك ﻤﺎ ﻴﺘطﻠﺒﻪ
ﻋﺼر اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﺘﻤﻴز ،وﻫو اﻝﺘﺤدي اﻝذي ﻴواﺠﻬﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت اﻵن ﻤوﻀﻊ ﺘﺴﺎؤل ﻓﻲ
اﻝﻘﻴﺎم ﺒدورﻫﺎ ﻓﻲ إﻋداد اﻝﻤواطن اﻝذي ﻴﻤﺘﻠك ﻝﻴس ﻓﻘط اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒل ﻤﺎ ﻓوق اﻝﻤﻌرﻓﺔ ،واﻝﻘﺎدر ﻝﻴس ﻓﻘط ﻋﻠﻰ
اﻝﺘﻔﻜﻴر ﺒل اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻝﺘﻔﻜﻴر )ﻋﺒﻴد وﻋﻔﺎﻨﺔ.(92 :2003 ،
ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﻫذا وﻀﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺠدﻴدة ﻝﺘطوﻴر اﻝﺘﻌﻠﻴم ،ﺘﻬدف إﻝﻰ إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴر اﻝﺘﻼﻤﻴذ
ﻤﻨذ اﻝﻤراﺤل اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻋﻤرﻫم ،ﻓﻼ ﻴﻌﻨـﻲ ﻤـﺎذا ﻴـﺘﻌﻠم اﻝﺘﻼﻤﻴـذ؟ إﻨﻤـﺎ اﻝـذي ﻴﻌﻨـﻲ ﺤﻘـﺎً ﻫـو أن ﻴـﺘﻌﻠم اﻝﺘﻼﻤﻴـذ
ﻜﻴــف ﻴﻔﻜــرون ﺒــذﻝك ﺘﺼــﺒﺢ اﻝرﺴــﺎﻝﺔ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻝﻠﻤــﻨﻬﺞ ﺘﻴﺴــﻴر اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﻤــن ﺨــﻼل اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺒﻤﻀــﺎﻤﻴن اﻝﻤــﻨﻬﺞ
وأﺴ ــﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم واﻝ ــﺘﻌﻠم ﺒﻘﺼ ــد ﺘﻨﻤﻴ ــﺔ وﺨﻠ ــق طﺎﻗ ــﺎت اﻹﺒ ــداع ﻋﻨ ــد اﻝﻤ ــﺘﻌﻠم واﻝﺨ ــروج ﺒ ــﻪ ﻤ ــن ﺜﻘﺎﻓ ــﺔ ﺘﻠﻘ ــﻲ
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻝﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻨﺎء اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ وﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻜﺘﺸﺎف اﻝﻌﻼﻗﺎت واﻝظواﻫر
ﺒﻤــﺎ ﻴﻤﻜﻨــﻪ ﻤــن اﻻﻨﺘﻘــﺎل ﻤــن ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﻤﻌرﻓــﺔ إﻝــﻰ ﻤرﺤﻠــﺔ ﻤــﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ،واﻝﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘﺄﻤــل ﻓــﻲ اﻝﻤﻌرﻓــﺔ
واﻝﺘﻌﻤق ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ وﺘﻔﺴـﻴرﻫﺎ واﺴﺘﻜﺸـﺎف أﺒﻌـﺎد اﻝظـﺎﻫرة واﻻﺴـﺘدﻻل ﻋﻠـﻰ أﺒﻌﺎدﻫـﺎ اﻝﻤﺴـﺘﺘرة ﺨـﻼل ﻤﻨظوﻤـﺎت
ﺤﻴﺔ ﻤن اﻝﺒﺤث واﻝﺘﻘﺼﻲ )اﻝﺠﻨدي وﺼﺎدق.(363 :2001 ،
وﻝﻜﻲ ﻴﺘﺤﻘق ذﻝك ﻻﺒد أن ُﻴرﻜز ﻓﻲ ﺘدرﻴس اﻝﻤواد اﻝدراﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋدة اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻋﻠﻰ اﻜﺘﺴﺎب
اﻷﺴﻠوب اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻝﺘﻔﻜﻴر واﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺤث ،واﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ طرق اﻝﻌﻠم
وﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ)زﻴﺘون.(94 :1999 ،
وﺒﻤﺎ 
أن اﻝطرﻴق اﻝوﺤﻴد ﻝﻤواﻜﺒﺔ ﻫذﻩ اﻝﺘطورات اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺴرﻴﻌﺔ ﻫﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻓﺈن ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﺘت أﻜﺜر
أن ﺘﻌد إﻨﺴﺎﻨﺎً ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﺘﻜﻴف ﻤﻊ ﻫذا اﻝواﻗﻊ اﻝﺠدﻴد ﻤن ﺨﻼل إﻋداد
ﺼﻌوﺒﺔ وﺘﺤدﻴﺎً ﻷﻨﻪ ﻤﻨوط ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ ْ
ﺠﻴل ﻴﺘﺴﻠﺢ ﺒﺄﻜﺒر ﻗدر ﻤن اﻝﻤﻌﺎرف واﻝﻤﻬﺎرات واﻝﻘﻴم واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺤﻴﺎة ،وﻤﻤﺎرﺴﺔ
دورﻩ ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة ﻫﻨﺎ أن اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻬﺎ أن ﺘﻨﻤو ﺒﻤﻌزل ﻋن ﻤﻴدان
اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻫذا اﻝﻤﻴدان اﻷﻫم ﻓﻲ اﻝﻤﻴﺎدﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﺨدم اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻴﺴﺎﻫم ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﺒﻨﺎء
اﻷﺠﻴﺎل وﻝﻪ دورﻩ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻷﻤﺔ )ﻋﺴﻘول.(4 :2003 ،
وﻓﻲ ظل اﻝﺘﻐﻴر داﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ،أﺼﺒﺢ ﻤن اﻝﺼﻌوﺒﺔ أن ﻴﻘرر اﻝﻤﺘﻌﻠم اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ اﻝﺘﻲ
ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻜﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ،ﻝذا أﺼﺒﺢ ﻤن أﻫم أﻫداف اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺘﻌﻠﻴم اﻝﺘﻼﻤﻴذ
ﻜﻴف ﻴﻔﻜرون وﻜﻴف ﻴﺴﺘدﻝون ،وﻜﻴف ﻴواﺠﻬون ﻤﺸﻜﻼت ﺤﻴﺎﺘﻬم ﻝﻴﺤﻠوﻫﺎ ،وﻝﻴس ﺤﻔظ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒطرﻴﻘﺔ
ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺜم اﺴﺘرﺠﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻤﺘﺤﺎن وﺒﻌدﻫﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ دور ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻨد ﻫذا اﻝﺤد ،ﻝذا ﻓﻤن اﻝﻀروري أن
2

ﺘﺸﻤل اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻝطرق وأﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺘﻌﻠم ﻤﻬﺎرات ﺘﻔﻜﻴر ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻤن اﻝﻀروري أﻴﻀﺎً أن

ﻴوﻓر اﻝﺘﻘوﻴم ﻓرﺼﺎ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻔﻜﻴر وﻤﻬﺎراﺘﻪ ،وأن ﺘوﻓر ﻤﺼﺎدر اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻓرﺼﺎ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻔﻜﻴر.
وﻤــن ﺨــﻼل اﺴــﺘﻌراض اﻝد ارﺴــﺎت اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻤﺜــل د ارﺴــﺔ ﻴوﺴــف ) (2009ود ارﺴــﺔ اﻝﺤــﺎرﺜﻲ) (2008و
د ارﺴــﺔ اﻝﺴــﻴد )(2007ﻋــن اﻝﺘﻔﻜﻴــر ﺒﺼــورﻩ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ وﺨﺎﺼــﺔ ﻤﻬــﺎرات ﻤــﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ٕواﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬــﺎ ﻤــن

ﺨﻼل اﻝﻤواد اﻝدراﺴﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻋـن طرﻴـق اﺴـﺘﺨدام اﻝوﺴـﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ واﻝﺒﻌـد ﻋـن اﻝطـرق اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـﺔ

اﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺤﻔــظ واﻝﺘــذﻜر ،وﻤــﻊ ﺜــورة اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺤــدث ﻜــل ﻴــوم واﻝﻤﺘوﻗــﻊ ﻨﻤوﻫــﺎ ﻤﺴــﺘﻘﺒﻼ ﻴﺘﻀــﺢ
ﻀرورة ﺘدرﻴب اﻝطﻼب ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓـﻲ ﻤـﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻝﻤواﺠﻬـﺔ ﺘﻠـك اﻝﺜـورة اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺔ
وﻤــﺎ ﻴﺘرﺘــب ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــن ﻤﻨﺎﻗﺸــﺎت وآراءٕ ،واﻋــداد ﺠﻴــل ﻗــﺎدر ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴــر واﻝﺘﺠــﺎوب ﻤــﻊ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎ اﻝﺤدﻴﺜــﺔ،
ﺠﻴل ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘوظﻴف ﻤﻌﺎرﻓﻪ وﻤﻬﺎرﺘﻪ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ ،ﺠﻴل ﻴﻌرف ﻜﻴف ﻴﻔﻜر ،ﺠﻴـل ﻴﺤﻜـم ﻋﻠـﻰ ﻨﻔﺴـﻪ
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 اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم.
وﺤﻴث إن ﻷﺠﻬزة اﻝﺤﺎﺴـوب ﻗـدرة ﻫﺎﺌﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻐﻴﻴـر اﻝﻤﻤﺎرﺴـﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻔﺼـول ،وﻝـن ﻴﻜـون
اﺴﺘﺨدام ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻻﺘﺼﺎﻻت ﻗﺎﺼ اًر ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم ) اﻝﻤﻌﻠﻤون واﻝطـﻼب (،
وﻝﻜﻨــﻪ ﺴــوف ﻴﻐﻴــر أﻴﻀ ـﺎً اﻝﺒﻨﻴــﺔ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴــﺎت ،واﻝﻌﻼﻗــﺎت وأﻨﻤــﺎط اﻝﺴــﻠوك داﺨــل اﻝﻨظــﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ،

وﻤﺤﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴم )ﺒﻠوﻤب وآﺨرون.(56 :1997 ،
واﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻜﺄﺤد ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺤﻴﺎة ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻻﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن ﻜـل ﻤـﺎ ﺘوﺼـل إﻝﻴـﻪ اﻝﻌﻠـم اﻝﺤـدﻴث ﻝﻤواﺠﻬـﺔ
ﻤﺎ ﻴﻌﺘرﻀﻬﺎ ﻤن ﻤﺸﻜﻼت ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ وﺘرﺒوﻴﺔ ﻹﻋداد ﻤواطن ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﻴف ﻤﻊ ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻌﺼر واﻝﺘﻌﺎﻤل
ﻤ ــﻊ ﻤﺸ ــﻜﻼﺘﻪ واﻨﺠﺎ ازﺘ ــﻪ ،ﻓﻜﻤ ــﺎ ﺘ ــم إدﺨ ــﺎل اﻝﻜﻤﺒﻴ ــوﺘر وﺒرﻤﺠﻴﺎﺘ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻜﺎﻓ ــﺔ اﻝﻤﺠ ــﺎﻻت اﻝﺘرﺒوﻴ ــﺔ ﺘ ــم إدﺨ ــﺎل
اﻝﻜﻤﺒﻴوﺘر ﺒﺒرﻤﺠﻴﺎﺘﻪ اﻝذﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ،وذﻝـك ﺒﻌـد ظﻬـور ﻤﻔـﺎﻫﻴم ﺠدﻴـدة ﺘـدﻋو إﻝـﻰ زﻴـﺎدة
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﻜﻤﺒﻴوﺘر ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم )ﻋﻤﺎر.(72 :2010 ،
واﻫﺘم اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻘوﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒرﻓﻊ ﺸﻌﺎر ﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﻠوم ﻝﻠطﻠﺒﺔ ﻋﻠـﻰ
ﻤﺴــﺘوى اﻝﻌــﺎﻝمٕ ،واﺤــداث ﻨﻘﻠــﺔ ﻨوﻋﻴــﺔ ﻓــﻲ ط ارﺌــق اﻝﺘــدرﻴس ،واﻝﺘﻘﻨﻴــﺎت اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ ،ودﻋــﺎ ﻝﺘﺒﻨــﻲ ط ارﺌــق ﺘدرﻴﺴــﻴﺔ،
وﺘﻘﻨﻴﺎت ﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤواﻗف اﻝﺼﻔﻴﺔ ،ﻤﻨﻬﺎ :اﻝﺘﻘﺼﻲ ،واﻝﺘﻌﻠم اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ  ،واﻝﺘﻌﻠم اﻝﻤﺒرﻤﺞ ،واﻝﻔﻴدﻴو اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ،
واﺴ ــﺘﺨداﻤﺎت اﻝﺤﺎﺴ ــوب اﻝﻤﺘﻌ ــددة ،واﻝﻤﺤﺎﻜ ــﺎة ﺒﺎﻝﺤﺎﺴ ــوب اﻝﺘ ــﻲ ﺘ ــوﻓر ﻝﻠطﻠﺒ ــﺔ ﻓ ــرص اﻝﻤﺸ ــﺎرﻜﺔ ﻓ ــﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴ ــﺔ
اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﺘﻨﻤﻲ ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻌﻠﻤﻲ ،وﺘزﻴد ﻤـن ﺘﺤﺼـﻴﻠﻬم اﻷﻜـﺎدﻴﻤﻲ ،وﺘطـور ﻝـدﻴﻬم اﺘﺠﺎﻫـﺎت إﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ
ﻨﺤو اﻝﻤﺎدة اﻝدراﺴﻴﺔ ،وﻨﺤو ﻤﻌﻠﻤﻬﺎ وﺘراﻋﻲ اﻝﻔروق اﻝﻔردﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺘﻌﻠﻤﻬم )ﺴﻤﺎرة .(62 :2005 ،
ﻝــذا ،ﺒــﺎت ﻤــن اﻝﻀ ــروري أن ﺘﺘﻐﻴــر أدوار اﻝﻤﻌﻠــم ،وط ارﺌــق ﺘدرﻴﺴ ــﻪ ،ﻝﺘﺸــﺠﻴﻊ اﻝطﻠﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤﺒ ــﺎدأة
اﻝﺘﻌﻠم ،وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻌﻠﻤﻲ ﺒﺄﻨواﻋﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺘﻘﻠﻴل اﻝﺘﻠﻘـﻴن ،واﺴـﺘﺨدام اﻝﺘﻘﻨﻴـﺎت اﻝﺤدﻴﺜـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻤﻤـﺎ
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ﻴﺘطﻠــب ﺘــوﻓر ﺒرﻤﺠﻴــﺎت ﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼــﺔ ﻓــﻲ ﻜــل ﻓــرع ﻤــن ﻓــروع اﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ ﻝﺘﺴــﺎﻴر ﺘﻠــك اﻝﺘطــورات
اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﺘﻘﻨﻴﺔ)دروزة.(94 :2006 ،
واﻋﺘﺒرت ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺤﺎﺴوب طرﻴﻘﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم ،إذ ﻴﺘم اﻝﺘﻌﻠم ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﺒﺎﻻﻜﺘﺸﺎف اﻝـذي
أﻜد ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻴروم و ﺒروﻨـر  ،إذ أن وﺠـود اﻝﺤﺎﺴـوب ﻤـن ﺨـﻼل ﻫـذا اﻝـﻨﻤط ﻴﺘـﻴﺢ ﻝﻠطﺎﻝـب ﻓرﺼـﺔ ﻻ ﻤﺜﻴـل ﻝﻬـﺎ
ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺨطوة ﺨطوة ،وﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻴﻤﻜن إﺠراء اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﻤﻘﻠدة ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ارﺘﻔـﺎع ﺘﻜـﺎﻝﻴف ﻤوادﻫـﺎ اﻝﺨـﺎم
أو ﻜوﻨﻬــﺎ ﻏﺎﻤﻀــﺔ ،أو ﻝﺨطورﺘﻬــﺎ ،أو ﻻرﺘﻔــﺎع درﺠــﺔ ﺘﺠرﻴــدﻫﺎ ،وﺘــوﻓر اﻝﻤﺤﺎﻜــﺎة ﺨﺒ ـرات اﻗــرب ﻝﻠواﻗــﻊ ﻗــد ﻻ
ﻴﻤﻜــن ﺘوﻓﻴرﻫــﺎ ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﻤﺤﺎﻀ ـرات اﻝﻨظرﻴــﺔ وﻗ ـراءة اﻝﻤ ارﺠــﻊ ،ﻓﺘﻜــون ﺸﺎﺸــﺔ اﻝﺤﺎﺴــوب ﺒﻴﺌــﺔ ﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ﻷي
ﻤوﻗف ﻴﻘدم ﻝﻠطﺎﻝب ﻓﻲ ﺼـورة ﻤﺤﺎﻜـﺎة )ﺘﺠرﻴـد( أو ﺘﺒﺴـﻴط أو ﺘﻤﺜﻴـل ﻝـﺒﻌض اﻝﻤواﻗـف اﻝﻤﺴـﺘﺠدة ﻤـن اﻝﺤﻴـﺎة،
وﻴوﻓر ظروﻓﺎً ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘﻤﺜﻴل ﻤواﻗف ﻴﺼﻌب ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻝب ﻤﻌﺎﻴﺸﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل طﺒﻴﻌﻲ )اﻝﻔﺎر.(115 :1998 ،

ﻴﺘﺒﻴن ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ،أن اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﺤﺎﺴـوب ﺘﺠﻌـل ﻤـن اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎ ﻤـﺎدة ﺤﻴـﺔ ،وأﻜﺜـر ارﺘﺒﺎطـﺎ

ﺒﺒﻴﺌﺔ اﻝطﻼب ،ﻤﻤﺎ ﻴوﻝد ﻝدﻴﻬم اﺘﺠﺎﻫﺎت إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤو دراﺴﺘﻬﺎ وﻴزﻴد ﻤن اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﻓﻲ اﻝﺘﻔﻜﻴر ﺒﻬﺎ.
وﻝﻌل ﻗﻴﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺘدرﻴس ﻤﺒﺤث اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻝﻠﺼف اﻝﻌﺎﺸر اﻷﺴﺎﺴﻲ أﻓﺎد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻲ
ﺒﻌض اﻝﺼﻌوﺒﺎت واﻝﻤﺸـﻜﻼت اﻝﺘـﻲ ﻴواﺠﻬﻬـﺎ اﻝطﻠﺒـﺔ ﻋﻨـد د ارﺴـﺔ اﻝﻤﺒﺤـث ،وﻤـن أﺒرزﻫـﺎ ﻀـﻌف اﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺒـﻴن
اﻝﻤﺘﻌﻠﻤــﻴن واﻝﻤــﺎدة ،ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ اﻨﺨﻔــﺎض اﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴــر وﻀــﻌف اﺴــﺘﻴﻌﺎب اﻝطﻠﺒــﺔ ﻝــﺒﻌض اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم
اﻝ ـواردة ﻓــﻲ اﻝﻜﺘــﺎب ،وذﻝــك ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﺼــﻌوﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴــذ ﺒﻌــض اﻝﻤﻬــﺎرات ﻋﻠــﻲ أرض اﻝواﻗــﻊ ﻨظ ـ ار ﻝﻘﻠــﺔ اﻹﻤﻜﺎﻨﻴــﺎت
اﻝﻤﺎدﻴﺔ ،ﻝذا ﻴرﻴد اﻝﺒﺎﺤث اﺴـﺘﺨدام ﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﻗـﺎﺌم ﻋﻠـﻲ اﻝﻤﺤﺎﻜـﺎة اﻝﻤﺤوﺴـﺒﺔ ﻴﺸـﺘﻤل ﻋﻠـﻰ ط ارﺌـق واﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت
ﺘدرﻴس ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم وزﻴـﺎدة اﻝﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴـر ﻋﻨـد اﻝطﻠﺒـﺔ ﻋـن طرﻴـق ﻋرﻀـﻬﺎ ﺒﺄﺴـﻠوب
ﻤﺒﺴ ــط ﻤ ــن ﺨ ــﻼل ﺒﻌ ــض اﻝﺒرﻤﺠﻴ ــﺎت واﻝوﺴ ــﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ــﺔ ،ﺤﻴ ــث ﻴ ــرى اﻝﺒﺎﺤ ــث أن اﻝﺘ ــدرﻴس اﻝﻔﻌ ــﺎل ﻝﻤ ــﺎدة
اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻤﻠـﻲ واﻷداﺌـﻲ وﻜﺜـرة اﻝﺘﻤﺜﻴـل ﺴـواء ﻜـﺎن واﻗﻌﻴـﺎ أو ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜـﺎة اﻝـذي ﺴـﻴوﻓرﻩ
ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ،وﻝﻌل ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸـر واﻝـذي ﻴﻌـد ﺘﺘوﻴﺠـﺎً ﻝﻜﺘـب ﻤﻨﻬـﺎج اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎ ﺤﺴـب اﻝﻨظـﺎم اﻝـذي
أﻗرﺘـﻪ و ازرة اﻝﺘرﺒﻴـﺔ واﻝﺘﻌﻠــﻴم ،ﻓـﺈن ذﻝــك ﺸـ ﻜل ﺤــﺎﻓ اًز ﻝﻠﺒﺎﺤـث أن ﻴﻘــوم ﺒد ارﺴـﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ ﻫـذا اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ وﻤـﺎ ﺴــﻴﺄﺘﻲ

ﻓﻴﻪ ﻤن ﻨﺸﺎطﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻓﻌﺎﻝﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺒﻌـد أن ﻴﻜـون اﻝطﻠﺒـﺔ ﻗـد اﻜﺘﺴـﺒوا وﻝـو اﻝﻨـذر اﻝﻴﺴـﻴر ﻤـن اﻝﻤﻬـﺎرات
واﻝﺨﺒ ـرات ﻓــﻲ اﻝﺴــﻨوات اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ واﻝﺘــﻲ ﺘﻤﻜــﻨﻬم ﻤــن اﻝﻘﻴــﺎم ﺒﺎﻷﻨﺸــطﺔ واﻝﺘﺠــﺎرب اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝ ـواردة ﻓــﻲ ﻤﻨﻬــﺎج
اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻝﻠﺼف اﻝﻌﺎﺸر.
وﻫــذا ﻤــﺎ دﻓــﻊ اﻝﺒﺎﺤــث ﻹﺠ ـراء ﻫــذﻩ اﻝد ارﺴــﺔ واﻝﺘــﻲ ﺘﺒﺤــث ﻋــن ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ ﺘوظﻴــف ﺒرﻨــﺎﻤﺞ ﻗــﺎﺌم ﻋﻠــﻲ
اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻝدى طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر اﻷﺴﺎﺴﻲ.
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ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ:
ﺘﺘﺤدد ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﻝﺴؤال اﻝرﺌﻴس اﻝﺘﺎﻝﻲ:
ﻤﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻝدى طﻠﺒﺔ
اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻐزة؟

اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ:
ويتفرع من السؤال الرئيس السابق التساؤالت التالية:
 -1ما مھارات ما وراء المعرفة المراد تنميتھا لدى طلبة الصف العاشر في التكنولوجيا؟
 -2ما صورة البرنامج المقترح لتنمية مھارات ما وراء المعرفة لدى طلبة الصف العاشر في
التكنولوجيا؟
 -3ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ) (α ≤ 0.05بين متوسطي درجات طالب
المجموعتين التجريبية و الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مھارات ما وراء المعرفة؟
 -4ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ) (α ≤ 0.05بين متوسطي درجات طالبات
المجموعتين التجريبية و الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مھارات ما وراء المعرفة؟
 -5ما مدي فاعلية برنامج المحاكاة المحوسب المقترح في تنمية مھارات ما وراء المعرفة في
التكنولوجيا لدي طلبة الصف العاشر ؟

ﻓرﻀﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ:
 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ) (α ≤ 0.05بين متوسطي درجات طالب
المجموعتين التجريبية و الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مھارات ما وراء المعرفة.
 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ) (α ≤ 0.05بين متوسطي درجات طالبات
المجموعتين التجريبية و الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مھارات ما وراء المعرفة.
 -3يحقق توظيف برنامج المحاكاة المحوسب المقترح لتنمية مھارات ما وراء المعرفة في التكنولوجيا
لدي طلبة الصف العاشر فاعلية مرتفعة تزيد عن نسبة الكسب المعدل لبالك المقبولة وھي ).(1.2
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أﻫداف اﻝدراﺴﺔ:
تسعى الدراسة إلى تحقيق األھداف اآلتية:
 -1بيان اھمية توظيف التعلم بالمحاكاة المحوسبة في تدريس وحدة األنظمة من مبحث التكنولوجيا
لمساعدة طلبة الصف العاشر األساسي على فھم المادة وزيادة التحصيل العلمي لديھم.
 -2تحديد مھارات ما وراء المعرفة الواردة في كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األساسي.
 -3التحقق من مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مھارات ما وراء المعرفة.
 -4التحقق من مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مھارات ما وراء المعرفة.
 -5التعرف على فاعلية برنامج قائم على المحاكاة المحوسبة في تنمية مھارات ما وراء المعرفة في
التكنولوجيا لدى طلبة الصف العاشر األساسي بغزة.

أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ:
تكمن أھمية ھذه الدراسة في النقاط اآلتية:
أوالً :قد يستفيد من الدراسة الفئات اآلتية:
 -1واضعو المنھاج :من خالل تعزيز عمل القائمين على برنامج التعلم التفاعلي الخاص بتكنولوجيا
الصف العاشر.
 -2المشرفون التربويون :تفيد ھذه الدراسة العاملين في حقل اإلشراف التربوي في عقد دورات
تدريبية للمعلمين الذين بدورھم سيقومون بتدريب الطلبة على مھارات ما وراء المعرفة الواردة
في المنھاج المقرر ،وطرائق تدريسھا وبعض الخطط العالجية التي يمكن أن تسھم في تنمية
مھاراتھا ومجاالتھا.
 -3المعلمون والطالب :تسھم ھذه الدراسة في تحديد قائمة مھارات ما وراء المعرفة التي يمكن أن
يستفيد منھا المعلمون و الطالب مع االسترشاد ببرامج المحاكاة المحوسبة إذا ما أثبتت أثرھا في
تنمية ھذة المھارات.
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ثانيا ً :قد تزود ھذة الدراسة المھتمين بمقررات التكنولوجيا ببرنامج محاكاة يمكن من خالله تنمية وتطوير
بعض مھارات ما وراء المعرفة كما تساعد في تخطيط عمليتي التعليم والتعلم وذلك من خالل تحديد
األداء الذي ينبغي أن يصل إليه المتعلم في نھاية الخبرة التعليمية.
ثالثا ً :تؤكد على اھمية توظيف المحاكاة المحوسبة وتنقل العملية التعليمية التعلمية من حيز الجمود
والنظرية لحيز الحيوية والتطبيق وإتاحة الفرصة للطالب ألخذ دوره الكامل كمحور للعملية التعليمية
التعلمية والتفاعل معھا.
رابعا ً :تساعد المعلمين والطلبة على تخطي العوائق لبعض المواقف التعليمية التي يصعب فيھا استخدام
الخبرات الحسية المباشرة ،نظراً لخطورتھا أو ندرتھا أو بعدھا المكاني أو الزماني.

ﺤدود اﻝدراﺴﺔ:
 -1الحد الزماني :طبقت ھذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي . 2014-2013
 -2الحد المكاني :اقتصرت ھذه الدراسة على طلبة الصف العاشر في مدرستين من مدارس محافظة شمال غزة.
 -3الحد الموضوعي :اقتصرت ھذه الدراسة على تدريس وحدة " االنظمة " من كتاب التكنولوجيا الجزء الثاني.
 -4الحد البشري :طالب مدرسة أسامة بن زيد للبنين وطالبات مدرسة نسيبة بنت كعب للبنات التابعة لوزارة
التربية والتعليم.

ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝدراﺴﺔ:
 -1برنامج المحاكاة المحوسب:
ھو برنامج تفاعلي محوسب يستجيب ألوامر وقرارات المستخدم ويعطي نتائج مشابھة لما يمكن تطبيقه
في الواقع العملي ويھدف إلكساب الطالب في الصف العاشر مھارات ما وراء المعرفة.
 -2مھارات ما وراء المعرفة:
وعي الطالب بما يقوم بتعلمه في مادة تكنولوجيا الصف العاشر وقدرته على وضع خطط لتحقيق أھدافه
واختيار الخطة المناسبة وتعديلھا وابتكار خطط أو استراتيجيات جديدة ،وقدرته على مراجعة ذاته
وتقييمھا باستمرار ،وتقاس بالدرجة التي يحصل عليھا الطالب باالختبار المعد خصيصا ً لذلك.
 -3منھاج التكنولوجيا للصف العاشر:
كتاب التكنولوجيا للصف العاشر األساسي والذي أقرته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية للعام الدراسي
 2005-2004م.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻹﻃــﺎﺭ ﺍﻟــﻨﻈـﺮﻱ

 ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻮﺳﺒﺔ
 ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
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اﻝﻤﺤور اﻷول :اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ
ﻝﻘد ﺤدﺜت ﺜورة ﻓﻲ أﺴﺎﻝﻴب وطرق اﻝﺘﻌﻠم ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﺤﺎﺴوب ،وﻜﺎﻨت ﻤن ﺒﻴن ﺘﻠك اﻝﺜورة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻝﺘدرب
اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ظﻬرت ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺤﺎﺴوﺒﻴﺔ ،وأﻨﻤﺎط اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ ،و ُ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻴﺼﻌب اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤواﻗف ﻓﻌﻠﻴﺔ.

 ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة:
 -1اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﻠﻐوي :ﻤﺄﺨوذة ﻤن اﻝﻔﻌل )ﺤﻜﻰ( ﻓﻴﻘﺎل ﺤﻜﻰ اﻝﺸﻲء ﺤﻜﺎﻴﺔ :أﺘﻰ ﺒﻤﺜﻠﻪ وﺸﺎﺒﻬﻪ اﻝﻤﻀﺎرع
)ﻴﺤﻜﻰ( )وﺤﺎﻜﺎﻩ( أي ﺸﺎﺒﻬﻪ ﻓﻲ اﻝﻘول واﻝﻔﻌل واﻝﺤﻜﺎﻴﺔ :ﻤﺎ ﻴﺤﻜﻰ وﻴﻘص ،وﺘﻌرف ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻝﻤﺸﺎﻜﻠﻪ أو
اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﻪ أو اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﻪ)ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ.(165 :1997 ،
 -2اﻝﺘﻌرﻴف اﻻﺼطﻼﺤﻲ :ﻝم ﻴﺘوﻗف اﻝﺘرﺒوﻴون ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد ﺘﻌرﻴف ﻝﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘزﺨر ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﻋرض ﻝﺒﻌض ﻫذﻩ اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت:
ُﻋرﻓت ﻓﻲ ﻤﻌﺠم اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ "ﻨظﺎم ﺒدﻴل ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﻨﺸطﺔ ،ﺒﺤﻴث ﺘﺠﻌل اﻝﻤواد
واﻝﺘدرﻴﺒﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ أﻗرب ﻤﺎ ﺘﻜون إﻝﻰ اﻝوﻀﻊ اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝذي ﺘﻤﺎرس ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت")اﻝﺼوﻓﻲ،
 ،(240 :1997ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻤوس اﻝﺘرﺒﻴﺔ ُﻋرﻓت ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻤﺼطﻠﺢ ﻋﺎم ﻴﺼف ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن
اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم اﻝﻨﻤﺎذج ﺴواء ﻜﺎﻨت ردﻴﺌﺔ أو ﻏﻴر ذﻝك ﻝﺘﻘدﻴم اﻝواﻗﻊ ،وأﻨﻬﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎً وﺴﻴﻠﺔ ﺘﻘدم

ﺒواﺴطﺘﻬﺎ اﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻘدة )ﻜﺎﻝطﺎﺌرة( ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺴطﺔ ،ﻝﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻬﺎرات ﺒدون اﺴﺘﺨدام ﻋﻘﺎب

ٍ
ﻗﺎس واﻝذي ﻴﺤدث ﻨﺘﻴﺠﺔ أﺨطﺎء ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ،وﺘﺴﺘﺨدم أﻜﺜر ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ)ﺘوﻓﻴق:2003،
ﻓﻌرﻓت ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ " ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺘم ﺒﻤﺤﺎﻜﺎة ﻤوﻗف ﻤن
 ،(111أﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺠم اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ُ
اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﺤﻴث ﻴﻘوم اﻝطﻼب واﻝﻤﻌﻠﻤون ﺒﺄداء ﻤواﻗف ﺘدرﻴﺴﻴﺔ ﻜﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺠﻌل اﻝﻨظرﻴﺔ
ﻓﻌرﻓﻬﺎ ) (80 :1995ﺒﺄﻨﻬﺎ طرﻴﻘﺔ
ﻤوﺠﻬﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎً وواﻗﻌﻴﺎً " )ﺤﻨﺎ وﺠرﺠس ،(321 :1998 ،أﻤﺎ ﺒدر 

ﻤﻔﻴدة ﻝﺘﻘﻠﻴد أﻨظﻤﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤن اﻝﺼﻌب دراﺴﺘﻬﺎ ،أو اﺤﻀﺎرﻫﺎ داﺨل اﻝﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ وﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺘﺠدﻴد

ﻤوﻗف ﻤﻌﻴن ﻤﺴﺘﻤد ﻤن اﻝﺤﻴﺎة وﺘﺒﺴﻴطﻪ ،ﺒﺤﻴث ﻴﻘدم اﻝﻤوﻗف ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻤﺎﺜل ﻤوﻗف اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﻋرﻓﻬﺎ اﻝﻤﺸﻴﻘﺢ ) (262 :1992ﺒﺄﻨﻬﺎ أﻨﺸطﺔ ﺼﻤﻤت ﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﻏﺎﻝﺒﺎً ﺘﻜون ﺘﻤﺎرﻴن
ﺤﻴن 

ﻋرﻓﻬﺎ ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ) (18:1998ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺼد ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜﻴل اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ،وﻗد 

ﻨﻤوذج ﻴﺘم ﻓﻴﻪ ﺘﺒﺴﻴط ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻌﺎﻝم اﻝواﻗﻌﻲ ،وﻴﻌرض ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﻴﻤﻜن ﺘوﻓﻴرﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺠرة اﻝدراﺴﺔ ،أو
ﺤﺠرة اﻝﻌﻤل ،أو ﺤﺠرة اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ
وﻴﺨرج اﻝﺒﺎﺤث ﻤن اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺄن اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻫﻲ أﺴﻠوب ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴﺴﺘﺨدﻤﻪ اﻝﻤﻌﻠم ﻋﺎدة ﻝﺘﻘرﻴب
اﻝﺘﻼﻤﻴذ إﻝﻰ اﻝﻌﺎﻝم اﻝواﻗﻌﻲ ﺒﺘوﻓﻴر ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻷﺠواء اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘوﻓﻴرﻫﺎ
ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴن إﻤﺎ ﻻﺴﺘﺤﺎﻝﺘﻬﺎ أو ﺨطورﺘﻬﺎ او ﺒﺴﺒب اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أو ﻗﻠﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ.
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 ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ:
ﻋرف  (119:1992)Alessi & Trollipاﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻨﻤذﺠﺔ وﺘﺒﺴﻴط ﻝﻠﻌﺎﻝم اﻝذي ﻴﺤل

ﻓﻴﻪ اﻝطﺎﻝب اﻝﻤﺸﻜﻼت ،ﺤﻴث ﻴﺘﻌﻠم اﻝطﻼب اﻹﺠراءات ،وﻴﺘﻔﻬﻤون اﻝظﺎﻫرة ﻤوﻀﻊ اﻝدراﺴﺔ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴرى
 (2000:490)Min & et-al
ﺒﺄن اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﻠم ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤذﺠﺔ
ﺠزء ﻤن اﻝواﻗﻊ ،وﺘﺴﺘﻨد ﻋﻠﻰ ﻨﻤوذج رﻴﺎﻀﻲ ﻴﺤدد ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘﺨدم ،ﻓﻲ ﺤﻴن ﻋرف اﻝﻐرﻴب
) (271 :2001اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺒراﻤﺞ ﻜﻤﺒﻴوﺘرﻴﺔ ﺘﺘﺼف ﺒﺎﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ واﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤﻊ
ﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻬﺎ ،ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻜﻨﻤوذج ﻷﺼل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ،واﻝﺘﺠﺎرب اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻝﻴدرﺴﻬﺎ اﻝطﻼب ﻤن
ﺨﻼل اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ واﻻﻜﺘﺸﺎف ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴذﻜر  (35:1990)Schaickأن اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻫﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ
اﻝﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻨﻪ ﻫو إﻤداد اﻝطﻼب ﺒﺘﺼور وﺒﺘﻤﺜﻴل ﺠزء ﻤن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ واﻝواﻗﻊ ،وﻴﻜون ﻝدى اﻝطﻼب
اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫذا اﻝﺠزء ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﺘﻌدﻴل ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ أو اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺘﺤﺘﻬﺎ.
وﺴﻠوك ﻫذا اﻝﺠزء ﻤن اﻝواﻗﻊ واﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﺘﻐﻴرات ﻫو ﻤﻤﺎﺜل ﻝﻤﺎ ﻴﺤدث ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺘﻤﺎﻤﺎ،
أن اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻨﻤوذج ﻝﻨظﺎم أو ﺤﺎﻝﺔ أو ﻤﺸﻜﻠﺔ
وﻴﻀﻴف اﻝﻔﺎر )ْ (234 :2004
ﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ،ﺤﻴث ُﻴ َﺒرﻤﺞ ﻫذا اﻝواﻗﻊ داﺨل اﻝﺤﺎﺴوب ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻌﺎدﻻت ﺘﻤﺜل ﺒدﻗﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت
اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﺒﻴن ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻴﺘﻌﺎﻤل اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎدﻻت ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ واﻝﺘﻌدﻴل ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺼﺒﺢ
اﻝﺤﺎﺴوب ﻫﻨﺎ ﻤﺨﺘﺒ اًر ﺘﺠرﻴﺒﻴﺎً ﻝﻪ ﻗدرة ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘدرﻴب اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠرﻴب،
وﻴﺘﻔق ﻤﻊ اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺴﺎﺒق ﻝﻠﻔﺎر زﻴﺘون ) (207 :2004ﺤﻴث ﻴرى أن اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن
ﻨﻤوذج ﻝﻨظﺎم أو ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ،ﺤﻴث ﻴﺒرﻤﺞ ﻫذا اﻝواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻌﺎدﻻت ﺘﻤﺜل ﺒدﻗﺔ
اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﺒﻴن ﻤﻜوﻨﺎﺘﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻴﺘﻌﺎﻤل اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎدﻻت ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ واﻝﺘﻌدﻴل،
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻜﻤﺒﻴوﺘر ﻤﺨﺘﺒ اًر ﺘﺠرﻴﺒﻴﺎً ﻝﻪ ﻗدرة ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻌﻠم اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ

اﻝﺘﺠرﻴب.

وﻓﻲ ﻀوء ﻋرض اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺴﺘﺨﻠص اﻝﺒﺎﺤث اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ:
اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋﺒﺎرﻩ ﻋن ﺒراﻤﺞ ﻤﺤوﺴﺒﻪ ،ﻴﺘم ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻜﻨﻤوذج ﻴﻤﺜل أﺼل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت،
واﻝﺘﺠﺎرب اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴدرﺴﻬﺎ اﻝطﺎﻝب ،ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺴم ﺒﺎﻝﺘﺒﺴﻴط واﻝﺴﻬوﻝﺔ ،وﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﺨﺼﺎﺌص
اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن ،ﻤﻊ إﺘﺎﺤﺔ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻠطﺎﻝب ﺒﺎﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ،وﻴﻌطﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﻤﻜن
ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ اﻝﻌﻤﻠﻲ ،وﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة داﻓﻌﻴﺔ اﻝطﺎﻝب ﻨﺤو اﻝﺘﻌﻠم ،وﺘﻬدف ﻹﻜﺴﺎب اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻤﻌﺎرف
وﻤﻬﺎرات ﺠدﻴدة.
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 ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ
ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻜﻤﺎ ذﻜرﻫﺎ ﻨﺼر اﷲ):(17 :2010
 -1ﺘﻌﺒر اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻋن أﻨﺸطﺔ ﻤﺤددة اﻷﻫداف.
 -2ﻴﺘم ﺒﻨﺎء اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤن اﻝﻤروﻨﺔ وﺴﻬوﻝﺔ اﻝﺘﺤﻜم.
 -3ﺘﺴﻤﺢ ﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘدرﺒﻴن ﺒﺘﻐﻴﻴر ظروﻓﻬم وأوﻀﺎﻋﻬم وطرﻴﻘﺔ ﺘﻌﻠﻤﻬم ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ
اﻝﺒراﻤﺞ.
 -4ﻴﺨﺘﻠف ﻤﺴﺘوى اﻷداء ﻤن ﻤﺘدرب إﻝﻰ آﺨر وﻝﻜن ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ ﺘﺤﻘق اﻷﻫداف اﻝﺘﻲ
وﻀﻊ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤن أﺠﻠﻬﺎ.
 -5ﺘﺴﻤﺢ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻓﻲ أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻘوﻴم واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻘﻴﻴم ﻜﺘﻐذﻴﺔ راﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠم
ﻝﺘوﺠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺤﺘوى.
وﻴرى اﻝﺒﺎﺤث أﻨﻪ ﻴﻤﻜن أﻀﺎﻓﺔ ﺨﺼﺎﺌص آﺨري ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ وﻫﻲ:
 -1ﺘﻘدم اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻷﺤداث اﻝواﻀﺤﺔ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠم ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻪ ﻓرﺼﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﻓﻲ أﺤداث اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ.
 -2ﺘﻘدم اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠم اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻻﺨﺘﻴﺎرات اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺒﻪ.
 -3ﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﺘﺴﺘﻌﻴن ﺒﺎﻝﺼور واﻝرﺴوم اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ واﻝﻤﺘﺤرﻜﺔ اﻝواﻀﺤﺔ واﻝدﻗﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد
اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻓﻬم وﺘﺨﻴل اﻝواﻗﻊ.
 -4ﺘوﺠﻪ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠم اﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝﺴﻠﻴم ﻝدراﺴﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻜم اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘﻌﻠم ﻤﻊ
ﺘوﻓﻴر ﻗﺎﻋدة ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻠﺠﺄ إﻝﻴﻬﺎ ﻝﺘﻌﺎوﻨﻪ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝﻤوﻀوع ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ.

 أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ:
ﻻ ﺸك أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ازداد ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﻴرة ﺒﻴن اﻝﻤﻬﺘﻤﻴن ﺒﻤﺨﺘﻠف
اﻝدراﺴﺎت وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ ﺤﻘل اﻝﺘﻌﻠﻴم ،وﻴﻌود ذﻝك إﻝﻰ اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻷدوات ﺒرﻤﺠﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻓﻬم
أﻋﻤق ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝواﻗﻊ وﻷﻏراض اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘﻌﻠﻴم واﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻴث ﻴﺼﻌب ﺘوﻓﻴرﻫﺎ
ﺒﺴﺒب ﻋدم ﻤواءﻤﺔ اﻝوﻗت أو اﻝﻤﻜﺎن أو ﺨطورة ﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،وﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﺒرزت أﻫﻤﻴﺔ
اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻜﺘطﺒﻴﻘﺎت ﺤﺎﺴوﺒﻴﺔ ﺘﺴد اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل وﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﻋﺎﻝم اﻷﻨظﻤﺔ
اﻝواﻗﻌﻲ إﻝﻰ ﺸﺎﺸﺎت اﻝﺤﺎﺴوب ذات اﻝﻘدرة اﻝرﺴوﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝدﻗﺔ إﻝﻰ أن ﻴﺼﻠوا إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴطﻤﺤون إﻝﻴﻪ ﻤن
ﻓﻬم وﻗﻨﺎﻋﺎت وﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤرﺠوة.
وﻫﻨﺎك اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤؤﺜرات اﻝﻤﻌﺎﺼرة اﻝﺘﻲ أﺜرت ﺒﻘوة ﻓﻲ ﻤﺴﺎر اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻤﺤﺘواﻫﺎ وأﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ واﻝﺘﻲ
أدت ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘدﻋو إﻝﻰ ﻀرورة اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺤﺎﺴوﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ذﻜرﻩ ﺘوﻓﻴق):(254:2003
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 .1اﻻﻨﻔﺠﺎر اﻝﻤﻌرﻓﻲ :ﺤﻴث أدى اﻝﺘﻘدم اﻝﻬﺎﺌل ﻓﻲ اﻝﻌﻠم وﺘوﺴﻊ ﻤﺠﺎﻻت وﻤوﻀوﻋﺎت اﻝدراﺴﺔ ﻤﻤﺎ ازد
ﻤوﻀوﻋﺎت اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻝواﺤدة وأدى إﻝﻰ ﺘﺸﻌب ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ وﻝذﻝك ﻜﺎن ﻻﺒد ﻤن اﻝﺘﻘدم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺘﻌﻠم ﺤﺘﻰ ﺘواﻜب اﻝﺘﻘدم اﻝﺴرﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﻌﻠم وﻫﻨﺎ ﺠﺎء دور اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﺤﻔظ
واﺴﺘرﺠﺎع اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻜل ﻴﺴر وﺴﻬوﻝﺔ.
 .2اﻝﺘﻘدم اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ :ﺤﻴث ﺠﻌل اﻝﺘﻘدم اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻗرﻴﺔ ﺼﻐﻴرة ﻤن ﺨﻼل اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻀﺨﻤﺔ اﻝﺘﻲ
ظﻬرت ﻤﺜل اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻻﻨﺘرﻨت واﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺴﻬﻠت ﺘﺒﺎدل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ
وﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻔﻴد اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻤن ذﻝك اﻝﺘﻘدم اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ اﻝﻬﺎﺌل ﺘﺄﺘﻲ ﻫﻨﺎ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻜﻲ ﺘﺴﺨر
اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ واﻹﻤﻜﺎﻨﺎت اﻝﻀﺨﻤﺔ ﻝﻴﺴﺘﻐﻠﻬﺎ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻝﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﻝﻴﺴﺘﺨدﻤوﻫﺎ أﻓﻀل اﺴﺘﺨدام.
 .3اﻻﻨﻔﺠﺎر اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ :إن اﻝﻌﺎﻝم ﻴﺸﻬد زﻴﺎدة ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴرة أدت إﻝﻰ اﻜﺘظﺎظ اﻝﻔﺼول اﻝدراﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝطﻼب
وازدﺤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝدارﺴﻴن ﻓﺘﺒرز أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﺘﻌﻠم أﻋداد ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝطﻼب.
 .4ﻨﻤو اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻌﻠﻤﻲ :ﻤﺎ ﻨﻌﻴﺸﻪ اﻵن ﻤن اﺘﺠﺎﻫﺎت وﻤﺎ ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎرﻨﺎ ﻤن ﻓﻠﺴﻔﺎت ﻗد ﺘﺄﺜرت ﻜﺜﻴ ار
ﺒﺎﻝﻌﻠم وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻪ وﻤن ﻫﻨﺎ وﺒﻔﻀل اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ وﻤﺎ ﻜوﻨﺘﻪ ﻝدى اﻷﻓ ارد ﻤن اﺘﺠﺎﻫﺎت أﺼﺒﺤت اﻝﺨﺒرة
اﻝﺤﺴﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم واﻝﺘﻌﻠم وأﺼﺒﺤت اﻝﻤدرﻜﺎت اﻝﺤﺴﻴﺔ أﻫم ﻤن اﻷﻓﻜﺎر ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ
اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻌد اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻤن أﻜﺜر اﻝﺼﻴﻎ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺨﺒرة اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ
واﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻝﻨﺸﺎط اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠف ﺠواﻨﺒﻪ.
 .5ﺘطور ﻤﻔﻬوم ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم وﺘﻐﻴر دور اﻝﻤﻌﻠم :ﺤﻴث أﺼﺒﺢ اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻫو ﻤﺤور اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
وﺘﺤول دور اﻝﻤﻌﻠم ﻤن ﻤﻠﻘن إﻝﻰ ﻤوﺠﻪ وﻤﺼﻤم ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم وﺘﺴﺘﺠﻴب اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ وﻤﺴﺘﺤدﺜﺎﺘﻬﺎ
اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﺘطورات ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺘﻌﻠم وﺘﻘدم إﻤﻜﺎﻨﺎت ﻜﺒﻴرة ﻝﻠﺘﻌﻠم اﻝﻔردي واﻝﺠﻤﺎﻋﻲ،
ﺤﻴث ﺘﺴﺘﺠﻴب اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﺠﻌل اﻝﺘﻌﻠم وﻓﻘﺎ ﻝﻘدارت اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن واﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم ،ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ
ﺘوﻓرﻩ ﻤن إﻤﻜﺎﻨﺎت ﺘدرﻴﺒﻴﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻓرﺼﺎ أﻜﺒر ﻝﺘﻨوﻴﻊ طرق اﻝﺘدرﻴس ،وﺘﺒﻨﻲ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺠدﻴدة ،ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺤدﻴث ﻨﺤو اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺘﻌﻠم ) ﺘﻌﻠم ﻝﺘﻌرف –
ﺘﻌﻠم ﻝﺘﻜون – ﺘﻌﻠم ﻝﺘﻌﻤل – ﺘﻌﻠم ﻝﺘﺸﺎرك اﻵﺨرﻴن(.
 .6ﺘﻐﻴر ﻤﻔﻬوم اﻝوظﻴﻔﺔ :إن اﻝﺘﻐﻴر اﻝﺴرﻴﻊ واﻝﺘﻘدم اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ اﻝﻤﺘزاﻴد ﻴﺘطﻠب ﻤﻬﺎرات وظﻴﻔﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ
وﻤﺴﺘﻤرة ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ،وذﻝك أدى ﻝزﻴﺎدة اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺘدرﻴب ﻓﺄﺼﺒﺤﺎ ﻴﻨدﻤﺠﺎن ﻤﻌﺎ ﻓﻲ
إطﺎر ﻤﺘﻜﺎﻤل ﺒﻬدف اﻝﺘﻌﻠم ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘوى اﻝﺒﺸرﻴﺔ وﺴﻌﻴﻬﺎ اﻝﻤﺘواﺼل ﻝﺘﺤﺴﻴن
ﻤﻬﺎراﺘﻬﺎ وﻝﻠﺘزود ﺒﺎﻝﺨﺒرات واﻝﻤﻌﺎرف اﻝﺠدﻴدة.
 .7ﺘﺴﻬﻴل اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺘدرﻴب :ﺘﺴﻬﻴل اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺘدرﻴب ﻤن اﻝﻤﺒررات اﻝﻌدﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻤن أﺠﻠﻬﺎ
اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺤﺎﺴوﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم وﻤن اﻷُﻤور اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺘدرﻴب:
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 اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ :ﺘﺴﺘﺨدم اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜون اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﻤﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ أو ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜون اﻷﻨﺸطﺔاﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﻴل ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤﺜل ﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺸﻤﺴﻴﺔ وﺘﺘﺒﻊ ﻤﺴﺎر ﻗﻤر ﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﻤدارﻩ ﺤول اﻷرض أو ﺤرﻜﺔ اﻝﻜواﻜب.
 اﻝﺨطورة :ﺘﺴﺘﺨدم اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜون اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﻤﺨﺒرﻴﺔ ﺨطﻴرة ﻤﺜل اﻝﻤﻔﺎﻋﻼت اﻝﻨووﻴﺔواﻝذرﻴﺔ وﺘﺠﺎرب اﻹﺸﻌﺎع أو اﻝﻐﺎزات اﻝﺴﺎﻤﺔ.
 اﺨﺘزال اﻝوﻗت :ﺘﺴﺘﺨدم اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘطﻠب اﻷﻤر دراﺴﺔ اﻝﻨﻤوذج اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ إﻝﻰ وﻗتطوﻴل ﻤﺜل ﻨﻤوذج ﻝﻨﻤو اﻝﻨﺒﺎﺘﺎت أو ﻨﻤوذج اﻝﺠﻴﻨﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ أو ﻨﻤوذج ﻷﺤداث وﻗﻌت ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ.
 اﻝﺼﻐر :ﻤﺜل ﻨﻤوذج ﻝدراﺴﺔ اﻝذرة أو اﻝﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ. اﻝﺘدرﻴب :ﺤﻴث ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺘدرﺒﻴن ﻓﻴﻬﺎ أن ﻴﺘﻌﺎﻤﻠوا ﻤﻊ ﻤواﻗف ﻤﺒﺴطﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﺸﺔ ﺘﻨﺎظر ﻤﺎ ﻴﺤدثﻓﻲ دﻨﻴﺎ اﻝواﻗﻊ ،ﻜدراﺴﺔ ﻤﻨﺎﺴك اﻝﺤﺞ ،وﺘدرﻴب اﻝطﻴﺎرﻴن ،ورواد اﻝﻔﻀﺎء ،وﻗﻴﺎدة اﻝﺴﻴﺎرات ،وﺘدرﻴب
اﻷطﺒﺎء.
 اﻝﺘﻜرارﻴﺔ :ﻓﻲ ﻋرض اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤﺤﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻨد اﻝطﻠﺒﺔ. اﻝﻤرور ﺒﺨﺒرة ﻴﺴﺘﺤﻴل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﺎدﻴﺔ. -اﻝدﻗﺔ واﻝوﻀوح ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ.

 ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ وأﺸﻜﺎﻝﻬﺎ:
أوﻻً  /ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ:
ﺘﺘﻜون اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻜم ذﻜرﻫﺎ ﺒدر) (83 :1995وﻫﻲ:
 .1ﻨﻤوذج ﻴﻤﺜل ﺘﺠرﻴداً أو ﺘﺒﺴﻴطﺎً أو إﻴﻀﺎﺤﺎً ﻝﻠﻤوﻗف اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺤﺎﺴوب.
 .2اﻝﻘواﻋد )اﻝﻘواﻨﻴن( اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم ﺴﻠوك اﻝﻨﻤوذج.

 .3وﺴﻴﻠﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋل.
اﻝرﺠﻌﺔ.
 .4اﻝﺘﻐذﻴﺔ ا
 .5طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻌﻘﻴب ﻋﻠﻰ اﻝﻘ اررات.
ﺜﺎﻨﻴﺎً  /أﺸﻜﺎل اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ:
ﻴرى اﻝﻨﺠدي وآﺨرون 
ﺒﺄن اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﺘﺄﺨذ ﻋدة أﺸﻜﺎل ﻤﻨﻬﺎ:
أ .ﺘﻤﺜﻴل اﻷدوار :ﺘﻘوم طرﻴﻘﺔ ﺘﻤﺜﻴل اﻷدوار ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻨﻤوذج ﻝﻤوﻗف ﻋﻠﻤﻲ ﺒﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﻨﺎوﻝﻪ ﺒواﻗﻌﻴﺔ
ﺘﻘرﺒﻪ إﻝﻰ أذﻫﺎن اﻝطﻼب وﻴﻌﺘﺒر ﺘﻤﺜﻴل أﺤد اﻝﻤواﻗف ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻘﻠﻴد ﻫذا اﻝﻤوﻗف وﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ
ﻤﺤدودة وﺒﺴﻴطﺔ ﺘﺴﻬل ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻝب ﻓﻬﻤﻬﺎ.

14

ب .ﻨﻤوذج ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝواﻗﻊ :ﺤﻴث ﺘﻜون اﻷﺠﻬزة واﻝﺒراﻤﺞ ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻤﺎ ﻴوﺠد ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻜون ﻤﺼﻐرة
ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﺜل ﻨﻤوذج اﻝﺘدرﻴب ﻋﻠﻰ اﻝطﻴران أو ﺒراﻤﺞ ﻗﻴﺎدة اﻝﻤرﻜﺒﺎت اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴث ﺘﻜون ﻏرﻓﺔ اﻝﺘدرﻴب
ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻤل اﻝﺘﺠﻬﻴزات واﻝﻤواد وأدوات اﻝﺘﺤﻜم اﻝﺘﻲ ﺘوﺠد ﻓﻲ اﻝﻤرﻜﺒﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.
ج .اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺔ :ﺤﻴث ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﺘﻨﺎﻓس ﺒﻴن اﺜﻨﻴن أو أﻜﺜر ﻤن اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن ﺤﺴب اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫذا
ﻴﻌطﻲ اﻝطﻼب ﻓرﺼﺔ ﻝﻠﺘداﺨل واﻻﻨدﻤﺎج ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن وﺠود ﻋﻨﺼر اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة وﻴﺸﻜﻠون
ﻨﻤوذﺠﺎً ﻤﺘداﺨﻼً ﺸﺎﻤﻼً ﻝﺨﺼﺎﺌص اﻷﻨﺸطﺔ)اﺒو اﻝﺴﻌود.(33 :2009 ،

 ﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ:
ﺼﻨف ﺸوﻓﻴﻠد ) (17 :1995اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ أﻨواع أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ:
 -1اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ :وﺘﻌﻤد اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺠرﻴب اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻀﺒط وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﻻﺨﺘﺒﺎر
اﻝﻔرﻀﻴﺎت وﺘﺴﺘﺨدم دوﻤﺎً ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺘﺒرات ﻤﺜل اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ وأ ن اﻝﺘطﺎﺒق ﺒﻴن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة
اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواﻗف ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴؤﻜد أﻨﻬﺎ ﺤﺎﺴﻤﺔ.
 -2اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ :وﻫﻲ أﺴﺎس اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻝﻠﻔرد واﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ وﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴر اﻝﺴﻠوك واﻝﻤواﻗف
اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻪ وﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة أﺴﺎﻝﻴب ﻨﻤوذﺠﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤن ﺘﻤﺜﻴل اﻷدوار.
 -3اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺘوﻗﻌﻴﺔ :وﺘﻘوم ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻨﻤﺎذج ﻤن اﻝﻨظم ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘوﻗﻊ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أﻜﺜر ﻤن ﺘدﻗﻴق اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت
وﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻴﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤﺜون اﻝﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ دوﻤﺎً ﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
واﺨﺘﺒﺎر اﺘﺠﺎھات اﻝﺘﻐﻴرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ وﻤن اﻝواﻀﺢ أن ﻨﺠﺎح اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ھنا ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎح
اﻝﻨﻤوذج ﻓﻲ ﺘﻜرار اﻝﻨظﺎم اﻝدوﻝﻲ ﺒدﻗﺔ.
 -4اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺘﻘوﻴﻤﻴﺔ :وﺘﺴﺘﺨدم ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻝﺘدرﻴب ﺒﻬدف ﺘﻘوﻴم اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت اﻝﻔرد أو اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ أو
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻠﻤﺸﻜﻼت اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم ﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻬﺎ واﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺘﻘوﻴﻤﻴﺔ ﺘﺤﺎول اﻝﺘﺤﻜم ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺠوھرﻴﺔ
ﻝﻠﻤﺸﻜﻼت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﺘﺠرﺒون وﻴﻌدﻝون ﺴﻠوﻜﻬم وﻗ ارراﺘﻬم وﻤﺎ إﻝﻰ ذﻝك.
وﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر ﺤدد اﻝﻔﺎر ) (232 :1998أرﺒﻌﺔ أﻨواع أﺨرى ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﺎة ﻴﻤﻜن إﻴﺠﺎزھا ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 -1ﻤﺤﺎﻜﺎة ﻓﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ :وﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أﺸﻴﺎء ﻓﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﺎدﻴﺔ ﺒﻐرض اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ أو اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ،
وﻴﺸﻤل ﺘﺸﻐﻴل أﺠﻬزة أو أدوات ﻜﻘﻴﺎدة اﻝطﺎﺌرة.
 -2ﻤﺤﺎﻜﺎة ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺎ :وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨوع ﻻ ﻴؤدي اﻝﻤﺘﻌﻠم أي دور ﺒل ﻴﻌﺘﺒر ﻤراﻗب وﻤﺠرب ﺨﺎرﺠﻲ وﻋﻠﻴﻪ
أن ﻴﻼﺤظ وﻴﺘﺨﻴل وﻴرﺒط ﺒﻴن اﻝﻌﻼﻗﺎت وﻤن ﺜم ﻴﺘﻌﻠم ﺒﺎﻻﻜﺘﺸﺎف اﻝﺤر.

 -3ﻤﺤﺎﻜﺎة إِﺠراﺌﻴﺔ :وﻴﻬدف ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة إﻝﻰ ﺘﻌﻠم ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻷﻋﻤﺎل أو ﺘﻌﻠم اﻝﺨطوات
ﺒﻬدف ﺘطوﻴر ﻤﻬﺎرات أو أﻨﺸطﺔ ﻝﻠﺘﺼرف ﻓﻲ ﻤوﻗف ﻤﻌﻴن ﻜﺎﻝﺘدرﻴب ﻋﻠﻰ ﺨطوات ﺘﺸﻐﻴل آﻝﺔ أو
ﺘﺸﺨﻴص اﻷﻤراض ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘدرﻴب اﻷطﺒﺎء.
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 -4ﻤﺤﺎﻜﺎة ﻤوﻗﻔﻴﻪ :وﻓﻲ ھذا اﻝﻨوع ﻴﻜون ﻝﻠﻤﺘﻌﻠم دور أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻝذي ﻴﻌرض وﻝﻴس ﻤﺠرد
ﺘﻌﻠم ﻗواﻋد واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻜﻤﺎ ھو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ اﻷﻨواع اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓدور اﻝﻤﻌﻠم ھنا اﻜﺘﺸﺎف اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت
ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻤواﻗف ﺨﻼل ﺘﻜرار اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة.
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠد  (147:1994)Andriaﻗد ﻗﺴم اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة إﻝﻰ ﺜﻼث ﻓﺌﺎت أﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻬدف ﻤن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ
وھي ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 -1اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺤرﻜﻴﺔ :وﻫﻲ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ أﺠﻬزة إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻴﺘم ﺘوﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻝﻜﻤﺒﻴوﺘر وﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻝﺘدرﻴب
وﻤن أﻤﺜﻠﺘﻬﺎ اﻝﺘدرﻴب ﻋﻠﻰ اﻝطﻴران.
 -2اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ :وﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻨﻤﺎذج ﻝظواﻫر ﻏﻴر ﻤرﺌﻴﺔ وﻴﻤﻜن ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻌﺎدﻻت رﻴﺎﻀﻴﺔ
وﺘﺴﺘﺨدم ﻝﺘﻔﺴﻴر وﻤﻼﺤظﺔ اﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝظواﻫر وﻤن أﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺠﻬﺎز اﻝدوري ﻓﻲ ﺠﺴم
اﻹﻨﺴﺎن وﺤرﻜﺔ اﻝﻐﺎزات.
 -3اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻹﺠراﺌﻴﺔ :وﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎول ﺒﻌض اﻝرﻤوز اﻝﻤوﺠودة ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺔ اﻝﻜﻤﺒﻴوﺘر واﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎﻜﻲ
اﻝﺘﺠﻤﻴﻊ واﻝﺘوﺼﻴل ﻝﺒﻌض اﻵﻻت وﻤن أﻤﺜﻠﺘﻬﺎ اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ واﻝﻜﻴﻤﺎﺌﻴﺔ.
ھذا وﻗد ﻗﺴم  (165:1990)Reijonen, Eriksonاﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ إﻝﻰ ﻨوﻋﻴن ھما:
 -1ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻷﺤداث اﻝﻤﻨﻔﺼﻠﺔ )اﻝﻤﺘﻘطﻌﺔ( :ﺤﻴث ﺘﺘﻜرر اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻤن اﻷﺤداث ،ﺤﻴث
أن ﻝﻜل ﺤدث ﻨﻘطﺔ ﺒداﻴﺔ وﻨﻬﺎﻴﺔ ،وﻋﺎدة ﻴﻤﻜن ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻜﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ زﻤن وﺘﺴﻤﻰ أﺤﻴﺎﻨﺎً

Time-Step

 Simulationوﻓﻴﻬﺎ ﻨﻼﺤظ أن اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘُﻘدم ﻝﻬﺎ ﻤﺤﺎﻜﺎة ﻴﻤﻜن ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن
اﻝﺘﻐﻴرات ﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ھذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜوﻨﺎت ﺴﻴﺎرة داﺨل اﻝﻤﺼﻨﻊ.
 -2ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻷﺤداث اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ )اﻝﻤﺴﺘﻤرة( :وﺘﺘﻜرر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﻌﺒﻴر رﻴﺎﻀﻲ ،واﻝﻤﺤﺎﻜﺎة
اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﻻ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻨﻘطﺔ ﺒداﻴﺔ أو ﻨﻬﺎﻴﺔ ،وﻤن أﻤﺜﻠﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺴرﻴﺎن اﻝﻤواﺌﻊ.
وﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒق ﻴرى اﻝﺒﺎﺤث أن اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﻋدة أﻗﺴﺎم وذﻝك ﺤﺴب اﻝﻐرض ﻤن
اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ وﺤﺴب ﻨوع اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة وﺤﺴب اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة وﺤﺴب اﻝﻬدف ﻤﻨﻬﺎ.
وﻗد اﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤﺎﻜﺎة ﻓﻴزﻴﺎﺌﻲ ﺤﻴث ﻴﻘوم اﻝطﺎﻝب ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أﺸﻴﺎء ﻓﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ
ﻤﺎدﻴﺔ ﻓﻲ وﺤدة اﻷﻨظﻤﺔ ﻴﺼﻌب ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻨظ اًر ﻝﻘﻠﺔ اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ وﻋدم ﺘوﻓر ﻤﺨﺘﺒرات

ﺨﺎﺼﻪ ﻝﻬذا اﻝﺸﻲء ﻓﻲ اﻝﻤدارس.

 ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ:
وﻫﻨﺎ ﻴﻘﺴم ﺸوﻓﻴﻠد ) (25 :1995اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة إﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت أﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﻤن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ

وﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

 -1اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻝﻠوﺼف :وﺘﺴﺘﺨدم ﻝﺘﻌزﻴز اﻝﺤﻘﺎﺌق واﻝﻤﺒﺎدئ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝطرق اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ،وﺘﻬﺘم
أﻫداﻓﻬﺎ ﻋﺎدة ﺒﻨﻘل أو إﻴﺼﺎل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻤﺤدد ،وﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن أو اﻝﻤﺘدرﺒﻴن )اﻝﻔﺌﺔ
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اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ( ﻤن وﺼف وﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻬﺎ وﻤن أﻤﺜﻠﺘﻬﺎ )اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻨﻤوذﺠﻴﺔ،
اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺒرﻤﺠﺔ ﺒﺼﻴﻎ ﻤﻜﺘوﺒﺔ ،اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻝﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺴوب(.
 -2اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻝﻠﺒرﻫﻨﺔ :ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻹظﻬﺎر ﻤدى إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﻤن اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن أو اﻝﻤﺘدرﺒﻴن
ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻲ أدرﻜوا ﺠواﻨﺒﻬﺎ اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ،واﻝﻘﺼد ﻤﻨﻬﺎ ﺘوﻓر ﻨﻤﺎذج ﻴﻤﻜن أن ﻴﻘﺎرن اﻝﻤﺘﻌﻠﻤون أو
اﻝﻤﺘدرﺒون ﻓﻌﺎﻝﻴﺎﺘﻬم أو ﺴﻠوﻜﻬم ﺒﻬﺎ ،وﻴﻜون إﻤدادﻫم ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺒﺎﺸرة ،وﻴﻌﺘﻤد ﻨﺠﺎح ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻋﻠﻰ
ﻤدى اﻝﺘوﻗﻊ اﻝدﻗﻴق ﻷﻫداف وﻤﻌﺎﻴﻴر اﻷداء.
 -3اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻝﻠﻤﻤﺎرﺴﺔ :اﻨﺘﺸر اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺘطوﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻹدراﻜﻴﺔ واﻝﻌﻼﻗﺎت
اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﺘﻌﺘﻤد طﺒﻴﻌﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﺒوﻀوح ﻋﻠﻰ ﻨوع اﻝﻤﻬﺎرة اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻴﺴﺘﺨدم
ﺘﻤﺜﻴل اﻷدوار دوﻤﺎً ﻝﺘﺤﺴﻴن ﻤﻬﺎرات اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺠب ﺘوﻓﻴر اﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝراﺠﻌﺔ ﻝﻸداء وﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ
ﺒﺎﻨﺘظﺎم ﻝﻠﻤﺘدرﺒﻴن ،ﻤﻊ ﻓرص ﺘﻜرار اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ واﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝراﺠﻌﺔ ،ﻝﺤﻴن وﺼول اﻝﻤﺘدرب إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘوى
اﻝﻤﻬﺎري اﻝﻤطﻠوب.
 -4اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺘﻔﻜﻴر واﻝﺘطﺒﻴق :ﻴرﺘﺒط اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﺒﺎﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺴﺎﺒق وﻴﻌﺘﻤد اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠم واﻝﻤدرب واﻝﻤﺘﻌﻠم واﻝﻤﺘدرب ،ﻓﺎﻝﺘﻔﻜﻴر ﻻ ﻴﻜﻔﻲ وﺤدﻩ ،وﻻ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺘﻜﻔﻲ وﺤدﻫﺎ ،وﻻ
ﻤﺠﺎل ﻝﻨﺠﺎح أي ﻤﻨﻬﻤﺎ دون اﻵﺨر ،ﻓﺎﻝﺘﻔﻜﻴر أو اﻝﺘﺄﻤل ﻓﻘط ﺒﻐﻴر ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻴﻘود إﻝﻰ اﻝﺘﻀﻠﻴل ،ﻜذﻝك
اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺒدون ﺘﺄﻤل ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق.
 -5اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻝﺘﺤﺴﻴن اﻹدراك :ﻴﻤﺜل ﺘطور اﻝﻤﻬﺎرات ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺒﺘﻜﺎر واﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻤوﻀوﻋﺎً
ﻤرﻏوﺒﺎً وﻤﻌﺎﺼ ارً ﻓﻲ ﺒراﻤﺞ اﻝﺘطوﻴر ،وﻝﻜن اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻪ ﺒﻨﺠﺎح ،وﺒوﻋﻲ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ،وﺒﻌﻨﺎﺼر ﻤﻬﺎرﻴﻪ ﻴﻔرض

ﺘﻜﺎﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘطوﻴر ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺠواﻨب اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﻲ اﻝﻤﻌﻘد ،وﻤن ﺜم ﺘﺤﻘق اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة إﺴﻬﺎﻤﺎً ﻗوﻴﺎً ،ﺒﻤﺎ
ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل ﻜﻠﻬﺎ.

أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴب اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻬو ﻴﻨدرج ﺘﺤت ﻤﺴﺘوي اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة
ﻝﻠﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻴث ﻴﻘوم اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻴﻪ ﻤن أﺠل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات
ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدﻴﻬم.

 ﻤزاﻴﺎ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ:
ﺘوﺼﻠت ﺒﻌض اﻷﺒﺤﺎث اﻝﺘرﺒوﻴﺔ إﻝﻰ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝوﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﺤدة أن ﺘﺤدث ﻤﺠﺎﻻً واﺴﻌﺎً ﻤن

اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻝﻸﻫداف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺼﻌﺒﺔ ،ﻓﻲ ﺤﻴن 
أن ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ
أن اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻴﻤﻜن ْ
ﺘﺤﻘﻴق ذﻝك ،ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ،و إِ ْن ﻜﺎن اﻝﺒﻌض ﻴرى 
أن ذﻝك ﻴﺤﺘﺎج
إﻝﻰ وﻗت طوﻴل إﻻ 
أن اﻝﻌﺎﺌد اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴﻜون أﻗوى وأﺤﺴن.
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وﻴﻤﻜن ﺤﺼر ﺒﻌض اﻝﻤﻤﻴزات ﻷﺴﻠوب اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ .ﺘﺤﻘق اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻜﺜﻴر ﻤن أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌﻠم :ﻤﺜل ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻼت وأﺸﻜﺎل اﻻﺴﺘﻘﺼﺎء واﻝﺘﻌﻠم ﻋن
طرﻴق ﻤﺠﻤوﻋﺎت وﻏﻴرﻩ ﻤﻤﺎ ﻴزﻴد ﻤن ﻓرص ﻀﻤﺎن ﺘﺤﻘق اﻷﻫداف ﻤن ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝدى
اﻝﻤﺘﻌﻠم.
ب .ﺘراﻋﻲ اﻝﻔروق اﻝﻔردﻴﺔ :ﺤﻴث ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠطﺎﻝب اﻝﻀﻌﻴف اﻝﻌودة ﻷي ﻨﻘطﺔ ﻴرﻴدﻫﺎ ﻝﻴﻌﻴد ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ
ﺨﺎرج ﺤدود اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن.
ج .ﺘﺸﻜل اﺘﺠﺎﻩ إِﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠم :ﺤﻴث ﻴﻀﻤن اﺴﺘﺨدام اﻝوﺴﺎﺌط اﻝﻤﺘﻌددة إﻀﻔﺎء ﻨوع ﻤن
اﻝﻤﺘﻌﺔ واﻝﺘﺸوﻴق ﻝﻼﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ وﻤن ﺜم ﺤب اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ).زاﻫر(395 :1997 ،

 اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﺘطﺒﻴق اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ:
أ .ﺘﺘطﻠب ﻗد اًر ﻜﺒﻴ اًر ﻤن اﻝﺘﺨطﻴط واﻝﺒرﻤﺠﺔ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻓﻌﺎﻝﺔ وﻤؤﺜرة وﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻝظروف اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ.

ب .ﺘﺘطﻠب أﺠﻬزة ﺤﺎﺴوب وﻤﻌدات ذات ﻤواﺼﻔﺎت ﺨﺎﺼﺔ ،وذﻝك ﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝظواﻫر اﻝﻤﻌﻘدة ﺒﺸﻜل واﻀﺢ.
ج .ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻓرﻴق ﻋﻤل ﻤن اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن واﻝﻤﺒرﻤﺠﻴن وﻋﻠﻤﺎء اﻝﻨﻔس وﺨﺒراء اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ وطرق اﻝﺘدرﻴس
وﺨﺒراء اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وذﻝك ﻴﺘطﻠب وﻗت وﺠﻬد وﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ) .زاﻫر(409 :1997 ،

 ﺨطوات وﻤراﺤل ﺘوظﻴف اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ:
اﻗﺘرح  (96:1994) Gudworthﻤراﺤل ﻝﺘوظﻴف اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﺒﺸﻜل ﻓﺎﻋل وﻫﻲ اﻝﺘﻤﻬﻴد،
وﺒﻬﺎ ﻴﺼﻨف اﻝﻤﻌﻠم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ اﻝطﻠﺒﺔ واﻝﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﺎة ) ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺘﻘﺎرﻴر ،ﺨراﺌط،
ﺨطط ،اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ،إﺠراءات ( .وﻴوﻀﺢ اﻷﻫداف اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ اﻝﺘﻤﺎرﻴن ،وﻴوزع اﻷدوار واﻝواﺠﺒﺎت
واﻝﻤﺴﺌوﻝﻴﺎت وﻴوﻀﺢ ﻝﻠطﻠﺒﺔ ﺨطوات ﺤل اﻝﺘﻤﺎرﻴن ،واﻝزﻤن اﻝﻤﺤدد ﻝﻬﺎ ،واﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠطﺎﻝب
اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ.
وﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻷداء ﻴﻼﺤظ اﻝﻤﻌﻠم اﻝﺴﻠوك واﻝﺘواﺼل ﺒﻴن اﻝطﻠﺒﺔ وﻴدون اﻝﻨﻘﺎط اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻝﻌﻤل ﺘﻐذﻴﺔ
راﺠﻌﺔ ﻝﻬﺎ ،واﻝﺨﺎﺘﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﺘﻐﻴﻴ ارً ﻓﻲ دور اﻝﻤﻌﻠم ،ﺤﻴث ﻴﻘوم ﺒدور أﻜﺜر ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ،ﻤﺜل :إﻝﻘﺎء اﻷﺴﺌﻠﺔ،
ارت ،ﺘدﻋﻴم اﻝﻤﻬﺎرات ،ﺘﻘﻴﻴم اﻝطﻠﺒﺔ ،وﻫذا ﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺒﻨﺎﺌﻲ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻲ اﻝذي ﻴﻬدف
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻘر ا
إﻝﻰ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠطﻠﺒﺔ أﻜﺜر ﻤن اﻝﻨظرﻴﺔ.
وﺤدد أﺴﺘون ﺴﺒﻊ ﻤراﺤل ﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم وﻫﻲ ) اﻝﻔﻬم ،وﺘﺸﺨﻴص اﻝﻤﺸﻜﻼت ،واﺒﺘﻜﺎر
اﻝﺤﻠول اﻝﺒدﻴﻠﺔ ،وﺘوﻗﻊ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ،وﺘﻘوﻴم اﻝﺒداﺌلٕ ،واﺘﻤﺎم اﻝﺘﺤﻠﻴل ،وﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ،واﺴﺘﺨﻼص اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت(
)أﻝن ﺸوﻓﻴﻠد.(151 :1995 ،
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴرى ﺠﺎﺒر ) (141 :1998
أن اﻝﺘﻌﻠﻴم ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼل أرﺒﻊ ﻤراﺤل ﻫﻲ:
اﻝﺘوﺠﻴﻪ وﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم اﻝﻤوﻀوع اﻝﻤطﻠوب دراﺴﺘﻪ ،واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ،وﺸرﺤﺎً
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وﺘﻔﺴﻴ ارً ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﺎة ،وﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻜون ﻫذا اﻝﺠزء اﻷول ﻤطوﻻً ،ﺒل ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﺴﻴﺎﻗﺎً ﻫﺎﻤﺎً أو ﺨﻠﻔﻴﺔ أو

إطﺎر ﻝﻠﻨﺸﺎط اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
اً

واﺠراءات ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻨﻔﺴﻬﺎ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻴﺸﺎرك اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ،وﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠم أن ﻴﻘوم
ﻘوﻤوا أداءﻫم
ﺒدور اﻝﻤوﺠﻪ واﻝﻤرﺸد ،وﻴوﻗف اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﺒﻴن اﻝﺤﻴن واﻵﺨر ﻝﻴﺘﻠﻘﻰ اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝراﺠﻌﺔ ،وﻝﻴ 
ارﺘﻬم ،وﻝﻴﺴﺘوﻀﺤوا ﻋن أي ﻓﻜرة أو ﻓﻬم ﺨﺎطﺊ.
وﻗر ا
واﺴﺘﺨﻼص اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻔﻴدة وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻴﺴﺎﻋد اﻝﻤﻌﻠم اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ
ﺘﻘوﻴم اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ورﺒطﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻤطﻠوب دراﺴﺘﻪ وﺒﺎﻝﻌﺎﻝم اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ اﻝواﻗﻌﻲ ،وﻴﻤﻜن أن ﻴﺘم اﺴﺘﺨﻼص
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺄﻜﺜر ﻤن طرﻴﻘﺔ ﺒداﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻝﺤرة واﻨﺘﻬﺎء ﺒﺈﻋداد ﺘﻘﺎرﻴر ﻤﻜﺘوﺒﺔ ،أو ﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ
اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ أو أداء ﻤﻬﺎم ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ.
وﻗد ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺒﺘطﺒﻴق ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤﺎﻜﺎة ﻤﺤوﺴب ﻝوﺤدة اﻷﻨظﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤن
طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻌض ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدﻴﻬم.

 أﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ:
 -1ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤﺎﻜﺎة ﻤﺤوﺴب ﻹﺠراء اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤوﺠود ﻋﻠﻰ اﻝراﺒط
http://www.aghandoura.com/PHYSICS.htm
 -2ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤﺎﻜﺎة ﻤﺤوﺴب ﻹﺠراء اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ.

 ﺨطوات ﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ:
ﺤ دد  (87:1994)Liermanﺨطوات ﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺠﻴدة ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم وﻫﻲ-:
أ .ﺘﺤﻠﻴل ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻤن ﺤﻴث ﻋﻤرﻩ وﺨﻠﻔﻴﺘﻪ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ب .ﺘﺤدﻴد اﻝﻬدف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒدﻗﺔ.
ج .اﺨﺘﻴﺎر ﻤﺤﺘوى اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝذى ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﺨﺘﻴﺎر اﻝوﺴﺎﺌط اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث :ﻤﻼﺌﻤﺔ
اﻝﻤﺤﺘوى ﻝﻠﻬدف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻝﻤﺤدد ﺴﻠﻔﺎً ،وﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻊ اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤﺘوﻗﻊ ،وﻤدى ﺘوﻓر ﻓرﺼﺔ
اﻝﺘدرﻴب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻬﺎرات ،وﻤدى وﻀوح اﻝﻘواﻋد واﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻌدﻴل واﻻﺴﺘﺨدام.

وﻹﻋداد ﺘﺼﻤﻴم ﺠﻴد ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻗﺘرح زاﻫر ) (210 :1997اﻝﺨطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ-:
أ .أن ﺘﻜون اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻤﺤددة وﻤﻨطﻘﻴﺔ وواﻀﺤﺔ اﻷﻫداف.
ب .أن ﺘﺜﻴر اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﺘﻌﻠم.
ج .أن ﺘﻤﻜن اﻝطﺎﻝب ﻤن ﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻪ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
د .أن ﺘﻤس أﺸﻴﺎء ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠطﺎﻝب.
ه .أن ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﺒﺴﻴطﺔ وأﺠﻬزة ﻏﻴر ﻤﻌﻘدة.
و .أن ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻠﻤﻌﻠم ﻓرﺼﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻓور اﻝﺘﻨﻔﻴذ.
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ز .أن ﻴﺴﻬل ﺘﻌدﻴل اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ اﻝظروف وﻴﺴﻬل ﺘﻘﻴﻴم أداء اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤﻨﻬﺎ.
واﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝذى اﺨﺘﺎرﻩ اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻤﺤدد اﻝﻬدف ﻤﻨﻪ وﻤﻼﺌم ﻝﻠﻤﺤﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻝﻤﻘرر ﻋﻠﻰ
طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ وﻴﺘﻴﺢ ﻝﻠطﺎﻝب اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ واﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﻐدﻴﺔ راﺠﻌﻪ
ﻓورﻴﻪ وﺘﻌطﻲ داﻓﻌﻴﻪ ﻝﻠطﺎﻝب ﻝﻤواﺼﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠم.
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اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ :ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ
 ﻨﺸﺄة ﻤﻔﻬوم ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ:
ظﻬر ﻤﻔﻬوم ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ) ،(Meta-cognitionودﺨل ﻤﺠﺎل ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻴد
"  " John Flavellﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ،وﻴﻌد اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﻲ "Metacognitive
 "Thinkingﻤن أﻜﺜر ﻤوﻀوﻋﺎت ﻋﻠم اﻝﻨﻔس ﺤداﺜﺔ وﻴﺘﻀﺢ ﻫذا ﻤن ﺨﻼل اﻝدراﺴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت
ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﻜﻤﺎ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻤطﺎرﻨﺔ ) (2013ودراﺴﺔ ﻋﻜﺎﺸﺔ ) (2012ودراﺴﺔ اﻷﺤﻤدي ).(2012
وﻴﻌﺘﺒر  (1976) Flavellأول ﻤن اﺴﺘﺨدم ﻤﺼطﻠﺢ ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺤث اﻝﺘرﺒوي ،وﻗد ﻻﺤظ
ﻓﻼﻓل أن اﻷﻓراد ﻴﻘوﻤون ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤراﻗﺒﺔ ﻝﻔﻬﻤﻬم اﻝﺨﺎص واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ اﻷﺨرى أي أن ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ
ﺘﻘود اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻝﻼﺨﺘﻴﺎر ،وﺘﻘوﻴم اﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ واﻷﻫداف واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻝﻬﺎ أن ﺘﻨظم ﺘﻌﻠﻤﻬم،
وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ اﻷﻓراد ﻓﻲ أﺨطﺎء أﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠم ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﺨﻔﺎﻗﻬم ﻓﻲ ذﻝك ،ﻝذا ﻴﺠب أن ﻴﻘوم اﻝﺘﻠﻤﻴذ
ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد أﻫداﻓﻪ واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻝﻬﺎ أن ﺘﻨظم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻤﻪ.
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق أن ﻤﻔﻬوم ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤن أﻫم اﻝﻤﺴﺘﺤدﺜﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ظﻬرت ﻋﻠﻰ
اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺘﻌﻠم ،ودراﺴﺘﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋد اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴم اﻝﺘﻼﻤﻴذ
ﻜﻴف ﻴﻜوﻨون أﻜﺜر وﻋﻴﺎً ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت وﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺘﻌﻠم ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬم ﻜﻴف ﻴﻤﻜن أن ﻴﻨظﻤوا
ﻹﺤداث ﺘﻌﻠم أﻓﻀل ،وﺘﻠﻌب ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ دو ار ﻫﺎﻤﺎً وﺤﺴﺎﺴﺎً ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺘﻌﻠم اﻝﻨﺎﺠﺢ ٕواﺤداﺜﻪ ،ﻝذا ﻜﺎن

ﻤن اﻝﻤﻬم دراﺴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻠوك ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدى اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﻝﺘﺤدﻴد ﻜﻴف ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺘﻼﻤﻴذ أن ﻴﺼﻠوا إﻝﻰ
ﺘطﺒﻴق اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﺒﺸﻜل أﻓﻀل.

 ﻤﻔﻬوم ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ:
اﺴﺘﺨدم ﻤﺼطﻠﺢ "  "Metacognitionﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﺒﻌدة ﻤﺘرادﻓﺎت ﻤﻨﻬﺎ :ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ -ﻤﺎ ﻓوق
اﻝﻤﻌرﻓﺔ  -ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻤﻌرﻓﺔ  -اﻝﻤﻴﺘﺎ ﻤﻌرﻓﻴﺔ  -ﻤﺎ وراء اﻹدراك  -اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻝﺘﻔﻜﻴر -اﻝﺘﻔﻜﻴر ﺤول
اﻝﺘﻔﻜﻴر -اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺨﻔﻴﺔ.
وﻴطُﻠق ﻋﻠﻴﻪ :(32:2005) Cox
أ .اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﻌرﻓﺔ

ب .اﻝﺘﻌﻠم ﺤول اﻝﺘﻔﻜﻴر
ج .اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠم
د .اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺤول اﻝﻤﻌرﻓﺔ
ه .اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻝﺘﻔﻜﻴر
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وﻴﻌرف  (45: 1976) Flavellﻤﻔﻬوم ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺄﻨﻪ :ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻔرد ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻪ اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ
وﻨواﺘﺞ ﺘﻠك اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝدﻴﻪ وﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻬﺎ ﻤﺜل
اﻷوﻝوﻴﺎت اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘﻌﻠم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أو اﻝﻤﻌطﻴﺎت ،وﺘﺴﺘﻨد إﻝﻰ اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﻨﺸط وﻀﺒط وﺘﻨظﻴم ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ أو اﻝﻤﻌطﻴﺎت.
ﻴﻼﺤظ أن ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻴﺘﻀﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻤظﺎﻫر ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ:
 -1ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻔرد ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻪ اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ وﻨواﺘﺞ ﺘﻠك اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت.
 -2ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻔرد ﻝﻸوﻝوﻴﺎت اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘﻌﻠم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت.
 -3ﻀﺒط وﺘﻨظﻴم وﺘﻘوﻴم اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ.
وﺘﺸﻴر ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻝﺘﻔﻜﻴر وﺘﺤدﻴد "ﻤﺎ ﻨﻌرﻓﻪ" و "ﻤﺎ ﻻ ﻨﻌرﻓﻪ" ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻜﻤدﻴر
ﺘﻨﻔﻴذي ﻹدارة اﻝﺘﻔﻜﻴر).(Blakey & Spence, 1990:89
وﻴﺸﻴر ﻤﻔﻬوم ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ "اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺤول اﻝﻤﻌرﻓﺔ" ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺘﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘوﻓرة اﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻰ ﻝﻠﻔرد ﻓﺈن ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ
اﻝداﺨﻠﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت داﺨﻠﻴﺎ و ﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻔﻜﻴر اﻝﻔرد).(Zachary, 2000:92
وﻴﺘﻀﻤن ﻤﻔﻬوم ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﻔﻜﻴر اﻝﻔرد ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴرﻩ اﻝﺨﺎص وﺘﺘﻀﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل
اﻝﻤﺜﺎل :ﺘﺤدﻴد ﻤﺎ ﻴﻌرﻓﻪ وﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻪ وﺘﺤدﻴد ﻤﺎ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻔرد ﻋﻤﻠﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن ﺘﻌﻠﻤﻪ وﺘﺤﺼﻴﻠﻪ .وﺘﺘﻀﻤن ﻤﺎ
وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻬﺎرات اﻹدراك واﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻝﻤﺸﻜﻼت وﺘﺤدﻴد ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﺸﻜﻼت واﻝﺘﺨطﻴط ﻝﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﻝﺤل
اﻝﻤﺸﻜﻼت وﻤراﻗﺒﺔ ﺘﻘدﻤﻪ وﺘﻘﻴﻴم ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻔﻜﻴرﻩ اﻝﺨﺎص أو ﻨﺸﺎط ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻼت).( Fisher, 2005:17
وﻴﺸﻤل ﻤﻔﻬوم ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻔرد أو اﻋﺘﻘﺎداﺘﻪ ﺤول ﺜﻼﺜﺔ ﻋواﻤل:
 -1ﻤﻌرﻓﺘﻪ ﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻤﻌرﻓﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ أو طﺒﻴﻌﺔ ﻤﻌﺎرف اﻵﺨرﻴن وﻜﺄﻨﻪ ﻤﻌﺎﻝﺞ ﻤﻌرﻓﻲ ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ وﻤﻌرﻓﺔ
ﻤﻬﺎﻤﻪ واﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ وﻜﻴف ﻴﺤﻘق اﻝﻤطﻠوب ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻤﻌطﻴﺎت.
 -2اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻷداء اﻝﻤﻬﻤﺔ ) وﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر :اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ
ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف (.
 -3اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤراﻗﺒﺔ ﺘﻘدم اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ.
وﻴﺘﻀﺢ ﻤن ذﻝك أن ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﻌد رﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻤﺴﺌوﻝﺔ ﻋن أﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ
اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﻤﺴﺌوﻝﻪ ﻋن اﻨﺠﺎز اﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤوﻜﻠﺔ ﻝﻠﻔرد ،وﺘﻌد ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻜون ﻤﻬم ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠم ،وﻫﻲ ﺘﺨﺎطب ﻗدرة اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻝﺘﺄﻤل وﻓﻬم ﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﻌﻠم.
وﻴﻌرف اﻝﺒﺎﺤث ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻬﺎرات ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺘﻤﻜن اﻝﻔرد ﻤن اﻝوﻋﻰ ﺒﺘﻔﻜﻴرﻩ وﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ،
وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوظﻴﻔﻬﻤﺎ ،وﻤراﻗﺒﺘﻬﻤﺎ ،وﺘﻘوﻴﻤﻬﻤﺎ.
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 طﺒﻴﻌﺔ ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ:
ﻴﻌد ﻤﻔﻬوم ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﺤداً ﻤن اﻝﺘﻜوﻴﻨﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻝﻤﻌرﻓﻲ
اﻝﻤﻌﺎﺼر وﻝﻘﻲ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎً ﻤﻠﻤوﺴﺎً ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝﻨظري واﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ،وﻗد أﺠرى ﻋﻠﻴﻪ ﺒراون ﺘطﺒﻴﻘﺎت ﻤﺘﻌددة
ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ وﺘوﺼل ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت إﻝﻰ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﻝدور ﻜ ل ﻤن
اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠم اﻝﻔﻌﺎل )اﻝزﻴﺎت.(400: 1996 ،
وﻴﻌد ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻤن اﻝﺘﻔﻜﻴر -اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﻲ -ﻤن أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻔﻜﻴر ﺤﻴث ﻴﺘطﻠب ﻤن اﻝﻔرد
أن ﻴﻤﺎرس ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺨطﻴط واﻝﻤراﻗﺒﺔ واﻝﺘﻘوﻴم ﻝﻜﻲ ﻴﻔﻜر ﺒﺼورة ﻤﺴﺘﻤرة ﻜﻤﺎ ﻴﻌد ﺸﻜﻼ ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻔﻜﻴر
اﻝذي ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻔرد ﻝذاﺘﻪ وﻜﻴﻔﻴﺔ اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻝﺘﻔﻜﻴرﻩ أي اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻝﺘﻔﻜﻴر )اﻝﻌﺘوم .(207: 2004،
واﻝﺘﻔﻜﻴر ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻫو ﻤﻬﺎرات ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘدة ﺘﻌد ﻤن أﻫم ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺴﻠوك اﻝذﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻴﻨﻤو ﻤﻊ اﻝﺘﻘدم ﻓﻲ اﻝﻌﻤر واﻝﺨﺒرة وﻴﻘوم ﺒﻤﻬﻤﺔ اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻝﺤل
اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻘدرات اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻝﻠﻔرد ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺘﻔﻜﻴر )درار .(330: 2006،
وﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻫﻲ ﺠزء ﻤﻬم ﻤن اﻝﻘدرات اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺨدﻤﺔ أي اﻨﻪ ﻴﻤﻜن
اﻝﻨظر إﻝﻰ ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﻪ ﻗدرة ﻤن اﻝﻘدرات اﻝﺘﻲ ﺘؤدي إﻝﻰ زﻴﺎدة ﺨﺒرة اﻝﺘﻠﻤﻴذ .وﺘﺸﻴر ﻤﺎ وراء
اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ ﻗدرة اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻋﻠﻰ إدراك وﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻌﻠم).(Imel, 2002:15
وﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق أن ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ُﻴﻌد ﻨﻤطﺎ ﻤن أﻨﻤﺎط اﻝﺘﻔﻜﻴر وﻝﻴس ﻨﻤطﺎ ﻋﺎدﻴﺎ ﺒل ﻨﻤط ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى
ٍ
ﻤؤﺜر ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﺒرات اﻷﻓراد وﺘﻨﻤو ﻤﻊ اﻝﺘﻘدم ﻓﻲ اﻝﻌﻤر وﻴﻤﻜن ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤن
ﻋﺎل ﻤن اﻝﺘﻔﻜﻴر وﻴﻌد ﺠزًءا
اً

ﺨﻼل اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺘدرﻴب.

 أﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ:
ﺘﺸﻴر اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻤﺜل دراﺴﺔ ﻋﻜﺎﺸﺔ) (2012ودراﺴﺔ اﻝﺤﺎرﺜﻲ) (2008إﻝﻲ أن ﻤﺎ
وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﻤﺜل أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻌﻘﻠﻲ اﻝذي ُﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ وﻋﻲ اﻝﻔرد ﻝذاﺘﻪ ،وﻝﻐﻴرة ﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﺘﻔﻜﻴر
ﻓﻲ ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ وﻤراﺠﻌﺘﻬﺎ ،وﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤن ذﻝك ﻤن ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﺨطﻴط ،واﻝﻤراﻗﺒﺔ ،واﻝﺘﻘوﻴم ،وﻤﺎ ﺘﺘطﻠﺒﻪ ﻤﺎ
وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤن ﻗدرة اﻝﻔرد ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻﺴﺘﺤﻀﺎر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ،واﻝوﻋﻲ
اﻝﺘﺎم ﺒﻬذﻩ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ،ﻜل ذﻝك ﻴﺴﻬم ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻝدى اﻝﻤﺘﻌﻠم ،وﻨﻤو ﻤﻬﺎراﺘﻪ اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﺴﻴن ﺘﻌﻠﻤﻪ.
ﻝذا ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻝﻀروري ﻤﺴﺎﻋدة اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝذاﺘﻲ واﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻜﺴب اﻝﻤﻬﺎرات ﻏﻴر
اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎرف ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻤﺘﻼك ﻤﻌﺎرف وﻗدرات
واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ .
وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤن أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘدرﻴس ﻓوق اﻝﻤﻌرﻓﻲ ) ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ( ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن ﻗدرة اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ
اﻝﻔﻬم واﻻﺴﺘﻴﻌﺎب ،وﺘﺤﺴﻴن وﻋﻴﻬم ﺒﺘﻔﻜﻴرﻫم ،ووﺼف ﻤﺎ ﻴدور ﺒﺄذﻫﺎﻨﻬم ،ﻋﻤﺎ ﻴﻔﻜرون ،وﻴﺤددون اﻝﺨطوات
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اﻝﺘﻲ اﺘﺒﻌـوﻫـﺎ ،واﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻲ واﺠﻬوﻫـﺎ ،وﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠون إﻝﻴﻪ ﻹﻜﻤﺎل اﻝﻨﻘص ﻓﻲ ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻬم ،وﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﻤﻬم
ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺨطﻴط واﻝﻤراﻗﺒﺔ واﻝﺘﻘوﻴم.
واﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻲ ﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﻼﺤظ ﻤدي أﻫﻤﻴﺔ اﻤﺘﻼك اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻝﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ،ﺤﻴث أﻨﻬﺎ
ﺘﻌﺘﺒر ﺤﺠر اﻷﺴﺎس ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻝدﻴﻪ ،وﻜذﻝك ﻀرورﻴﺔ ﻹﺤداث اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن اﻝﻤﺤﺘوي
اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وطرق اﻝﺘدرﻴس ﻤﻊ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ داﺨل اﻝﻤﻘرر اﻝﻤدرﺴﻲ ،وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﻜﻤن دور ﺘﻠك
اﻝﻤﻬﺎرات ﻓﻲ إﺤداث ﻫذا اﻝﺘﻜﺎﻤل ٕواﻜﺴﺎب اﻝﻤﺘﻌﻠم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻲ اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻝﻤواﻗف اﻝﺤﻴوﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻀرورة ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﺤﺎدي واﻝﻌﺸرﻴن ،ﻜﻤﺎ
ﺘﻌد ﻫدﻓﺎ ﻤن اﻷﻫداف اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘدرﻴس ﻝﻤﺎدة اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ،ﻓﻲ اﻝﻤراﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وذﻝك ﻝﻤﺎ ﻝﻬذﻩ
اﻝﻤﺎدة ﻤن دور ﻓﻲ ﺘطوﻴر ﺤﻴﺎة اﻝطﻼب ،واﻝﻜﺸف ﻋن ﻤواطن اﻝﻘوة واﻝﻀﻌف ﻝدﻴﻬم ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬن ﻤن أن
ﻴﻜوﻨوا ﻤواطﻨﻴن ﻤﻨﺘﺠﻴن ﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻬم ،وﻗﺎدرﻴن ﻋﻠﻲ اﺘﺨﺎذ ﻗ اررات ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﻤﻘررة
ﺒﺎﻝﻤﺎدة.
وﺘﻠﻌب ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ دو ار ﻫﺎﻤﺎ وﺤﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠم اﻝﻨﺎﺠﺢ ٕواﺤداﺜﻪ ﻝذا ﻴﺠب اﻝﺴﻌﻲ إﻝﻰ دراﺴﺔ
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدى اﻝﺘﻼﻤﻴذ وﻤﺴﺎﻋدة اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻋﻠﻰ أن ﻴﺼﻠوا إﻝﻰ ﺘطﺒﻴق اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ
)اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘم ﺒﺘﺤﻘﻴق ٕواﻨﺠﺎز اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻤن ﻓﻬم ،وﺘذﻜر ،واﻨﺘﺒﺎﻩ ،وﺘﺠﻬﻴز اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت( ﺒﺸﻜل أﻓﻀل
ﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ).(Livingston, 1997:86
وﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺘﻘدم أن اﻝﺘﻌﻠم اﻝذي ﻴوظف اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻴﻌد أﻤ اًر ﻀرورﻴﺎً وأﺤد

ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺘﻌﻠم اﻝﻨﺎﺠﺢ ،وﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻫﻲ ﻗدرة ﻤﻬﻤﺔ ﻤن اﻝﻘدرات اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد
اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة وﻋﻴﻬم ﺒﺘﻌﻠﻤﻬم وﺒﺎﻝﺨﺒرة اﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒوﻨﻬﺎ ،وﻤن ﺜم ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﺒرة اﻝﺘﻠﻤﻴذ.

وﻴرى ﻜوﺴﺘﺎ ) (58: 1998أﻨﻪ إذا اﺴﺘطﺎع اﻝﺘﻼﻤﻴذ إدراك ﺘﻔﻜﻴرﻫم ﺒﺼورة أﻋﻠﻰ ﻓﺄﻨﻬم ﺒذﻝك ﻴﻤﻜن
ﻝﻬم أن ﻴﺼﻔون ﻤﺎ ﻴدور ﻓﻲ رؤوﺴﻬم وﻤﺎ ﻴﻌرﻓوﻨﻪ وﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠوﻨﻪ ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ،وﻫم أﻴﻀﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺼﻔوا
ﺨطﺔ ﻋﻤﻠﻬم ﻗﺒل أن ﻴﺒدأوا ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ،وأن ﻴﻀﻌوا اﻝﺨطوات ﻓﻲ ﺘﺴﻠﺴل وﻴوﻀﺤوا أﻴن ﻫم ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻝﺴﻠﺴﻠﺔ أﺜﻨﺎء ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ،وﻫم ﻴﻤﻜن أن ﻴﺒﺘﻌدوا ﻋن اﻝطرق اﻝﻤﺴدودة أﺜﻨﺎء ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ،وﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ
ﻴﻌددوا ﻤدى ﻨﺠﺎﺤﻬم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺨطﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﺔ وﻫم ﺒذﻝك ﻴﻤﻜن أن ﻴطﺒﻘوا اﻝﺠواﻨب اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﺒﺸﻜل
ﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺼﻔوا ﻤﻬﺎراﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺘﻔﻜﻴر واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬم.
وﻴﺸﻴر  (112:2004)Thamraksaإﻝﻰ أن ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻻ ﺘورث ٕواﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻐرس ﻓﻲ

اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻤن ﺨﻼل ﻤواﻗف ﻤﺒﺎﺸرة ﻴﺘم ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴذ.

وﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق أن ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻀروري ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺘﻌﻠم ﻤن ﻤﻨطق أﻨﻪ ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ:
 .1ﻤﺴﺎﻋدة اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻋﻠﻰ إدراك ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌرﻓوﻨﻪ وﻤﺎ ﻴﻌرﻓوﻨﻪ ﻓﻲ أﻨﺸطﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝﻤﻌطﺎة.
 .2ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗدرة اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻤﻴم ﺨطط ﻝﺘﻌﻠﻤﻬم ،وﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤدى ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻷﻫداﻓﻬﺎ.
 .3ﻨﻘل اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن إﻝﻰ اﻝﺘﻼﻤﻴذ ،وﺘدرﻴﺒﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﻠم اﻝذاﺘﻲ.
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 .4ﻤﺴﺎﻋدة اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗدراﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﻤراﺠﻌﺔ وﺘﻨظﻴم أﻨﺸطﺘﻬم اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺘﻌﻠم،
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝوﻋﻲ ﺒﺎﻝذات وﻫﻲ ﺸرط ﻝﻠﺘﻨظﻴم اﻝذاﺘﻲ.
 .5ﺠﻌل اﻝﺘﻼﻤﻴذ أﻜﺜر إدراﻜﺎً ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت وﻨواﺘﺞ اﻝﺘﻌﻠم ،وأﻜﺜر إدراﻜﺎً ﻝﺘﻔﻜﻴرﻫم ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬم ﻜﻴف
ﻴﻨظﻤون ﺘﻠك اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻹﺤداث ﺘﻌﻠم أﻓﻀل.

 .6ﺠﻌل اﻝﺘﻌﻠم أﺒﻘﻰ أﺜ اًر وأﻜﺜر ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ ﻤواﻗف ﺠدﻴدة.
 .7اﻜﺴﺎب اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ وﺼف ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﻔﻜﻴرﻩ ٕواظﻬﺎر ﻤﺎ ﻴدور ﻓﻲ رأﺴﻪ.
 .8ﻨﻘل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠم ﻤن ﺤﺠرات اﻝدراﺴﺔ ﻝﺠﻌﻠﻬﺎ أﺴﻠوب ﻝﻠﺤﻴﺎة.
 .9ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﺒرات اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹدراك ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﻔﻜﻴرﻩ.
 .10اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘواﺠﻪ اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹدراﻜﻪ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ وﺘﻘﻠﻴل اﻻﻀطراﺒﺎت
واﻝﻀﻐوط اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻨﺘﺎﺒﻪ.

 ﻤﻜوﻨﺎت ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ:
ﻴرى اﻝﺘرﺒوﻴون أﻤﺜﺎل  (35:1995)Bruerو  (28:1995) Lindstromأن ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ
ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘوﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠم ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨدﻤﻪ ﻤن أﻨﻤﺎط ﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ ﻀوء إدراﻜﻪ ﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﺤﻜم واﻝﻀﺒط
واﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻌﻠم و ﺘﻨظﻴم ﺘﻠك اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ،وذﻝك ﻤن أﺠل ﻓﻬم واﺴﺘﻴﻌﺎب ﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﺘﻌﻠم .
وﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﻴرى ﻋﻔﺎﻨﺔ واﻝﺨزﻨدار ) (135:2004
أن ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﻤﻜوﻨﻴن رﺌﻴﺴﻴن:
أ -اﻝوﻋﻲ اﻝذاﺘﻲ ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ.
ب -اﻝﺘﻨظﻴم اﻝذاﺘﻲ ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ.
واﻝﺸﻜل ) (1-2ﻴوﻀﺢ ذﻝك:

مكونات ما وراء المعرفة

الوعي الذاتي بالمعرفة

المعرفة
المفاھيمية
 الوعي بالمفاھيم. الوعي بالمصطلحات. الوعي بالرموز. -الوعي بالقوانين.

المعرفة
اإلجرائية
 إدراك خطوات. معرفة نماذج. معرفة حلول. -معرفة تراكيب.

التنظيم الذاتي للمعرفة

إدارة
المعرفة

المعرفة
السياقية
 الوعي بشروط. إدراك أسباب. إعطاء مبررات. تحديد معايير. -حل مشكالت.

تقويم
المعرفة

تنظيم
المعرفة

 إعطاء مخطط. تحديد استراتيجيات - .تعديل نمط. تبديل إستراتيجية - .تعديل نتاجات. وضع خطط. توضيح أخطاء. تحسين سياق. بناء خطوات. عمل معالجات. التأكيد من حل. إدراك عالقات. تنظيم تفكير. -تھيئة ظروف.

ﺷكل )(1-2
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وﻤن ﺨﻼل اﻝﺸﻜل اﻝﺴﺎﺒق ﻴﺘﻀﺢ أن:

اﻝﻤﻜون اﻷول ﻤن ﻤﻜوﻨﺎت ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻫو :اﻝوﻋﻲ اﻝذاﺘﻲ ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ:
وﻴﺘﻀﻤن ﻫذا اﻝﻤﻜون ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع رﺌﻴﺴﺔ ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 -1اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ):(Conceptual Knowledge
وﻫذﻩ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺘﻀﻤن أﻨواع ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎرف وﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ -اﻝوﻋﻲ ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴم :وﻴﻌﻨﻲ ذﻝك ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠم ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ٕوادراﻜﻪ ﻝﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ وﻋﻼﻗﺔ
ﺘﻠك اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ.
ب -اﻝوﻋﻲ ﺒﺎﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت :وﻫﻲ إدراك ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ أو اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو ﻏﻴرﻫﺎ ،واﻝذي ﺘﻌﻨﻴﻪ ﺘﻠك اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻓﻲ ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ.
ج -اﻝوﻋﻲ ﺒﺎﻝرﻤوز :وﻫﻲ ﻓﻬم ٕوادراك ﻤﻌﻨﻲ اﻝرﻤوز اﻝﻤﺠردة وﻤﺎذا ﺘﻌﻨﻲ إذا ﺠﺎءت ﻀﻤن ﻤﻀﻤون
ﻤﻌﻴن ،وﻫل ﺘﻠك اﻝرﻤوز ذات ﻤﻐزى أم ﻻ.
د -اﻝوﻋﻲ ﺒﺎﻝﻘواﻨﻴن :وﻴﻘﺼد ﺒذﻝك ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻘﺎﻨون ﺴواء أﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم أو ﻗﺎﻨون وﻀﻌﻲ
إداري أو ﻗﺎﻨون دﺴﺘوري أو ﻏﻴرﻩ ،وﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﺒﻘواﻨﻴن أﺨرى ذات ﺼﻠﺔ.
 -2اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻹﺠراﺌﻴﺔ ):( Procedural Knowledge
وﻫذﻩ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺘﻀﻤن أﻨواع ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎرف وﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ -إدراك ﺨطوات :ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠم ﺒﺎﻝﺨطوات اﻝﺘﻲ ﻗد ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ وﺼوﻝﻪ ﻝﻠﻬدف أو ﻓﻲ ﺤل
ﻤﺴﺄﻝﺔ رﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤﺎ ،دون اﻝﺘطرق إﻝﻰ اﻝﺤل أو ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺨطﺔ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ اﻝﻬدف ،ﺒل ﻫﻲ ﻤﻌرﻓﺔ
ﺒﺈﺠراء ﺸﻲء ﻤﻌﻴن وﻝﻴس ﺘﻨﻔﻴذﻩ.
ب -ﻤﻌرﻓﺔ ﻨﻤﺎذج :إي إدراك أﻨواع ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻷﺸﻜﺎل أو اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﻀﻤون ﻤﻌﻴن،
وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝوﻋﻲ ﺒﺨطوات ﺘﻜوﻴﻨﻬﺎ أو ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ.
ج -ﻤﻌرﻓﺔ ﺤﻠول :وﻫذﻩ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ طرق اﻝﺤل ﻝﻤﺴﺄﻝﺔ أو ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴواء أﻜﺎن ﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻓﻲ
اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت أو ﻤﺸﻜﻠﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﺤﻴث ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻫﻨﺎ إدراك ﺨطوات اﻝﺤل وأﺴﻠوب
اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ.
د -ﻤﻌرﻓﺔ ﺘراﻜﻴب :وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ وﻋﻲ اﻝﻤﺘﻌﻠم ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘرﻜﻴب ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ أو رﺴم ﻨﻤوذج ﻤﺤدد أو ﺒﻨﺎء
ﺨطﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ أو ﺘرﻜﻴب ﺠﻬﺎز ﺤﺎﺴوب ،أي اﻝوﻋﻲ ﺒﺨطوات اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘراﻜﻴب.
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 -3اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ):( Contextual Knowledge
وﻫذﻩ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺘﻀﻤن أﻨواع ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎرف وﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ -اﻝوﻋﻲ ﺒﺸروط :أي إدراك ظروف ﺘﻌﻠم ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ أو إﻋطﺎء ﺸروط ﻝﺤدوث ﺘﻌﻠم أو ﺴﻠوك
ﻤﻌﻴن ،إذ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻬذا اﻝﺴﻠوك وﻝﻬذا اﻝﻤوﻗف أن ﻴﺤدث إذا ﻝم ﻴﻜن ﻫﻨﺎك ظروف أو ﺸروط ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻝﺤدوﺜﻪ.
ب -إدراك أﺴﺒﺎب :إذ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺘﻌﻠم أن ﻴﻔﻬم ﻤوﻗف ﻤﻌﻴن إﻻ إذا أدرك أﺴﺒﺎب ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝوﺠود ﺸﻲء
ﻤﺎ.
ج -إﻋطﺎء ﻤﺒررات :وﻴﻘﺼد ﺒذﻝك وﻀﻊ ﻤﺒررات ﻝﺤدوث ظﺎﻫرة ﻤﻌﻴﻨﺔ ،وﺘوﻀﻴﺢ ﻨﻘﺎط اﻝﻀﻌف ﻓﻲ
ﺘﻠك اﻝظﺎﻫرة أو اﻝﻤوﻗف ،أي ﺘوﻀﻴﺢ ﻝﻤﺎذا ﻝم ﻴﺘﻤﻜن اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻤن ﺤل ﻤﺴﺄﻝﺔ.
د -ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻴﻴر :أي ﺒﻤﻌﻨﻰ وﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴر أو وﺤدات ﻝﻠﻘﻴﺎس ،ﻓﻤﺜﻼً ﻝﻜﻲ ﻴﺤدث ﺘﻔﺎﻋل ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن
ﺘﺘوﻓر ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻓﻲ ﻤواد اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺤﺘﻰ ﻴﺤدث ﻫذا اﻝﺘﻔﺎﻋل.

ه -ﺤل ﻤﺸﻜﻼت :ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻓﻬم اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ أو اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻨﻤطﻴﺔ أو ﻏﻴر ﻨﻤطﻴﺔ وﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺤﻠﻬﺎ
ﺒﺎﺴﺘﺨدام إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ وﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻨﻤطﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻤرت ﺴﺎﺒﻘًﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻌﻠم وﻴﺴﺘطﻴﻊ
أن ﻴﺴﺘﻌﻴن ﺒﺨطوات اﻝﺤل ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ.
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻴﺸﻴر ﻋﻔﺎﻨﺔ واﻝﺨزﻨدار ) (135:2004إﻝﻰ اﻝﻤﻜون اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻤﻜوﻨﺎت ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ

وﻫو  :اﻝﺘﻨظﻴم اﻝذاﺘﻲ ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ:
وﻴﺘﻀﻤن ﻫذا اﻝﻤﻜون ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع رﺌﻴﺴﺔ ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 -1إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ):( Management of Knowledge
وﻫذﻩ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺘﻀﻤن أﻨواع ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎرف وﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ -ﺘﺤدﻴد اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت :إي اﺨﺘﻴﺎر إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺤددة ذات ﻗﻴﻤﺔ وﻓﺎﺌدة ﻹدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﺘﺨطﻴط ﻝﻬﺎ.
ب -وﻀﻊ ﺨطط :ﺤﻴث ﺘﺘطﻠب إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻀﻊ ﺨطط ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ.
ج -ﺒﻨﺎء ﺨطوات :وﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى ﻴﺘطﻠب ﺘﻜوﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨطوات اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻹﻨﺠﺎز ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ.
د -إدراك ﻋﻼﻗﺎت :وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻬم اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﺠواﻨب اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻤوﻗف اﻝﻤﻌرﻓﻲ ،ﻓﻼ
ﻴﻤﻜن ﻝﻤﺘﻌﻠم أن ﻴﻌﻲ اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﺒدون أن ﻴدرك ﺘﺴﻠﺴل ﺘﻠك اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ
ﺒﻴن ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ وﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ.
ه -ﺘﻬﻴﺌﺔ ظروف :ﻝﻜﻲ ﻴﺘم إﻨﺠﺎز اﻝﻤﻬﻤﺔ ٕواﺘﻘﺎﻨﻬﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﺘوﻓر اﻝظروف أو اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﺼﻔﻲ اﻝﻤﻼﺌم
ﻝﺘﺤﺼﻴل ﺘﻠك اﻝﻤﻬﻤﺔ.
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 -2ﺘﻘوﻴم اﻝﻤﻌرﻓﺔ ):( Evaluation Knowledge
وﻫذﻩ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺘﻀﻤن أﻨواع ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎرف وﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ -ﺘﻌدﻴل ﻨﻤط :وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن ﻴﻘوم اﻝﻤﺘﻌﻠم ﺒﺘﻌدﻴل أﺴﻠوب ﺘﻌﻠﻤﻪ أو أﻨﻤﺎط اﻝﺴﻠوك اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ
وﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﻐﻴﻴر ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ ﻀوء ﻤﺒررات ﻤﻘﻨﻌﺔ.
ب -ﺘﺒدﻴل إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ :ﻗد ﻴرى اﻝﻤﺘﻌﻠم أن اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف ﻝم ﺘﻜن ﻤﻔﻴدة
ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗدراﺘﻪ وﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن ﻤﻬﺎراﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ أو ﻤوﻗف ﻤﺤدد ،ﻓﻴﻠﺠﺄ اﻝﻤﺘﻌﻠم إﻝﻰ ﺘﻌدﻴل
ﺘﻠك اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺄﺨرى أﻜﺜر ﻓﺎﺌدة.
ج -ﺘﺤﺴﻴن ﺴﻴﺎق :ﺒﻌد أن ﻴﺴﺘﺨدم اﻝﻤﺘﻌﻠم أﺴﻠوب ﻤﻌﻴن ﻓﻲ طرح أﻓﻜﺎرﻩ ﻓﻲ أﺴﻠوب ﻤﺤدد ،وﻴﺠد أن
ﻤﻌﺒر ﻴﻠﺠﺄ إﻝﻰ إﻋﺎدة ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺴﻴﺎق ﺒﺼورة أﻓﻀل ﺒﺎﺴﺘﺨدام
ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻝم ﻴﻜن ﻤﻘﻨﻌﺎً أو
اً

أﺴﻠوب ﻤﻌﻴن ﻓﻲ طرح اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن ﺴﻴﺎق اﻝﻤوﻀوع ﻝﻴﺼﺒﺢ ﺠذاﺒﺎً و ﻤﻘﻨﻌﺎً.

د -اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺤل :وﻫو أﺴﻠوب ﻴﺴﺘﺨدﻤﻪ اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﺼﺤﺔ ﻤوﻀوع أو ﻓﻜرة ﻤﻌﻴﻨﺔ أو ﻓرﻀﻴﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ،وذﻝك ﻹﻋطﺎء ﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﺨطوات اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ.
 -3ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻌرﻓﺔ ):( Regulation Knowledge
وﻫذﻩ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺘﻀﻤن أﻨواع ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎرف وﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ -إﻋﺎدة ﻤﺨطط :ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻜﺸف ﻋن ﻨﻘﺎط اﻝﻘوة واﻝﻀﻌف ﻝﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻤﺘﻌﻠم إﻋﺎدة ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺨطط
أو اﻝﺨطوات اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم أو اﻝﺘﻔﻜﻴر وذﻝك ﺒﻌد أن ﻴﻀﻊ ﻴدﻩ ﻋﻠﻰ أﺨطﺎء ﻋدم
وﺼوﻝﻪ إﻝﻰ اﻷﻫداف اﻝﻤطﻠوﺒﺔ.
ب -ﺘﻌدﻴل ﻨﺘﺎﺠﺎت :ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻤﺘﻌﻠم ﺘﻌدﻴل ﻨﺘﺎﺠﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝراﺠﻌﺔ اﻝﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ
اﻝﺼﻔﻴﺔ أو ﻤن ﺨﻼل ﺘﻌدﻴل ﻨﻔﺴﻪ.
ج -ﺘوﻀﻴﺢ أﺨطﺎء :وﻴﻌﻨﻲ ذﻝك ﺘوﻀﻴﺢ اﻷﺨطﺎء وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤدوﺜﻬﺎ أﻴن ﺘﺤدث وﻤﺘﻰ ﺘﺤدث ،وذﻝك ﻤن
أﺠل ﺘﻼﺸﻴﻬﺎ واﻝﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴرﻩ أو ﻓﻲ أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌﻠم اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ.
د -ﻋﻤل ﻤﻌﺎﻝﺠﺎت :وﻴﻘﺼد ﺒذﻝك إﺠراء ﻤﻌﺎﻝﺠﺎت ﻓورﻴﺔ ﻝﺨطوات اﻝﺘﻌﻠم أو ﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ
ﻓﻲ ﺤل ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺜﻼً وذﻝك ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ.

ه -ﺘﻨظﻴم ﺘﻔﻜﻴر :وﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى ﻴﻌد أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن ﻴﻘوم اﻝﻤﺘﻌﻠم
ﺒﺘﻨظﻴم ﺘﻔﻜﻴرﻩ ﻤن ﺤﻴن ﻵﺨر ﺒﺼورة ﺸﺎﻤﻠﺔ ،وذﻝك طﺒﻘًﺎ ﻝﻠظروف واﻷﺤوال اﻝﺘﻲ ﻴﻤر ﺒﻬﺎ.
وﻴرى اﻝﺒﺎﺤث أن اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻴﺠب أن ﻴدرك ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻔﻜﻴر وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻫو ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ
اﻝﺘﻌﻠم ،وﻜذﻝك ﻴﺠب أن ﺘﻜون ﻝدى اﻝﻤﺘﻌﻠم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋن اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻌﻠم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺨﺘﺎر
أﻨﺴﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻪ ﻝﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤواﻗف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤر ﺒﻬﺎ.
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 ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ:
ﺒــﺎﻝرﻏم ﻤــن اﺨــﺘﻼف اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن ﺤــول اﻝﺠــذور اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ ﻝظﻬــور ﻤﻔﻬــوم ﻤــﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ،وﺘﻌــدد ﺘﻌرﻴﻔــﺎت ﻫــذا
اﻝﻤﻔﻬــوم ،إﻻ 
أن ﻤﺠﻤــل ﻫــذﻩ اﻝﺘﻌرﻴﻔــﺎت ﺘؤﻜــد أن ﻤﻔﻬــوم ﻤــﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻴـرﺘﺒط ﺒﺜﻼﺜــﺔ أﺼــﻨﺎف ﻤــن اﻝﺴــﻠوك
اﻝﻌﺎم ﻜﻤﺎ ذﻜرﻫﺎ ﻋﺒﻴد وﻋﻔﺎﻨﺔ) (91 :2003وﻫﻲ:
أ -ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻔرد ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻜرﻩ اﻝﺸﺨﺼﻲ وﻤدى دﻗﺘﻪ ﻓﻲ وﺼف ﺘﻔﻜﻴرﻩ.
ب -اﻝﺘﺤﻜم واﻝﻀﺒط اﻝذاﺘﻲ وﻤدى ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻔرد ﻝﻤﺎ ﻴﻘوم ﺒﻪ ﻋﻨد اﻨﺸﻐﺎﻝﻪ ﺒﻌﻤل ﻋﻘﻠﻲ ﻤﺜل ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ
وﻤراﻗﺒﺔ ﺠودة اﺴﺘﺨدام اﻝﻔرد ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻫدي ٕوارﺸﺎد ﻨﺸﺎطﻪ اﻝذﻫﻨﻲ ﻓﻲ ﺤل ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ.
ج -ﻤﻌﺘﻘــدات اﻝﻔــرد وﺤدﺴــﻴﺎﺘﻪ اﻝوﺠداﻨﻴــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﻔﻜ ـرﻩ ﻋــن اﻝﻤﺠــﺎل اﻝــذي ﻴﻔﻜــر ﻓﻴــﻪ وﻤــدى ﺘــﺄﺜﻴر ﻫــذﻩ
اﻝﻤﻌﺘﻘدات ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴرﻩ.
ﻫذا وﻗد أﻜد اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻤن أﻤﺜﺎل  (9:1998)Beethو (28:1995)Lindstormأن اﻜﺘﺴﺎب
ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝوﻋﻲ ﺒﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋد اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻋﻠﻰ:
 اﻝﻔﻬم واﻝﺘﻌﻠم اﻻﻴﺠﺎﺒﻲ اﻝﻔﻌﺎل. اﻜﺘﺴﺎب ﻋﺎدات ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﺘﻔﻜﻴر. اﻜﺘﺴﺎب ﻤﻬﺎرات ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن اﻝﺘﻌﻠم اﻝذاﺘﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘل. اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﺘﻔﻜﻴر. ﺘﺤﺴﻴن ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻬم واﻻﺴﺘﻴﻌﺎب واﻝﺘﺨطﻴط واﻹدارة وﺤل اﻝﻤﺸﻜﻼت.ﻴﺘﻀـﺢ ﻤﻤــﺎ ﺴــﺒق أن ﻤﻬـﺎرات ﻤــﺎ ﻓــوق اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﺘﺴـﺎﻋد اﻝﻤــﺘﻌﻠم ﻋﻠــﻰ اﻜﺘﺴـﺎب ﻤﻬــﺎرات ﻋﻘﻠﻴــﺔ واﻝﻘــدرة
ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻬم واﻻﺴﺘﻴﻌﺎب ،وﻜذﻝك اﻜﺘﺴﺎب ﻋﺎدات ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﺘﻔﻜﻴر ﺒﺸﻜل ﻋﺎم.

 اﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ:
ﺒﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻝﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻨﺠد أن ﻫﻨﺎك ﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻤﻬﺎرات ﻤﺎ
وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻤﻨﻬم ﻤن ﺼﻨﻔﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﺠﺎﻝﻴن رﺌﻴﺴﻴن ﻜﺎﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:

 -1ﺘﺼﻨﻴف ﻴور وزﻤﻼﺌﻪ )  (1998اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﻓﻲ دراﺴﺔ )ﻝطف اﷲ:(656 : 2002 ،
وﻓﻴﻪ ﺘم ﺘﺼﻨف ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
أ -اﻹدارة اﻝذاﺘﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ :وﺘﺸﻤل اﻝﺘﺨطﻴط ،واﻝﺘﻨظﻴم ،واﻝﺘﻘوﻴم.
ب -اﻝﺘﻘوﻴم اﻝذاﺘﻲ ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ :وﻴﺸﻤل اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻘرﻴرﻴﺔ ،واﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻹﺠراﺌﻴﺔ ،واﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺸرطﻴﺔ.

 -2ﺘﺼﻨﻴف ﻜﻠو ) (1982اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﻓﻲ دراﺴﺔ )اﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ واﻝﻔرﺤﺎﺘﻲ:(110 :2004 ،
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وﻓﻴﻪ ﺘم ﺘﺼﻨف ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
أ-

وﻋﻲ اﻝﻔرد ﺒﺘﻔﻜﻴرﻩ وﺘﻔﻜﻴر اﻵﺨرﻴن ،وﻴﺤدد ذﻝك ﻜم اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻤﺨزوﻨﺔ داﺨل اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﺨﺒرﺘﻪ ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن.

ب -اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ :وﺘﺘﻀﻤن ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻻﺠراءات ﻴﻘوم ﺒﻬﻤﺎ اﻝﻔرد وﻫﻤﺎ:
 اﻝﺘﻨظﻴم اﻻﺠراﺌﻲ :وﻴﻌﻨﻲ ﻤدى ﻨﺠﺎح اﻝﻔرد ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ وﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤل اﻝﻤطﻠوب ﻝﻠﻤﻬﻤﺔ ،وﺘرﺘﻴباﻝﺨطوات اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻝﻬﺎ.
 اﻝوﻋﻲ اﻻﺠراﺌﻲ :وﺘﺤدد ﻤدي ﻨﺠﺎح اﻝﻔرد ﻓﻲ ﻤراﺠﻌﺔ ﺨطوات اﻝﻌﻤل وﺘﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وﺘوﻗﻊ ﻤﺎﺴﺘﻜون ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ.
وﻫﻨﺎك ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻤن ﺼﻨف ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﺎﻻت رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:

 -1ﺘﺼﻨﻴف ﻤﺎرزاﻨو وزﻤﻼﺌﻪ )  ( 1998اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﻓﻲ دراﺴﺔ )ﻤﺤﺴن:(100 :2005 ،
وﻓﻴﻪ ﺘم ﺘﺼﻨف ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
أ -ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻨظﻴم اﻝذاﺘﻲ :وﺘﺘﻀﻤن:
 اﻝوﻋﻲ ﺒﻘرار إﻨﺠﺎز اﻝﻤﻬﺎم اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ. اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﺤو اﻝﻤﻬﺎم اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ. ﻀﺒط اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺒﺈﻨﺠﺎز اﻝﻤﻬﺎم اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ.ب -اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻼزﻤﺔ ﻷداء اﻝﻤﻬﺎم اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ :وﺘﺸﻤل:
 اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻘرﻴرﻴﺔ. اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻹﺠراﺌﻴﺔ. اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺸرطﻴﺔ.ج -ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﺤﻜم اﻹﺠراﺌﻲ )اﻝﺘﻨﻔﻴذي( :وﺘﺸﻤل:
 ﻤﻬﺎرات ﺘﻘوﻴم اﻝطﻼب ﻝﻤﻌﺎرﻓﻬم ﻗﺒل وأﺜﻨﺎء وﺒﻌد اﻝﻤﻬﺎم. ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻤﺘﻌﻤد واﻝﻤﺘروي ﻝﺨطوات واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت إﻨﺠﺎز اﻝﻤﻬﺎم. -ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻼزﻤﺔ ﻹﻜﻤﺎل اﻝﻤﻬﺎم وﻀﺒط وﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺘﻌﻠم ٕواﻨﺠﺎز اﻝﻤﻬﺎم.

 -2ﺘﺼﻨﻴف وﻝﻴم ﻋﺒﻴد):(7:2000

واﻝذي ﻴرى 
أن ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺘﻀﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع ﻤن اﻝﺴﻠوك اﻝﻌﻘﻠﻲ ﻫﻲ:
أ -ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻔرد ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻜرﻩ اﻝﺸﺨﺼﻲ وﻤدى دﻗﺘﻪ ﻓﻲ وﺼف ﺘﻔﻜﻴرﻩ.
ب -اﻝﺘﺤﻜم واﻝﻀﺒط اﻝذاﺘﻲ وﻤدى ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻔرد ﻝﻤﺎ ﻴﻘوم ﺒﻪ ﻋﻨد اﻨﺸﻐﺎﻝﻪ ﺒﻌﻤل ﻋﻘﻠﻲ ﻤﺜل ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻤﻌﻴﻨﺔ وﻤراﻗﺒﺔ ﺠودة اﺴﺘﺨدام اﻝﻔرد ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ إرﺸﺎد ﻨﺸﺎطﻪ اﻝذﻫﻨﻲ ﻝﺤل اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ.

31

ج -ﻤﻌﺘﻘدات اﻝﻔرد وﺤدﺴﻴﺎﺘﻪ اﻝوﺠداﻨﻴﺔ ﻓﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻔﻜرﻩ ﻋن اﻝﻤﺠﺎل اﻝذي ﻴﻔﻜر ﻓﻴﻪ وﻤدى ﺘﺄﺜﻴر ﻫذﻩ
اﻝﻤﻌﺘﻘدات ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴرﻩ.
 -3ﺘﺼﻨﻴف ﺠروان) :(50-48 :1999واﻝذي ﺼﻨف ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﺎﻻت رﺌﻴﺴﺔ ﻤن
اﻝﻤﻬﺎرات وﻫﻲ ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﺨطﻴط وﻤﻬﺎرات اﻝﻤراﻗﺒﺔ واﻝﺘﺤﻜم وﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻘﻴﻴم وﻴﻨدرج ﺘﺤت ﻜل ﻤﺠﺎل
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻜﺎﻻﺘﻲ:
أ -ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﺨطﻴط ):(Planning
وﺘﻌﻨﻲ وﻀﻊ اﻝﺨطط واﻷﻫداف وﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺼﺎدر اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻗﺒل اﻝﺘﻌﻠم ،وﺘﺸﻴر إﻝﻰ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺘﻌﻤدة
اﻝﺘﻲ ﺘﻨظم ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻌﻠم ،وﺘﺘﻀﻤن اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 .1ﺘﺤدﻴد اﻝﻬدف اﻝﻤراد ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺘﺤدﻴداً دﻗﻴﻘﺎً.

 .2اﺨﺘﻴﺎر اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻬﻤﺔ اﻝﻤطﻠوب ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ.
 .3ﺘرﺘﻴب ﺘﺴﻠﺴل اﻝﺨطوات أو اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت.
 .4ﺘﺤدﻴد اﻝﺼﻌوﺒﺎت واﻷﺨطﺎء اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
 .5ﺘﺤدﻴد طرق ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺼﻌوﺒﺎت.
 .6ﺘﺤدﻴد اﻝوﻗت اﻝﻼزم ﻝﻠﺘﻌﻠم.
 .7اﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤرﻏوﺒﺔ.
ب -ﻤﻬﺎرات اﻝﻤراﻗﺒﺔ واﻝﺘﺤﻜم ):(Monitoring and Controlling
وﺘﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻀﺒط وﻤراﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺨطﺔ اﻝﻤﺤددة ﺴﻠﻔﺎً وﺘﺘﻀﻤن اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 .1اﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻬدف ﻓﻲ ﺒؤرة اﻻﻫﺘﻤﺎم.
 .2ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘق ﻫدف ﻓرﻋﻲ.
 .3اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﺴل اﻝﺨطوات أو اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت.
 .4ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺘﻰ ﻴﺠب اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ.
 .5اﻜﺘﺸﺎف اﻝﻌﻘﺒﺎت واﻷﺨطﺎء.
 .6ﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺒﺎت ،واﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻷﺨطﺎء.
ج -ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻘوﻴم):(Evaluation
وﺘﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻤدى ﺘﺤﻘق اﻷﻫداف اﻝﻤﺤددة ﺴﻠﻔﺎً أو ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ
ﻤﻊ اﻷﻫداف اﻝﻤﻌدة ﻤﺴﺒﻘﺎ ،وﻫﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 .1ﺘﻘوﻴم ﻤدى ﺘﺤﻘق اﻷﻫداف.
 .2اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ دﻗﺔ وﻜﻔﺎءة اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ.
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 .3ﺘﻘوﻴم ﻤدى ﻤﻼﺌﻤﺔ اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤت.
 .4ﺘﻘوﻴم ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌوﺒﺎت واﻷﺨطﺎء.
 .5ﺘﻘوﻴم ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﺨطﺔ أو اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ.
ﻤن اﻝﻌرض اﻝﺴﺎﺒق ﻝﺘﺼﻨﻴف ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻨﺴﺘﺨﻠص ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 -1ﻴﺠب وﻀﻊ اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻓﻲ ﻤواﻗف طﺒﻴﻌﻴﺔ وﻤﺸﻜﻼت ﺘﺴﺘدﻋﻲ ﻗﻴﺎﻤﻬم ﺒﺄﻨﺸطﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﻔﻜﻴر ﺘﻨﻤﻲ
ﻝدﻴﻬم اﺴﺘﺨدام أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌﻠم واﻝﻀﺒط واﻝﺘﻘوﻴم اﻝذاﺘﻲ واﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ أﺤد ﻤﺤددات اﻝﺘﻔﻜﻴر
اﻝﻔﻌﺎل.
 -2ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ وﻋﻲ اﻝﺘﻠﻤﻴذ ٕوادراﻜﻪ ﻝﻤﺎ ﻴﻘوم ﺒﺘﻌﻠﻤﻪ وﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ وﻀﻊ ﺨطط
ﻤﺤددة ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدف ﻤن ﺘﻌﻠﻤﻪ ،وﻜذﻝك ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا
اﻝﻬدف ٕواﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌدﻴل ﻫذﻩ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﺨﺘﻴﺎر اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺠدﻴدة وﻜذﻝك ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤراﺠﻌﺔ
وﺘﻘوﻴم ذاﺘﻪ.

ﻏﻴﺒﺔ ﻋن اﻝﻌﻘل أو ٍ
 -3ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻔﻬوم ﻓردي ﺨﺎﻀﻊ ﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﺘﻠﻤﻴذ ذاﺘﻪ ،وﻻ ﺘﺤدث ﻓﻲ ٍ
ﻏﻔﻠﺔ
ﺒل ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻴﻘظﺔ اﻝﺘﻠﻤﻴذ ووﻋﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤدرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴط ﺒﻪ ،وﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺤل
اﻝﻤﺸﻜﻼت ،وذﻝك ﻝﻘدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻜم واﻝﺴﻴطرة ﺒﺨطط ﻤﻨظﻤﺔ وﻤوﺠﻬﺔ.
 -4إن اﺴﺘﺨدام ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻴﺠﻌل اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺘﺤول ﻤن ﺘﺤﺼﻴل ﻜم
ﻤﻌرﻓﻲ إﻝﻰ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺎﻝﺒﺤث اﻝذاﺘﻲ ،وﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﻤﻜن ﺨﻠق وﻋﻲ ﻝدى اﻝﻤﺘﻌﻠم
ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻪ اﻝﺘﻔﻜﻴرﻴﺔ ،وﻫذا ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻝطﺎﻝب إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻝذي ﺨطط ﻝﻪ وﺘﻘوﻴم
اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﻘق ﺒﻬﺎ ﻫذا اﻝﻬدف ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓوق اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻫو ﻋﻤﻠﻴﺔ أو
إﺠراء داﺨﻠﻲ ﻴﻘوم اﻝﻤﺘﻌﻠم ﺒﻪ ،وﻗد ﻻ ﻴﻌﻲ اﻝﻤﺘﻌﻠم أﻨﻪ ﻴﻘوم ﺒﻪ ،ﻓﻤﺜﻼً ﻝو طرﺤﻨﺎ ﺴؤاﻻً ﻤﺎ ﻋﻠﻰ

اﻝﻤﺘﻌﻠم واﺴﺘﻐرق وﻗت ﻗﺒل اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻓﺴوف ﻴﻜون ﺘﻔﺴﻴرﻨﺎ ﻝﻠوﻗت اﻝﻤﺴﺘﻐرق ﻓﻲ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻫو واﺤد ﻤن

اﺜﻨﻴن ،إﻤﺎ 
أن اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻻ ﻴﻌرف إﺠﺎﺒﺔ اﻝﺴؤال أو أن اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻗد ﻴﻘوم ﺒﻤراﺠﻌﺔ اﻹﺠﺎﺒﺔ وﺘﻨظﻴم
ﺨطوات ﺘﻔﻜﻴرﻩ.
وﻗد ﺘﺒﻨﻰ اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺘﺼﻨﻴف ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻷﺨﻴر ﻝﺠروان واﻝذي ﻴﺘﻀﻤن ﺜﻼﺜﺔ
ﻤﻬﺎرات رﺌﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ ﻤﻬﺎرة اﻝﺘﺨطﻴط وﻤﻬﺎرة اﻝﻤراﻗﺒﺔ واﻝﺘﺤﻜم وﻤﻬﺎرة اﻝﺘﻘوﻴم وﻴﻨدرج ﺘﺤت ﻜل ﻤﻬﺎرة ﻤﺠﻤوﻋﺔ
ﻤن اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻔرﻋﻴﺔ ،وﻗد ﺘﺒﻨﻰ اﻝﺒﺎﺤث ﻫذا اﻝﺘﺼﻨﻴف ﻨظ اًر ﻝﻤﻼﺌﻤﺘﻪ ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث
وﺴوف ﺘﻘﺘﺼر ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠزء ﻤن اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻔرﻋﻴﺔ ،وﻹﺘﻤﺎم اﻝدراﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴم ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺒﻨﺎء

ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻝﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤراد ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وذﻝك ﻝﻼﺴﺘﻨﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎء اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ
ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ وﻤﻠﺤق رﻗم ) ،(4ﻷن اﻝﺒﺎﺤث اﻗﺘﺼر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝوﺤدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ )وﺤدة
اﻷﻨظﻤﺔ( ﻤن ﻜﺘﺎب اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻝﻠﺼف اﻝﻌﺎﺸر وﻝﺘدرﻴس ﻫذﻩ اﻝوﺤدة ﻤن أﺠل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء
اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدي اﻝطﻠﺒﺔ ﻴﻠزم ﻤﻬﺎرة اﻝﺘﺨطﻴط وﻤﻬﺎرة اﻝﻤراﻗﺒﺔ واﻝﺘﺤﻜم وﻤﻬﺎرة اﻝﺘﻘوﻴم ،ﻓﻤﻬﺎرة اﻝﺘﺨطﻴط ﺘﻠزم ﻤن
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أﺠل اﻷﻋداد اﻝﺠﻴد ﻝدراﺴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝوﺤدة ،أﻤﺎ ﻤﻬﺎرة اﻝﻤراﻗﺒﺔ واﻝﺘﺤﻜم ﻓﺘﻠزم ﻤن
أﺠل ﺘﻨﻔﻴذ ﻫذﻩ اﻷﻨظﻤﺔ وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻜﻤﺎ ﻝوﻜﺎن اﻝﺘطﺒﻴق ﻋﻠﻰ أرض اﻝواﻗﻊ ﻓﻌﻠﻴﺎً،
وﺘﻠزم ﻤﻬﺎرة اﻝﺘﻘوﻴم ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﻋﻤل اﻷﻨظﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻴد وﻓﻌﺎل وﻤﻼﺤظﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ وﻋﻤل ﺘﻐذﻴﻪ راﺠﻌﻪ
ﻝﻸﻨظﻤﺔ وذﻝك ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻜﻤﺎ ﻝو ﺘم ﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻷﻨظﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ.

 اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ:
ﻴﻌرف اﻝﺒﺎﺤث اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺠـراءات اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـود اﻝﻔـرد إﻝـﻰ اﻝـﺘﻤﻜن ﻤـن
اﻝوﻋﻰ ﺒﺘﻔﻜﻴرﻩ ،وﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ،وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوظﻴﻔﻬﻤﺎ ،وﻤراﻗﺒﺘﻬﻤﺎ ،وﺘﻘوﻴﻤﻬﻤﺎ.
وﺒﻤراﺠﻌــﺔ اﻷدب اﻝﺘرﺒ ــوي ،واﺴ ــﺘﻘراء اﻝﻌدﻴ ــد ﻤ ــن اﻝد ارﺴ ــﺎت واﻝﺒﺤ ــوث اﻝﺘ ــﻲ اﻫﺘﻤ ــت ﺒﺘﻨﻤﻴ ــﺔ ﻤ ــﺎ وراء
اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺒﻴن أن اﺴﺘﺨدام اﻝطﻼب ﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓـﻲ ﻤواﻗـف اﻝﺘﻌﻠـﻴم
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺒﻌث ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴر وﻴﻤﻜن أن ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 .1ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو دراﺴﺔ اﻝﻤﺎدة اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ)اﻝرﻴﺎﺸﻲ و ﻤراد.(85 :1998 ،
 .2ﺘﺤﺴﻴن ﻗدرة اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ)ﺒﻬﻠول.(96: 2004 ،
 .3اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻤواﻗف اﻝﺘﻌﻠم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ)ﻋﻠﻲ.(124: 2004 ،
 .4زﻴﺎدة ﻗدرة اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻴﺎر اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ واﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ)ﻋﻠﻲ.(124: 2004 ،
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ﻓﺎن اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﻤد اﻝﻤﺘﻌﻠم ﺒﺎﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝراﺠﻌـﺔ ﻋـن أداﺌـﻪ ،ﻤﻤـﺎ ﻴﺴـﺎﻋدﻩ
ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﺠواﻨب اﻝﻘوة وﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ،وﻤﻌرﻓـﺔ ﺠواﻨـب اﻝﻀـﻌف ،وﺘﺤـري أﺴـﺒﺎﺒﻬﺎ ،وﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﺘﺠﻨﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ
اﻝﻤواﻗف اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠم اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار ،ﺤﻴث ﻴﻘوم اﻝﻤﺘﻌﻠم ﺒﺘﻘوﻴم ذاﺘـﻪ ﺒﻨﻔﺴـﻪ ،واﻝﺤﻜـم ﻋﻠـﻰ
ﻤدى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤواﻗف اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ.
وﻗ ـ ــد اﻗﺘ ـ ــرح ﺒﻌ ـ ــض اﻝﺒ ـ ــﺎﺤﺜﻴن ﻤ ـ ــن أﻤﺜ ـ ــﺎل  (95:2001)Kochو  (116:2000)Humelﺒﻌ ـ ــض
اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻨﻬﺎ-:
 .1اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺨراﺌط اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم.
 .2اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻌﺼف اﻝذﻫﻨﻲ.
 .3اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﺒﺄ ،ﻻﺤظ ،اﺸرح.
 .4ا اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺘﻔﻜﻴر ﻝﻨﻤوذج ﻻﺤظ ،اﻋﻜس ،اﺸرح.
 .5اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝذاﺘﻲ.
 .6اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺼﻴﺎﻏﺔ أﻓﻜﺎر وأﻗوال اﻝطﻼب.
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 .7اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻌب اﻷدوار.
 .8اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺘﻘﺎرﻴر واﻝﻤذﻜرات اﻝﻴوﻤﻴﺔ.
 .9اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﻘﺼدي اﻝواﻋﻲ.
 .10اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘوﻝﻴد اﻷﺴﺌﻠﺔ.
 .11اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ إﻋطﺎء اﻝﺜﻘﺔ واﻝﺘﻘدﻴر.
 .12اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝرﺴوم اﻝﺘﺨطﻴطﻴﺔ.
 .13اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻔﺴﻴر.
 .14اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋدم ﻗﺒول ﻜﻠﻤﺔ ﻻ أﺴﺘطﻴﻊ.
 .15اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ.
 .16اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘدرﻴس اﻷﻗران.
 .17اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة.
وﻤن ﺨﻼل ﻋرض اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ أﺨﺘﺎر اﻝﺒﺎﺤث اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﺼﻨف ﻜﺄﺤد
اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدي اﻝطﻠﺒﺔ.
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اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻝث :اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ
 ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ:
ﺘﻌددت اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻓﻬﻨﺎك ﻤن ﻴراﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﻤدﺨل ﻤﻨظوﻤﻲ ﻝﺘﺨطﻴط
ٕواﻨﺘﺎج ﻤواد ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ،وآﺨرون ﻴﺸﻴرون إﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤدﺨل ﻤﻨظوﻤﻲ ﻝﺘﺨطﻴط وﺘطوﻴر وﺘﻘﻴﻴم ٕوادارة

اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،وآﺨرون ﻴﺸﻴرون إﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺨطوات واﻹﺠراءات اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ
اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘطﺒﻴق اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻌﻠم اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﺸروط واﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤن ﻤﺼﺎدر وﻤواﻗف وﺒراﻤﺞ ودروس وﻤﻘررات ،وﻴﺘم ذﻝك ﻋﻠﻰ
اﻝورق ،ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺎر إﻝﻴﻪ ﺒﺄﻨﻪ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﻜﻴف ﺴﻴﺤدث اﻝﺘﻌﻠم )ﺸﺤﺎﺘﻪ.(85:2011،
وﻗد أﺸﺎرت ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﺸروط واﻝﺨﺼﺎﺌص واﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻷﺤداث اﻝﺘﻌﻠﻴم ،وﻤﺼﺎدرﻩ ،وﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ ،وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘطﺒﻴق ﻤدﺨل اﻝﻨظم اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﺤل
اﻝﻤﺸﻜﻼت واﻝذي ﻴﻀﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺘﻌﻠم ،وﺘوﺠد ﻜﺜﻴر ﻤن
اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت ﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤواد واﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻝﻜﻨﻬﺎ اﺨﺘﻠﻔت ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺸﻤول
واﻝﻌﻤق ،أو ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻷﻫداف وﻨواﺘﺞ اﻝﺘﻌﻠم اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ،أو ﻝﻤﺴﺘوى إﺘﻘﺎن ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ،ﻓﻤﻨﻬﺎ اﻝﺒﺴﻴط ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى
اﻝوﺤدات اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻝدروس ،وﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤرﻜب ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻘررات اﻝدراﺴﻴﺔ ،وﻻ ﻴﺼﻠﺢ اﺨﺘﻴﺎر ﻨﻤوذج
واﺤد ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤراﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﻤواﻗف اﻝﺘدرﻴﺴﻴﺔ ،وﻝﻜن ﻴﺘم اﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻀوء طﺒﻴﻌﺔ
ﻤدﺨﻼت 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
اﻝﻤﺼﻤم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،وﻗد ﺘﺘﻀﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻔرﻋﻴﺔٕ .وان اﺨﺘﻠﻔت ﻨﻤﺎذج اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ
ﺸﻜﻠﻬﺎ ،إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔق ﻓﻲ ﺠوﻫرﻫﺎ ﻤن ﺤﻴث إﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺨطوات إﺠراﺌﻴﺔ ﻤﺤددة ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺤﻠﻴل،
واﻝﺘﺼﻤﻴم واﻹﻨﺘﺎج ،ﺜم اﻝﺘطﺒﻴق ﻓﺎﻻﺴﺘﺨدام واﻝﺘﻘوﻴم.
وﻝﻠﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع رﺌﻴﺴﺔ ﻜﻤﺎ ذﻜرﻫﺎ ﻋﺜﻤﺎن ) (96:2009وﻫﻲ:
 -5ﻨﻤﺎذج ﺘوﺠﻴﻬﻴﺔ وﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد ﻤﺎ ﻴﺠب ﻋﻤﻠﻪ ﻤن إﺠراءات ﺘوﺠﻴﻬﻴﺔ ﻝﻠﺘوﺼل إﻝﻰ ﻤﻨﺘوﺠﺎت
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺤددة ﻓﻲ ظل ﺸروط ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ.
 -6ﻨﻤﺎذج وﺼﻔﻴﺔ وﺘﻬدف إﻝﻰ وﺼف ﻤﻨﺘوﺠﺎت ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘوﻓر ﺸروط ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺤددة
ﻤﺜل ﻨﻤﺎذج ﻨظرﻴﺎت اﻝﺘﻌﻠم.
 -7ﻨﻤﺎذج إﺠراﺌﻴﺔ وﺘﻬدف إﻝﻰ ﺸرح أداء ﻤﻬﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،وﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤن
اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹﺠراءات ،وﻝذﻝك ﻓﻜل ﻨﻤﺎذج اﻝﺘطوﻴر اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺘﻨدرج ﺘﺤت ﻫذا اﻝﻨوع.
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 أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ:
ﺘﺘﻤﺜل أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻜوﻨﻪ اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺤﺎﺴم ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ أو ﻋدم ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻨظم اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﻌددة ﻓﻘد أﺜﺒﺘت اﻝدراﺴﺎت ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﺴﺘﺨدام ﻨظم اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﻌددة وذﻝك
إذا أُﺤﺴن ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ٕواﻨﺘﺎﺠﻬﺎ وﻝﻜن إذا ﻝم ﺘﺼﻤم ﺒطرﻴﻘﺔ ﺠﻴدة ﺘراﻋﻲ اﻝﻤﺘﻐﻴرات واﻝﻌواﻤل اﻝﺘرﺒوﻴﺔ واﻝﻔﻨﻴﺔ،
ﻓﻠن ﺘﻘدم اﻝﻜﺜﻴر إﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠم ،ﺒل ﻗد ﺘﻘﻠل ﻤن ﺠودﺘﻪ وﺘؤدي إﻝﻰ آﺜﺎر ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝدى اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن ،ﺒل ﻗد
ﻴﻜون اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺘﻘﻠﻴدي أﺴرع وأﻜﺜر ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎداً ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ردﻴﺌﺔ اﻝﺘﺼﻤﻴم وﻫذا ﻤﺎ أدى إﻝﻰ

ذﻝك إﻝﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺠﻴد ﻝﺒراﻤﺞ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﻌددة ،وﺘوازى ﻤﻊ ﻫذا اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻫﺘﻤﺎم أﻜﺎدﻴﻤﻲ
ﺒدراﺴﺔ أﺜر اﺴﺘﺨدام ﺘﻠك اﻝﺒراﻤﺞ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق
اﻝﺘﻌﻠم اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ )اﻝطﺎﻫر.(74:2006 ،
وﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﻘول إن ﺠﻤﻴﻊ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ أﻜدت ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺒﺘﺼﻤﻴم وﺘﻨظﻴم وﺤدات اﻝﺘﻌﻠﻴم ﺒواﺴطﺔ اﻝﻜﻤﺒﻴوﺘر واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﻠوﺤدة اﻝﻤﻌدة،
واﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴوف ﺘﻐطﻴﻬﺎ اﻝوﺤدة ﻜﻤﺎ أن اﻝﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﻝﻐﻴر ﻤﺘﻘﻨﺔ ﺠﻌﻠت ﻋدد ﻤن
اﻻﻨﺘﻘﺎدات ﺘوﺠﻪ إﻝﻰ اﻝﺘﻌﻠم واﻝﺘﻌﻠﻴم ﺒﺎﻝوﺴﺎﺌط اﻝﻤﺘﻌددة ،ﻤن ﺒﻴن ﺘﻠك اﻻﻨﺘﻘﺎدات ﻫو اﻨﻌزاﻝﻴﺘﻬﺎ اﻷﻤر اﻝذي
ﻴﺘﻨﺎﻗض واﻷﻫداف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤدرﺴﻲ وﻝﻬذا ﻗدم )ﻫوﺒر( ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓﻜﺎر ﻝﻠﻤﺼﻤم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋدداً ﻤن اﻝﻨﻘﺎط وﻫﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﺘﺒﺎدل واﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ واﻝﺘﻔﺎﻋل اﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ،اﻝﺘدرﻴب اﻝﺘﺸﺎرﻜﻲ
وﺘطوﻴر اﻝﻌﻤل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ واﺴﺘﻤ اررﻴﺘﻪ ،وﻫذا ﻤﺎ ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﺼﻤﻴم ودورة ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
)اﻨﺠﻠﻴن.(56:2004 ،

 اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ:
ﺘﺘﻠﺨص ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻜﻤﺎ ذﻜرﻫﺎ رﻀوان وآﺨرون )(122:2008
ﺒﻌﻨﺼرﻴن ﻫﻤﺎ:
 -1اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ ﻤﺜل:
أ .ﺒراﻤﺞ اﻝﺘﺄﻝﻴف اﻹﺒداﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺒراﻤﺞ .Toolbook, Director
ب .ﺒراﻤﺞ اﻝرﺴم وﺘﺤرﻴر اﻝﺼور.
ج .ﺒراﻤﺞ اﻝرﺴوم اﻝﻤﺘﺤرﻜﺔ ٕواﻨﺘﺎج وﺘﺤرﻴر اﻷﻓﻼم.
د .ﺒراﻤﺞ ﺘﺴﺠﻴل وﺘﺤرﻴر اﻷﺼوات.
ه .ﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة.
 -2ﻋﻨﺎﺼر ﻤﺎدﻴﺔ ﻤﺜل:
أ .ﺠﻬﺎز ﺤﺎﺴب ﻤﺘطور ﻴﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎج ﻝﻠﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﺴﺘﺨدم ﻨظﺎم ﺘﺸﻐﻴل
ﺤدﻴث.
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ب .أﺠﻬزة ﺤﺎﺴب ﺒﻤواﺼﻔﺎت ﺤدﻴﺜﺔ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋرض اﻝﻤﻨﺘﺞ ﻝﻠطﻠﺒﺔ واﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن.
ج .ﻜﺎﻤﻴرات ﺘﺼوﻴر ﻋﺎدﻴﺔ ورﻗﻤﻴﺔ.
د .ﻤﺎﺴﺤﺎت ﻀوﺌﻴﺔ.
ه .ﻤﺸﻐﻼت أﻗراص ﻤدﻤﺠﺔ وﻤﻀﻐوطﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻘراءة واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ.
و .ﻤﻌدات وﻤﻴﻜرﻓوﻨﺎت ﺼوﺘﻴﺔ وﻏرف ﺼوت ﻤﻌزوﻝﺔ.
ز .طﺎﺒﻌﺎت وﻤﻌدات أﺨرى.
ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﻼﺤظ أن ﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﺘُﻌد ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻫذا
اﻝذي ﺠﻌل اﻝﺒﺎﺤث ﻴﺨﺘﺎر ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ.

 اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ:
إن اﻝﻐرض اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدرﻴس ،ﻫو ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠم ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﻌﻤوم ،وﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺒد أن
ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺒﺒﻌض اﻝﺨﺼﺎﺌص ﻝﺘﺤﻘﻴق ذﻝك اﻝﻐرض.
ﻝﻘد ﺤدد اﻝﻔﺎر ) (322:2004اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﺠﻴدة ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ-:
أ .ﺘﺸد اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ.
ب .ﺘﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘﻌﻠم اﻝﻬدف.
ج .ﺘﺜﻴر وﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘذﻜر اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠم.
د .ﺘﻘدم ﻤواد ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺜﻴرة.
ه .ﺘرﺸد اﻝﻤﺘﻌﻠم.
و .ﺘﻘود إﻝﻰ اﻹﻨﺠﺎز.
ز .ﺘوﻓر ﺘﻐذﻴﺔ راﺠﻌﺔ ،ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ اﻹﻨﺠﺎز.
ح .ﺘﻘوم اﻹﻨﺠﺎز.
ط .ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﺘذﻜر ،وﻨﻘل أﺜر اﻝﺘﻌﻠم.

 أﻨﻤﺎط ﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ:
ﻫﻨﺎك ﻋدد ﻤن أﻨﻤﺎط اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ،ﺘﻌرﻀت ﻝﻬﺎ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت ،ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ
دراﺴﺔ ﻗﻨدﻴل) (2009ودراﺴﺔ اﻝﻤوﺴﻰ واﻝﻤﺒﺎرك) (2005ودراﺴﺔ ﻋﻴﺎدات) (2004ﺤﻴث ﻋرﻀت ﻤﺠﻤوﻋﺔ
اﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ-:
 -1ﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﺘﻌﻠم اﻝﺨﺼوﺼﻲ :وﻴﺴﺘﺨدم ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت ،ﻝﺘﻘدﻴم وﻋرض ﻤﻔﺎﻫﻴم ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻝم ﺴﺒق
ﻝﻠطﺎﻝب أن ﺘﻌرض ﻝﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺘﺤل ﻤﺤل اﻝﻤﻌﻠم أو اﻝﻤدرس اﻝﺨﺼوﺼﻲ ،ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﺼﻤﻴم اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ،
ﺨطوة ﺨطوة  ،وﻤن ﺜم طرح اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن أن اﻝطﺎﻝب ﻗد ﻓﻬم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ
ﻝﻌرض اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ً
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ﺘم طرﺤﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝدرس ﻜذﻝك ﻴﻤﻜن ﻝﻠطﺎﻝب اﻝﻌودة إﻝﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻗد ﺘم ﺸرﺤﻬﺎ ﻝﻤراﺠﻌﺘﻬﺎ ،وﻤن ﺜم
اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن أﺴﺌﻠﺘﻬﺎ.
 -2ﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة :وﺘﻌﺘﺒر ﻤن أﻓﻀل وأﻗوى اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ،إذا ﺘﻤت ﺒرﻤﺠﺘﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ
ﺠﻴدة ،ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ  ،اﻝﺘﻲ ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ أن اﻝطﺎﻝب ﻴﺘﻌﻠم ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ،
وﻓﻴﻬﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠطﺎﻝب اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺨﻴﺎرات اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﻨﺠﺎز اﻝﺘﺠرﺒﺔ ،ﻓﺎﻝطﺎﻝب ﻴﺘﻌﻠم ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺠرﺒﺔ واﻝﺨطﺄ
ٕواﻋﺎدة اﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ ،وﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻴﺘﻌﻠم اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤراد ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ،واﻝﺘﻲ ﺼﻤﻤت ﺘﻠك اﻝﺘﺠرﺒﺔ ﻤن أﺠﻠﻪ ،ﻴﺴﺘﺨدم
ﻤﺜل ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺼﻌب أو ﻴﺴﺘﺤﻴل إﺠراء اﻝﺘﺠرﺒﺔ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ اﻝﻌﻤﻠﻲ.
 -3ﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻷﻝﻌﺎب اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ :وﻫﻲ ﻤن اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﻤﻬﻤﺔ ،ﻝﺸد اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝطﻼب وﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬم
اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨدام ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤواد اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
 -4ﺒرﻤﺠﻴﺎت ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻼت :ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت ﺒطرح ﻤﺴﺄﻝﺔ ،أو ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﺨدم وﻋﻠﻴﻪ إﻴﺠﺎد
اﻝﺤل ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎً ﻤن اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت وﻤﻔﺎﻫﻴم ،وﻴﻤﻜن ﻜذﻝك اﺴﺘﺨدام ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت
ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤواد اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻌﻤرﻴﺔ.

 -5ﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺨﺎص اﻝﻤﺘﻔﺎﻋل :وﺘﻘدم ﻫذﻩ اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﻤواد اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻓﻘرات أو ﺼﻔﺤﺎت
ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺔ اﻝﻌرض ،ﻤﺘﺒوﻋﺔ ﺒﺄﺴﺌﻠﺔ ،وﺘﻐذﻴﺔ راﺠﻌﺔ ،وﻻ ﻴﺘم اﻝﺘﻌﻠم وﻓﻘﺎً ﻝﻬذﻩ اﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ ،إﻻ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋل
اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻤﻊ اﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ.
ﻤﻴز ﻤن اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻝطﺎﻝب
 -6ﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﺘدرﻴب ﻻﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻬﺎرة :وﺘﻘدم ﻫذﻩ اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت ﻨﻤطﺎً ﻤ اً
ﻴز ﻝﻤدى ﺼﺤﺔ أو ﺨطﺄ اﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ،وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺨطﺄ ﻴﺤﺼل
واﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺴرﻴﻊ ،ﺜم ﺘﻌطﻴﻪ اﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ ﺘﻌز ًا
اﻝطﺎﻝب ﻋﻠﻰ ﻓرﺼﺔ أﺨرى ،أو إﺤﺎﻝﺘﻪ ﻤﺒﺎﺸرة إﻝﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻴﺠب ﻤراﺠﻌﺘﻬﺎ ﻗﺒل اﺴﺘﻤرار اﻝﺘدرﻴب.
 -7ﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﺤوار :وﻫﻲ ﻤن أﺤدث أﻨﻤﺎط اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻓﻴﻪ ﻴﺤدث ﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠم
واﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ ،ﺒواﺴطﺔ اﻝﺘﺤﺎور ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻠﻐﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﻫو ﻤﺎ زال ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺠرﻴب ،ﺤﻴث ﻴﻌﺘﻤد أﺴﺎﺴﺎً
ﻋﻠﻰ اﻝذﻜﺎء اﻻﺼطﻨﺎﻋﻲ ،وﻓﻴﻪ ﻴﺤﺘﺎج اﻝﺤﺎﺴب اﻵﻝﻲ وﺒرﻤﺠﻴﺎﺘﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﻝﻰ ﻤﺘرﺠم ُﻴ َﻤ ﻜن اﻝﺤﺎﺴب اﻵﻝﻲ
ﻤن ﻓﻬم اﻝﻠﻐﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ .
ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌرض اﻝﺴﺎﺒق ﻴﺘﻀﺢ أن اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﺸﻜل ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ وﻫذا اﻝذي ﺠﻌل اﻝﺒﺎﺤث ﻴﺨﺘﺎر اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ.

 ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺼﻤﻴم ﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ:
ﺘﻨﺎوﻝت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﺼﻤﻴم اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ،وأﻜدت ﻋﻠﻰ وﺠوب
ﺘواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﻤﺼﻤﻤﺔ ،اﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘم ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻀﻤن اﻝﻤواﻗف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻤن ﺒﻴن ﺘﻠك
اﻝدراﺴﺎت دراﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد) (2005ودراﺴﺔ زﻴﺘون) (2004ودراﺴﺔ اﻝﻔﺎر)(2004ﺤﻴث أوردوا اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر
اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ-:
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 .1ﻴﺠب ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ اﻝﻤﺼﻤﻤﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺴﻬل ﻗراءﺘﻬﺎ وﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ.
 .2ﻋﻨﺎﺼر اﻝرﺴوﻤﺎت واﻝﺼور ﻀﻤن اﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻻ ﺒد أن ﻴﻜون ﻝﻬﺎ أﻫداف واﻀﺤﺔ.
 .3ﺠودة ﺘﺼﻤﻴم اﻝﻨص اﻝﻤﻌروض ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﺸﺔ.
 .4ﺠودة ﺘﺼﻤﻴم اﻝﺸﺎﺸﺔ.
 .5ﻻ ﺒد أن ﺘﺴﺎﻋد اﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل أﺜر اﻝﺘﻌﻠم.
ﻘوم ﻤدى إﻨﺠﺎز اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻝﻠﻤﻬﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
 .6ﻻ ﺒد أن ﺘُ 

 .7ﻻ ﺒد أن ﺘﺴﺎﻋد اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻓﻲ ﺘذﻜر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ.

 .8ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻝﻨظرﻴﺎت ﺘرﺒوﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻋرﻀﻬﺎ ﻝﻠﻤﺤﺘوى.
 .9دﻗﺔ اﻝﻤﺤﺘوى وﺴﻼﻤﺘﻪ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ.
 .10اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻷﻨﺸطﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻘﺒوﻝﺔ.
 .11ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻗدرات اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن.
 .12ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﻝوﻗت اﻝﻤﺨﺼص ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ.
 .13ﻻ ﻴﺘطﻠب اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻤﻌرﻓﻪ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤﺎﺴب اﻵﻝﻲ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺴﺘﺨدم.
 .14ﺘوﻓر اﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝراﺠﻌﺔ اﻝﻔورﻴﺔ ﻝﻜل اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎت اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺴﺘﺨدم.
 .15ﺘﻌرض اﻷﻫداف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻜل وﻀوح.
 .16ﺘﻜﺎﻤل اﻷﻫداف ﻤﻊ اﻝﻤﺤﺘوى.
 .17ﺘﺘﻴﺢ اﺴﺘﺨدام أﺠزاء ﻤﺤددة ﻤن اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻤﻌد ﻀﻤن اﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ.
وﻗد وﺠد اﻝﺒﺎﺤث أن ﺠﻤﻴﻊ ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ وﻫذا اﻝذي
ﺸﺠﻊ اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻴﺎر ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ دون ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﺒراﻤﺞ.

 ﻨﻤﺎذج ﺘﺼﻤﻴم ﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ:
ُﻴﻌد اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ أﺤد أﻫم اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻨﺘﺎج ﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨـﻲ ،ﻜﻤـﺎ أن
ﻝﻜــل ﻤوﻗــف ﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ ﻤــﺎ ﻴﻨﺎﺴــﺒﻪ ﻤــن ﻤ ـواد ﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ وأﺠﻬ ـزة وطــرق ﻋــرض ﻝﻠﻤﺤﺘــوى اﻝد ارﺴــﻲ ،ﺤﻴــث أن ﻫــذﻩ
اﻝﺠواﻨــب ﺘﺤﺘــﺎج إﻝــﻰ وﻀــﻊ ﻤواﺼــﻔﺎت ﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻬــﺎ ﺤﺘــﻰ ﻴــﺘﻤﻜن اﻝﻤﻨﻔــذون ﻤــن إﻨﺘﺎﺠﻬــﺎ ووﻀــﻌﻬﺎ ﻓــﻲ أﻓﻀــل
ﺼورة ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ زﻴﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وﻜﻔﺎءة اﻝﻤواﻗف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﻝﻘــد اﻗﺘــرح ﺨﻤــﻴس) (58 :2003ﺘﻌرﻴﻔـﺎً ﻝﻨﻤــوذج اﻝﺘﺼــﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ ﺒﺄﻨــﻪ "ﺘﺼــور ﻋﻘﻠــﻲ ﻤﺠــرد ﻝوﺼــف
اﻹﺠراءات واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴم وﺘطوﻴرﻩ واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ إﻤﺎ ﻜﻤـﺎ
ﻫﻲ أو ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻜون وذﻝك ﺒﺼورة ﺒﺴﻴطﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل رﺴم ﺘﺨطﻴطﻲ ﻤﺼـﺤوب ﺒوﺼـف ﻝﻔظـﻲ ﻴزودﻨـﺎ
ﺒﺈط ــﺎر ﻋﻤ ــل ﻴوﺠ ــﻪ ﻫ ــذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴ ــﺎت وﻴﺴ ــﺎﻋد ﻓ ــﻲ ﺘوﻀ ــﻴﺢ اﻝﻌﻼﻗ ــﺎت وﻓﻬﻤﻬ ــﺎ وﺘﻨظﻴﻤﻬ ــﺎ وﺘﻔﺴ ــﻴرﻫﺎ وﺘﻌ ــدﻴﻠﻬﺎ
واﻜﺘﺸﺎف ﻋﻼﻗﺎت وﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺠدﻴدة ﻓﻴﻬﺎ واﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ".
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ﺨدم ﻝﺘﺼ ــﻤﻴم اﻝﻤﺼ ــﺎدر واﻝﻌﻤﻠﻴ ــﺎت واﻝﻤواﻗ ــف واﻝ ــدروس
وﺘﻌ ــددت ﻨﻤ ــﺎذج اﻝﺘﺼ ــﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤ ــﻲ اﻝﺘ ــﻲ ﺘُﺴ ــﺘَ َ
اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻤﺎذج ﺘﺼﻤﻴم ﺒـراﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨـﻲ ،ﻓﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻫـو ﺒﺴـﻴط ،وﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻫـو ﻤﻌﻘـد ،وﻤـﻊ
ذﻝك ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﺘﻜون ﻤن ﻋﻨﺎﺼـر ﻤﺸـﺘرﻜﺔ ﺘﻘﺘﻀـﻴﻬﺎ طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ  ،وﻝﻌـل اﻻﺨـﺘﻼف ﻗـد ﻨﺸـﺄ ﺒـﻴن
ﻫذﻩ اﻝﻨﻤﺎذج ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﺘﻤﺎء ﻤﺼﻤﻤﻴﻬﺎ ﻝﻤدارس ﺘرﺒوﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻨﺠد أن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨﻤﺎذج ﻗد اﺸﺘﻘت ﻤن ﻤدﺨل
اﻝــﻨظم ﻝﻠﺘﺼ ــﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ اﻝ ــذي ﻴﺘﻜ ــون ﻤــن ﻋ ــدة ﻋﻨﺎﺼــر وﻫ ــﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴ ــل ،واﻝﺘﺼــﻤﻴم ،واﻝﺘط ــوﻴر ،واﻝﺘﻨﻔﻴ ــذ،
واﻝﺘﻘوﻴم.
وﻝﻘــد َذ َﻜـ َـر ﻋزﻤــﻲ) (108:2013أن اﻝﻨﻤــوذج اﻝﻌــﺎم ﻝﺘﺼــﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠــﻴم ) (.A.D.D.I.Eﻫــو أﺴــﺎس ﺠﻤﻴــﻊ
ﻨﻤﺎذج اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،وﻫو أﺴﻠوب ﻨظﺎﻤﻲ ﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺘﺼـﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻴـزود اﻝﻤﺼـﻤم ﺒﺈطـﺎر إﺠ ارﺌـﻲ ﻴﻀـﻤن
ق ﻤــن ﻫــذا اﻝﻨﻤــوذج أﻜﺜــر
أن ﺘﻜــون اﻝﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ذات ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ وﻜﻔــﺎءة ﻓــﻲ ﺘﺤﻘﻴــق اﻷﻫــداف ،وﻝﻘــد اﺸــﺘُ َ
ﻤن ) (100ﻨﻤوذج ﻤﺨﺘﻠف ﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴم.
واﻝﻤﺼطﻠﺢ ) (.A.D.D.I.Eھو اختصار للكلمات التالية:

اﻝﺘﺤﻠﻴل(A):Analysis
اﻝﺘﺼﻤﻴم (D): Design
اﻝﺘطوﻴر(D): Development
اﻝﺘﻨﻔﻴذ (I): Implementation
اﻝﺘﻘوﻴم (E): Evaluation
واﻝﺸــﻜل) (2-2ﻴوﻀــﺢ اﻝﻤ ارﺤــل اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻝﻠﻨﻤــوذج اﻝﻌــﺎم ﻝﺘﺼــﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠــﻴم ) (.A.D.D.I.Eواﻝــذي ﻴﺘﻜــون ﻤــن
ﺨﻤس ﻤراﺤل ﺘﻌﺘﺒر ﻫﻲ اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻨﻤﺎذج اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.

اﻝﺸﻜل) :(2-2اﻝﻤراﺤل اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﻤوذج اﻝﻌﺎم ﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴم )(.A.D.D.I.E
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وﻝﻘــد وﻀــﺢ ﻋزﻤــﻲ) (117:2013ﻤﻜوﻨــﺎت اﻝﻨﻤــوذج اﻝﻌــﺎم ﻝﺘﺼــﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠــﻴم ) (.A.D.D.I.Eﺒﺎﻝﺘﻔﺼــﻴل وﻫــو
ﻴﺘﻜون ﻤن اﻝﺘﺎﻝﻲ:
اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ :اﻝﺘﺤﻠﻴل ):(Analysis
ﺘﻌﺘﺒ ــر ﻤرﺤﻠ ــﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴ ــل ﻫ ــﻲ ﺤﺠ ــر اﻷﺴ ــﺎس ﻝﺠﻤﻴ ــﻊ اﻝﻤرﺤ ــل اﻷﺨ ــرى ﻝﺘﺼ ــﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم ،وﺨ ــﻼل ﻫ ــذﻩ
اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻻﺒد ﻤن ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ،وﻤﺼدرﻫﺎ ،واﻝﺤﻠول اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻬـﺎ ،وﻗـد ﺘﺸـﻤل ﻫـذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ أﺴـﺎﻝﻴب اﻝﺒﺤـث
ﻤﺜــل ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﺤﺎﺠــﺎت ،ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻤﻬــﺎم ،وﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻤﺤﺘــوى ،وﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻔﺌــﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻬدﻓﺔ ،وﺘﺸــﻤل ﻤﺨرﺠــﺎت ﻫــذﻩ
اﻝﻤرﺤﻠــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝﻌ ــﺎدة أﻫ ــداف اﻝﺘ ــدرﻴس ،وﻗﺎﺌﻤ ــﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬــﺎم أو اﻝﻤﻔ ــﺎﻫﻴم اﻝﺘ ــﻲ ﺴ ــﻴﺘم ﺘﻌﻠﻴﻤﻬ ــﺎ ،وﺘﻌرﻴﻔـ ـﺎً ﺒﺎﻝﻤﺸ ــﻜﻠﺔ
واﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤﻌوﻗـﺎت وﺨﺼـﺎﺌص اﻝﻤـﺘﻌﻠم وﺘﺤدﻴـد ﻤـﺎ ﻴﺠـب ﻓﻌﻠـﻪ ،وﺘﻜـون ﻫـذﻩ اﻝﻤﺨرﺠـﺎت ﻤـدﺨﻼت ﻝﻤرﺤﻠـﺔ

اﻝﺘﺼــﻤﻴم ،وﻓــﻲ ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴــل ﻴﺴــﻌﻲ اﻝﻤﺼــﻤم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ إﻝــﻰ اﻹﺠﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋــدد ﻤــن اﻷﺴــﺌﻠﺔ ﻤــن ﺒﻴﻨﻬــﺎ ﻤــﺎ
ﻴﺄﺘﻲ:
• ﻤﺎ أﻫداف اﻝﻤﺤﺘوى؟
• ﻤﺎ اﻝﻤﺨرﺠﺎت أو اﻝﻜﻔﺎﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﻴظﻬرﻫﺎ اﻝطﻼب ﺘﺤﻘﻴﻘﺎً ﻝﻸﻫداف؟
• ﻜﻴف ﺴﻴﺘم ﺘﻘوﻴم اﻝﻤﺨرﺠﺎت؟
• ﻤن اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ؟
• ﻤﺎ اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴن؟
• ﻜﻴف ﺴﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻝﺤﺎﺠﺎت؟
اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ :اﻝﺘﺼﻤﻴم ):(Design
وﻴ ــﺘم ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻝﻤرﺤﻠ ــﺔ وﻀ ــﻊ اﻝﻤﺨطط ــﺎت واﻝﻤﺴ ــودات اﻷوﻝﻴ ــﺔ ﻝﺘط ــوﻴر ﻋﻤﻠﻴ ــﺔ اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم ،ﺒﺎﻹﻀ ــﺎﻓﺔ
ﻝوﺼف اﻷﺴﺎﻝﻴب واﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴـذ ﻋﻤﻠﻴﺘـﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴم واﻝـﺘﻌﻠم ،وﺘﺸـﺘﻤل ﻤﺨرﺠﺎﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ
ﻴﻠﻲ:
• ﺘﺤدﻴد أﻫداف اﻷداء )اﻷﻫداف اﻹﺠراﺌﻴﺔ( ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻫداف اﻝدرس وﻤﺨرﺠﺎت اﻝـﺘﻌﻠّم ﺒﻌﺒـﺎرات ﻗﺎﺒﻠـﺔ
ﻝﻠﻘﻴﺎس وﻤﻌﺎﻴﻴر ﻝﻸداء اﻝﻨﺎﺠﺢ ﻝﻜل ﻫدف.
• ﺘﺤدﻴد اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻜل ﻫدف.
• ﺘﺤدﻴد اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘدرﻴس ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف ،وﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﻠم اﻝطـﻼب ،ﻫـل ﺴـﻴﻜون
ذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،أو دراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﺔ ،أو اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺔ ،أو ﻏﻴرﻫﺎ؟
اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ :اﻝﺘطوﻴر ):(Development
واﻝﺘط ــوﻴر ﻫ ــو ﺘرﺠﻤ ــﺔ ﻝﻤﺨرﺠ ــﺎت ﻋﻤﻠﻴ ــﺔ اﻝﺘﺼ ــﻤﻴم ﻤـ ـن ﻤﺨطط ــﺎت وﺴ ــﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت إﻝ ــﻰ ﻤـ ـواد ﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ــﺔ
ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻓﻴﺘم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺄﻝﻴف ٕواﻨﺘـﺎج ﻤﻜوﻨـﺎت اﻝﻤوﻗـف أو اﻝﻤﻨـﺘﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ،وﺨـﻼل ﻫـذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ ﻴـﺘم
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ﺘطوﻴر اﻝﺘﻌﻠﻴم وﻜل اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻴﻪ ،وأﻴﺔ ﻤواد أﺨرى داﻋﻤـﺔ ،وﻗـد ﻴﺸـﻤل ذﻝـك اﻷﺠﻬـزة
) (Hardwareواﻝﺒراﻤﺞ ).(Software
اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝراﺒﻌﺔ :اﻝﺘﻨﻔﻴذ ):(Implementation
وﻴﻘﺼــد ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴــذ اﻝﻘﻴــﺎم اﻝﻔﻌﻠــﻲ ﺒــﺎﻝﺘﻌﻠﻴم ،ﺴ ـواء ﻜــﺎن ذﻝــك ﻓــﻲ اﻝﺼــف اﻝد ارﺴــﻲ اﻝﺘﻘﻠﻴــدي ،أو ﺒــﺎﻝﺘﻌﻠﻴم
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ،أو ﻤن ﺨﻼل ﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﻜﻤﺒﻴوﺘر ،أو اﻝﺤﻘﺎﺌب اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ،أو ﻏﻴرﻫـﺎ .وﺘﻬـدف ﻫـذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ إﻝـﻰ
ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻜﻔــﺎءة واﻝﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘﻌﻠــﻴم ،وﻴﺠــب ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ أن ﻴــﺘم ﺘﺤﺴــﻴن ﻓﻬــم اﻝطــﻼب ،ودﻋــم إﺘﻘــﺎﻨﻬم
ﻝﻸﻫ ــداف .وﺘﺸ ــﺘﻤل ﻫ ــذﻩ اﻝﻤرﺤﻠ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ إﺠـ ـراء اﻻﺨﺘﺒ ــﺎر اﻝﺘﺠرﻴﺒ ــﻲ واﻝﺘﺠ ــﺎرب اﻝﻤﻴداﻨﻴ ــﺔ ﻝﻠﻤـ ـواد واﻝﺘﺤﻀ ــﻴر
ﻝﻠﺘوظﻴف ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﺒﻌﻴد ،وﻴﺠب أن ﺘﺸﻤل ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺄﻜد ﻤن أن اﻝﻤواد واﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺘدرﻴﺴﻴﺔ ﺘﻌﻤل
ﺒﺸﻜل ﺠﻴد ﻤـﻊ اﻝطـﻼب ،وأن اﻝﻤﻌﻠـم ﻤﺴـﺘﻌد وﻗـﺎدر ﻋﻠـﻰ اﺴـﺘﺨدام ﻫـذﻩ اﻝﻤـواد ،وﻤـن اﻝﻤﻬـم أﻴﻀـﺎ اﻝﺘﺄﻜـد ﻤـن
ﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝظروف اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤن ﺤﻴث ﺘوﻓر اﻷﺠﻬزة وﺠواﻨب اﻝدﻋم اﻷﺨرى اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ :اﻝﺘﻘوﻴم ):(Evaluation
وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ ﻴــﺘم ﻗﻴــﺎس ﻤــدى ﻜﻔــﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ ﻋﻤﻠﻴ ـﺎت اﻝﺘﻌﻠــﻴم واﻝــﺘﻌﻠم ،واﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ أن اﻝﺘﻘــوﻴم ﻴــﺘم
ﺨﻼل ﺠﻤﻴﻊ ﻤراﺤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴم ،أي ﺨﻼل اﻝﻤراﺤل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻌد اﻝﺘﻨﻔﻴذ أﻴﻀﺎً ،وﻗد ﻴﻜون
اﻝﺘﻘوﻴم ﺘﻜوﻴﻨﻴﺎً أو ﺨﺘﺎﻤﻴﺎً:

• اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘﻜوﻴﻨﻲ ) :(Formative Evaluationوﻫو ﺘﻘوﻴم ﻤﺴﺘﻤر أﺜﻨﺎء ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ وﺒﻴن اﻝﻤراﺤل
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻴﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴن اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺘﻌﻠم ﻗﺒل وﻀﻌﻪ ﺒﺼﻴﻐﺘﻪ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤوﻀوع اﻝﺘﻨﻔﻴذ.
• اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺨﺘﺎﻤﻲ ) :(Summative Evaluationوﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﻌﺎدة ﺒﻌد ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم
واﻝﺘﻌﻠم ،وﻴﻘﻴم ﻫذا اﻝﻨوع اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم ،وﻴﺴﺘﻔﺎد ﻤن اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ ﻗرار ﺤول
ﺸراء اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل أو اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﺒﺎﺴﺘﺨداﻤﻪ أو اﻝﺘوﻗف ﻋﻨﻪ.
وﻤن ﻨﻤﺎذج اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ اﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﺎم ﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴم ) (.A.D.D.I.Eﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
• ﻨﻤوذج اﻝﻤﺸﻴﻘﺢ ﻓﻲ اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
• ﻨﻤوذج زﻴﺘون ﻓﻲ اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
• ﻨﻤوذج ﺴﺎﻝم ﻓﻲ اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
• ﻨﻤوذج اﻝﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
• ﻨﻤوذج ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف اﻝﺠزار
• ﻨﻤوذج ﻤﺤﻤد ﻋطﻴﺔ ﺨﻤﻴس
• ﻨﻤوذج ﺠﺎﻨﻴﻴﻪ وﺒرﺠز)(Gane & Briggs
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• ﻨﻤوذج ﺘﻴﻨﺴون )(Tenson
• ﻨﻤوذج وﻴﻠز)(Willis
• ﻨﻤوذج دﻴك وﻜﺎري)(Dick & Carey
• ﻨﻤوذج اﻝﻤﻨﺤﻰ اﻝﻤﻨظوﻤﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم ﻝـ ﺠﻴرﻻك ٕواﻴﻠﻲ)(Gerlach & Ely
• ﻨﻤوذج ﻜﻤب )(Kemp
• ﻨﻤوذج روﺒرﺘس)(Roberts
• ﻨﻤوذج أﺸور)(Assure
• ﻨﻤوذج ﻓﺎن ﺒﺎﺘن)(Van Patten
• ﻨﻤوذج ﺒﻴرﺠﻤﺎن وﻤور)(Bergman & Moore
• ﻨﻤوذج وﻨﺞ وروﻝرﺴون)(Wong & Raulerson
• ﻨﻤوذج ﻜﻼرك وﺴﺘﺎر)(Clark & Starr

وﻴــرى اﻝﺒﺎﺤــث أن ﻨﻤــوذج ﻤﺤﻤــد ﻋطﻴــﺔ ﺨﻤــﻴس ﻤــن أﻫــم اﻝﻨﻤــﺎذج اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻝﻠﺘﺼــﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ ،واﻝــذي
ﻴﻤﺘـ ــﺎز ﺒﺸـ ــﻤوﻝﻴﺘﻪ ﻝﺠﻤﻴـ ــﻊ ﻋﻤﻠﻴـ ــﺎت اﻝﺘطـ ــوﻴر اﻝﺘﻌﻠﻴﻤـ ــﻲ ،ووﻀ ـ ـوح ﻤﻜوﻨﺎﺘـ ــﻪ وﺘﻔﺼـ ــﻴﻠﻬﺎ ،ﺒﺎﻹﻀـ ــﺎﻓﺔ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴـ ــﺔ
اﺴــﺘﺨداﻤﻪ ﻓــﻲ ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤواﻗــف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﺒﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﺒـراﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ ،ﻝــذﻝك أﻋﺘﻤــد ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺒﺎﺤــث ﻓــﻲ
أﺨﻴ ــﺎر ﺒرﻨ ــﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜ ــﺎة اﻝ ــذي طﺒﻘ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻝد ارﺴ ــﺔ ،ﻓﻠﻘ ــد ﻗ ــﺎم اﻝﺒﺎﺤ ــث ﺒ ــﺎﻻطﻼع ﻋﻠ ــﻰ ﻨﻤ ــﺎذج ﻤﺘﻌ ــددة
ﻝﻠﺘﺼــﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ وﻻﺤــظ أن ﻨﻤــوذج ﺨﻤــﻴس ﻫــو أﻜﺜ ـر ﻨﻤــﺎذج اﻝﺘﺼــﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ ﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ﻝﺘﺼــﻤﻴم ٕواﻨﺘــﺎج
ﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة.

وﻴــرى اﻝﺒﺎﺤــث أن ﻨﻤــوذج ﺨﻤــﻴس ﻴﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﻤــوذج اﻝﻌــﺎم ﻝﺘﺼــﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠــﻴم ) (A.D.D.I.Eوﻝﻜﻨ ـﻪ
ﻴﺨﺘﻠف ﻋﻨﻪ ﺒﺘﻔﺼﻴل اﻝﻤﺤﺎور اﻝﺨﻤﺴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻝﻠﻨﻤوذج ﻤﻤﺎ ﻴزﻴد ﻤن وﻀوﺤﻪ وﺴﻬوﻝﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻪ.
وﻴﺒﻴن اﻝﺸﻜل) (3-2ﻨﻤوذج ﺨﻤﻴس ﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤواﻗف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )ﺨﻤﻴس.(468 :2009 ،
ُ
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أوﻻً :ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل:
) (1ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ وﺘﻘدﻴر اﻝﺤﺎﺠﺎت.

) (2ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻬﻤﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

) (3ﺘﺤﻠﻴل ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن وﺴﻠوﻜﻬم اﻝﻤدﺨﻠﻲ

) (4ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤوارد واﻝﻘﻴود ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ.

) (5اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺸﺄن اﻝﺤﻠول اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﻜﺜر ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺸﻜﻼت واﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

) (1ﺘﺼﻤﻴم اﻷﻫداف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ

) (2ﺘﺼﻤﻴم أدوات اﻝﻘﻴﺎس ﻤﺤﻜﻴﺔ اﻝﻤرﺠﻊ

) (3ﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤﺤﺘوى واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺘﻨظﻴﻤﻪ

) (4ﺘﺼﻤﻴم اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺘﻌﻠم

) (5ﺘﺼﻤﻴم ﺴﻴﻨﺎرﻴو اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻔﺎﻋﻼت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ) (6ﺘﺤدﻴد ﻨﻤط اﻝﺘﻌﻠﻴم وأﺴﺎﻝﻴﺒﻪ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
) (7ﺘﺼﻤﻴم اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻤﺔ
) (9وﺼف اﻝﻤﺼﺎدر

) (8اﺨﺘﻴﺎر ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻌﻠم اﻝﻤﺘﻌددة

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

ﺜﺎﻝﺜﺎً :ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘطوﻴر:
) (1إﻋداد اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت

) (2اﻝﺘﺨطﻴط ﻝﻺﻨﺘﺎج

) (4ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺒﻨﺎﺌﻲ

) (3اﻝﺘطوﻴر)اﻹﻨﺘﺎج( اﻝﻔﻌﻠﻲ

ﻝﻠﻤﻨﺘَﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
)(5اﻝﺘﺸطﻴب واﻹﺨراج اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ُ

راﺒﻌﺎً :ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ:
) (1إﻋداد أدوات اﻝﺘﻘوﻴم )اﺨﺘﺒﺎرات ،اﺴﺘﺒﺎﻨﺎت ،ﻗواﺌم ﻤﻼﺤظﺔ(.........
) (2اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻴداﻨﻲ ﻓﻲ ﻤواﻗف ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ

) (3ﺘطﺒﻴق اﻷدوات

) (4اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ

) (5ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ وﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ

) (6ﺘﺤدﻴد اﻝﻤراﺠﻌﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ

) (7اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار ﺒﺸﺄن اﻻﺴﺘﺨدام أو اﻝﻤراﺠﻌﺔ

) (8ﺘﺴﺠﻴل ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ

ﺨﺎﻤﺴﺎً :ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻨﺸر واﻻﺴﺘﺨدام واﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ:
) (1اﻝﻨﺸر

) (2اﻝﺘﺒﻨﻲ

) (4اﻝﺘﺜﺒﻴت واﻝدﻤﺞ

) (5اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة

) (3اﻝﺘﻨﻔﻴذ)اﻝﺘوظﻴف واﻻﺴﺘﺨدام(

اﻝﺸﻜل) :(3-2ﻨﻤوذج ﺨﻤﻴس ﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﻤواﻗف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
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ﺜﺎﻨﻴﺎً :ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺼﻤﻴم:

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟــﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﺴــﺎﺑـﻘـﺔ
 ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ :ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻮﺳﺒﺔ.
 اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻰ دراﺴﺎت اﻝﻤﺤور اﻷول

 ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
 اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻰ دراﺴﺎت اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ

 اﻝﺘﻌﻠﻴق اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ.
 ﻤدى اﺴﺘﻔﺎدة اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ ﻤـن اﻝدراﺴـﺎت
اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ.
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اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
اﻝدراﺴـــﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘـــﺔ
ﻴﻌرض ﻫذا اﻝﻔﺼل اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ ،ﻝذﻝك ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ،واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ إﻋداد اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ وﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ
اﻝدراﺴﺔ.
وﻗد ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺘﺼﻨﻴف ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت إﻝﻰ ﻤﺤورﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ:
اﻝﻤﺤور اﻷول :دراﺴﺎت ﺘﻨﺎوﻝت اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ.
اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ :دراﺴﺎت ﺘﻨﺎوﻝت ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ.
وﺴوف ﻴﺘم ﺘﻨﺎول ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎور واﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺤور ﺜم اﻝﺘﻌﻠﻴـق ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺠﻤﻴﻌـﺎ وﻤﻌرﻓـﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻝد ارﺴـﺔ
اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ.
وﻗد ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﻌرض اﻝدراﺴﺎت ﺤﺴب اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻤن اﻝﺤدﻴث إﻝﻰ اﻝﻘدﻴم.

ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ :ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻮﺳﺒﺔ
 -1دراﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز )(2013
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺘﺼﻤﻴم ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻌﻠم إﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺤﺎﺴوﺒﻴﺔ ودراﺴﺔ أﺜرﻫﺎ ﻓﻲ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻌض ﻤﻬﺎرات اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ،وﺘﺤﺴﻴن ﻤﻬﺎرات ﻋﻤق اﻝﺘﻌﻠم ﻝدى طﻼب اﻝﻤدارس اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ
اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف اﺘﺒﻊ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺠرﻴب ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻗواﻤﻬﺎ )(62
طﺎﻝﺒﺎً وطﺎﻝﺒﺔ ﻤن طﻠﺒﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﺎﻝﻤدارس اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎري ،وﻝﻘﻴﺎس ﻤﻬﺎرات اﺴﺘﺨدام اﻷﺠﻬزة اﻝﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺘم ﺘﺼﻤﻴم ﺒطﺎﻗﺔ ﻤﻼﺤظﺔ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ) (25ﻤﻬﺎرة ﺘﻌﻜس ﻤﻬﺎرات اﺴﺘﺨدام اﻷﺠﻬزة اﻝﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
وﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺘم ﺘﺼﻤﻴم ﻤﻘﻴﺎس ﻋﻤق اﻝﺘﻌﻠم ﻝﻘﻴﺎس درﺠﺔ اﻝﺘﻐﻴر واﻝﺘﺤﺴن ﻓﻲ ﻋﻤق ﺘﻌﻠم اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﻤﻘرر
اﻝﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ،وﺒﻌد اﻝﺘدرﻴب واﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ اﻝﻤﻜﺜﻔﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺤﺎﺴوﺒﻴﺔ أظﻬرت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻓﻲ اﻜﺘﺴﺎب ﻤﻬﺎرات
ﺘﺸﻐﻴل اﻷﺠﻬزة اﻝﻤﻜﺘﺒﻴﺔ واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ وﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدت ﻓﻲ ﺘدرﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻲ
اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺤﺎﺴوﺒﻴﺔ .ﻜﻤﺎ أظﻬرت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺒﺤث وﺠود ﺘﺤﺴن ﻤﻠﺤوظ وذو دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ درﺠﺔ ﻋﻤق
اﻝﺘﻌﻠم ﻝدى اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ.
 -2دراﺴﺔ اﻝﺤﻴﺎوي و ﺼﺎﻝﺢ )(2011
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻲ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﺜر اﺴﺘﺨدام ﻨﻤذﺠﺔ ﻤﺎدة اﻝﻔﻠك ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ اﻝﻔﻴزﻴﺎء وﺘﻨﻤﻴﺔ اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬم ﻨﺤو ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف اﺘﺒﻊ اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل
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اﻝﺘﺠرﻴب ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻗواﻤﻬﺎ ) (61طﺎﻝﺒﺎً وطﺎﻝﺒﺔ ﻤن طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ– ﻗﺴم اﻝﻔﻴزﻴﺎء– ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ،
وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن ﺒﺈﻋداد أداﺘﻴن ﻝﻠدراﺴﺔ ،اﻷوﻝﻲ :اﺨﺘﺒﺎر ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻤﻜون ﻤن ) (22ﻓﻘرة

ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻝﻔﻠك أﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﻘﻴﺎس اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو ﺘﻌﻠم ﻤﺎدة اﻝﻔﻠك اﻝذي أﻋدﻩ دﻴﺎب ) (2004واﻝﻤﻜون
ﻤن ) (21ﻓﻘرة ،وﺒﻌد ﺘطﺒﻴق اﻝﺘﺠرﺒﺔ ﻝﻤدة ﻓﺼل دراﺴﻲ ﻜﺎﻤل و ﺘطﺒﻴق اﻷداﺘﻴن أظﻬرت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ وﺠود
ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﺘﺤﺼﻴل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻝﻔﻠك ﻝﺼﺎﻝﺢ
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ وﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط ﻨﻤو اﺘﺠﺎﻩ اﻓراد اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻨﺤو
ﻤﺎدة اﻝﻔﻠك.
 -3دراﺴﺔ أﺒو ﻤﺎﻀﻲ )(2011
ﻫــدﻓت ﻫــذﻩ اﻝد ارﺴــﺔ إﻝــﻰ ﺒﻨــﺎء ﺒرﻨــﺎﻤﺞ ﻤﺤوﺴــب ﻗــﺎﺌم ﻋﻠــﻰ أﺴــﻠوب اﻝﻤﺤﺎﻜــﺎة ﻻﻜﺘﺴــﺎب اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم وﺘﻨﻤﻴــﺔ
اﻝﻤﻬ ــﺎرات اﻝﻜﻬرﺒﻴ ــﺔ ﺒﺎﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ ــﺎ ﻝ ــدى طﻠﺒ ــﺔ اﻝﺼ ــف اﻝﺘﺎﺴ ــﻊ اﻷﺴﺎﺴ ــﻲ ﺒﻐـ ـزة ود ارﺴ ــﺔ ﻓﻌﺎﻝﻴ ــﺔ ﻫ ــذا اﻝﺒرﻨ ــﺎﻤﺞ،
وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف اﺘﺒﻌت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠـﻲ واﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺒﻨـﺎﺌﻲ واﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒـﻲ ،وﻝﺘطﺒﻴـق
ﻫــذﻩ اﻝد ارﺴــﺔ ﻗﺎﻤــت اﻝﺒﺎﺤﺜــﺔ ﺒﺈﻋــداد أداة ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻤﺤﺘــوى واﻻﺨﺘﺒــﺎر اﻝﺘﺤﺼــﻴﻠﻲ ،وﺒطﺎﻗــﺔ اﻝﻤﻼﺤظــﺔ وﺘﻜوﻨــت
ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺸﻌﺒﺘﻴن ﻤن طﺎﻝﺒﺎت اﻝﺼف اﻝﺘﺎﺴﻊ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻤدرﺴﺔ اﻝﺴﻴدة رﻗﻴـﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻝﻠﺒﻨـﺎت
ﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻝﻠﻌﻴﻨﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻗﺼدﻴﺔ ،وﺒﻠﻎ ﻋـدد طﻠﺒﺘﻬـﺎ ) (82طﺎﻝﺒـﺔ ،وﻜﺎﻨـت أﻫـم اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﺘـﻲ ﺘوﺼـﻠت إﻝﻴﻬـﺎ
اﻝد ارﺴــﺔ ،وﺠ ــود ﻓ ــروق ذات دﻻﻝ ــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ﺒ ــﻴن ﻤﺘوﺴ ــط درﺠ ــﺎت طــﻼب اﻝﻤﺠﻤوﻋ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝﺘطﺒﻴ ــق اﻝﻘﺒﻠ ــﻲ
واﻝﺘطﺒﻴ ــق اﻝﺒﻌ ــدي ﻝﻼﺨﺘﺒ ــﺎر اﻝﻤﻌرﻓ ــﻲ ﺘﻌـ ـ از ﻝﻠﺒﻌ ــدي ،ﻜﻤ ــﺎ ﺘوﺼ ــﻠت اﻝد ارﺴ ــﺔ إﻝ ــﻰ وﺠ ــود ﻓ ــروق ذات دﻻﻝ ــﺔ
إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت طﻼب اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻘﺒﻠﻲ واﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺒﻌدي ﻝﺒطﺎﻗﺔ اﻝﻤﻼﺤظﺔ ﺘﻌ از
ﻝﻠﺒﻌدي.
 -4دراﺴﺔ اﻝدﻴك )(2010
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ أﺜر اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﺒﺎﻝﺤﺎﺴوب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﺼﻴل اﻵﻨﻲ واﻝﻤؤﺠل ﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺼف
اﻝﺤﺎدي ﻋﺸر اﻝﻌﻠﻤﻲ واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬم ﻨﺤو وﺤدة اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ وﻤﻌﻠﻤﻬﺎ ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف اﺘﺒﻌت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻝﻤﻨﻬﺞ
اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ واﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺒﻨﺎﺌﻲ واﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺎﻤت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺈﻋداد أداة ﺘﺤﻠﻴل
اﻝﻤﺤﺘوى واﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻘﻴﺎس ﺘﺤﺼﻴل اﻝطﻠﺒﺔ اﻵﻨﻲ)ﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻌﺎﻝﻴﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ
اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﺒﺎﻝﺤﺎﺴوب ﻤﺒﺎﺸرة( واﻝﻤؤﺠل )ﺒﻌد ﻤرور ﺸﻬر ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻬﺎء ﺘطﺒﻴق اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻵﻨﻲ( ﻓﻲ ﻤوﻀوع
طﺎﻝﺒﺎ وطﺎﻝﺒﺔ ،ﻤوزﻋﻴن
)اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ( وﻤﻘﻴﺎس اﻻﺘﺠﺎﻩ ،وﺘم اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻗﺼدﻴﺔ وﺘﻜوﻨت ﻤن )ً (117
ﻋﻠﻰ أرﺒﻊ ﺸﻌب ﻓﻲ أرﺒﻊ ﻤدارس ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )ﻤدرﺴﺘﺎن ﻝﻠذﻜور ،وﻤدرﺴﺘﺎن ﻝﻺﻨﺎث( واﺨﺘﻴرت ﺸﻌﺒﺘﺎن )ﺸﻌﺒﺔ
ﻝﻠذﻜور وﺸﻌﺒﺔ أﺨرى ﻝﻺﻨﺎث( ﺒطرﻴﻘﺔ ﻋﺸواﺌﻴﺔ ﺘﻤﺜﻼن اﻝﺸﻌﺒﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺘﻴن ،ودرﺴﺘﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﺤﺎﻜﺎة
اﻝﺤﺎﺴوب ﻜطرﻴﻘﺔ ﺘدرﻴس ،وﻜﺎن ﻋدد أﻓرادﻫﺎ ) ،(64ﻤﻨﻬم ) (36طﺎﻝﺒﺎً و) (28طﺎﻝﺒﺔ ،أﻤﺎ اﻝﺸﻌﺒﺘﺎن
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اﻷﺨرﻴﺎن ﻓﻘد درﺴﺘﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﺘدرﻴس اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ،وﻜﺎن ﻋدد أﻓرادﻫﺎ) ،(53ﻤﻨﻬم ) (24طﺎﻝﺒﺎً و) (29طﺎﻝﺒﺔ،
وﻜﺎﻨت أﻫم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ ،وﺠود ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﺎت ﺘﺤﺼﻴل طﻠﺒﺔ

اﻝﺼف اﻝﺤﺎدي ﻋﺸر اﻝﻌﻠﻤﻲ وﻤﺘوﺴطﺎت اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬم ﻨﺤو ﺘﻌﻠم اﻝﻔﻴزﻴﺎء ،وﻨﺤو ﻤﻌﻠﻤﻴﻬﺎ اﻝذﻴن ﺘﻌﻠﻤوا اﻝﻔﻴزﻴﺎء
ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﺒﺎﻝﺤﺎﺴوب واﻝذﻴن ﺘﻌﻠﻤوﻫﺎ ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ.
 -5دراﺴﺔ ﻨﺼر اﷲ )(2010
ﻫـدﻓت ﻫــذﻩ اﻝد ارﺴــﺔ إﻝــﻰ ﺒﻨــﺎء ﺒرﻨــﺎﻤﺞ ﻤﺤوﺴــب ﻗــﺎﺌم ﻋﻠــﻰ أﺴــﻠوب اﻝﻤﺤﺎﻜــﺎة ﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻤﻬــﺎرات اﻝﺘﻌﺎﻤــل ﻤــﻊ
اﻝﺸﺒﻜﺎت ودراﺴﺔ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف اﺘﺒﻊ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝوﺼـﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠـﻲ واﻝﻤـﻨﻬﺞ
اﻝﺒﻨ ــﺎﺌﻲ واﻝﻤ ــﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒ ــﻲ ،وﻝﺘطﺒﻴ ــق ﻫ ــذﻩ اﻝد ارﺴ ــﺔ ﻗ ــﺎم اﻝﺒﺎﺤ ــث ﺒﺈﻋ ــداد أداة ﺘﺤﻠﻴ ــل اﻝﻤﺤﺘ ــوى واﻻﺨﺘﺒ ــﺎر
اﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ وﺒطﺎﻗﺔ ﻤﻼﺤظﺔ ،وﺘﻜوﻨت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺸﻌﺒﺘﻴن ﻤن طﻼب ﻗﺴم اﻝﺸـﺒﻜﺎت ﻓـﻲ ﻜﻠﻴـﺔ ﻤﺠﺘﻤـﻊ
اﻝﻌﻠــوم اﻝﻤﻬﻨﻴــﺔ واﻝﺘطﺒﻴﻘﻴــﺔ ﺘــم اﺨﺘﻴــﺎر اﻝﻌﻴﻨــﺔ ﺒطرﻴﻘــﺔ ﻗﺼــدﻴﺔ ،وﺒﻠــﻎ ﻋــدد طﻠﺒﺘﻬــﺎ ) (23طﺎﻝﺒ ـﺎً ،وﻜﺎﻨــت أﻫــم
اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ ،وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت طﻼب اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ
ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻘﺒﻠﻲ واﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺒﻌدي ﻝﻼﺨﺘﺒـﺎر اﻝﻤﻌرﻓـﻲ ،ﻜﻤـﺎ ﺘوﺼـﻠت اﻝد ارﺴـﺔ إﻝـﻰ وﺠـود ﻓـروق ذات دﻻﻝـﺔ
إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت طﻼب اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻘﺒﻠﻲ واﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺒﻌدي ﻝﺒطﺎﻗﺔ اﻝﻤﻼﺤظﺔ.
 -6دراﺴﺔ أﺒو اﻝﺴﻌود )(2009
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﻨﻲ ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ أﺴﻠوب اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻓـﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺒﻌـض ﻤﻬـﺎرات
ﻤــﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﻌﻠــوم ﻝــدى طﻠﺒــﺔ اﻝﺼــف اﻝﺘﺎﺴــﻊ اﻷﺴﺎﺴــﻲ ﺒﻐ ـزة ،وﻝﺘﺤﻘﻴــق ﻫــذا اﻝﻬــدف اﺘﺒــﻊ
اﻝﺒﺎﺤــث اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝوﺼــﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠــﻲ واﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﺒﻨــﺎﺌﻲ واﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒــﻲ ،وﻝﺘطﺒﻴــق ﻫــذﻩ اﻝد ارﺴــﺔ ﻗــﺎم اﻝﺒﺎﺤــث
ﺒﺈﻋداد ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﻬـﺎرات ﻤـﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ،واﺴـﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤـث أداة اﻻﺨﺘﺒـﺎر اﻝﺘﺤﺼـﻴﻠﻲ ،وﺘﻜوﻨـت ﻋﻴﻨـﺔ اﻝد ارﺴـﺔ
ﻤن أرﺒﻊ ﺸﻌب ﺸـﻌﺒﺘﻴن ﻤـن اﻝطـﻼب وﺸـﻌﺒﺘﻴن ﻤـن اﻝطﺎﻝﺒـﺎت ﻀـﻤن ﻤـدارس ﻤدﻴرﻴـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ واﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻏـرب
ﻏزة ،ﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻋﺸواﺌﻴﺎً ،وﺒﻠﻎ ﻋددﻫم ) (74طﺎﻝﺒﺎً و ) (90طﺎﻝﺒﺔ ،وﺘوﺼﻠت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴـﺔ اﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ
اﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺒﻌـض ﻤﻬـﺎرات ﻤـﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻓــﻲ ﻤﻨﻬـﺎج اﻝﻌﻠـوم ﻝـدى طﻠﺒـﺔ اﻝﺼـف اﻝﺘﺎﺴـﻊ اﻷﺴﺎﺴــﻲ
ﺒﻐزة.
 -7دراﺴﺔ اﻝﺠﻤﺎل )(2009
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺒﻨﺎء ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤوﺴب ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ أﺴـﻠوب اﻝﻤﺤﺎﻜـﺎة ﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻤﻬـﺎرات إﻨﺸـﺎء ﺸـﺒﻜﺎت
اﻝﺤﺎﺴب ﻝدى طﻼب ﺸﻌﺒﺔ إﻋداد ﻤﻌﻠم اﻝﺤﺎﺴوب ودراﺴﺔ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻫـذا اﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ ،وﻝﺘﺤﻘﻴـق ﻫـذا اﻝﻬـدف اﺘﺒﻌـت
اﻝﺒﺎﺤﺜــﺔ اﻝﻤــﻨﻬﺞ ﺸــﺒﻪ اﻝﺘﺠرﻴﺒــﻲ ،وﻝﺘطﺒﻴــق ﻫــذﻩ اﻝد ارﺴــﺔ ﻗﺎﻤــت اﻝﺒﺎﺤﺜــﺔ ﺒﺈﻋــداد أداة اﻻﺴــﺘﺒﺎﻨﺔ ﻻﺴــﺘطﻼع آراء
اﻝﻤﺘﺨﺼﺼ ــﻴن ﻝﺘﺤدﻴ ــد اﻝﻤﻬ ــﺎرات اﻝﻼزﻤ ــﺔ ﻹﻨﺸ ــﺎء ﺸ ــﺒﻜﺔ اﻝﺤﺎﺴ ــب واﺨﺘﺒ ــﺎر اﻝﺘﺤﺼ ــﻴﻠﻲ وﺒطﺎﻗ ــﺔ ﻤﻼﺤظ ــﺔ،
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وﺘﻜوﻨت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺸﻌﺒﺘﻴن ﻤن طـﻼب اﻝﻔرﻗـﺔ اﻝراﺒﻌـﺔ ﻗﺴـم إﻋـداد ﻤﻌﻠـم ﺤﺎﺴـب ﺒﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻨوﻋﻴـﺔ
ﺒﺒورﺴﻌﻴد وﻗد ﺘـم اﺨﺘﻴـﺎر اﻝﻌﻴﻨـﺔ ﺒطرﻴﻘـﺔ ﻗﺼـدﻴﺔ ،وﺒﻠـﻎ ﻋـدد طﻠﺒﺘﻬـﺎ ) (60طﺎﻝﺒـﺎً وﺘـم ﺘﻘﺴـﻴﻤﻬﺎ إﻝـﻰ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ
ﻀــﺎﺒطﺔ و ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﺘﺠرﻴﺒﻴــﺔ ،وﻜﺎﻨــت أﻫــم اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝﺘــﻲ ﺘوﺼــﻠت إﻝﻴﻬــﺎ اﻝد ارﺴــﺔ ،وﺠــود ﻓــروق ذات دﻻﻝــﺔ
إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت طﻼب اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘطﺒﻴـق اﻝﻘﺒﻠـﻲ واﻝﺘطﺒﻴـق اﻝﺒﻌـدي ﻝﻼﺨﺘﺒـﺎر اﻝﺘﺤﺼـﻴﻠﻲ
اﻝﻤﻌرﻓﻲ ،ﻜﻤﺎ ﺘوﺼﻠت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت طﻼب اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ
ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻘﺒﻠﻲ واﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺒﻌدي ﻝﺒطﺎﻗﺔ اﻝﻤﻼﺤظﺔ ﻝﻸداء اﻝﻤﻬﺎرى.
 -8دراﺴﺔ اﻝﺼم )(2009
ﻫــدﻓت ﻫــذﻩ اﻝد ارﺴــﺔ إﻝــﻰ اﺴﺘﻘﺼــﺎء أﺜــر اﺴــﺘﺨدام اﻝﻤﺤﺎﻜــﺎة اﻝﺤﺎﺴــوﺒﻴﺔ ﻓــﻲ ﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻤﻬــﺎرة ﺤــل اﻝﻤﺴــﺎﺌل
اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴــﺔ ﻝــدى طﻠﺒــﺔ اﻝﺼــف اﻝﺜــﺎﻨﻲ اﻝﺜــﺎﻨوي ﻋﻠﻤــﻲ ﻓــﻲ ﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﺼــﻨﻌﺎء ،واﺘﺠﺎﻫــﺎﺘﻬم ﻨﺤــو ﻤــﺎدة اﻝﻔﻴزﻴــﺎء،
وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف اﺘﺒﻊ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ  ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤـث ﺒﺈﻋـداد أداﺘـﻴن ﻫﻤـﺎ:
ﻤﻘﻴــﺎس ﻤﻬــﺎرة ﺤــل اﻝﻤﺴــﺎﺌل اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴــﺔ وﻤﻘﻴــﺎس اﻻﺘﺠــﺎﻩ ﻨﺤــو ﻤــﺎدة اﻝﻔﻴزﻴــﺎء ،ﻜﻤــﺎ ﺘــم ﺘﺼــﻤﻴم ﺒرﻨــﺎﻤﺞ ﻤﺤﺎﻜــﺎة
ﺤﺎﺴوﺒﻲ ﻝﺘدرﻴس وﺤدﺘﻲ اﻝﻜﻬرﺒﺎء واﻝﻤﻐﻨﺎطﻴﺴﻴﺔ .وﻗد ﺘم اﺨﺘﻴﺎر ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻤـن اﻝطـﻼب ،إﺤـداﻫﻤﺎ ﺘﺠرﻴﺒﻴـﺔ
ﺘﺘﻜون ﻤن ) (36طﺎﻝﺒﺎً واﻷﺨرى ﻀﺎﺒطﺔ ﺘﺘﻜون ﻤن ) (36طﺎﻝﺒﺎً ،وﺒﻌد ﺘطﺒﻴق اﻝﺒﺤـث أﺸـﺎرت ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴـل

ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤﻘﻴﺎس ﻤﻬﺎرة ﺤل اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ وﻤﻘﻴﺎس اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو ﻤﺎدة اﻝﻔﻴزﻴﺎء إﻝﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة

اﻝﺤﺎﺴــوﺒﻴﺔ ﻓــﻲ ﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻤﻬــﺎرة ﺤــل اﻝﻤﺴــﺎﺌل اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴــﺔ ﻝــدى طﻠﺒــﺔ اﻝﺼــف اﻝﺜــﺎﻨﻲ اﻝﺜــﺎﻨوي ﻋﻠﻤــﻲ ﻓــﻲ ﻤﺤﺎﻓظــﺔ
ﺼﻨﻌﺎء.
 -9دراﺴﺔ (2009) Ding& Hao
ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺘﻘﺼﻲ أﺜر ﺘﺠﺎرب اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﺒﺎﻝﺤﺎﺴوب ﻓﻲ اﺴﺘﻜﺸﺎف اﻝطﻼب ﺘﻌﻠم اﻨﻜﺴﺎر اﻝﻀوء
ﻓﻲ اﻝﺼﻴن ،وﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝدراﺴﺔ اﺘﺒﻊ اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺒﻨﺎﺌﻲ واﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ،ﺤﻴث ﺘﻜوﻨت ﻋﻴﻨﺔ
اﻝدراﺴﺔ ﻤن ) (33طﺎﻝﺒﺎً ﻤن طﻼب اﻝﻜﻠﻴﺔ ،وﺘم اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﺸواﺌﻴﺎً وﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻤﺘﺴﺎوﻴﺘﻴن
ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ وﻀﺎﺒطﺔ ،ﺤﻴث رﻜزت اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻤﻴم ﻤﺨﺘﺒر اﻝﻔﻴزﻴﺎء ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺤﺎﺴوﺒﻴﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻝطﻼب
ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻗواﻨﻴن وﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻔﻴزﻴﺎء ،وﻋد اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن ﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘﻌﻠم ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘدﻴم ﺒﻴﺌﺎت ﻋرض ﻗوﻴﺔ
وداﻋﻤﺔ ﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻔﻴزﻴﺎء ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻗدم اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن ﺘﺠﺎرب ﻤﺤﺎﻜﺎة ﻻﻨﻜﺴﺎر اﻷﺸﻌﺔ واﻨﺤراف اﻝﻀوء
ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒرﻤﺠﺔ ) (C++وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺘﺠرﺒﺔ ﻴﻤﻜن ﻝﻠطﻼب ﺘﻌدﻴل ﺒﺎراﻤﻴﺘر اﻝﺘﺠرﺒﺔ واﺴﺘﻜﺸﺎف ﻗﺎﻨون
اﻻﻨﻜﺴﺎر ،وﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن ﺒﺒﻨﺎء اﺨﺘﺒﺎر ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻝدراﺴﺔ أﺜر اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ.
وأظﻬرت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ ﺘﻔوق اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﻲ درﺴت اﻝﺘﺠرﺒﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺤﺎﺴوﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﺎرات اﻝﺒﺤث،
وﺘﺤﺴﻴن اﻝﻘدرات اﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ.
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 -10دراﺴﺔ اﻝﺠوﻴر )(2008
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﺜر اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺨﺘﺒرات اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ وﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺤﺎﺴوﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺘﺤﺼﻴل اﻝطﻼب واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬم ﻨﺤو اﻝﻜﻴﻤﻴﺎء ،إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬم ﻨﺤو اﻝﻤﺨﺘﺒرات اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ وﺒراﻤﺞ
اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺤﺎﺴوﺒﻴﺔ ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف اﺘﺒﻊ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺠرﻴب ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ
ﻗواﻤﻬﺎ ) (51طﺎﻝﺒﺎً ﺘم ﺘوزﻴﻌﻬم إﻝﻰ ﺜﻼث ﻤﺠﻤوﻋﺎت :ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻀﺎﺒطﺔ ،وﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﺘﺠرﻴﺒﻴﺘﻴن إﺤداﻫﻤﺎ

ﻝﻠﻤﺨﺘﺒرات اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ واﻷﺨرى ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺤﺎﺴوﺒﻴﺔ ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺈﻋداد اﺨﺘﺒﺎر
ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ وﻤﻘﻴﺎس اﺘﺠﺎﻩ ﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ وأظﻬرت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ وﺠود اﺘﺠﺎﻫﺎت إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤو اﺴﺘﺨدام
اﻝﻤﺨﺘﺒرات اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ وﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺤﺎﺴوﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠم اﻝﻜﻴﻤﻴﺎء.
 -11دراﺴﺔ (2008) Bayrak
ﻫدﻓت ﻫذة اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺤﻘق ﻤن أن اﻝﺘﻌﻠﻴم ﺒﻤﺴﺎﻋدة اﻝﺤﺎﺴـوب )اﻝﻤﺤﺎﻜـﺎة( ﻴﻜـون أﻜﺜـر ﻓﻌﺎﻝﻴـﺔ ﻤـن

اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث زﻴﺎدة ﻨﺠﺎح طﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻴزﻴـﺎء ،وﻗـد أﺠرﻴـت ﻫـذﻩ اﻝد ارﺴـﺔ ﻓـﻲ ﻗﺴـم ﺘﻌﻠـﻴم
اﻝﻌﻠــوم واﻝرﻴﺎﻀــﻴﺎت ﻝﻠﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻫﺎﺴــﻴﺘﻴﺒﻲ ،وﻝﺘﺤﻘﻴــق أﻫــداف اﻝد ارﺴــﺔ اﺘﺒــﻊ اﻝﺒﺎﺤــث اﻝﻤــﻨﻬﺞ
اﻝﺘﺠرﻴﺒــﻲ ،ﺤﻴــث ﺘﻜوﻨــت ﻋﻴﻨــﺔ اﻝد ارﺴــﺔ ﻤــن ) (78طﺎﻝﺒ ـﺎً وطﺎﻝﺒــﺔ ﻤــن طﻠﺒــﺔ اﻝﺴــﻨﺔ اﻷوﻝــﻰ ﻓــﻲ ﻗﺴــﻤﻲ ﺘﻌﻠــﻴم
اﻷﺤﻴﺎء واﻝﻜﻴﻤﻴﺎء ،وﺘم اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﺸـواﺌﻴﺎً وﺘﻘﺴـﻴﻤﻬﺎ إﻝـﻰ ﻤﺠﻤـوﻋﺘﻴن ﻤﺘﺴـﺎوﻴﺘﻴن ﺤﻴـث ﻜﺎﻨـت اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ

اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻫم طﻠﺒﺔ ﻗﺴم ﺘﻌﻠﻴم اﻷﺤﻴﺎء وﺘﻌﻠﻤوا اﻝﻤﺤﺘـوى ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜـﺎة ﺒﻴﻨﻤـﺎ اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻝﻀـﺎﺒطﺔ ﻫـم طﻠﺒـﺔ ﻗﺴـم
ﺘﻌﻠﻴم اﻝﻜﻴﻤﻴﺎء وﺘﻌﻠﻤوا اﻝﻤﺤﺘوى ﻨﻔﺴﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﺤﺎﻀـرة ،وﻝﺘطﺒﻴـق ﻫـذﻩ اﻝد ارﺴـﺔ ﻗـﺎم اﻝﺒﺎﺤـث ﺒﺈﻋـداد اﺨﺘﺒـﺎر
ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻝﻘﻴﺎس أﺜر اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ،وأﺜﺒﺘت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝد ارﺴـﺔ أن اﻝـذﻴن ﺘﻌﻠﻤـوا ﺒطرﻴﻘـﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜـﺎة ﺒﺎﺴـﺘﺨدام اﻝﺤﺎﺴـوب
ﻜﺎﻨوا أﻜﺜر ﻨﺠﺎﺤﺎً ﻤن أوﻝﺌك اﻝذﻴن ﺘﻌﻠﻤوا ﻤن ﺨﻼل طرﻴﻘﺔ اﻝﻤﺤﺎﻀرة.
 -12دراﺴﺔ أﺒوﺸﻤﻠﺔ )(2007

ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﺨﺘﺒﺎر أﺜر اﺴﺘﺨدام ﺒرﻤﺠﻴﺔ ﺤﺎﺴوﺒﻴﺔ ﺘﺤﺎﻜﻲ اﻝﻜرة اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم
طﺎﻝﺒﺎت اﻝﺼف اﻷول اﻝﺜﺎﻨوي ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻜرة اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف اﺘﺒﻌت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ
ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺠرﻴب ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻗواﻤﻬﺎ ) (15طﺎﻝﺒﺔ ﻤن طﺎﻝﺒﺎت اﻝﺼف اﻷول اﻝﺜﺎﻨوي ﻓﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ
اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎت ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺎﻤت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺈﻋداد اﺨﺘﺒﺎر) ﻗﺒﻠﻲ( ﻝﻠﻜﺸف ﻋن ﻤدى ﺘﺤﺼﻴل
اﻝطﺎﻝﺒﺎت ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ﺤول ﻤوﻀوع اﻝﻘﺒﺔ اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ ،وﻤن ﺜم اﺴﺘﺨدام اﻝوﺴﻴطﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ وﺒﻌد ذﻝك ﻋﻤل
اﺨﺘﺒﺎر) ﺒﻌدي( ﻝﻠﻤوﻀوع ذاﺘﻪ ،وﻋﻨد ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻌﻼﻤﺎت اﻻﻤﺘﺤﺎﻨﻴن أظﻬرت اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ أﻨﻪ
ﻴوﺠد ﻓرق ظﺎﻫري ﺒﻴن ﻋﻼﻤﺎت ﻜﻼ اﻻﺨﺘﺒﺎرﻴن ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﺒﻌدي وﻫذا ﻴدل أن ﻫﻨﺎك أﺜر ﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة
)اﻝوﺴﺎﺌط اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ( ﻓﻲ ﺘوﻀﻴﺢ ﻤﻔﻬوم اﻝﻘﺒﺔ اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ.
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 -13دراﺴﺔ اﻝﻘرﻨﻲ )(2006
ﻫدﻓت إﻝﻰ ﺘﻘﺼـﻲ أﺜـر اﺴـﺘﺨدام اﻝﻤﺤﺎﻜـﺎة اﻝﺤﺎﺴـوﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘـدرﻴس اﻝﻌﻠـوم )ﻓـﻲ وﺤـدة اﻝﺠﻴوﻝوﺠﻴـﺎ( ﻋﻠـﻰ
ﺘﺤﺼﻴل اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝدى طﻼب اﻝﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘوﺴط ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺒﻴﺸﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ،
وﻝﺘﺤﻘﻴــق أﻫــداف اﻝد ارﺴــﺔ اﺘﺒــﻊ اﻝﺒﺎﺤــث اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒـﻲ ،ﺤﻴــث ﺘﻜوﻨــت ﻋﻴﻨــﺔ اﻝد ارﺴــﺔ ﻤــن ) (40طﺎﻝﺒـﺎً ﻓــﻲ

اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ و) (43طﺎﻝﺒﺎً ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻤن طﻼب اﻝﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘوﺴط ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻓظـﺔ

ﺒﻴﺸﺔ ﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫم ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺈﻋداد اﺨﺘﺒـﺎر ﻗﺒﻠـﻲ وﺒﻌـدي ﻝﻘﻴـﺎس

ﺘﺤﺼــﻴل اﻝطﻠﺒــﺔ فuuي اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ ،وأظﻬــرت اﻝد ارﺴــﺔ وﺠــود ﻓــروق داﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺎً ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ درﺠــﺎت

ط ــﻼب اﻝﻤﺠﻤ ــوﻋﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴ ــﺔ واﻝﻀ ــﺎﺒطﺔ ﻓ ــﻲ ﺘﺤﺼ ــﻴل اﻝﻤﻔ ــﺎﻫﻴم اﻝﻌﻠﻤﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝﺘطﺒﻴ ــق اﻝﺒﻌ ــدي ﻝﻼﺨﺘﺒ ــﺎر
اﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى )اﻝﺘذﻜر ،اﻝﻔﻬم ،اﻝﺘطﺒﻴق( ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤدﻩ ﻝﺼﺎﻝﺢ طﻼب اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ،ووﺠود
ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎً ﺒﻴن ﻤﺘوﺴـطﻲ درﺠـﺎت طـﻼب اﻝﻤﺠﻤـوﻋﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴـﺔ واﻝﻀـﺎﺒطﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤﺼـﻴل اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم
اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘطﺒﻴــق اﻝﺒﻌــدي ﻝﻼﺨﺘﺒــﺎر اﻝﺘﺤﺼــﻴﻠﻲ ﻋﻨــد اﻝﻤﺴــﺘوﻴﺎت اﻝﺜﻼﺜــﺔ )اﻝﺘــذﻜر ،اﻝﻔﻬــم ،اﻝﺘطﺒﻴــق( ﻜﻜــل
ﻝﺼﺎﻝﺢ طﻼب اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ.

 -14دراﺴﺔ اﻝﻤﺼطﻔﻰ )(2006
ﻫدﻓت إﻝﻰ ﺘﻘﺼﻲ أﺜر اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﺒﻤﺴﺎﻋدة اﻝﺤﺎﺴوب ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرة ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻼت ﻓﻲ
ﻤﺒﺤث اﻝﺠﻐراﻓﻴﺎ ﻝطﻼب اﻝﺼف اﻝﺴﺎﺒﻊ اﻷﺴﺎﺴﻲ واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬم ﻨﺤوﻩ ،ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻜل ﻤن طرﻴﻘﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة
واﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ،وﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝدراﺴﺔ اﺘﺒﻊ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ،ﺤﻴث ﺘﻜوﻨت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن
) (94طﺎﻝﺒﺎً ﻤﺜﻠوا ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺜﻼث)اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻوﻝﻰ درﺴت ﻤﻬﺎرة ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻼت ﺒﺎﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ،
واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤواﻗف واﻷﻨﺸطﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻨﻤط اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺤواري ،واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن
ﺨﻼل اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﺒﻤﺴﺎﻋدة اﻝﺤﺎﺴوب ﻤن ﺨﻼل ﻋرض ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺤوﺴب( ﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫم ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ
اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺈﻋداد اﺨﺘﺒﺎر ﻝﻘﻴﺎس ﻤدى اﻜﺘﺴﺎب اﻝطﻼب ﻝﻤﻬﺎرة ﺤل
اﻝﻤﺸﻜﻼت ،وﻤﻘﻴﺎس اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﻨﺤو ﻤﺒﺤث اﻝﺠﻐراﻓﻴﺎ ،وأظﻬرت اﻝدراﺴﺔ وﺠود ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎً ﻓﻲ

اﻜﺘﺴﺎب اﻝطﻠﺒﺔ ﻝﻤﻬﺎرة ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻼت ﻝﺼﺎﻝﺢ طرﻴﻘﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ،ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ،وﺘﺤﺴﻨت

اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝطﻼب اﻝذﻴن ﺘﻌﻠﻤوا ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﺒﻤﺴﺎﻋدة اﻝﺤﺎﺴوب ﻨﺤو ﻤﺒﺤث اﻝﺠﻐراﻓﻴﺎ ﺒﻔروق داﻝﺔ
إﺤﺼﺎﺌﻴﺎً ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ.
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 -15دراﺴﺔ (2006) Gonen
ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺘﻘﺼﻲ أﺜر اﻝﺘدرﻴس ﺒﻤﺴﺎﻋدة اﻝﺤﺎﺴوب ﺒﻨﻤط اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة واﻝﺘﻌﻠم اﻝﺒﻨﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ
ﺘﺤﺼﻴل طﻠﺒﺔ اﻝﻤدارس اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬم ﻨﺤو ﻤﺒﺤث اﻝﻔﻴزﻴﺎء ،وﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝدراﺴﺔ اﺘﺒﻊ اﻝﺒﺎﺤث
اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ،ﺤﻴث ﺘﻜوﻨت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ) (41طﺎﻝﺒﺎً وطﺎﻝﺒﺔ ﻤن ﻤدرﺴﺔ ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ

دﻴﺎر ﺒﻜر ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ ،وﺘم اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﺸواﺌﻴﺎً وﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻤﺘﺴﺎوﻴﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ درﺴت

اﻝﻔﻴزﻴﺎء ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺤﺎﺴوﺒﻴﺔ أﻤﺎ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻓﻘد درﺴت اﻝﻔﻴزﻴﺎء وﻓق طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻌﻠم اﻝﺒﻨﺎﺌﻲ ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ
اﻝدراﺴﺔ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺈﻋداد اﺨﺘﺒﺎ ارً ﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺎً ﻤﻜوﻨﺎً ﻤن ) (17ﻓﻘرة ﻤن ﻨوع اﺨﺘﻴﺎر ﻤن ﻤﺘﻌدد ﻓﻲ ﻤﺎدة

اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺎت .وأظﻬرت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ وﺠود ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎً ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﻲ اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﻔﻬم ﻝﺼﺎﻝﺢ
اﻝﺘدرﻴس ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺤﺎﺴوﺒﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻝم ﺘوﺠد ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎً ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘطﺒﻴق ،وﻝم ﺘﺘﺄﺜر اﺘﺠﺎﻫﺎت

اﻝطﻠﺒﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﺘدرﻴس.

 -16دراﺴﺔ (2005) Javidi
ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺨﺘﺒر اﻝﻔﻴزﻴﺎء اﻝﺘﻘﻠﻴـدي ﺒـﺎﻝﻤﺨﺘﺒر اﻝﻤﻌﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺤﺎﻜـﺎة اﻝﺤﺎﺴـوﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤـﺎ
ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﻌﻠم ﻤﻔﺎﻫﻴم ﻤوﻀوع أﻨظﻤﺔ اﻻﺘﺼﺎﻻت ﻝدى طﻼب اﻝﻬﻨدﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ،وﻝﺘﺤﻘﻴق
أﻫداف اﻝدراﺴﺔ اﺘﺒﻊ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ،ﺤﻴث ﺘﻜوﻨت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ) (80طﺎﻝﺒﺎً ﻤن طـﻼب ﻜﻠﻴـﺔ

اﻝﻬﻨدﺴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ اﻷوﻝــﻰ ﻓــﻲ ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻜﺎﻝورﻴﻨــﺎ ،ﺤﻴــث ﻗــﺎم اﻝﺒﺎﺤــث ﺒﺎﺴــﺘﺨدام ﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜــﺎة
اﻝﺤﺎﺴوﺒﻴﺔ ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺈﻋداد اﺨﺘﺒﺎر ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻝﻘﻴﺎس ﻓﻬـم اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم ،وأظﻬـرت ﻨﺘـﺎﺌﺞ
اﻝدراﺴﺔ أﻨﻪ ﺘوﺠد ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎً ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺤﺎﺴوﺒﻴﺔ.
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اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻰ دراﺴﺎت اﻝﻤﺤور اﻷول:
 .1ﻤن ﺤﻴث أﻫداف اﻝدراﺴﺔ:
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺘوظﻴف أﺴﻠوب اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻤن ﺨﻼل ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤوﺴب ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻌض ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء
اﻝﻤﻌرﻓﺔ ،ﻝذﻝك ﻓﻘد اﺘﻔﻘت اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻀﻤون وﻫو ﺘوظﻴف
اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ واﻝﺤﺎﺴوب ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻬﺎرات وزﻴﺎدة اﻝﺘﺤﺼﻴل ﻤﻊ اﺨﺘﻼف اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤراد ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﺜل دراﺴﺔ اﺒو
ﻤﺎﻀﻲ ) (2011اﻝﺘﻲ ﻫدﻓت ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ودراﺴﺔ ﻨﺼر اﷲ ) (2010اﻝﺘﻲ ﻫدﻓت ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺸﺒﻜﺎت.
 .2ﻤن ﺤﻴث ﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ:
اﺘﻔﻘت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌض اﻝدراﺴﺎت ،ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ وﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ،ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر طﻠﺒﺔ اﻝﻤدارس اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ
ﻝو ازرة اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻘطﺎع ﻏزة ،ﺤﻴث اﺘﻔﻘت ﻤﻊ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت ﺼﻔوف ﻤﺘﻨوﻋﺔ ،ﻤﺜل
دراﺴﺔ اﻝﺼم) (2009ودراﺴﺔ أﺒوﺸﻤﻠﺔ) (2007ودراﺴﺔ اﻝﻘرﻨﻲ) (2006واﺨﺘﻠﻔت ﻤﻊ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت
ﻤراﺤل ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺨرى ﻜدراﺴﺔ اﻝﺠﻤﺎل) (2007ﺤﻴث ﻜﺎن اﺨﺘﻴﺎرﻩ ﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤن طﻼب ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻨوﻋﻴﺔ
ﺒﺒورﺴﻌﻴد.
 .3ﻤن ﺤﻴث ﻤﻨﻬﺞ اﻝدراﺴﺔ:
اﺘﻔﻘت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ﻜﻤﻨﻬﺞ ﻤﻨﺎﺴب ﻝﻤﺜل
ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝدراﺴﺎت ﻤﺜل دراﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز) (2013ودراﺴﺔ اﻝدﻴك ).(2010
 .4ﻤن ﺤﻴث أدوات اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ:
اﺘﻔﻘت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻤﻊ أﻏﻠب اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﻝﻘﻴﺎس اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم
واﻝﻤﻬﺎرات ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻋن اﻝدراﺴﺎت اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﺜل دراﺴﺔ اﻝﺼم
) (2009ود ارﺴﺔ ﻨﺼر اﷲ ) (2010اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤت ﺒطﺎﻗﺔ ﻤﻼﺤظﺔ.
 .5ﻤن ﺤﻴث اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ :
 أﺜﺒﺘت ﺠﻤﻴﻊ اﻝدراﺴﺎت ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤوﻀوﻋﺔوأﺜرﻫﺎ ﻓﻲ اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ وﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻔﻜﻴر وﻤﻬﺎرات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺘﺤﺴﻴن أداء اﻝطﻠﺒﺔ وﺘﻜوﻴن
اﺘﺠﺎﻫﺎت إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤو اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ .
 اﺨﺘﻠﻔت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻋن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام طرﻴﻘﺔ ﺠدﻴدة وﻫﻲ ﺘوظﻴف اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻓﻲﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ.
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ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 -1دراﺴﺔ اﻝﻤطﺎرﻨﺔ )(2013
ﻫــدﻓت ﻫــذﻩ اﻝد ارﺴـﺔ إﻝــﻰ ﻤﻌرﻓــﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ ﺒرﻨــﺎﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ ﻗــﺎﺌم ﻋﻠــﻰ ﻤﻬــﺎرات ﻤــﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﺘــدرﻴس
ﻤﻘرر اﻝﻌﻠوم ﻝﺘﺤﺴﻴن ﻤﺴﺘوى اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬـدف اﺘﺒﻌـت اﻝﺒﺎﺤﺜـﺔ اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒـﻲ ﻝﻠوﻗـوف
ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ إﻜﺴﺎب ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝطﻠﺒـﺔ اﻝﺼـف اﻝﺜـﺎﻤن اﻷﺴﺎﺴـﻲ ،وﻗﻴـﺎس
ﻤﺴﺘوى اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝدﻴﻬم ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝد ارﺴـﺔ ﻗﺎﻤـت اﻝﺒﺎﺤﺜـﺔ ﺒﺈﻋـداد ﻤﻘﻴـﺎس ﻤﻬـﺎرات ﻤـﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓـﺔ،
ﻝﻴﻘــﻴس ﻤﻬــﺎرات اﻝطﻠﺒــﺔ وﻤﻘﻴــﺎس اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻝﻴﻘــﻴس ﻤﺴــﺘوى اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻝــدى اﻝطﻠﺒــﺔ ،وطﺒﻘﺘﻬﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ
ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻤن) (40ﻤن طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﺜـﺎﻤن اﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻤـن ﻤـدارس ﻤدﻴرﻴـﺔ ﺘرﺒﻴـﺔ ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﻜـرك،
وﺒﻴﻨــت ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝد ارﺴــﺔ وﺠــود ﻓــروق ﺒــﻴن ﻤﺘوﺴــطﻲ درﺠــﺎت طﻠﺒــﺔ اﻝﻤﺠﻤــوﻋﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴــﺔ واﻝﻀــﺎﺒطﺔ ﻋﻠــﻰ
ﻤﻘﻴـﺎس اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘطﺒﻴـق اﻝﺒﻌــدي ﻴﻌـزى ﻻﺴــﺘﺨدام ﻤﻬـﺎرات ﻤــﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ،ﻜﻤــﺎ أَظﻬـرت اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ
وﺠود ﻓروق ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ درﺠﺎت طﻠﺒﺔ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻤن ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴـﺎس ﻤﻬـﺎرات ﻤـﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻓـﻲ
اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴن اﻝﻘﺒﻠﻲ و اﻝﺒﻌدي ﻴﻌزى ﻻﺴﺘﺨدام ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ.
 -2دراﺴﺔ ﻋﻜﺎﺸﺔ )(2012
ﻫــدﻓت ﻫــذﻩ اﻝد ارﺴــﺔ إﻝــﻰ ﻤﻌرﻓــﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ ﺒرﻨــﺎﻤﺞ ﺘــدرﻴﺒﻲ ﻓــﻲ ﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻤﻬــﺎرات ﻤــﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﺴــﻴﺎق
ﺘﻌــﺎوﻨﻲ ﻋﻠــﻰ ﺴــﻠوك ﺤــل اﻝﻤﺸــﻜﻠﺔ ﻝــدى ﻋﻴﻨــﺔ ﻤــن طــﻼب اﻝﺼــف اﻷول اﻝﺜــﺎﻨوي ،وﻝﺘﺤﻘﻴــق ﻫــذا اﻝﻬــدف اﺘﺒــﻊ
اﻝﺒﺎﺤــث اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝوﺼــﻔﻲ ﻓــﻲ ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴــل ،واﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒــﻲ ذو اﻝﻤﺠﻤــوﻋﺘﻴن ) اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴــﺔ واﻝﻀــﺎﺒطﺔ(
ﻓﻲ اﻝﻜﺸف ﻋن أﺜر اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻬﺎرات ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫـذﻩ اﻝد ارﺴـﺔ ﻗـﺎم اﻝﺒﺎﺤـث ﺒﺈﻋـداد اﺨﺘﺒـﺎر ﺴـﻠوك
ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ و ﻤﻘﻴﺎس ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ )اﺴﺘﺒﺎﻨﺔ( ،وطﺒﻘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻤن )(21
طﺎﻝﺒـﺔ ﻤــن طﺎﻝﺒـﺎت اﻝﺼــف اﻷول اﻝﺜـﺎﻨوي ﺒﻤدرﺴــﺔ ﻋﻤـر ﻜﺎﻤــل اﻝﺜﺎﻨوﻴـﺔ ﻝﻠﺒﻨــﺎت ،وﺒﻴﻨـت ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝد ارﺴـﺔ وﺠــود
ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ درﺠﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴن اﻝﻘﺒﻠﻲ واﻝﺒﻌدي ﻻﺨﺘﺒﺎر ﺴﻠوك
ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺒﻌدي.
 -3دراﺴﺔ اﻷﺤﻤدي )(2012
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﻌرﻓـﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ اﺴـﺘﺨدام ﺒﻌـض اﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤـﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻤﻬـﺎرات
اﻝﻘراءة اﻹﺒداﻋﻴﺔ وأﺜر ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓوق اﻝﻤﻌرﻓﻲ ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف اﺘﺒﻌت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ
ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل ،واﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ذو اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ) اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻀﺎﺒطﺔ( ﻓﻲ اﻝﻜﺸف ﻋن أﺜر اﻝﺘطوﻴر
ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻬﺎرات ، ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺎﻤت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺈﻋداد ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﻬﺎرات اﻝﻘـراءة اﻹﺒداﻋﻴـﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ
ﻝطﺎﻝﺒﺎت اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ ،وﺘﺼﻤﻴم دﻝﻴـل اﻝﻤﻌﻠﻤـﺔ ﻝﺘـدرﻴس ﺒﻌـض دروس اﻝﻘـراءة ﻤـن اﻝﻜﺘـﺎب اﻝﻤﻘـرر ﻋﻠـﻰ
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اﻝطﺎﻝﺒﺎت ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ،و إﻋداد اﺨﺘﺒﺎر ﻝﻘﻴﺎس ﻤدى ﺘﻤﻜن اﻝطﺎﻝﺒـﺎت ﻤـن ﻤﻬـﺎرات
اﻝﻘ ـراءة اﻹﺒداﻋﻴــﺔ واﻝﺘﻔﻜﻴــر ﻓــوق اﻝﻤﻌرﻓــﻲ ،وطﺒﻘﺘﻬﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋﻴﻨــﺔ اﻝد ارﺴــﺔ واﻝﻤﻜوﻨــﺔ ﻤــن ) (50طﺎﻝﺒ ـﺔ ﻤــن
طﺎﻝﺒــﺎت اﻝﺼــف اﻝﺜﺎﻝ ـث اﻝﻤﺘوﺴــط ﺒﺈﺤــدى اﻝﻤــدارس اﻝﺜﺎﻨوﻴــﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌــﺔ ﻝﻤدﻴﻨــﺔ اﻝرﻴــﺎض ،وﺒﻴﻨــت ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝد ارﺴــﺔ
وﺠــود ﻓــروق ذات دﻻﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ﻓــﻲ درﺠــﺎت اﻝطﺎﻝﺒــﺎت ﻓــﻲ اﻝﺘطﺒﻴــق اﻝﺒﻌــدي ﻝﻤﻬــﺎرات اﻝﻘ ـراءة اﻹﺒداﻋﻴــﺔ
وﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓوق اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻝدى طﺎﻝﺒﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴن
طﺎﻝﺒـﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻝﻀــﺎﺒطﺔ وطﺎﻝﺒـﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻬــﺎرات اﻝﻘـراءة اﻹﺒداﻋﻴــﺔ وﻤﺴـﺘوى اﻝﺘﻔﻜﻴــر
ﻓوق اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ .
 -4دراﺴﺔ ﻓﻀل )(2012
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘدرﻴﺒﻲ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬـﺎرات ﻤـﺎ وراء اﻝـذاﻜرة ﻝـدى طﻠﺒـﺔ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ
اﻹﻋدادﻴﺔ ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف اﺘﺒﻊ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒـﻲ ذو اﻝﻤﺠﻤـوﻋﺘﻴن ) اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴـﺔ واﻝﻀـﺎﺒطﺔ( ﻓـﻲ
اﻝﻜﺸــف ﻋــن أﺜــر اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ ﻓــﻲ ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﻤﻬــﺎرات ،وﻝﺘطﺒﻴــق ﻫــذﻩ اﻝد ارﺴــﺔ ﻗــﺎم اﻝﺒﺎﺤــث ﺒﺈﻋــداد اﺨﺘﺒــﺎر اﻝﺘــﺎﺌﻲ
واﺴــﺘﺨدم ﻤﻘﻴــﺎس ﻤــﺎ وراء اﻝــذاﻜرة ﻝﺘروﻴــر ورﻴــش ،وطﺒﻘﻬﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋﻴﻨــﺔ اﻝد ارﺴــﺔ واﻝﻤﻜوﻨــﺔ ﻤــن ) (١٢٠ﻤــن
طﻠﺒﺔ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻹﻋدادﻴـﺔ ﻤـوزﻋﻴن ﺒواﻗـﻊ ) (60ذﻜـور و ) (60إﻨـﺎث ﻤﻘﺴـﻤﻴن ﺤﺴـب اﻝﺠـﻨس إﻝـﻲ ﻤﺠﻤـوﻋﺘﻴن
ﻀ ــﺎﺒطﺔ وﺘﺠرﻴﺒﻴ ــﺔ ﺒواﻗ ــﻊ ) (30ﻝﻜ ــل ﻤﺠﻤوﻋ ــﺔ ،وﺒﻴﻨ ــت ﻨﺘ ــﺎﺌﺞ اﻝد ارﺴ ــﺔ وﺠ ــود ﻓ ــروق ذات دﻻﻝ ــﺔ إﺤﺼ ــﺎﺌﻴﺔ
ﻝﻼﺨﺘﺒﺎر اﻝﺒﻌدي ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﻴﺎس ﻜﻜل واﻷﺒﻌﺎد اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﻴﺎس ،ﻜﻤـﺎ
أظﻬــرت اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ وﺠــود ﻓــروق ذات دﻻﻝــﺔ إﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ﺒــﻴن اﻓ ـراد اﻝﻤﺠﻤــوﻋﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴــﺔ واﻝﻀــﺎﺒطﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒــﺎر
اﻝﺒﻌدي ﻝﻤﻘﻴﺎس ﻤﺎ وراء اﻝذاﻜرة وﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ.
 -5دراﺴﺔ اﻝﻔﻠﻤﺒﺎﻨﻲ )(2011
ﻫــدﻓت ﻫــذﻩ اﻝد ارﺴــﺔ إﻝــﻰ ﻤﻌرﻓــﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ ﺒرﻨــﺎﻤﺞ ﺘــدرﻴﺒﻲ ﻗــﺎﺌم ﻋﻠــﻰ ﻤﻬــﺎرات ﻤــﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﺘﻨﻤﻴــﺔ
ﻤﻬﺎرات ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻼت ﻝدى ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ اﻝﺘﺤﺼﻴل ﻤن ﺘﻼﻤﻴذ اﻝﺼف اﻷول اﻻﻋدادي ،وﻝﺘﺤﻘﻴـق ﻫـذا اﻝﻬـدف
اﺘﺒﻌـ ــت اﻝﺒﺎﺤﺜـ ــﺔ اﻝﻤـ ــﻨﻬﺞ اﻝوﺼـ ــﻔﻲ ﻓـ ــﻲ ﻤرﺤﻠـ ــﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴـ ــل ،واﻝﻤـ ــﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒـ ــﻲ ذو اﻝﻤﺠﻤـ ــوﻋﺘﻴن ) اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴـ ــﺔ
واﻝﻀﺎﺒطﺔ( ﻓﻲ اﻝﻜﺸف ﻋـن أﺜـر اﻝﺘطـوﻴر ﻓـﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﻤﻬـﺎرات ،وﻝﺘطﺒﻴـق ﻫـذﻩ اﻝد ارﺴـﺔ ﻗﺎﻤـت اﻝﺒﺎﺤﺜـﺔ ﺒﺈﻋـداد
اﺨﺘﺒــﺎر ﺘﺤﺼــﻴﻠﻲ ﻓــﻲ ﻤــﺎدة اﻝﻌﻠــوم واﺨﺘﺒــﺎر ﻝﻘﻴــﺎس ﻤﻬــﺎرات ﺤــل اﻝﻤﺸــﻜﻼت واﺴــﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤراﻗﺒــﺔ ذاﺘﻴــﺔ ﻝﻠطــﻼب
ﻝﻤﻬ ــﺎرات واﺴ ــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤ ــﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓ ــﺔ ،وطﺒﻘﺘﻬﻤ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﻋﻴﻨ ــﺔ اﻝد ارﺴ ــﺔ واﻝﻤﻜوﻨ ــﺔ ﻤ ــن ) (34طﺎﻝﺒـ ـﺔ ﻤ ــن
طﺎﻝﺒ ــﺎت اﻝﺼ ــف اﻷول اﻹﻋ ــدادي ﻤﻨﺨﻔﻀ ــﻲ اﻝﺘﺤﺼ ــﻴل اﻝد ارﺴ ــﻲ ﺒﻤدرﺴ ــﺔ اﻝﺴ ــﻴدة ﺨدﻴﺠ ــﺔ اﻹﻋدادﻴ ــﺔ ﺒﻨ ــﺎت
ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻘـﺎﻫرة ،وﺒﻴﻨـت ﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝد ارﺴـﺔ وﺠـود ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ ﻷﺜـر ﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﻓـﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻤﻬـﺎرة ﺤـل اﻝﻤﺸـﻜﻼت ﻝﺼـﺎﻝﺢ
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ .
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 -6دراﺴﺔ ﻴوﺴف ) ( 2009
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ أﺜر ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤوﺴب ﻓﻲ ﻀوء ﻨظرﻴﺔ ﺠﺎﻨﺒﻲ اﻝدﻤﺎغ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات
اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓوق اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻝدى طﺎﻝﺒﺎت اﻝﺼف اﻝﺤﺎدي ﻋﺸر ﺒﻤﺎدة ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻏز،
وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف اﺘﺒﻌت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ واﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺒﻨﺎﺌﻲ واﻗﺘﺼرت اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤن
طﺎﻝﺒﺎت اﻝﺼف اﻝﺤﺎدي ﻋﺸر ﻓﻲ ﻤدرﺴﺔ ﺴﻜﻴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎت "أ" ﺒﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ) (80طﺎﻝﺒﺔ ﺘم ﺘﻘﺴﻴﻤﻬن
إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ وﻀﺎﺒطﺔ ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺎﻤت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺈﻋداد ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓوق
اﻝﻤﻌرﻓﻲ ،واﺨﺘﺒﺎ اًر ﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓوق اﻝﻤﻌرﻓﻲ  ،وﺒﻌد اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﺼدق وﺜﺒﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر ،ﺘم ﺘطﺒﻴق

اﻻﺨﺘﺒﺎرﻴن اﻝﻘﺒﻠﻲ واﻝﺒﻌدي ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻀﺎﺒطﺔ ،وﺘوﺼﻠت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻲ وﺠود ﻓروق
ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت طﺎﻝﺒﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ وﻤﺘوﺴط درﺠﺎت أﻗراﻨﻬن ﻓﻲ
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻓﻲ اﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓوق اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ،ووﺠود ﻓروق
ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻝطﺎﻝﺒﺎت ﻤرﺘﻔﻌﺎت اﻝﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ وﻤﺘوﺴط
درﺠﺎت أﻗراﻨﻬن ﻤرﺘﻔﻌﺎت اﻝﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻓﻲ اﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓوق اﻝﻤﻌرﻓﻲ
ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ،ووﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻝطﺎﻝﺒﺎت ﻤﻨﺨﻔﻀﺎت
اﻝﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ وﻤﺘوﺴط درﺠﺎت أﻗراﻨﻬن ﻤﻨﺨﻔﻀﺎت اﻝﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ
ﻓﻲ اﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓوق اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ.

 -7دراﺴﺔ اﻝﺤﺎرﺜﻲ )(2008
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﺴﺘﺨدام اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘدرﻴس اﻝﺘﺒﺎدﻝﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء
اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﻘراءة "اﻝﺘﺨطﻴط ﻓﻲ اﻝﻘراءة ،اﻝﻤراﻗﺒﺔ واﻝﺘﺤﻜم ،ﺘﻘوﻴم اﻝﻘراءة" ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ وﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ،ﻓﻲ ﻤﺎدة
اﻝﻘراءة ﻝدى طﻼب اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ،ﺘﻜوﻨت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ) (60طﺎﻝﺒﺎً ﻤﻘﺴﻤﻴن إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن إﺤداﻫﻤﺎ
ﻀﺎﺒطﺔ واﻷﺨرى ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف اﺘﺒﻊ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺎم

اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺈﻋداد اﺨﺘﺒﺎر ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ،وﺘوﺼل اﻝﺒﺎﺤث إﻝﻰ وﺠود ﻓروق داﻝﺔ إِﺤﺼﺎﺌﻴﺎً ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ

واﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﺎرة اﻝﺘﺨطﻴط ﻝﻠﻘراءة وﻤﻬﺎرة اﻝﻤراﻗﺒﺔ واﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻘراءة ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ

اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ وﻋدم وﺠود ﻓروق داﻝﺔ إِﺤﺼﺎﺌﻴﺎً ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ واﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﺎرة ﺘﻘوﻴم
اﻝﻘراءة ووﺠود ﻓروق داﻝﺔ اﺤﺼﺎﺌﻴﺎً ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ واﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﺎرات ) اﻝﺘﺨطﻴط

ﻝﻠﻘراءة واﻝﺘﺤﻜم واﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻘراءة وﺘﻘوﻴم اﻝﻘراءة( ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤﻌﺎً ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ .
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 -8دراﺴﺔ ﻗﺸطﺔ )(2008
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ أﺜر ﺘوظﻴف اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
واﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻠوم ﻝدى طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﺨﺎﻤس اﻷﺴﺎﺴﻲ ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف اﺘﺒﻊ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﻨﻬﺞ
اﻝوﺼﻔﻲ واﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ واﻗﺘﺼرت اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤن طﻼب اﻝﺼف اﻝﺨﺎﻤس اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤدرﺴﺔ ذﻜور
اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ "ب" ﻝﻼﺠﺌﻴن ﺒﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ) (74طﺎﻝﺒﺎً ﺘم ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ وﻀﺎﺒطﺔ ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ

اﻝدراﺴﺔ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺈﻋداد ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ واﺨﺘﺒﺎر ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ وﻜذﻝك اﺨﺘﺒﺎر ﻝﻠﻤﻬﺎرات
اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ وﺒﻌد اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﺼدﻗﻬﺎ وﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺘم ﺘطﺒﻴق اﻻﺨﺘﺒﺎرﻴن اﻝﻘﺒﻠﻲ واﻝﺒﻌدي ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻲ اﻝدراﺴﺔ

اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ،وﺘوﺼﻠت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻲ وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن
ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻝطﻼب ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ وﻤﺘوﺴط درﺠﺎت أﻗراﻨﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻓﻲ
اﺨﺘﺒﺎر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ،ووﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط
درﺠﺎت اﻝطﻼب ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ وﻤﺘوﺴط درﺠﺎت أﻗراﻨﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻓﻲ اﺨﺘﺒﺎر
اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ.
 -9دراﺴﺔ اﻝﺴﻴد )(2007
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻔﺎﺌﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﺼﻴل ٕواﻜﺴﺎب طﻼب ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺘﻌﻠﻴم

ﺒﻌض ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓوق اﻝﻤﻌرﻓﻲ ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف اﺘﺒﻌت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ واﻝﻤﻨﻬﺞ ﺸﺒﻪ

اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ،وﻗد ﻗﺎﻤت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر ) (70طﺎﻝﺒﺎً ﻜﻌﻴﻨﺔ ﻝﻠﺒﺤث ﺒطرﻴﻘﺔ ﻋﺸواﺌﻴﺔ ﻤن طﻼب اﻝﻔرﻗﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
ﺒﻘﺴم ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴن ﺸﻤس ،ﺘم ﺘﻘﺴﻴﻤﻬم إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن إﺤداﻫﻤﺎ
ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ) (35طﺎﻝﺒﺎً واﻷﺨرى ﻀﺎﺒطﺔ ) (35طﺎﻝﺒﺎً ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺎﻤت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺈﻋداد اﺨﺘﺒﺎر
ﺘﺤﺼﻴﻠﻲ وﻤﻘﻴﺎس ﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓوق اﻝﻤﻌرﻓﻲ ،وﺘوﺼﻠت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ وﺠود ﻓروق داﻝﺔ إِﺤﺼﺎﺌﻴﺎً ﺒﻴن

ﻤﺘوﺴطﻲ درﺠﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ وﻤﺘوﺴطﻲ درﺠﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ

ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘوﺼﻠت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ وﺠود ﻓروق داﻝﺔ إِﺤﺼﺎﺌﻴﺎً ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ درﺠﺎت

اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ وﻤﺘوﺴطﻲ درﺠﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎس ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓوق اﻝﻤﻌرﻓﻲ
ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ.
 -10دراﺴﺔ اﻝﻌﻠوان و اﻝﻐزو )(2007
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘدرﻴﺒﻲ ﻝﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻨﺎﻗد ﻝدى طﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف اﺘﺒﻊ اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ،واﻗﺘﺼرت
اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤن طﻼب وطﺎﻝﺒﺎت ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤﺴﻴن ﺒن طﻼل ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎت اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻝﺘرﺒوﻴﺔ،
وﺘﻜوﻨت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ) (72طﺎﻝﺒﺎً وطﺎﻝﺒﺔ ﺘم ﺘوزﻴﻌﻬم ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻓﻲ
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ﻀوء ﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔ )اﻝﺠﻨس ،اﻝﻜﻠﻴﺔ ،واﻝﺴﻨﺔ اﻝدراﺴﻴﺔ( ﺒﺤﻴث أﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎك ) (36طﺎﻝﺒﺎً وطﺎﻝﺒﺔ ﻓﻲ

اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ وﻤﺜﻠﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن ﺒﺒﻨﺎء ﺒرﻨﺎﻤﺞ
ﺘدرﻴﺒﻲ ﺘﻀﻤن ) (13ﻤوﻗﻔﺎً ﺘم اﻝﺘدرﻴب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺜﻼث) اﻝﺘﺨطﻴط ،واﻝﻤراﻗﺒﺔ،

واﻝﺘﻘوﻴم ( ﻤن ﺨﻼل ﺠﻠﺴﺎت اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻋددﻫﺎ ) (16ﺠﻠﺴﺔ وﻤدة ﻜل ﺠﻠﺴﺔ ﺴﺎﻋﺔ واﺤدة ،واﺴﺘﺨدم
اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﺨﺘﺒﺎر ﻝﻠﺘﻔﻜﻴر اﻝﻨﺎﻗد ،وﻗد أﺸﺎرت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ إﻝﻰ وﺠود أﺜر ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘدرﻴﺒﻲ ﻓﻲ
ﺘطوﻴر اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻨﺎﻗد ﻝدى ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ،وﻝم ﺘظﻬر اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ وﺠود أﺜر ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ
اﻝﺘدرﻴﺒﻲ ﻴﻌزي إﻝﻰ ﻤﺘﻐﻴر ﺠﻨس اﻝطﺎﻝب وﻤﺴﺘواﻩ اﻝدراﺴﻲ واﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻬﺎ.
 -11دراﺴﺔ اﻷﺤﻤد و اﻝﺸﺒل )(2006
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﺜر اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓوق اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺸﺒﻜﺔ
اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﺼﻴل اﻝدراﺴﻲ وﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝدى طﺎﻝﺒﺎت ﻤﻘرر اﻝﺒرﻤﺠﺔ
اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻠك ﺴﻌود ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف اﺘﺒﻊ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن اﻝﻤﻨﻬﺞ ﺸﺒﻪ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ،ﻋﻠﻰ
ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ ﺤﻴث ﺘﻤﺜل ﻓﻲ طﺎﻝﺒﺎت ﻤﻘرر اﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺜﺎﻤن ﺒﻘﺴم اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت
ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻠك ﺴﻌود ،وﺘﻜوﻨت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن) (18طﺎﻝﺒﺔ ﻤن طﺎﻝﺒﺎت ﻤﻘرر اﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ
اﻝﻤﻠك ﺴﻌود ،وﺘم ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻋﺸواﺌﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن إﺤداﻫﻤﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ وﺘﻜوﻨت ﻤن )(9
طﺎﻝﺒﺎت ،واﻷﺨرى ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻀﺎﺒطﺔ وﺘﻜوﻨت ﻤن) (9طﺎﻝﺒﺎت ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن ﺒﺈﻋداد
اﺨﺘﺒﺎر ﻝﻘﻴﺎس ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝدي اﻝطﺎﻝﺒﺎت ،وأظﻬرت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن
ﻤﺘوﺴطﻲ درﺠﺎت ﺘﺤﺼﻴل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن اﻝﻀﺎﺒطﺔ واﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ و اﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات
اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﺒﻌدي ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ.
 -12دراﺴﺔ اﻝوطﺒﺎن )(2006
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻜل ﻤن ﻤﺴﺘوى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝذات اﻝﻌﺎﻤﺔ
)ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ( وﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ :ﻤﻬﺎرة ﺘﺤدﻴد اﻷﻫداف واﻝﺨطﺔ وﻤﻬﺎرة
اﻝﺘﺤﻜم واﻝﻤراﻗﺒﺔ وﻤﻬﺎرة اﻝﺘﻘوﻴم اﻝذاﺘﻲ ﻝدى طﻼب اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف اﺘﺒﻊ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ،
وﺘﻜوﻨت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ) (299طﺎﻝﺒﺎً ﻤن طﻼب اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝﺴﺎﺒﻊ واﻝﺜﺎﻤن ﻓﻲ ﻗﺴﻤﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ

واﻝﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻘﺼﻴم ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث
ﺒﺈﻋداد ﻤﻘﻴﺎﺴﻴن اﻷول ﻝﻘﻴﺎس ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻵﺨر ﻝﻘﻴﺎس اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ،وﺘم ﺘطﺒﻴق
اﻝﻤﻘﻴﺎﺴﻴن ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ،وأظﻬرت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻔوق اﻝطﻼب ﻤرﺘﻔﻌﻲ اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ
اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎرة ﺘﺤدﻴد اﻷﻫداف ووﻀﻊ اﻝﺨطط ،وﺘﻔوق اﻝطﻼب ﻤرﺘﻔﻌﻲ اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ
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ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﺎرة اﻝﺘﺤﻜم واﻝﻤراﻗﺒﺔ ،وﺘﻔوق اﻝطﻼب ﻤرﺘﻔﻌﻲ اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﺎرة اﻝﺘﻘوﻴم اﻝذاﺘﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠم.
 -13دراﺴﺔ ﺨﻠﻴل )(2005
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ أﺜر اﺴﺘﺨدام اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻌﻠﻤﻲ
واﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو ﻤﺎدة اﻝﻌﻠوم ﻝدى ﺘﻼﻤﻴذ اﻝﺼف اﻷول اﻹﻋدادي ﻓﻲ وﺤدة اﻝﻤﺎدة واﻝطﺎﻗﺔ ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا
اﻝﻬدف اﺘﺒﻌت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ واﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ،واﻗﺘﺼرت اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺤث ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
إﺤدى اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻫﻲ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝذاﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻋدد طﺎﻝﺒﺎﺘﻬﺎ) (84ﻤن
طﺎﻝﺒﺎت اﻝﺼف اﻷول اﻹﻋدادي ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ طﺎﻝﺒﺎت ﻓﺼﻠﻴن إﺤداﻫﻤﺎ ﻴﻤﺜل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ،وﻴﻤﺜل
اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ،وﺘم أﺨذ اﻝﻔﺼﻠﻴن ﺒطرﻴﻘﺔ ﻋﺸواﺌﻴﺔ ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺎﻤت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺈﻋداد
أداﺘﻴن ﺒﺤﺜﻴﺘﻴن ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ اﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻌﻠﻤﻲ وﻤﻘﻴﺎس اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو ﻤﺎدة اﻝﻌﻠوم ،وأﺴﻔرت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋن
وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ أﻓراد اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻓﻲ اﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺒﻌدي
ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ دﻝت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎس اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو ﻤﺎدة اﻝﻌﻠوم واﻝدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ.
 -14دراﺴﺔ رﻤﻀﺎن )(2005
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن ﺒﻌض اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻤﺴﺘوﻴﺎت
ﺘﺠﻬﻴز اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻨﺎﻗد ﻝدى ﺘﻠﻤﻴذات اﻝﺼف اﻷول اﻹﻋدادي ﻓﻲ ﻤﺎدة
اﻝﻌﻠوم ﻓﻲ وﺤدة اﻝﻤﺎدة واﻝطﺎﻗﺔ ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف اﺘﺒﻌت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ
اﺨﺘﺒﺎر ﻝﻠﺘﻔﻜﻴر اﻝﻨﺎﻗد وﻜذﻝك ﻤﻘﻴﺎس ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺘﺠﻬﻴز
اﺨﺘﺒﺎر ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ و
ﻗﺎﻤت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺈﻋداد
اً
اً

اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ،واﻗﺘﺼرت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤن ﺘﻠﻤﻴذات اﻝﺼف اﻷول اﻹﻋدادي ﻓﻲ ﻤدرﺴﺔ ﻤدﻴﻨﺔ

ﻨﺼر اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ اﻝﻤوﺤدة ﺒﺈدارة ﻤدﻴﻨﺔ ﻨﺼر اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺘﻜوﻨت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﻓﺼﻠﻴن إﺤداﻫﻤﺎ ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ
) (46طﺎﻝﺒﺔ ،واﻷﺨرى ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻀﺎﺒطﺔ ) (46طﺎﻝﺒﺔ ،وﻗد ﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ
إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤت إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝذاﺘﻲ وﻤﺘوﺴط
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤت اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺒﻌدي ﻝﺼﺎﻝﺢ
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ.
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 -15دراﺴﺔ ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب )(2005
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﺴﺘﺨدام اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل اﻝﻔﻴزﻴﺎء،
وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﺘﺄﻤﻠﻲ واﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻝدى طﻼب اﻝﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨوي اﻷزﻫري ﻓﻲ وﺤدﺘﻲ
ﺨواص اﻝﺴواﺌل اﻝﺴﺎﻜﻨﺔ وﺨواص اﻝﺴواﺌل اﻝﻤﺘﺤرﻜﺔ ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف اﺘﺒﻌت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ،
وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺎﻤت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺈﻋداد اﺨﺘﺒﺎر ﺘﺤﺼﻴل واﺨﺘﺒﺎر ﻝﻠﺘﻔﻜﻴر اﻝﺘﺄﻤﻠﻲ وﻤﻘﻴﺎس اﺘﺠﺎﻩ،
واﻗﺘﺼرت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن طﻼب اﻝﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨوي ﺒﻤﻌﻬد ﺒﻨﻬﺎ ﻝﻠﺒﻨﻴن ،وﺘﻜوﻨت اﻝﻌﻴﻨﺔ
ﻤن ﻓﺼﻠﻴن أﺤدﻫﻤﺎ ﻴﻤﺜل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ) (45طﺎﻝﺒﺎً واﻵﺨر ﻴﻤﺜل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ) (45طﺎﻝﺒﺎً،
وﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ درﺠﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ

واﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ اﻝﺒﻌدي ﺒﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ
إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت طﻼب اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ
وﺠود ﻓروق داﻝﺔ
ً
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﺘﺄﻤﻠﻲ اﻝﺒﻌدي ،ووﺠود ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎً ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ درﺠﺎت
طﻼب اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻘﺒﻠﻲ و اﻝﺒﻌدي ﻝﻤﻘﻴﺎس اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺒﻌدي.
 -16دراﺴﺔ ﻤﺤﺴن )(2005
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد أﺜر إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ
وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺘوﻝﻴد اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻝﻌﻠوم ﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﺘﺎﺴﻊ اﻷﺴﺎﺴﻲ ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف اﺘﺒﻊ
اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ واﻝوﺼﻔﻲ ،وﺘﻜوﻨت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ) (85طﺎﻝﺒﺔ ﻤن طﺎﻝﺒﺎت اﻝﺼف اﻝﺘﺎﺴﻊ
اﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻤدرﺴﺔ ﺒﻨﺎت ﺠﺒﺎﻝﻴﺎ اﻹﻋدادﻴﺔ " ب " ﻝﻼﺠﺌﺎت اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝﻐوث اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﻐزة ،وﺘم ﺘﻘﺴﻴﻤﻬن
إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ،ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ وﻋدد طﺎﻝﺒﺎﺘﻬﺎ ) (44طﺎﻝﺒﺔ وﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻀﺎﺒطﺔ ) (41طﺎﻝﺒﺔ ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ
ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺈﻋداد أداﺘﻴن ﻝﻠدراﺴﺔ ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎس ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﺨﺘﺒﺎر ﺘوﻝﻴد اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ
اﻝﻌﻠوم ،وﻗد دﻝت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ درﺠﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻋﻠﻰ
اﺨﺘﺒﺎر ﺘوﻝﻴد اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺒﻌدي ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ .ﻜﻤﺎ أﺸﺎرت اﻝدراﺴﺔ أﻴﻀﺎً إﻝﻰ وﺠود ﻓروق
ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت طﺎﻝﺒﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎس ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ.
 -17دراﺴﺔ اﻝﻤزروع )(2005
ﻫـدﻓت ﻫـذﻩ اﻝد ارﺴــﺔ إﻝـﻰ ﻤﻌرﻓــﺔ إﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺸــﻜل اﻝﺒﻴـت اﻝـداﺌري وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬــﺎ ﻓـﻲ ﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻤﻬـﺎرات ﻤــﺎ وراء
اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺘﺤﺼﻴل اﻝﻌﻠوم ﻝدى طﺎﻝﺒﺎت اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ذوات اﻝﺴﻌﺎت اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف
اﺘﺒﻌت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒـﻲ  ،واﻗﺘﺼـرت اﻝد ارﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ طﺎﻝﺒـﺎت اﻝﺼـف اﻝﺜـﺎﻨﻲ اﻝﺜـﺎﻨوي ﺒﺈﺤـدى اﻝﻤـدارس
اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝرﻴﺎض ﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻗﺼـدﻴﻪ ،وﺘﻜوﻨـت ﻋﻴﻨـﺔ اﻝد ارﺴـﺔ ﻤـن ﻓﺼـﻠﻴن ﻤـن ﻓﺼـول
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اﻝﻤدرﺴ ــﺔ ﻜ ــل ﻓﺼ ــل ﻓﻴ ــﻪ ) (35طﺎﻝﺒ ــﺔ أﺤ ــد اﻝﻔﺼ ــول ﻴﻤﺜ ــل اﻝﻤﺠﻤوﻋ ــﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴ ــﺔ واﻵﺨ ــر ﻴﻤﺜ ــل اﻝﻤﺠﻤوﻋ ــﺔ
اﻝﻀــﺎﺒطﺔ ،وﻝﺘطﺒﻴ ــق ﻫ ــذﻩ اﻝد ارﺴــﺔ ﻗﺎﻤ ــت اﻝﺒﺎﺤﺜ ــﺔ ﺒﺈﻋــداد ﺜ ــﻼث أدوات ﻝﻠد ارﺴ ــﺔ ﺘﻤﺜﻠــت ﻓ ــﻲ ﻤﻘﻴ ــﺎس اﻝ ــوﻋﻲ
ﺒﻤﻬــﺎرات ﻤ ــﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓــﺔ واﺨﺘﺒ ــﺎر ﺘﺤﺼــﻴﻠﻲ وﻜ ــذﻝك اﺨﺘﺒ ــﺎر ﻓــﻲ اﻷﺸ ــﻜﺎل اﻝﻤﺘﻘﺎطﻌــﺔ ﻝﺠ ــﺎن ﺒﺴ ــﻜﺎﻝﻴوﻨﻲ ،
وأظﻬ ــرت اﻝﻨﺘ ــﺎﺌﺞ ﻓﺎﻋﻠﻴ ــﺔ إﺴ ــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺸ ــﻜل اﻝﺒ ــت اﻝ ــداﺌري ﻓ ــﻲ ﺘﻨﻤﻴ ــﺔ ﻤﻬ ــﺎرات ﻤ ــﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓ ــﺔ واﻝﺘﺤﺼ ــﻴل
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.
 -18دراﺴﺔ ﻋﺒد اﷲ )(2004
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﺴﺘﺨدام اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻔﻬم
اﻝﻘراﺌﻲ واﻝﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻝﻌﻠوم ﻝدى ﺘﻼﻤﻴذ اﻝﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻹﻋدادي ﻓﻲ وﺤدة اﻝﻤﺎدة ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا
اﻝﻬدف اﺘﺒﻌت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ واﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺎﻤت
اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺈﻋداد اﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔﻬم اﻝﻘراﺌﻲ وﻜذﻝك اﺨﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﻝﺘﺤﺼﻴل ،واﻗﺘﺼرت اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸواﺌﻴﺔ
ﻤن ﺘﻼﻤﻴذ اﻝﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻹﻋدادي ﺒﻤدرﺴﺔ ﺴرس اﻝﻠﻴﺎن اﻹﻋدادﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻔﻴوم وﺘﻜوﻨت
اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤن ﻓﺼﻠﻴن أﺤدﻫﻤﺎ ﻴﻤﺜل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ) (45طﺎﻝﺒﺎً وطﺎﻝﺒﺔ واﻵﺨر ﻴﻤﺜل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ
) (45طﺎﻝﺒﺎً وطﺎﻝﺒﺔ ،وﻗد أﺜﺒﺘت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن ﻫﻨﺎك ﻓروﻗًﺎ ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ درﺠﺎت ﺘﻼﻤﻴذ
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻓﻲ اﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﺤﺼﻴل اﻝﺒﻌدي ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ دﻝت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻋﻠﻰ وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔﻬم اﻝﻘراﺌﻲ اﻝﺒﻌدي.
 -19دراﺴﺔ ﻋﻔﺎﻨﺔ و ﻨﺸوان )(2004
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ أﺜر اﺴﺘﺨدام ﺒﻌض اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘدرﻴس
اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻤﻨظوﻤﻲ ﻝدى طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﺜﺎﻤن اﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻐزة ،وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف
اﺘﺒﻊ اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ واﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ،وﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن ﺒﺈﻋداد اﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﻔﻜﻴر
اﻝﻤﻨظوﻤﻲ ،واﻗﺘﺼرت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﺜﺎﻤن اﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻤدﻴﻨﺔ ﺒﻴت ﺤﺎﻨون ،ﺤﻴث ﺘم
اﺨﺘﻴﺎر أرﺒﻌﺔ ﻓﺼول ﻤن ﻓﺼول اﻝﺼف اﻝﺜﺎﻤن اﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻤدرﺴﺔ ﺒﻴت ﺤﺎﻨون اﻹﻋدادﻴﺔ ﻝﻠذﻜور وﻤدرﺴﺔ
ﺒﻴت ﺤﺎﻨون اﻹﻋدادﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎت وﻜﺎن ﻋدد طﻠﺒﺔ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ) (83طﺎﻝﺒﺎً وطﺎﻝﺒﺔ ،وﻋدد طﻠﺒﺔ

اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ) (94طﺎﻝﺒﺎً وطﺎﻝﺒﺔ ،وﺘوﺼﻠت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ وﺠود أﺜر ﻜﺒﻴر ﻻﺴﺘﺨدام اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﺎ
وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴل اﻝطﻠﺒﺔ وﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻌض أﻨواع اﻝﺘﻔﻜﻴر .
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اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻋﻠﻰ دراﺴﺎت اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ:
 .1ﻤن ﺤﻴث أﻫداف اﻝدراﺴﺔ:
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺘوظﻴف أﺴﻠوب اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻤن ﺨﻼل ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤوﺴب ﻹﻜﺴﺎب اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﻌض ﻤﻬﺎرات
ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ،ﻝذﻝك ﻓﻘد اﺘﻔﻘت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻤﻊ أﻏﻠب اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻀﻤون وﻫو ﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدى ﻓﺌﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜل دراﺴﺔ ﻋﺒد اﷲ ) (2004واﺨﺘﻠﻔت ﻤﻊ ﺒﻌض اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ
ﻫدﻓت إﻝﻰ دراﺴﺔ أﺜر اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻻﺒﺘﻜﺎري وأﻨواع اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻷﺨرى وﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻝﻌﻠم ﻤﺜل دراﺴﺔ اﻝﻌﻠوان واﻝﻐزو ) (2007وﺒﻌض اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﻫدﻓت إﻝﻰ دراﺴﺔ أﺜر اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﺎ
وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝوﻋﻲ واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻔﻬم اﻝﻘراﺌﻲ ﻜدراﺴﺔ رﻤﻀﺎن ).(2005
 .2ﻤن ﺤﻴث ﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ :
اﺘﻔﻘت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌض اﻝدراﺴﺎت ،ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ وﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ،ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر طﻠﺒﺔ اﻝﻤدارس اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ
ﻝو ازرة اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻘطﺎع ﻏزة ،ﺤﻴث اﺘﻔﻘت ﻤﻊ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت ﺼﻔوف ﻤﺘﻨوﻋﺔ ،ﻤﺜل
دراﺴﺔ ﻓﻀل ) (2012ودراﺴﺔ اﻷﺤﻤدي) (2012ودراﺴﺔ ﻋﻜﺎﺸﺔ) (2012واﺨﺘﻠﻔت ﻤﻊ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ
ﺘﻨﺎوﻝت ﻤراﺤل ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺨرى ﻜدراﺴﺔ اﻝﻌﻠوان واﻝﻌز) (2007ﺤﻴث ﻜﺎن اﺨﺘﻴﺎرﻩ ﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤن طﻼب وطﺎﻝﺒﺎت
ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤﺴﻴن ﺒن طﻼل.
 .3ﻤن ﺤﻴث ﻤﻨﻬﺞ اﻝدراﺴﺔ :
اﺘﻔﻘت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ﻜﻤﻨﻬﺞ ﻤﻨﺎﺴب ﻝﻤﺜل
ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝدراﺴﺎت ﻤﺜل دراﺴﺔ ﻋﻜﺎﺸﺔ) (2012ودراﺴﺔ اﻷﺤﻤدي ).(2012
 .4ﻤن ﺤﻴث أدوات اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ :
اﺘﻔﻘت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻤﻊ أﻏﻠب اﻝدراﺴﺎت ﻤﺜل دراﺴﺔ ﻓﻀل) (2012ودراﺴﺔ اﻷﺤﻤدي) (2012ﻤن اﻝدراﺴﺎت
اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام أداة اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ،واﺨﺘﻠﻔت ﻤﻊ دراﺴﺔ ﻋﻜﺎﺸﺔ ) (2012ودراﺴﺔ اﻝﻔﻠﻤﺒﺎﻨﻲ
) (2011اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤت اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن.
 .5ﻤن ﺤﻴث اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ :
 أﺜﺒﺘت ﺠﻤﻴﻊ اﻝدراﺴﺎت ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤوﻀوﻋﺔ وأﺜرﻫﺎ ﻓﻲاﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ وﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻔﻜﻴر وﺘﺤﺴﻴن أداء اﻝطﻠﺒﺔ وﺘﻜوﻴن اﺘﺠﺎﻫﺎت إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤو اﻝﻤﻌرﻓﺔ
اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ.
 اﺨﺘﻠﻔت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻋن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام طرﻴﻘﺔ ﺠدﻴدة وﻫﻲ ﺘوظﻴف اﻝﻤﺤﺎﻜﺎةاﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ.
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اﻝﺘﻌﻠﻴق اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ :
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺤور اﻷول واﻝذي ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻨﺠـد أ ن ﻤﻌظـم ﻫـذﻩ اﻝد ارﺴـﺎت ﺤدﻴﺜـﺔ
ﻤﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻲ ﺤداﺜﺔ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع  ،وﻗد ﻜﺜرت اﻝدراﺴﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀـوع ﻓـﻲ اﻝﺴـﻨوات اﻷﺨﻴـرة ﻤﻤـﺎ ﻴـدل
ﻋﻠﻲ ﺒروز أﻫﻤﻴﺘﻪ ووﻀوﺤﻪ.
أﻤــﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝد ارﺴــﺎت اﻝﻤﺤــور اﻝﺜــﺎﻨﻲ واﻝﺘــﻲ ﻫــدﻓت إﻝــﻲ ﻤﻌرﻓــﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ ﺒـراﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜــﺎة اﻝﻤﺤوﺴــﺒﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ
اﻝﺘدرﻴس ،وﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت أُﺠرﻴت ﻓﻲ ﻓﺘـرات زﻤﻨﻴـﺔ ﻤﺘﻘﺎرﺒـﺔ وﻓـﻲ أﻤـﺎﻜن ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ،وﻜـﺎن ﻤﻌظـم ﻫـذﻩ اﻝد ارﺴـﺎت
ﻓﻲ اﻝﻌﻘدﻴن اﻷﺨرﻴﻴن ﻤﻤﺎ ﻴدل ﺒﺸﻜل واﻀﺢ ﻋﻠـﻲ ﺘ ازﻴـد اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺒﺎﺴـﺘﺨدام اﻝﺤﺎﺴـوب ﻓـﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴم ،وأظﻬـرت
ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت أ ن اﻝﺘﻌﻠﻴم ﺒواﺴطﺔ ﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻴﺴـﻬم ﻓـﻲ ﺘﺤﺴـﻴن اﻝﺘﺤﺼـﻴل اﻝد ارﺴـﻲ وﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﻤﻬـﺎرات
ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ.
وﻗد اﺘﻔﻘت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻤﻊ دراﺴﺎت اﻝﻤﺤور اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋدة ﻨﻘﺎط ﻤن أﻫﻤﻬﺎ اﺘﺒـﺎع اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒـﻲ،
وﻗــد ﺘﻤﻴــزت ﻫ ـذﻩ اﻝد ارﺴــﺔ ﻋــن د ارﺴــﺎت اﻝﻤﺤــور اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﺒﻨوﻋﻴــﺔ اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤوﺴــب اﻝــذي ﺴــﻴﺘم ﺘطﺒﻴﻘــﻪ ﻓﻬــو
ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻌض ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر اﻷﺴﺎﺴﻲ.
ٕواﺴــﻬﺎﻤﺎً ﻤــن اﻝﺒﺎﺤــث ﻓــﻲ إﺜ ـراء اﻝﻌﻠــوم اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ ﻗــﺎم ﺒــﺈﺠراء ﻫــذﻩ اﻝد ارﺴــﺔ ﻝﻜــﻲ ﻴﻨﺘﻔــﻊ ﺒﻬــﺎ ﻤــن ﻴﻬــﺘم ﺒﺘطــوﻴر

اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ.

ﻤدى اﺴﺘﻔﺎدة اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻝﻘد اﺴﺘﻔﺎد اﻝﺒﺎﺤث ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻋدة أﻤور ﻤن أﻫﻤﻬﺎ:
 .1ﺒﻨﺎء اﻹطﺎر اﻝﻨظري.
 .2ﺒﻨﺎء ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤراد ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ.
 .3اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ.
 .4اﺨﺘﻴﺎر وﺒﻨﺎء أداة اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝدراﺴﺔ.
 .5اﺨﺘﻴﺎر ﻤﻨﻬﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻬذﻩ اﻝدراﺴﺔ وﻫو اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ.
 .6اﺨﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝدراﺴﺔ.
 .7اﺨﺘﻴﺎر اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .

65

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺇﺟـــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟـــﺪﺭﺍﺳــــﺔ
 Dאدא
 Gאدא
  #אدא
 א,אدא 
 دوא,אدא
 -طא,אدא
 'طوא!,ذאدא
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اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ
اﻝطرﻴﻘﺔ واﻻﺠراءات
ﻴﺘﻨﺎول اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل ﺘوﻀﻴﺢ ﻤﻔﺼل ﻝﻜل ﻤن ﻤﻨﻬﺞ اﻝدراﺴﺔ ،ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ ،ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ،
أدوات اﻝدراﺴﺔ ،إﺠراءات اﻝدراﺴﺔ ،واﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ.

 ﻤﻨﻬﺞ اﻝدراﺴﺔ:
اﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤث وﻓﻘﺎ ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴن ﻫﻤﺎ-:
أ -اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ:
وﻫو اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝذي ﻴدرس ظﺎﻫرة أو ﺤدﺜﺎً ﻤوﺠودة ﺤﺎﻝﻴﺎً ﻴﻤﻜن اﻝﺤﺼول ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺠﻴب ﻋن
أﺴﺌﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ دون ﺘدﺨل اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻴﻬﺎ ،وذﻝك ﻝوﺼف وﺘﻔﺴﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ)اﻷﻏﺎ واﻷﺴﺘﺎذ.(81:2002 ،
وﺘم اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴل وﺘﻔﺴﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ.
ب -اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ:
وﻫو اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝذي ﻴدرس ظﺎﻫرة ﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ إدﺨﺎل ﺘﻐﻴرات ﻓﻲ أﺤد اﻝﻌواﻤل أو أﻜﺜر ورﺼد ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذا
اﻝﺘﻐﻴر)اﻷﻏﺎ واﻷﺴﺘﺎذ.(83:2002 ،
وﺘم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ،وذﻝك ﻝدراﺴﺔ أﺜر ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻓﻲ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻝدى طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻐزة ﺤﻴث ﺘﺘﻌرض
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤوﺴب ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻠﻘﻰ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ﺘدرﻴﺴﺎً ﻝﻠوﺤدة اﻝدراﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ

اﻝﻌﺎدﻴﺔ ،وﻗد طﺒﻘت أداة اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر )اﻝﻘﺒﻠﻲ و اﻝﺒﻌدي( ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن.

واﺘﺒﻊ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ) ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ وﻀﺎﺒطﺔ ( ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻵﺘﻲ:
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ

أ

اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﻘﺒﻠﻲ

س1

اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ

م1

اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺒﻌدي

س2

ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ

ب

س1

م2

س2

ﻤــرور اﻝــزﻤـــن
اﻝﺸﻜل) :(1-4اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ اﻝذي اﺴﺘﺨدﻤﻪ اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ
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 ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ:
وﻴﻘﺼد ﺒﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ ﻜل اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻝﻤﺠﺎل اﻝدراﺴﺔ )اﻷﻏﺎ.(183 : 2000 ،
وﻴﺸﻤل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺼﻠﻲ ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ طﻼب وطﺎﻝﺒﺎت اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤدارس
ﻝوزرة اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺘراوح أﻋﻤﺎرﻫم ﻤﺎ ﺒﻴن ) (16-15ﺴﻨﺔ
ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﺸﻤﺎل ﻏزة اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ا
واﻝذﻴن ﻴدرﺴون ﻤﺎدة اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﺒواﻗﻊ ﺤﺼﺘﻴن أﺴﺒوﻋﻴﺎً ﻀﻤن اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓظﺎت
ﻏزة ﺤﺎﻝﻴﺎً ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝدراﺴﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻌﺎم اﻝدراﺴﻲ  2014-2013م واﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋددﻫم ) (5758طﺎﻝﺒﺎً

وطﺎﻝﺒﺔ.

 ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ:
اﺨﺘﺎر اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻤن ﺒﻴن اﻝﺸﻌب اﻝدراﺴﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ
ﻤدرﺴﺘﻲ اﺴﺎﻤﺔ ﺒن زﻴد اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﻴن وﻨﺴﻴﺒﺔ ﺒﻨت ﻜﻌب ﻝﻠﺒﻨﺎت ،ﺤﻴث ﺘم اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤدرﺴﺘﻴن ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ
اﻝﻘﺼدﻴﺔ ،وذﻝك ﻝﻸﺴﺒﺎب اﻵﺘﻴﺔ:
 وﻗوع اﻝﻤدرﺴﺘﻴن ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺠﻐراﻓﻴﺔ واﺤدة. ﺘوﻓر اﻝﺘﺠﻬﻴزات اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻜﻤﺨﺘﺒر اﻝﺤﺎﺴوب اﻝﻤﺠﻬز ﺒﺄﺠﻬزة اﻝﺤﺎﺴوب اﻝﻤﺘطورة وأﺠﻬزة اﻝﻌرضاﻝﻼزﻤﺔ ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﻴﻬﻤﺎ.
 ﺴﻬوﻝﺔ اﻻﺘﺼﺎل واﻝﺘواﺼل ﺒﺎﻝﻤدرﺴﺘﻴن.وﻗد ﺒﻠﻎ ﺤﺠم اﻝﻌﻴﻨﺔ ) (140طﺎﻝﺒﺎً وطﺎﻝﺒﺔ أي ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ) (%3ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ.
وﺘﻜوﻨت ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺸﻌﺒﺘﻴن إﺤداﻫﻤﺎ ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻷﺨرى ﻀﺎﺒطﺔ ﻤن ﻜل ﻤدرﺴﺔ.
واﻝﺠدول اﻵﺘﻲ ﻴوﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ أﻋداد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻀﺎﺒطﺔ:
ﺠدول رﻗم )(1-4
ﺘوزﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ
اﻝﺸﻌﺒﺔ

اﻝﻌﻴﻨﺔ

اﻝﻌدد

اﻝﻌﺎﺸر)(1

ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ذﻜور

30

اﻝﻌﺎﺸر)(2

ﻀﺎﺒطﺔ ذﻜور

30

اﻝﻌﺎﺸر)(1

ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ إﻨﺎث

40

اﻝﻌﺎﺸر)(2

ﻀﺎﺒطﺔ إﻨﺎث

40
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 ﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔ:
ﻴﻤﻜن ﺘﺼﻨﻴف ﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ-:
 -1اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﻤﺴﺘﻘل :وﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴب.
 -2اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﺘﺎﺒﻊ :وﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ.
 -3اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ :وﻫﻲ اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﺴﻌﻰ اﻝﺒﺎﺤث إﻝﻰ ﻀﺒطﻬﺎ ،ﻜﻲ ﻻ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻐﻴر
اﻝﺘﺎﺒﻊ ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻗد ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﻀﻠﻴل ﻓﻲ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺘﻤﺨض ﻋﻨﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ،وﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث
ﺒﻀﺒطﻬﺎ ﻋن طرﻴق ﻋزﻝﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ وﻗد ﺘم اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺘﻜﺎﻓؤ ﻤﺠﻤوﻋﺎت
اﻝدراﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﻠك اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﻤن ﺨﻼل ﺘطﺒﻴق اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﻘﺒﻠﻲ.

 أدوات اﻝدراﺴﺔ:
ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝدراﺴﺔ واﺨﺘﺒﺎر ﻓرﻀﻴﺎﺘﻬﺎ ،ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺈﻋداد أدوات اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ
وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺘم ﺒﻨﺎؤﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﺨطوات اﻵﺘﻴﺔ:

أوﻻً  :ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ

•

ﺒﻨﺎء ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻬﺎ ارت ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ
ﺤدد اﻝﺒﺎﺤث ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝطﻼب اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻋدة ﻤﺼﺎدر ﻤﻨﻬﺎ:

 .1اﻹطﺎر اﻝﻨظري ﻝﻠﺒﺤث واﻝﻜﺘب واﻝﻤراﺠﻊ اﻷدﺒﻴﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.
 .2اﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ.
 .3اﺴﺘطﻼع آراء ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ وطرق اﻝﺘدرﻴس وﻤن ﻤﺸرﻓﻲ
وﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ذوي اﻝﺨﺒرة.

•

ﺘﺤدﻴد اﻝﻬدف ﻤن ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ
ُﻴﺤدد اﻝﻬدف ﻤن ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ اﻝطﺎﻝب ﻓﻲ
ﺘﻨظﻴم ٕوادارة وﺘﻘﻴﻴم طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻝدﻴﻪ.

•

وﻀﻊ اﻝﺼورة اﻷوﻝﻴﺔ ﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ
ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺈﻋداد ﺼورة أوﻝﻴﺔ ﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷدب اﻝﺘرﺒوي
واﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ،وﻝﻘد ﺘم ﺘﺤدﻴد ﺜﻼﺜﺔ أﺒﻌﺎد أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﻬﺎرات ﻤﺎ
وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻫﻲ ﻤﻬﺎرات ) اﻝﺘﺨطﻴط  -اﻝﻤراﻗﺒﺔ واﻝﺘﺤﻜم  -اﻝﺘﻘوﻴم ( وﺘم ﺘﺤﻠﻴل ﻜل ﺒﻌد ﻤن ﺘﻠك
اﻷﺒﻌﺎد إﻝﻰ ﻤﻬﺎرات ﻓرﻋﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﺘﻀﻤﻨت اﻝﺼورة اﻷوﻝﻴﺔ ﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ) (16ﻤﻬﺎرة
ﻓرﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ  -ﻤﻠﺤق رﻗم ) - (3وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝﻤراﺠﻊ واﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ
ﺼﻨﻔت ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ.
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•

ﻀﺒط اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ
ﺘم ﻋرض اﻝﺼورة اﻷوﻝﻴﺔ ﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن ﻤن ذوي
اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ وطرق اﻝﺘدرﻴس وﻤن ﻤﺸرﻓﻲ وﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ذوي اﻝﺨﺒرة ﻜﻤﺎ ﻫو
ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ -ﻤﻠﺤق رﻗم ) – (2وذﻝك ﻹﺒداء اﻝرأي ﺤول ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﻬﺎرات اﻝواردة ﻓﻲ-ﻤﻠﺤق رﻗم )-(3
واﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ) (16ﻤﻬﺎرة ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدي طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر ،وﻗد أﺴﻔرت ﻫذﻩ
اﻝﺨطوة ﻋن ﺤذف ) (6ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﺎرات وﻫﻲ ﻤﻬﺎرة اﻝﺘرﺘﻴب وﻤﻬﺎرة ﺘﺤدﻴد اﻝوﻗت اﻝﻼزم ﻝﻠﺘﻌﻠم وﻤﻬﺎرة
اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﺴل اﻝﺨطوات أو اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت وﻤﻬﺎرة ﺘﺤدﻴد وﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺘﻰ ﻴﺠب اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ وﻤﻬﺎرة اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ دﻗﺔ وﻜﻔﺎءة اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ وﻤﻬﺎرة ﺘﻘوﻴم ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ،وﺘﻌدﻴل
وﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﻌض اﻝﻤﻬﺎرات اﻷﺨرى ،وﻗد ﺘم ﺘﺒرﻴر ﺤذف اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻋرض
اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ-:
 -1ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﺎرات ﻤﺘداﺨﻠﺔ ﻤﻊ ﻤﻬﺎرات اﺨري.
 -2ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﺎرات أﻋﻠﻰ ﻤن ﻤﺴﺘوي ﺘﻔﻜﻴر طﻼب اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر.
 -3ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﺎرات ﻻ ﺘﻨﺎﺴب ﻤﻨﻬﺎج ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر.
 -4ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﺎرات ﻏﻴر ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝدراﺴﺔ.

•

اﻝﺼورة اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻘﺎﺌﻤﺔ
ﺒﻌد إﺠراء اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﺘﻲ أﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤون وﺤذف اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻲ أﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤون

ﺒﺎﻝﺤذف ،أﺼﺒﺤت ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴث ﺸﻤﻠت ) (10ﻤﻬﺎرات ﻜﻤﺎ ﻫو
ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﻠﺤق رﻗم ).(4

ﺜﺎﻨﻴﺎً  :اﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ
ﺤﻴث ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺈﻋداد اﺨﺘﺒﺎ اًر ﻝﻘﻴﺎس ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدى طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر ﻓﻲ ﻤﺎدة

اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ،وﻗد ﺘم ﺒﻨﺎء اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻠﺨطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:

 -1ﺘﺤدﻴد اﻝﻬدف ﻤن اﻻﺨﺘﺒﺎر:

ﺘﻤﺜل اﻝﻬدف ﻤن اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﻗﻴﺎس أﺜر اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺤﺎﺴوﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻜﺘﺴﺎب طﻠﺒﺔ اﻝﺼف
اﻝﻌﺎﺸر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ وﺤدة اﻻﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ.
 -2ﺘﺤدﻴد ﻤﺤﺘوى اﻻﺨﺘﺒﺎر:
ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺨﺎص ﺒوﺤدة اﻷﻨظﻤﺔ ﻤن ﻜﺘﺎب اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻝﻠﺼف
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺤددة.
اﻝﻌﺎﺸر اﻷﺴﺎﺴﻲ ،وذﻝك ﻝوﻀﻊ ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر ً
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 -3إﻋداد ﺠدول اﻝﻤواﺼﻔﺎت ﻝﻼﺨﺘﺒﺎر:
ﻴﻌرف ﺠدول اﻝﻤواﺼﻔﺎت ﻋﻠﻰ أﻨﻪ " :ﻤﺨطط ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻝﻪ ﺒﻌدﻴن ،ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺒﻌد اﻷول اﻝﻌﻨﺎوﻴن
اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻤﺎدة وﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘرﻜﻴز وﻋدد اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻜل ﺠزء ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺒﻌد
اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻜل ﻤوﻀوع ﻤن ﺤﻴث ﻋدد اﻷﻫداف وﻤﺴﺘوﻴﺎت ودرﺠﺔ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻜل
ﻫدف" )أﺒو زﻴﻨﺔ.(253:2010،
ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺘوي اﻝوﺤدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ "وﺤدة اﻷﻨظﻤﺔ" ﻤن ﻜﺘﺎب اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻝﻠﺼف اﻝﻌﺎﺸر
ﻝرﺼد ﺘﻜ اررات ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻤﻌرﻓﺔ اﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻜل ﻤﻬﺎرة ،وﺘم ﺒﻨﺎء
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻜل ﻤﻬﺎرة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻤﻬﺎرات واﻝﺠدول ) (2-4اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ
اﻻﺨﺘﺒﺎر ً
ذﻝك:
ﺠدول رﻗم )(2-4
ﺠدول ﻤواﺼﻔﺎت اﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ

اﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ

ﻋدد اﻷﺴﺌﻠﺔ

اﻝﻤﻬﺎرة

م

1
2
3
4
5
 6مھارة تحديد متى يجب االنتقال إلى العملية التالية
7
مھارة اكتشاف الصعوبات واألخطاء
8
مھارة تقويم مدى تحقق الھدف
9
مھارة تقويم مدى مالئمة األساليب
 10مھارة تقويم كيفية التغلب على الصعوبات واألخطاء

%10
%10
%8
%8
%8
%8
%12
%14
%10
%12

5
5
4
4
4
4
6
7
5
6

المجموع الكلي

%100

50

مھارة تحديد الھدف
مھارة اختيار إستراتيجية تنفيذ الحل
مھارة تحديد الصعوبات المحتملة
مھارة التنبؤ بالنتائج المتوقعة
مھارة التركيز على الھدف

•

ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر:
ﺼﻴﻐت ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺒﺤﻴث ﻜﺎﻨت:
 ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﺴؤال ﺘﻔﻴد اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻓﻲ اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻹﺠﺎﺒﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ. ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻤﺴﺘوى اﻝطﻼب. ﻤﺤددة وواﻀﺤﺔ وﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻐﻤوض. ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻠﻤﺤﺘوى واﻷﻫداف اﻝﻤرﺠوة ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ.71

 ﺘراﻋﻲ اﻝدﻗﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻠﻐوﻴﺔ. ﺘﺘﻜون ﻜل ﻓﻘرة ﻤن ﺠزﺌﻴﻴن :اﻝﻤﻘدﻤﺔ وﻫﻲ ﺘطرح اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺴؤال ،وﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤن اﻷﺒدال ﻋددﻫﺎأرﺒﻌﺔ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒدﻴل واﺤد ﺼﺤﻴﺢ ﻓﻘط.
 اﻷﺒدال اﻷرﺒﻌﺔ ﻤﺘوازﻨﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝطول ودرﺠﺔ اﻝﺘﻌﻘﻴد وﻨوﻋﻴﺔ اﻹﺠﺎﺒﺎت. ﺘم ﺘﻐﻴﻴر ﻤوﻗﻊ اﻹﺠﺎﺒﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﻴن اﻷﺒدال ﺒﺄﺴﻠوب ﻋﺸواﺌﻲ.ﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر ٕواﺠﺎﺒﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ،ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﻤراﺠﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻀوء ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝﺘرﻜﻴز اﻨﺘﺒﺎﻩ
 ﺸﻜل اﻝﻔﻘرات :راﻋﻰ اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻋرض اﻝﻔﻘرات أن ﺘﻜون ذات ﺸﻜل ﺜﺎﺒتً

اﻝطﺎﻝب وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘد أﺸﺎر اﻝﺒﺎﺤث إﻝﻰ ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻔﻘرة ﺒﺎﻷرﻗﺎم ).....(4) ،(3) ،(2) ،(1اﻝﺦ ،أﻤﺎ
اﻹﺠﺎﺒﺎت اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻘد أﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤروف )أ() ،ب() ،ج() ،د(.
 -ﻤﺤﺘوى اﻝﻔﻘرات :راﻋﻰ اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻨد إﻋداد ﻤﺤﺘوى اﻝﻔﻘرات أن ﺘﻜون ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎً وﻝﻐوﻴﺎً.

•

وﻀﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر:
ﺒﻌد ﺘﺤدﻴد ﻋدد اﻝﻔﻘرات وﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒوﻀﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺸرح ﻓﻜرة
اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻓﻲ أﺒﺴط ﺼورة ﻤﻤﻜﻨﺔ وﻗد راﻋﻰ اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻨد وﻀﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻤﺎ
ﻴﻠﻲ:
 ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒوﺼف اﻻﺨﺘﺒﺎر وﻫﻲ :ﻋدد اﻝﻔﻘرات وﻋدد اﻷﺒدال وﻋدد اﻝﺼﻔﺤﺎت. -ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺴﺌﻠﺔ ووﻀﻊ اﻝﺒدﻴل اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤﻨﺎﺴب.

 -4إﻋداد اﻝﺼورة اﻷوﻝﻴﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎر:
ﻓﻲ ﻀوء ﻤﺎ ﺴﺒق ﺘم إﻋداد اﺨﺘﺒﺎر ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝﻤوﻀوﻋﺎت وﺤدة اﻻﻨظﻤﺔ ﻓﻲ
ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻷوﻝﻴﺔ ،ﺤﻴث اﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ) (50ﻓﻘرة ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ
ﻤﻠﺤق رﻗم ) ،(5ﻝﻜل ﻓﻘرة أرﺒﻌﺔ أﺒدال ،واﺤدة ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘط ﺼﺤﻴﺤﺔ ،وﺒﻌد ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺘم ﻋرﻀﻬﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﻝﺠﻨﺔ ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن  -ﻤﻠﺤق رﻗم ) - (2ﻤن ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ وطرق اﻝﺘدرﻴس
وﻤن ﻤﺸرﻓﻲ وﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ذوي اﻝﺨﺒرة وذﻝك ﻻﺴﺘطﻼع آراﺌﻬم ﺤول اﻷﻤور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 ﻤدى ﻤﻼءﻤﺔ ﻋدد ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر. ﻤدى ﺼﺤﺔ ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻝﻐوﻴﺎً. ﻤدى ﺘﻤﺜﻴل ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻝﻸﻫداف اﻝﻤراد ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ. ﻤدى ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻝﻤﺴﺘوى اﻝطﻼب . ﻤدى ﺘﻐطﻴﺔ ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻝﻤﺤﺘوى اﻝوﺤدة. ﻤدى دﻗﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻷﺒدال ﻝﻜل ﻓﻘرة ﻤن ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر. -إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤذف أو اﻹﻀﺎﻓﺔ أو اﻝﺘﻌدﻴل ﻓﻲ ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر.
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وﻗد أﺸﺎر اﻝﻤﺤﻜﻤون إﻝﻰ ﺘﻌدﻴل ﺒﻌض اﻝﻔﻘرات وﺤذف اﻝﺒﻌض ٕواﻀﺎﻓﺔ اﻝﺒﻌض اﻵﺨر ،ﺤﻴث ﺘم دراﺴﺔ ﻫذﻩ
اﻝﻤﻼﺤظﺎت وﺒﻌد اﻝﺘﺸﺎور ﻤﻊ اﻝﻤﺸرف أﺠرﻴت اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ،ﻝﻴﺼﺒﺢ اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺒﻌد اﻝﺘﺤﻜﻴم ﻤﻜوﻨﺎً
ﻤن ) (50ﻓﻘرة ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﻠﺤق رﻗم ).(6
 -5اﻝﺘطﺒﻴق ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎر:
ﺒﻌد إﻋداد اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻷوﻝﻴﺔ ،ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺘطﺒﻴق اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ ﻤن طﻠﺒﺔ
اﻝﺼف اﻝﺤﺎدي ﻋﺸر ،وﻗد ﺘﻜوﻨت اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤن ) (40طﺎﻝﺒﺎً وطﺎﻝﺒﺔ ﻤن اﻝطﻠﺒﺔ اﻝذﻴن درﺴوا وﺤدة اﻻﻨظﻤﺔ ﻓﻲ
اﻝﺴﻨﺔ اﻝدراﺴﻴﺔ اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤطﺒوع ورﻗﻴﺎً ،وﻜﺎن اﻝﺘطﺒﻴق ﺒﺘﺎرﻴﺦ  2014/2/8وﻗد اﺴﺘﻔﺎد
اﻝﺒﺎﺤث ﻤن ﻫذا اﻝﺘطﺒﻴق ﻓﻲ:

 ﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺼﻌوﺒﺔ واﻝﺘﻤﻴﻴز ﻝﻔﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر.
 اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺼدق وﺜﺒﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر.
 ﺘﺤدﻴد اﻝزﻤن اﻝذي ﺘﺴﺘﻐرﻗﻪ إﺠﺎﺒﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻋﻨد ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ.
 -6ﺘﺼﺤﻴﺢ أﺴﺌﻠﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر:
ﺒدأت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘطﺒﻴق اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻓﻲ وﻗت ﻤﺤدد ،وﺘرك وﻗت اﻝﺘطﺒﻴق ﻤﻔﺘوﺤﺎً ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝطﻠﺒﺔ ،وﺒﻌد أن ﻗﺎم

طﻠﺒﺔ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن أﺴﺌﻠﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر ،ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ اﻻﺨﺘﺒﺎر ،ﺤﻴث ﺤددت درﺠﺔ
واﺤدة ﻝﻜل ﻓﻘرة ،ﺒذﻝك ﺘﻜون اﻝدرﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝطﻠﺒﺔ ﻤﺤﺼورة ﺒﻴن ) (50-0درﺠﺔ ،وﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ارت ﻝﻺﺠﺎﺒﺎت اﻝﺨﺎطﺌﺔ ﻝﻜل ﻓﻘرة ﻤن ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر.
إﻝﻰ ذﻝك ﺘم ﺤﺴﺎب ﻋدد اﻝﺘﻜر ا
 -7ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ:
ﺒﻌد ﺘطﺒﻴق اﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ ،ﺘوﺼل اﻝﺒﺎﺤث ﺒﻌد اﺠراء
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺼﻌوﺒﺔ واﻝﺘﻤﻴﻴز ﻝﻔﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر ،وﻜذﻝك ﺼدق
اﻻﺨﺘﺒﺎر وﺜﺒﺎﺘﺔ واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ:

أوالً :معامالت الصعوبة لفقرات االختبار:
ﻴﻔﻴد ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ إﻴﻀﺎح ﻤدى ﺴﻬوﻝﺔ أو ﺼﻌوﺒﺔ ﺴؤال ﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر ،وﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن اﻝﻨﺴﺒﺔ
اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻤن اﻝطﻼب اﻝذﻴن أﺠﺎﺒوا ﻋن اﻝﺴؤال إﺠﺎﺒﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ وﻴﻘﺼد ﺒﻪ " :اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻝﻠراﺴﺒﻴن ﻓﻲ
وﻴﺤﺴب ﺒﺘطﺒﻴق اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
اﻻﺨﺘﺒﺎر" ُ
ﻤﻌﺎﻤل ﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺴؤال = ﻋدد اﻝطﻼب اﻝذﻴن أﺠﺎﺒوا ﻋن اﻝﺴؤال إﺠﺎﺒﺔ ﺨﺎطﺌﺔ
ﻋدد اﻝذﻴن ﺤﺎوﻝوا اﻹﺠﺎﺒﺔ
)ﻤﻠﺤم(257:2005 ،
وﺒﺘطﺒﻴق اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘم ﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺼﻌوﺒﺔ ﻝﻜل ﻓﻘرة ﻤن ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر ،وﺠدول ) (2-4اﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻴوﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺼﻌوﺒﺔ ﻝﻜل ﻓﻘرة ﻤن ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر.
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ﺠدول رﻗم )(3-4
ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺼﻌوﺒﺔ ﻝﻜل ﻓﻘرة ﻤن ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر
م

ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺼﻌوﺒﺔ

م

ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺼﻌوﺒﺔ

م

ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺼﻌوﺒﺔ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

0.82
0.87
0.74
0.65
0.73
0.59
0.72
0.63
0.58
0.65
0.85
0.87
0.79
0.56
0.46
0.55
0.49

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

0.45
0.77
0.81
0.48
0.88
0.45
0.51
0.53
0.65
0.81
0.79
0.57
0.61
0.63
0.91
0.78
0.55

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0.57
0.56
0.55
0.46
0.52
0.88
0.78
0.75
0.74
0.56
0.66
0.62
0.92
0.71
0.89
0.79

ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق أن ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺼﻌوﺒﺔ ﻝﻠﻔﻘرات رﻗم ) (49,47,40,32,22,12,11,2ﻤن اﻻﺨﺘﺒﺎر
ﻜﺎﻨت ﻤﺘﺠﺎوزة ﻝﻠﺤد اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻪ وﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺤذف ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرات ﻤن اﻻﺨﺘﺒﺎر ،ﺤﻴث أﺼﺒﺢ اﻻﺨﺘﺒﺎر
ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌد اﻝﺤذف ﻤﻜون ﻤن ) (42ﻓﻘرﻩ ،ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘراوح ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺼﻌوﺒﺔ ﻝﺒﺎﻗﻲ ﻓﻘرات
اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺒﻴن ) (0.82 - 0.45ﺒﻤﺘوﺴط ﻜﻠﻲ) (0.63وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن ﻗﻴم ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺼﻌوﺒﺔ ﻝﻠﻔﻘرات اﻷﺨرى ﻤن
اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻘﺒوﻝﺔ وذﻝك ﺒﺤﺴب ﻤﺎ ﻴﺸﻴر إﻝﻴﻪ )ﻤﻠﺤم.(269:2005 ،
وﻫﻨﺎ ﻨﺠد 
أن اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻴﻤﻴل إﻝﻰ اﻝﺼﻌوﺒﺔ وﻫذا ﻴﻌود ﺤﺴب رأي اﻝﺒﺎﺤث إﻝﻰ أن اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻴﻘﻴس ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ
وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ.

ثانيا ً :معامالت التمييز لفقرات االختبار:
وﻴﻘﺼد ﺒﻪ " ﻗدرة اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤﻤﺘﺎزﻴن واﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻀﻌﺎف ".
وﻴﺤﺴب ﻤﻌﺎﻤل ﺘﻤﻴﻴز اﻝﻔﻘرة ﻤن ﺨﻼل ﺘطﺒﻴق اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
ُ
ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺘﻤﻴﻴز= ﻋدد اﻹﺠﺎﺒﺎت اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ  -ﻋدد اﻹﺠﺎﺒﺎت اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝدﻨﻴﺎ
ﻨﺼف ﻋدد اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن
)ﻤﻠﺤم(289:2005 ،
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وﻝﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻝﻜل ﻓﻘرة ﻤن ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺘم ﺘﻘﺴﻴم اﻝطﻠﺒﺔ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻀﻤت
)  (% 27ﻤن ﻤﺠﻤوع طﻠﺒﺔ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ وﻫم اﻝطﻠﺒﺔ اﻝذﻴن ﺤﺼﻠوا ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻝدرﺠﺎت ،وﻤﺠﻤوﻋﺔ
دﻨﻴﺎ ﻀﻤت )  (% 27ﻤن ﻤﺠﻤوع طﻠﺒﺔ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ وﻫم اﻝطﻠﺒﺔ اﻝذﻴن ﺤﺼﻠوا ﻋﻠﻰ أدﻨﻲ
اﻝدرﺠﺎت ،وﻗد ﺒﻠﻎ ﻋدد طﻠﺒﺔ ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ) (11طﺎﻝﺒﺎً وطﺎﻝﺒﺔ ،وﺠدول ) (3-4اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤل

اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻝﻜل ﻓﻘرة ﻤن ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر:

ﺠدول رﻗم )(4-4
ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻝﻜل ﻓﻘرة ﻤن ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر
م

ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺘﻤﻴﻴز

م

ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺘﻤﻴﻴز

م

ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺘﻤﻴﻴز

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

0.45
0.35
0.44
0.35
0.33
0.41
0.50
0.34
0.30
0.31
0.14
0.33
0.31
0.31
0.42
0.35
0.32

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

0.35
0.49
0.39
0.32
0.44
0.39
0.31
0.42
0.31
0.45
0.37
0.31
0.39
0.37
0.14
0.34
0.46

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0.35
0.43
0.42
0.35
0.32
0.13
0.45
0.37
0.36
0.30
0.31
0.42
0.33
0.38
0.35
0.39

ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق أن ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻝﻠﻔﻘرات رﻗم ) (40,32,11ﻤن اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺘﻘل ﻋن اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ
اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻪ و ﻫو ) (0.3وﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺤذف ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرات ﻤن اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘراوﺤت ﻤﻌﺎﻤﻼت
اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻝﺒﺎﻗﻲ ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺒﻴن) (0.13-0.50ﺒﻤﺘوﺴط ﺒﻠﻎ ) ،(0.35وﺒذﻝك ﺘﻜون ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻓﻲ
اﻝﺤد اﻝﻤﻘﺒول ﻝﺒﺎﻗﻲ ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻜﻤﺎ ﺤددﻩ )ﻤﻠﺤم.(292:2005 ،
وﻫﻨﺎ ﻨﺠد 
أن ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺘﻤﻴل إﻝﻰ اﻻﻨﺨﻔﺎض وﻴﻌزو اﻝﺒﺎﺤث ﺴﺒب ذﻝك إﻝﻰ ﻤﻴل اﻻﺨﺘﺒﺎر إﻝﻰ
اﻝﺼﻌوﺒﺔ ﻷن اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻴﻘﻴس ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﺘم ﻗﺒول ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺤﻴث ﻜﺎﻨت
ﻓﻲ اﻝﺤد اﻝﻤﻌﻘول ﻤن اﻝﺘﻤﻴﻴز.

ثالثا ً :صدق االختبار:
ﻴﻌرف ﻋودة ) (335:2002ﺼدق اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺒﺄﻨﻪ" :ﻗدرة اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس ﻤﺎ أُﻋد ﻝﻘﻴﺎﺴﻪ" ،و ﻗد اﺴﺘﺨدم
اﻝﺒﺎﺤث طرﻴﻘﺘﻴن ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﺼدق اﻻﺨﺘﺒﺎر:
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أ -ﺼدق اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن:
وﻫو اﻝﺼدق اﻝذي ﻴﻌﺒر ﻋن اﺘﻔﺎق اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن ﻋﻠﻰ 
أن اﻝﻤﻘﻴﺎس أو اﻷداة ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻓﻌﻼً ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدف

اﻝذي أُﻋدت ﻤن أﺠﻠﻪ ،وﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼدق اﻝظﺎﻫري ،ﻨظ اًر ﻷﻨﻪ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ رؤﻴﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن ﻝﻠﺼﻼﺤﻴﺔ
ﺒﺸﻜل ﻋﺎم )ﻋﺒداﻝﺤﻤﻴد.(427:2005 ،
وﻝﻠﺘﺤﻘق ﻤن اﻝﺼدق اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎر ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺈﻋداد اﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ
اﻷوﻝﻴﺔ ،ﺜم ﻗﺎم ﺒﻌرﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن ﻤﻠﺤق رﻗم ) (2ﻤن ذوي اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ وطرق اﻝﺘدرﻴس وﻤن ﻤﺸرﻓﻲ وﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ذوي اﻝﺨﺒرة ،ﺤﻴث ﻗﺎﻤوا ﺒﺈﺒداء آراﺌﻬم
وﻤﻼﺤظﺎﺘﻬم ﺤول ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر ،وﻤدى اﻨﺘﻤﺎء اﻝﻔﻘرات إﻝﻰ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ،وﻜذﻝك
وﻀوح ﺼﻴﺎﻏﺎﺘﻬﺎ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ،وﻗد اﺴﺘﺠﺎب اﻝﺒﺎﺤث ﻵراء اﻝﺴﺎدة اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن ،وﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺤذف وﺘﻌدﻴل ﺒﻌض
ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﻀوء ﻤﻘﺘرﺤﺎﺘﻬم.
ب -ﺼدق اﻻ ﺘﺴﺎق اﻝداﺨﻠﻲ:
وﻝﻠﺘﺤﻘق ﻤن اﻝﺼدق اﻝداﺨﻠﻲ )اﻻﺘﺴﺎق اﻝداﺨﻠﻲ( ﻝﻼﺨﺘﺒﺎر ﺒﻌد ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ
اﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ،ﺘم ﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤل ارﺘﺒﺎط ﺒﻴرﺴون ﻝﻜل ﻓﻘرة ﻤن ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر واﻝدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات
ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ ﺠدول ) (4-4اﻝﺘﺎﻝﻲ:
ﺠدول رﻗم )(5-4
ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻴن درﺠﺔ ﻜل ﻓﻘرة ﻤن ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر واﻝدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎر )ن=(40
م

ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط

ﻤﺴﺘوي اﻝدﻻﻝﺔ

م

ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط

ﻤﺴﺘوي اﻝدﻻﻝﺔ

م

ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط

ﻤﺴﺘوي اﻝدﻻﻝﺔ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

0.832
0.588
0.887
0.728
0.787
0.879
0.821
0.714
0.853
0.787
0.611
0.567
0.799
0.722
0.798
0.757
0.788

0.01
0.05
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.05
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

0.836
0.787
0.882
0.721
0.571
0.888
0.782
0.838
0.787
0.849
0.794
0.696
0.793
0.821
0.599
0.858
0.719

0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.01
0.01

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0.791
0.765
0.758
0.843
0.719
0.589
0.811
0.814
0.798
0.889
0.712
0.799
0.620
0.880
0.582
0.795

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.01
0.05
0.01

ر اﻝﺠدوﻝﻴﺔ ﻋﻨد درﺠﺔ ﺤرﻴﺔ ) (1-40وﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ )2.021 = (0.05
ر اﻝﺠدوﻝﻴﺔ ﻋﻨد درﺠﺔ ﺤرﻴﺔ ) (1-40وﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ )2.704 = (0.01

76

ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق 
أن ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر داﻝﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ) (0.01و) ،(0.05وﻫذا ﻴؤﻜد
أن اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻻﺘﺴﺎق اﻝداﺨﻠﻲ ،ﻤﻤﺎ ﻴطﻤﺌن اﻝﺒﺎﺤث إﻝﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ.

رابعا ً :ثبات االختبار:
ُﻴﻌرف ﺜﺒﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺒﺄﻨﻪ "ﻤدى اﻻﺘﺴﺎق ﻓﻲ ﻋﻼﻤﺔ اﻝﻔرد ،إذا طﺒق ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻋدة ﻤرات ﻓﻲ ﻨﻔس
اﻝظروف" )ﻋودة وﻤﻠﻜﺎوي.(194:1992 ،
وﻝﻠﺘﺤﻘق ﻤن ﺜﺒﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر ،ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺒﺎﺴﺘﺨدام طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﺠزﺌﺔ اﻝﻨﺼﻔﻴﺔ،
ﺤﻴث ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺘﺠزﺌﺔ ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝذي طُﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ إﻝﻰ ﺠزﺌﻴن :اﻝﻔﻘرات ذات

اﻷرﻗﺎم اﻝﻔردﻴﺔ ،واﻝﻔﻘرات ذات اﻷرﻗﺎم اﻝزوﺠﻴﺔ ،وﺘم ﺒﻌد ذﻝك ﺤﺴﺎب ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط )ﺒﻴرﺴون( ﺒﻴن اﻝﺠزﺌﻴن
ﻓﻜﺎن ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺜﺒﺎت ) ،(0.875وﺒﻌد اﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﻝﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻌﺎدﻝﺔ )ﺴﺒﻴرﻤﺎن -ﺒراون(
أﺼﺒﺢ ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺜﺒﺎت ).(0.933
 -8ﺘﺤدﻴد زﻤن اﻻﺨﺘﺒﺎر:
ﺘم ﺤﺴﺎب اﻝزﻤن اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻹﺠﺎﺒﺔ اﻝطﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺘطﺒﻴق اﻻﺴﺘطﻼﻋﻲ
ﻝﻼﺨﺘﺒﺎر وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻴﺠﺎد اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝزﻤن إﻨﻬﺎء أول طﺎﻝب ﻝﻼﺨﺘﺒﺎر واﻝذي ﺒﻠﻎ ) (40دﻗﻴﻘﺔ،
وزﻤن اﻨﻬﺎء آﺨر طﺎﻝب ﻝﻼﺨﺘﺒﺎر واﻝذي ﺒﻠﻎ ) (50دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻜﺎن ﻤﺘوﺴطﻬﻤﺎ اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻫو ) (45دﻗﻴﻘﺔ وﻫو
اﻝزﻤن اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻹﺠﺎﺒﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر.
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق أن اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒدرﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺜﺒﺎت ﺒﺤﻴث ﻴطﻤﺌن اﻝﺒﺎﺤث إﻝﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻪ
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ،وﺒذﻝك ﺘﺄﻜد اﻝﺒﺎﺤث ﻤن ﺼدق و ﺜﺒﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ،وأﺼﺒﺢ
اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ُﻤﻜون ﻤن ) (42ﻓﻘرة ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ  -ﻤﻠﺤق رﻗم ) ،-(7وﻗد ﺘم اﺴﺘﺜﻨﺎء
اﻝﻔﻘرات اﻝﺴﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﺼورة اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻌدم ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺘﻤﻴﻴز واﻝﺼﻌوﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺘم ﺘﺒﻴﺎﻨﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎً.

 ﻤواد اﻝدراﺴﺔ:
 -1ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴب:
وﻗد ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﻌدد ﻤن اﻝﺨطوات ﻝﺘﺤدﻴد اﻹطﺎر اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤوﺴب ﺘﻤﺜﻠت ﻫذﻩ اﻝﺨطوات ﻓﻲ
اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ:
•

اﻝﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ.

•

اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘدرﻴس ﻤﺎدة ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت.

•

ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ.

•

ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝذاﺘﻲ.

•

ﺨﺼﺎﺌص ﺒﻨﺎء اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ.
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•

ﻓواﺌد ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم.

اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻲ :ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺨطﻴط ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ:
 .1ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻨطﻠﻘﺎت اﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨدام اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ.
 .2ﺘﺤدﻴد أﻫداف اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ )اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ(.
 .3ﺘﺤدﻴد ﻤﺤﺘوى اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ.
 .4ﺘﺤدﻴد طرق واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘدرﻴس اﻝﺘﻲ ﺴوف ﺘﺴﺘﺨدم ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ.
 .5ﺘﺤدﻴد اﻝوﺴﺎﺌل واﻷﺠﻬزة واﻝﻤواد اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤوظﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﻘﻨﻲ.
 .6ﺘﺤدﻴد أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ.
اﻝﻤﻨطﻠﻘﺎت اﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ:
 .1اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴم اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ،ﻤن ﺘوظﻴف ﺒراﻤﺞ ﺤدﻴﺜﺔ ﻤﺜل ﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة.
 .2أﻫﻤﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدى اﻝطﻠﺒﺔ.
 .3ﺨﺼﺎﺌص اﻝطﻼب ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲ ،ﺤﻴث اﻝﺘﻌﻠﻴم ﺒﺎﻝﺘﺠرﻴب اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ
أﻓﻀل ﻤن اﻝﺘﻠﻘﻴن.
 .4ﺘﻨوع ﺠواﻨب اﻝﻌرض واﻝﺘﻘوﻴم.
 .5اﻝﺘﻌﻠم ﺒﺎﻝﺤﺎﺴوب ﻫو ﺘﻌﻠم ذاﺘﻲ.
اﻷﻫداف اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ:
 ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرة اﻝﺘﺼﻤﻴم ﻝﻠدارات اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ واﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬﺎ. ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرة اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻝﻠدارات اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝوﺤدة. ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرة اﻝﺘﻘوﻴم ﻝﻠدارات اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝوﺤدة .اﻷﻫداف اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ:
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن:
ﻴﺘوﻗﻊ ﻤن اﻝطﺎﻝب ﺒﻌد ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ أن ﻴﻜون اً
.1ﻴﻌرف اﻝطﺎﻝب اﻝﻨظﺎم.
 .2ﻴذﻜر اﻝطﺎﻝب أﻨواع اﻷﻨظﻤﺔ.
 .3أن ﻴذﻜر اﻝطﺎﻝب أﺠزاء اﻝﻨظﺎم.
.4ﻴﺨﺘﺎر اﻝطﺎﻝب اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝدارات اﻝﻤراد ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ.
.5ﻴﻔﺤص اﻝطﺎﻝب اﻝﻘطﻊ اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝدارات.
.6ﻴﺨﺘﺎر اﻝطﺎﻝب اﻷدوات اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝدارات اﻝﻤراد ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ.
.7ﻴﺨﺘﺎر اﻝطﺎﻝب ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارات.
.8ﻴﺘﺄﻜد اﻝطﺎﻝب ﻤن ﺘوﻓر ﻋواﻤل ٕواﺠراءات اﻝﺴﻼﻤﺔ واﻷﻤﺎن اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارات.
 .9ﻴﺸرح اﻝطﺎﻝب ﻨظﺎم اﻝﺘدﻓﺌﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ.
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 .10ﻴﺘﻌرف اﻝطﺎﻝب ﻋﻠﻰ وظﻴﻔﺔ اﻝﺜﻴرﻤوﺴﺘﺎت وآﻝﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ.
.11ﻴﻨﻔذ اﻝطﺎﻝب دارة إﻀﺎءة ﺤﺠرة اﻝﺴﻴﺎرة ﻋﻨد ﻓﺘﺢ أﺤد اﻷﺒواب ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻔﺘﺎح .N/C
.12ﻴﻨﻔذ اﻝطﺎﻝب دارة ﻋﻤل اﻝﺠرس اﻝﻜﻬرﺒﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻔﺘﺎح .N/O
.13ﻴطﺒق اﻝطﺎﻝب دارة اﻝﻌوم اﻝﻜﻬرﺒﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻔﺘﺎح .SPDT
.14ﻴﺒﻨﻲ اﻝطﺎﻝب دارة ﻝﺘﺸﻐﻴل ﺤﻤﻠﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻔﺘﺎح .Micro Switch
.15ﻴﺒﻨﻲ اﻝطﺎﻝب دارة اﻝﺘﺤﻜم ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺤرك ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻔﺘﺎح ﻤن ﻨوع .DPDT
.16ﻴﻨﻔذ اﻝطﺎﻝب دارة اﻝﺘﺤﻜم ﺒﺘﺸﻐﻴل ﺤﻤﻠﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻤرﺤل.
.17ﻴﺒﻨﻲ اﻝطﺎﻝب دارة ﺘﻐﻴﻴر اﺘﺠﺎﻩ ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺤرك ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤرﺤل ﻤن ﻨوع .DPDT
.18ﻴﺠﻤﻊ اﻝطﺎﻝب دارة ﺘوﺼﻴل اﻝﻌواﻤﺔ اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﻨﺴوب اﻝﻤﻴﺎﻩ.
.19ﻴرﻜب اﻝطﺎﻝب دارﺘﻲ اﻹرﺴﺎل واﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻝﻸﺸﻌﺔ ﺘﺤت اﻝﺤﻤراء.
.20ﻴﺠﻤﻊ اﻝطﺎﻝب دارة ﻏﻴﺎب اﻝﻀوء ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝري اﻷوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻲ.
.21ﻴﺠﻤﻊ اﻝطﺎﻝب دارة اﻝرطوﺒﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝري اﻷوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻲ.
.22ﻴرﺒط اﻝطﺎﻝب ﺒﻴن دارﺘﻲ ﻏﻴﺎب اﻝﻀوء واﻝرطوﺒﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝري ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒواﺒﺔ .AND
.23ﻴﻨﻔذ اﻝطﺎﻝب دارة اﻝﺘراﻨزﺴﺘور ﻜﻤﻔﺘﺎح ﻤﻊ ﻤرﺤل ﻝﺘﺸﻐﻴل ﻤﻀﺨﺔ.
.24ﻴﻜﺘﺸف اﻝطﺎﻝب اﻷﺨطﺎء ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم ﻤﺨطط ﻝدارة ﻜﻬرﺒﻴﺔ ﻤﺎ.
.25ﻴﺴﺘﺨدم اﻝطﺎﻝب ﺠﻬﺎز  DMMﻓﻲ اﺨﺘﺒﺎر ﺴﻼﻤﺔ اﻝﺘوﺼﻴﻼت.
.26ﻴﺨﺘﺒر اﻝطﺎﻝب ﻗﻴﺎم اﻝدارات ﺒﺎﻝﻐرض اﻝذي ﺒﻨﻴت ﻤن أﺠﻠﻪ.
.27ﻴﻘوم اﻝطﺎﻝب ﺒﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝدارات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨظﺎم اﻝري اﻷوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻲ اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ.
.28ﻴطور اﻝطﺎﻝب دارة اﻝﺘﺤﻜم ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺤرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎرة ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤرﺤﻠﻴن ﻤن ﻨوع .SPDT
ﺘﺤدﻴد ﻤﺤﺘوى اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ:
ﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤﺤﺘوى اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﺤددة ﺴﻠﻔﺎً ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻤﻌﻠﻤﻲ
اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻝﻤﺜل ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺒراﻤﺞ ،وﻗد ﺘﻀﻤن اﻝﻤﺤﺘوى ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ
واﻝﻌﻤﻠﻴﺔ.
وﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﺘﻤت ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨد اﺨﺘﻴﺎر ﻤﺤﺘوى اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ وﻫﻲ :
 .1أن ﻴﺴﺘﻨد اﻝﻤﺤﺘوى إﻝﻰ أﻫداف ﻤﻌﻴﻨﺔ.
 .2أن ﻴﻜون اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻤﺼﺎﺤب ﻝﻠﻤﺤﺘوى ﻤﻨﺎﺴﺒﺎً ﻝﻠﺨﺼﺎﺌص اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ واﻝﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠطﻼب.
 .3أن ﺘﻜون اﻝﺨﺒرات اﻝﺘﻲ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺘﻨوﻋﺔ.
وﻓﻲ ﻀوء اﻝﺸروط اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ،وﻓﻲ ﻀوء أﻫداف اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ،ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﺤﺘوى واﻝﺨﺒرات اﻝﺘﻲ
ﻴﻤﻜن أن ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ،وﻗد اﺴﺘرﺸد اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﺤﺘوى ﺒﻤﺎ ﺘوﻓر ﻝﻪ ﻤن
أدﺒﻴﺎت ودراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤول اﻝﻤوﻀوع.
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ﺘﺤدﻴد طرق واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘدرﻴس اﻝﺘﻲ ﺴوف ﺘﺴﺘﺨدم ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ:
إن ﻜل طرﻴﻘﺔ أو أﺴﻠوب ﻤن أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘدرﻴس ﻝﻪ ﻤزاﻴﺎﻩ وﻝﻪ ﻋﻴوﺒﻪ ،ﻓﻨﺠد أن اﺨﺘﻴﺎر اﻷﺴﻠوب
اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻠﺘدرﻴس ﻗد ﻴﻜون اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻨﺠﺎح أو ﻓﺸل ﺘدرﻴس ﻤﺎدة ﻤﻌﻴﻨﺔ ،وﻫﻨﺎ اﺨﺘﻴﺎر اﻷﺴﻠوب
اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻴﺠب أن ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺎدة وﻋﻨﺎﺼر أﺨرى ﻤﺜل :اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻤري ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴن
واﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺘوﻓرة ،وﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻨﺎﺠﺤﺔ أن ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻜﺜﻴ اًر ﻤن اﻝﻨواﻗص اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون ﻓﻲ

اﻝﻤﻨﻬﺞ أو اﻝﻜﺘﺎب أو اﻝطﺎﻝب.

وﻗد ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺘوظﻴف طرق واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘدرﻴس اﻵﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ:
 اﻝﻌروض اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ · اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻝﺤوار · طرﻴﻘﺔ اﻝﺘدرﻴب واﻝﻤران · طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻌﻠم اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ.ﺘﺤدﻴد اﻝوﺴﺎﺌل واﻷﺠﻬزة واﻝﻤواد اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤوظﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﻘﻨﻲ:
إن ﺘﻨوع اﻝوﺴﺎﺌل واﻝﻤواد اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،واﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴؤدى إﻝﻰ ﺘﻌﻠم ﻓﻌﺎل ،وﻴﻼﺤظ أن اﻷﺴﻠوب
اﻝذي اﺴﺘﺨدم ﺨﻼل اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ أﺴﻠوب اﻝﻌروض اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺔ وﻜذﻝك
أﺠﻬزة اﻝﻌرض ،واﺴﺘﺨدام ﺒراﻤﺞ ﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻝﻌرض اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت وﻝﻜن
ﺤﻴن ﺘم اﺨﺘﻴﺎر ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ واﻝوﺴﺎﺌل ﺘم ﻤراﻋﺎة اﻵﺘﻲ:
 .1أن ﺘﻜون ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻷﻫداف واﻝﻤﺤﺘوى وأﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻘوﻴم.
 .2أن ﺘﺘﻴﺢ ﻓرﺼﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝطﻼب.
 .3أن ﺘﺴﻬم ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ.
 .4أن ﻴﺘﻤﻜن اﻝطﺎﻝب اﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻴن ﺸﺎﺸﺎت اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺤﺴب ﺴرﻋﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ.
 .5ان ﻴﺘﻤﻜن ﻜل طﺎﻝب اﻝﺘﻌﻠم ﺤﺴب ﻗدرﺘﻪ.
ﺘﺤدﻴد أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ:
• اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﻘﺒﻠﻲ
وﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺴﺌﻠﺔ ﺘﺴﺒق ﻋرض اﻝدرس ﻝﻘﻴﺎس ﻤدى ﻤﻌرﻓﺔ اﻝطﺎﻝب اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋن اﻝدرس
اﻝذي ﺴﻴﺘم ﻋرﻀﻪ.
• اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺒﻨﺎﺌﻲ
وﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن أﺴﺌﻠﺔ ﺘﺸﺠﻊ اﻝطﺎﻝب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴر واﺴﺘﺨدام ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم أﺠوﺒﺘﻪ
وﻴطﻠب ﻤن اﻝطﺎﻝب إﺠﺎﺒﺘﻬﺎ وﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻝﻠﻤﻌﻠم وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻪ ،وﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘوﻀﺢ ﻨﻘﺎط اﻝﻀﻌف
ﻝدى اﻝطﺎﻝب ﻓﻲ أﺜﻨﺎء دراﺴﺘﻪ ﻝﻠدرس وﺘﺘﻴﺢ ﻝﻠﻤﻌﻠم ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﺒﻤﺠرد ظﻬورﻫﺎ.
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• اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺨﺘﺎﻤﻲ
وﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝذي ﻴوﺠد ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل درس ،ﻴﺤوي ﻋدداً ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴس ﺘﺤﺼﻴل

اﻝطﺎﻝب ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻴس ﻤﺴﺘوى ﻨﻤو ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدﻴﻪ ﺒﻌد دراﺴﺘﻪ ﻝﻠدرس.
اﺠراءات ﺘدرﻴس اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ.
ﺘم ﺘدرﻴس اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻝﻠﺨطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :
 .1ﺘم ﻋرض ﻓﻜرة ﻋﺎﻤﺔ ﻋن ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠطﻠﺒﺔ.

 .2ﺘم ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺠﻬزة ﻤﺨﺘﺒر اﻝﺤﺎﺴوب ﻓﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ ،وأﻴﻀﺎً ﺘم ﺘوزﻴﻊ ﻨﺴﺨﺔ ﻤن اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ
ﻋﻠﻰ ﻜل طﺎﻝب ﻤن طﻠﺒﺔ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻝﻜﻲ ﻴﻌود إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻴرﻏب ﺒﻪ.

 .3ﺘم ﺘدرﻴس اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﺒﻤﻌدل ﺤﺼﺘﻴن ﻓﻲ اﻷﺴﺒوع ﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﺤﺘوى
اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ داﺨل اﻝﻤدرﺴﺔ.
 .4ﺘم ﺘدرﻴس اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ وﻓﻘﺎً ﻝﻠطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ وذﻝك ﺒﻤﻌدل ﺤﺼﺘﻴن ﻓﻲ
اﻷﺴﺒوع.

 .5طﺒق اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺒﻌدي ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻴﻨﺔ.
اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ:
 :CDﻴوﺠد ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤوﺴب.
ﺴﺒورة ذﻜﻴﺔ :ﻝﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ.
ﺠﻬﺎز ﻋرض  :LCDﻝﻌرض اﻝﻤﺎدة ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘظم داﺨل ﻤﻌﻤل اﻝﺤﺎﺴوب ﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ
ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻌﻘﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘواﺠﻬﻬم ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﻤﺤﺘوى ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤوﺴب.
أﺠﻬزة اﻝﺤﺎﺴوب :ﻻﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻋرض اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ودراﺴﺘﻪ.
ﺘﻘوﻴم اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤوﺴب:
ﺘم ﺘﻘوﻴم اﻝﺒرﻤﺠﻴﺔ ﺒﺈﺴﻠوﺒﻴن وﻫﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
• ﻤن ﺨﻼل ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن ﻻﺨﺘﺒﺎر ﻤدى ﻤﻼﺌﻤﺔ اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻸﻫداف
وطرﻴﻘﺔ اﻝﻌرض.
• اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﻘﺒﻠﻲ واﻝﺒﻌدي ﻤن ﺨﻼل ﺘطﺒﻴق اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝذي ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ
اﻝﻤﺤوﺴب ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ.
ﻤﺒررات اﺴﺘﺨدام اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ:
• ﻗد ﻴﻜون اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺤﻼً ﻝﻠﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﻲ ﻗد ﻴواﺠﻬﻬﺎ اﻝﻤﻌﻠم ﻓﻲ ﺘدرﻴﺴﻪ ﻝﻠﻤﺎدة ﻤﺜل ﻤراﻋﺎة
اﻝﻔروق اﻝﻔردﻴﺔ ﺒﻴن اﻝطﻼب وازدﺤﺎم اﻝﺼﻔوف وﻗﻠﺔ اﻝوﻗت.

• ﻗد ﻴﺴﺎﻫم اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺒدأ اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠم واﻝﺤﺎﺴوب.
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• ﻴﺴﺎﻋد اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ اﻹرﺘﻘﺎء ﺒﻨوع اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وذﻝك ﺒﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن ﻋﻠﻰ إﻋﻤﺎل
ﻋﻘوﻝﻬم وﻓﻜرﻫم ﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﺘﻌﻠم.
• ﺤﺎﺠﺔ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم وﻤﻨﻬﺎج ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺸﻜل ﺨﺎص إﻝﻰ إﺜراء ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ.
• ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ إﻝﻰ اﻹﺜراء ﺒﺎﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وذﻝك ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻬل دراﺴﺘﻬﺎ
وﻓﻬﻤﻬﺎ ﻝدى اﻝطﻼب وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺜل دراﺴﺔ أﺒو ﻤﺎﻀﻲ)(2011
ودراﺴﺔ ﻨﺼر اﷲ ).(2010
• ﻴﺸﺘﻤل اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ طراﺌق واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺘدرﻴس ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻋن طرﻴق
ﻋرﻀﻬﺎ ﺒﺄﺴﻠوب ﻤﺒﺴط ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
• ﻤﻼﺤظﺎت اﻝﺒﺎﺤث ﻤن ﺨﻼل ﺨﺒرﺘﻪ ﻓﻲ ﺘدرﻴس ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻝﻌدة ﻤراﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺠﻤﻊ
آراء اﻝزﻤﻼء أن دروس اﻝﻤﻨﻬﺎج اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ إﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﺼر اﻝﺘﺸوﻴق
ﻓﻲ ﻋرض اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻓﻲ اﻝطراﺌق واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ،وﻷﺠل ذﻝك ﻗﺎم
ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ.
• أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻤﻠﻲ واﻷداﺌﻲ وﻜﺜرة اﻝﺘﻤﺜﻴل ﺴواء ﻜﺎن واﻗﻌﻴﺎ أو ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝذي ﻴوﻓرﻩ ﻫذا
اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌرض اﻝﺴﺎﺒق ﻝﻠﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻲ وﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤن ﺨطوات ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﻬدف ﻤن
اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ وﺘﺤدﻴد ﻤﺤﺘوي اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﻘد وﺠد اﻝﺒﺎﺤث أن ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴب اﻝذى ﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻩ ﻓﻲ
ﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻴﺤﻘق ﻫذﻩ اﻻﻫداف وﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻤﺤدد وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺘم اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ
اﺴﺘﺨدام ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ.
اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ :ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ:
ﻤرت ﺨطوات ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﻝﻤراﺤل اﻵﺘﻴﺔ:
اﻷداء اﻝﻨظري:
ﺤﻴث ﺘم ﻋرض ﻤﺤﺘوى اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺔ اﻝﻌرض ،واﻝذي ﻴﺤﺘوي ﻨﺸرة ﺘﻌرﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ وأﻫداﻓﻪ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻷﻨﺸطﺔ واﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻜل ﻤﻬﺎرة ﻓﻲ ﻜل درس.
اﻷداء اﻝﻌﻤﻠﻲ:
ﻤرﺤﻠﺔ إﻋداد دﻝﻴل اﻝﻤﻌﻠم وﺘدرﻴس ﻤوﻀوﻋﺎﺘﻪ.
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 -2دﻝﻴل اﻝﻤﻌﻠم:
ﺒﻌد اطﻼع اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ اﻷدب اﻝﺘرﺒوي ﻓﻲ ﻤﺠﺎل إﻋداد "دﻝﻴل اﻝﻤﻌﻠم" ﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ ،ﻗﺎم
اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺈﻋداد دﻝﻴل اﻝﻤﻌﻠم ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺈﻋداد دﻝﻴل ﻝﻠﻤﻌﻠم ﻝﻴﺴﺘرﺸد ﺒﻪ ﻓﻲ ﺘدرﻴس ﻤوﻀوﻋﺎت اﻝوﺤدة
اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن ﻜﺘﺎب اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻝﻠﺼف اﻝﻌﺎﺸر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺤﺎﻜﺎة ﻤﺤوﺴب ،ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة
أن ﻴﺸﺘﻤل ﻫذا اﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 ﻋﻨوان اﻝدرس. اﻝﻬدف اﻝﻌﺎم ﻤن اﻝدرس. اﻷﻫداف اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ. اﻷﺴﺎﻝﻴب واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف. أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻘوﻴم.ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤن اﻝدﻝﻴل اﺠراءات ﺘﻨﻔﻴذ ﻜل درس ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﻠﺤق رﻗم ).(10

 ﻀﺒط ﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔ ﻗﺒل ﺒدء اﻝﺘﺠرﻴب:
ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﻀﺒط ﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻋن طرﻴق إﺜﺒﺎت ﺘﻜﺎﻓؤﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻘﺒﻠﻲ ﻤن ﺨﻼل:
 -1ﺘطﺒﻴق اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻗﺒل اﻝﺸروع ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق اﻝﺒﺤث اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ.
 -2ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﺨﺘﺒﺎر) (Independent-Samples T-Testﻝﺤﺴﺎب اﻝﻔروق ﺒﻴن
ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴن وﻏﻴر ﻤرﺘﺒطﺘﻴن ،وذﻝك ﻝﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻌﻴﻨﺘﻴن ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر
وﺘظﻬر اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ:
ﺠدول رﻗم )(6-4
ﻨﺘﻴﺠﺔ اﺨﺘﺒﺎر ) (T-Testﻝﺤﺴﺎب اﻝﻔروق ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ و اﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﻘﺒﻠﻲ
اﻝﻤﺘوﺴط

اﻻﻨﺤراف

اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ

اﻝﻤﻌﻴﺎري
5.02

اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ

اﻝﻌدد

ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻗﺒﻠﻲ ﻝﻠطﻼب

30

7.13

ﻀﺎﺒطﺔ ﻗﺒﻠﻲ ﻝﻠطﻼب

30

9.00

4.96

ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻗﺒﻠﻲ ﻝﻠطﺎﻝﺒﺎت

40

12.15

5.28

ﻀﺎﺒطﺔ ﻗﺒﻠﻲ ﻝﻠطﺎﻝﺒﺎت

40

12.40

4.75

ﻗﻴﻤﺔ

اﻝدﻻﻝﺔ

اﻝدﻻﻝﺔ

اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ

1.44

0.183

غير دالة

0.22

1.99

غير دالة

ﻗﻴﻤﺔ ""t

ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق أن ﻗﻴﻤﺔ " "tﻏﻴر داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎً ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ) (0.05وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ ﻋدم

وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻓﻲ اﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ
اﻝﻘﺒﻠﻲ ،ﻤﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻝﻠطﻼب واﻝطﺎﻝﺒﺎت.
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 ﺨطوات ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدراﺴﺔ:
اﺘﺒﻊ اﻝﺒﺎﺤث أﺜﻨﺎء ﺘﻨﻔﻴذﻩ ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﺨطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 .1اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷدب اﻝﺘرﺒوي اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ،وذﻝك ﺒﻬدف اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌوﺒﺎت
اﻝﺘﻲ ﻴواﺠﻬﻬﺎ اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدﻴﻬم ،واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت
ﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻌﻠﻴم.
 .2ﺘﺤدﻴد اﻝوﺤدة اﻝدراﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘطﺒﻴق اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻲ وﺤدة اﻷﻨظﻤﺔ )اﻝوﺤدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن ﻜﺘﺎب
ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻠﺼف اﻝﻌﺎﺸر(.
 .3إﻋداد ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ .
 .4اﺨﺘﺎر اﻝﺒﺎﺤث رزﻤﺔ ﺒرﻤﺠﻴﺔ ﺘﺤﺎﻜﻲ اﻝواﻗﻊ اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﺘﺠﺎرب وﺤدة اﻻﻨظﻤﺔ ﻤن ﻜﺘﺎب ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻠﺼف اﻝﻌﺎﺸر ﻤن اﻝﻤوﻗﻊ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ  ،http://www.rawafed.edu.psوذﻝك ﺒﻌد ﻋﻘد
ورﺸﺔ ﻋﻤل ﻤﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝزﻤﻼء اﻝﻤﺨﺘﺼﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤﻴث ﺘم اﺴﺘﻌراض
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة وﺘم ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝورﺸﺔ اﺨﺘﻴﺎر ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻜوﻨﻪ ﻴﻨﺎﺴب ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ وﻗد
ﺘم اﺨﺘﻴﺎر ﻫذ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻨظ اًر ﻝﻠﻤﻤﻴزات اﻝﻤوﺠود ﻓﻴﻪ واﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠت ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

•

ﻤﻼءﻤﺘﻪ ﻝﻤﺤﺘوى اﻝوﺤدة اﻝﻤﺨﺘﺎرة ﻋﻠﻤﺎً ﺒﺄن ﻫذﻩ اﻝوﺤدة أُﺨﺘﻴرت ﻝﻜوﻨﻬﺎ وﺤدة ﻨﺸطﺔ ﻤن ﺤﻴث

•
•

ﻤﻼءﻤﺘﻪ ﻝﻠﻔﺌﺔ اﻝﻌﻤرﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ.

طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺤﺘوى واﻝﺘﺠرﺒﺔ وﺘﺤﺘﺎج ﻝﻤﺜل ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

ﻴﺘﻴﺢ ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻠطﺎﻝب ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴر ﺒﻌض اﻝﻤﺘﻐﻴرات
وﺘﺜﺒﻴت ﺒﻌﻀﻬﺎ وﺘﻠﻘﻲ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﻨﺘﺠت ﻋن ﻫذا اﻝﺘﻐﻴر.

•

ﻓور
وﻴزود اً
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل درس ﻴوﺠد ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﺠﻴب اﻝطﺎﻝب ﻋﻨﻬﺎ ُ
ﺒﺎﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝراﺠﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴن ﻝﻪ ﺼﺤﺔ أو ﺨطﺄ إﺠﺎﺒﺘﻪ.

•

ﺴﻬوﻝﺔ وﺴﻼﺴﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ وﺒﺴﺎطﺘﻪ وﺨﻠوﻩ ﻤن اﻝﺘﻌﻘﻴد.

 .5ﺘم ﻋرض اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن ﻤﻠﺤق رﻗم ) (2ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﺴﻼﻤﺘﻪ ،وﺼﻼﺤﻴﺘﻪ
ﻝﻠﺘطﺒﻴق وﻤدى ﻤﻼءﻤﺘﻪ ﻝﻬذﻩ اﻝدراﺴﺔ وﻗد ﻜﺎﻨت ﺘوﺠﻬﺎﺘُﻬم اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ وﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ
ﻜوﻨﻪ ﻤﻨﺎﺴب ﻝﻬذﻩ اﻝدراﺴﺔ.
 .6إﻋداد اﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ .
 .7ﺘطﺒﻴق اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﺴﺘطﻼﻋﻴﻪ ﻝﺘﺤدﻴد زﻤن اﻻﺨﺘﺒﺎر ٕواﻴﺠﺎد درﺠﺔ اﻝﺼﻌوﺒﺔ ،وﻤﻌﺎﻤل اﻝﺘﻤﻴﻴز،
واﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﺼدق اﻻﺨﺘﺒﺎر وﺜﺒﺎﺘﻪ.

 .8اﺨﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر اﻷﺴﺎﺴﻲ ،وﺘﻘﺴﻴﻤﻬم إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن اﺤداﻫﻤﺎ ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ
واﻷﺨرى ﻀﺎﺒطﺔ.
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 .9اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن )اﻝﻀﺎﺒطﺔ واﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ( ﻗﺒل ﺘطﺒﻴق اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤن ﺨﻼل ﺘطﺒﻴق اﻻﺨﺘﺒﺎر
اﻝﻘﺒﻠﻲ.
 .10ﺘطﺒﻴق اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ.
 .11ﺘطﺒﻴق اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺒﻌدي ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤﻌرﻓﺔ أﺜر اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء
اﻝﻤﻌرﻓﺔ.

 .12ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت وﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ٍ
ﻝﻜل ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻀﺎﺒطﺔ.
 .13رﺼد اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ وﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎً.
 .14ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ووﻀﻊ اﻝﺘوﺼﻴﺎت ﻓﻲ ﻀوء ﻤﺎ أﺴﻔرت ﻋﻨﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺒﺤث.

 اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ:
ﻝﻘد ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺘﻔرﻴﻎ وﺘﺤﻠﻴل اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻤن ﺨﻼل ﺒرﻨـﺎﻤﺞ  SPSSاﻹﺤﺼـﺎﺌﻲ وﺘـم اﺴـﺘﺨدام اﻝﻤﻌﺎﻝﺠـﺎت
اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 -1اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ واﻝﺘﻜ اررات.
 -2اﺨﺘﺒـﺎر ) (Independent-Samples T-Testﻝﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﻤﺘوﺴـطﻲ درﺠـﺎت اﻝﻤﺠﻤـوﻋﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴـﺔ
واﻝﻀﺎﺒطﺔ.
 -3ﻤﻌﺎﻤل ارﺘﺒﺎط ﺒﻴرﺴون ﻝﻘﻴﺎس ﺼدق اﻝﻔﻘرات.
 -4ﻤﻌﺎﻤل اﻝﺼﻌوﺒﺔ واﻝﺘﻤﻴﻴز ﻝﻠﻔﻘرات.
 -5ﻤﻌﺎﻤل ﻤرﺒﻊ إﻴﺘﺎ ﻝﺤﺴﺎب أﺜر اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻧﺘــﺎﺋـــﺞ ﺍﻟـــﺪﺭﺍﺳـــﺔ ﻭﺍﻟــﺘﻮﺻــﻴﺎﺕ
 D6אHאلא5ولو!" .
 D6אHאلא1و!".
 D6אHאلאI1و!"
 D6אHאلאאGو!"
 D6אHאلא'سو!"
 و& ,אدא
  ,2אدא
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اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس
ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﻴﺤﺎول اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن أﺴﺌﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ ،واﺨﺘﺒﺎر ﻓرﻀﻴﺎﺘﻬﺎ ،وﻋرض اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ،وﻤن ﺜم
ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ ﻓﻲ ﻀوء إﺠراءات اﻝدراﺴﺔ ،ﺜم ﺘﻘدﻴم اﻝﺘوﺼﻴﺎت ﻓﻲ ﻀوء ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ،وﺒﻌض اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻝﻠﻤﻌﻨﻴﻴن
ﺒﺎﻝدراﺴﺔ.

 اﻹﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴؤال اﻷول ﻝﻠدراﺴﺔ ،واﻝذي ﻴﻨص ﻋﻠﻰ:
ﻤﺎ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤراد ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻝدي طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر ﻓﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ؟
وﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذا اﻝﺴؤال ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺈﻋداد ﺼورة أوﻝﻴﺔ ﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤن ﺨﻼل
اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷدب اﻝﺘرﺒوي واﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ،وﻝﻘد ﺘم
ﺘﺤدﻴد ﺜﻼﺜﺔ أﺒﻌﺎد أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻫﻲ ﻤﻬﺎرات اﻝﺘﺨطﻴط ،واﻝﻤراﻗﺒﺔ واﻝﺘﺤﻜم ،واﻝﺘﻘوﻴم وﺘم
ﺘﺤﻠﻴل ﻜل ُﺒﻌد ﻤن ﺘﻠك اﻷﺒﻌﺎد إﻝﻰ ﻤﻬﺎرات ﻓرﻋﻴﺔ وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝﻤراﺠﻊ واﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ
ﺼﻨﻔت ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺒﻌد ذﻝك ﺘم ﺘﺤﻜﻴم اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻷوﻝﻴﺔ ﻝﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ
اﻝﺴﺎدة اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺤت ﺠﺎﻫزة ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻝﻠﺨطوات اﻝﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ ﻤن
ﻓﺼول ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ وﻜذﻝك -ﻤﻠﺤق رﻗم ) – (4ﻤن ﻤﻼﺤق اﻝدراﺴﺔ.

 اﻹﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴؤال اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠدراﺴﺔ ،واﻝذي ﻴﻨص ﻋﻠﻰ:
ﻤﺎ ﺼورة اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﻘﺘرح ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدى طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر ﻓﻲ
اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ؟
وﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذا اﻝﺴؤال ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺘﺤدﻴد ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﺒﻌد ﻋﻘد ورﺸﺔ ﻋﻤل ﻤﻊ
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝزﻤﻼء اﻝﻤﺨﺘﺼﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت -ﻤﻠﺤق رﻗم ) - (2ﺤﻴث ﺘم اﺴﺘﻌراض
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة وﺘم ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝورﺸﺔ اﺨﺘﻴﺎر ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻜوﻨﻪ ﻴﻨﺎﺴب ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ وﻓﻘﺎً

ﻝﻠﺨطوات اﻝﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ ﻤن ﻓﺼول ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ وﻜذﻝك  -ﻤﻠﺤق رﻗم ) - (9ﻤن ﻤﻼﺤق
ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ.
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 اﻹﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴؤال اﻝﺜﺎﻝث ﻝﻠدراﺴﺔ ،واﻝذي ﻴﻨص ﻋﻠﻰ:
ﻫل ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوي) (α ≤ 0.05ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ درﺠﺎت طﻼب
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺒﻌدي ﻻﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ؟
وﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذا اﻝﺴؤال ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﺨﺘﺒﺎر ﺼﺤﺔ اﻝﻔرض اﻷول ﻤن ﻓروض اﻝدراﺴﺔ ،واﻝذي ﻴﻨص ﻋﻠﻰ:
" ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوي ) (α ≤ 0.05ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ درﺠﺎت طﻼب اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن
اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺒﻌدي ﻻﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ".
وﻝﻠﺘﺤﻘق ﻤن ﺼﺤﺔ ﻫذا اﻝﻔرض ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺤﺴﺎب اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ واﻝﺘﻜ اررات
ﻝﻔﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر وﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺒﻌدي ﻝﻼﺨﺘﺒﺎر وﺘم اﺴﺘﺨدم اﺨﺘﺒﺎر)ت( ﻝﻌﻴﻨﺘﻴن ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴن
 independent samples (t) testﻝﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻝﻔروق اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت طﻼب
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺒﻌدي وﻜﺎﻨت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ:
ﺠدول رﻗم )(1-5
اﻝﻤﺘوﺴطﺎت واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ "  " tوﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ ﻝﻠﺘﻌرف إﻝﻰ اﻝﻔروق ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺒﻌدي
ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﺎت درﺠﺎت طﻼب اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ وﻤﺘوﺴط درﺠﺎت طﻼب اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ
اﻝﻤﺘوﺴط

اﻻﻨﺤراف

اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ

اﻝﻤﻌﻴﺎري
6.35
5.05

اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ

اﻝﻌدد

ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌدي ﻝﻠطﻼب

30

36.2

ﻀﺎﺒطﺔ ﺒﻌدي ﻝﻠطﻼب

30

24.2

ﻗﻴﻤﺔ ""t
7.86

ﻗﻴﻤﺔ

اﻝدﻻﻝﺔ

اﻝدﻻﻝﺔ

اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ

0.00

دالة عند
0.01

*ﻗﻴﻤﺔ " " tاﻝﺠدوﻝﻴﺔ ﻋﻨد درﺠﺔ ﺤرﻴﺔ ) (58وﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ )2.00 = (α=0.05
*ﻗﻴﻤﺔ " " tاﻝﺠدوﻝﻴﺔ ﻋﻨد درﺠﺔ ﺤرﻴﺔ ) (58وﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ )2.66 = (α=0.01

ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق أن-:
ﻗﻴﻤﺔ "  " tاﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ أﻜﺒر ﻤن ﻗﻴﻤﺔ "  " tاﻝﺠدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎر اﻝﺒﻌدي وﻫﻲ داﻝﺔ
ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ) ،(α = 0.01وﻫذا ﻴدل ﻋﻠﻰ وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ
واﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ،وﻝﻘد ﻜﺎﻨت اﻝﻔروق ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ.
ﺤﻴث إ ن ﻗﻴﻤﺔ )  ( tاﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻫﻲ ) ،(7.86وﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ أﻜﺒر ﻤن ﻗﻴﻤﺔ ) (tاﻝﺠدوﻝﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى
) (0,01ﻤﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت طﻼب اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ
واﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻜل ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺒﻌدي ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ
اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ وﺒذﻝك ﻴرﻓض اﻝﻔرض اﻝﺼﻔري وﻴﻘﺒل اﻝﻔرض اﻝﺒدﻴل ،وﻫذا ﻴدل ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺔ اﻝﻔروق وﺠوﻫرﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ
اﻝﺘدرﻴس ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدى طﻼب اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر اﻷﺴﺎﺴﻲ ،وﻫذا
ﻴﻌﻨﻲ أن ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ أﺜ اًر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدرﻴس ﻋﻠﻰ اﻝطﻼب ،وﻝﻘد ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺤﺴﺎب ﺤﺠم اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
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ﺤﺴﺎب ﺤﺠم اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝطﻼب:
ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺤﺴﺎب ﺤﺠم ﺘﺄﺜﻴر اﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴب ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ
t2
ﻋﻠﻰ اﻝطﻼب ،ﻤن ﺨﻼل ﺤﺴﺎب ﻤرﺒﻊ إﻴﺘﺎ " "η2ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
t2+df
ﺤﻴث إﻨﻪ :إذا ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ ﻤرﺒﻊ إﻴﺘﺎ " "η2ﺘﺴﺎوي  0.01أو أﻗل ﻴﻌﺘﺒر ﺤﺠم اﻝﺘﺄﺜﻴر ﺼﻐﻴرٕ ،واذا ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ
= η2

اﻝﻘﻴﻤﺔ أﻜﺒر ﻤن  0.01وأﻗل ﻤن  0.14ﻓﻴﻌﺘﺒر ﺤﺠم اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻤﺘوﺴط ،أﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻘﻴﻤﺔ أﻜﺒر ﻤن 0.14
ﻓﺈن ﺤﺠم اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻴﻌﺘﺒر ﻜﺒﻴر)أﺒودﻗﺔ وﺼﺎﻓﻲ .(27: 2012،
واﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ ﺤﺴﺎب ﺤﺠم اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدى اﻝطﻼب:
ﺠدول رﻗم )(2-5

ﻗﻴﻤﺔ " " tوﻗﻴﻤﺔ " "η2ﻹﻴﺠﺎد ﺤﺠم ﺘﺄﺜﻴر اﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝﻠطﻼب
درﺠﺔ اﻝﺤرﻴﺔ ""df

ﻗﻴﻤﺔ ""t

ﻗﻴﻤﺔ ﻤرﺒﻊ إﻴﺘﺎ ""η2

ﺤﺠم اﻝﺘﺄﺜﻴر

58

7.86

0.51

كبير

ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق أن -:
ﺤﺠم اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠطﻼب ﻜﺒﻴر وﻫذا ﻴدل ﻋﻠﻰ أن أﺜر اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻜﺒﻴر ،وﻗد ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث
ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤرﺒﻊ إﻴﺘﺎ ) (η2ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن أن ﺤﺠم اﻝﻔروق اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﺨﺘﺒﺎر ) (tﻫﻲ ﻓروق ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻌود
إﻝﻰ ﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔ وﻻ ﺘﻌود إﻝﻰ اﻝﺼدﻓﺔ إذ ﻴﻌﺘﺒر ﺤﺠم اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝوﺠﻪ اﻝﻤﻜﻤل ﻝﻠدﻻﻝﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ وﻻ ﻴﺤل
ﻤﺤﻠﻬﺎ ،وﻗد ﺒﻴن اﻝﺠدول رﻗم ) (2-5اﻝﺴﺎﺒق أن ﻗﻴم ﻤرﺒﻊ إﻴﺘﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ ﺤﺠم ﺘﺄﺜﻴر ﻜﺒﻴر،
وﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ٍ
ﻜل ﻤن دراﺴﺔ أﺒو ﻤﺎﻀﻲ ) (2011ودراﺴﺔ أﺒو اﻝﺴﻌود ) (2009واﻝﺘﻲ أظﻬرت
وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ُدرﺴت ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة
اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ.

 اﻹﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴؤال اﻝراﺒﻊ ﻝﻠدراﺴﺔ ،واﻝذي ﻴﻨص ﻋﻠﻰ:
ﻫل ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوي)(α ≤ 0.05ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ درﺠﺎت طﺎﻝﺒﺎت
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺒﻌدي ﻻﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ؟
وﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذا اﻝﺴؤال ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﺨﺘﺒﺎر ﺼﺤﺔ اﻝﻔرض اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻓروض اﻝدراﺴﺔ ،واﻝذي ﻴﻨص ﻋﻠﻰ:
"ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوي ) (α ≤ 0.05ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﻲ درﺠﺎت طﺎﻝﺒﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن
اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺒﻌدي ﻻﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ".
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وﻝﻠﺘﺤﻘق ﻤن ﺼﺤﺔ ﻫذا اﻝﻔرض ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺤﺴﺎب اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ واﻝﺘﻜ اررات
ﻝﻔﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر وﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺒﻌدي ﻝﻼﺨﺘﺒﺎر وﺘم اﺴﺘﺨدم اﺨﺘﺒﺎر)ت( ﻝﻌﻴﻨﺘﻴن ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴن
 independent samples (t) testﻝﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻝﻔروق اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻝطﺎﻝﺒﺎت ﻓﻲ
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺒﻌدي وﻜﺎﻨت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ:
ﺠدول رﻗم )(3-5
اﻝﻤﺘوﺴطﺎت واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ "  " tوﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ ﻝﻠﺘﻌرف إﻝﻰ اﻝﻔروق ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺒﻌدي
ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﺎت درﺠﺎت طﺎﻝﺒﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ وﻤﺘوﺴط درﺠﺎت طﺎﻝﺒﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ
اﻝﻤﺘوﺴط

اﻻﻨﺤراف

اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ

اﻝﻤﻌﻴﺎري
5.57
6.19

اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ

اﻝﻌدد

ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﺒﻌدي ﻝﻠطﺎﻝﺒﺎت

40

40.82

ﻀﺎﺒطﺔ ﺒﻌدي ﻝﻠطﺎﻝﺒﺎت

40

21.10

ﻗﻴﻤﺔ ""t
14.96

ﻗﻴﻤﺔ

اﻝدﻻﻝﺔ

اﻝدﻻﻝﺔ

اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ

0.00

دالة عند
0.01

*ﻗﻴﻤﺔ " " tاﻝﺠدوﻝﻴﺔ ﻋﻨد درﺠﺔ ﺤرﻴﺔ ) (78وﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ )2.00 = (α=0.05
*ﻗﻴﻤﺔ " " tاﻝﺠدوﻝﻴﺔ ﻋﻨد درﺠﺔ ﺤرﻴﺔ ) (78وﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ )2.64 = (α=0.01

ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق أن-:
ﻗﻴﻤﺔ "  " tاﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ أﻜﺒر ﻤن ﻗﻴﻤﺔ "  " tاﻝﺠدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎر اﻝﺒﻌدي وﻫﻲ داﻝﺔ
ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ) ،(α = 0.01وﻫذا ﻴدل ﻋﻠﻰ وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ
واﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ،وﻝﻘد ﻜﺎﻨت اﻝﻔروق ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ.
ﺤﻴث أن ﻗﻴﻤﺔ ) (tاﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻫﻲ ) ،(14.96وﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ أﻜﺒر ﻤن ﻗﻴﻤﺔ ) (tاﻝﺠدوﻝﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى
) (0.01ﻤﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻝطﺎﻝﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ
اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ واﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻜل ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺒﻌدي ﻝﺼﺎﻝﺢ
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ وﺒذﻝك ﻴرﻓض اﻝﻔرض اﻝﺼﻔري وﻴﻘﺒل اﻝﻔرض اﻝﺒدﻴل ،وﻫذا ﻴدل ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺔ اﻝﻔروق
وﺠوﻫرﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘدرﻴس ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدى طﺎﻝﺒﺎت اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر
اﻷﺴﺎﺴﻲ ،وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ أﺜ اًر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدرﻴس ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻝﺒﺎت ،وﻝﻘد ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺤﺴﺎب ﺤﺠم
اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
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ﺤﺴﺎب ﺤﺠم اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻝﺒﺎت:
ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺤﺴﺎب ﺤﺠم ﺘﺄﺜﻴر اﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴب ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدى
اﻝطﺎﻝﺒﺎت ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ:
ﺠدول رﻗم )(4-5
ﻗﻴﻤﺔ " " tوﻗﻴﻤﺔ " "η2ﻹﻴﺠﺎد ﺤﺠم ﺘﺄﺜﻴر اﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝﻠطﺎﻝﺒﺎت
درﺠﺔ اﻝﺤرﻴﺔ

ﻗﻴﻤﺔ

ﻗﻴﻤﺔ ﻤرﺒﻊ إﻴﺘﺎ

""df

""t

" "η

78

14.96

0.74

2

ﺤﺠم اﻝﺘﺄﺜﻴر
كبير

ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق أن -:
ﺤﺠم اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠطﺎﻝﺒﺎت ﻜﺒﻴر وﻫذا ﻴدل ﻋﻠﻰ أن أﺜر اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻜﺒﻴر ،وﻗد ﻗﺎم
اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤرﺒﻊ إﻴﺘﺎ ) (η2ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن أن ﺤﺠم اﻝﻔروق اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﺨﺘﺒﺎر ) (tﻫﻲ ﻓروق
ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻌود إﻝﻰ ﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔ وﻻ ﺘﻌود إﻝﻰ اﻝﺼدﻓﺔ إذ ﻴﻌﺘﺒر ﺤﺠم اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝوﺠﻪ اﻝﻤﻜﻤل ﻝﻠدﻻﻝﺔ
اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ وﻻ ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ،وﻗد ﺒﻴن اﻝﺠدول رﻗم ) (4-5اﻝﺴﺎﺒق أن ﻗﻴم ﻤرﺒﻊ إﻴﺘﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ
ﺤﺠم ﺘﺄﺜﻴر ﻜﺒﻴر ،وﺘﺘﻔق ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ٍ
ﻜل ﻤن دراﺴﺔ أﺒو ﻤﺎﻀﻲ ) (2011ودراﺴﺔ أﺒو اﻝﺴﻌود )(2009
واﻝﺘﻲ أظﻬرت وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ُدرﺴت ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒراﻤﺞ
اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ.

 اﻹﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴؤال اﻝﺨﺎﻤس ﻝﻠدراﺴﺔ ،واﻝذي ﻴﻨص ﻋﻠﻰ:
ﻤﺎ ﻤدي ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﻘﺘرح ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻝدي
طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر؟
وﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذا اﻝﺴؤال ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﺨﺘﺒﺎر ﺼﺤﺔ اﻝﻔرض اﻝﺜﺎﻝث ﻤن ﻓروض اﻝدراﺴﺔ ،واﻝذي ﻴﻨص ﻋﻠﻰ:
" ﻴﺤﻘق ﺘوظﻴف ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴب اﻝﻤﻘﺘرح ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻝدي
طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺘزﻴد ﻋن ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻜﺴب اﻝﻤﻌدل ﻝﺒﻼك اﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ وﻫﻲ )".(1.2
وﻝﻠﺘﺤﻘق ﻤن ﺼﺤﺔ ﻫذا اﻝﻔرض ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺤﺴﺎب اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ واﻝﺘﻜ اررات
وﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﺼﺤﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻋﺘﻤد اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻜﺴب اﻝﻤﻌدل ﻝﺒﻼك ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴب اﻝذي ﺘم ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ،وﺘﻘﺎس ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ
إﺠراﺌﻴﺎً ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺤﺴﺎب ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌدل اﻝﻜﺴب ﻝﺒﻼك  ،وﻗد اﺴﺘﺨدام اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﺤﺴﺎب
ﺘﻠك اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋﺒد اﻝﺤﻔﻴظ وآﺨرون).(236:2004
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ͯ = ʸ- ͯ + ʸ-
ͯ ͩ-

ᵖ
Black

ͩ

ﺤﻴث ʸ :
ͯ = ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﻘﺒﻠﻲ.
ͩ = اﻝدرﺠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎر.

= ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺒﻌدي.

وﻴرى ﺒﻼك أﻨﻪ إذا ﺒﻠﻐت ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ) أﻜﺒر ﻤن  1.2واﻗل ﻤن  ( 2ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜن اﻝﺤﻜم ﺒﺼﻼﺤﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺴﺘﺨدم)اﻝوﻜﻴل واﻝﻤﻔﺘﻰ.(386:1996 ،
وﺒﻌد ﺘطﺒﻴق ﺘﻠك اﻝﺼﻴﻐﺔ ،ﺨرج اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﻠﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺠدول رﻗم ) (5-5اﻝﺘﺎﻝﻲ:
ﺠدول رﻗم )(5-5
ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻜﺴب اﻝﻤﻌدل ﻝﺒﻼك ﻝﻘﻴﺎس ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝﻠطﻠﺒﺔ
اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ
اﻝﻌظﻤﻰ
ﻝﻼﺨﺘﺒﺎر ""d

ﻤﺘوﺴط اﻝﺘطﺒﻴق

ﻤﺘوﺴط اﻝﺘطﺒﻴق

ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻜﺴب

اﻝﻘﺒﻠﻲ ﻝﻠطﻠﺒﺔ

اﻝﺒﻌدي ﻝﻠطﻠﺒﺔ

ﻝﺒﻼك

9.64

38.51

1.5

42

اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

كبيرة

ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق أن -:
ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻜﺴب اﻝﻤﻌدل ﻝﺒﻼك ﻝﻘﻴﺎس ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴب اﻝﻤﻘﺘرح ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ
وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻝدي طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر ﻗد ﺒﻠﻐت  1.5وﻫﻲ ﺘﻘﻊ ﻀﻤن اﻝﻤدى اﻝذي ﺤددﻩ
ﺒﻼك ﻝﻠﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﺒذﻝك ﻴﺘم ﻗﺒول اﻝﻔرض اﻝﺜﺎﻝث واﻝذي ﻴﻨص ﻋﻠﻰ اﻨﻪ ﻴﺤﻘق ﺘوظﻴف ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة
اﻝﻤﺤوﺴب اﻝﻤﻘﺘرح ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻝدي طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ
ﺘزﻴد ﻋن ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻜﺴب اﻝﻤﻌدل ﻝﺒﻼك اﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ وﻫﻲ  ،1.2أي أن اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﻘﺘرح ﻴﺘﺼف ﺒﻘدر ﻤﻼﺌم ﻤن
اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،اﻷﻤر اﻝذي ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ اﻷﺜر اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﺘوظﻴف ﻤﺜل ﺘﻠك اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤدارس ،ﻜﻤﺎ ﺘدﻝل ﺘﻠك
اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝدى اﻝطﻠﺒﺔ ﻨﺤو ذﻝك اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘﻌﻠم ،ﺤﻴث اﻨﻌﻜس ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ
اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﻤﺘﺤﺎن اﻝﺒﻌدي ،وﻋﻠﻰ إﻗﺒﺎﻝﻬم ﻨﺤو اﻝﺘﻌﻠم ﻤن ﺨﻼل ﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ  ،وﺘﺘﻔق ﺘﻠك
اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻊ اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻜدراﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز) ،(2013ودراﺴﺔ أﺒو ﻤﺎﻀﻲ )،(2011
ودراﺴﺔ ﻨﺼر اﷲ ) ،(2010ودراﺴﺔ أﺒو اﻝﺴﻌود ) ،(2009ودراﺴﺔ اﻝﺠﻤﺎل ) ،(2009وﺘﺘﻔق ﺘﻠك اﻝدراﺴﺎت
اﻝﺒرﻤﺞ اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ وأﺜرﻫﺎ اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ اﻝواﻀﺢ ﻓﻲ ﺘﺤﺴن ﻤﺴﺘوﻴﺎت
ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ا
اﻝطﻠﺒﺔ اﻝذﻴن اﺴﺘﻬدﻓﺘﻬم.
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وﻴﻌزو اﻝﺒﺎﺤث ذﻝك إﻝﻰ ﻝﻸﺴﺒﺎب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ-:

•

ﺤﻴز ﻤن اﻝﺤرﻴﺔ ﺴﻤﺢ ﻝﻬم
اﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻓﻲ ﺘدرﻴس اﻝوﺤدة ﺴﺎﻋد اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ إﻋطﺎﺌﻬم اً

ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎر طﺎﻗﺎﺘﻬم اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ وﺸﺠﻌﻬم ﻋﻠﻰ وﻀﻊ أﻫداﻓﻬم ،واﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم ﻤﻌﺎرﻓﻬم ،وﺘﻘﻴﻴم

أداﺌﻬم ،واﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻤدى ﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﺎن اﻝﺤﺎﻓز ﻤن داﺨل اﻝطﻠﺒﺔ ،وﻝﻴس ﻤن
ﻤﺼدر ﺨﺎرﺠﻲ ﺤﻴث ﻜﺎن ﻨﺎﺒﻌﺎً ﻤن ﺤﺒﻬم ودواﻓﻌﻬم اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠم.

•

اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻴﻘوم ﺒﻌرض اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠطﻠﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘدرج وﻤﺘﺴﻠﺴل وﺒﺴﻴط وﺒطرﻴﻘﺔ ﺘوﺠﻪ اﻝطﻠﺒﺔ
إﻝﻰ ﺘﺤﻔﻴز ﺘﻔﻜﻴرﻫم ،وﻷن اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤوﺴب ﺨرج ﻋن اﻝروﺘﻴن واﻝﻨﻤطﻴﺔ ﻋﻨد اﻝطﻠﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﺤﻔز
اﻝطﻠﺒﺔ إﻝﻰ اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ إﻝﻰ اﻝدرس.

•

اﻝﺘرﻜﻴز ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدى اﻝطﻠﺒﺔ ٕواﺜﺎرة اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝطﻠﺒﺔ إﻝﻰ ﻫذا
اﻝﻤوﻀوع أدى إﻝﻰ ﺘوﻋﻴﺔ اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻬﺎرات وﺤرﺼﻬم ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﺎرات واﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ أﻨﻔﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎﻋب اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬم ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﺎرات ﺒﺸﻜل ﻋﺎم.

•

ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام اﻝطﻠﺒﺔ ﻝﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﺴﺘطﺎﻋوا أن ﻴدرﻜوا أﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤوﻨﻪ،
واﻝﺴﺒب وراء ﻗﻴﺎﻤﻬم ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘطﺒﻴق ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤوا ﻓﻲ ﻤواﻗف ﺠدﻴدة ،ﻜذﻝك ﺴﺎﻋدﻫم
ﻋﻠﻰ أن ﻴوﻀﺤوا اﻝﺨطوات اﻝﺘﻲ اﺘﺒﻌوﻫﺎ ،واﻝﻌﻘﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘف أﻤﺎﻤﻬم ،وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ،
وطﻠب اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﺤﻴن ﻴﺤﺘﺎج اﻷﻤر إﻝﻰ ذﻝك ،أي ﻗﻴﺎﻤﻬم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻤﻬم ،وﻫذا
ﻴﺠﻌﻠﻬم أﻜﺜر ﺘﻔﻬﻤﺎً ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤوا ﺒدراﺴﺘﻬﺎ.

•

ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﺴﻬل ﻋﻠﻰ اﻝطﻠﺒﺔ اﺴﺘﻴﻌﺎب ﺒﻌض ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ،وﻓﻬم اﻝﻐرض ﻤﻤﺎ
ﻗﺎﻤوا ﺒﺘﻌﻠﻤﻪ ،ورﻏﺒﺘﻬم ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤزﻴد ﻋن اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺘﻲ درﺴت.

•

ﺨﻼل ﻗﻴﺎم اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ واﻝﺘﺠﺎرب اﻋﺘﻤدوا ﻋﻠﻰ أﻨﻔﺴﻬم ﻓﻲ اﺴﺘﺨﻼص و ﺒﻨﺎء اﻝﻤﻌﻨﻰ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻤﺜﻤر ،ﻜﻤﺎ أن وﻋﻴﻬم ﺒﺎﻷﻫداف ﺤﻘق ﻤﺴﺘوى ﻋﺎﻝﻴﺎً ﻤن اﻝﻔﻬم وﻨﻤو اﻝﻤﻬﺎرات ،ﻜﻤﺎ أن
أﺼﺒﺢ اﻝﺘﻌﻠم
اً
ﺘﻘﺴﻴم اﻝطﻠﺒﺔ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺼﻐﻴرة ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺘﺒﺎدل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻜﺎﻨت ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ
ﺤرﻴﺼﺔ ﻜل اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ ﺘﻔوﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻷﺨرى ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬم ﻴراﻗﺒون ﻓﻬﻤﻬم ﻝﻠﻤﺎدة
اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ٕواﺠراء اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻋن طرﻴق ﺘوﺠﻴﻪ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻷﻨﻔﺴﻬم وﻷﻗراﻨﻬم وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺤرﺼوا
ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴم ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻬودﻫم وأﻓﻜﺎرﻫم وﻤﺤﺎوﻝﺔ إﻋﺎدة ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ زﻴﺎدة اﻝﺘﺤﺼﻴل واﻝﻔﻬم ﻋﻨدﻫم.

•

اﺴﺘﺨدام اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺤدﻴﺜﺔ )اﻝﺴﺒورة اﻝذﻜﻴﺔ ،وﺠﻬﺎز  (LCDوﺘوﻓر ﻤﺨﺘﺒر اﻝﺤﺎﺴوب ،ﻜﺎن ﻝﻬﻤﺎ أﺜر
ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدى اﻝطﻠﺒﺔ.

•

اﻝﺘﻨوع ﻓﻲ أﺴﺎﻝﻴب ﺘﻘوﻴم اﻝطﻠﺒﺔ أدى إﻝﻰ اﻜﺘﺴﺎب ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ.

93

ﺘﻌﻘﻴب اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ:
ﻴرى اﻝﺒﺎﺤث أن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أﺜﺒﺘت ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴب ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻌض ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء
اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺤﻴث دﻝت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﻔوق اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ ﻤﻊ أﻨﻪ ﻓﻲ اﻷﺼل
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺘﻴن ،وﻝﻜن اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻗد ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء
اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺤﻴث أن اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻴﺒﻨﻲ ﻤﻌرﻓﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ واﻝﺘﺠﺎرب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﺠﻌل اﻝﺘﻌﻠم
ذو ﻤﻌﻨﻰ وﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻬم وﺒذﻝك ﺘﻨﻤﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﻬﺎرات ﻝدﻴﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﻨظم وﻤﺘﺴﻠﺴل وﺘرﺴﺦ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ
ذﻫﻨﻪ وﺘﺼﺒﺢ ﺠزءاً ﻤن ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻓﺘﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ ﺘﺼرﻓﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤواﻗف اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .

إن اﻝﺘدرﻴس ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻴرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠم ،ﻓﺎﻝطﻠﺒﺔ ﻴﻜﺘﺸﻔون ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم
وﻴطﺒﻘون ﻤﺎ ﻴﺘوﺼﻠون إﻝﻴﻪ ﻤن ﻤﻌﺎرف ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواﻗف ﺠدﻴدة ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻜﺘﺸﺎف اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺸﻜل
ﻋﻠﻤﻲ ﺴﻠﻴم ،ﻜﻤﺎ أن اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﺘﺴﻬل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬم ﻝﻠﻤﻬﺎرات ٕواﺘﻘﺎﻨﻬم ﻝﻬﺎ ،وﻓﻬم اﻝﻐرض ﻤﻤﺎ ﻗﺎﻤوا
ﺒﺘﻌﻠﻤﻪ ،ورﻏﺒﺘﻬم ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤزﻴد ﻋن اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺘﻲ درﺴت.

ﺘوﺼﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ:
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻬﺎ اﻝد ارﺴﺔ ﺘم وﻀﻊ ﻋدد ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت وﻫﻲ:
ً
 .1ﺘوﻓﻴر ﻤﺨﺘﺒرات ﺤﺎﺴوب ﺠﻴدة ،وزﻴﺎدة ﻋدد أﺠﻬزة اﻝﺤﺎﺴوب وﻜﻔﺎءﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺨﺘﺒر ،ﻹﺘﺎﺤﺔ
اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻜل طﺎﻝب ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﻤﺎ
ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
 .2ﺘﺼﻤﻴم ﺒراﻤﺞ ﻤﺤﺎﻜﺎة ﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻀوء ﺤﺎﺠﺎت اﻝطﻠﺒﺔ ،وواﻗﻊ
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻪ وﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻌﺼر.
 .3ﺘدرﻴب اﻝطﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم ﺤﻴﺎﺘﻬم.
 .4ﻀرورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤدرﺴﺔ ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝطﻠﺒﺔ ﻝﻠﻤﻬﺎرات اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ،وﻤﻌرﻓﺔ
اﻷﺴﺒﺎب وراء اﺴﺘﺨدام ﻜل ﻤﻬﺎرة وﻓﺎﺌدﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠم ،ﺤﺘﻰ ُﻴﻤﻜﻨﻬم اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﺎرات
ﺒﺼورة أﻜﺜر ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬم اﻝﻴوﻤﻴﺔ.
 .5ﻋﻘد ورﺸﺎت ﻋﻤل ﻝﻤﻌﻠﻤﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻝﺘدرﻴﺒﻬم ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺤﺘﻰ
ﻴﻤﻜﻨﻬم ﻤن ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻝدى اﻝطﻠﺒﺔ أﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدرﻴس ،ﻤﻤﺎ ﻴوﻓر ﻤواﻗف ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ أﻤﺎم اﻝطﻠﺒﺔ
ﻝﺘﻤﻜﻨﻬم ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺒﻌض اﻝﻤﻬﺎرات ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم.
 .6ﻀرورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝدى اﻝطﻠﺒﺔ ٕواﻋطﺎﺌﻬم اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن أﻓﻜﺎرﻫم
واﻝﺘﺤدث ﻋﻨﻬﺎ.
 .7ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ إﻨﺘﺎج ﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻘر ارت اﻝدراﺴﻴﺔ.
 .8ﺘﺜﻘﻴف اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﺤول أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ وﻓواﺌدﻫﺎ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
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ﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝدراﺴﺔ:
ﻓﻲ ﻀوء أﻫداف اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ وﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻴﻤﻜن اﻗﺘراح اﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 -1دراﺴﺔ اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن واﻝطﻠﺒﺔ ﻨﺤو اﺴﺘﺨدام ﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤواد
اﻝدراﺴﻴﺔ.
 -2دراﺴﺔ ﺘﻘوﻴم ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻤﺘﻼك اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤراﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ.
 -3دراﺴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ٕواﻋداد اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﻹﻨﺘﺎج واﺴﺘﺨدام ﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻻت
اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
 -4دراﺴﺔ اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﻨﺤو ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدى اﻝطﻠﺒﺔ.
 -5دراﺴﺔ أﺜر ﻤﺨﺘﺒرات اﻝﺤﺎﺴوب ﻓﻲ اﻝﻤراﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ.
 -6دراﺴﺔ أﺜر اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻼت ﺒﺎﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻝدى طﻠﺒﺔ
اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر اﻷﺴﺎﺴﻲ.
 -7دراﺴﺔ أﺜر اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻹﺒداﻋﻲ ﺒﺎﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻝدى طﻠﺒﺔ اﻝﺼف
اﻝﺘﺎﺴﻊ اﻷﺴﺎﺴﻲ.
 -8دراﺴﺔ ﺘطوﻴر ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﺒﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن ﻓﻲ ﻀوء ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ
وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﻤﺤوﺴﺒﺔ.
 -9دراﺴﺔ أﺜر ﺘوظﻴف ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺨﺎطﺌﺔ ﻝدى طﻠﺒﺔ
اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ.
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ÉuaŠ½a@òàöbÓ
أوالً  :المصادر:
 -1اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم.

ثانيا ً  :المراجع العربية:
ﻤﻬﺎرت ﻤﺎ وراء
ا
 .1أﺒو اﻝﺴﻌود ،ﻫﺎﻨﻲ )" :(2009ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﻨﻲ ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ أﺴﻠوب اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻌض
المعرفة في منھاج العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة" ،رسالة ماجستير)منشورة (،
كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،فلسطين.
 .2أبودقة ،سناء وصافي ،سمير)" :(2012تطبيقات عملية في البحث التربوي والنفسي باستخدام
 ."SPSSغزة ،الجامعة اإلسالمية :مكتبة الطالب.
 .3أﺒو زﻴﻨﺔ ،ﻓرﻴد )" :(2010ﺘطوﻴر ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت اﻝﻤدرﺴﻴﺔ وﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ" ،اﻷردن ،ﻋﻤﺎن :دار واﺌل
ﻝﻠﻨﺸر.
.4

.5

.6

.7

أبو شملة ،فاتن )" :(2007أثر استخدام المحاكاة )الوسائط اإللكترونية( في شرح مفھوم الكرة
السماوية لطالبات الصف األول الثانوي" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم التربوية،
الجامعة العربية المفتوحة ،االردن.
أبو ماضي ،ساجدة )" :(2011اثر استخدام المحاكاة الحاسوبية على اكتساب المفاھيم و المھارات
الكھربية بالتكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع االساسي بغزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
التربية ،الجامعة اإلسالمية ،فلسطين.
األحمدي ،مريم ) :(2012فاعلية استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مھارات
القراءة اإلبداعية وأثر ذلك على التفكير فوق المعرفي" ،المجلة الدولية لألبحاث التربوية" ،عدد
) ،(32جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،اإلمارات العربية المتحدة.
األغا ،إحسان واألستاذ ،محمود )" :(2007مقدمة في تصميم البحث التربوي" .غزة ،الجامعة
اإلسالمية :مكتبة الطالب.

 .8اﻨﺠﻠﻴن ،ﺠﺎري )" :(2004ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺘﻌﻠﻴم  :اﻝﻤﺎﻀﻲ واﻝﺤﺎﻀر واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل" .ﺘرﺠﻤﺔ ﺼﺎﻝﺢ اﻝدﺒﺎﺴﻲ،
اﻝرﻴﺎض ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻠك ﺴﻌود.
 .9بدر ،محمود )" :(1995الكمبيوتر والتربية" .بنھا :مكتبة شباب .2000
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 .10بلومب ،تجيرد وآخرون ) :(1997مداخل جديدة لتدريس واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال
في التعليم" ،مجلة فصلية للتربية المقارنة" ،عدد ) ،(103مركز مطبوعات – اليونسكو ،مصر.
 .11توفيق ،صالح )" :(2003المحاكاة وتطوير التعليم" ،مجلة مستقبل التربية العربية ،عدد ).( 29
 .12جابر ،جابر )" :(1998التعليم وتكنولوجيا التعليم" .القاھرة :دار النھضة العربية.
 .13جروان ،فتحي ) " :(1999تعليم التفكير مفاھيم وتطبيقات " .عمان ،األردن :دار الكتاب الجامعي.
 .14الجمال ،رشا ) " :(2009فاعلية برنامج محاكاة لتنمية مھارات انشاء ﺷبكات الحاسب لدى طالب
ﺷعبة اعداد معلم الحاسوب " ،رسالة ماجستير )منشورة( ،كلية التربية ،معھد الدراسات التربوية،
مصر.
 .15الجندي ،امينة وصادق ،منير ) :(2001فعالية استخدام ما وراء المعرفة في تحصيل العلوم وتنمية
التفكير االبتكاري لدى تالميذ الصف الثاني االعدادي ذو الساعات العقلية المختلفة" ،المؤتمر العلمي
الخامس لتربية العلمية للمواطنة" ،المجلد االول ،الجمعية المصرية لتربية العلمية ،كلية التربية،
جامعة عين شمس29 ) ،يوليو –  01اغسطس (.
 .16الجوير ،يوسف )" :(2008أثر استخدام المختبرات المحوسبة وبرامج المحاكاة على تحصيل طالب
المرحلة الثانوية واتجاھاتھم نحو مادة الكيمياء" ،رسالة ماجستير)منشورة( ،كلية التربية ،جامعة
الملك سعود ،المملكة العربية السعودية.
 .17الحارثي ،مسفر)" :(2008فعالية استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية مھارات ما
وراء المعرفة في القراءة لدى طالب المرحلة الثانوية" ،رسالة ماجستير )غير منشورة( ،كلية
التربية ،جامعة أم القرى ،الرياض.
 .18حنا ،رمزي وجرجس ،ميشيل )" :(1998معجم المصطلحات التربوية" .بيروت :مكتبة لبنان.
 .19الحياوي ،محب الدين و صالح ،عمر ) :(2011أثر نمذجة )محاكاة( مادة الفلك في تحصيل طلبة
الصف الثاني قسم الفيزياء وتنمية اتجاھاتھم نحوھا" ،مجلة التربية والعلم" ،عدد ) ،(4جامعة
الموصل ،العراق.
 .20خليل ،نوال ) :(2005أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية التفكير العلمي واالتجاه
نحو مادة العلوم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي" ،مجلة التربية العلمية" ،المجلد الثامن ،العدد
األول ،الجمعية المصرية للتربية العلمية.
 .21خميس ،محمد )" :(2003عمليات تكنولوجيا التعليم" ،مصر ،القاھرة :مكتبة دار الكلمة.
 .22خميس ،محمد ) " :(2009تكنولوجيا التعليم والتعلم" ،ط ،2مصر ،القاھرة :دار السحاب للطباعة
والنشر.
.23درار ،انصاف ) :(2006التعليم وتنمية التفكير" ،المؤتمر العلمي االقليمي للموھبة حول رعاية
الموھبة ...تربية من اجل المستقبل" ،مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموھوبين ،المملكة
العربية السعودية.
 .24دروزة ،أفنان ) " :(2006المناھج ومعايير تقييمھا" .نابلس ،فلسطين.
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 .25الديك ،سامية )" :(2010أثر المحاكاة بالحاسوب على التحصيل اآلني والمؤجل لطلبة الصف الحادي
عشر العلمي واتجاھاتھم نحو وحدة الميكانيكا ومعلمھا" ،رسالة ماجستير )منشورة ( ،كلية التربية،
جامعة النجاح ،فلسطين.
 .26زاھر ،أحمد )" :(1997تكنولوجيا التعليم -تصميم وانتاج الوسائل التعليمية" .ط  ،2الجزء الثاني،
القاھرة.
 .27الزيات ،فتحي )" :(1996سيكولوجية التعلم بين التطور االرتباطي والتطور المعرفي" .سلسلة علم
النفس المعرفي )  ،(2القاھرة ،مصر :دار النشر للجامعات.
 .28زيتون ،حسن )" :(2004تعليم التفكير) رؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة(" .القاھرة :عالم
الكتب.
 .29زيتون ،عايش )" :(1999أساليب تدريس العلوم" .ط  ،3عمان ،األردن :دار الشروق لنشر
والتوزيع.
 .30سمارة ،نواف )" :(2005الطرائق واالساليب ودور الوسائل التعليمية في تدريس العلوم" .الطبعة
االولى ،االردن :جامعة مؤتة.
 .31السيد ،ھمت )" :(2007فاعلية الوسائل الفائقة على التحصيل وإكساب طالب تكنولوجيا التعليم
بعض مھارات التفكير فوق المعرفي" ،رسالة ماجستير )غير منشورة( ،قسم تكنولوجيا التعليم
والتربية ،كلية التربية النوعية ،جامعة عين شمس ،مصر.
 .32شحاته ،نشوى ) :(2011المعايير التربوية لبناء موقع تعليمى على شبكة اإلنترنت" ،:مجلة التعليم
اإللكترونى" ،متوفر على الموقع.(http://emag.mans.edu.eg/index.php
 .33الشربيني ،ھانم والفرحاتي ،فرحاتي ) :(2004عالقة مھارات ما وراء المعرفة بأھداف االنجاز
واسلوب عزو الفشل لدي طالب الجامعة" ،مجلة دراسات في التعليم الجامعي" ،العدد ).(7
 .34شوفيلد ،آالن )" :(1995المحاكاة في التدريب اإلداري" .ترجمة محمد حربي حسن ،منشورات
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مصر.
 .35صبري ،ماھر )" :(2001الموسوعة العربية لمصطلحات التربية وتكنولوجيا التعليم" ،السعودية،
الرياض :مكتبة الرشد.
 .36الصم ،عبد اللطيف )" :(2009أثر استخدام المحاكاة الحاسوبية في تنمية مھارات حل المسائل
الفيزيائية لدى طلبة الصف الثاني الثانوي واتجاھاتھم نحو مادة الفيزياء" ،رسالة ماجستير
)منشورة ( ،كلية التربية ،جامعة صنعاء اليمن.
 .37الصوفي ،عبد ^ )" :(1997معجم التقنيات التربوية" .عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
 .38الطاھر ،أمل ) " : (2006العالقة بين التكوين المكاني للصور الثابتة والمتحركة في برامج الوسائل
المتعددة والتحصيل الدراسي " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الزقازيق.
 .39عبد الحفيظ ،إخالص وآخرون )" :(2004التحليل اإلحصائي في العلوم التربوية نظريات تطبيقات
تدريبات" ،مصر ،القاھرة :مكتبة االنجلو مصرية.
 .40عبد الحميد ،جابر وآخرون )" :(1998مھارات التدريس" .القاھرة :دار النھضة.
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 .41عبد الحميد ،محمد )" :(2005البحث العلمي في تكنولوجيا التعليم" .الطبعة األولى ،القاھرة :عالم
الكتب.
 .42عبد العزيز ،حمدي ) :(2013تصميم بيئة تعلم إلكترونية قائمة على المحاكاة الحاسوبية وأثرھا في
تنمية بعض مھارات األعمال المكتبية وتحسين مھارات عمق التعلم لدى طالب المدارس الثانوية
التجارية" ،المجلة األردنية في العلوم التربوية" ،العدد ).(3
 .43عبد ﷲ ،معتز ) " :(2004برنامج إرشادي لتنمية مھارات الحياة لدى المراھق الكفيف " ،رسالة
ماجستير )غير منشورة( ،جامعة عين شمس ،مصر.
 .44عبد الوھاب ،فاطمة ) :(2005فعالية استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيل
الفيزياء وتنمية التفكير التأملي واالتجاه نحو استخدامھا لدى طالب الصف الثاني الثانوي األزھري،
"مجلة التربية العلمية" ،المجلد ) ،(8العدد ).(4
 .45عبيد ،وليام وعفانة ،عزو )" :(2003التفكير والمناھج المدرسي" .ط  ، 1الكويت :مكتبة الفالح
للنشر والتوزيع.
 .46عبيد ،وليم ) :(2000ما وراء المعرفة  -المفھوم والداللة " ،مجلة القراءة والمعرفة الجمعية
المصرية للقراءة والمعرفة " ،العدد األول.
 .47العتوم ،عدنان )" :(2004علم النفس المعرفي بين النظرية والتطبيق" .عمان ،االردن :دار المسيرة
للنشر والتوزيع.
 .48عثمان ،الشحات )" :(2009التصميم التعليمي ونماذجه" ،متوفر على الموقع
http://knol.google.com/k/-/-/2myktwzg2rfhl/17
 .49عزمي ،نبيل )" :(2013تكنولوجيا التعليم االلكتروني" ،ط ،1مصر ،القاھرة :دار الفكر العربي.
 .50عسقول ،محمد )" :(2003الوسائل والتكنولوجيا في التعليم بين اإلطار الفلسفي واإلطار التطبيقي".
غزة ،فلسطين :مكتبة آفاق.
 .51عفانة ،عزو والخزندار ،نائلة )" :(2004التدريس الصفي بالذكاوات المتعددة" .ط  ،1غزة،
فلسطين :آفاق للنشر والتوزيع.
 .52عفانة ،عزو ونشوان ،تيسير) :(2004أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات على
تنمية التفكير المنظومي لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة" ،المؤتمر العلمي الثامن األبعاد
الغائبة في مناھج العلوم بالوطن العربي" ،الجمعية المصرية للتربية ،اإلسماعيلية ،كلية التربية،
جامعة عين شمس ،مجلد ) 28 -25)، (1يوليو(.
 .53عكاشة ،محمود وضحا ،إيمان ) :(2012فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مھارات ما وراء المعرفة
في سياق تعاوني على سلوك حل المشكلة لدى عينة من طالب الصف األول الثانوي" ،المجلة
العربية لتطوير التفوق" ،كلية التربية ،جامعة العلوم والتكنولوجيا ،عدد ).(5
 .54العلوان ،أحمد والغزو ،ختام ) :(2007فعالية برنامج تدريبي أو ما وراء المعرفة على تنمية
مھارات التفكير الناقد لدى طلبة الجامعة" ،مجلة العلوم التربوية" ،كلية التربية ،جامعة قطر ،عدد
).(13
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 .55عمار ،حارص )" :(2010فعالية استخدام التعلم الذاتي القائم علي النظم الخبيرة الكمبيوترية في
تدريس الجغرافيا على التحصيل المعرفي وتنمية التفكير الناقد والقيم االقتصادية لدى طالب الصف
األول الثانوي" ،رسالة دكتوراه ) منشورة( ،كلية التربية ،جامعة سوھاج ،مصر.
 .56عودة ،أحمد )" :(2002القياس والتقويم في العملية التدريسية" .ط ،5األردن :دار األمل للنشر
والتوزيع.
 .57عودة ،أحمد وملكاوي ،فتحي )" :(1992أساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم اإلنسانية" .ط
 ،2إربد ،األردن :مركز بيضون للكمبيوتر.
 .58عيادات ،يوسف )" :(2004الحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية" ،األردن ،عمان :دار المسيرة
للنشر والتوزيع والطباعة.
 .59الفار  ،إبراھيم )" :(2004استخدام الحاسوب في التعليم" ،األردن ،عمان :دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع.
 .60الفار ،إبراھيم )" :(1998تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي والعشرين" .القاھرة:
دار الفكر العربي.
 .61فضل ،بكر ) :(2012فعالية برنامج تدريبي لتنمية مھارات ما وراء الذاكرة لدى طلبة المرحلة
اإلعدادية" ،مجلة األستاذ التربوية" ،عدد ).(203
 .62الفلمباني ،دينا )" :(2011فاعلية برنامج تدريبي قائم على مھارات ما وراء المعرفة في تنمية
مھارات حل المشكالت لدى منخفضي التحصيل من تالميذ الصف األول االعدادي" ،رسالة ماجستير
)غير منشورة( ،كلية التربية  ،جامعة القاھرة ،مصر.
 .63كوستا ،أرثر ومرزانو ،روبرت )" :(1998تدريس لغة التفكير في تعليم من أجل التفكير" .ترجمة:
صفاء األعسر ،القاھرة ،مصر :دار قباء للنشر والتوزيع.
 .64لطف ^ ،نادية ) :(2002تنمية مھارات ما وراء المعرفة وأثرھا في التحصيل وانتقال أثر التعلم
لدى الطالب المعلم خالل مادة طرق تدريس العلوم" ،مؤتمر الجمعية المصرية للتربية العلمية" –
كلية التربية ،جامعة عين شمس ،القاھرة 31 - 28 ) ،يوليو(.
 .65محسن ،رفيق )" :(2005أثر استراتيجية مقترحة قائمة على الفلسفة البنائية لتنمية مھارات ما
وراء المعرفة وتوليد المعلومات لطالب الصف التاسع من التعليم األساسي بفلسطين" ،رسالة
دكتوراه )غير منشورة( ،كلية التربية ،جامعة األقصى ،فلسطين.
 .66المزروع ،ھيا ) :(2005إستراتيجية شكل البيت الدائري وفاعليتھا في تنمية مھارات ما وراء
المعرفة وتحصيل العلوم لدى طالبات المرحلة الثانوية ذوات السعات العقلية المختلفة" ،مجلة رسالة
الخليج العربي" ،عدد ) ،(96جامعة الرياض ،المملكة العربية السعودية.
 .67المشيقح ،محمد ) :(1992األلعاب والمحاكاة في التعليم والتدريب" ،مجلة الدراسات التربوية"،
المجلد السابع ،الجزء ) ،(39رابطة التربية الحديثة ،مصر.
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 .68المصطفى ،عامر ) " :(2006أثر المحاكاة بمساعدة الحاسوب في تنمية مھارة حل المشكالت في
بحث الجغرافية لطالب الصف السابع األساسي واتجاھاتھم نحوه " ،رسالة ماجستير )غير
منشورة( ،كلية التربية ،جامعة اليرموك ،األردن.
 .69المطارنة ،شيراز )" :(2013فاعلية برنامج تعليمي قائم على مھارات ما وراء المعرفة في تدريس
مقرر العلوم لتحسين مستوى الثقافة العلمية » دراسة تجريبية على عينة من طلبة الصف الثامن
األساسي في المدارس الحكومية في منطقة الكرك /األردن«" ،رسالة ماجستير )غير منشورة( ،كلية
التربية ،جامعة دمشق ،سوريا.
 .70ملحم ،سامي )" :(2005القياس والتقويم في التربية وعلم النفس" ،بيروت :دار المسيرة للنشر
والتوزيع.
 .71الموسى ،عبد ﷲ والمبارك ،أحمد )" :(2005التعليم اإللكتروني  :األسس والتطبيقات" ،السعودية،
الرياض :مؤسسة شبكة البيانات.
 .72نصر ﷲ ،حسن )" :(2010فاعلية برنامج محوسب قائم على أسلوب المحاكاة في تنمية مھارات
التعامل مع الشبكات لدى طالب كلية مجتمع العلوم المھنية والتطبيقية" ،رسالة ماجستير )منشورة(،
كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،فلسطين.
 .73الوطبان ،محمد ) :(2006القدرة على حل المشكالت ومھارات ما وراء المعرفة لدى العاديين
والمتفوقين عقلياً" ،مجلة رسالة التربية وعلم النفس" ،العدد ).www.gesten.org.sa ،(27
 .74الوكيل ،حلمي والمفتي ،محمد ) " :( 1996المناھج :المفھوم والعناصر واألسس والتنظيمات
والتطوير" ،مصر ،القاھرة :كلية التربية -جامعة عين شمس.
 .75يوسف ،جيھان )" :(2009أثر برنامج محوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ على تنمية مھارات
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ﻜﺘﺎب ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺒﺎﺤث.
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎء اﻝﺴﺎدة اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن.
ﺒطﺎﻗﺔ ﺘﺤﻜﻴم اﻝﺼورة اﻷوﻝﻴﺔ ﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ.
اﻝﺼورة اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ.
ﺒطﺎﻗﺔ ﺘﺤﻜﻴم اﻝﺼورة اﻷوﻝﻴﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ.
ﺼــورة اﺨﺘﺒــﺎر ﻤﻬــﺎرات ﻤــﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝــذي ﺘــم ﺘطﺒﻴﻘــﻪ ﻋﻠــﻰ
اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ.
اﻝﺼـــورة اﻝﻨﻬﺎﺌﻴـــﺔ ﻻﺨﺘﺒـــﺎر ﻤﻬـــﺎرات ﻤـــﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ اﻝـــذي ﺘـــم
ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ.
ﻤﻔﺘﺎح اﻻﺠﺎﺒﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎر ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ.
ﺸﻬﺎدة إﺜﺒﺎت ﺘطﺒﻴق اﻝدراﺴﺔ.
دﻝﻴل اﻝﻤﻌﻠم
ﺼور ﻤن اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ.
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/= 60אد?אن 
م

اﻻﺴم

اﻝدرﺠﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ

ﻤﻜﺎن اﻝﻌﻤل

1

أ .د .ﺴﻬﻴل دﻴﺎب

اﺴﺘﺎذ

ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻏزة

2

أ .د .ﻋﺒد اﻝﻤﻌطﻲ اﻻﻏﺎ

اﺴﺘﺎذ

اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ

3

أ .د .ﻋزو ﻋﻔﺎﻨﺔ

أﺴﺘﺎذ

اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ

4

أ .د .ﻓﺘﺤﻴﺔ اﻝﻠوﻝو

اﺴﺘﺎذ

اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ

5

د .اﺒراﻫﻴم اﻻﺴطل

اﺴﺘﺎذ ﻤﺸﺎرك

اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ

6

د .ﺤﺴن اﻝﻨﺠﺎر

اﺴﺘﺎذ ﻤﺸﺎرك

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﻗﺼﻰ

7

د .ﺼﻼح اﻝﻨﺎﻗﺔ

اﺴﺘﺎذ ﻤﺸﺎرك

اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ

8

د .ﻤﺤﻤد زﻗوت

اﺴﺘﺎذ ﻤﺸﺎرك

اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ

9

د .ﺤﺎزم ﻋﻴﺴﻰ

اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻزﻫر

10

د .ﺴﺎﻤﺢ اﻝﻌﺠرﻤﻲ

اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﻗﺼﻰ

11

د .ﻓؤاد ﻋﻴﺎد

اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﻗﺼﻰ

12

د .ﻤﺠدي ﻋﻘل

اﺴﺘﺎذ ﻤﺴﺎﻋد

اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ

13

أ .أﺤﻤد أﺒوﻋﻠﺒﺔ

ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر

ﻤﺸرف ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ

14

أ .ﻋودة اﻝﻤﺠدﻻوي

ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر

ﻤدرس -و ازرة اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم

15

ﺤﺴﺎم ﺤﺴوﻨﺔ

ﺒﻜﺎﻝورﻴوس

ﻤدرس -و ازرة اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم

16

ﻋزة ﻤﺸﺘﻬﻲ

ﺒﻜﺎﻝورﻴوس

17

ﻫﺎﻨﻲ اﻝدﺒس

ﺒﻜﺎﻝورﻴوس

ُﻤدرﺴﺔ -و ازرة اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم
ﻤدرس -و ازرة اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم

18

ﻫﺸﺎم ﻋﻠوان

ﺒﻜﺎﻝورﻴوس

ﻤدرس -و ازرة اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم
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بسم

الرحمن الرحيم

خـطـاب تحــكـيم قائمة مھارات ما وراء المعرفة
الجامعة االسالمية
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية
قسم المناھج وطرق التدريس
السيد الدكتور  /األستاذ  ......................................... :حفظه

.

ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ .....
يقوم الباحث  /إبراھيم محمد محي الدين سعد

بإجراء دراسة علمية بعنوان :

" فاعلية برنامج قائم على المحاكاة المحوسبة لتنمية مھارات ما وراء المعرفة في التكنولوجيا لدى
طلبة الصف العاشر االساسي بغزة " ،وذلك للحصول على درجة الماجستير من كلية التربية بالجامعة
اإلسالمية.
ولقد قام الباحث بإعداد قائمة لمھارات ما وراء المعرفة والتي يفترض أن يمتلكھا الطالب بعد دراسة
الوحدة الثالثة )األنظمة( في كتاب تكنولوجيا المعلومات للصف العاشر .
لذا أرجو من سيادتكم التكرم بقبول تحكيم ھذه القائمة في ضوء خبرتكم في ھذا المجال من حيث:
 مدي شمولية القائمة لمھارات ما وراء المعرفة المراد تنميتھا .
 مدي انتماء الفقرة للمھارة المندرجة تحتھا .
 الصحة العلمية واللغوية للفقرة .

‘@@áØmbäy æaŒîß@¿@éÜÈ¯@æc@Ýuë@ŒÇ@µì½a@bîÇa…ë@áØãëbÈm åy@áØÛ@åíŠ×b
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير...

الباحث
إبراھيم سعد^
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م

المھارة

أوال  /مھارات التخطيط
1

مھارة تحديد الھدف ) أن يحدد الطالب ھدف ما يريد تحقيقه (.

2

مھارة اختيار إستراتيجية تنفيذ الحل ) أن يختار الطالب االستراتيجية الالزمة لتنفيذ
الھدف الذي حدده (.
مھارة الترتيب ) أن يرتب الطالب العمليات والخطوات الالزمة للقيام بتنفيذ الھدف الذي
ينوي تحقيقه (.
مھارة تحديد الصعوبات المحتملة ) أن يحدد الطالب األخطاء والعقبات التي قد
يواجھھا أثناء تنفيذ الھدف (.
مھارة تحديد الوقت الالزم للتعلم )أن يحدد الطالب الوقت الالزم لتنفيذ الھدف المحدد(.

6

مھارة التنبؤ ) أن يكون لدى الطالب القدرة على توقع النتائج المرغوب فيھا من جراء
تنفيذ الھدف (.

3
4
5

ثانيا  /مھارات المراقبة والتحكم
7
8
9
10
11

مھارة التركيز على الھدف ) أن يُبقي الطالب الھدف في بؤرة االھتمام أثناء تنفيذ
الھدف (.
مھارة معرفة متى يتحقق ھدف فرعي )أن يكون لدى الطالب القدرة على التحقق من
تنفيذ األھداف الفرعية التي تندرج تحت الھدف الرئيسي (.
مھارة الحفاظ على تسلسل الخطوات أو العمليات )أن يحافظ الطالب على ترتيب
العمليات والخطوات الالزمة أثناء القيام بتنفيذ الھدف (.
مھارة تحديد ومعرفة متى يجب االنتقال إلى العملية التالية ) أن يحدد الطالب متى
يمكنه االنتقال الي الخطوة التالية من خطوات تنفيذ الحل أثناء القيام بتنفيذ الھدف (.
مھارة اكتشاف الصعوبات واألخطاء ) أن يكتشف الطالب األخطاء والعقبات التي
يواجھھا أثناء تنفيذ الھدف (.

ثالثا  /مھارات التقويم
12

مھارة تقويم مدى تحقق الھدف )أن يقيم الطالب مدى تحقق الھدف(.

13

مھارة الحكم على دقة وكفاءة النتائج )أن يقيم الطالب مدى دقة النتائج المترتبة بعد
التحقق من الھدف(.
مھارة تقويم مدى مالئمة األساليب )أن يقيم الطالب األساليب والطرق التي
استخدمھا خالل التحقق من الھدف (.
مھارة تقويم كيفية التغلب على الصعوبات واألخطاء ) أن يقيم الطالب كيفية تناوله
لألخطاء والعقبات التي واجھته أثناء تحقيق الھدف (.
مھارة تقويم فاعلية االستراتيجية المستخدمة )أن يقيم الطالب مدى مالئمة
االستراتيجية للھدف الذي تم تنفيذه (.

14
15
16
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قائمة بمھارات ما وراء المعرفة المراد تنميتھا من خالل برنامج المحاكاة المحوسب

م

المھارة

أوال  /مھارات التخطيط
1

مھارة تحديد الھدف ) أن يحدد الطالب ھدف ما يريد تحقيقه (.

2

مھارة اختيار إستراتيجية تنفيذ الحل ) أن يختار الطالب االستراتيجية الالزمة لتنفيذ الھدف
الذي حدده (.
مھارة تحديد الصعوبات المحتملة ) أن يحدد الطالب األخطاء والعقبات التي قد يواجھھا أثناء
تنفيذ الھدف (.
مھارة التنبؤ بالنتائج المتوقعة ) أن يكون لدى الطالب القدرة على توقع النتائج المرغوب فيھا من
جراء تنفيذ الھدف (.

3
4

ثانيا  /مھارات المراقبة والتحكم
5

مھارة التركيز على الھدف ) أن يُبقي الطالب الھدف في بؤرة االھتمام أثناء تنفيذ الھدف (.

6

مھارة تحديد ومعرفة متى يجب االنتقال إلى العملية التالية ) أن يحدد الطالب متى يمكنه
االنتقال الي الخطوة التالية من خطوات تنفيذ الحل أثناء القيام بتنفيذ الھدف (.
مھارة اكتشاف الصعوبات واألخطاء ) أن يكتشف الطالب األخطاء والعقبات التي يواجھھا أثناء
تنفيذ الھدف (.

7

ثالثا  /مھارات التقويم
8

مھارة تقويم مدى تحقق الھدف )أن يقيم الطالب مدى تحقق الھدف(.

9

مھارة تقويم مدى مالئمة األساليب )أن يقيم الطالب األساليب والطرق التي استخدمھا خالل
التحقق من الھدف (.
مھارة تقويم كيفية التغلب على الصعوبات واألخطاء ) أن يقيم الطالب كيفية تناوله لألخطاء
والعقبات التي واجھته أثناء تحقيق الھدف (.

10
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خــطــاب تحــكـيم اخـتبـار
الجامعة االسالمية
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية
قسم المناھج وطرق التدريس
السيد الدكتور  /األستاذ  ......................................... :حفظه

.

ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ .....
يقوم الباحث  /إبراھيم محمد محي الدين سعد

بإجراء دراسة علمية بعنوان :

" فاعلية برنامج قائم على المحاكاة المحوسبة لتنمية مھارات ما وراء المعرفة في التكنولوجيا لدى
طلبة الصف العاشر االساسي بغزة "
وذلك للحصول على درجة الماجستير من كلية التربية بالجامعة اإلسالمية.
لذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم ھذا االختبار في ضوء خبرتكم في ھذا المجال
من حيث:
 مطابقته للمحتوى .
 مناسبته للعنوان .
 حذف ،وإضافة ،ما تراه مناسبا ً .
مالحظة  :عدد فقرات االختبار  50فقره ،والزمن الذي سيطبق فيه االختبار 50دقيقة.
‘@@áØmbäy æaŒîß@¿@éÜÈ¯@æc@Ýuë@ŒÇ@µì½a@bîÇa…ë@áØãëbÈm åy@áØÛ@åíŠ×b
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير...
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أوالً  /مھارات التخطيط
 الفرع األول  /مھارة تحديد الھدف
 -1يوضع المرحل في نظام التحكم في منسوب المياه في الخزانات بھدف:
أ .التحويل من جھد مرتفع الي منخفض

ب .التحويل من جھد متردد الي مستمر

ج .الربط بين دائرة العوام ودائرة المضخة

د .التحويل من جھد منخفض الي مرتفع

 -2المفتاح الموجود داخل العوام الكھربائي يعمل علي:
أ .تشغيل المرحل عندما يكون الخزان فارغ

ب .إيقاف المرحل عندما يكون الخزان ممتلئ

ج .تشغيل المضخة

د ) .أ +ب ( معا ً

 -3تستخدم الثيرموستات في نظام التدفئة المركزية من أجل:
أ .رفع درجة الحرارة

ب .خفض درجة الحرارة

ج .التحكم في عمل المضخة

د .فصل التيار الكھربائي

 -4تم استخدام المقاومة الضوئية  LDRفي دائرة غياب الضوء في نظام الري االتوماتيكي بھدف:
أ .تشغيل الترانزستور الموجود في الدائرة نھاراً

ب .تشغيل الترانزستور الموجود في الدائرة في الليل

ج .تشغيل المضخة

د .إيقاف المضخة

 -5تم وضع الفحم داخل الفلتر الھوائي في نظام تكرير المياه العادمة الرمادية بھدف:
أ .قتل البكتيريا

ب .التخلص من الروائح الكريھة

ج .التخلص من المواد الدھنية

د ) .أ  +ب ( معا ً

 الفرع الثاني  /مھارة اختيار استراتيجية تنفيذ الحل
 -1للتقليل من استھالك الديزل في نظام التدفئة المركزية :
أ .يتم اإلكثار من الواجھات الزجاجية

ب .تركيب زجاج النوافذ من طبقة واحدة

ج .عزل الجدران بمواد معينة

د ) .أ  +ج ( معا ً

 -2للتحكم في وصل وفصل التيار الكھربائي عن المضحة في دائرة العوام الكھربائي يتم تزويد الدائرة بــ:
ب .محول

أ .مرحل

د .مفتاح DPST

ج .مفتاح SPDT
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 -3للتخلص من المواد الدھنية في نظام تكرير المياه العادمة الرمادية يتم اضافة :
ب .حوض الطبقات الحجرية الصغيرة

أ .حوض الطبقات الحجرية الكبيرة

د .حوض التجميع

ج .حوض الترسيب والتخمير

 -4لمنع تلف الترانزستور الموجود في دائرة غياب الضوء في نظام الري االتوماتيكي نضع أمامه
مقاومة قيمتھا:
أ 470 .أوم

ب 10000 .أوم

ج 10 .أوم

د 1000 .أوم

 -5لتحديد أي من مقاومات التسخين سيتم وصلھا بالتيار الكھربائي في سخان الماء الفوري نستخدم:
أ .الثيرموستات

ب .مفتاح DPST

ج .مفتاح قطع ) ( ON-OFF

د .مفتاح يعمل علي ضغط الماء ) ( PS

 الفرع الثالث  /مھارة تحديد الصعوبات المحتملة
 -1إذا توفر فرق جھد أكبر من  0.7فولت على قاعدة الترانزستور فإن الترانزستور يكون في حالة:
أ .قطع

ب .تحيز

ج .وقف

د .سكون

 -2يقوم الثنائي في الدارات االلكترونية بتمرير التيار الكھربائي عندما يكون في حالة:
أ .انحياز األمامي

ب .انحياز العكسي

ج .انحياز الجانبي

د .غير مستقطب

 -3مفتاح )  ( PSالموجود في سخان الماء الفوري والذي يعمل من خالل ضغط الماء يستخدم من أجل:
أ .تشغيل مقاومات التسخين

ب .توصيل الماء البارد إلي السخان

ج .توصيل التيار الكھربائي إلي مفتاح القطع ) ( ON-OFF

د .إيقاف السخان عن العمل

 -4عندما يتحيز الترانزستور تصبح مقاومته الداخلية تساوي :
أ .صفر أوم

ب 0.3 .أوم

ج 0.7 .أوم

د 1000 .أوم
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 الفرع الرابع  /مھارة التنبؤ بالنتائج المتوقعة
 -1في الشكل المقابل عندما تكون األرض رطبة يقوم المجس بتوصيل الجھد الكھربائي الى النقطة C
فيتحيز الترانزستور وعندھا يصبح جھد المخرج يساوي:
أ .صفر فولت
ج 10 .فولت

ب 5 .فولت
د 12 .فولت

 -2في الشكل المقابل نھاراً يصبح الجھد الكھربائي الواصل الى النقطة  Aيساوي:
أ .صفر فولت
ج 10 .فولت

ب 5 .فولت
د 12 .فولت

 -3من أجل المحافظة علي سالمة الترانزستور الموجود في الدائرة التالية نستخدم مقاومة  R2بقيمة:
أ.
ج.

470 Ω
10 Ω

ب10K Ω .
د1K Ω .

 -4عند سقوط أشعة الشمس في النھار على المقاومة  LDRفإن مقاومتھا:
ب .تزيد

أ .تقـل

د .ال تتأثر

ج .تتضاعف
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ثانيا ً  /مھارات المراقبة والتحكم
 الفرع األول  /مھارة التركيز على الھدف
 -1تستخدم القنطرة الموجودة في نظام التحكم في منسوب المياه في الخزانات للقيام بعملية:
أ .التقويم النصف موجي للتيار

ب .التقويم الموجي الكامل للتيار

ج .تشتيت التيار

د .تكبير التيار

 -2نظام الري األوتوماتيكي يعتمد على فكرة استخدام الترانزستور كــ:
أ .مضخم للتيار

ب .مضخم للجھد

ج .مفتاح

د ) .أ  +ج ( معا ً

 -3الختبار سالمة التوصيالت في الدارات الكھربية التي يتم تصنيعھا نستخدم جھاز:
أDMM .

ب .الباروميتر

ج .الفولتميتر

د .األميتر

 -4يعتبر نظام التحكم في منسوب الماء باستخدام مفتاح العوام الكھربائي من األنظمة:
أ .المحوسبة

ب .المفتوحة

ج .الميكانيكية

د .المغلقة

 الفرع الثاني /مھارة تحديد معرفة متى يجب االنتقال إلى العملية التالية
 -1في نظام الري األتوماتيكي لحماية الترانزستور الموجود أمام بوابة  ANDمن التيار الكھربائي
الراجع وضمان عدم انقطاع التيار الكھربائي عن المرحل يوصل مع الدائرة :
أ .المحول

ب .ثنائي عادي

ج .مقاومة كھربائية

د .مكثف

 -2إلعطاء أمر التشغيل في نظام ري المزروعات عند تحقق الشروط نستخدم بوابة:
أNOT .

بOR .

جXOR .

دAND .

 -3في دائرة اكتشاف الرطوبة الموجودة في نظام الري االتوماتيكي لجعل الترانزستور يتحيز عندما
تكون االرض رطبة يتم ربط الدائرة بــ:
بLDR .

أ .سلكين داخل التربة

د .مجس ضوئي

ج .مقاومة متغيرة
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 -4لكي نتمكن من التحكم في عكس اتجاه دوران المحرك في لعب األطفال نستخدم:
أ .مفتاح SPST

ب .مفتاح SPDT

ج .مفتاح DPST

د .مفتاح DPDT

 الفرع الثالث  /مھارة اكتشاف الصعوبات واألخطاء
 -1عند توصيل المرحل في الدارة الكھربية يجب االنتباه إلى:
أ .التيار الذي تتحمله التالمسات

ب .فولتية الملف

ج .مقاومة سلك الملف

د ) .أ  +ج ( معا ً

 -2تقوم الثيرموستات بعملية فتح الدارة الكھربائية في سخان الماء الفوري بسبب:
ب .سوء تصريف الماء الساخن

أ .ارتفاع حرارة الماء عن الحد المطلوب

د ) .أ  +ب ( معا ً

ج .ضغط الماء

 -3القوة المستخدمة للضغط على المفتاح في نظام العوم الكھربائي ھي:
ب .مفتاح MS

أ .الكرة المعدنية

د .الماء

ج .العوام نفسه

 -4العالقة بين المقاومة الضوئية والضوء عالقة:
أ .طردية

ب .عكسية

ج .متساوية

د .ال عالقة

 -5العمليات المستخدمة في نظام الدراج والدراجة ھي:
أ .أوامر لألطراف من الدماغ

ب .اتجاه الشارع

ج .تحليل البيانات

د .أوامر للدماغ من األطراف
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 -6أي الدوائر الكھربية التالية موصلة بشكل صحيح:

أ.

ب.

ج.

د.

ثالثا ً  /مھارات التقويم
 الفرع األول  /مھارة تقويم مدى تحقق الھدف
 -1المفتاح الذي يعمل في غياب الضغط يسمى:
أN/C .

بN/O .

جMS .

دDPST .

 -2في نظام التدفئة المركزية يتم التحكم في درجة حرارة الغرفة بواسطة:
أ .الديزل

بLDR .

ج .الثيرموستات

د .مقاومة ثابتة

 -3إضافة عمليتا التغذية الراجعة والتحكم إلى النظام تمكننا من تحقيق ميزة:
أ .الرقابة الذاتية

ب .التطوير

ج .التنظيم

د) .أ  +ج( معا ً

 -4تم دخول عالم األتمتة الصناعية نتيجة تطور صناعة:
أ .البوابات

ب .المجسات

ج .البيانات

د .المواد الخام
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 -5من خالل نظام اإلشارة الضوئية نستنتج أن الحواس الخمس لدى اإلنسان تعد من:
أ .المدخالت

ب .العمليات

ج .المخرجات

د .التحكم

 -6تمثل الرئتان في نظام التنفس عند اإلنسان:
أ .المدخالت

ب .العمليات

ج .المخرجات

د .التحكم

 -7يصنف نظام تكرير المياه العادمة الرمادية علي انه نظام:
أ .صناعي

ب .مفتوح

ج .مغلق

د) .أ  +ب( معا ً

 الفرع الثاني  /مھارة تقويم مدى مالئمة األساليب التي استخدمت في أثناء تنفيذ الحل
 -1للحصول على ماء ساخن بدرجات متفاوتة في نظام سخان الماء الفوري يتم تزويده بـــ:
أ .مجموعة من مقاومات التسخين

ب .صنبور قطره كبير

ج .مفاتيح قطع /وصل

د) .أ  +ج( معا ً

 -2لجعل المصباح الموجود بداخل الثالجة يضئ عند فتح بابھا يتم تزويدھا بمفتاح:
أ .ضغط من نوع N/C

ب .ضغط من نوع N/O

ج .مفتاح ON/OFF

د .مفتاح MS

 -3في نظام العوام الكھربائي لكي يتم خفض الجھد الكھربائي من  220فولت إلي الجھد المناسب للمرحل يتم
استخدام:
أ .مجس حراري

ب .قنطرة

ج .محول

د .ليس مما سبق

 -4في حالة تغدر الحصول علي مرحل يتم االستعاضة عنه بــ:
أ .محول

ب .ثنائي زينر

ج .ترانزستور

د .قاطع مغناطيسي

 -5يمكن االستغناء عن مجس قياس درجة الحرارة من خالل استخدام:
أ .مقاومة حرارية

ب .مقاومة ضوئية

ج .مقاومة سلكية

د .ليس مما سبق
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 الفرع الثالث  /مھارة تقويم كيفية التغلب على الصعوبات التي واجھت الطالب أثناء الحل
 -1لكي تعمل الثيرموستات بشكل جيد داخل الغرفة فإن أنسب مكان توضع فيه:
ب .أعلي الغرفة

أ .أسفل الغرفة

د) .أ  +ج( معا ً

ج .بعيداً عن مصدر اللھب

 -2لزيادة األمان في دائرة مفتاح العوام الكھربي و جعله يتحكم في دائرة ذات فولتية منخفضة يتم استخدام:
أ .محول

ب .مرحل

ج .قنطره

د .مقاومه

 -3لضخ الماء من البئر بشرط أن ال تعمل المضخة اذا كان مستوي الماء منخفض يتم توصيل اطراف العوام
الكھربائي:
أCOM – N/C .

بCOM – N/O .

جCOM – N/C – N/O .

د .جميع ما سبق صحيح

 -4لمنع حدوث صدأ للفلتر الموجود في نظام تكرير المياه العادمة الرمادية يوضع في داخله:
أ .طبقة من الرمل

ب .طبقة من الفحم

ج .طبقة من الحصى

د .طبقة من الجير

 -5لتنعيم وتنظيم التيار المار في دائرة توصيل العوام الكھربائي مع المرحل يتم استخدم:
أ .محول

ب .مكثف

ج .قنطره

د .مقاومه

 -6لتسخين الماء في نظام التدفئة المركزية يتم احراق الديزل بواسطة:
أ .المضخة

ب .الثيرموستات

ج .االشعاع

د .البويلر
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ﻤﻠﺤق رﻗم )(6
א'א,وא/א  אذמط#2א  אKط#A
أخي الطالب /أختي الطالبة:
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ...........ﻭﺑﻌﺪ
يقوم الباحث بدراسة علمية بعنوان " فاعلية برنامج قائم على المحاكاة المحوسبة لتنمية مھارات ما وراء
المعرفة في التكنولوجيا لدى طلبة الصف العاشر االساسي بغز" وذلك للحصول على درجة الماجستير
من الجامعة اإلسالمية بغزة.
إن الباحث يتشرف بمشاركتك في حل اختبار مھارات ما وراء المعرفة علما ً بأنه لن تؤثر عالمة ھذا
االختبار على درجاتك الفصلية في مادة تكنولوجيا المعلومات وانه قد وضع إلجراءات بحثية فقط ال غير.
والباحث إذ يقدم لك الشكر لتعاونك ،فإنه يرجو منك قراءة تعليمات االختبار قبل الشروع في اإلجابة.

تعليمات االختبار:
.1
.2
.3
.4

زمن االختبار محدد بحصة واحدة مدتھا ) ( 50دقيقة.
يتكون االختبار من ) (50فقرة لكل فقرة أربع إجابات واحدة منھا صحيحة فقط.
يرجى قراءة األسئلة بشكل جيد قبل البدء في اإلجابة.
يرجى وضع رمز اإلجابة في مفتاح اإلجابة المرفق مع ورقة األسئلة.
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مالحظة:
أخي الطالب /أختي الطالبة يرجى نقل إجابتك إلى مفتاح اإلجابة في الجدول التالي:
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 -1يوضع المرحل في نظام التحكم كھربائيا ً في منسوب المياه داخل الخزانات بھدف:
أ .التحويل من جھد مرتفع إلى منخفض

ب .التحويل من جھد متردد إلى مستمر

ج .الربط بين دائرة العوام ودائرة المضخة

د .التحويل من جھد منخفض إلى مرتفع

 -2المفتاح الموجود داخل العوام الكھربائي يعمل على:
أ .تشغيل المرحل عندما يكون الخزان فارغ

ب .إيقاف المرحل عندما يكون الخزان ممتلئ

ج .تشغيل المضخة

د ) .أ +ب ( معا ً

 -3يستخدم الثيرموستات في نظام التدفئة المركزية من أجل:
أ .رفع درجة الحرارة

ب .خفض درجة الحرارة

ج .التحكم في عمل تشغيل البويلر وإيقافه

د .فصل التيار الكھربائي

 -4تم استخدام المقاومة الضوئية ) (LDRفي دائرة غياب الضوء في نظام الري االتوماتيكي بھدف:
أ .تشغيل الترانزستور الموجود في الدائرة نھاراً

ب .تشغيل الترانزستور الموجود في الدائرة ليالً

ج .تشغيل المضخة

د .إيقاف المضخة

 -5تم وضع الفحم داخل الفلتر الھوائي في نظام تكرير المياه العادمة الرمادية بھدف:
أ .قتل البكتيريا

ب .التخلص من الروائح الكريھة

ج .التخلص من المواد الدھنية

د ) .أ  +ب ( معا ً

 -6للتقليل من استھالك الديزل في نظام التدفئة المركزية:
أ .يتم اإلكثار من الواجھات الزجاجية

ب .تركيب زجاج النوافذ من طبقة واحدة

ج .عزل الجدران بمواد معينة

د ) .أ  +ج ( معا ً

 -7للتحكم في وصل وفصل التيار الكھربائي عن المضخة في دائرة العوام الكھربائي يتم تزويد الدائرة بــ:
أ .مرحل

ب .محول

ج .مفتاح SPDT

د .مفتاح DPST

 -8للتخلص من المواد الدھنية في نظام تكرير المياه العادمة الرمادية يتم اضافة:
ب .حوض الطبقات الحجرية الصغيرة

أ .حوض الطبقات الحجرية الكبيرة

د .حوض التجميع

ج .حوض الترسيب والتخمير
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 -9لمنع تلف الترانزستور الموجود في دائرة اكتشاف الرطوبة في نظام الري االتوماتيكي نوصل قاعدته بمقاومة قيمتھا:
أ 470 .أوم

ب 10000 .أوم

ج 10 .أوم

د 1000 .أوم

 -10لتحديد أي من مقاومات التسخين سيتم وصلھا بالتيار الكھربائي في سخان الماء الفوري نستخدم:
أ .الثيرموستات

ب .مفتاح DPST

ج .مفتاح قطع ) ( ON-OFF

د .مفتاح يعمل علي ضغط الماء ) ( PS

 -11في الشكل المقابل عندما تكون األرض رطبة يقوم المجس بتوصيل الجھد الكھربائي الى النقطة  Cفيتحيز
الترانزستور وعندھا يصبح جھد المخرج يساوي:
أ .صفر فولت
ج 10 .فولت

ب 5 .فولت
د 12 .فولت

 -12في الشكل المقابل نھاراً يصبح الجھد الكھربائي الواصل إلى النقطة  Aيساوي:
أ .صفر فولت
ج 10 .فولت

ب 5 .فولت
د 12 .فولت

 -13من أجل المحافظة على سالمة الترانزستور الموجود في الدائرة التالية نستخدم مقاومة  R2بقيمة:

أ.
ج.

470 Ω
10 Ω

ب10K Ω .
د1K Ω .
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 -14إذا توفر فرق جھد أكبر من  0.7فولت على قاعدة الترانزستور فإن الترانزستور يكون في حالة:
أ .قطع

ب .تحيز

ج .وقف

د .سكون

 -15عند سقوط أشعة الشمس في النھار على المقاومة  LDRفإن مقاومتھا:
ب .تزيد

أ .تقـل

د .ال تتأثر

ج .تتضاعف

 -16تستخدم القنطرة الموجودة في نظام التحكم في منسوب المياه داخل الخزانات للقيام بعملية:
ب .التقويم الموجي الكامل للتيار

أ .التقويم النصف موجي للتيار

د .تكبير التيار

ج .تشتيت التيار

 -17نظام الري األوتوماتيكي يعتمد على فكرة استخدام الترانزستور كــ:
أ .مضخم للتيار

ب .مضخم للجھد

ج .مفتاح

د ) .أ  +ج ( معا ً

 -18يقوم الثنائي العادي في الدارات االلكترونية بتمرير التيار الكھربائي عندما يكون في حالة:
أ .انحياز األمامي

ب .انحياز العكسي

ج .استقطاب

د .غير مستقطب

 -19مفتاح )  ( PSالموجود في سخان الماء الفوري والذي يعمل من خالل ضغط الماء يستخدم من أجل:
أ .تشغيل مقاومات التسخين

ب .توصيل الماء البارد إلي السخان

ج .توصيل التيار الكھربائي إلي مفتاح القطع ) ( ON-OFF

د .إيقاف السخان عن العمل

 -20عندما يتحيز الترانزستور تصبح مقاومته الداخلية تساوي:
أ .صفر أوم

ب 0.3 .أوم

ج 0.7 .أوم

د 1000 .أوم

 -21يعتبر نظام التحكم في منسوب الماء باستخدام مفتاح العوام الكھربائي من األنظمة:
أ .المحوسبة

ب .المفتوحة

ج .الميكانيكية

د .المغلقة
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 -22في نظام الري األتوماتيكي لحماية الترانزستور الموجود أمام بوابة  ANDمن التيار الكھربائي الراجع
وضمان عدم انقطاع التيار الكھربائي عن المرحل يوصل مع الدائرة:
أ .المحول

ب .ثنائي عادي

ج .مقاومة كھربائية

د .مكثف

 -23إلعطاء أمر التشغيل في نظام ري المزروعات عند تحقق الشروط نستخدم بوابة:
أNOT .

بOR .

جXOR .

دAND .

 -24الختبار سالمة التوصيالت في الدارات الكھربية التي يتم تصنيعھا نستخدم جھاز:
أ .الباروميتر

بDMM .

ج .الفولتميتر

د .األميتر

 -25في دائرة اكتشاف الرطوبة الموجودة في نظام الري االتوماتيكي لجعل الترانزستور يتحيز يتم ربط الدائرة بــ:
بLDR .

أ .سلكين داخل التربة

د .مجس ضوئي

ج .مقاومة متغيرة

 -26لكي نتمكن من التحكم في عكس اتجاه دوران المحرك في لعب األطفال نستخدم:
أ .مفتاح SPST

ب .مفتاح SPDT

ج .مفتاح DPST

د .مفتاح DPDT

 -27عند توصيل المرحل في الدارة الكھربية يجب االنتباه إلى:
أ .التيار الذي تتحمله التالمسات

ب .فولتية الملف

ج .مقاومة سلك الملف

د ) .أ  +ج ( معا ً

 -28تقوم الثيرموستات بعملية فتح الدارة الكھربائية في سخان الماء الفوري بسبب:
ب .سوء تصريف الماء الساخن

أ .ارتفاع حرارة الماء عن الحد المطلوب

د ) .أ  +ب ( معا ً

ج .ضغط الماء

 -29القوة المستخدمة للضغط على المفتاح في نظام العوم الكھربائي ھي:
ب .مفتاح MS

أ .الكرة المعدنية

د .الماء

ج .العوام نفسه
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 -30العالقة بين المقاومة الضوئية والضوء عالقة:
أ .طردية

ب .عكسية

ج .متساوية

د .ال توجد عالقة

 -31العمليات المستخدمة في نظام الدراج والدراجة ھي:
ب .اتجاه الشارع

أ .أوامر لألطراف من الدماغ

د .أوامر للدماغ من األطراف

ج .تحليل البيانات

 -32أي الدوائر الكھربية التالية موصلة بشكل صحيح:

أ.

ب.

ج.

د.

 -33المفتاح الكھربائي الذي يعمل في غياب الضغط يسمى:
أN/C .

بN/O .

جMS .

دDPST .

 -34في نظام التدفئة المركزية يتم التحكم في درجة حرارة الغرفة بواسطة:
أ .الديزل

بLDR .

ج .الثيرموستات

د .مقاومة ثابتة

 -35إضافة عمليتا التغذية الراجعة والتحكم إلى النظام تمكننا من تحقيق ميزة:
أ .الرقابة الذاتية

ب .التطوير

ج .التنظيم

د) .أ  +ج( معا ً
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 -36تم دخول عالم األتمتة الصناعية نتيجة تطور صناعة:
أ .البوابات

ب .المجسات

ج .البيانات

د .المواد الخام

 -37من خالل نظام اإلشارة الضوئية نستنتج أن الحواس الخمس لدى اإلنسان تعد من:
أ .المدخالت

ب .العمليات

ج .المخرجات

د .التحكم

 -38تمثل الرئتان في نظام التنفس عند اإلنسان:
أ .المدخالت

ب .العمليات

ج .المخرجات

د .التحكم

 -39يصنف نظام تكرير المياه العادمة الرمادية على انه نظام:
أ .صناعي

ب .مفتوح

ج .مغلق

د) .أ  +ب( معا ً

 -40للحصول على ماء ساخن بدرجات متفاوتة في نظام سخان الماء الفوري يتم تزويده بـــ:
أ .مجموعة من مقاومات التسخين

ب .صنبور قطره كبير

ج .مفاتيح قطع /وصل

د) .أ  +ج( معا ً

 -41لجعل المصباح الموجود بداخل الثالجة يضئ عند فتح بابھا يتم تزويدھا بمفتاح:
أ .ضغط من نوع N/C

ب .ضغط من نوع N/O

ج .مفتاح ON/OFF

د .مفتاح MS

 -42في نظام العوام الكھربائي لكي يتم خفض الجھد الكھربائي من  220فولت إلى الجھد المناسب للمرحل
يتم استخدام:
أ .مجس حراري

ب .قنطرة

ج .محول خافض

د .محول رافع

 -43في حالة تعذر الحصول على مرحل يتم االستعاضة عنه بــ:
أ .محول

ب .ثنائي زينر

ج .ترانزستور

د .قاطع مغناطيسي
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 -44يمكن االستغناء عن مجس قياس درجة الحرارة في نظام التدفئة المركزية من خالل استخدام:
أ .مقاومة حرارية

ب .مقاومة ضوئية

ج .مقاومة سلكية

د .ليس مما سبق

 -45لكي يعمل الثيرموستات بشكل جيد داخل الغرفة فإن أنسب مكان يوضع فيه ھو:
ب .أعلي الغرفة

أ .أسفل الغرفة

د) .أ  +ج( معا ً

ج .بعيداً عن مصدر اللھب

 -46لزيادة األمان في دائرة مفتاح العوام الكھربي و جعله يتحكم في دائرة ذات فولتية منخفضة يتم استخدام:
أ .محول

ب .مرحل

ج .قنطره

د .مقاومه

 -47لضخ الماء من البئر بشرط أن ال تعمل المضخة إذا كان مستوى الماء منخفض يتم توصيل اطراف
العوام الكھربائي:
أCOM – N/C .

بCOM – N/O .

جCOM – N/C – N/O .

دN/O – N/C .

 -48لمنع حدوث صدأ للفلتر الموجود في نظام تكرير المياه العادمة الرمادية يوضع في داخله:
أ .طبقة من الرمل

ب .طبقة من الفحم

ج .طبقة من الحصى

د .طبقة من الجير

 -49لتنعيم وتنظيم التيار المار في دائرة توصيل العوام الكھربائي مع المرحل يتم استخدم:
أ .محول

ب .مكثف

ج .قنطره

د .مقاومه

 -50لتسخين الماء في نظام التدفئة المركزية يتم احراق الديزل بواسطة:
أ .المضخة

ب .الثيرموستات

ج .االشعاع

د .البويلر

مالحظة:

تعريف مھارات ما وراء المعرفة
يعرفھا الباحث بأنھا مجموعة من المھارات العليا التي تقوم بإدارة نشاطات التفكير عندما ينشغل الفرد
صنفت في ثالث فئات رئيسية ھي التخطيط والمراقبة والتقييم
في موقف حل المشكلة أو اتخاذ قرار وقد ُ
وتضم كل فئة عدداً من المھارات الفرعية.
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ﻤﻠﺤق رﻗم )(7
א&و?א'K 6א,وא/א  אذמط2
 ##אدא  
أخي الطالب /أختي الطالبة:
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ...........ﻭﺑﻌﺪ
يقوم الباحث بدراسة علمية بعنوان " فاعلية برنامج قائم على المحاكاة المحوسبة لتنمية مھارات ما وراء
المعرفة في التكنولوجيا لدى طلبة الصف العاشر االساسي بغزة" وذلك للحصول على درجة الماجستير
من الجامعة اإلسالمية بغزة.
إن الباحث يتشرف بمشاركتك في حل اختبار مھارات ما وراء المعرفة علما ً بأنه لن تؤثر عالمة ھذا
االختبار على درجاتك الفصلية في مادة تكنولوجيا المعلومات وانه قد وضع إلجراءات بحثية فقط ال غير.
والباحث إذ يقدم لك الشكر لتعاونك ،فإنه يرجو منك قراءة تعليمات االختبار قبل الشروع في اإلجابة.

تعليمات االختبار:
.5
.6
.7
.8

زمن االختبار محدد بحصة واحدة مدتھا ) ( 45دقيقة.
يتكون االختبار من ) (42فقرة لكل فقرة أربع إجابات واحدة منھا صحيحة فقط.
يرجى قراءة األسئلة بشكل جيد قبل البدء في اإلجابة.
يرجى وضع رمز اإلجابة في مفتاح اإلجابة المرفق مع ورقة األسئلة.

@@bväÛaë@ÖìÐnÛbi@ÉîàvÜÛ@ïmbîä·@Éß
مالحظة:
أخي الطالب /أختي الطالبة يرجى نقل إجابتك إلى مفتاح اإلجابة في الجدول التالي:
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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 -1يوضع المرحل في نظام التحكم كھربائيا ً في منسوب المياه داخل الخزانات بھدف:
أ .التحويل من جھد مرتفع إلى منخفض

ب .التحويل من جھد متردد إلى مستمر

ج .الربط بين دائرة العوام ودائرة المضخة

د .التحويل من جھد منخفض إلى مرتفع

 -2يستخدم الثيرموستات في نظام التدفئة المركزية من أجل:
أ .رفع درجة الحرارة

ب .خفض درجة الحرارة

ج .التحكم في عمل تشغيل البويلر وإيقافه

د .فصل التيار الكھربائي

 -3تم استخدام المقاومة الضوئية ) (LDRفي دائرة غياب الضوء في نظام الري االتوماتيكي بھدف:
أ .تشغيل الترانزستور الموجود في الدائرة نھاراً

ب .تشغيل الترانزستور الموجود في الدائرة ليالً

ج .تشغيل المضخة

د .إيقاف المضخة

 -4تم وضع الفحم داخل الفلتر الھوائي في نظام تكرير المياه العادمة الرمادية بھدف:
أ .قتل البكتيريا

ب .التخلص من الروائح الكريھة

ج .التخلص من المواد الدھنية

د ) .أ  +ب ( معا ً

 -5للتقليل من استھالك الديزل في نظام التدفئة المركزية:
أ .يتم اإلكثار من الواجھات الزجاجية

ب .تركيب زجاج النوافذ من طبقة واحدة

ج .عزل الجدران بمواد معينة

د ) .أ  +ج ( معا ً

 -6للتحكم في وصل وفصل التيار الكھربائي عن المضخة في دائرة العوام الكھربائي يتم تزويد الدائرة بــ:
أ .مرحل

ب .محول

ج .مفتاح SPDT

د .مفتاح DPST

 -7للتخلص من المواد الدھنية في نظام تكرير المياه العادمة الرمادية يتم اضافة:
ب .حوض الطبقات الحجرية الصغيرة

أ .حوض الطبقات الحجرية الكبيرة

د .حوض التجميع

ج .حوض الترسيب والتخمير

 -8لمنع تلف الترانزستور الموجود في دائرة اكتشاف الرطوبة في نظام الري االتوماتيكي نوصل قاعدته بمقاومة قيمتھا:
أ 470 .أوم

ب 10000 .أوم

ج 10 .أوم

د 1000 .أوم
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 -9لتحديد أي من مقاومات التسخين سيتم وصلھا بالتيار الكھربائي في سخان الماء الفوري نستخدم:
أ .الثيرموستات

ب .مفتاح DPST

ج .مفتاح قطع ) ( ON-OFF

د .مفتاح يعمل علي ضغط الماء ) ( PS

 -10من أجل المحافظة على سالمة الترانزستور الموجود في الدائرة التالية نستخدم مقاومة  R2بقيمة:

أ.
ج.

470 Ω
10 Ω

ب10K Ω .
د1K Ω .

 -11إذا توفر فرق جھد أكبر من  0.7فولت على قاعدة الترانزستور فإن الترانزستور يكون في حالة:
أ .قطع

ب .تحيز

ج .وقف

د .سكون

 -12عند سقوط أشعة الشمس في النھار على المقاومة  LDRفإن مقاومتھا:
ب .تزيد

أ .تقـل

د .ال تتأثر

ج .تتضاعف

 -13تستخدم القنطرة الموجودة في نظام التحكم في منسوب المياه داخل الخزانات للقيام بعملية:
ب .التقويم الموجي الكامل للتيار

أ .التقويم النصف موجي للتيار

د .تكبير التيار

ج .تشتيت التيار

 -14نظام الري األوتوماتيكي يعتمد على فكرة استخدام الترانزستور كــ:
أ .مضخم للتيار

ب .مضخم للجھد

ج .مفتاح

د ) .أ  +ج ( معا ً

 -15يقوم الثنائي العادي في الدارات االلكترونية بتمرير التيار الكھربائي عندما يكون في حالة:
أ .انحياز األمامي

ب .انحياز العكسي

ج .استقطاب

د .غير مستقطب
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 -16مفتاح )  ( PSالموجود في سخان الماء الفوري والذي يعمل من خالل ضغط الماء يستخدم من أجل:
أ .تشغيل مقاومات التسخين

ب .توصيل الماء البارد إلي السخان

ج .توصيل التيار الكھربائي إلي مفتاح القطع ) ( ON-OFF

د .إيقاف السخان عن العمل

 -17عندما يتحيز الترانزستور تصبح مقاومته الداخلية تساوي:
أ .صفر أوم

ب 0.3 .أوم

ج 0.7 .أوم

د 1000 .أوم

 -18يعتبر نظام التحكم في منسوب الماء باستخدام مفتاح العوام الكھربائي من األنظمة:
أ .المحوسبة

ب .المفتوحة

ج .الميكانيكية

د .المغلقة

 -19إلعطاء أمر التشغيل في نظام ري المزروعات عند تحقق الشروط نستخدم بوابة:
أNOT .

بOR .

جXOR .

دAND .

 -20الختبار سالمة التوصيالت في الدارات الكھربية التي يتم تصنيعھا نستخدم جھاز:
أ .الباروميتر

بDMM .

ج .الفولتميتر

د .األميتر

 -21في دائرة اكتشاف الرطوبة الموجودة في نظام الري االتوماتيكي لجعل الترانزستور يتحيز يتم ربط الدائرة بــ:
بLDR .

أ .سلكين داخل التربة

د .مجس ضوئي

ج .مقاومة متغيرة

 -22لكي نتمكن من التحكم في عكس اتجاه دوران المحرك في لعب األطفال نستخدم:
أ .مفتاح SPST

ب .مفتاح SPDT

ج .مفتاح DPST

د .مفتاح DPDT

 -23عند توصيل المرحل في الدارة الكھربية يجب االنتباه إلى:
أ .التيار الذي تتحمله التالمسات

ب .فولتية الملف

ج .مقاومة سلك الملف

د ) .أ  +ج ( معا ً
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 -24تقوم الثيرموستات بعملية فتح الدارة الكھربائية في سخان الماء الفوري بسبب:
ب .سوء تصريف الماء الساخن

أ .ارتفاع حرارة الماء عن الحد المطلوب

د ) .أ  +ب ( معا ً

ج .ضغط الماء

 -25القوة المستخدمة للضغط على المفتاح في نظام العوم الكھربائي ھي:
ب .مفتاح MS

أ .الكرة المعدنية

د .الماء

ج .العوام نفسه

 -26العالقة بين المقاومة الضوئية والضوء عالقة:
أ .طردية

ب .عكسية

ج .متساوية

د .ال توجد عالقة

 -27العمليات المستخدمة في نظام الدراج والدراجة ھي:
ب .اتجاه الشارع

أ .أوامر لألطراف من الدماغ

د .أوامر للدماغ من األطراف

ج .تحليل البيانات

 -28المفتاح الكھربائي الذي يعمل في غياب الضغط يسمى:
أN/C .

بN/O .

جMS .

دDPST .

 -29في نظام التدفئة المركزية يتم التحكم في درجة حرارة الغرفة بواسطة:
أ .الديزل

بLDR .

ج .الثيرموستات

د .مقاومة ثابتة

 -30إضافة عمليتا التغذية الراجعة والتحكم إلى النظام تمكننا من تحقيق ميزة:
أ .الرقابة الذاتية

ب .التطوير

ج .التنظيم

د) .أ  +ج( معا ً

 -31تم دخول عالم األتمتة الصناعية نتيجة تطور صناعة:
أ .البوابات

ب .المجسات

ج .البيانات

د .المواد الخام
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 -32من خالل نظام اإلشارة الضوئية نستنتج أن الحواس الخمس لدى اإلنسان تعد من:
أ .المدخالت

ب .العمليات

ج .المخرجات

د .التحكم

 -33تمثل الرئتان في نظام التنفس عند اإلنسان:
أ .المدخالت

ب .العمليات

ج .المخرجات

د .التحكم

 -34يصنف نظام تكرير المياه العادمة الرمادية على انه نظام:
أ .صناعي

ب .مفتوح

ج .مغلق

د) .أ  +ب( معا ً

 -35لجعل المصباح الموجود بداخل الثالجة يضئ عند فتح بابھا يتم تزويدھا بمفتاح:
أ .ضغط من نوع N/C

ب .ضغط من نوع N/O

ج .مفتاح ON/OFF

د .مفتاح MS

 -36في نظام العوام الكھربائي لكي يتم خفض الجھد الكھربائي من  220فولت إلى الجھد المناسب للمرحل
يتم استخدام:
أ .مجس حراري

ب .قنطرة

ج .محول خافض

د .محول رافع

 -37في حالة تعذر الحصول على مرحل يتم االستعاضة عنه بــ:
أ .محول

ب .ثنائي زينر

ج .ترانزستور

د .قاطع مغناطيسي

 -38يمكن االستغناء عن مجس قياس درجة الحرارة في نظام التدفئة المركزية من خالل استخدام:
أ .مقاومة حرارية

ب .مقاومة ضوئية

ج .مقاومة سلكية

د .ليس مما سبق

 -39لكي يعمل الثيرموستات بشكل جيد داخل الغرفة فإن أنسب مكان يوضع فيه ھو:
ب .أعلي الغرفة

أ .أسفل الغرفة

د) .أ  +ج( معا ً

ج .بعيداً عن مصدر اللھب
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 -40لزيادة األمان في دائرة مفتاح العوام الكھربي و جعله يتحكم في دائرة ذات فولتية منخفضة يتم استخدام:
أ .محول

ب .مرحل

ج .قنطره

د .مقاومه

 -41لمنع حدوث صدأ للفلتر الموجود في نظام تكرير المياه العادمة الرمادية يوضع في داخله:
أ .طبقة من الرمل

ب .طبقة من الفحم

ج .طبقة من الحصى

د .طبقة من الجير

 -42لتسخين الماء في نظام التدفئة المركزية يتم احراق الديزل بواسطة:
أ .المضخة

ب .الثيرموستات

ج .االشعاع

د .البويلر

مالحظة:
تعريف مھارات ما وراء المعرفة
يعرفھا الباحث بأنھا مجموعة من المھارات العليا التي تقوم بإدارة نشاطات التفكير عندما ينشغل الفرد
صنفت في ثالث فئات رئيسية ھي التخطيط والمراقبة والتقييم
في موقف حل المشكلة أو اتخاذ قرار وقد ُ
وتضم كل فئة عدداً من المھارات الفرعية.

133

ﻤﻠﺤق رﻗم )(8
!א Kא& 'Kא,وא/א 

1

ج

2

ج

3

أ

4

د

5

د

6

أ

7

ج

8

د

9

ج

10

د

11

ب

12

أ

13

ب

14

د

15

أ

16

ج

17

أ

18

د

19

د

20

ب

21

أ

22

د

23

ب

24

د

25

أ

26

ب

27

ج

28

أ

29

ج

30

د

31

ب

32

أ

33

ب

34

د

35

أ

36

ج

37

د

38

أ

39

د

40

ب

41

ج

42

د

134

ﻤﻠﺤق رﻗم )(9
9د?,1طقאدא

135

136

ﻤﻠﺤق رﻗم )(10

Ü×Ã¹]<ØéÖ

<<

اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴــﺔ  -ﻏﺰة
ﻋﻤــﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴـﺎ
ﻛﻠﻴـ ــﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴ ـ ــﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ و ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ

ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻛﺎﺓ ﺍﶈﻮﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﻭﺭﺍء ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺪﻯ ﻃﻠﺒﺔ
ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻐﺰﺓ

Ü×Ã¹]<ØéÖ

<<

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ:

إبراھيم محمد محي الدين سعد
ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ:

محمود محمد

الرنتيسي 


1435ھــ 2014 -م

137

'א מ :
ﻴﻬدف ﻫذا اﻝدﻝﻴل إﻝﻰ ﺘوﻀﻴﺢ ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ،وﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻹرﺸﺎدات اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق
اﻷﻫداف اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻘدم ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻴﺴﻴر
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻝطﻠﺒﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤرﺠوة ،ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺘرح ﺒﻌض طراﺌق وأﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘدرﻴس اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن
ﺘوظﻴﻔﻬﺎ أﺜﻨﺎء ﻋرض دروس اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ.
وﻗد ﺘم ﺘﻨظﻴم ﻤﺤﺘوى اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ودروﺴﻪ ،ﺒﺤﻴث ﻴﺘﻀﻤن ﻜل درس ﻋرﻀﺎً ﻝﻸﻫداف اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﻤﻬﻴداً ﻤﻨﺎﺴﺒﺎً ،وﻴﺨﺘﺘم ﻜل درس ﺒﺘدرﻴﺒﺎت ﻤﺘﻨوﻋﺔ ،وأﻨﻤﺎط ﻨﺸﺎط ﺘﻘوﻴﻤﻴﺔ ﻴطﺒق ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤوﻩ

أﺜﻨﺎء اﻝدرس ،ﺒﻬدف ﺘﺄﻜﻴد اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ.

وﻗد اﻗﺘﺼر اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ إﻋداد ﻫذا اﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻝﻠﻤوﻗف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻴﺢ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤن
اﻝﺤرﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌدﻴل واﻹﺜراء واﻝﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ اﻝﻤوﻗف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
اﻷﻫداف اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ:
ﻴﻬدف ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ إﻝﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدى طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻝﻌﺎﺸر ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ،
وﻗد ﺘم ﺘﺤدﻴد أﻫداف ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ،ﻴﻨﺒﺜق ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻫداف اﻝﺨﺎﺼﺔ ،ﺘﻠﻲ ﻋﻨوان ﻜل
درس ﻤن دروس اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ.
وﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد اﻷﻫداف اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻵﺘﻲ:
 ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرة اﻝﺘﺨطﻴط ﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝدارات اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨظﻤﺔ واﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬﺎ. ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرة اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارات اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝوﺤدة. ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرة اﻝﺘﻘوﻴم ﻝﻠدارات اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝوﺤدة.اﻷﻫداف اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ:
ﺘﺸﻜﻠت اﻷﻫداف اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤن اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻲ ﻴﻬدف اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ إﻝﻰ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ واﻝﺘﻲ اﺸﺘﻘت ﻤن ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻬﺎرات
ﻤﺎ وراء اﻝﻤﻌرﻓﺔ ،وﻫذﻩ ﻫﻲ اﻷﻫداف اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ:
 .1ﻴﻌرف اﻝطﺎﻝب اﻝﻨظﺎم.
 .2ﻴذﻜر اﻝطﺎﻝب أﻨواع اﻷﻨظﻤﺔ.
 .3ﻴذﻜر اﻝطﺎﻝب أﺠزاء اﻝﻨظﺎم.
.4ﻴﺨﺘﺎر اﻝطﺎﻝب اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝدارات اﻝﻤراد ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ.
.5ﻴﻔﺤص اﻝطﺎﻝب اﻝﻘطﻊ اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝدارات.
.6ﻴﺨﺘﺎر اﻝطﺎﻝب اﻷدوات اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝدارات اﻝﻤراد ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ.
.7ﻴﺨﺘﺎر اﻝطﺎﻝب ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارات.
.8ﻴﺘﺄﻜد اﻝطﺎﻝب ﻤن ﺘوﻓر ﻋواﻤل ٕواﺠراءات اﻝﺴﻼﻤﺔ واﻷﻤﺎن اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارات.
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 .9ﻴﺸرح اﻝطﺎﻝب ﻨظﺎم اﻝﺘدﻓﺌﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ.
.10ﻴﺘﻌرف اﻝطﺎﻝب ﻋﻠﻰ وظﻴﻔﺔ اﻝﺜﻴرﻤوﺴﺘﺎت وآﻝﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ.
.11ﻴﻨﻔذ اﻝطﺎﻝب دارة إﻀﺎءة ﺤﺠرة اﻝﺴﻴﺎرة ﻋﻨد ﻓﺘﺢ أﺤد اﻷﺒواب ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻔﺘﺎح .N/C
.12ﻴﻨﻔذ اﻝطﺎﻝب دارة ﻋﻤل اﻝﺠرس اﻝﻜﻬرﺒﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻔﺘﺎح .N/O
.13ﻴطﺒق اﻝطﺎﻝب دارة اﻝﻌوم اﻝﻜﻬرﺒﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻔﺘﺎح .SPDT
.14ﻴﺒﻨﻲ اﻝطﺎﻝب دارة ﻝﺘﺸﻐﻴل ﺤﻤﻠﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻔﺘﺎح .Micro Switch
.15ﻴﺒﻨﻲ اﻝطﺎﻝب دارة اﻝﺘﺤﻜم ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺤرك ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻔﺘﺎح ﻤن ﻨوع .DPDT
.16ﻴﻨﻔذ اﻝطﺎﻝب دارة اﻝﺘﺤﻜم ﺒﺘﺸﻐﻴل ﺤﻤﻠﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻤرﺤل.
.17ﻴﺒﻨﻲ اﻝطﺎﻝب دارة ﺘﻐﻴﻴر اﺘﺠﺎﻩ ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺤرك ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤرﺤل ﻤن ﻨوع .DPDT
.18ﻴﺠﻤﻊ اﻝطﺎﻝب دارة ﺘوﺼﻴل اﻝﻌواﻤﺔ اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﻨﺴوب اﻝﻤﻴﺎﻩ.
.19ﻴرﻜب اﻝطﺎﻝب دارﺘﻲ اﻹرﺴﺎل واﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻝﻸﺸﻌﺔ ﺘﺤت اﻝﺤﻤراء.
.20ﻴﺠﻤﻊ اﻝطﺎﻝب دارة ﻏﻴﺎب اﻝﻀوء ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝري اﻷوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻲ.
.21ﻴﺠﻤﻊ اﻝطﺎﻝب دارة اﻝرطوﺒﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝري اﻷوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻲ.
.22ﻴرﺒط اﻝطﺎﻝب ﺒﻴن دارﺘﻲ ﻏﻴﺎب اﻝﻀوء واﻝرطوﺒﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝري ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒواﺒﺔ .AND
.23ﻴﻨﻔذ اﻝطﺎﻝب دارة اﻝﺘراﻨزﺴﺘور ﻜﻤﻔﺘﺎح ﻤﻊ ﻤرﺤل ﻝﺘﺸﻐﻴل ﻤﻀﺨﺔ.
.24ﻴﻜﺘﺸف اﻝطﺎﻝب اﻷﺨطﺎء ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم ﻤﺨطط ﻝدارة ﻜﻬرﺒﻴﺔ ﻤﺎ.
.25ﻴﺴﺘﺨدم اﻝطﺎﻝب ﺠﻬﺎز  DMMﻓﻲ اﺨﺘﺒﺎر ﺴﻼﻤﺔ اﻝﺘوﺼﻴﻼت.
.26ﻴﺨﺘﺒر اﻝطﺎﻝب ﻗﻴﺎم اﻝدارات ﺒﺎﻝﻐرض اﻝذي ﺒﻨﻴت ﻤن أﺠﻠﻪ.
.27ﻴﻘوم اﻝطﺎﻝب ﺒﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝدارات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨظﺎم اﻝري اﻷوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻲ اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ.
.28ﻴطور اﻝطﺎﻝب دارة اﻝﺘﺤﻜم ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺤرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎرة ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤرﺤﻠﻴن ﻤن ﻨوع .SPDT

تعريف مھارات ما وراء المعرفة
يعرفھا الباحث بأنھا مجموعة من المھارات العليا التي تقوم بإدارة نشاطات التفكير عندما ينشغل الفرد
صنفت في ثالث فئات رئيسية ھي التخطيط والمراقبة والتقييم
في موقف حل المشكلة أو اتخاذ قرار وقد ُ
وتضم كل فئة عدداً من المھارات الفرعية التي حددھا الباحث وھي:
 -1مھارة تحديد الھدف :وھي أن يحدد الطالب ھدف ما يريد تحقيقه.
 -2مھارة اختيار إستراتيجية تنفيذ الحل :وھي أن يختار الطالب االستراتيجية الالزمة لتنفيذ
الھدف الذي حدده.
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 -3مھارة تحديد الصعوبات المحتملة :وھي أن يحدد الطالب األخطاء والعقبات التي قد يواجھھا
أثناء تنفيذ الھدف.
 -4مھارة التنبؤ بالنتائج المتوقعة :وھي أن يكون لدى الطالب القدرة على توقع النتائج المرغوب
فيھا من جراء تنفيذ الھدف.
 -5مھارة التركيز على الھدف :وھي أن يُبقي الطالب الھدف في بؤرة االھتمام أثناء تنفيذ الھدف.
 -6مھارة تحديد ومعرفة متى يجب االنتقال إلى العملية التالية :وھي أن يحدد الطالب متى
يمكنه االنتقال الي الخطوة التالية من خطوات تنفيذ الحل أثناء القيام بتنفيذ الھدف.
 -7مھارة اكتشاف الصعوبات واألخطاء :وھي أن يكتشف الطالب األخطاء والعقبات التي يواجھھا
أثناء تنفيذ الھدف.
 -8مھارة تقويم مدى تحقق الھدف :وھي أن يقيم الطالب مدى تحقق الھدف.
 -9مھارة تقويم مدى مالئمة األساليب :وھي أن يقيم الطالب األساليب والطرق التي استخدمھا
خالل التحقق من الھدف.
 -10مھارة تقويم كيفية التغلب على الصعوبات واألخطاء :وھي أن يقيم الطالب كيفية تناوله
لألخطاء والعقبات التي واجھته أثناء تحقيق الھدف.

وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋرض ﻝدروس اﻝدﻝﻴل.
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اﻝدرس اﻷول

اﻝﻨظﺎم 

اﻝﻤﺼﺎدر واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 

اﻝزﻤن  ﺤﺼﺔ واﺤدة  اﻝﻬدف اﻝﻌﺎم

ﻤﺨﺘﺒر اﻝﺤﺎﺴوب -اﻝﺴﺒورة اﻝذﻜﻴﺔ – ﺠﻬﺎز  – LCDﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة -أوراق ﻋﻤل – أﻓﻼم ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻷﻫداف اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ)اﻝﺨﺎﺼﺔ(
 .1ﻴﻌرف اﻝطﺎﻝب اﻝﻨظﺎم.

أن ﻴﺼﻤم دارات اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝوﺤدة وﻴﺨﺘﺎر اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬﺎ

اﻝﺘﻘوﻴم

إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ

 طرح ﺴؤال اﻤﺎم اﻝطﻼب ﻋن ﻨظﺎم اﻝﻤدرﺴﺔ ﻤﺜﻼ ﻤن ﺨﻼل اﺠﺎﺒﺎت اﻝطﻼب ﻨﺒﻴن  -1ﻋرف اﻝﻨظﺎم؟اﻝﻤﻘﺼود ب اﻝﻨظﺎم.
 ﻴﺒدأ اﻝﻤﻌﻠم ﺒﺎﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﻨظﺎم وﻤﻜوﻨﺎﺘﻪ وأﻨواﻋﻪ ﻜﻤدﺨل ﻝﻠﻤوﻀوع ،ﻴﺴﺄل اﻝﻤﻌﻠم -2أذﻜر ﺒﻌض اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺤﻴوﻴﺔ ﻓﻲ

ﻋن ﺒﻌض اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺤﻴوﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ،ﻴﺴﺠل إﺠﺎﺒﺎت اﻝطﻼب.

 ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻝﻠطﻼب أن اﻝدواﺌر اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن أﻨظﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﺤﻴﺎﺘك؟ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬﺎ وﻤدﺨﻼﺘﻬﺎ وﻤﺨرﺠﺎﺘﻬﺎ.
 -ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم ﺼو اًر ﺘﺘﻀﻤن ﺒﻌض اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﺠﺎﻫزة ﻷﻨظﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺜم ﻴطﻠب

ﻤن اﻝطﻼب اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻤﺨطط ﻤن ﺨﻼل ،ﺜم ﻴﻘوم  -3ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻜوﻨﺎت اﻝداﺌرة اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ؟
ﺒﺘوزﻴﻊ ورﻗﺔ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝطﻼب.
 ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم أﻓﻼﻤﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘوﻀﺢ ﻤﺒدأ ﻋﻤل ﺒﻌض اﻷﻨظﻤﺔ. ﺜم ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﻌرض اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻤﺨططﺎت ﻝﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻨظﺎم ﻝﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻠطﻼبﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨظﺎم إﻝﻰ ﻤﻜوﻨﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ.
 ﻴرﺴم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﻌض اﻝﻤﺨططﺎت ﻷﻨظﻤﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺒورة وﻴطﻠب ﻤن اﻝطﻼبإﻜﻤﺎل اﻝﺠزء اﻝﻨﺎﻗص ﻤن اﻝﻤﺨطط.
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اﻝدرس اﻷول

اﻝﻨظﺎم 

اﻝزﻤن  ﺤﺼﺔ واﺤدة  اﻝﻬدف اﻝﻌﺎم

ﻤﺨﺘﺒر اﻝﺤﺎﺴوب -اﻝﺴﺒورة اﻝذﻜﻴﺔ – ﺠﻬﺎز  – LCDﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة -أوراق ﻋﻤل

اﻝﻤﺼﺎدر واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻷﻫداف اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ)اﻝﺨﺎﺼﺔ(
 .2ﻴذﻜر اﻝطﺎﻝب أﻨواع اﻷﻨظﻤﺔ.

أن ﻴﺼﻤم دارات اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝوﺤدة وﻴﺨﺘﺎر اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬﺎ

اﻝﺘﻘوﻴم

إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ

 ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻝﻠطﻼب اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻐﻠق واﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻔﺘوح وأﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن  -1ﻤﺎ ﻫو اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻐﻠقﺘﻌدﻴل اﻝﻤﺨرﺠﺎت ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻔﺘوح ﻋﻜس اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻐﻠق اﻝذي ﻴﻤﻜن ﻓﻴﻪ ﺘﻌدﻴل واﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻔﺘوح ؟
اﻝﻤﺨرﺠﺎت ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ أﻓﻀل ﻤﻨﺘﺞ.
 ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻝﻠطﻼب أﻨﻪ ﻤﻊ ﺘطور ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﺠﺴﺎت دﺨﻠﻨﺎ ﻋﺎﻝم اﻷﺘﻤﺘﺔ  -2أذﻜر ﺒﻌض اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻷﻨظﻤﺔ ﻤﻔﺘوﺤﻪواﺨري ﻤﻐﻠﻘﺔ ؟

اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﺤﻴث ﻴﻤﻜن ﺘﺸﻐﻴل ﻤﺼﻨﻊ ﻜﺎﻤل ﺒﺸﻜل آﻝﻲ
 ﻴطﻠب اﻝﻤﻌﻠم ﻤن اﻝطﻼب ﺒﻌد ﻋرض اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ أن ﻴذﻜروا ﺒﻌض اﻷﻤﺜﻠﺔﻷﻨظﻤﺔ ﻤﻔﺘوﺤﻪ واﺨري ﻤﻐﻠﻘﺔ.
 .3ﻴذﻜر اﻝطﺎﻝب أﺠزاء اﻝﻨظﺎم.

 ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻝﻠطﻼب أن اﻝﻨظﺎم ﻴﺘﻜون ﻤن اﻝﻤدﺨﻼت :ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺼر أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺘم  -1أذﻜر أﺠزاء اﻝﻨظﺎم ؟ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ وﺘﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﻝﺒدء اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت :وﻫﻲ اﻝﺘﺤوﻻت واﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﻨﺠرﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻝﻤدﺨﻼت ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻤﺨرﺠﺎت واﻝﻤﺨرﺠﺎت :وﻫﻲ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘم إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ أو
ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻋن طرﻴق ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺤوﻴل إﻝﻰ ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ واﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝراﺠﻌﺔ :ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة
ﻋن ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻋن ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﻨظﺎم وأداﺌﻪ واﻝﺘﺤﻜم :وﻫو اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن اﻝﺘﻐذﻴﺔ
اﻝراﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻨظﺎم وﺴﻴرﻩ ،ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻪ ﻝﻀﻤﺎن ﺠودة ﻤﻤﻜﻨﺔ
ﻝﻠﻤﺨرﺠﺎت.
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اﻝدرس اﻝﺜﺎﻨﻲ

ﺘﺠﻤﻴﻊ وﺒﻨﺎء اﻷﻨظﻤﺔ  اﻝزﻤن  ﺤﺼﺔ واﺤدة  اﻝﻬدف اﻝﻌﺎم

اﻝﻤﺼﺎدر واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻷﻫداف اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ)اﻝﺨﺎﺼﺔ(

أن ﻴﻨﻔذ اﻝطﺎﻝب اﻝدارات اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ وﺤدة اﻷﻨظﻤﺔ

ﻤﺨﺘﺒر اﻝﺤﺎﺴوب -اﻝﺴﺒورة اﻝذﻜﻴﺔ – ﺠﻬﺎز  – LCDﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة -أوراق ﻋﻤل

اﻝﺘﻘوﻴم

إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ

 .4ﻴﺨﺘﺎر اﻝطﺎﻝب اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ  -ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﺘوزﻴﻊ اﻝطﻼب ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ،ﺒﺤﻴث ﻴﻌﻴن ﻗﺎﺌدا ﻝﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ.
اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺠﻤﻴﻊ دارات  -ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم ﻨﻤﺎذج ﻝﻌﻨﺎﺼر ﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ،ﺜم ﻴطﻠب ﻤن اﻝطﻼب اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤراد ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ.

 -ﻴطﻠب اﻝﻤﻌﻠم ﻤن اﻝطﻼب ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻌﻨﺎﺼر إﻝﻰ ﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ.

 -1ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻘواﻋد اﻝﻼزﻤﺔ
ﻻﺨﺘﻴﺎر

اﻝﻌﻨﺎﺼر

اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ

اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدارات؟

 ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﻌرض ﻤﺨطط ﻝدارة ﻤﺎ ،ﺜم ﻴطﻠب ﻤن اﻝطﻼب ﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ. ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘواﻋد اﻝﻼزﻤﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻨﺎﺼر. ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت وﺘوﺠﻴﻬﻬم وﺘوﻀﻴﺢ اﻝﺠزﺌﻴﺎت اﻝﺼﻌﺒﺔ. .5ﻴﻔﺤص اﻝطﺎﻝب اﻝﻘطﻊ اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ  -ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﺎﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝطﻼب ﺒﻀرورة ﻓﺤص اﻝﻘطﻊ اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻗﺒل اﻝﺒدء ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ  -1ﻤﺎ ﻫو اﻝﻬدف ﻤن ﻓﺤص
واﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﺘﺜﺒﻴت اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﺘﻼﻓﻲ اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻨﺘﺞ ﻋن ﺘﻠف أﺤد اﻝﻌﻨﺎﺼر ﺒﻌد ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارة.
اﻝدارات.

اﻝﻘطﻊ اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻗﺒل

 ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻝطﻼب ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﺤص ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻝﻘطﻊ اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﺒدء ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺜﺒﻴت اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ؟اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ،ﻗﺒل اﻝﺒدء ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارات ،ﻜﺈﺠراء اﺤﺘرازي.
 -2ﻜﻴﻔﻲ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﺄﻜد ﻤن

 -ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻝﺒطﺎرﻴﺎت واﻷﺤﻤﺎل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

 ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻜﺎﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺎت واﻝﺘراﻨزﺴﺘورات ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔﺠﻬﺎز اﻝﻔﺤص  ، DMMﻤن ﺨﻼل ﻋرض اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻔﺤص اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺎت واﻝﺘراﻨزﺴﺘورات.
 -ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم أوراق ﺘﻌﻤل ﺘوﻀﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﻌرﻓﺔ أﻨواع اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ أﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻔﺤص
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ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺠﻬﺎز اﻝﻔﺤص DMM؟

اﻝدرس اﻝﺜﺎﻨﻲ

ﺘﺠﻤﻴﻊ وﺒﻨﺎء اﻷﻨظﻤﺔ  اﻝزﻤن  ﺤﺼﺔ واﺤدة  اﻝﻬدف اﻝﻌﺎم

اﻝﻤﺼﺎدر واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻷﻫداف اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ)اﻝﺨﺎﺼﺔ(

أن ﻴﻨﻔذ اﻝطﺎﻝب اﻝدارات اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ وﺤدة اﻷﻨظﻤﺔ

ﻤﺨﺘﺒر اﻝﺤﺎﺴوب -اﻝﺴﺒورة اﻝذﻜﻴﺔ – ﺠﻬﺎز  – LCDﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة -أوراق ﻋﻤل

اﻝﺘﻘوﻴم

إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ

 .6ﻴﺨﺘﺎر اﻝطﺎﻝب اﻷدوات اﻝﻼزﻤﺔ  -ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﺘوزﻴﻊ اﻝطﻼب ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ،ﺒﺤﻴث ﻴﻌﻴن ﻗﺎﺌدا ﻝﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ.
ﻝﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝدارات اﻝﻤراد ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ.

 -ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻷدوات اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻﺴﺘﺨدام أﻤﺎم ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝطﻼب.

 -1ﻜﻴف ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن
اﻷدوات اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝدارات؟

 ﻴطﻠب اﻝﻤﻌﻠم ﻤن اﻝطﻼب اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌدد واﻷدوات اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺒﻨﺎء اﻝدارات. ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻝﻠطﻼب اﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻷدوات واﻝﻌدد وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻷﻨواع اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﺤﻴثاﻝﺸﻜل واﻝوظﻴﻔﺔ.
 .7ﻴﺨﺘﺎر اﻝطﺎﻝب ﻤﺼﺎدر اﻝطﺎﻗﺔ  -ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺒطﺎرﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺠﻬود ،وﻴطﻠب اﻝﻤﻌﻠم ﺘﺤدﻴد اﻷﻗطﺎب ﻝﻬذﻩ  -1ﻜﻴف ﻴﻤﻜن اﻝﺘﺤوﻴل ﻤن ﺘﻴﺎر
اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارات.

اﻝﺒطﺎرﻴﺎت ،ﺜم ﻴﺤدد اﻝﻤﻌﻠم ﻤﻊ اﻝطﻼب اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ إﻝﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺠﻬد اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻤﺘردد إﻝﻰ ﺘﻴﺎر ﻤﺴﺘﻤر؟
ﻤﻌﻬﺎ.
 -ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻝﻠطﻼب اﻷﺠﻬزة اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺘﺤوﻴل اﻝﺘﻴﺎر اﻝﻤﺘردد إﻝﻰ ﺘﻴﺎر ﻤﺴﺘﻤر.

 .8ﻴﺘﺄﻜد اﻝطﺎﻝب ﻤن ﺘوﻓر ﻋواﻤل  -ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻝﻠطﻼب أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺘوﻓر إﺠراءات اﻷﻤن واﻝﺴﻼﻤﺔ أﺜﻨﺎء ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارات.

 -1ﻤﺎ ﻫﻲ إﺠراءات واﻝﺴﻼﻤﺔ

ٕواﺠراءات اﻝﺴﻼﻤﺔ واﻷﻤﺎن اﻝﻼزﻤﺔ  -ﻴﻘدم اﻝﻤﻌﻠم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘواﻋد ﻝﻠطﻼب ﺤول اﺴﺘﺨدام ﻜﺎوﻴﺔ اﻝﻠﺤﺎم.

اﻝﻼزﻤﺔ أﺜﻨﺎء ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارات؟

ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارات.

 -ﻴطﻠب اﻝﻤﻌﻠم ﻤن اﻝطﻼب ﻋﻤل ﻝوﺤﺔ إرﺸﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻤل ﻋﻨد ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارات اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ

واﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ واﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺤذر ﻤﻊ دواﺌر اﻝﺘﻴﺎر اﻝﺤﻲ  ،اﻝﺘﻌﺎﻤل اﻝﺴﻠﻴم ﻤﻊ اﻝﻌدد واﻷدوات واﻻﻨﺘﺒﺎﻩ إﻝﻰ
اﻝﺠﻬود اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﻘﺎوﻤﺎت واﻝﻤﻜﺜﻔﺎت واﻝﻤﻨﺼﻬرات و ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر.
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اﻝدرس اﻝﺜﺎﻝث

ﻨظﺎم اﻝﺘدﻓﺌﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ  اﻝزﻤن  ﺤﺼﺔ واﺤدة  اﻝﻬدف اﻝﻌﺎم

اﻝﻤﺼﺎدر واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 

ﻤﺨﺘﺒر اﻝﺤﺎﺴوب -اﻝﺴﺒورة اﻝذﻜﻴﺔ – ﺠﻬﺎز  – LCDﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة -أوراق ﻋﻤل

اﻷﻫداف اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ)اﻝﺨﺎﺼﺔ(
.9

ﻴﺸرح

اﻝطﺎﻝب

اﻝﻤرﻜزﻴﺔ.

ﻨظﺎم

أن ﻴﻨﻔذ اﻝطﺎﻝب اﻝدارات اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ وﺤدة اﻷﻨظﻤﺔ

اﻝﺘﻘوﻴم

إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ

اﻝﺘدﻓﺌﺔ  -ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻝﻠطﻼب أن اﻻﻨﺴﺎن اﺴﺘﺨدم أﺸﻜﺎﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻝﺘدﻓﺌﺔ ﺘﻐﻴرت ﻋﺒر اﻝزﻤن
)اﻷﺨﺸﺎب ،اﻝﻔﺤم ،اﻝﻨﻔط(.

 -1أذﻜر أﺠزاء ﻨظﺎم اﻝﺘدﻓﺌﺔ
اﻝﻤرﻜزﻴﺔ؟

 ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻝﻠطﻼب أن ﻨظﺎم اﻝﺘدﻓﺌﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒر ﻨظﺎم ﻤﻐﻠق ﻷﻨﻪ ﻴﻤﻜن ﺘﻌدﻴل ﻤﺨرﺠﺎﺘﻪ ﺒﺸﻜلذاﺘﻲ واﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ درﺠﺔ ﺤ اررة اﻝﻐرﻓﺔ .
 ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻝﻠطﻼب أﻨﻪ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﺴﺘﻬﻼك اﻝدﻴزل ﻓﻲ أﻨظﻤﺔ اﻝﺘدﻓﺌﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل:اﻹﻜﺜﺎر ﻤن اﻝواﺠﻬﺎت اﻝزﺠﺎﺠﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴت ،زﺠﺎج اﻝﻨواﻓذ طﺒﻘﺘﻴن وﻝﻴس طﺒﻘﺔ واﺤدة ،ﻋزل اﻝﺠدران ﺒﻤواد
ﻤﻌﻴﻨﺔ.
 .10ﻴﺘﻌرف اﻝطﺎﻝب ﻋﻠﻰ وظﻴﻔﺔ  -ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻝﻠطﻼب أن اﻝﺜﻴرﻤوﺴﺘﺎت ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺸرﻴط ﺜﻨﺎﺌﻲ اﻝﻔﻠز ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﺘﻜون ﻤن ﻤﻌدﻨﻴن
اﻝﺜﻴرﻤوﺴﺘﺎت وآﻝﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ.

ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن.

 -1ﻤﺎ ﻫﻲ وظﻴﻔﺔ اﻝﺜﻴرﻤوﺴﺘﺎت ﻓﻲ
ﻨظﺎم اﻝﺘدﻓﺌﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ؟

 -آﻝﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ /ﻋﻨد ﺘﺸﻐﻴل اﻝﺠﻬﺎز ٕواﻏﻼق اﻝدارة اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ ﻴﻤر ﺘﻴﺎر ﻓﻲ اﻝﺸرﻴط ﺜﻨﺎﺌﻲ اﻝﻔﻠز وﺒﻌد ﻓﺘرة

ﻤن اﻝزﻤن ﻴﺴﺨن اﻝﺸرﻴط ﺒﺴﺒب أن أﺤد اﻝﻔﻠزﻴن ﻴﺘﻤدد ﺒﻤﻘدار ﻤﺨﺘﻠف ﻋن اﻵﺨر ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﻘوس
اﻝﺸرﻴط وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻔﺘﺢ اﻝداﺌرة وﻴﺘوﻗف ﻤرور اﻝﺘﻴﺎر.

 -2ﻤﺎ ﻫﻲ آﻝﻴﺔ ﻋﻤل اﻝﺜﻴرﻤوﺴﺘﺎت
ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝﺘدﻓﺌﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ؟

ﻤﻼﺤظﺔ /ﻴوﺠد ﺒرﻏﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺘدرﻴﺞ ﻝﻘﻴم ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن درﺠﺔ اﻝﺤ اررة ﻴﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻴط ﻹﻏﻼق
اﻝﺘﻼﻤﺴﺎت وﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘم ﻓﺼل اﻝﺘﻴﺎر اﻝذي ﻴﺤدث أن ﻀﻐط اﻝﺘﻤدد ﻝﻠﻤﻌﺎدن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤرور ﺘﻴﺎر ﻓﻲ أﻋﻠﻰ
ﻤن اﻝﺤد اﻝﻤطﻠوب أﻋﻠﻰ ﻤن ﻀﻐط اﻝﺒرﻏﻲ " اﻝﻤﺴﻤﺎر" ﻓﺘﻔﺘﺢ اﻝدارة وﺘﺘوﻗف اﻝﻤﻀﺨﺔ ﻋن اﻝﻌﻤل.
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اﻝدرس اﻝراﺒﻊ

اﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ  اﻝزﻤن  ﺤﺼﺔ واﺤدة  اﻝﻬدف اﻝﻌﺎم

اﻝﻤﺼﺎدر واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻷﻫداف اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ)اﻝﺨﺎﺼﺔ(

أن ﻴﻨﻔذ اﻝطﺎﻝب اﻝدارات اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ وﺤدة اﻷﻨظﻤﺔ

ﻤﺨﺘﺒر اﻝﺤﺎﺴوب -اﻝﺴﺒورة اﻝذﻜﻴﺔ – ﺠﻬﺎز  – LCDﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة -أوراق ﻋﻤل  -ﻜﻴت ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ– ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻜﻬرﺒﻴﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ

اﻝﺘﻘوﻴم

إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ

 .11ﻴﻨﻔذ اﻝطﺎﻝب دارة إﻀﺎءة ﺤﺠرة  -ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﺘوزﻴﻊ اﻝطﻼب ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻋﻨد اﻝﻌروض اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ أو ﻋﻨد ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺘﺠﺎرب.

 -1ﺤدد اﻝﻤدﺨﻼت واﻝﻤﺨرﺠﺎت

اﻝﺴﻴﺎرة ﻋﻨد ﻓﺘﺢ أﺤد اﻷﺒواب ﺒﺎﺴﺘﺨدام  -ﻴﺒدأ اﻝﻤﻌﻠم ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝدرس ﺒﻌﻤل أرﻀﻴﺔ ﻨظرﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ ،ﺤﻴث ﻴﻘوم ﻓﻲ دارة إﻀﺎءة ﺤﺠرة اﻝﺴﻴﺎرة ﻋﻨد
ﻤﻔﺘﺎح .N/C

اﻝﻤﻌﻠم ﺒﻌرض ﺸﻔﺎﻓﻴﺎت ﻴوﻀﺢ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﻨواع واﻝرﻤوز اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻓﺘﺢ أﺤد اﻷﺒواب ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻔﺘﺎح

 -ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم ﻓﻴﻠم ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴﺤﺎﻜﻲ ﻋﻤل اﻝﻤﻔﺘﺎح اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻝدارة.

N/C؟

 -1ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒرﺴم ﻤﺨطط اﻝدارة ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺒورة وﻴوزع ﺒﻌض اﻝﻤﺨططﺎت ﻝﻠدارة ﻋﻠﻰ اﻝطﻼب.
 -2ﻴﻘوم اﻝطﻼب ﺒرﺴم اﻝﻤﺨطط ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺴوب ،وﻴﻘوﻤوا ﺒﻔﺤﺼﻬﺎ.

 -2ﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻜرة ﻋﻤل ﻤﻔﺘﺎح

 -3ﻴطﻠب اﻝﻤﻌﻠم ﻤن اﻝطﻼب اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻨﺎﺼر واﻷدوات اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارة.

N/C؟

 -4ﻴﺘﺄﻜد اﻝﻤﻌﻠم ﻤن ﺘوﻓر إﺠراءات اﻝﺴﻼﻤﺔ واﻷﻤﺎن اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارة.
 -5ﻴﻨﻔذ اﻝﻤﻌﻠم اﻝدارة أﻤﺎم اﻝطﻼب ﻤن ﺨﻼل ﻋرض ﻋﻤﻠﻲ.

 -3ﻤﺎ اﻝﻔرق ﺒﻴن ﻤﻔﺘﺎح N/C

 -6ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﺈﻋطﺎء اﻝطﻼب ﺒﻌض اﻹرﺸﺎدات اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻠﻴم ﻝﻠدارة.

وﻤﻔﺘﺎح N/O؟

 ﻴطﻠب اﻝﻤﻌﻠم ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارة ،وﻴﺘﺄﻜد ﻤن إﺘﻘﺎن اﻝطﻼب ﻝﻠدارة. .12ﻴﻨﻔذ اﻝطﺎﻝب دارة ﻋﻤل اﻝﺠرس  -ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم ﻓﻴﻠم ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴﺤﺎﻜﻲ ﻋﻤل اﻝﻤﻔﺘﺎح اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻝدارة-.
اﻝﻜﻬرﺒﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻔﺘﺎح .N/O

 -1ﺤدد اﻝﻤدﺨﻼت واﻝﻤﺨرﺠﺎت

 -ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻬﺎرة أﻤﺎم اﻝطﻼب ﺒﻌد ﺘطﺒﻴق اﻝﺨطوات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ) (6-1اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ.

ﻓﻲ دارة ﻋﻤل اﻝﺠرس اﻝﻜﻬرﺒﻲ

 -ﻴوزع اﻝﻤﻌﻠم اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎرة ﻋﻠﻰ اﻝطﻼب

ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻔﺘﺎح N/O؟

 -ﻴطﻠب اﻝﻤﻌﻠم ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارة ،وﻴﺘﺄﻜد ﻤن إﺘﻘﺎن اﻝطﻼب ﻝﻠدارة.
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اﻝدرس اﻝﺨﺎﻤس

ﻨظﺎم اﻝﻌوم اﻝﻜﻬرﺒﻲ   اﻝزﻤن  ﺤﺼﺔ واﺤدة  اﻝﻬدف اﻝﻌﺎم

اﻝﻤﺼﺎدر واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻷﻫداف اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ)اﻝﺨﺎﺼﺔ(

أن ﻴﻨﻔذ اﻝطﺎﻝب اﻝدارات اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ وﺤدة اﻷﻨظﻤﺔ

ﻤﺨﺘﺒر اﻝﺤﺎﺴوب -اﻝﺴﺒورة اﻝذﻜﻴﺔ – ﺠﻬﺎز  – LCDﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة -أوراق ﻋﻤل

اﻝﺘﻘوﻴم

إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ

 .13ﻴطﺒق اﻝطﺎﻝب دارة اﻝﻌوم اﻝﻜﻬرﺒﻲ  -ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم ﻓﻴﻠم ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴﺤﺎﻜﻲ ﻋﻤل اﻝﻤﻔﺘﺎح اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻝدارة.
ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻔﺘﺎح . SPDT

 -1ﺤدد ﻤدﺨﻼت وﻤﺨرﺠﺎت

 -ﻴوزع اﻝﻤﻌﻠم اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎرة ﻋﻠﻰ اﻝطﻼب.

ﻨظﺎم اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﻨﺴوب اﻝﻤﺎء ﻓﻲ

 -1ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒرﺴم ﻤﺨطط اﻝدارة ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺒورة وﻴوزع اﻝﻤﺨططﺎت ﻝﻠدارة ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﻝﺒﺎت.

ﺨزان ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻌوم اﻝﻜﻬرﺒﻲ؟

 -2ﻴﻘوم اﻝطﻼب ﺒرﺴم اﻝﻤﺨطط ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺴوب ،وﻴﻘوﻤوا ﺒﻔﺤﺼﻬﺎ.
 -3ﻴطﻠب اﻝﻤﻌﻠم ﻤن اﻝطﻼب اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻨﺎﺼر واﻷدوات اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارة.

 -2ﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻜرة ﻋﻤل ﻤﻔﺘﺎح

 -4ﻴﺘﺄﻜد اﻝﻤﻌﻠم ﻤن ﺘوﻓر إﺠراءات اﻝﺴﻼﻤﺔ واﻷﻤﺎن اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارة.

SPDT؟

 -5ﻴﻨﻔذ اﻝﻤﻌﻠم اﻝدارة أﻤﺎم اﻝطﻼب ﻤن ﺨﻼل ﻋرض ﻋﻤﻠﻲ.
ﻤﺎ

اﻝﻔرق

ﺒﻴن

اﻝﻌوام

 -6ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﺈﻋطﺎء اﻝطﻼب ﺒﻌض اﻹرﺸﺎدات اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻠﻴم ﻝﻠدارة.

-3

 -ﻴطﻠب اﻝﻤﻌﻠم ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارة ،وﻴﺘﺄﻜد ﻤن إﺘﻘﺎن اﻝطﻼب ﻝﻠدارة.

اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ واﻝﻌوام اﻝﻌوم اﻝﻜﻬرﺒﻲ؟

 .14ﻴﺒﻨﻲ اﻝطﺎﻝب دارة ﻝﺘﺸﻐﻴل ﺤﻤﻠﻴن  -ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم ﻓﻴﻠم ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴﺤﺎﻜﻲ ﻋﻤل اﻝﻤﻔﺘﺎح اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻝدارة.

 -1ﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻜرة ﻋﻤل ﻤﻔﺘﺎح

ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻔﺘﺎح  - Micro Switchﻴوزع اﻝﻤﻌﻠم اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎرة ﻋﻠﻰ اﻝطﻼب.

Micro Switch؟

 ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻬﺎرة أﻤﺎم اﻝطﻼب ﺒﻌد ﺘطﺒﻴق اﻝﺨطوات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ) (6-1اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ. -ﻴطﻠب اﻝﻤﻌﻠم ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارة ،وﻴﺘﺄﻜد ﻤن إﺘﻘﺎن اﻝطﻼب ﻝﻠدارة.
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اﻝدرس اﻝﺴﺎدس اﻝﺘﺤﻜم ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺤرك اﻝزﻤن ﺤﺼﺔ واﺤدة  اﻝﻬدف اﻝﻌﺎم

أن ﻴﻨﻔذ اﻝطﺎﻝب اﻝدارات اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ وﺤدة اﻷﻨظﻤﺔ

ﻤﺨﺘﺒر اﻝﺤﺎﺴوب -اﻝﺴﺒورة اﻝذﻜﻴﺔ – ﺠﻬﺎز  – LCDﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة -أوراق ﻋﻤل

اﻝﻤﺼﺎدر واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻷﻫداف اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ)اﻝﺨﺎﺼﺔ(

اﻝﺘﻘوﻴم

إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ

 .15ﻴﺒﻨﻲ اﻝطﺎﻝب دارة اﻝﺘﺤﻜم ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺤرﻜﺔ  -ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﺘوزﻴﻊ اﻝطﻼب ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻋﻨد اﻝﻌروض اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ أو ﻋﻨد ﺘﻨﻔﻴذ  -1ﺤدد ﻤدﺨﻼت وﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم اﻝﺘﺤﻜم
اﻝﻤﺤرك ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﻔﺘﺎح ﻤن ﻨوع .DPDT

ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺤرك؟

اﻝﺘﺠﺎرب.
 ﻴﻤﻬد اﻝﻤﻌﻠم ﻝﻠدرس ﻤن ﺨﻼل ﻋرض ﻤﺎدة ﻨظرﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﺤرﻜﺎت وﻤﺒدأ ﻋﻤﻠﻬﺎ. -ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم ﻓﻴﻠم ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴﺤﺎﻜﻲ ﻋﻤل اﻝﻤﻔﺘﺎح اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻝدارة.

 -2ﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻜرة ﻋﻤل ﻤﻔﺘﺎح DPDT؟

 ﻴوزع اﻝﻤﻌﻠم اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎرة ﻋﻠﻰ اﻝطﻼب. ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻬﺎرة أﻤﺎم اﻝطﻼب ﺒﻌد ﺘطﺒﻴق اﻝﺨطوات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن )(6-1اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ.
 ﻴطﻠب اﻝﻤﻌﻠم ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارة ،وﻴﺘﺄﻜد ﻤن إﺘﻘﺎن اﻝطﻼب ﻝﻠدارة .16ﻴﻨﻔذ اﻝطﺎﻝب دارة اﻝﺘﺤﻜم ﺒﺘﺸﻐﻴل  -ﻴﻤﻬد اﻝﻤﻌﻠم ﻝﻠدرس ﻤﻘدﻤﺔ ﻨظرﻴﺔ ﻋن اﻝﻤرﺤﻼت ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ وأﻨواﻋﻬﺎ.
ﺤﻤﻠﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻤرﺤل.

 -1ﻤﺎ ﻫو اﻝﻤرﺤل؟ وﻜﻴف ﻴﻌﻤل؟

 ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم ﻓﻴﻠﻤﺎً ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺎً ﻴوﻀﺢ ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤرﺤل وﻓﻜرة ﻋﻤﻠﻪ. -2ﺤدد أﺠزاء اﻝﻤرﺤل؟

 ﻴوزع اﻝﻤﻌﻠم اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎرة ﻋﻠﻰ اﻝطﻼب. -ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻬﺎرة أﻤﺎم اﻝطﻼب ﺒﻌد ﺘطﺒﻴق اﻝﺨطوات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن )(6-1

 -3أذﻜر أﻨواع اﻝﻤرﺤﻼت؟

اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ.
 -ﻴطﻠب اﻝﻤﻌﻠم ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارة ،وﻴﺘﺄﻜد ﻤن إﺘﻘﺎن اﻝطﻼب ﻝﻠدارة.
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اﻝدرس اﻝﺴﺎﺒﻊ

أﻨواع اﻝﻤرﺤﻼت 

اﻝﻤﺼﺎدر واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 

اﻝزﻤن ﺤﺼﺔ واﺤدة  اﻝﻬدف اﻝﻌﺎم

أن ﻴﻨﻔذ اﻝطﺎﻝب اﻝدارات اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ وﺤدة اﻷﻨظﻤﺔ

ﻤﺨﺘﺒر اﻝﺤﺎﺴوب -اﻝﺴﺒورة اﻝذﻜﻴﺔ – ﺠﻬﺎز  – LCDﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة -أوراق ﻋﻤل  – DMMﻤرﺤﻼت ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

اﻷﻫداف اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ)اﻝﺨﺎﺼﺔ(

اﻝﺘﻘوﻴم

إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ

 .17ﻴﺒﻨﻲ اﻝطﺎﻝب دارة ﺘﻐﻴﻴر اﺘﺠﺎﻩ ﺤرﻜﺔ  -ﻴذﻜر اﻝﻤﻌﻠم اﻝطﻼب ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﺤﻜم اﻝﻴدوي ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺤرك ﻤن ﺨﻼل ﻤﻔﺘﺎح  -1ﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻜرة ﻋﻤل اﻝﻤرﺤل ﻤن ﻨوع
اﻝﻤﺤرك ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤرﺤل ﻤن ﻨوع .DPDT

DPDT؟

 ،DPDTﻤوﻀﺤﺎً أن اﻝﺘﺤﻜم اﻝﻴدوي ﻴﻘﻠل ﻤن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝدارة.

 ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم أن ﻫذﻩ اﻝﺨطوة ﺘﻌﺘﺒر ﺘطوﻴ اًر ﻝﻠدارة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ. -ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم ﻓﻴﻠم ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴﺤﺎﻜﻲ ﻋﻤل اﻝﻤﻔﺘﺎح اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻝدارة.

 -2ﺤدد ﻤدﺨﻼت وﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم اﻝﺘﺤﻜم

 -ﻴوزع اﻝﻤﻌﻠم اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎرة ﻋﻠﻰ اﻝطﻼب.

ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺤرك ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤرﺤل ﻤن

 -ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻬﺎرة أﻤﺎم اﻝطﻼب ﺒﻌد ﺘطﺒﻴق اﻝﺨطوات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ). (6-1

ﻨوع DPDT؟

 ﻴطﻠب اﻝﻤﻌﻠم ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارة ،وﻴﺘﺄﻜد ﻤن إﺘﻘﺎن اﻝطﻼب ﻝﻠدارة. .18ﻴﺠﻤﻊ اﻝطﺎﻝب دارة ﺘوﺼﻴل اﻝﻌواﻤﺔ  -ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝدرس ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻌواﻤﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ واﻝﻌواﻤﺔ اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ ﻜﺘﻤﻬﻴد  -1ﻤﺎ ﻫﻲ وظﻴﻔﺔ اﻝﻤﺤول اﻝﺨﺎﻓض ﻓﻲ
اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﻨﺴوب اﻝﻤﻴﺎﻩ.

ﻨظﺎم اﻝﻌواﻤﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ؟

ﻝﻠدرس.
ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم ﻓﻴﻠم ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴوﻀﺢ آﻝﻴﺔ ﻋﻤل اﻝﻌواﻤﺘﻴن اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ واﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ.ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم ﻤﺎدة ﻨظرﻴﺔ ﻋن اﻝﻌواﻤﺔ اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ وﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ وﻤﺒدأ ﻋﻤﻠﻬﺎ. -ﻴوزع اﻝﻤﻌﻠم اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎرة ﻋﻠﻰ اﻝطﻼب.

 -2ﻤﺎ ﻫﻲ وظﻴﻔﺔ اﻝﻘﻨطرة اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ

 -ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻬﺎرة أﻤﺎم اﻝطﻼب ﺒﻌد ﺘطﺒﻴق اﻝﺨطوات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن )(6-1

ﻨظﺎم اﻝﻌواﻤﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ؟

اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ.
 -ﻴطﻠب اﻝﻤﻌﻠم ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارة ،وﻴﺘﺄﻜد ﻤن إﺘﻘﺎن اﻝطﻼب ﻝﻠدارة.
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اﻝدرس اﻝﺜﺎﻤن

ﺒﻨﺎء دارة ﻏﻴﺎب اﻝﻀوء  اﻝزﻤن ﺤﺼﺔ واﺤدة  اﻝﻬدف اﻝﻌﺎم

اﻝﻤﺼﺎدر واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 

أن ﻴﻨﻔذ اﻝطﺎﻝب اﻝدارات اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ وﺤدة اﻷﻨظﻤﺔ

ﻤﺨﺘﺒر اﻝﺤﺎﺴوب -اﻝﺴﺒورة اﻝذﻜﻴﺔ – ﺠﻬﺎز  – LCDﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة -أوراق ﻋﻤل – ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻀوﺌﻴﺔ LDR

اﻷﻫداف اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ)اﻝﺨﺎﺼﺔ(

اﻝﺘﻘوﻴم

إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ

 .19ﻴرﻜب اﻝطﺎﻝب دارﺘﻲ اﻹرﺴﺎل  -ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم ﻤﻘدﻤﺔ ﻨظرﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﺠﺴﺎت وأﻨواﻋﻬﺎ وﻤﺒدأ ﻋﻤﻠﻬﺎ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ  -1ﺤدد اﻝﻤدﺨﻼت واﻝﻤﺨرﺠﺎت
واﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻝﻸﺸﻌﺔ ﺘﺤت اﻝﺤﻤراء.

ﻓﻲ دارﺘﻲ اﻹرﺴﺎل واﻻﺴﺘﻘﺒﺎل

وﻤﺎذا ﺘﻤﺜل ﻤن أﺠزاء اﻝﻨظﺎم.

 ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم ﻤﺎدة ﻨظرﻴﺔ ﻋن اﺴﺘﺨدام اﻝﺘراﻨزﺴﺘور ﻜﻤﻔﺘﺎح واﻝﻌدد اﻝﻜﺒﻴر اﻝﻬﺎﺌل ﻤن اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﺘﻲ ﻝﻸﺸﻌﺔ ﺘﺤت اﻝﺤﻤراء؟ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﻨﻔذﻫﺎ ﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺨﺎﺼﻴﺔ.
ﻜﻴف

 -ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم ﻓﻴﻠم ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋن اﻝﻤﺠﺴﺎت.

-2

 -ﻴوزع اﻝﻤﻌﻠم اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎرة ﻋﻠﻰ اﻝطﻼب.

ﻜﻤﻔﺘﺎح؟

ﻴﻌﻤل

اﻝﺘراﻨزﺴﺘور

 ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻬﺎرة أﻤﺎم اﻝطﻼب ﺒﻌد ﺘطﺒﻴق اﻝﺨطوات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ) (6-1اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ. ﻴطﻠب اﻝﻤﻌﻠم ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارة ،وﻴﺘﺄﻜد ﻤن إﺘﻘﺎن اﻝطﻼب ﻝﻠدارة. .20ﻴﺠﻤﻊ اﻝطﺎﻝب دارة ﻏﻴﺎب اﻝﻀوء
ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝري اﻷوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻲ.

 -3ﻤﺎ ﻫﻲ وظﻴﻔﺔ اﻝﻤﺠﺴﺎت؟

 ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝدرس ﺒﻌرض ﻤﺎدة ﻨظرﻴﺔ ﻋن ﻨظﺎم اﻝري اﻷوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ودواﻋﻲ اﺴﺘﺨدام ﻝري  -1ﺤدد اﻝﻤدﺨﻼت واﻝﻤﺨرﺠﺎتﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝري اﻷوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻲ؟

اﻝﻤزروﻋﺎت ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘوﻀﻴﺢ ﺸروط ﻋﻤل اﻝﻨظﺎم وظروف ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ.
 ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم ﻓﻴﻠم ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻴوﻀﺢ آﻝﻴﺔ ﻋﻤل اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻀوﺌﻴﺔ  LDRوﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻀوء. -ﻴوزع اﻝﻤﻌﻠم اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎرة ﻋﻠﻰ اﻝطﻼب.

 -2ﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻜرة ﻋﻤل اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ

 -ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻬﺎرة أﻤﺎم اﻝطﻼب ﺒﻌد ﺘطﺒﻴق اﻝﺨطوات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ) (6-1اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ.

اﻝﻀوﺌﻴﺔ LDR؟

 -ﻴطﻠب اﻝﻤﻌﻠم ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارة ،وﻴﺘﺄﻜد ﻤن إﺘﻘﺎن اﻝطﻼب ﻝﻠدارة.
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اﻝدرس اﻝﺘﺎﺴﻊ ﺘﺠﻤﻴﻊ وﺒﻨﺎء دارة اﻝرطوﺒﺔ  اﻝزﻤن  ﺤﺼﺔ واﺤدة  اﻝﻬدف اﻝﻌﺎم

اﻝﻤﺼﺎدر واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻷﻫداف اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ)اﻝﺨﺎﺼﺔ(

أن ﻴﻨﻔذ اﻝطﺎﻝب اﻝدارات اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ وﺤدة اﻷﻨظﻤﺔ

ﻤﺨﺘﺒر اﻝﺤﺎﺴوب -اﻝﺴﺒورة اﻝذﻜﻴﺔ – ﺠﻬﺎز  – LCDﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة -أوراق ﻋﻤل

اﻝﺘﻘوﻴم

إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ

 .21ﻴﺠﻤﻊ اﻝطﺎﻝب دارة اﻝرطوﺒﺔ ﻓﻲ  -ﻴﻜرر اﻝﻤﻌﻠم ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺨطوات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺘﺒدﻴل ﻤﺠس اﻝﻀوء ﺒﻤﺠس رطوﺒﺔ ﻋﻨد ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارة -1 .ﻤﺎ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺠﻬد ﻓﻲ دارة اﻝرطوﺒﺔ
ﻨظﺎم اﻝري اﻷوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻲ.

 ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻝﻠطﻼب أن اﻝدارة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻋدة ﺘﺠﺎرب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋن طرﻴق ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝري اﻷوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜوناﺴﺘﺒدال اﻝﻤﺠس اﻝﻀوﺌﻲ ﺒﺂﺨر ﻝﻠﺤ اررة أو ﻤﻐﻨﺎطﻴﺴﻲ أو ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤﺠﺴﺎت.

اﻻرض ﺠﺎﻓﺔ؟

 ﻴﺸﺠﻊ اﻝﻤﻌﻠم اﻝطﻼب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺴﻠﻴم. .22ﻴرﺒط اﻝطﺎﻝب ﺒﻴن دارﺘﻲ ﻏﻴﺎب  -ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻤن ﺨﻼل ﻋرض ﻤﺎدة ﻨظرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝطﻼب ﺸروط ﻋﻤل ﻨظﺎم اﻝري  -1ﻤﺎ ﻫﻲ وظﻴﻔﺔ اﻝﺒواﺒﺔ اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻤن
اﻝﻀوء واﻝرطوﺒﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝري اﻷوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ،وﻴﺒﻴن آﻝﻴﺔ ﻋﻤل اﻝﺒواﺒﺔ اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻤن ﻨوع . AND
ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒواﺒﺔ . AND

ﻨوع  ANDﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝري اﻷوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻲ؟

 ﻴوزع اﻝﻤﻌﻠم اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎرة ﻋﻠﻰ اﻝطﻼب. ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻬﺎرة أﻤﺎم اﻝطﻼب ﺒﻌد ﺘطﺒﻴق اﻝﺨطوات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ) (6-1اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ. -ﻴطﻠب اﻝﻤﻌﻠم ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارة ،وﻴﺘﺄﻜد ﻤن إﺘﻘﺎن اﻝطﻼب ﻝﻠدارة.

 .23ﻴﻨﻔذ اﻝطﺎﻝب دارة اﻝﺘراﻨزﺴﺘور  -ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻌرض اﻝﺸﻜل اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻤﺨطط ﻨظﺎم اﻝري اﻷوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻲ.
ﻜﻤﻔﺘﺎح ﻤﻊ ﻤرﺤل ﻝﺘﺸﻐﻴل ﻤﻀﺨﺔ.

 -1ﻝﻤﺎذا ﺘم اﺴﺘﺨدام اﻝﺘراﻨزﺴﺘور ﻜﻤﻔﺘﺎح

 -ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻝﻠطﻼب وظﻴﻔﺔ ﻜل ﻤن اﻝﺜﻨﺎﺌﻲ اﻝﺒﺎﻋث ﻝﻠﻀوء واﻝﻤرﺤل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدارة.

ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝري اﻷوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻲ؟

 -ﻴوزع اﻝﻤﻌﻠم اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎرة ﻋﻠﻰ اﻝطﻼب.

 -2ﻤﺎ ﻫﻲ وظﻴﻔﺔ اﻝﺜﻨﺎﺌﻲ اﻝﻤوﺠود ﻓﻲ

 -ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻬﺎرة أﻤﺎم اﻝطﻼب ﺒﻌد ﺘطﺒﻴق اﻝﺨطوات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ) (6-1اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ.

ﻨظﺎم اﻝري اﻷوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻲ؟

 -ﻴطﻠب اﻝﻤﻌﻠم ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارة ،وﻴﺘﺄﻜد ﻤن إﺘﻘﺎن اﻝطﻼب ﻝﻠدارة.
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اﻝدرس اﻝﻌﺎﺸر ﺼﻴﺎﻨﺔ وﺘطوﻴر اﻷﻨظﻤﺔ اﻝزﻤن ﺤﺼﺔ واﺤدة اﻝﻬدف اﻝﻌﺎم

اﻝﻤﺼﺎدر واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻷﻫداف اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ)اﻝﺨﺎﺼﺔ(

أن ﻴﻘوم اﻝطﺎﻝب ﺒﺼﻴﺎﻨﺔ وﺘطوﻴر اﻝدارات اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ وﺤدة اﻷﻨظﻤﺔ

ﻤﺨﺘﺒر اﻝﺤﺎﺴوب  -اﻝﺴﺒورة اﻝذﻜﻴﺔ – ﺠﻬﺎز  – LCDﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة  -أوراق ﻋﻤل – ﺠﻬﺎز DMM

اﻝﺘﻘوﻴم

إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ

 .24ﻴﻜﺘﺸف اﻝطﺎﻝب اﻷﺨطﺎء ﻓﻲ  -ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻝﻠطﻼب أﻨﻪ ﺒﻌد ﺘﻨﻔﻴذ ﻫذا اﻝﻌدد ﻤن اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜن ﺒﺴﻬوﻝﺔ ﻤﻌرﻓﺔ  -1ﻤﺎ ﻫﻲ اﻷﺨطﺎء اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن
ﺘﺼﻤﻴم ﻤﺨطط ﻝدارة ﻜﻬرﺒﻴﺔ ﻤﺎ.

اﻝﺴﺒب وراء ﻋدم ﺼواب ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺒﻌد اﻝدواﺌر ﺴواء أﻜﺎن ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺼﻤﻴم أو ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذ.

اﻝوﻗوع ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺼﻤﻴم

 ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم ﻋدة ﻤﺨططﺎت ﻝدارات ﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ وﻴﺤﺎول اﻝطﻼب اﻜﺘﺸﺎف اﻷﺨطﺎء ﻓﻲ ﻤﺨطط ﻝدارة ﻜﻬرﺒﻴﺔ ﻤﺎ؟ﺘﺼﻤﻴم اﻝدارات.
ﻝﻠدارت.
ا
ﻴﺴﺎﻋد اﻝﻤﻌﻠم اﻝطﻼب ﻓﻲ اﻝوﺼول اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﺴﻠﻴم .25ﻴﺴﺘﺨدم اﻝطﺎﻝب ﺠﻬﺎز  - DMMﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝدرس أن اﻝﻬدف ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻔﺤص ﻫﻲ اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎن اﻝﺨﻠل ﻓﻲ  -2ﻜﻴف ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨدام ﺠﻬﺎز
ﻓﻲ اﺨﺘﺒﺎر ﺴﻼﻤﺔ اﻝﺘوﺼﻴﻼت.

اﻝدارة اﻝذي أدى إﻝﻰ ﻋدم ﻋﻤل اﻝدارة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﻤطﻠوب ،ﺤﻴث ﺘﺘم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻔﺤص ﺒﺸﻜل دوري DMM
ﻝﻠﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠدارة ،ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺤﻤﺎل واﻷﺴﻼك)اﻝﺘوﺼﻴﻼت( واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ.
 ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻔﺤص ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺴﺎر اﻝﺘﻴﺎر اﻝﻜﻬرﺒﻲ ﻤن أﺠل ﺘﺤدﻴد اﻝﺨﻠل ﻓﻲاﻝدارة.
 ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻝﻠطﻼب ﻜﻴﻔﻴﺔ اﺴﺘﺨدام ﺠﻬﺎز اﻝﻔﺤص  DMMﻝﻘﻴﺎس اﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ ﻤن ﻗﻴﻤﺔاﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ واﻝﺠﻬد وﺸدة اﻝﺘﻴﺎر وﺴﻌﺔ اﻝﻤﻜﺜف ،وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻜﻤﻴﺎت.
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ﻓﻲ

اﻝﺘوﺼﻴﻼت؟

اﺨﺘﺒﺎر

ﺴﻼﻤﺔ

اﻝدرس اﻝﺤﺎدي ﻋﺸر

ﺼﻴﺎﻨﺔ وﺘطوﻴر اﻷﻨظﻤﺔ اﻝزﻤن ﺤﺼﺔ واﺤدة اﻝﻬدف اﻝﻌﺎم

اﻝﻤﺼﺎدر واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻷﻫداف اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ)اﻝﺨﺎﺼﺔ(

أن ﻴﻘوم اﻝطﺎﻝب ﺒﺼﻴﺎﻨﺔ وﺘطوﻴر اﻝدارات اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ واﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ وﺤدة اﻷﻨظﻤﺔ

ﻤﺨﺘﺒر اﻝﺤﺎﺴوب  -اﻝﺴﺒورة اﻝذﻜﻴﺔ – ﺠﻬﺎز  – LCDﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺤﺎﻜﺎة  -أوراق ﻋﻤل

اﻝﺘﻘوﻴم

إﺠراءات اﻝﺘﻨﻔﻴذ

 .26ﻴﺨﺘﺒر اﻝطﺎﻝب ﻗﻴﺎم اﻝدارات  -ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻝﻠطﻼب أﻨﻪ ﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﺒﻨﺎء اﻝدارة ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬم اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ إﻝﻰ ﻤدى ﺘﺤﻘق اﻝﻬدف ﻤن  -1ﻜﻴف ﻴﻤﻜن ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻝﺘﺄﻜد ﻤن
ﺒﺎﻝﻐرض اﻝذي ﺒﻨﻴت ﻤن أﺠﻠﻪ.

ﺒﻨﺎء اﻝدارة.

اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻷﺤﻤﺎل وﻋﻤﻠﻬﺎ ﺒﺎﻝﺼورة

 -ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم أﻨﻪ ﻴﻤﻜن ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻷﺤﻤﺎل ﻜﺎﻝﻤﺼﺎﺒﻴﺢ أو ﻋﻤل ﻤﻀﺨﺔ أو طﻨﺎن أو ﺠرس أو

اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ؟

ﺴﻤﺎﻋﺔ...أو ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻔﺤص اﻝﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطوة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ.
 .27ﻴﻘوم اﻝطﺎﻝب ﺒﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝدارات  -ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻝﻠطﻼب ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝدورﻴﺔ ﻝﻠدارات ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻨﻬﺎ أﻨظﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل  -1ﻤﺎ ﻫﻲ اﻷﻋطﺎل اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨظﺎم اﻝري اﻷوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻲ اﻝﻔﺤص اﻝدوري واﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻨظﺎم )ﻤدﺨﻼت – ﻋﻤﻠﻴﺎت-ﻤﺨرﺠﺎت(.
اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ.

اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘط أر ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝري

 ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻝﻠطﻼب اﻷﻋطﺎل اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘط أر ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝري اﻷوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻨﻪ اﻷوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜﻲ؟أﻜﺒر اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﻗﺎم اﻝطﺎﻝب ﺒﺘﻨﻔﻴذﻩ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻜون ﻤن  3دارات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
 -ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻷﻋطﺎل ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤدة وﺘﺼﻠﻴﺤﻬﺎ.

 .28ﻴطور اﻝطﺎﻝب دارة اﻝﺘﺤﻜم  -ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﺘذﻜﻴر اﻝطﻼب ﺒﺎﻝﺨطوات ﻓﻲ اﻝدارﺘﻴن ﻓﻲ اﻝﻬدف  15-17اﻝﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ .

ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ

ﺤرﻜﺔ

اﻝﺴﻴﺎرة

ﻤرﺤﻠﻴن ﻤن ﻨوع .SPDT

 -1ﻗم ﺒﺈﻋﺎدة ﺘﻨﻔﻴذ دارة اﻝﺘﺤﻜم

ﺒﺎﺴﺘﺨدام  -ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻌﻠم اﻝﻬدف ﻤن ﺒﻨﺎء ﻫذﻩ اﻝدارة وﻫو اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎط اﻝﻀﻌف اﻝﺘﻲ ظﻬرت ﻓﻲ اﻝدارﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴن .ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺤرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎرة ﺒﺎﺴﺘﺨدام
 ﻴﻌرض اﻝﻤﻌﻠم اﻹطﺎر اﻝﻨظري اﻝﺨﺎص ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارة و ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﺘوزﻴﻊ اﻝطﻼب ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺎت. ﻴوزع اﻝﻤﻌﻠم اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎرة ﻋﻠﻰ اﻝطﻼب. ﻴﻘوم اﻝﻤﻌﻠم ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻬﺎرة أﻤﺎم اﻝطﻼب ﺒﻌد ﺘطﺒﻴق اﻝﺨطوات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ) (6-1اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ. -ﻴطﻠب اﻝﻤﻌﻠم ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدارة ،وﻴﺘﺄﻜد ﻤن إﺘﻘﺎن اﻝطﻼب ﻝﻠدارة.
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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 metacognitive 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 metacognitive 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:
12345-

There are other sub-questions to be answered such as :What are the meta-cognitive skills needed to be developed for tenth grade
in technology field?
What is the suggested computer program for developing mete-cognitive
skills for the tenth grade in technology field?
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?
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?
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).

166

The Islamic University - Gaza
Post Graduate studies
Faculty of Education
Curricula & Methodology Department - Technology

A Computerized Program built on Simulation
Techniques to develop some Metacognitive
skills in the technology curriculum for the
tenth grade students in Gaza

Prepared by
Ibrahim M. Sadalla

Supervised by
Dr: Mahmoud Elrantisii
Master of education research in curriculum and method of
teaching Technology

2013-2014

167

