
أ





 دولة ماليزيا         
 (MOHEوزارة التعليم العايل )  
 جامعة المدينة العالمية     

 كلية التربية         
 قسم المناهج وطرق التدريس



 فاعلية استراتيجية مقترحة فى تنمية بعض المفاهيم الفيزيائية أو ) حل المسائل الفيزيائية(     

  لدى طالبات المرحلة الثانوية

 رسالة بحث مقدمة للحصول على درجة الماجستير تخصص
 )مناهج وطرق التدريس(

 
 راوية حمدي كحيل:  الطالبةإعداد 

 AT 339: الرقم المرجعي

 أمل محمود علي إبراهيم الدكتورة تحت إشراف:
 قسم المناهج وطرق التدريس –كلية التربية 

  م4102العام الجامعي : سبتمبر 



ب

 
 

 

 

 
 

 



ج

 CERTIFICATION OF DISSERTATION WORK PAGE: التحكيم صفحة

 راوية حمدي كحيل :بحث الطالبتمّ إقرار 

 من اآلتية أسماؤهم:

The thesis of  Rawya Hamdi Kahil  has been approved by the following: 
 SupervisorAcademic   على الرسالة المشرف

 أمل محموداالستاذ المساعد الدكتور:

 
 Supervisor of correctionحالمشرف على التصحي

 ايمان محمد مبروك قطب:االستاذ المساعد الدكتور

 
 Head of Departmentالقسم رئيسنائب 

 ايمان محمد مبروك قطب:الدكتوراالستاذ المساعد 

 

 Dean, of the Facultyالكلية وكيل

 ايمان محمد مبروك قطباالستاذ المساعد الدكتور:

 
 Academic Managements & Graduation Deptقسم اإلدارة العلمية والتخرج

Deanship of Postgraduate Studies     عمادةالدراسات العليا 



د

 إقرار

 

البحث من عملي اخلاص، قمُت جبمعه ودراسته، والنقل واالقتباس من املصادر  أقررُت بأّن هذا
 واملراجع املتعلقة مبوضوعه.

 راوية حمدي كحيلاسم الطالب : 
 -----------------التوقيع :     

 -----------------التاريخ :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ه

 

DECLARATION 

 

I hereby declare that this dissertation is result of my own 

investigation, except where otherwise stated. 

Name of student: Rawya Hamdi Kahil   

Signature:  ------------------------ 

Date:          ------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



و

 جامعة المدينة العالمية

 العلمية غير المنشورةإقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية األبحاث 
 محفوظة © 4102حقوق الطبع 

  راوية حمدي كحيل
 فاعلية استراتيجية مقترحة فى تنمية بعض المفاهيم الفيزيائية أو ) حل المسائل الفيزيائية(

 لدى طالبات المرحلة الثانوية
ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أّي شكل أو صورة من دون إذن 

 مكتوب موقع من الباحث إالّ يف احلاالت اآلتية: 
 ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه. -1
حيق جلامعة املدينة العاملية ماليزيا االستفادة من هذا البحث مبختلف الطرق وذلك  -2

 تعليمّية، ال ألغراض جتاريّة أو تسويقية. ألغراض

حيق ملكتبة جامعة املدينة العاملّية مباليزيا استخراج نسخ من هذا البحث غري املنشور؛  -3
 إذا طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخرى.
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 ملخص البحث

 اسم الباحثة : راوية حمدي كحيل.

 عنوان البحث: 

 إسرتاتيجية مقرتحة يف تنمية مهارات كتابة املعادالت الفيزيائية لدى طالبات املرحلة الثانوية. فعالية

 أهداف البحث: 

التعليم والتعلم ملا ميتاز سرتاتيجية التعليم الذايت باستخدام احلاسوب يف تطوير اتطرق البحث اىل أمهية 
 به من امكانيات تقنية تربوية تعمل علي تنمية مفهوم التعليم الذايت .

أن التعليم مبساعدة احلاسوب من املعطيات الرتبوية اهلامة اليت اسهمت يف حتقيق التعلم الفعال 
 يت .بالرتكيز على دور املتعلم واالهتمام به من أجل تنشيط دافعيته حنو التعليم الذا

جاء هذا البحث للتأكيد على امهية ودور التكنولوجيا املتطورة باستخدام احلاسوب يف تنمية التعليم 
 الذايت لدى الطالبة وذلك ألكتساب املعرفه العلمية وخاصة يف مادة الفيزياء .

من يعد التعليم باستخدام احلاسوب أحد أهم امناط التعليم الذايت من خالل ما اكدت عليه الكثري 
 البحوث والدراسات للدور املهم والفعال للربامج التعليمية .

 تربوية حديثة ذات ثاثري يف عملييت التعليم والتعلم . أمهية التعليم الذايت  باستخدام احلاسوب كتقنية

 العالقة بني احلاسوب كتقنية تربوية حديثة وتنمية مفهوم التعليم الذايت لدى الطالبات .

 .مي 1تطورة يف طبيعة النشاط التعلياحلاسوب كتقنية ماالطالع على دور 



ح

 منهج البحث: 

استخدام املنهج التجرييب الرتبوي ، الذي يدرس ظاهرة أدخلت الباحثة متغريا أو متغريات جديدة مت 
أو أحداث تغريات يف أحد العوامل أو أكثر من عامل وهو منهج قائم على تصميم اجملموعة التجريبية 

يت باستخدام . ولقد اتبعت الباحثة املنهج التجرييب ، وذلك لدراسة أثر اسرتاتيجية التعليم الذا
السرتاتيجية اليت لدى طالبات الصف األول ثانوي . حيث تتعرض اجملموعة التجريبية لاحلاسوب  

 أعده الباحثة  .

 مجتمع وعينة البحث:

ـمثَّل جمتمع البحث يف طالبات الصف األول ثانوي من املرحلة الثانوية مبدارس الفارس األهلية ت
 (11( طالًبا للمجموعة التجريبية وكذلك ) 11( طالبة ) 33))الرياض(، وبلغ عدد عيِّنة البحث 

طالبة للمجموعة الضابطة. اظهرت نتائج البحث أن اسرتاتيجية التعليم الذايت بأستخدام احلاسوب 
دورا فعاال يف تطوير القدرات لدى الطالبات وذلك من خالل فهم مادة الفيزياء وفهم املفاهيم 

 ءة عالية مقارنة مع الطريقة التقليدية  .واملعادالت الفيزيائية  بكفا

لالسهام الفعال يف مساعدة املتعلم هذه النتائج هي تأكيد امهية التعليم الذايت باستخدام احلاسوب 
ألكتساب املعرفة العلمية مبا توفره من معلومات علمية تعمل على زيادة تفاعل املتعلم مع تلك الربامج 

 جمال التعلم وخاصة يف فهم مادة الفيزياء .الكتساب املهارات الضرورية يف 

 أهم التوصيات:

 ضرورة ادخال الربامج التعليمية ضمن مناهج العلوم بأعتبارها امليدان اخلصب ملثل  هذه العلوم 
 وخاصة الفيزياء .



ط

امكانية االستفادة من املميزات اليت ميتاز هبا احلاسوب يف التعليم الذايت ويف تدريس مادة الفيزياء 
 وذلك من خالل الربامج احلاسوبية التعليمية ملساعدة الطالبات يف تطوير قدراهتم الذاتية .

ضرورة اعادة النظر باملناهج الدراسية وفق معطيات التطور التكنولوجي الدخال الوسائل التقنية 
 احلديثة واملتمثلة باحلاسوب والتعليم الذايت يف عملييت التعليم والتعلم .

حمتوى مادة الفيزياء  وتطويرها لتتوافق مع اسرتاتيجيات التعليم الذايت باستخدام  صياغة وتصميم
احلاسب اآليل يف التدريس، تدريب معلمي مادة الفيزياء علي اإلسرتاتيجية املستخدمة بامليدان الرتبوي 

ية  على استخدام طرائق واسرتاتيجيات استخدام احلاسب اآليل يف التعليم، اعتماد علي إسرتاتيج
 التعليم الذايت باستخدام احلاسوب يف تدريس مادة الفيزياء يف وزارة الرتبية والتعليم العام لتعم فائدته.  
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Summary of the study 

Find Address: 

The effectiveness of the proposed strategy in the development of writing skills 

of physical equations high school students . 

Research objectives : 

Turning research into the importance of self-education strategy in the 

development of computer-based teaching and learning what it is to be of the 

possibilities of educational technology works on the concept of self-education 

development . 

The computer-aided education of important educational data that contributed to 

effective learning by focusing on the role of the learner and interest in order to 

activate Dafieth toward self- education. 

This research to emphasize the importance and the role of advanced technology 

using the computer in the development of self-education with student and to 

gain scientific knowledge , especially in physics . 

Education is one of the most important computer using patterns of self-

education through what it confirmed a lot of research and studies of the role is 

important and effective educational programs . 

The importance of self-education using computer modern educational technique 

of Influence in the teaching and learning processes . 

The relationship between computer modern educational technique and the 

development of the concept of self- education of the students . 

Found on the role of the computer as a technique developed in the nature of the 

educational activity . 

Research Methodology : 

The use of the experimental method of education , who is studying the 

phenomenon of the researcher introduced a new variable or variables events or 

changes in one or more of the factors factor is based on the design of the 

experimental group approach . The researcher followed the experimental method 

, in order to study the impact of self-education strategy using the computer when 

students first grade secondary . Where exposed to the experimental group of the 

strategy prepared by the researcher . 

Society and the research sample : 

Represent the research community in the first grade students of secondary 

schools of high school eligibility Knight ( Riyadh ) , and the number of the 

sample (37 ) students (18 students) the experimental group , as well as (19 ), a 

student of the control group . Search results showed that self-education strategy 



ك

computer using an active role in the development of the capacities of the 

students through the understanding of physics and understand the concepts and 

physical equations efficiently compared with the traditional method . 

These results confirm the importance of self-education using computer- 

effective contribution to help the learner to acquire scientific knowledge through 

the provision of scientific information is working to increase the learner 's 

interaction with those programs to acquire the necessary skills in the field of 

learning , especially in the understanding of physics . 

The most important recommendations: 

Need to introduce educational programs within the science curriculum as a 

fertile ground for such science , especially physics. 

The possibility of benefiting from the advantages that the advantage of the 

computer in self- education and the teaching of physics , through educational 

software to help students to develop their own abilities . 

The need to reconsider the curriculum according to the data of technological 

development for the introduction of modern technology and means of computer 

and self- education in the teaching and learning processes . 

Drafting and design content material physics and developed to comply with the 

self-education strategies using computers in teaching , training teachers of 

physics on the strategic use of educational field on the use of methods and 

strategies for the use of computers in education , depending on the strategy of 

self-education using computers in teaching physics at the Ministry of Education 

and public education to pervade its usefulness . 
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 تقدير و شكر
 

اخللق  والصالة والسالم على أشرفاحلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال هدانا اهلل إليه ، 

 وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه إىل يوم الدين. –صلى اهلل عليه وسلم  –وأطهرهم سيدنا حممد 

إىل  أهدي مثرة هذا اجلهد املتواضع وفاء وتقديرابعد أن من اهلل علي  باجناز هذا العمل املتواضع ،

 والديت نبع احلنان وعنوان احملبة حفظها اهلل .

 إيل زوجي احلبيب الذي رافقين الدرب اجلميل وعنوان احملبة والتضحية واىل أوالدي األعزاء .و 

الصرح األكادميي العظيم يف جامعة املدنية العاملية  يل إالشكر والعرفان  ال يسعين إال أن أتقدم جبزيل  و

يع أعضاء اهليةة التدريسية بكلية مباليزيا ممثلة بعمادة البحث العلمي والدراسات العليا وكلية الرتبية ومج

املستنرية ومنحي  الرتبية وأخص بالذكر الدكتورة أمل حممود إبراهيم على جهودها الرائعة وإرشاداهتا

ا مين كل ما ، فلهمعلمه ةوعلى سع ميان قطب ،إوالدكتورة  الشرف بقبوهلا اإلشراف على حبثي هذا ،

 معاين االحرتام والتقدير 

 البحث االشكر وعظيم االمتنان لكل من ساهم من قريب أو بعيد يف إجناح هذ كما أتقدم خبالص

                                                                                      الشكر والتقدير كل ما ساعدين يف اخراج هذا البحث العلمي 

 راوية حمدي كحيل /الباحثة 

 



م

 قائمة المحتويات

رقم  الموضوع
 الصفحة

 ل الشكر والتقدير 

 ز ملخص الدراسة بالعربية 

 ى ملخص الدراسة باالجنليزية 

 م قائمة احملتويات 

 1 الفصل األول : خلفية الدراسة

 2 املقدمة 

 1 بحثمشكلة ال

 11 بحثفرضيات ال

 11 بحثأهداف ال

 11 بحثأمهية ال

 11 بحثحدود ال

 11 بحثمصطلحات ال



ن

 11 والدراسات السابقة النظري الفصل الثاني : اإلدب

 22 م الذايت مفهوم التعل

 21 م الذايت أنواع التعل

 23 م الذايت مسات التعل

 21 م الذايت األسس النفسية للتعل

 21 م الذايت خصائص برامج التعل

 23 م الذايت مربرات التعل

 32 م الذايتاملردود الرتبوي ألسلوب التعل

 32 م الذايت العوامل املؤثرة يف التعل

 31 م أساليب التعل

 32 م الذايت الت اليت تواجه تطبيق نظام التعلاملشك

 33 تعريف الربجمية التعليمية 

 33 أهم خصائص الربجمية التعليمية 

 33 تقومي الربجمية التعليمية املستخدمة 



س

 31 دور احلاسوب يف تطوير التعليم وحتديث التعليم 

 31 أهم الربامج احلاسوبية 

 12 مميزات استخدام احلاسوب يف التعليم 

 11 معلم الفيزياء واحلاسب اآليل 

 12 معوقات استخدام احلاسوب يف التعليم 

 12 استخدام احلاسوب يف التدريس 

 13 املعايري الواجب توافرها عند تصميم وإنتاج الربامج التعليمية 

 11 مهارات كتابة املعادالت الفيزيائية 

 13 تصنيف املفاهيم الفيزيائية 

 13 تنمية املفاهيم الفيزيائية 

 13 صعوبات تعلم املفاهيم الفيزيائية 

 13 مهارات حل املسألة الفيزيائية 

 13 صعوبات املسألة الفيزيائية

 11 حمور الدراسات املتعلقة باملفاهيم الفيزيائية



ع

 11 التعليق على حمور الدراسات املتعلقة باملفاهيم الفيزيائية

 11 حمور الدراسات املتعلقة مبهارات حل املسألة الفيزيائية 

 32 التعليق على حمور الدراسات املتعلقة  مبهارات حل املسألة الفيزيائية

 31 حبوث تناولت فاعلية التعليم الذايت 

 33 تعقيب على الدراسات السابقة على التعليم الذايت 

 31 تهإجراءاالفصل الثالث ادوات البحث و 

 31 بحثمنهج ال

 31 التصميم التجرييب

 31 بحثعينة ال

 31 تصميم اإلسرتاتيجية املقرتحة 

 31 مراحل إعداد وبناء اإلسرتاتيجية 

 33 مراحله جتريب اإلسرتاتيجية

 12 االختبار حسب الوزن النسيب ملستويات أهداف االختبارتوزيع أسةلة 

 12 معامالت االرتباط كل سؤال من أسةلة اختبار 



ف

 13 معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات اختبار 

 13 معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات اختبار 

نتائج اختبار "ت " للتعرف إىل الفروق بني اجملموعتني الضابطة 
 والتجريبية اليت تعزى العمر 

13 

نتائج اختبار "ت " للتعرف إىل الفروق بني اجملموعتني الضابطة 
 والتجريبية اليت تعزى ملتغري التحصيل العام

13 

بني  املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت " للتعرف اىل الفروق
 اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف تنمية املفاهيم الفيزيائية.

11 

املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت " للتعرف إىل الفروق بني 
 اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف تنمية املهارات حل املسألة الفيزيائية

11 

للتعرف إىل الفروق بني املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت " 
اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق   متوسطات درجات يف

 البعدي يف اختبار مهارات حل املسألة الفيزيائية
12 

 11 األساليب اإلحصائية

 13 : نتائج الدراسة ومناقشتها رابعالفصل ال

املفاهيم من تنمية ض نتائج اإلجابة عن السؤال األول ومناقشتها عر 
 الفيزيائية

11 



ص

عرض عن ض نتائج اإلجابة عن السؤال األول من مهارات تنمية حل 
 املسألة الفيزيائية ومناقشتها

11 

 11 عرض عن ض نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث والرابع ومناقشتها

 11  بحثالتعقيب على ال

 122 التوصيات 

 122 بحثاملقرتحات ونتائج ال

 123 المراجع

 121 املراجع العربية

 112 املعاجم العربية 

 112 املراجع األجنبية 

 112 املواقع االلكرتونية

 111 قائمة المالحق

 122 اختبار تنمية املفاهيم الفيزيائية

 132 اختبار تنمية مهارات حل املسألة الفيزيائية
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 الفصل األول
 مشكلة البحث ومنهجية معالجتها
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 مقدمة البحث:

ملحوظًا يف جمال تكنولوجيا املعلومات؛ ومن أبرز هذه التطورات ما  تطورا يشهد اليوم العامل يشهد

العامل اليوم يف جمال استخدام يعرف مبجال االتصاالت وثورة املعلومات، ولعل التطورات اليت شهدها 

الربجميات قد فرضت واقعًا جديدًا علي غالبية املؤسسات التعليمية؛ حيث أصبحت هذه املؤسسات 

مسؤولة أمام اجلميع عن تأهيل األفراد ورفع كفاءهتم، وختريج أفراد قادرين علي حتمل املسؤولية، 

والتكنولوجيا بأشكاهلا هي اجملتمع ومنوها املسامهة يف تقدم والتعامل مع مستجدات التكنولوجيا، و 

املطلب األساسي من مطالب العصر، وأصبح التقدم التكنولوجي يدخل يف كل اجملاالت بغض النظر 

عن شكلها ونوعها، فكان للتعليم النصيب الوفري، والكبري يف التطور والتقدم؛ حيث إنَّ الرتبية نظاٌم 

 التفاعل كبرياً ويف حتسن وتطور مستمر.  متكامٌل صمم لصنع اإلنسان السوي؛ فكان

ويواجه التعليم حتوالت وحتديات عديدة نتيجة التغريات االجتماعية، واالقتصادية، والعلمية، 

 -بشكل خاص -وعلى املستوى العريب -بشكل عام   -والتكنولوجيا اليت طرأت على املستوى الدويل

اليت طرأت على اجملتمعات املعاصرة هبدف  األمر الذي جيعله حباجة إىل مواكبة هذه التغريات

 االستجابة هلا ومواجهتها.

ولقد تطورت أساليب التعليم والتعلم يف اآلونة األخرية تطورًا مثريًا خصوصًا بعد ظهور التقنيات 

احلديثة املعتمدة على التعليم، والتعلم اإللكرتوين، وأثر استخدام الربجميات التعليمية يف التعليم؛ حيث 

صت ندوة احلاسوب يف اجلامعات، واملدارس بضرورة التأكيد علي أمهية وضع كل دولة من الدول أو 
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اخلليج العربية لنفسها خطة وطنية معلوماتية واضحة؛ حتدد أهدافها التنموية، وما ينبغي أْن تقوم به 

مية يف مدارسنا . وبالنظر إىل واقع تدريس املواد التعلي(1)من أجل مواجهة حتديات العصر املعلومايت

جند أنَّه يعطي اهتمامًا كبريًا هلدف املعلومات وحتصيلها، كما لو كان هذا اهلدف الوحيد للرتبية، 

فتدريس العلوم ال خيرج عن كونه حشواً ألذهان التالميذ باملعلومات النظرية عن طريق التلقني للتلميذ، 

 املواقف التعليمية، كما أنَّ الوسائل اليت والذي جيعله مستقباًل ملا عليه، ويتخذ موقفًا سالبًا يف

يستخدمها املعلمون حمدودة مما يقلل من كفاءة العملية الرتبوية، كما أنَّ أسلوب السرد واإللقاء الذي 

املعلمون قد أصبح غري قادر  على جماراة التحديات اليت تواجهه يف عمله، ويف أدائه من قبل يتبعه 

الرتبوية األخرى، بل ومن الطالب نفسه الذي يتوقع من مدرسه لوسائط وسائل اإلعالم املختلفة، وا

. كما أنَّ أحدَّ أهم أهداف تعليم الفيزياء، واليت هي فرع من العلوم يف املرحلة الثانوية، (2)أداًء أفضل

فيزياء هو تعليم الطالب مهارات كتابة املعادالت الفيزيائية وتطبيقاهتا احلسابية، ذلك ملا حتتويه مادة ال

من مشكالت فيزيائية تتطلب من الطالب اكتساب املهارات األساسية، حللها واإلفادة من دراستها 

يف اكتساب جوانب تعلم أخرى كالتحصيل الدراسي، واالجتاهات حنو دراسة الفيزياء ومهارات بناء 

وألمهية جانب وصياغة املعادالت الفيزيائية، هبدف أحداث تعليم شامل ويفيد الطالب يف حياهتم، 

تعلم املهارات وصياغة املعادالت الفيزيائية وإجراء العمليات احلسابية؛ وذلك لتغلب على صعوبة 

تعلمها من جانب طالب املرحلة الثانوية؛ لذلك كان ال بد أْن تنمى هذه املهارات من خالل صول 
                                                           

 ( ، الرياض . 33( : ندوات ومعارض . مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ، ع )  1113رسالة اخلليج العريب ، )   (1)

 ، القاهرة : مكتبة النهضة املصرية . 2( : طرق تدريس الغة العربية والرتبية الدنية ، ط 1111(  ابراهيم عطا ، )2)
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العصر احلايل من تفجر املتعلم ذاته للمعرفة باستخدام تطبيقات تكنولوجية حديثة، وذلك ملا به 

 خيتار أن املعلم على ( أنه جيب1122الغنيم ) املعرفة وثورة االتصاالت وتبادل املعلومات.ويذكر

 يؤكده ما وهذا وتقوميه، الدرس أهداف حتقيق أجل من حمدده وواضحة وظيفة ألداء الرتبوية التقنيات

 يف إجيايب تأثري ذات احلديثة، التقنيات كإحدى اآليل احلاسب إىل تقنية أشار ( حني2223احلذيفي)

 يف أمهيتها أثبتت؛ تعليمية كوسيلة التعليم جمال احلايل العصر وقد دخلت يف املعاصر، اإلنسان حياة

 الدول يف املعاصرة التعليمية االجتاهات فإن لذا األخرى؛ الوسائل التعليمية جانب إىل اجملال هذا

 الربامج إجناز يف واجملدية والسريعة احلديثة، األساليب من باعتبارها وأسلوباً  تقنيةً  اعتمدهتا املتقدمة

 أهدافها.  وحتقيق التعليمية،

 وزيادة الذايت التعلم على احلديثة الرتبوية االجتاهات تأكيد يف تعليمية كوسيلة احلاسوب ويربز دور

 واحتياجاته، الفرد قدرات مع ليتماشى التعليم تفريد إىل احلاجة وتزايد تعلمه، عن مسؤولية الفرد

 برجمه يف تسمح هائلة إمكانات من احلاسوب به يتمتع ملا نظراً  املتعلمني بني الفروق الفردية ومراعاة

 عملية يف املباشر التفاعل جو  من وتوفري ومنطقياً، سيكولوجياً  متتابعة بصورة احملتوى التعليمي

 . (1)التعلم

وقد تطورت أساليب استخدام احلاسب يف التعليم، وأصبح االهتمام اآلن منصبًا على تطوير 

األساليب املتبعة يف التدريس باستخدام احلاسب أو استحداث أساليب جديدة ميكن أْن يسهم من 
                                                           

االتصال والتكنولوجيا يف التعليم ، الطبعة األوىل ، عمان ، دار الفكرللطباعة ( : وسائل  1113(  عبد احلافظ سالمة ، ) 1)
 والنشر والتوزيع  .
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خالهلا احلاسب يف حتقيق ودعم بعض أهداف املناهج الدراسية، إال أنَّ استخدامه يف تدريس مجيع 

واد الدراسية والسيما يف العلوم وغريها من املواد، وهنا  الكثري من الربجميات التعليمية إضافة إىل أن امل

بعض الربجميات التعليمية العربية املتوفرة حاليا وهلا خصائص علمية وتربوية كثرية يف تصميمها، 

يف التعليم مستمر دون  ومعمولة لتناسب طالبنا ومعلمينا ومناهجنا، وقد يرجع ذلك إىل أن التطور

توقف، وجيب هنا على القائمني باملؤسسات الرتبوية مواكبة هذا التقدم من خالل توفري اخلربة، 

والتخصصات من أجل جعل هذا التعلم صحيحاً وسليماً، ويؤدي الغرض املطلوب؛ ومنها التعليم من 

 خالل اإلنرتنت.

حلماس لدى املتعلم، وتوجد عنده التشويق من مسات هذه التقنيات أهنا تثري الرغبة، وتلهب ا
 . (1)واالندفاع الداخلي حنو التعلم

 إن أكرب قوة تعليمية تكمن يف أجهزة احلاسوب، هي القدرة على مراعاة الفروق الفردية :
ع حاجة الطالب إال إذا قام ال يتكيف ماملعلم التكيف وفق حاجة الطالب، يف حني أنَّ 

صية التكيف بتدريس طالب  واحد ؛ فيتكيف تبعًا لتفاعل ذلك الطالب واستجاباته، لكن خا
يف الصفوف املدرسية املعروفة؛ وذلك بسبب كثرة الطالب املعلم وجودها من قبل  هذه يقل

القدرة والطاقة على توفري بيةة تعليمية قابلة للتكيف مع احلاسوب  فيها، يف حني تتوافر يف 
  . (2)احلاسوبجلهاز املستخدم حاجة املتعلم الفرد 

                                                           

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. رسالة احلاسوب الثانوي حنو مادة األول الصف ( :  اجتاهات طلبة 1111ريا عامر اجلابري  )(1)
 ماجستري غري منشورة،اجلامعة األردنية،عمان،األردن..     

 ( : استخدام احلاسوب يف التعليم . األردن : دار الفكر للطباعة والنشر . 2222ابراهيم الفار  ) (2)
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  ذلك اجلهاز يف التعليم، من خالل استخدام تلبية حلاجات املتعلمني، وذلك عن طريق
احلاسوب الربجميات التعليمية، ذات اإلعداد الرتبوي، حيث يقول: بوساطة جهاز استخدام 

اليت  يف دراسة املادةأطول يتعلم الطالب حسب قدراهتم، فهم قادرون على قضاء وقت 
، م اإلسراع يف دراسة املادة امليسر فهمهاحيتاجها كل منهم ليتمكن منها، ويستطيع كل منه

ميكن أن يتفرغ الطالب املتعلم للمادة العالجية إن كان يف حاجة إليها، احلاسوب وبوساطة 
 متقدمة اعتماداً على استجابات ذلك الطالب.  وميكنه أْن يقفز إىل مادة تعليمية 

  :إنَّ التباين بني طالب الصف تحييد عناصر الخوف والرهبة والخجل من نفس المتعلم
الواحد يف خصائص كثرية مثل: الذكاء، وسرعة الفهم واإلبداع، وحجم اجلسم، والنطق 
السليم، وغري ذلك من املزايا الفردية ال بد وأن تؤدي إىل تكوين عنصر  أو أكثر من العناصر 

فقد يكون لدى  السلبية؛ كاخلوف، أو الرهبة، أو اخلجل، أو الرتدد عند كثري من الطالب.
أحد الطالب صعوبة يف نطق بعض األحرف فيخجل أو يرتدد، كما أن مثل هذه العناصر 

أجهزة احلاسوب، ونتيجة لألثر اإلجيايب الستخدام استخدام السلبية ختتفي متامًا عند 
 .احلاسوب 

  :بالرغم من أنَّ املادة اليت حتويها إثراء المادة التعليمية بالخبرات والمعلومات والتجارب
الربجميات التعليمية قد تكون غنية يف احملتوى والتصميم واإلخراج والشمول والدقة واحلداثة؛ 

ة يف احملتوى واألسلوب، كما أنَّ إال أنَّ التغذية الراجعة امليدانية ال بد وأن تثري تلك املاد
تنفيذ تلك الربجميات من قبل جمموعات خمتلفة من طالب الفةات املستهدفة، وإخضاعها 
ملراقبة وتقييم عدد  من مدرسي تلك املادة، وحتليل النماذج املرافقة لتلك الربجميات من قبل 

ى تلك املواد، ويؤدي إىل جلان خمتصة مسؤولة يف املؤسسات التعليمية؛ ال بد وأْن ينعكس عل
خاصة يف الطبعات اجلديدة احملدثة لتلك العرض؛ حتسينها يف كل من احملتوى، وأسلوب 

 الربجميات.

 استخدام : وهذا يعود إىل امليزات السابقة الذكر ألثر انهماك الطالب في عملية التعلم
والتعلم، سواء كان التعلم فرديًا أم على شكل جمموعات، ويعد التعليم يف عملييت احلاسوب 
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إتقان العمل، وحل املشكالت، وتطوير القدرات اإلبداعية،  مصادر مصدرًا من احلاسوب 
 كذلك يساعد على حتسني النتاجات املعرفية واالنفعالية .

 التدريب والممارسة:

ب، منطًا متميزًا من التفاعل بني الطالب واحلاسوب؛ حبيث توفر الربامج التعليمية باستخدام احلاسو 
، مثَّ يعطيه تعزيزًا على شكل تأكيد لصحة إجابة بشكل  احلاسوب يستجيب الطالب إىل  سريع 

راجعة، وإذا ما أخطأ الطالب عند استجابته، فعندئذ إما أن يعطي الطالب فرصة أو الطالب، كتغذية 
أكثر، لتصحيح اإلجابة، أو حيدث نوعًا من التفريع، من أجل الرجوع إىل املادة؛ للتمكن منها 
وفهمها قبل استمرار التدريب.عدم توافر اخلربات الالزمة يف مدارس اململكة العربية السعودية علي  

ة استخدام احلاسوب يف شرح وتوصيل املعلومة يف مادة الفيزياء باستخدام احلاسوب؛ لذا كان ال كيفي
من خالل ما سبق ميكن القول أنَّه يوجد قصور . (1)بد من إجراء العديد من الدراسات يف هذا اجملال

ية؛ مما يربز احلاجة يف استخدام األساليب التدريسية احلديثة يف تنمية مهارات كتابة املعادالت الفيزيائ
 .إىل إسرتاتيجيات مالئمة لتنمية مهارات كتابة املعادالت الفيزيائية لدى طالب املرحلة الثانوية

 

 

  

                                                           

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. رسالة احلاسوب ة الثانوي حنو ماداألول  ة الصف( :  اجتاهات طلب1111ريا عامر اجلابري  )(1)
 ماجستري غري منشورة،اجلامعة األردنية،عمان،األردن، مرجع سابق.     
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 : بحثالمشكلة 

أطالعي علي جمموعة من الدراسات السابقة احمللية والعربية اليت خالل من انبثقت مشكلة البحث 
 الفيزياء للمرحلة الثانويةأشارت اىل وجود ضعف يف مستوى حتصيل الطالبات والطالب يف مادة 

الحظت ضعفا يف حتصيل ل التدريس م ( اضافة اىل ذلك ومن خالل عملي  يف جما 1111نشوان ) 
وصعوبة حل  ة وصعوبة حتديدها واخللط بينهاالفيزيائية املقرر الطالبات ملادة الفيزياء لكثري من املفاهيم 

و الحظت أيضا من خالل مشاركة زمياليت املعلمات للمرحلة الثانوية يف املدرسة  املعادالت الفيزيائية 
علي كيفية استخدام األساليب احلديثة يف شرح املادة وذلك  أنَّ هنا  قصوراً يف اخلربات الالزم توافرها

 من خالل اعتمادهم علي الكتاب املدرسي فقط. 

ومن هنا قمت بعمل استبيان علي الطالبات واملعلمات عن عوامل ضعف الطالبات املرحلة الثانوية يف 
 حتصيل مادة الفيزياء من حيث املفاهيم وحل املعادالت الفيزيائية .

جراء دراسة ميدانية بغية الوقوف على املشكالت والصعوبات اليت تواجه الطالبات يف قمت با
فكان آلراء الطالبات أمهية  ،لصفوف متنوعة  الفارسمدرسة  دراستهم مادة الفيزياء ومت االستبيان يف

  كبرية وإلجاباهتم الصادقة أبلغ األثر يف طروحات هذا البحث. 
  ى الطالبات . ومن األسةلة اليت مت طرحها عل

  ـ ماهي الصعوبات اليت تعانيها يف دراسة مادة الفيزياء؟ 
  ـ ماهي الطريقة اليت تتبعها يف دراسة مادة الفيزياء؟ 

  ـ برأيك ماهو األسلوب املفضل إتباعه من قبل املدرسه؟ 
  ـ هل ساعات التدريس كافية ألحباث الكتاب املدرسي؟ 

  وراً يف فهم الدرس وكذلك الدورات اخلاصة؟ ـ هل عدد الطالب يف الصف يلعب د
من خالل هذه األسةلة حصلنا على اجابات خمتلفة يف نقاط خمتلفة بلغ عدد الطالبات الذين أجابوا 

  طالبة.  12على أسةلة االستبيان علي 
  وكانت النسب املةوية لإلجابات املختلفة كمايلي: 



 

9



  % 31ـ الصعوبات: ـ ضخامة املنهاج 
  % 31عدد طالب الصف ـ كثرة 

  % 12رب تـ عدم اجراء جتارب عملية يف املخ
  % 31ـ أسلوب املدرس وعدم كفاءته 

  % 13ـ صعوبة تطبيق النظري يف حل املسائل 
  %. 22/الطالب الحيب املادة ـ يريد ملخص ـ ضيق الوقت( ةـ أسباب خمتلفة ) ذاتي

وحل أسةلة الدرس ومتارينه ومسائله والبعض جيد ـ دراسة املادة تعتمد على الفهم مث حفظ الدرس 
  صعوبة يف الدراسة فيحفظ بصماً. 

  ـ األسلوب املفضل: اجراء جتارب عملية واحلوار مع الطالب. 
  ـ ساعات التدريس غري كافية. 

  ـ كثرة الطالبات تؤثر سلباً على سري الدرس وكذلك الدورات اخلاصة تؤثر سلباً بالفوضى يف الصف. 
  تبيان ملدرسي املادة: اس

البد يل أن أتوجه بالشكر لكل املربني األفاضل الذين مشلتهم باستبياين فقد كان آلرائهم دور هام يف 
  قيمة هذا البحث العلمية ومن أهم ماطرح يف استبيان املدرسات: 

  ـ ماسبب معاناة نسبة عالية من طالباتنا يف مادة الفيزياء؟ 
  حل مثمر للطالب؟  ـ هل اتباع دورات خاصة

  ـ ما الدور الذي تلعبه البيةة ) بيت ـ مدرسة ـ صف( يف دراسة املادة؟ 
  ـ ماكيفية التغلب على مشكلة الدورات اخلاصة املتزايدة وتأثريها السليب يف الصف؟ 

  ـ هل الكتاب مبا حيويه من مسائل ومتارين وأسةلة كاف لتحقيق النجاح؟ 
  ؟ ةيلية للمدرسـ ماأمهية الدورات التأه

  يف دراسة مادة الفيزياء؟  املشكالتالتغلب على  اتستطيع الطالبـ كيف ت
  ـ ما الطريقة األجنح لدراسة مادة الفيزياء؟ 

  جابات وكان منها: اإلتعددت اآلراء و 
  ـ املعاناة سببها الضعف املرتاكم يف الصفوف السابقة والضعف يف مادة الرياضيات 

  وعدم خربة القائمني عليها.  إليها املخابر وقلة التوجه لي استخدام التدريب ع ـ ضعف
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ـ العدد الكبري لطالب الصف يف غرفة جدراهنا مملوءة رسومات وكتابات وعدم نظافة النوافد له وقع 
  سيء على الطالب واألساتذة معاً. 

  . واملدرسة الدورة بالتشتت بني انفسه اتعاين منها الطالبـ الدورات اخلاصة ت
التغلب على الصعوبة اليت على ـ انتباه األهل لدراسة الطالب وأوقاهتا وتوفري جو مناسب وتشجيعه 

  جيدها. 
منعهم من الدورات وقلة عدد  وبالتايل رات اخلاصة بتحسني رواتب املدرساتـ نتغلب على الدو 

  الدورات. جراء التجارب العملية كلها تساهم بالقضاء على إبالصف و  الطالبات
  يصال املعلومة للطالب. إـ إن الكتاب مساعد جيد للفهم و 

  تباع دورة تأهيل تربوي وتقنيات علمية. إـ على املدرس 
لبحث عن جمموعة يف مادة الفيزياء فكان البد من ا درساتاملشكالت اليت يعاين منها املهذه بعض 

   الطالبات علي رفع التحصيل العلمي .البات علي فهم مادة الفيزياء مما يساعد حلول تساعد ط
ومما زادين إصراراً؛ فقد الحظت اجلهود املتزايدة اليت تبذل عاملياً يف السنوات األخرية بغرض إدخال  

تقنية الربامج احلاسوبية يف املناهج الدراسية؛ لكي ال يشعر الطالب بالفجوة بني املدرسة والواقع الذي 
إلعالم املرئي يومياً، وعليه جاءت الفكرة وأثرها على مستوى الثقافة يعيشه، والذي يراه من خالل ا
 العلمية للصف األول ثانوي. 
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 :وفي ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابة على السؤال الرئيس التالي

المرحلة فاعلية إستراتيجية مقترحة في تنمية مهارات المعادالت الفيزيائية لدى طالب  ما
 ؟ الثانوية

 ويتفرع من السؤال الرئيس السابق عدداً من األسةلة الفرعية التالية:   

  ما املفاهيم الفيزيائية الواجب تنميتها لدى طالبات الصف األول الثانوي ؟ .1

يف حل  لفيزيائية الواجب تنميتها لدى طالبات الصف األول الثانوية ما املهارات التعليمية ا .2
 ؟واليت تتمثل يف فهم القوانني الفيزيائية الفيزيائية  املسائل

 ما مدى سيطرة طالبات الصف األول ثانوي على مهارات كتابة املعادالت الفيزيائية ؟ .3

ما األسس واإلجراءات اإلسرتاتيجية املقرتحة لتنمية مهارات املعادالت الفيزيائية لدى طالب  .1
 املرحلة الثانوية ؟

اإلسرتاتيجية املقرتحة يف تنمية مهارات حل املعادالت الفيزيائية لدى طالبات ما فاعلية  .1
 الصف األول الثانوي ؟

 :فرضيات الدراسة

ذات داللة إحصائية يف املستوى املعريف األول )مستوى التذكر( بني اجملموعة  وجد فرقيال  -1
 التجريبية، واجملموعة الضابطة.

يف املستوى املعريف الثاين )مستوى الفهم( بني اجملموعة ذات داللة إحصائية  وجد فرقي -2
 التجريبية، واجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبيـة.
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ذات داللة إحصائية يف املستوى املعريف الثالث )مستوى التطبيق( بني اجملموعة  فرق يوجد-3
  التجريبية، واجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبيـة.

 : بحثالأهداف 

 :وتتمثل أهداف البحث فيما يلي 

 إثراء الثقافة العلمية بتطبيقات الربامج احلاسوبية لطالبات الصف األول الثانوي. -1

 حتديد قائمة املفاهيم الفيزيائية الواجب تنميتها لدى طالبات الصف األول الثانوي. -2

 الصف األول الثانوي.بناء مهارات حل املسألة الفيزيائية الواجب تنميتها لدى طالبات   -3

 إعداد إسرتاتيجية بالوسائط املتعددة يف مادة الفيزياء للصف األول ثانوي . -4

التعرف علي أثر إسرتاتيجية بالوسائط املتعددة يف تنمية املفاهيم الفيزيائية لدى طالبات  -5
 الصف األول الثانوي.

املعادالت الفيزيائية لدى الكشف عن أثر فعالية إسرتاتيجية مقرتحة يف تنمية مهارات كتابة  -6
 طالب املرحلة الثانوية.

 :أهمية البحث 

 :األهمية النظرية

احلالية يف تناوهلا جانباً يكشف عن فاعلية إسرتاتيجية قائمة على التعليم الذايت،  تكمن أمهية البحث
إضافة إىل الرتاث  الفيزيائية، ويعد هذا البحثواستخدام احلاسوب يف تنمية مهارات كتابة املعادالت 

يف تكنولوجيا التعليم، وخاصة يف الدول العربية اليت مل تزل يف حاجة إىل املزيد من البحوث  -الرتبوي
  يف هذا اجملال؛ وبالتايل ميكن حتديد أمهية دراسة مشكلة البحث يف النقاط التالية:
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 خطط التطوير. مساعدة القائمني على تطوير املناهج يف إدخال الربامج احلاسوبية ضمن .1

توجيه أنظار الباحثني إىل إجراء دراسات مماثلة علي املقررات األخرى؛ للعمل على تطوير  .2
 وتدوير املناهج؛ للحاق بركب الثورات العلمية.

أسلوب بناء الربامج التعليمية وفق املعايري املنظمة الذي قد يفيد املعلمني يف ر البحث وفي .3
 ة.استخدام أحدث األساليب التعليمي

جمموعة من املهارات حل املسألة اليت قد تساعد طالب الصف األول الثانوي  يوفر البحث .1
 على ختطي بعض املصاعب اليت تواجههم.

اختبار للمفاهيم للفيزيائية، واختبار ملهارات حل املسألة الفيزيائية اليت قد  يوفر البحث .1
 يستفيد منها معلمو الفيزياء.

 األهمية التطبيقية :

ة االعتماد على برامج تدريبية باستخدام إسرتاتيجية التعليم بالكمبيوتر؛ وذلك من إمكاني .1
خالل البحث لتنمية مهارات حل املعادالت الفيزيائية مع طالبات الصف األول الثانوي يف 

 مادة الفيزياء.

 املسؤولني على إعداد املناهج التدريبية والتدريسية يف التعليم قد يلفت نتائج هذا البحث .2
وتوعيهم إىل استخدام الكمبيوتر، وتوعيهم إىل أمهية استخدام اجللسات التدريبية باستخدام 

 الربامج احلاسوبية؛ لتنمية مهارات حل املعادالت الفيزيائية.

احلالية اجملال أمام الباحثني إلجراء دراسات مشاهبة يف مراحل تعليمية  ميكن أن يفتح البحث .3
 .أخرى وقطاعات تعليمية خمتلفة
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 :منهج البحث 
 -احلالية للكشف عن أثر املتغري املستقل لباحث املنهج التجرييب يف البحثسوف يستخدم ا     

لدى طالبات الصف  -مهارات كتابة املعادالت الفيزيائية -اإلسرتاتيجية املقرتح علي املتغري التابع
 األول ثانوي بكل دقة وكفاءة.

 :هيكل البحث 

 .بحث مقدمة ال .1

 .مشكلة البحث  .2

 .فروض البحث  .3

 .أهداف البحث  .1

 .أمهية البحث  .1

 .منهج البحث  .3

 .حدود البحث  .3

 .مصطلحات البحث  .1

 : تقسيمات البحث

 .: املدخل إىل البحث الفصل األول 

 الفصل الثاين : األدب النظري والدراسات السابقة.

 .الفصل الثالث : إجراءات البحث 
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 .الرابع: عرض النتائج وتفسريها وتوصيات البحث الفصل 

 :لبحث حدود ا

 :الحدود البشرية -1

تتحدد احلدود البشرية للدراسة احلالية يف طالبات املرحلة الثانوية يتحدث البحث علي عينة عددها 
 سنة. 13( طالبًة يف كل فصل متتد أعمارهن الزمنية من 37)

والثانية ضابطة  الدراسة ( طالبةً 18جتريبية تتكون من )تقسيم العينة إىل جمموعتني؛ إحدامها  -2
 ( طالبًة.11وتتكون من )

 التابعة إلدارة تعليم مدرسة الفارس األهلية سيتم تطبيق الدراسة احلالية على  الحدود المكانية: -3
 مدنية الرياض.

 : الحدود الزمانية -4

 م. 2211خالل الفصل الدراسي الثاين عام سيتم تطبيق الدراسة احلالية 

 الحدود الموضوعية : -5

 املعادالت الفيزيائية .مادة الفيزياء من حيث املفاهيم و 

   :بحث مصطلحات ال

( ويف معجم املنجد يف  311ه، ص  1121، ف يف كل ما هو فاعل ) أنيس لغوياً: وص الفعالية
 كون الشيء يؤدي إىل نتائج.(  1121م، ص  2221اللغة العربية املعاصرة ) 
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الفعالية اصطالحاً: هي مدى األثر الذي ميكن أْن حتدثه املعاجلة التجريبية باعتبارها متغرياً مستقالً يف 
كما يعرف بأنه مدى أثر عامل أو بعض العوامل سيتم تطبيق الدراسة اخلالية   أحد املتغريات التابعة

 هـ (. 1121ة ) شحاتة والنجار، املستقلة على عامل أو بعض العوامل التابع

 العالقة بني األشياء احملققة وبني كمية املدخالت املستخدمة.

 التعريف اإلجرائي:

هي قدرة اإلسرتاتيجية املقرتحة علي حتقيق نتائج ذات داللة إحصائية فيما يتعلق يف تنمية مهارات  
االختبارين القبلي والبعدي هلذا  كتابة املعادالت الفيزيائية، وتقاس إجرائيا بدرجة الطالبات يف

 الغرض.

 إستراتيجية:

إسرتاتيجية: تعرف بأهنا فن تنسيق القوى العسكرية والسياسية واالقتصادية واملعنوية يف زمن احلرب 
 بغية إحراز النصر ) املعجم الرائد (. 

يُط َوحَتِْديُد الَوَساِئِل الَّيِت جيَُِب األْخُذ وهي ) مصدر صناعي ( ِمَن الُفُنوِن الَعْسَكرِيَِّة َويـُْقَصُد هِبَا التَّْخطِ 
 هِبَا يف الِقمَِّة َوالَقاِعَدِة لَِتْحِقيِق األهداف الَبِعيَدِة، وُتْستَـْعَمُل أْيضاً يف اخِلطاِب السِّياِسيِّ .

 الغني(. ) المعجم: 

 . إْستراتيجيَّة: 0

 فن وعلم وضع ُخطط احلرب وإدارة العمليَّات احلربيَّة.  - 1

ُخطَّة شاملة يف أي جمال من اجملاالت" وضعت احلكومة إسرتاتيجيَّة مستقبليَّة للنهوض  - 2
 باالقتصاد القومّي". 
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 اللغة العربية المعاصر(.  )المعجم:

 التعريف اإلجرائي:

احلالية بأهنا خطوات إجرائية منتظمة، متسلسلة، شاملة،  ميكن تعريف ) اإلْسرتاتيجيَّة ( يف الدراسة
مرنة، ومراعية خلصائص الطالبات، وهي متثل الواقع احلقيقي ملا حيدث يف الصف لتحقيق 

 األهداف التعليمية.

 . التنمية: 4

 التنمية لغوياً: تدل التنمية لغة على الزيادة والنماء والكثرة والوفرة.

ا ينمو مناء، أما لفظ ) النمو ( فإنه يعين الزيادة زمنه ينمو منواً؛ فالنماء يعين التنمية من من" لفظ يشتق
 . (1)أن الشيء يزيد حاالً بعد حال من نفسه، ال باإلضافة إليه

 التعريف اإلجرائي:

ميكن تعريف ) التنمية ( يف الدراسة احلالية بأهنا انبثاق ومنو كل اإلمكانيات والطاقات الكامنة يف 
الطالبات بشكل كامل ومتوازن على حدٍّ سواء؛ حيث يستطيعوا حل املعادالت الفيزيائية كل يوم 

 أفضل وأسرع من اليوم الذي قبله.  

 المهارة:

 مفهوم المهارات في اللغة: 

 . (1)يف اللغة: مجع مهارة. واملهارة هي احلذق يف الشيء، واإلحكام له، واألداء املتقن له املهارات

                                                           
(1)http://azizelkachouani.canalblog.com/archives/2008/03/27/8493248 
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 : مفهوم المهارات في االصطالح التربوي

، وهي: " القدرة «" هي السهولة والدقة يف إجراء عمل من األعمال، وهي تنمو نتيجة لعملية التعلم
 هد والوقت وحتقيق األمان" على أداء عمل معني بإتقان، مع االقتصاد يف اجل

 التعريف اإلجرائي:

ميكن تعريف ) املهارة ( يف الدراسة احلالية بأهنا قدرة الطالبة على كتابة املعادالت الفيزيائية بأقل وقت 
 .  ممكن وبدقة وإتقان عال 

 المعادالت الفيزيائية: 

ة، وهو القاعدة األساسية ملختلف العلوم ( املعرفة الطبيعية"؛ وبالعربية علم الطبيعاإلغريقيةالفيزياء )من 
واة، والذرة واجلزيةات، فهو يقدم التفاصيل العميقة لفهم كل شيء بدءاً باجلسيمات األولية إىل الن

واخلاليا احلية، واملواد الصلبة، والسائلة، والغازات، والبالزما )احلالة الرابعة للمادة( والدماغ البشري، 
واألنظمة املعقدة، والكمبيوترات السريعة، والغالف اجلوي، والكواكب والنجوم، واجملرات، والكون 

 لي (.، مشس الدين ع1نفسه )كتاب الفيزياء العامة 

 التعريف اإلجرائي:

ميكن تعريف )املعادالت الفيزيائية ( يف الدراسة احلالية بأهنا قدرة الطالب علي حل املشكلة اليت 
أثناء حل املسائل الفيزيائية، واليت حتتاج منه أْن يفكر يف إجياد طريقة احلل املناسبة بكل  يف  تواجهه 

، وتقاس بالدرجة اليت   حيصل عليها الطالب.كفاءة، وإتقان عال 

                                                                                                                                                                                     

(1)http://www.zahran.org/vb/zahran 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://www.zahran.org/vb/zahran
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 يهدف هذا الفصل إىل تناول حمورين رئيسني:
 م الذايت واستخدام احلاسوب.إلسرتاتيجية املقرتحة، وهو التعل: ما تقوم علية ااألول
 كتابة املعادالت الفيزيائية.  : مهاراتالثاني

 :مفهوم التعلم الذاتي
 -على الباحثني، حيث إنَّ العلماء مل جيمعواامليسرة األمور ديد مفهوم التعلم الذايت من يعدُّ حت      

على تعريف شامل للتعلم الذايت؛ فقد تعددت تعريفاته بتعدد املدارس الرتبوية  -حىت اآلن
اإلضافات اليت قام هبا املمارسون والباحثون لتعريف التعلم  والسيكولوجية، كما توجد بعض

الذايت تأسيسًا على خرباهتم العلمية وجتارهبم، ومما زاد األمر تعقيداً، باإلضافة إىل وجود خلط 
بني مفهوم التعلم الذايت وطبيعته وأساليبه، وبني بعض املفاهيم األخرى مثل تفريد التعليم؛ لذلك  

 اض بعض تعريفات التعلم الذايت.كان البد من استعر 
 ىل أن التعّلم الذايت: ( ا Rowntree)  وقد أشار رونرتي

هو النشاط التعليمي الذي يتم عن طريق قيام املتعلمني بتعليم أنفسهم بأنفسهم عن طريق التعليم 
 املربمج، أو أي مواد تعليمية أخرى لتحقيق أهداف واضحة دون تدخل املدرس. 

 :إنَّ التعّلم الذايت   ويقول حسن جامع
هو األسلوب الذي مير به املتعلم على املواقف التعليمية املتنوعة بدافع من ذاته وتبعًا مليوله ليكتسب 
املعلومات، واملهارات، واالجتاهات؛ مما يؤدي إىل انتقال حمور االهتمام من املعلم إىل املتعلم، 

مىت ينتهي؟ وأي الوسائل والبدائل خيتار؟ مث ذلك أن املتعلم هو الذي يقرر مىت وأين يبدأ؟ و 
 يصبح مسؤوالً عن تعلمه، وعن النتائج والقرارات اليت يتخذها. 

 : ( أنَّ التعّلم الذايت  3: ص1111ويرى ) زيتون، 
هو النشاط التعلمي الذي يقوم به املتعلم مدفوعًا برغبته الذاتية هبدف تنمية استعداداته، وإمكاناته، 

تجيبًا مليوله واهتماماته مبا حيقق تنمية شخصيته وتكاملها، والتفاعل الناجح مع وقدراته؛ مس
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جمتمعه عن طريق االعتماد على نفسه والثقة بقدراته يف عملية التعليم والتعلم، وفيه نعلم املتعلم  
 . (1)كيف يتعلم؟ ومن أين حيصل على مصادر التعلم؟

 : ( 1131يعرف أمحد ذكى بدوي )
 على اعتبار أنه أسلوب التعلم الذي يستخدم فيه الفرد من تلقاء نفسه الكتب أو التعلم الذايت

اآلالت التعليمية أو غريها من الوسائل، وخيتار بنفسه ومدى دراسته، ويتقدم فيها وفقًا ملقدرته 
 . (2)بدون مساعدة املدرس

 أنواع التعّلم الذاتي:
إعداد املعلم: يتم حتديد أهداف التعلم لكل فرد استخدام الكتاب املقرر مبصاحبة مواد مطبوعة من 

يف ضوء ارتباطها بأجزاء معينة من حمتوى الكتاب، وتفيد املواد املطبوعة اليت أعدها املعلم يف توجيه 
املتعلم يف دراسته ألجزاء وفصول الكتاب، كما تتضمن أسةلة للمراجعة وأخرى للتقومي الذايت ملا 

 .(3)(حيققه املتعلم من تعلم ومنو
 التعلم الذاتي المبرمج: -1

باكتساب قدر من املعارف،  يتمُّ التعلم الذايت املربمج بدون مساعدة من املعلم، ويقوم املتعلم بنفسه
يديه من خالل وسائط وتقنيات التعلم  واملهارات، واالجتاهات، والقيم اليت حيددها الربنامج الذي بني

حلاسوب أو على أشرطة صوتية أو مرئية يف موضوع معني أو ) مواد تعليمية مطبوعة، أو مربجمة على ا
الربامج الفرص أمام كل متعلم ألن يسري يف دراسته وفقاً لسرعته  مادة أو جزء من مادة (، وتتيح هذه

الذاتية مع توافر تغذية راجعة مستمرة، وتقدمي التعزيز املناسب لزيادة الدافعية، وظهرت أكثر من 
 الدراسية.لربجمة املواد  طريقة

                                                           
(1)www. jewar.com 

(2)www.eladabworld.org  

(3)www.eladabworld.org  

(2  )www. Jewar.com  

 

http://www.eladabworld.org/
http://www.eladabworld.org/
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املادة الدراسية إىل أجزاء تسمى كل منها إطاراً، وتتواىل يف  : وتقوم على حتليلالبرمجة الخطية -أ 
حبيث يفكر املتعلم، ويكتب إجابته، مث ينتقل إىل اإلطار التايل؛ حيث  خط مستقيم وتقدم األسةلة

 . الصحيحة مث يتابع وهكذا جيد اإلجابة
تتصل بإطارات فرعية تضم أكثر من فكرة، ويكون السؤال  ا اإلطارات: وهنالبرمجة التفريعية -ب 

من منط االختيار من متعدد، واملتعلم خيتار اإلجابة؛ فإذا كانت صحيحة يأخذ اإلطار التايل يف 
التتابع الرئيس، وإذا كانت اإلجابة غري صحيحة يأخذ اإلطار الذي يفسر له اخلطأ من بني 

إلطار عمل حماوالت أخرى الختيار اإلجابة الصحيحة، وبعد املرور  الفرعية، مث يوجه اإلطارات
 اإلطار العالجي يعود إىل اإلطار الرئيس.  على

 مآخذ على هذه الطريقة: 
 السيطرة اللفظية على املادة التعليمية.  -
 إلغاء تفاعل الفرد مع اجلماعة.  -
  ( 2). املتعلمنيتقدمي خربة واحدة وعدم التجديد واالبتكار لدى  -
 التعلم الذاتي بالحاسب اآللي: -2

يعدُّ احلاسوب مثالياً للتعلم الذايت، يراعي الفروق الفردية، والسرعة الذاتية للمتعلم، وتوجد برامج كثرية 
                      .  إلرشاد املتعلم، واإلجابة عن أسةلته يف ميدان اختصاصه وبرامج األلعاب متخصصة

 ات ومهارات عديدة ( مبستويات خمتلفة عندما يتقن املستوى األول ينتقل للمستوى الثاين.) معلوم   
 النقد الموجه لهذه الطريقة:

  .ارتفاع تكلفة األجهزة والربامج 
  .إغفال اجلانب اإلنساين 
 (1)التفاعل بني املتعلم واجلهاز . 

 التعلم الذاتي بالحقائب والرزم التعليمية: -3
ظيم؛ يقرتح جمموعة من األنشطة والبدائل التعليمية اليت تساعد )برنامج حمكم النت احلقيبة التعليمية

على حتقيق أهداف حمددة، معتمدة على مبادئ التعلم الذايت الذي ميّكن املتعلم من التفاعل مع 
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تعليمية منظمة  املادة حسب قدرته بإتباع مسار معني يف التعلم، وحيتوي هذا الربنامج على مواد
 .(1)ابطة مطبوعة أو مصورة، وحتتوي احلقيبة على عدد من العناصرومرت 
 : التعلم بالمراسلة -4

يتخذ هذا األسلوب جمموعة من األشكال والوسائل؛ مثل الكتب والنشرات املعدة للتعلم باملراسلة، 
شرائط التسجيل سواء التليفزيونية أو اإلذاعية  -التليفزيون -والوسائل السمعية والبصرية مثل ) الراديو

 -أيضاً  -ومنها املنتشرة حالياً  Open-University(، وتقدمها الكثري من اجلامعات املفتوحة 
 نظام االنتساب املوجه الذي أصبح منتشراً يف الكثري من جامعاتنا حالياً .

 سمات التعلم الذاتي:
 توجد بعض السمات اليت متيز التعّلم الذايت عن غريه من أساليب التعّلم؛ ومنها:

التعلم الذايت يأخذ يف االعتبار حاجات املتعلم،  -1
كأساس يتقرر يف ضوئه طبيعة املنهج الدراسي، واألنشطة ورغباته، وقدراته، واهتماماته؛  

 املنطوية حتته.
يعمل التعلم الذايت على إجياد التوافق بني املفاهيم    -2

واملهارات املراد تعلمها، وبني حاجة الدارس ملثل هذه املفاهيم واملهارات، حبيث ختضع لقدرات 
ارسة ذلك وحده، أو ضمن جمموعة من الدارس، وتتغري وفقاً لرغباته، وقد يقوم املتعلم مبم

هو عدم تعرض الدارس ألي موقف تعليمي إال إذا كان  -يف هذا املقام -الدارسني، واملهم
 حمتاجاً إليه، أو عندما يطالب به حىت تكتمل استفادته منه. 

أنه يساعد املتعلم على التحصيل إىل أقصى درجة   -3
طور أهداف عملية التعلم، كما حيدد أهدافاً ممكنة؛ عن طريق حاجاته التعليمية الفردية. ي

 واقعية لكل متعلم؛ حبيث جيد أهداف تعليمية تناسب حاجاته وقدراته. 
يوفر دافعية قوية للمتعلمني من خالل توفري التنويع يف  -4

املواد التعليمية، واألنشطة واألهداف يعوِّد املتعلم على االعتماد على النفس، مما يقوى 
                                                           

 (284،ص1994)حسن، (1)

 ( 111)عامر ، ص  (2)
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شخصيته ويولد لديه امليل لالبتكار؛ مما يكون له تأثري إجيايب على منو شخصيته، يوثق الصلة 
 بني املعلم واملتعلم.  

 يساعد على التغلب على التكرار اململ الذي يالزم التعليم اجلماعي.   -5
 .(2)يعاجل مشكلة الفروق الفردية بني املتعلمني، وقت وجهد كل من املعلم واملتعلم  -6

مسات التعلم الذايت كأسلوب من أساليب التعلم املتطورة تتلخص يف أن هنا ميكن أدرا  من  -7
املتعلم هو حمور العملية التعليمية، وهو املسيطر األساسي على متغرياهتا؛ حبيث ختضع املناهج 

أمهية واألهداف واألنشطة التعليمية لدافعية املتعلم ورغباته وقدراته، كما تركز هذه السمات على 
وجود دافع قوى عند املتعلم حنو التعلم، وأيضاً دافع قوى للتميز واالبتكار، وذلك يتمُّ من خالل 

 مراعاة الفروق الفردية املوجودة بني املتعلمني.
 األسس النفسيّة للتعلم الذاتي: 

 :فيما يلي توجد بعض األسس النفسية، والرتبوية اليت يقوم عليها نظام التعلم الذايت؛ واليت حنددها
 هتيةة الطالب ملبدأ تنوع مصادر املعرفة. .1
 تنويع الوسائل املستخدمة يف التعلم الذايت.  .2
 اعتماد اختبارات حتدد مستويات األداء؛ مما حيقق األهداف التعليمية.  .3
النظر إىل املتعلم على أنَّه مكون من جماالت خمتلفة، وأنه البد من إعداد نظام  يتعامل مع هذا  .1

 الفردي  ) مراعاة الفروق الفرديّة، مراعاة السرعة الذاتّية ....(.  التكوين
التسلسل املنطقي يف ترتيب املهام التعليمية، والتدرج من السهل إىل الصعب، ومن املعلوم إىل  .1

 اجملهول، ومن البسيط إىل املركب. 
 تقسيم املادة التعليمّية إىل خطوات صغرية وهادفة .  .3
 ..(1) ذية الراجعةالتعزيز الفوري والتغ .3

 خصائص برامج التعلم الذاتي: 
حيظى موضوع التعلم الذايت يف وقتنا احلاضر باهتمام متزايد من جانب املربني واملهتمني بالتجديد 

الرتبوي واستخدام التقنية التعليمية يف حتسني أساليب التعليم، والتعلم وزيادة فاعليتها، ولقد أوضحت 
وط التعلم اجليد، مالحظات كل من مالحظات املعلمني، ونتائج الدراسات اليت عنيت باستقصاء شر 

أنَّه عندما يتعلم كل فرد وفقاً لقدراته وملعدل التعلم اخلاص به؛ فإنه يستجيب إىل ما يقدم إليه على 



 

25



حنو أفضل، كما أنَّ املشاركة النشطة اإلجيابية من جانب الفرد يف مواقف التعلم متثل عنصراً فعااًل 
ى تعلم أنواع معينة من أداء وسلو  التعلم وحتقيق للتعلم وتسهم يف أن يقبل الفرد بدافعية واجيابية عل

النمو الذايت، وفضالً عن ذلك هنا  من األدلة ما يبني أن األفراد الذين يتعلمون من خالل برامج 
التعلم الذايت يكونون أكثر اهتماماً ومحاساً للتعلم، وأكثر استقاللية وحرية يف التفكري، كما أهنم أكثر 

 عام للتعلم من األفراد الذين يتعلمون من خالل برامج التعلم اجلمعي التقليدي.كفاءًة يف أسلوهبم ال
 خصائص التي تتسم بها برامج التعلم الذاتي ما يلي:ال

 ميكن حتدد اهم اخلصائص فيما يلي :
 :االهتمام بالفروق الفردية   -1

بني األفراد تسمح برامج التعلم الذايت مواد وأنشطة للتعليم والتعلم تتالءم مع ما يوجد 
من فروق يف مقومات وعوامل وظروف التعلم؛ فالشخص سريع التعلم مثالً ميكنه االنتقال 

إذا ما حقق أهداف تعلم اجلزء السابق  –من تعلم جزء من الربنامج إىل اجلزء التايل 
يف وقت أقل، وبالتايل ميكن ملثل هذا الشخص االنتهاء من  –بنجاح وفق مستوى حمدد 

أو موضوع معني قبل اآلخرين، مث ينتقل إىل دراسة مفهوم أو موضوع آخر  دراسة مفهوم
من وحدات الربنامج، بينما يسري الدارس بطئ التعلم يف دراسة حمتوى وحدات الربنامج 

 وفقاً لقدراته ومعدالته يف التعلم. 
 التحديد الدقيق لألهداف التعليمية:   -2

صورة نتائج تعليمية، وحتديد مستويات هذا إنَّ التحديد الدقيق لألهداف التعليمية يف 
التعلم والظروف اليت يتم فيها ميثل أساساً هاماً من أسس تصميم برامج التعلم الذايت، 

ومثل هذا التحديد له مخس وظائف هامة؛ تفيد املعلم أو مصمم الربنامج، باإلضافة إىل 
 املتعلمني أنفسهم، وهذه الوظائف هي:

اختيار موضوعات التعلم أو أنواع اخلربات التعليمية وتنظيمها على حنو يالئم الدارسني   -3
وأمناط تعلمهم، وحتقيق األهداف التعليمية للربنامج، والتحديد الدقيق لألهداف التعليمية 

 . يف صورة نتائج تعليمية يوجه نشاط تعلم الدارس حنو حتقيقها.
 

 (  31)عامر، ص  -1
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علم واملتعلم على معرفة الكيفية والظروف اليت سوف يظهر فيها الدارس تساعد كل من امل -1
أنواع األداء أو سلو  التعلم املطلوب حتقيقه بعد االنتهاء من دراسته للربنامج؛ مما يساعد 

 على توضيح مستوى األداء وسلو  التعلم املطلوب منه أن حيققه الدارس، 
 وتقومي ما حققه من تعلم. 

نامج يف إعداد االختبارات، وأساليب التقومي اليت سوف تستخدم يف يساعد مصمم الرب  -1
تقومي تعلم الدارسني، ومعرفة مدى إتقان نواتج التعلم اليت حتددها األهداف التعليمية 

 للربنامج. 
 .يف بناء حمتوى التعلم وتنظيمه أساس مهم يف تصميم التعلم الذايت .الرتابط والتتابع  -3
يت تراعى يف تصميم برامج التعلم الذايت حتقيق الرتابط والتتابع بني يعترب من املبادئ ال - -3

مكونات الربنامج من حيث األهداف واحملتوى واألنشطة واألدوات ووسائل التقومي؛ 
فالتتابع أساس هام يف تصميم برامج التعلم الذايت يف جماالت تعلم املعرفة وأنواع األداء 

ف وخربات التعلم اخلاصة بكل هدف تعليمي يف والعمليات؛ حيث تنظم املعرفة ومواق
تتابع متسلسل، يساعد ساعد املتعلم على السري يف دراسة الربنامج وحتقيق أهدافه 

 بنجاح، واقتصاد وقت التعلم. 
وقد ال يكون تتابع نشاط التعلم هو األكثر مناسبة من وجهة نظر املعلم نفسه، وبالتايل  -1

يسمح لكل متعلم بتنظيم تتابع نشاط التعلم اخلاص من خالل التصميم اجليد للربنامج 
به؛ على حنو يربط بني ما يريد تعلمه وبني ما يعرفه بالفعل، كما مسح بإدخال بعض 

التعديالت على هذا التتابع لكي يتناسب على حنو أفضل مع حاجاته التعليمية ومعدالته 
 يف التعلم.

 التعلم.املشاركة النشطة من جانب املتعلم وتعزيز  -1
توفر برامج التعلم الذايت الفرصة للمشاركة النشطة من جانب املتعلم يف أنشطة  -12

الربنامج، كما توفر له قدراً كبرياً من احلرية يف كيفية السري يف دراسته للربنامج، فهو الذي 
حيدد مىت ينتقل من جزء إىل جزء تال  له يف الربنامج، كما حيدد مدى حاجته إىل إعادة 

جزء حمدد من الربنامج يف حالة عدم فهمه له، أو عدم إتقان تعلمه باملستوى دراسة 
 املطلوب.  
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إن النشاط الذايت الذي يقوم به املتعلم، والتعزيز التايل له يرتبط ارتباطاً مباشراً حبجم   -11
الفصل، ففي فصول صغرية العدد يتكرر التعزيز الفوري بتكرار ما يقوم به املتعلم من 

و  تعلم ناجح، وبرامج التعلم الذايت من الناحية املثالية تنقص حجم الفرد نشاط أو سل
إىل متعلم واحد فقط، وبالتايل يساعد ذلك على حتقيق أقصى مشاركة نشطة يف مواقف 

 التعليم والتعلم، وتعزيز وإثابة فورية أكثر، مما يساعد على زيادة فعالية االستجابة املرغوبة. 
 علم املرغوب يف حتقيقه.تقومي مدى إتقان الت  -12
تستخدم برامج التعلم الذايت اسرتاتيجيات معينة للتقومي تتعلق بتحقيق أهداف  -13

الربنامج أو بعضاً منها وفق معيار أو مستوى معني للتعلم املرغوب يف حتقيقه، وال يسمح 
وحدة للدارس باالنتقال من دراسة برنامج إىل برنامج تال  له يف التتابع، أو االنتقال من 

إىل أخرى تالية هلا يف تتابع التعلم املخطط له، إال بعد إتقان الربنامج األول، أو الوحدة 
 . .(1) األوىل باملعيار أو املستوى املطلوب

 
 مبررات التعّلم الذاتي: 

واملفكرون جاهدين  لتحسني العملية  -ومن قبلهم الفالسفة -منذ أقدم العصور حاول الرتبويون
مبعىن أن جيعلوا املتعلمني أكثر تعلماً واملعلمني أكثر فاعلية، ومبعىن آخر زيادة كفاءة كل من التعليمية، 

الطالب ليصبح أكثر معرفة وإدراكاً للمادة التعليمية، واملدرس ليكون أكثر قدرة على العطاء وتوصيل 
 الرسالة التعليمية، أي أنَّ اهلدف هنا ليس الطالب وحده.

 ( 31)عامر، ص  -1
ا دعا الكثري من املربني إىل استخدام أسلوب التعلم الذايت مع األفراد الستثمار دوافعهم من هن

ونزعاهتم إىل احلرية، والتخلص من كبت النظام املدرسي؛ الذي يكرس الطاعة وخضوع الفرد ويشعره 
م االجتماعي، بالنقص، بينما يؤدى التعلم الذايت إىل وعى الفرد بذاته وحريته يف التعلم، وانتقاء النظا

والتخلص من ثقافة الصمت اليت يعاىن منها األفراد املكبوتني واحملرومني، واليت تكلم عنها " باولو 
فراري "؛ حبيث يصبح املتعلم فاعالً نشطاً قادراً على االبتكار والعطاء والنقد واملناقشة، واالتصال مع 

 للتالميذ على مرشد هلم ومشرف عليهم.  غريه؛ وهبذا يتحول دور املعلم من موزع للمعلومات وملقن
 أهم مبررات االتجاه أسلوب التعلم الذاتي واستخدامه فيما يلي: 
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 السكاني والطالبي:   التدفق -1
 السكاين أن هنا  أعداداً أكثر من الناس جيب أن تتعلم، ويظهر التزايد السكاين  لتدفقيعىن ا

بوضوح يف الدول النامية واملتخلفة، مما أثار مشكلة من الناحية الرتبوية، والتعليمية يف هذه 
 البالد، وبعكس ذلك جند االنفجار املعريف له أثر كبري ومباشر يف البلدان املتقدمة  تكنولوجياً.

 ذلك فقد فرض التعلم الذايت نفسه يف عامل اليوم كنظام تعليمي ميتلك القدرة على ول
استيعاب متغريات ومتطلبات العصر، واليت تتمثل يف االنفجار السكاين واالنفجار املعريف 

 وسرعة التغري.
  وال شك أن تضاعف وتزايد السكان بشكل سريع يؤثر على النظام التعليمي، الن هذا يعىن

إىل بناء مدارس جديدة الستيعاب اكرب عدد من الطالب، وإعداد أكرب عدد  من  احلاجة
املعلمني للعمل فيها، وكالمها صعب، واحلل هو اللجوء إىل أساليب جديدة مثل التعلم 

 الذايت.
 المعرفي: التدفق -2
املعلومات يف عصر يطلق عليه عصر املعلومات ) املعلوماتية ( وهو عصر  تتزايد فيه االنسانية نعيش  

واحلقائق اليت حيصل عليها اإلنسان يف هذا الكون بسرعة لن يسبق هلا مثيل، وملا كانت أهداف 
التعليم باملراحل املختلفة تؤكد على أمهية إعداد املعلم للحياة املتفاعلة مع جمتمعه، حبيث يكون قادرا 

املهارات الالزمة للكشف عن على التوافق مع التغريات املتسارعة يف جمتمعه، مع إكساب املتعلم 
بكيفية  -بشكل خاصً  -املعلومات الصحيحة من مصادرها سواًء باالطالع أو التجريب، كما يهتم

 تطبيق هذه املعارف يف حياته العامة.
تنمية مهارات التعلم الذايت اليت متكن الفرد من  -أيضاً  -الشك أنَّ حتقيق كل ما سبق يتطلب -3

ول على املعلومات، وهكذا يتولد لدى أفراد اجملتمع االجتاهات االعتماد على نفسه يف احلص
االجيابية حنو البحث الدائم واملستمر عن املعلومات واحلقائق اليت تستجد يف مجيع اجلوانب 

املتصلة باهتمامات املتعلم؛ مما يستدعى تنمية هذه املهارات لدى املتعلم وتدريبه على 
 . (1)استخدامها

                                                           

 ( : أمهية التعلم الذايت والتعلم املستمر للمتعلم يف إعداده وأثناء مزاولته ملهنة التعليم ، صحيفة الرتبية .1111قطب يوسف ) (1)
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ردية: لقد أدت زيادة عدد السكان إىل عجز املؤسسات الرتبوية عن استيعاب مراعاة الفروق الف -4
أعداد الدارسني الناجتة عنها، مما أدى إىل ازدحام الفصول؛ األمر الذي يصعب معه مراعاة 

الفروق الفردية بينهم أثناء عملية التعلم بالطريقة التقليدية املتبعة؛ مما يشري إىل ضرورة االستعانة 
 التعلم الذايت.بأساليب 

تغيري أهداف التعليم : كان هدف التعليم سابقا يعتمد على احلفظ والتلقني، ونتيجة للتقدم   -5
اجلاري يف مجيع اجملاالت، فقد أصبحت أهداف التعليم تركز على الفرد املتعلم، وكيفية تفكريه 

 علم الذايت. ومنوه املتكامل، وهذا ال يأيت إال من خالل تدريب املتعلم على أساليب الت
احلضارة املعاصرة: تتطلب احلضارة املعاصرة تعليماً متجدداً ومستمراً طوال احلياة، وال ميكن  -6

للتعليم النظامي أن حيقق ذلك دون األخذ بأسلوب التعلم الذايت؛ ويقول يوريس كليو: أنه مل 
يتوقف بعدها عن يعد من املمكن أن يتم تعليم املرء مرة واحدة يف فرتة من فرتات حياته، مث 

 التعليم، وإمنا ينبغي له أن يعرف كيف جيدد معارفه ومعلوماته طوال حياته؟!. 
للتعليم: يضيف حسني الطوجبى سببا آخر يدعو إىل االهتمام بالتعلم حتقيق األهداف الرئسة  -7

ال الذايت، وهو حتقيق األهداف الرئيسة للتعليم؛ فنحن نشاهد عدداً كبرياً من تالميذ املدارس 
يهتمون إال حبفظ املعلومات املوجودة بالكتاب املدرسي لغرض واحد هو اجتياز االمتحان 

النهائي، وقليل منهم من يتأصل فيهم حب االستزادة من املعرفة، والسبب يف ذلك إننا ال نعدُّ 
أن يقوم الفرد للتعلم الذايت؛ ولذلك ينادى كثرٌي من رجال الرتبية اليوم بأننا إذا أردنا من الفرد 

مبتابعة تعليمه ذاتيا؛ فإننا جيب أن تعده لذلك يف مراحل الدراسة املختلفة؛ حىت يكتسب 
 .      (1)املهارات والعادات واألساليب الالزمة لذلك عن طريق إتباع التعلم الذايت

 المردود التربوي ألسلوب التعلم الذاتي: 
وعلى  -بشكل  خاص   -يعود على كل من املتعلميتضمن تطبيق أسلوب التعلم الذايت مردوداً تربوياً 

، وخاصة عند دجمه بإحدى الطرق احلديثة يف التعليم، والتعلم مثل جمموعات  اجملتمع بوجه  عام 
 األقران، وهذا املردود الرتبوي يتمثل فيما يلي:

 إجياد جو من التنافس بني طالب كل جمموعة من ذوى القدرات املتساوية. .1

                                                           

(1)http://www.eladabworld.org 

http://www.eladabworld.org/
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 االبتكار للطالب املتفوقني، وذلك بإعطائهم الفرصة لالنطالق. فتح باب اإلبداع و  .2
 توزيع األعمال على جمموعات العمل مبا يتناسب مع قدرات الطالب. .3
 تنمية إحساس الطالب بأمهية الدوافع الداخلية لعملية التعلم.  .1
 تنمية اعتماد الطالب على نفسه وعلى قدراته العقلية يف فهم املادة العلمية.  .1
دور املعلم يف توصيل املادة العلمية، وذلك بإجياد البديل الذي يساعد الطالب على  حتجيم .3

 استدرا  املعلومات. 
 إىل الفهم بدالً من التذكر من قبل الطالب.تذكر وفهم 

 صقل املواهب اليت قد ال يكتشفها املعلم ذاته.  .3
 تدريب الطالب على مفهوم التعلم املستمر أو التعلم مدى احلياة.  .1
 . (1)تنمية ثقة الطالب يف نفسه ويف قدرته على حتمل املسؤولية .9

 العوامل المؤثرة في التعّلم الذاتي: 
عوامل أكادميية: مثل عدد املتعلمني وخلفيتهم الدراسية، املعدل العام لتحصيلهم، مستويات  .1

الذكاء، مستويات القراءة، درجاهتم يف اختبارات معينة للتحصيل والقدرات، عادات الدراسة، 
 قدرة املتعلم على التعلم الذايت مبفرده، نتائج التعلم املتوقع أن حيققها املتعلمون يف هناية

 دراستهم للربنامج، باإلضافة إىل الطموحات الثقافية واملهنية للمتعلمني.  
عوامل اجتماعية: تتضمن العمر، النضج، مدى االنتباه، املواهب أو القدرات اخلاصة،  .2

 املعوقات اجلسمية أو العاطفية، العالقة بني املتعلمني وأوضاعهم االجتماعية واالقتصادية. 
ا العوامل اليت ميكن أن تؤثر يف قدرة الفرد على الرتكيز واالنتباه، ظروف التعلم: ويقصد هب .3

 وتذكر املعلومات، وتشمل ما يلى:
: تشتمل على الصوت، الضوء، درجة احلرارة، اختيار وتنظيم األثاث يف البيئة الفيزيقية للتعلم -

 مكان التعلم، باإلضافة إىل اخلصائص الفيزيقية ملكان التعلم.
: تشتمل على دافعية املتعلم، املثابرة يف العمل وحتمل طفية )الوجدانية( للمتعلمالبيئة العا -

 املسؤولية. 

                                                           

 ، مرجع سابق.111( : التعلم الذايت ومتغريات العصر ، جملة الرتبية ، قطر ع1111حسن جامع )(1)
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: تشتمل على تفضيالت املتعلم للعمل سواء مبفرده أو مع جمموعة من  البيئة االجتماعية -
 األفراد، واستجابة املتعلم حنو املعلم، أو الشخصية ذات السلطة والقرار. 

: تشتمل على نواحي القوة والضعف يف احلواس، سوء التغذية، اإلجهاد لوجيةالعوامل الفسيو  -
 مدى سالمة أجهزة اجلسم.

 أساليب التعلم:
 .  (1)يفضل بعض املتعلمني أساليب معينة للتعلم وجيدوهنا أكثر فاعلية يف عملية التعلم 

 
 مجاالت تطبيق التعّلم الذاتي والمشكالت التي تواجهه: 

اخلالق إىل أن هنا  بعض اجملاالت اليت يصلح معها التعلم الذايت الفردي،  مصطفي عبديشري  -0
أي أن كل فرد يتعلم بنفسه ومع نفسه ويف عزلة عن اآلخرين، مثل جماالت العلوم كالنبات 

والفيزياء والكيمياء؛ فقد ظهرت يف اآلونة األخرية العديد من أشكال برامج التعلم الذايت؛ مثل 
واحلقائب التعليمية، ونظام التوجيه السمعي، وكلها برامج تستخدم التعلم الذايت  الرزم التعليمية،

الفردي، وتعتمد على املتعلم باعتباره العنصر الفعال يف عملية التعلم، فهو الذي يقوم بتحصيل 
املادة بنفسه دون مساعدة من اآلخرين، سواًء كانت من املعلم أو من الرفاق، ولكن هذه الربامج 

 وت يف درجة مراعاة الفروق الفردية من برنامج آلخر.تتفا

بينما يرى الدكتور معني اجلمالن أنَّ التعلم الذايت يصلح لكل مادة دراسية، ولكل مرحلة  -2
دراسية بدءاً من املرحلة االبتدائية، وحىت املرحلة اجلامعية، إال أن بعض املتخصصني يرون أن 

يث القدرة على استخدامه يف نطاق واسع بالنسبة جلميع التعلم الذايت مازال بعيد املنال من ح
املواد التعليمية، ومع مجيع التالميذ ألسباب عديدة، بعضها متصل بعدم اكتمال املعرفة التامة 
، وبعضها يتصل بعدم  بالنمط التعليمي الذي ميكن لكلِّ تلميذ االستفادة منه بشكل  معقول 

التعليم سواء كانت املادية أو البشرية، ولعل هذا هو  إمكانية توفري احتياجات هذا النوع من
السبب األهم، فهذا النوع من التعليم حيتاج إىل توسع كبري جداً يف املصادر التعليمية، واليت 

                                                           

(1)www.eladabworld.org 

http://www.eladabworld.org/
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وإن كانت بالفعل تزيد من فاعلية النظام التعليمي، إال أنَّ الزيادة املادية املطلوبة بالنسبة 
أكرب بكثري من أن تتحمله ميزانية الدول، وحىت الغنية منها، فما  لتكلفة تعليم كل تلميذ تعترب

 بالك بالدول النامية  املشكالت اليت تواجه تطبيق نظام التعلم الذايت يف املدارس التقليدية. 

 : أهم المشكالت التي تواجه تطبيق نظام التعلم الذاتي في مدارسنا التقليدية فيما يلي

 التي تواجه تطبيق التعلم الذاتي فيما يلي :أهم المشكالت  يمكن تحديد
 مشكلة املواد التعليمية:  .1

البد أْن حيتوى املنهج على مستويات متعددة ليوافق قدرات الدارسني على التحصيل، على أْن يتم 
تنظيم هذه املعلومات واملهارات بطريقة تسمح للدارس مبتابعتها بالسرعة اليت تسمح هبا طاقاته 

يقتضى أن تتوفر احلقائب والرزم التعليمية واملواد املربجمة من مستويات خمتلفة لتواجه  وقدراته، وهذا
هذا التحدي، واملشكلة الرئيسة هنا هي الوقت الالزم إلعداد مثل هذه الربامج، وتوفري العلماء 

 واملتخصصني الالزمني إلجناز كل هذا العمل.
 املشكلة اإلدارية: .2

الدارسني يف جمموعات تتفق يف احلاجات والرغبات، ويلزم لتحقيق ذلك تتعلق هذه املشكلة بتنظيم  
إعداد االختبارات التشخيصية اليت تبني مستوى كل دارس وأسلوبه املفضل يف التعلم، وتزداد املشكلة 
تعقيداً بعد أن ينتظم الدارسون يف دراستهم، ألن متابعة تقدمهم وتقومي استيعاهبم من أصعب األمور 

ختالف بني مستوياهتم، واختالف األنشطة املخصصة لكل منهم، فعلى املعلم أن يتعرف نظراً لال
على الوقت املناسب الختبار كل من الدارسني، والوقوف على مدى تقدم أو ختلف كل منهم، 

وحاجة بعضهم للعمل اجلماعي أو الفردي، وعلى املعلم القيام بكل ذلك دون أن يغرق يف طوفان 
 تقارير الالزمة ملتبعة حتصيل ومستوى كل دارس. من السجالت، وال

 مشكلة توفري الوسائل التعليمية:  .3
جيب توفري الوسائل التعليمية الالزمة لتهيةة جماالت اخلربة للتعلم، وإتاحتها يف صورة فعالة للمتعلم، 

 وضمان وجودها عندما حيتاج إليها.
 مشكلة تنسيق العمل:  .1
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 نشطة التعليمية املختلفة اليت يتضمنها التعلم الذايت.جيب حتديد وتنسيق العمل بني األ
 مشكلة حتديد األهداف وصياغتها: .1

وجد البعض أن صياغة األهداف يف صورة أمناط سلوكية تساعد على زيادة التعلم، كما يرى البعض  
 من املتخصصني أنَّ جمرد صياغتها هكذا ال حتقق أهداف التعلم إال إذا اشتمل الربنامج على بعض

 التعليمات، أو األساليب اليت تؤدى إىل تفاعل الطالب مع الربنامج.
 مشكالت تتعلق بالدارس نفسه:  .3

توجد لكل دارس طريقة تناسبه يف التعلم؛ حيث يفضل البعض أن يعمل مستقاًل عن اآلخرين وعن 
، ومن الدارسني توجيهات املعلم، بينما يفضل الغالبية منهم أن يقوم املعلم بإعداد الربنامج التعليمي

من حيتاج إىل املتابعة والتشجيع يف كل خطوة، وقد يصادف املعلم دارسني لديهم دافع قوى للتعلم 
لدرجة أهنم قد يدفعونه لزيادة الواجبات والنشطة الدراسية اليت يطلبها منهم، ومعىن ذلك أن املعلم ال 

خلفية املوقف التعليمي على أمل أن  يستطيع أن يعرض املواد التعليمية على الدارس مث يرتاجع إىل
 يقوم الدارس بالتزاماته. 

 .(1)مشكلة األجهزة واملواد التعليمية واألماكن املخصصة للدارسني. .3
 

 التعّلم الذاتي : 
النشاط الواعي للفرد الذي يستمد حركته ووجهته من االنبعاث الذايت؛ هبدف تغيريه لشخصيته حنو 

واالرتقاء، وهنا نصل إىل حقيقة  أنَّ التعلم عملية فردية، وأن املتعلم هو مستويات أفضل من النماء 
 . خصائصه، وينبغي أن نعلمه على هذا األساس فرد يف

  

                                                           

 ( 33) عامر ، ص  -1
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 تفريد التعليم :

أنه نظام للتعليم ميد كل متعلم مبا يتناسب مع احتياجاته، ويتوافق مع إمكانيات هو قدراته       

االختيار بني أمناط  ويتمشى مع ميوله واهتماماته؛ أي أن املتعلم يف ظل هذا النظام يكون حراً يف

 . (1)يف الذي يفضلهتعليم عديدة، ويف أن يتفاعل مع بيةة التعلم اليت يراها تتناسب مع النمط املعر 

 نظام االنتساب الموجه: 

هو برنامج من برامج التعليم عن بعد. حيث يعتمد امللتحقون هبذا الربنامج على التعلم الذايت، 
باإلضافة إىل احلضور إىل مراكز دراسية يف أوقات فراغ مناسبة، واالنتظام يف الدراسة أثناء العطلة 

 اليت تتضمن جوانب عملية. الصيفية ملدة شهرين لدراسة املواد 

( وأضخمها، ويُقّدر أنَّه قد متَّ تأهيل 1113وهذا الربنامج من أقدم الربامج ) تعود بداياته إىل عام 
 . (2)أكثر من مائة ألف معلم منذ بدء الربنامج

تتبني أمهية دراسة النمو عند الرتبويني بوجه خاص يف مساعدهتم على التعرف مكونات الشخصية 
هبم ومطالب النمو واحتياجاته اليت تعد عامالً مؤثراً يف توجيه سلوكياهتم فضالً عن معرفة ما عند طال

وهو ما يعرف عند الرتبويني وعلماء  ،لديهم من القدرات العقلية اليت تتباين عند الطالب
وأثر ذلك يف التعليم النشط والفعال والذايت ، ويف اإلرشاد الطاليب ، النفس"بالفروق الفردية "

والتوجيه االجتماعي، واإلشراف الرتبوي التعليمي، وهى جوانب أساسية يف حياة الطالب بوجه  
 .  خاص 

  

                                                           
(77،ص)عامر (1)

(2)http://www.allsc.info

 

http://www.allsc.info/
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 نقاط مهمة للعاملين في المرحلة الثانوية:

 فيما يلي : يمكن أن يحسن

 . للمرور يف خربات خمتلفةأحرص على إتاحة الفرصة لطالبك  .1
 . وجههم لطرق البحث عن املعلومات وشجعهم على ذلك  .2
 تفهم طبيعة تفكري طالبك؛ ليسهل عليك االتصال هبم.  .3
 .ساعد طالبك على استيعاب املفاهيم واألفكار اليت تتعلق باحلياة واملستقبل  .1
 كن صديقاً جيداً لطالبك وحاول التقرب ومنهم وتوجيههم لألفضل. .5

 تعد عن أساليب السخرية أو النقد أو العقاب لطالبك وتفهم املرحلة اليت ميرون هبا.اب. .3
واعمل على  ،استثمر املناقشة الصفية للتعرف على مستوي تفكري طالبك وخرباهتم السابقة .3

 تطويرها.
 قدم خربات تتناسب ومستوى طالبك مع قليل من التحدي احلافز.  .1
 ب والتعلم عن طريق اخلربة املباشرة مع الطالب.استخدم مبدأ التعلم عن طريق اللع  .1

 . نظم درسك حبيث يسهل على الطالب عملية.12
ومن احملسوس  ،ومن املعلوم إىل اجملهول ،ومن السهل للصعب ،. تدرج من الكل إىل اجلزء11

 . لشبة احملسوس فاجملرد
 . نفيذ. احرص على مراعاة الفروق الفردية يف عملية األعداد والتخطيط والت12
ا  .13

 . حرص على حتديد استعداد طالبك للتعلم قبل البدء بالدرس

 . التعلم القبلي احرص على مالحظة أداء طالبك لنشطت .11
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 تعريف البرمجية التعليمية:

أهنا جمموعة املكونات املادية املنطقية غري امللموسة ) النظام ( وتقدم يف صورة مواد تعليمية خمتلفة 
أو أهداف حمدودة عن طريق احلاسوب يتفاعل معها املتعلم، وتوفر له التغذية األمناط لتحقيق هدف 

 . (1)الراجعة الفورية حسب استجابته

وأهنا جمموعة من الوحدات التعليمية  املصممة على جهاز الكمبيوتر هبدف تعليم مفاهيم أو      
مواد أو مهارات حيث يتكون املوضوع من عدة دروس، ويتكون كل درس من عدة فقرات وتتكون 

 . (2)الفقرة من عدة نوافذ أو شاشات؛ تعرض من خالهلا املواد التعليمية مدعمة بالوسائط املتعددة

 أهم خصائص البرمجية التعليمية الجيدة. 

 موافقة للمنهج الدراسي. .1

 تبلغ املتعلم اهلدف. .2

 سهلة التشغيل. .3

 توفر تغذية راجعه مناسبة، تساعد على التذكر، ونقل أثر التعليم. .1

                                                           

( : الكمبيوتر وسيلة مساعدة يف العملية التعليمية، جملة الرتبية القطرية، السنة احلادية والعشرون، العدد  1112املناعي ، )(1)
 ، الدوحة، قطر.121

 power( : برنامج مقرتح لتدريب الطالب املعلمني على استخدام العروض النقدية 2222اماين عبد احلميد ، ) (2)

point   يف تصميم وانتاج برجميات تعليمية متعددة الوسائط وتنمية اجتاهاهتم حنو استخدام الكمبيوتر يف التعليم . مناهج التعليم
يوليو  21.21عشر ( القاهرة : اجلمعية املصرية للمناهج وطرف التدريس املنعقد يف الفرتة ) يف ضوء األداء ) املؤمتر العلمي الرابع 

 .  1( ، اجمللد 
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وليس من الضروري أن تتوافر كل هذه املهام يف كل برنامج حاسب آيل، وينبغي يف املوقف  .1
 .(1)بعني االعتبار، بعض اخلصائص احملددة للمتعلمنيالتعليمي أن نأخذ 

 تقويم البرمجية التعليمية المستخدمة:

 : وصف البرنامج المحوسب -

الربنامج املستخدم هو برنامج للصف األول ثانوي يف مادة الفيزياء على التفاعل بني الطالب 
والوسائط املتعددة؛ لتنمية  والربنامج، ويستخدم أسلوب التشويق يف شرح الدروس، وأسلوب احملاكاة

 مهارات كتابة املعادالت الفيزيائية لدى الطالبات.

 : متطلبات التشغيل -

الربنامج احملوسب سهل االستخدام وفق برنامج الفالش، وال حيتاج من الطالب معرفة مسبقة 
 للحاسوب.

 :خصائص المحتوى -

قي للدروس، وتالءم بني الصوت روعيت دقة احملتوى العلمي للربنامج املستخدم والتتابع املنط
 والنماذج املتحركة.

 أهم برامج الحاسوب المستخدمة في التدريس:

أن وجود الربامج التعليمية املساعدة واليت أصبح من الضروري تواجدها مع مجيع الربامج اجلاهزة ميثل 
، والربامج أعظم وسيلة تعليمية ظهرت حىت اآلن،خاصة مع تقدمي تكنولوجيا احلاسبات واجلرافيك

 املتاحة حاليا لبناء هذه املساعدات التدريبية.

                                                           

 ( : منظومة تكنولوجيا التعليم الرياض : مكتبة الرشيد . 2223أمحد سامل ، عادل سرايا  ) (1)
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 :دور الحاسوب في تطوير وتحديث التعليم

 ميكن أن تسهم يف تطوير التعليم يف اجملاالت التالية:

 التوسع في تقديم الخدمات التعليمية: .0

 ويتمثل ذلك فيما يلي: 

 التعامل الفعال مع األعداد املتزايدة من الطالب.   .1

 التعليم عملية مستمرة وزيادة فرص التعليم غري النظامي من خالل:جعل  .2

 تعليم الكبار ومتابعة اخلرجني.  -

 حتقيق مبدأ املرونة يف التعليم. -

 :  . تحسين نوعية التعليم وزيادة كفاءة العملية التعليمية4

o املؤهلني تربويا . مواجهة النقص يف عدد املعلمني 

o  هبا الطالب وربطها مبواقع العمل واإلنتاج.زيادة جمال اخلربات اليت مير 

o .مقابلة الفروق الفردية 

o  .تشجيع النشاط الذايت، وتعويد الطالب علي التعليم الذايت 

 وتتمثل أهم هذه البرامج الحاسوبية في اآلتي :

 (:Power Pointبرنامج باوربوينت ) 

(  Microsoft Windowشعبيته، وانتشاره مع انتشار نظام التشغيل )الربامج يأخذ هذا 
( اليت Microsoft Windowsوالذي فرض نفسه خالل السنوات املاضية؛ حيث إنَّ الربنامج )
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أصبح وجودها حتميا من مكونات الربامج املباعة مع أجهزة احلواسيب الشخصية، ونظرا لسهولة 
من املتخصصني، حيث تعلم واستخدام هذا الربنامج فقد أصبح مؤخراً أكثر الربامج شيوعاً من الكثري 

إنَّ متوسط حجم امللف املطلوب لعمل عرض حيتوي على صوت وصورة مدته نصف ساعة يتعدى 
عشرة ميجا بايت، باإلضافة إىل احتمال حدوث عطب يف هذا امللف أثناء تصحيحه، إذا ما انقطع 

 دمي هذا الربنامج.التيار الكهربائي أثناء عملية ختزين امللف، ويعترب هذا العطب مشهوراً بني مستخ

 :الحاسب اآللي وتدريس العلوم

أنَّ استخدام احلاسوب املساعد يف تدريس العلوم له املميزات  (311: ص1111النجدي ، (ذكر
 :التالية

يثري دافعية التالميذ ومحاستهم للتعلم نظراً حلداثته، ولتمتعه بالصوت والصورة امللونة واليت ميكن  -1
 اء اجملردة متثيال حمسوساً.حتريكها؛ وبذلك متثل األشي

السرعة العالية اليت تتم فيها استجابات لألنشطة والتعليمات اليت يقوم هبا أو يعطيها للتلميذ؛ مما  -2
 يسبب احلصول على تعزيز فوري.

يتيح للمعلم أن يباعد بني فرتات مراقبته للتالميذ، مما جيعل لديه الوقت املناسب للقيام بأنشطة  -3
 أثناء الدراسة.إرشادية أخرى يف 

قدرة ذاكرة احلاسوب على ختزين معلومات كثرية تتيح للتلميذ أن يسجل أعماله السابقة،  -4
 ويستعيدها يف أي وقت يريده.

 للحاسوب قيمة تربوية تتمثل يف إسهاماته يف كثري من اجملاالت املختلفة؛ ومنها: -5

حتسني وتوفري زمن التعليم، واستخدامه يف أغراض احملاكاة، وإجراء التجارب العملية اليت ال ميكن    
أو يتعذر إجراؤها داخل املدرسة، وتقدميه للمعلومات يف أي وقت دون أن يتطرق إليه التعب 
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طوير واإلجهاد، وإمداده للمعلم باألساليب والطرق الفنية املناسبة اليت متكنه من تصميم أو ت
مقرر تعليمي يقوم بتدريسه، وميثل وسيلة إيضاح مسعية بصرية سريعة تفيد يف شرح احملتوى 
الدراسي للمقرر، ويساعد يف تنمية اجتاهات اجيابية حنو املادة وحنو استخدامه يف املواقف 
يربط  التعليمية، ويوفر املناخ الرتبوي الذي حيفز املتعلم على التعلم بطريقة مشوقة، ويستطيع أن

بني العلم النظري والتطبيق العلمي ملوضوع  ما، ويوفر عنصر الصور املتحركة واليت هلا أثرا تعليميا 
.أفضل من الكلمات املكتوبة والصور الثابتة
. 

 مميزات استخدام الحاسوب في التعليم:
نتيجة التطبيق  إنَّ أنظمة التعليم باحلاسوب تتسم مبزايا مهمة تبدو جلية من خالل اخلربة املرتاكمة

 (، ومن أهم هذه املميزات ما يلي: 213: 2222الفعلي للحاسوب يف الرتبية والتعليم )سالمة،
 .يوفر احلاسوب فرصا كافية للمتعلم للعمل بسرعته اخلاصة مما يقرتب به من تفريد التعليم .1
 يزود احلاسوب املتعلم بتغذية راجعة فورية، وحسب استجابته يف املوقف التعليمي. .2
 املرونة حيث ميكن للمتعلم استخدام احلاسوب يف املكان والزمان املناسبني له. .3
 التشويق. .1
قابلية احلاسوب لتخزين استجابات املتعلم ورصد ردود أفعاله؛ مما ميكن من الكشف عن  .1

مستوى املتعلم، وتشخيص جماالت الصعوبة اليت تعرتضه، فضالً عن مراقبة مدى تقدمه يف 
 عملية التعليم.

 ساعد احلاسوب من التقومي الذايت.ي .3
ييسر احلاسوب من إدرا  املتعلم لدينامية ونشاط عملية التعليم، أي إدرا  املتعلم أن التعلم  .3

 عملية دينامية نشطة. 
متكن إمكانات احلاسوب الفنية: مثل )املخططات، واجلداول، والرسوم،...إخل( املعلم توفري  .1

 وقف التعليمي احلقيقي.بيةة تعليمية أقرب ما تكون إىل امل
 يوفر احلاسوب وقت وجهد املعلم واملتعلم، ويوجهها حنو ليتفاعل التعليمي. .1

 يساهم احلاسوب يف زيادة ثقة املتعلم بنفسه، وينمي مفهوما اجيابيا للذات. .12
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 معلم الفيزياء والحاسب اآللي:
على كثري من العوامل، فإنَّ  على الرغم من أنَّ جناح عملية تدريس الفيزياء وحتقيق أهدافها يتوقف

املختصني يف الرتبية العلمية الرتبوية واملفتاح الرئيس هلا، فأحسن وأجود مناهج العلوم التعليمية 
واملقررات، والنشاطات، والربامج املدرسية على أمهيتها قد ال تتحقق األهداف املرجوة من تدريس 

 . (1)تميز وذي كفايات تعليمية معرفية وأدائية عاليةالعلوم ما مل يكن معلم الفيزياء جيد اإلعداد، وم
وبرامج إعداد معلم العلوم مسةولة بشكل مباشر عن تنمية ثقافة احلاسب اآليل لدى املعلم وكذلك 

التدريب أثناء اخلدمة جيب أن يركز على هذه الربامج لتوعية معلمي العلوم بدور احلاسب اآليل وأمهيته 
تمكن معلم العلوم من استخدام احلاسب اآليل يف تدريس املواضيع العلمية يف تدريس العلوم، ولكي ي

 بنجاح، وفعالية جيب أن يتوفر فيه الصفات التالية:
 الوعي باحلاسب اآليل ومكوناته . -
 املقدرة علي استخدام احلاسب اآليل يف تدريس املوضوعات العلمية. -
 هـ (.1121ها ) الشهراين والسعيد، إمكانية تقومي الربامج الرتبوية واختيار املناسب من -

إنَّ استخدام معلم العلوم للحاسوب يوفر له الوقت الذي ميكنه من بذل مزيدا من األنشطة      
 الصفية األخرى ورعاية الطلبة املتفوقني وكذلك الذين لديهم صعوبات تعلم. 

تمُّ تدعيم املادة اجلافة، وكذلك يقدم املادة العلمية بصورة شيقة وحمفزة للدراسة؛ حيث ي        
واجملردة برسوم توضيحية، وأخرى متحركة ثالثية األبعاد، وألوان ومثريات صوتية، كما أن 

استخدام احلاسوب خيلص املعلم من بعض األعباء الروتينية اليت يقوم هبا؛ لذا البد ملعلم العلوم 
يستطيع مواكبة التقدم أْن يتمكن من استخدام احلاسوب، ويكون لديه الوعي الكايف حىت 

 التكنولوجي وثورة املعلومات؛ فاحلاسوب أبو الوسائل التعليمية بال منازع
 معوقات استخدام الحاسوب في التعليم :

( أنه بالرغم من مميزات احلاسوب اإلجيابية العديدة يف 2223وضح حسن والسرطاوي واألغا الدامي )
م، إال أنَّ هذه التجربة واجهت معوقات وصعوبات كثرية مجيع جماالت احلياة، ومنها الرتبية والتعلي

حتدُّ من انتشارها بشكل سريع؛ سواًء كان ذلك على املستوى العاملي أو العريب، وقد أشار 

                                                           

 عمان : دار املسرية . 1( : الرتبية العلمية وتدريس وتدريس العلوم . ط1121سعدية حممد ) (1)
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األدب الرتبوي حول هذا املوضوع إىل أهم املعوقات اليت حتدُّ من استخدام احلاسوب يف التعليم 
 وأمهها ما يلي:

 لفه عاليه وتتطلب الصيانة والتحديث.أجهزة احلاسوب ذات ك .1
 صعوبة املشاركة يف إعداد الربامج داخل املدرسة. .2
 صعوبة مالءمة كل الربامج التعليمية لكل األجهزة. .3
قلة الكوادر املتخصصة يف جمال احلاسوب التعليمي يف جهاز الرتبية يف الدول املختلفة، وقلة  .1

 الرتبية والتعليم وخاصة يف الدول النامية. الوعي الكايف؛ ألمهية إدخال احلاسوب يف جمال
قلة الربامج احلاسوبية املالئمة ذات املستوى الرفيع بسبب اجلهد الكبري املطلوب؛ لتصميم  .1

 الربامج وكتابتها. 
 يعترب استخدام احلاسوب يف التعليم مكلفا إىل حدٍّ ما. .3
األمر عقبة للتوسع يف إدخال ندرة توفر الربامج التعليمية باللغة العربية، حيث يشكل هذا  .3

 احلاسوب إىل التعليم.
اخلوف من احلاسوب على اجتاهات الطلبة؛ حيث يرى بعض املربني أنه باستعمال احلاسوب  .1

 ستصبح العملية التعليمية بعيدة عن الصبغة اإلنسانية.
 أمور يجب مراعاتها عند استخدام الحاسوب في التدريس:

 تربوية واضحة. أْن يعتمد االستخدام على فلسفة .1
 أْن يكون االستخدام امتداد طبيعيا للممارسة الرتبوية احلاضرة. .2
 انشغال املتعلم عقليا وبشكل فعال مع احلاسوب. .3
 أْن يقوم املعلمون أنفسهم إعداد الربامج. .1
 أال يقتصر الربنامج على عرض احلقائق، أي االكتفاء باجملال املعريف لألهداف. .1
ند تفاعله مع احلاسوب منصباً على حل املشكلة، وليس حتصيل أْن يكون تفكري املتعلم ع .3

 املعرفة، واحلصول على اإلجابة الصحيحة فقط .
 مراعاة البعد االجتماعي لعملية التعلم من خالل خلق جو اجتماعي مشجع للمتعلم. .3
تشجيع املتعلمني املستخدمني للحاسوب على النظر إليه؛ كأداة يسخروهنا خلدمة جمتمعهم،  .1

  يكونوا تابعني له.وإال
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كفاية اإلمكانات الفنية: مثل املخططات، واجلداول، والرسوم املتحركة، واألشكال، واأللوان  .1
والصوت؛ حيث متكن هذه اإلمكانات املعلم من توفري بيةة تعليمية أقرب ما تكون اىل 

 . (1)املوقف التعليمي احلقيقي
 لواجب مراعاهتا عند أي برنامج تعليمي حموسب ( األمور التالية ا 131:  2221ويضيف ) احليلة، 

 وضوح تعليمات استخدام الربنامج التعليمي. .1
 توافق حمتوى الربنامج مع األهداف احملددة. .2
 تسلسل احملتوى منطقياً ونفسياً. .3
1. .  وضوح كتابة احملتوى، وتقسيمه إىل فقرات بشكل  مناسب 
م باالنتقال من نقطة إىل أخرى أْن يكون الربنامج متشعب املسارات حبيث يسمح للمتعل .1

 بسهولة .
 أْن يقدم الربنامج احملوسب التعزيز املستمر لكل استجابة. .3

 :المعايير الواجب توفرها عند تصميم وإنتاج البرامج التعليمية
 : الهدف -1

 ينبغي أن يكون اهلدف من الربنامج التعليمي حمدداً وواضحاً، وأْن يكون مصاغاً حبيث يسهل قياسه.
 
 مناسبة محتوى البرنامج لمستوى المتعلم: -2

 ينبغي أْن يكون احملتوى مناسبا لسن وثقافة الطالب.
 تعلم المهارات القبلية:  -3

 جيب التأكيد على تعلم املهارات األساسية قبل االنتقال للموضوع، أو املهارة اجلديدة.
 : التفاعل -4

سةلة حبيث يكون تفاعل بني الربجمية عرض حمتويات الربنامج التعليمي من أمثلة ومادة علمية، وأ
 واملتعلم.

                                                           

( : احلاسب االلكرتوين استخداماته يف التعليم : حماضرة اىل طلبة الدراسات العليا املاجستري ، األكادميية  2221عفانة ،  ) (1)
 الرياضية العراقية االلكرتونية .



 

44



 :تحكم المتعلم في البرنامج -5
 ينبغي أْن تكون للمتعلم بعض احلرية يف حمتويات الربامج التعليمية.

 :جذب انتباه المتعلم -6
 يتم جذب انتباه املتعلم من خالل احتواء الربنامج التعليمية علي الرسومات وألصوات واخلطوط.

 :وكفايتها األمثلة وتنوعها -7
ينبغي أْن يتوفر يف الربجمية التعليمية عدد كاف  من األمثلة املتنوعة اليت تتميز بالتشعب، والتدرج من 

 السهل إىل الصعب.
 :التغذية الراجعة -8

وهي من أهم الشروط اليت جيب توفرها يف الربجميات التعليمية، وتكون التغذية الراجعة لالستجابة 
 ن تتنوع التغذية الراجعة.الصحيحة واخلاطةة وجيب أ

 : التشخيص والعالج المناسب -9
يف حالة تكرار نفس اخلطأ من قبل املتعلم، وبعد توفري املساعدة له من قبل الربنامج ينبغي تشخيص 

 نقاط الضعف عند املتعلم وتقدمي العالج له.
 :االختيار المناسب -11
املتعلم، وما حققه من أهداف، وأن يستخدم ينبغي توفر اختبار يف هناية كل جزء لقياس ما تعلمه     

يف االختبار أسةلة خمتلفة عن األسةلة اليت استخدمت أثناء الشرح، وأن يتدرج من السهل إىل 
 . (1)الصعب يف عرض األسةلة

 مهارات كتابة المعادالت الفيزيائية:
بداية التنمية الذاتية والفكرية مما ال شك فيه أنَّ للمفاهيم أمهية كبرية يف بناء املعرفة العلمية، وهي 

 لدى املتعلم.
فاملفاهيم العلمية  هي األساس يف فهم العلم وتطوره؛ فبالقدر الذي نستطيع به التوصل إىل الطرائق 
اليت ميكن هبا حتسني تعلم التالميذ، نكون قد جنحنا يف إجياد قوة دافعية لديهم من أجل اكتشاف 

                                                           

 املسرية . ( : احلاسوب التعليمي وتطبيقاته الرتبوية ، األردن : دار 2223يوسف عيادات  ) (1)
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ا . ففهم املفهوم يقود إىل فهم مفاهيم أخرى جديدة وهلذا البد من املزيد من املفاهيم العلمية ذاهت
 التأكد من أن تعلم املفهوم يسري وفق متطلباته ومتطلبات النمو العقلي للتالميذ .

 . (1)ويف الغالب تؤثر طرائقنا يف التعليم بدرجة كبرية على مستوى فهم التالميذ للمفاهيم العلمية 
هوم ملا له من أمهية؛ فمن الرتبويني من يعتربه فكرة جمردة، ومنهم من لقد تعددت التعريفات للمف

 يعتربه تكوين عقلي، ومنهم من يعتربه صورة عقلية؛ وهذه بعض التعريفات للمفهوم :
حيث يعرف اهلويدي املفهوم بأنه ) فكرة جمردة تشري إىل شيء له صورة يف الذهن، وقد تعطي هذه 

 .(2)هاالفكرة اجملردة امسا يدل علي
وبناًء على ذلك ينبغي للمعلم أن يقوم بتوجيه املتعلم حنو املفاهيم الفيزيائية اليت تساعد يف بناء 

املعرفة العلمية لديه ويف تنمية قدراته على التفسري املنطقي لألشياء احمليطة به واليت هتمه يف حياته 
 اليومية. 

لفظ، أو رمز، أو اسم جملموعة من األشياء،  ويعرفه أبو زايدة بأنه تصور عقلي يعرب عنه من خالل
 . (3)أو الكائنات، أو احلوادث تشرت  يف صفة مشرتكة، أو أكثر مع جتاهل الصفات األخرى

 تصنيف المفاهيم الفيزيائية:
اختلف الرتبويون يف تصنيف املفاهيم؛ فمنهم من صنَّف املفاهيم حسب درجة تعقيدها املعريف، أو 

 . (4)نوعني مهامستوى جتريدها إىل 
 : Convert Conceptsأواًل: المفاهيم المحسة ) أو الواقعية ( 

وهي املفاهيم اليت هلا حمسة، أو اليت تتميز خصائصها املميزة بأهنا حمسة مثل مفاهيم الزهرة، احلشرة، 
 الطيور، البحرية. 

                                                           

 ( : اجلديد يف تعليم العلوم ، عمان : دار الفرقان للنشر والتوزيع . 1111تسري نشوان ، ) (1)

 ، االمارات : دار الكتاب اجلامعي . 2( : معلم العلوم الفعال ، ط 2221زيد اهلويدي ، ) (2)

ددة لتنمية املفاهيم والوعي الصحي يف العلوم لدى طلبة ( : فاعلية برنامج بالوسائط املتع 2223حامت  يوسف أبو زايدة ، ) (3)
 الصف السادس األساسي ، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية اجلامعة اإلسالمية ،غزة .

 ، القاهرة :  عامل الكتب. 1( : تدريس العلوم للفهم رؤية بنائية، ط 2222عايش زيتون  ) (4)
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 : Abstract ( Defined ) Conceptsثانيا : المفاهيم المجردة 
 اليت هلا أمثلة حمسة أو اليت تتميز خصائصها املميزة بأهنا غري حمسة مثل مفاهيم الذرة. وهي املفاهيم
 (: 311:  2223من حيث درجة تعقيدها إىل ) النجدى ،  -أيضاً  -وقد صنفت

 (: Simple Conceptsمفاهيم بسيطة )  -1
 وهي تلك املفاهيم اليت تتضمن مدلوالهتا عددا من الكلمات، مثل األيون.  

 (: Compound Conceptsمفاهيم معقدة )  -2
وهي تلك املفاهيم اليت تتضمن مدلوالهتا عدداً من الكلمات، مثل التكافؤ، أما من حيث 

 (: 31:  1111مصدرها، وطريقة تكوينها فيصنفصها جورج صند إىل ) نشوان، 
 مفاهيم مشتقة من مدركات حسية جامدة، مثل مفهوم اخللية، واملغناطيس، والعدسة، -1

 والرمل، والصخر.
 مفاهيم مشتقة من العمليات، مثل نظرية احلركة اجلزيةية. -2

 تنمية المفاهيم الفيزيائية:
إن أهم شيء جيب أن يفعله مدرس الفيزياء لدى الطلبة هو تنمية املفاهيم الفيزيائية؛ لذلك فإن تنمية 

ملفهوم الفيزيائي بصورة املفاهيم يتطلب من املعلم استخدام أساليب وطرق متنوعة؛ لضمان بناء ا
 سليمة، ومن هذه الطرق واألساليب نذكر ما يلي:

 استخدم برامج الوسائط املتعددة والوسائل التعليمية املناسبة لتدريس املفهوم . .1
التنوع يف استخدام األساليب كأن يستخدم املدرس األسلوب االستقرائي تارة، واألسلوب  .2

 لل لدى الطالب.االستنتاجي تارة أخرى؛ حىت ال حيدث م
 استغالل اخلربات السابقة لدى الطلبة يف تنمية املفاهيم اجلديدة. .3
 إعطاء الطالب أمثلة متنوعة لضمان تكوين املفهوم لدى الطلبة. .4
 حث الطلبة على البحث، واالستكشاف عن املعلومات بطرق واسعة. .5
 ربط املفهوم ببيةة الطالب حىت يكون استيعاهبا أكرب لدى الطلبة. .6
كان املفهوم ميكن إيصاله عن طريق التجربة العملية، فمن األفضل إجراء التجارب   إذا .7

 العملية؛ ملا هلا من أثر  فعال  يف التكوين الراسخ للمفهوم.
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 صعوبات تعلم المفاهيم الفيزيائية:
 (:12-11: 2221يرى زيتون أنَّ من بني الصعوبات يف تعلم املفاهيم العلمية ما يلي )زيتون، 

 .ملادة الفيزياء  ة الطالب العلميةص يف خلفيالنق .1
 صعوبة تعلم املفاهيم العلمية السابقة الالزمة؛ لتعلم املفاهيم العلمية اجلديدة. .2
 نفور الطلبة وعدم دافعيتهم ورغبتهم يف تعلم الفيزياء. .3
وهي خلط الطلبة ملعىن بعض املفاهيم الفيزيائية؛ كأن يعرف القوة بأهنا الشجاعة، والصالبة؛  .4

يف حقيقة األمر مؤثر خارجي يعمل على تغيري مقدار سرعة اجلسم املتحر ، أو اجتاه حركته، 
 وقد يغري من شكل اجلسم.

إتباع الطرق التقليدية يف تدريس املفاهيم الفيزيائية؛ مما يؤدي إىل نفور الطالب، وعدم تعلمه  .5
 للمفهوم بالصورة السليمة.

 حتبب الفيزياء لدى الطالب. عدم هتيةة املناهج الدراسية بصورة .6
تكدس منهج الفيزياء الدراسي بالكثري من املفاهيم الفيزيائية؛ مما يشتت فهم الطالب هلذه  .7

 املفاهيم ونفوره من العملية التعليمية.
 مهارات حل المسألة الفيزيائية:

قمة التعلم اهلرمي حيتل حلُّ املشكلة موقعاً بارزاً يف عملية التعلم، إذ يضع جانييه حل املشكلة يف 
األدىن،  باعتباره أعلى صور التعلم، وأكثرها تعقيداً، ويعتمد على متكن الفرد من املهارات املعرفية

ويتعرض الطالب أثناء دراسته ملادة الفيزياء للكثري من املسائل اليت حتتاج إىل حلول؛ فمن املسائل ما 
 يوجه الطالب التوجيه الصحيح لكيفية حل حتل بسرعة، ومنها ما حيتاج إىل تفكري وحبث، وإْن مل

 املسائل الفيزيائية؛ فإنه حتما سيصاب بامللل وكره مادة الفيزياء.
 ومما ال شك فيه أنَّ مهارة حل املسألة الفيزيائية من املهارات املهمة اليت جيب تنميتها عند الطالب.

 مفهوم المسألة :
ه الطالب، وال يكون هلذا املوقف حالً جاهزاً عند هذا يعرفها سالمة بأهنا: " موقف جديد ومميز يواج

 .(1)الطالب " 

                                                           

 تدريس العلوم والرياضيات ، األردن : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع . ( : أساليب 2223عبد احلافظ سالمة  ) (1)
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ويعرفها البشييت بأهنا: " كل موقف جديد يواجه الفرد وحيتاج إىل حل يستدعي درجة  عالية  من 
 . (1)التفكري، وهذا احلل ينتج تعلما جديداً "

حاجة، أو أكثر من حاجات الفرد ويعرفها كل من عريفج وسليمان بأهنا: " كل موقف طارئ يعرتض 
 . (2)ويتطلب حالً "

 ومما سبق يتضح للباحثة أنَّ التعريفات السابقة اتفقت على ما يلي:
أنَّ املسألة موقف جديد يواجه الطالب، وحباجة حلل وترى الباحثة أنَّ حل املسألة هي عبارة عن 

 م أن يفكر يف إجياد الطرق املناسبة حللها.مشكلة تواجه املتعلم أثناء عملية التعلم، وحتتاج من املتعل
 مهارات حل المسألة :

 حدد جورج بوليا مراحل أربع حلل املسألة وهي :
 المرحلة األولى: فهم المشكلة: 

 لفهم املشكلة يوجه املعلم عدة أسةلة مثل:
 ما هو املطلوب ؟ 
  ما هي املعطيات ؟ 
 ماهي املشكلة اليت يراها الباحث ؟ 
  أو نقص يف املعطيات ؟هل هنا  زيادة 
 ارسم شكالً ؟ 
 استعمل رموزا مناسبة ؟ 
 هل ميكنك إجياد عالقة بني املطلوب واملعطيات ؟ 
 ماهي نتائج حبث الباحث من خالل احلاسوب ؟ 

 المرحلة الثانية : وضع خطة للحل:
 يوجه املعلم عدة أسةلة لتالميذ مثل:  

                                                           

( : أثر استخدام الوسائل املتعددة يف تنمية مهارات حل املسألة واالحتفاظ هبا لدى طالبات  2223حسني البشييت ، ) (1)
 غزة . الصف اخلامس األساسي ، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية اجلامعة اإلسالمية ،

 ، عمان دار صفاء للنشر والتوزيع . 1(:أساليب تدريس الرياضيات والعلوم ، ط 2221سامي عريفج ، نايف سليمان )(2)
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 هل رأيت مشكلة مماثلة هلذه املشكلة من قبل ؟ 
  رأيت املشكلة نفسها يف صيغة خمتلفة ؟هل 
 إذا كانت اإلجابة نعم فهل تستفيد منها ؟ 
 هل ميكنك تبسيط املشكلة احلالية ؟ 
 هل ميكنك أن تفكر يف مشكلة مألوفة، وهلا نفس احلل ؟ 
 هل حتتاج إىل رسم توضيحي لتوضيح العالقات ؟ 
 هل ميكنك تنظيم بيانات املشكلة بشكل أسهل؟ كيف ميكنك ذلك ؟ 
 هل ميكنك تكوين منوذج رياضي مناسب يعكس العالقات بني عناصر املشكلة ؟ ما هو ؟ 
 هل استعملت كل املعطيات ؟ 
 هل تعرف مفهوم أو نظرية توصلك للحل ؟ 

 المرحلة الثالثة: تنفيذ خطة الحل:
 عند تنفيذ خطة احلل تأكد من كل خطوة ؟ 
 هل تستطيع أن تربهن على أهنا صحيحة ؟ 
 لشروط ؟هل راعيت كل ا 
 هل استخدمت يف احلل كل املعطيات ؟. 

 
 

 المرحلة الرابعة: مراجعة الحل والتحقق من صحته:
 ملراجعة احلل والتحقق من صحته يوجه املعلم األسةلة التالية:

 هل تستطيع أْن تتأكد من صحة احلل ؟ 
 هل احلل حيقق كل شروط املشكلة ؟ هل هنا  حلول أخرى ؟ 
 ؟ هل هنا  طريقة أخرى للحل 
 هل تستطيع استعمال النتيجة أو الطريقة يف مشكالت أخرى ؟ 
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 (1)هل توصلت لصيغة عامة ميكن تطبيقها يف مواقف أكثر عمومية  
  ،( مهارات حل املسألة الفيزيائية كما يلي: 321:ص 2222كما حدَّد )زيتون 
 تحديد متغيرات المسألة: -1
 .قراءة وفهم املسألة 
  صورة رمزية.حتديد املعطيات واملطلوب يف 
 .رسم املسألة إن أمكن 
 : التخطيط لحل المسألة -2
 .اختيار اإلسرتاتيجية املناسبة 
 .حتديد القانون املستخدم 
 : تنفيذ خطة الحل -3
 .إجراء التحويالت وتوحيد الوحدات 
 .التعويض يف القانون 
 .تنفيذ العمليات احلسابية 
 :مراجعة وتفسير الحل -4
 .مراجعة خطوات احلل 
 .تفسري احلل 
 .تصميم احلل 

 
 

 ( كما يلي:  12 -11:ص 2223وحددها كل ) النجدى وآخرون، 
 : التعرف على المشكلة -1

ميكن أن تكون املشكلة ) املسألة يف الفيزياء ( معقدة ومتدخلة لدرجة أن البعض رمبا ال يستطيعون 
 حلها.

                                                           

 ( : طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات ، القاهرة : دار الفكر العريب . 2221امساعيل األمني الصادق  ) (1)
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ع املالحظة أنَّك ال بد أنَّ التعرف على املشكلة يتيح لك فرصة التأهب، واالستعداد لإلتيان باحلل م
 أْن يكون لديك معرفة ببعض األساليب الرياضية، أو النماذج؛ لكي ميكنك حل املسألة احلالية.

 : الدافعية لحل المسألة -2
إنَّ أسلوب تقدمي املسائل للطالب ميكن أْن يدفع الطالب إىل حلها أو عدم حلها؛ فإذا كانت املسألة 

انت تصف أو تعاجل موقفاً طبيعياً يف احلياة؛ فإن الدافعية حنو شيقة وهلا معىن لدى الطالب، أو ك
احلل تصبح موجبة، وجيب أْن تتحدى فكرة املسألة الطالب؛ حىت تصبح الدافعية حنو احلل داخلية، 
لكن ليس معىن ذلك أْن يتطلب احلل قدرات ليست لدى الطالب، فبعض مسائل الفيزياء تتطلب 

سابات التفاضل والتكامل، وقد تكون قدرات الطالب منخفضة يف مثل استخدام احلدَّ الراقي مثل ح
 هذه العمليات، وجيب أال تكون املسألة سهلة جداً أو صعبة جداً. 

 إنَّ الطالب جيب أْن يعمل يف جو يساعد على اكتشاف احلل.
 : الوقت المتاح لحل المسألة -3

املالئم، ويف البداية فإن الطالب  عندما ينخرط الطالب يف حل املسألة، جيب أْن تعطيهم الوقت
 سيبذلون جهداً حلل املشكلة باستخدام األفكار القدمية وبعض املعارف.

 :تعديل وإنفاق الحل -4
عندما يتوصل الطالب إىل حلٍّ غري هنائي، أو مؤقت جيب أْن تشجع تالميذ  على اختبار أفكارهم. 

 ه هذا احلل الواقع ؟ هل ميكن االعتماد على تلك األفكار ؟ هل ميكن أْن يواج
إنَّ تلك اخلطوة هامة، أو عن طريق تلك التساؤالت ميكن أن يتم بعض التعديالت؛ وبالتايل نصل 

 إىل مرحلة اتفاق احلل.
 
 التعبير عن الحل بأشكال مختلفة: -5

بدون التعبري عن احلل بالكتابة أو اإلشارة أو الرمز، فإن احللول سيكون هلا فائدة شخصية، ولكن 
ينقصها األمهية االجتماعية، وجعل الطالب يكتبون نتائجهم، إهنم سيكونون قادرين على تقدمي 

 حلوهلم واضحًة ومنظمًة سواًء كانت حلوالً شفهيًة أو حتريريًة.
 وبناء علي ما سبق نرى أن الرتبويني قد اتفقوا على جمموعة من املهارات وهي :

  .) فهم املسألة وذلك من خالل ) حتديد املعطيات، واملطلوب 
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 .وضع خطة للحل وذلك من خالل حتديد اإلسرتاتيجية املناسبة لذلك 
 .تنفيذ خطة احلل ومراجعته والتأكد منه 

 وذلك توصل الباحث ملهارات حل املسألة واليت تتمثل يف اآليت:  
 التفكري فيم أريُد أْن أفعل. -1
 واجليدة للمسألة. القراءة الصحيحة -2
 تلخيص السؤال مع الرسم ) إن وجد (. -3
 كتابة املعطيات على شكل رموز. -4
 وضع املتغريات ) من املعطيات ( املتشاهبة مع بعضها البعض. -5
 حتديد املطلوب من املسألة. -6
 توحيد وحدات القياس. -7
 كتابة القانون املناسب للحل. -8
 التعويض يف القانون. -9

 مراجعة خطوات احلل. -11
 حل المسألة الفيزيائية: صعوبات

يواجه الطلبة جمموعة من الصعوبات عند حلِّ املسألة الفيزيائية، ويرى زيتون أنَّ صعوبات حل املسألة 
 يف الفيزياء تتمثل فيما يلي: 

 توحيد وحدات املسألة الفيزيائية. -1
 حتديد القوانني الفيزيائية الالزمة حلل املسألة. -2
 الفيزيائية.التحويالت الرقمية للكميات  -3
 التعبري عن املعىن الفيزيائي يف صورة رياضية  -4
 حتديد أفكار املسألة. -5
 كتابة مدلول الصورة الرمزية للقوانني الفيزيائية. -6
 كتابة ما حيدث من عمليات فيزيائية يف صورة رياضية. -7
 التطبيق يف القوانني الفيزيائية حلل املسألة. -8
 متثيل الرسومات البيانية الفيزيائية. -9
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 االستفادة من نتائج حتقيق املطلوب األول يف الوقوف على املطلوب الثاين. -11
 حتديد الوحدات الفيزيائية النهائية لنواتج املسألة. -11
 تفسري النتائج الفيزيائية حلل املسألة. -12
 تنفيذ العمليات احلسابية الالزمة حلل املسألة. -13

 وقد حددت املشهراوي صعوبات املسألة فيما يلي :
ن من مهارة القراءة، ووجود عادات سيةة باإلضافة إىل ضعف يف حصيلة الطالب عدم التمك -1

 الغوية من املفردات.
اإلخفاق يف استيعاب املسألة، وعدم القدرة على متييز احلقائق الكمية، والعالقات املتضمنة يف  -2

 املسألة وتفسريها.
معاجلة املسألة وعدم الصعوبة يف اختيار اخلطوات اليت ستتبع يف حل املسألة وضعف خطة  -3

 تنظيمها 
عدم التمكن من املبادئ، والقوانني، واملفاهيم، والعلميات، ومعاين بعض املصطلحات  -4

 الرياضية، ومهارات العمليات احلسابية األساسية.
عدم القدرة على اختيار األساليب املناسبة، واستذكار املعلومات األساسية، وضعف القدرة  -5

 االستداليل، والتسلسل يف خطوات احلل.على التفكري 
ضعف الطالب على التخمني، والتقدير من أجل احلصول على جواب سريع، وعدم تشجيع  -6

 الطلبة على ذلك.
 
 

 ويضيف ملا سبق ما يلي:
 القراءة املتسرعة للمسألة واحلل املباشر، وذلك بعدم حتليل املسألة إيل ) معطيات ومطلوب(. -1
اصر الناقصة يف املسألة جيعل الطالب يف حرية من أمره؛ مما يؤدي إىل عدم حتديد الطالب للعن -2

 عدم مقدرته على احلل.
عدم احلفظ اجليد للقوانني يؤدي إىل الوقوع يف أخطاء كثرية؛ فمثال قد يكون الطالب قد  -3

 حدد القانون الصحيح، ولكنه نسي أن يكتب الرتبيع فهذا يؤدي إىل خلل يف احلل.
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ب للدروس السابقة؛ فمثالً قبل أْن حيل الطالب مسائل على درس الشغل عدم مراجعة الطال -4
 والطاقة جيب أْن يكون قد راجع ومتكن من درس قوانني نيوتن.

عدم مقدرة الطالب على استخدام اآللة احلاسبة استخداماً صحيحاً، فلذلك نالحظ أنَّ  -5
النهائية ال يعرف، والسبب يف الطالب يتمكن من التطبيق، ولكن عندما يريد أْن يوجد النتيجة 

 .(1)ذلك يعود إىل قصوره يف استخدام اآللة احلاسبة
إنَّ ما مييز التعليم الذايت هو أنه موجه ذاتياً، يعتمد املتعلم فيه علي نفسه بالدرجة األوىل؛ مما يكسبه 

ئن البشري الذي الثقة بالنفس، واالستقاللية، والشعور باملسؤولية، واحلرية؛ وكلها صفات مطلوبة للكا
 يفرتض متيزه عن اآلخرين؛ فاالستقاللية عنصر قوي من عناصر النظم الرتبوية واالجتماعية. 

والنشاط الذايت هو نشاط تعليمي وتربوي، نافٌع ميارسه التالميذ بوعي ومسؤولية وإبداع؛ من أجل 
املباشرة، أو غري  االكتساب الفاعل ألسس العلوم وللقدرات، واملهارات، والسلو  حتت القيادة

املباشرة للمعلم، وهبذا النشاط الذايت ومن خالله تتطور تدرجيياً قدرات االستقالل الذايت للتالميذ 
والذي يعترب أساسياً ضرورياً للتطوير الالحق لنشاطهم الذايت؛ الجناز مهام وواجبات أكثر صعوبة 

 وتعقيداً.

 طور لديهم تدرجيياً الثقة، واالعتزاز بالنفس،لذلك يرتبط النشاط باالستقالل الذايت؛ فكلما ت
ويتحررون تدرجيياً من التبعية واالتكال علي اآلخرين، ويستطيعون إجناز الواجبات، واملهام دون 

مساعدهتم، وتتوفر هلم إمكانية ممارسة نشاطات بفاعلية أكرب تساعد يف تفجري طاقاهتم وإبداعاهتم 
 .(2)املختلفة

 ومن مثَّ ميكن القول أنَّ التعليم الذايت ميكن أْن يوظف لتنمية مهارات كتابة املعادالت الفيزيائية.  

                                                           

مج مقرتح لتنمية القدرة على حل املسائل اجلربية اللفظية لدى طالبات الصف التاسع ( :فاعلية برنا 2223املشهراوي ) (1)
 األساسي بغزة ، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، اجلامعة اإلسالمية ، غزة .

 (  : مدخل إىل طرائق التدريس"، دار الكتاب اجلامعي، العني  .  2221كويران ) (2)
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 الدراسات السابقة
يضم هذا الفصل الدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة، واليت استفادت منها الباحثة  

 كثرياً أثناء إجراء هذه الدراسة، وقد مت تقسيم الدراسات السابقة إىل أربعة حماور هي: 
 : دراسات تناولت املفاهيم الفيزيائية.المحور األول
 حل املسألة الفيزيائية. : دراسات تناولت مهاراتالمحور الثاني

 : دراسات تناولت فاعلية التعليم الذايت.ثالثالمحور ال
 حمور الدراسات املتعلقة باملفاهيم الفيزيائية :

 تومشاو  دراسةTomshaw (4112:) 

 إحداث التغري يف احلاسوب على القائمة احملاكاة خمتربات استخدام دور تقصي إىل وقد هدفت
 مفاهيم عند تغري إحداث حاولت فقد بأمريكا، الثانوية للمرحلة الفيزياء تدريس خالل املفاهيمي

املستخدمة يف  الفيزيائية هو األداة للمفاهيم اختبار وكان اإلسرتاتيجية، هذه توظيف خالل من الطلبة
وقد  الفيزياء، لدراسة احلاسوبية احملاكاة استخدموا طالباً  ( 69 ) سةدراال هذه يف الدراسة، واشرت 

يف  املفاهيمي التغري إحداث يف أثر ذات تكن مل احلاسوبية احملاكاة أنَّ  راسةدال أظهرت نتائج
 أو أنَّ  املطلوب، باملستوى تكن مل احملاكاة بأن ذلك يفسر وقد والتسارع؛ والقوة احلركة، موضوعات

 احلاسوبية حيتاج الربامج استخدام أن على ذلك ويدلُّ  النتيجة، هذه إىل أدى التطبيق يف خلالً  هنا 
 .التطبيقات هذه مصلحة غري يف النتائج تظهر ال حىت التطبيق يف وكفاية دقة إىل

  : ،( : 4112دراسة ) عزمي 
هدفت الدراسة إىل الكشف عن فاعلية برنامج مقرتح لتدريب طالب كلية الرتبية على تصميم وإنتاج 
الرسوم املتحركة الكمبيوترية لبعض املفاهيم الفيزيائية، ومتَّ اختيار عينة الدراسة من طالبات شعبة اجملال 

( طالبًة، 21ن، وقد بلغ عددهن )العلمي من الفرقة الثالثة والرابعة بكلية الرتبية بالرستاق سلطنة عما
وقد استخدام الباحث اختيار حتصيلي للمفاهيم وبطاقة تقييم لإلنتاج الفعلي من الرسوم املتحركة اليت 
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ستقوم الطالبات بتصميمه، وقد أظهرت النتائج فاعلية برنامج التدريب املقرتح يف اكتساب املفاهيم 
 تحركة لبعض املفاهيم الفيزيائية.األساسية املتعلقة بتصميم وإنتاج الرسوم امل

  ،( : 4112دراسة ) الرصاعي والعاني والقادري 

وقد هدفت هذه الدراسة استقصاء أثر طريقة استخدام الوسائط احلاسوبية املتعددة يف فهم املفاهيم 
سنة ( طالباً وطالبًة من طالب ال12الفيزيائية يف املرحلة اجلامعية يف األردن، مت اختيار عينة من )

األوىل يف كلية العلوم يف جامعة احلسني بن طالل، توزعوا على أربع شعب دراسية ملادة الفيزياء 
( امليكانيكا؛ حيث درست كل شعبة باستخدام الوسائط احلاسوبية املتعددة، ولكن وفق 1العلمية )

املناقشة، وطريقة أمناط أربعة؛ هي استخدام الوسائط احلاسوبية املتعددة كأدوات تكنولوجية ترافقها 
استخدام الوسائط احلاسوبية املتعددة كأدوات تكنولوجية دون وجود املناقشة، وطريقة استخدام 

الوسائط احلاسوبية املتعددة كأدوات معرفية ترافقها مناقشة، وطريقة استخدام الوسائط احلاسوبية 
ختبار فهم مفاهيم امليكانيكا. املتعددة كأدوات معرفية ال ترافقها مناقشة، وقد استخدمت الدراسة ا

وقد أظهرت النتائج تفوق طلبة اجملموعة اليت درست باستخدام الوسائط احلاسوبية املتعددة كأدوات 
 معرفية ترافقها املناقشة يف الفهم الفيزيائي ملفاهيم امليكانيكا مقابل اجملموعات األخرى.

 
 

  ،( : 4112دراسة ) األشول 

ثر استخدام منحى العلم والتقنية واجملتمع يف تعديل الفهم اخلطأ ملفاهيم   هدفت الدراسة إىل معرفة أ
) الطاقة، الطاقة امليكانيكية، طاقة احلركة، طاقة الوضع، حتوالت الطاقة ( لدى طالبات الصف الثاين 
 الثانوي يف مدرسة السيدة زينب الثانوية للبنات بأمانة العاصمة صنعاء، وقد تكونت جمموعة الدراسة

( طالبًة، وقد مت اختيارهن بالطريقة العشوائية البسيطة من شعبتني دراسيتني من شعب 12من )
الصف الثاين الثانوي مبدرسة زينب؛ حيث متَّ اختيار إحدى الشعبتني بالطريقة العشوائية البسيطة 

يف كل  ( طالبةً  21لتمثل اجملموعة التجريبية، يف حني مثلث األخرى اجملموعة الضابطة بواقع )
جمموعة، وقد قامت الباحثة بتطوير وحدة دراسية للمفاهيم اخلمسة املستهدفة بالدراسة وفق العلم 

والتقنية واجملتمع، ولغرض مجع البيانات قامت الباحثة بإعداد اختبار فهم املفاهيم العلمية، وقد 
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ملستهدفة بالدراسة لدى توصلت الباحثة إىل النتائج اآلتية: شيوع الفهم اخلطأ للمفاهيم العلمية ا
الطالبات يف التطبيق القبلي الختبار فهم املفاهيم العلمية، كذلك أظهرت النتائج وجود فروق ذات 

داللة إحصائية بني متوسطات درجات طالبات اجملموعة التجريبية، واجملموعة الضابطة يف التطبيق 
 البعدي لالختبار لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية.

 ( 4112الغليظ،  دراسة:) 

وقد هدفت هذه الدراسة إىل معرفة التصورات البديلة للمفاهيم الفيزيائية لدى طلبة الصف احلادي 
عشر وعالقتها باالجتاه حنو املادة، وقد اتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي؛ حيث متَّ اختيار عينة 

غزة، ولتحقيق  الدراسة بصورة عشوائية من طالبات الصف احلادي عشر يف بعض مدراس مشال قطاع
أهداف الدراسة متَّ إعداد اختيار تشخيصي للتصورات البديلة ومقياس االجتاه، وقد أسفرت النتائج 

%  12عن أن مستوى اكتساب املفاهيم الفيزيائية، واالجتاه حنوها لدى الطلبة دون املستوى املطلوب 
 .a   =2.21عند داللة إحصائية 

  ،( : 4112دراسة ) السويلميين 

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد أثر التدريس بطريقة التعليم التعاوين يف تغيري املفاهيم الفيزيائية  وقد
البديلة لدى طالب التعليم الصناعي، وقد استخدمت الدراسة اختباراً؛ للكشف عن املفاهيم 

دراسة سؤاالً من نوع )اختيار من متعدد(، وطبقت ال21الفيزيائية البديلة؛ حيث تضمن االختبار 
( طالباً يف املدارس 12على عينة قصدية من طالب الصف األول الثانوي الصناعي مكونة من )

الصناعية التابعة ملديرية عمان الثانية؛ موزعني على جمموعتني جتريبية وضابطة، وقد أظهرت النتائج 
، واجملموعة وجود فروق دالة إحصائية بني نسب املفاهيم البديلة لدى طالب اجملموعة التجريبية

 الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية.
 ،( : 4112دراسة ) المحتسب 

( يف اكتساب  POEفسر ) -الحظ -وهدفت هذه الدراسة إىل تقصي فاعلية استخدام منوذج تنبأ
املفاهيم الفيزيائية، واملهارات األدائية لدى طلبة جامعة اإلسراء اخلاصة، وقد تكونت أفراد الدراسة من 

( طالباً وطالبًة؛ موزعني بالتساوي على شعبتني؛ أحدامها جتريبية واألخرى ضابطة، وقد أعدت 33)
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حظة املهارات األدائية، وأوراق عمل وفق الباحثة أداتني مها اختبار املفاهيم الفيزيائية، وبطاقة مال
( بني  a > 2.21(، وقد أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فرق دال إحصائياً ) POEمنوذج )

الطلبة يف اجملموعتني يف كل من اكتساب املفاهيم الفيزيائية، واملهارات األدائية لصاحل اجملموعة 
 التجريبية.

 
 سات تناولت المفاهيم الفيزيائية: تعليق على دراسات المحور األول: درا

  -من خالل العرض السابق جبد أن بعض الدراسات هدفت إىل تقصي فاعلية استخدام منوذج تنبأ
( يف اكتساب املفاهيم الفيزيائية، واملهارات األدائية؛ كدراسة احملتسب POEفسر ) -الحظ

(2221.) 
لفيزيائية عالقتها باالجتاه حنو املادة؛ كدراسة  ومنها ما هدف إىل معرفة التصورات البديلة للمفاهيم ا

 (.2223الغليط )
ومنها ما هدف إىل حتديد أثر التعلم التعاوين يف تغيري املفاهيم الفيزيائية البديلة؛ كدراسة السويلميني  

(2223.) 
بعض ومنها ما هدف إىل معرفة أثر استخدام منحى العلم والتقنية واجملتمع يف تعديل الفهم اخلطأ ل

 (.2223مفاهيم الفيزيائية؛ كدراسة األشول )
ومنها ما هدف إىل معرفة أثر الوسائط املتعددة يف اكتساب للمفاهيم الفيزيائية؛ كدراسة الرصاعي 

 (.2223(، ودراسة عزمي )2223والقادري )
 ثانياً: محور الدراسات المتعلقة بمهارات حل المسألة الفيزيائية:

 (: 0999دراسة ) مصطفي،  -1
وقد هدفت الدراسة إىل معرفة أثر تدريب طلبة الصف الثامن األساسي على إسرتاتيجية معدلة حلل 

املسألة اهلندسية على مقدرهتم يف حل مسائل مشاهبة يف مدينة نابلس، ومعرفة أثر اجلنس على 
تضم مقدرهتم يف حلها؛ أما عينة الدراسة فقد كانت عينة عشوائية؛ تكونت من جمموعتني: ضابطة و 

( طالبًة، وجتريبية تضم شعبتني للذكور 13( طالباً و)31شعبتني للذكور وشعبتني لإلناث بواقع )
( طالبًة، وقد استخدم الباحث هلذا الغرض اختباراً 13( طالباً و)32وشعبتني لإلناث بواقع )
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=  a) حتصيلياً، وقد دلت النتائج على أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة 
( يف مقدرة الطلبة على حل املسألة اهلندسية؛ يعزى لطريقة التدريس ولصاحل التدريس 2.21

 اإلسرتاتيجية املعدلة.
 (:4111دراسة ) المالك،   -2

وقد استهدفت الدراسة احلالية تصميم إسرتاتيجية تدريس تشخيصية عالجية ملعاجلة صعوبات حل 
لثانوي مبدينة الرياض، وتنمية قدراهتن يف مهارات حل مسائل الفيزياء لدى طالبات الصف األول ا

املسائل، ومن مث استقصاء فاعلية هذه اإلسرتاتيجية يف معاجلة حل الصعوبات، وتنمية تلك املهارات 
ويف تعديل االجتاهات حنو حل مسائل الفيزياء، وقد تكون اجملتمع األصلي للدراسة من طالبات 

اض، واشتملت عينة البحث علي جمموعتني: إحدامها جتريبية وعددها الصف األول الثانوي مبدنية الري
( طالبًة، وقد استخدم يف هذه الدراسة التصميم 33( طالبًة، واألخرى ضابطة وعددها )33)

التجرييب؛ حيث قامت الباحثة بإعداد قائمة بالصعوبات اليت تواجه الطالبات أثناء قيامهن مبهارات 
قائمة بأسباب هذه الصعوبات، كما قامت بإعداد قائمة باملهارات الالزمة حل املسائل الفيزيائية، و 

اليت جيب أن تقوم هبا الطالبات حلل املسائل الفيزيائية، كما أعدت الباحثة أربعة اختبارات لقياس 
مهارات حل املسائل الفيزيائية اليت تشمل ) فهم مسألة الفيزيائية، وضع خطة حل املسألة الفيزيائية، 

يذ خطة احلل، التحقيق من صحة احلل ( يف وحدة خواص املادة، كما أعدت مقياس االجتاه حنو تنف
%( من طالبات اجملموعة التجريبية  21حل املسائل الفيزيائية، ولقد بينت نتائج الدراسة أنَّ نسبة )

التمكن،  %(، بينما مل تصل أي طالبة من طالبات اجملموعة الضابطة ملستوى  12ملستوى التمكن بـ)
( بني  a > 2.21كذلك أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 

اجملموعتني التجريبية، والضابطة يف مهارات حل املسألة الفيزيائية الكلية؛ وذلك لصاحل اجملموعة 
 التجريبية.

 (:  4112دراسة )البشيتي،   -3
املتعددة يف تنمية مهارات حل املسألة،   وقد هدفت الدراسة إىل معرفة أثر استخدام الوسائل

واالحتفاظ هبا لدى طالبات الصف اخلامس، اتبعت الباحثة يف دراستها املنهج التجرييب؛ حيث 
( طالبًة، وقد استخدمت الباحثة اختبار مهارات حل املسألة، وبطاقة 11تكونت عينة الدراسة من )
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ائل املتعددة يف تنمية مهارات حل املسألة، مالحظة، وقد أظهرت النتائج فاعلية استخدام الوس
 واالحتفاظ هبا لدى طالبات الصف اخلامس.

 ( : 4119دراسة ) الصم،   -4
وقد هدفت الدراسة احلالية استقصاء أثر استخدام احملاكاة احلاسوبية يف تنمية مهارة حل املسائل 

دراسة اجتاهاهتم حنو مادة الفيزيائية لدى طلبة الصف الثاين الثانوي علمي يف حمافظة صنعاء، و 
الفيزياء، ولتحقق الدراسة أهدافها مت بناء أداتني مها: مقياس مهارة حل املسائل الفيزيائية، ومقياس 

االجتاه حنو مادة الفيزياء، كما متَّ تصميم برنامج حماكاة حاسويب؛ لتدريس وحديت الكهرباء 
( طالباً،  11 احدمها جتريبية تتكون من )واملغناطيسية، وقد متَّ اختيار جمموعتني من الطالب يف

 ( طالباً، وقد أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة ...33واألخرى ضابطة تتكون من )
 التعليق على محور الدراسات المتعلقة بمهارات حل المسألة الفيزيائية:

 بالنسبة لألهداف:
منها يهدف إىل استقصاء أثر احملاكاة من خالل عرض الدراسات السابقة ميكن القول أن بعضاً 

 (. 2221احلاسوبية يف تنمية مهارة حل املسائل الفيزيائية واالجتاه حنو الفيزياء كدراسة ) الصم، 
ومنها ما يهدف إىل معرفة فاعلية برنامج مقرتح لعالج األخطاء الشائعة يف حل املسألة كدراسة   ) 

 (. 2223البشييت، 
فة أثر الوسائط املتعددة يف تنمية مهارات حل املسألة واالحتفاظ هبا كدراسة ومنها ما يهدف إىل معر 

 (.2223)البشييت، 
ومنها ما يهدف إىل تصميم واستقصاء إسرتاتيجية تدريس تشخيصية عالجية ملعاجلة صعوبات حل 

 (.2222مسائل الفيزياء كدراسة ) املالك، 
 ية اليت استخدمت يف حل املسألة الفيزيائية.كما أنَّ مجيع الدراسات أثبت فاعلية اإلسرتاتيج
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 المحور الرابع: بحوث تناولت فاعلية التعلم الذاتي:

 :   (0921دراسة مكتب التربية العربي لدول الخليج ) -

وقد هدفت إىل التعرف على مفهوم التعلم الذايت، واالجتاهات املعاصرة حوله، والتعرف على واقع 
لذايت، واالجتاهات املختلفة حول تطبيق أساليبه، ووضع خطة مقرتحة حول  ممارسات أساليب التعلم ا

( 113( طالباً، و )1211كيفية استخدام أساليب التعلم الذايت، وقد تكونت عينة الدراسة من )
وقد تكونت عينة املعلمني  ،( مدرسة ثانوية للبنني والبنات بدول اخلليج العريب13طالبًة مت اختيارهم من )

وجاءت نتائج  ،( ناظراً ووكيالً 11( معلمة، كما تكونت عينة املسؤولني من )233( معلماً و )231من )
الدراسة أنَّ النسبة الغالبة من عينة الطالب والطالبات يفضلون أن يتحمل املعلم مسؤولية التعليم، كما 

مني على أمهية التعلم الذايت، وطالبوا برتكيز التقومي على التعلم بينت النتائج اتفاق غالبية املسؤولني واملعل
 الذايت، ورأى غالبية املسؤولني ضرورة التدرج يف تقدمي أساليب التعلم الذايت. 

 :(1891دراسة الخطيب )  -

دراسة مقارنة"؛ حيث وضحت الدراسة أنَّ  –بعنوان " التعليم الذايت اجلماعي بني النظرية والتطبيق  
لتعليم الذايت عبارة عن جمموعة من العمليات اليت تساعد على حتسني التعليم عن طريق تأكيد ذاتية ا

األفراد املتعلمني؛ من خالل برامج تعليمية معينة تعمل على خلق اجتاهات ومهارات ضرورية لدى 
ستخدم لتحسني املعلمني والطالب على السواء، كما بينت  الدراسة أنَّ التعلم الذايت وسيلة جيدة ت

برامج املدرسة التعليمية اليت تؤكد ضرورة تدريب وتنمية اإلداريني باملدرسة، وقد تطرقت الدراسة إىل 
أهداف التعليم الذايت اجلماعي، واألغراض الرئيسة من التعليم الذايت اجلماعي، واألبعاد التارخيية 

والتوجيه واإلرشاد، وتقومي الطالب والتدريب للتعليم الذايت اجلماعي، ومناهج التعليم الذايت اجلماعي، 
 يف التعليم الذايت اجلماعي، ودور املعلمني، واإلداريني، والتخطيط للربامج.
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 (:0922دراسة نشوان والكثيري ) -

وقد هدفت إىل معرفة قدرة الطالب يف املرحلة املتوسطة على تطبيق التعلم الذايت يف مقرر العلوم،  
( تلميذاً، تكونت من مثان مدارس مبدينة الرياض، وقد أوضحت 313راسة من )وبلغ جمموع عينة الد

نتائج الدراسة زيادة يف حتصيل التالميذ الدراسي عند تطبيق التعلم الذايت؛ على الرغم من عدم حتمس 
 املعلمني هلذه الطريقة، وعدم تعاون مديري هذه املدارس مع الباحثني، وعدم اقتناعهم هبذه الطريقة. 

 (:0922دراسة نشوان ) -

وقد هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن أثر استخدام طريقة التعلم الذايت باالستقصاء املوجه على 
حتصيل تالميذ املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض للمفاهيم العلمية، وقد اختريت جمموعتان؛ جتريبيًة 

( 223يذاً، وأفراد اجملموعة الضابطة )( تلم223وضابطًة، وقد بلغ عدد أفراد اجملموعة التجريبية )
تلميذاً، وقد جرى تعلم اجملموعة الضابطة بالطريقة العادية ، واجملموعة التجريبية بطريقة التعلم الذايت، 

% من املفاهيم العلمية يزيد 12وقد خلصت الدراسة إىل أنَّ عدد التالميذ الذين استطاعوا حتصيل 
من عدد أفراد العينة يف اجملموعتني؛ إال أن الزيادة كانت أكرب % 12زيادة ذات داللة إحصائية عن 

لصاحل اجملموعة التجريبية، وحيث أنَّ التالميذ يف اجملموعة التجريبية قد تعلموا ذاتياً باالستقصاء 
 املوجه؛ فقد اعتربت النتائج مرضية، وقد أوصى الباحث باستخدام هذه الطريقة يف تعليم العلوم.

 

 : (0922والفرا ) دراسة جاسم -

وقد هدفت إىل التعرف على إمكانية االعتماد على أسلوب التعلم الذايت، واملبىن على أسس التعلم 
املربمج ذي النظام اخلطي يف إكساب الطلبة مهارة تصور وإدرا  العالقات املكانية يف رسوم 
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وقد أوضحت  ،نوي العلمي( طالبًة من الصف الثالث الثا313وقد تكونت عينة الدراسة من) األشكال،
 نتائج الدراسة أنَّ التعليم املربمج يصلح لتعليم الطالب مثل تلك املهارات العقلية. 

 :(0922دراسة السيد و والي ) -

وقد سعت الدراسة إىل التعرف على فاعلية التعلم الذايت يف حتقيق األهداف املعرفية واحلركية ملهارة  
( طالبة من مدرسة 12رحلة اإلعدادية، وقد تكونت عينة الدراسة من )اإلرسال يف كرة الطائرة يف امل

( طالبًة لكل 11إعدادية للبنات باإلسكندرية، مت تقسيمهن إىل جمموعتني؛ ضابطة وجتريبية بواقع )
جمموعة، وقد بينت نتائج الدراسة أنَّ استخدام طريقة التعلم الذايت أكثر فاعلية من التدريس بالطريقة 

 ة؛ ألنَّ مستوى اإلرسال يف كرة الطائرة قد ارتفع عما كان عليه سابقاً. التقليدي

 (:0991دراسة يونس ) -

وقد هدفت إىل جتربة التعلم الذايت كخطوة حنو تنمية التفكري واالعتماد على النفس وقام الباحث 
بتطبيق برنامج القياس التحصيلي، وبرنامج آخر لقياس التحصيل، واجتاهات الطالب حنو التعلم 

 الذايت بطريقة التعليم املربمج، وقد طبق ذلك على مدى مخسة فصول دراسية، ومن أهم نتائج
الدراسة ارتفاع نسب التقديرات يف التعلم مع تقارب يف نسب النجاح بني التعلم الذايت والتقليدي، 
وأنَّ التعلم الذايت أقل كلفة، وأنَّ الطالب تزيد ثقته بقدراته على تنمية التفكري عند استخدام أسلوب 

 التعلم الذايت، ورغبة معظم الطالب يف التعلم بطريقة ذاتية. 

 

 : (0991عابدين )دراسة  -

وقد هدفت إىل حتديد مدى التطبيق الفعلي ألسلوب التعلم الذايت بسلطنة عمان يف املراحل 
اإلعدادية والثانوية، واكتشاف نقاط القوة والضعف املتعلقة بوعي املعلمني هبذا األسلوب، والكشف 
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( معلماً 1113عن أبرز الصعوبات اليت قد حتد من جدوى هذا األسلوب، وقد بلغت عينة الدراسة )
ومعلمة،  وقد أظهرت نتائج الدراسة ضعف تفضيل املعلمني للتعريفات األقرب إىل التعلم الذايت 

ات اليت خاصة تلك اليت تقلل من تدخل املعلم يف العملية التعليمية أو تلغيه، وأن من أبرز الصعوب
تواجه تطبيق التعلم الذايت زيادة كثافة الفصول، وعدم وجود مكتبات مناسبة بالفصول الدراسية، 

ومطالبة املعلم بااللتزام باخلطة الزمنية احملددة؛ لالنتهاء من املقرر الدراسي، والنقص يف املواد واألجهزة 
 التعليمية املناسبة. 

 :(0992دراسة الجبر ) -

اسة إىل معرفة أثر استخدام رزمة تعليمية يف تدريس التاريخ لطالب الصف الثالث وقد هدفت الدر  
املتوسط مبدينة الرياض على حتصيلهم الدراسي، واجتاههم حنو التعلم الذايت، وقد تكونت عينة 

( طالباً، مت تقسيمهم إىل جمموعتني؛ ضابطة وجتريبية، ومن أهم ما توصلت إليه 231الدراسة من )
تفوق الطالب الذين درسوا بطريقة التعلم الذايت، وارتفاع حتصيلهم يف املستويات املعرفية الدراسة 

الثالث التذكر، والفهم، والتطبيق؛ اليت كانت يف الرزمة التعليمية، كما أن اجتاههم حنو العلم الذايت  
 كان إجيابياً.

 :(0991دراسة فرير ) -

التنظيم الذايت للتعلم بالتحصيل الدراسي، ومستوى  وقد هدفت إىل التعرف على عالقة إسرتاتيجيات
الذكاء لدى طالب الصف الثاين اإلعدادي مبدينة الزقازيق، ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة أنَّ 

مفهوم التنظيم الذايت للتعلم سلو  جيد، ويؤدي دوراً مهماً وأساسياً يف حياة الطالب؛ ألنه يؤدي إىل 
اندماج الطالب يف التنظيم الذايت للتعلم يؤدي إىل اعتقادهم يف قدرهتم  ارتفاع اجناز الفرد، وأنَّ 

وثقتهم حول فهم املواد األكادميية، ووجود ارتباط مرتفع موجب بني إسرتاتيجيات التنظيم الذايت، 
 والتحصيل الدراسي. 
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 :(0992دراسة الجفيل ) -

ه، وعناصره، ومعرفة معوقات تطبيق وقد هدفت الدراسة إىل توضيح مفهوم التعلم الذايت، ومكونات
هذا املفهوم يف املرحلة الثانوية بدولة البحرين؛ وهي دراسة حتليلية حملتوى مقررات اللغة العربية املشرتكة 
باملرحلة الثانوية، وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج؛ منها عدم إسهام املقررات املشرتكة يف حتقيق 

، ووجود اقتناع بوجود معوقات حتول دون حتقيق مكونات مفهوم التعلم مكونات مفهوم التعلم الذايت
 الذايت يف هذه املقررات. 

 ( :0992دراسة الشتشاوي ) -

وهدفت الدراسة إىل تقومي التعلم الذايت يف الكليات املتوسطة إلعداد املعلمني بسلطنة عمان. 
ة تقبل الطالب املعلمني للتعلم وفق ( طالباً. وأهم ما توصلت إليه الدراس11وتكونت العينة من )

 أساليب وأنشطة التعلم الذايت.

 :(0992دراسة الموجي ) -

وقد هدفت إىل معرفة مدى فعالية بعض طرق التعلم الذايت يف تدريس الكيمياء على حتصيل طالب 
ين ( طالبة من الصف الثا111املرحلة الثانوية، وتفكريهم العلمي، وقد تكونت عينة الدراسة من )

الثانوي بالقاهرة، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
درجات اجملموعة التجريبية اليت تعلمت بطريقة التعلم الذايت، واجملموعة الضابطة اليت تعلمت بالطريقة 

، والتطبيق، والدرجة الكلية التقليدية لصاحل اجملموعة التجريبية يف املستويات املعرفية؛ التذكر، والفهم
لالختبار التحصيلي. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبية اليت استخدمت 

واجملموعة الضابطة اليت تعلمت بالطرق  (Keller)التعليم املربمج، والنماذج التعليمية، وخطة كيلر 
 التقليدية. 

 (:0999دراسة نصار ) -
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اسة تصميم وترتيب برنامج تعليمي لتنمية بعض مهارات التعلم الذايت، وقد وقد استهدفت الدر 
( طالباً من طالب الفرقة الثالثة بكلية الرتبية جبامعة األزهر، ومتَّ استخدام بطاقة 31تكونت العينة من)

 يت.املالحظة، واختبار حتصيلي، وكان من أهم النتائج فاعلية الربنامج يف تنمية مهارات التعلم الذا

 ( :4114دراسة المقدم وآخرون ) -

وقد كشفت الدراسة عن مستوى القابلية للتعلم الذايت لدى الطالب املعلمني بكليات الرتبية يف 
مصر؛ يف ضوء متطلبات التعامل مع املستحدثات التقنية، ولتحقيق هذا متَّ بناء مقياس لقياس القابلية 

ني بكليات الرتبية، مع األخذ يف االعتبار بالتخصص للتعلم الذايت، وتطبيقه على الطالب املعلم
 رابعة(.  -ثالثة -ثانية -نوعي(، والفرقة الدراسية )أوىل -أديب -الدراسي )علمي

 وتوصلت النتائج إلى ما يلي:

اخنفاض مستوى القابلية للتعلم الذايت لدى طالب كليات الرتبية يف مصر؛ ويعزي هذا إىل عدم  -
 ت الضرورية للتعلم الذايت.توفر العوامل واملهارا

تفوق طالب التخصص النوعي على طالب التخصص األديب يف مستوى القابلية للتعلم الذايت؛  -
 ويرجع ذلك إىل طبيعة املقررات اليت يدرسها طالب الشعب النوعية.

تفوق طالب التخصص العلمي على طالب التخصص األديب يف مستوى القابلية للتعلم  -
إىل طبيعة املقررات اليت يدرسها طالب الشعب العلمية، واليت تعتمد على  الذايت، ويرجع هذا

 املختربات يف تنفيذ اجلانب العملي هلا، واليت تنمي املهارات اخلاصة بالتعلم الذايت أثناء تنفيذها.
تساوى طالب التخصص النوعي مع طالب التخصص العلمي يف مستوى القابلية للتعلم  -

تشابه طبيعة املقررات اليت يدرسها كالمها؛ يف أنَّ بعض هذه املقررات  الذايت؛ ويرجع ذلك إىل
 تضمن اجلانب العملي الذي تؤدي إىل منو قابلية التعلم الذايت.

 :(4111دراسة عبيدات والزعبي ) -
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وقد هدفت إىل استقصاء مهارات التعلم الذايت يف كتب العلوم للصفوف الثالثة األوىل؛ من خالل  
( معلمًة من معلمات مديرييت 111ها، ووجهة نظر معلميها، وتضمنت عينة الدراسة )حتليل حمتوا

معان، والعقبة باألردن؛ باإلضافة إىل كتب العلوم للصفوف الثالثة األوىل، وقد خلصت النتائج إىل 
وجود تفاوت يف درجة توافر مهارات التعلم الذايت يف كتب العلوم للصفوف الثالثة األوىل؛ من خالل 

حتليل احملتوى، كما تبني أنَّ أكثر التكرارات ملهارات التعلم الذايت كانت يف جمال املنت، مث األنشطة، 
 مث أسةلة التقومي يف الكتب الثالثة جمتمعة. 

 م الذاتي : على الدراسات السابقة على التعل تعقيب

 يتضح من الدراسات السابقة ما يلي: 

 لذايت يف مراحل التعليم العام. قلة الدراسات احمللية حول التعلم ا -
فاعلية أسلوب التعلم الذايت، وقدرته على إكساب الطالب االستقاللية، والثقة واالعتماد على  -

 النفس. 
ارتفاع حتصيل الطالب الدراسي لدى اجملموعات التجريبية اليت تعلمت بطريقة ذاتية، وقدرهتم  -

 على تقييم أنفسهم ذاتياً. 
 حاجة املعلمني إىل التدريب على أسلوب التعلم الذايت.  -
 وجود صعوبات حتول دون استخدام التعلم الذايت؛ مثل نقص اإلمكانات واألجهزة.  -
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 الفصل الثالث

 ادوات البحث وإجراءاته 
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

الفصل إىل توضيح إجراءات البحث من خالل حتديد منهج البحث، وعينة البحث  يهدف هذا
، واألساليب اإلحصائية املستخدمة ، وتقنينها، وخطوات تطبيق البحثوطرق بنائها وأدوات البحث

 فيها، وفيما يلي شرح لكل ذلك.
 :منهج البحث 

متغرياً أو متغريات جديدة، وذلك استخدام  املنهج التجرييب الذي يدرس ظاهرة أدخل فيها الباحث 
من خالل تطبيق اإلسرتاتيجية املقرتحة حيث قامت باختيار عينة قصدية، وجرى تقسيمها إىل 

 اتيجية املقرتحة يف تنمية مهارات جمموعتني جمموعة جتريبية، وجمموعة ضابطة؛ وذلك لدراسة أثر اإلسرت 
 ي.حل املسائل الفيزيائية لدى طالبات الصف األول ثانو 

 :التصميم التجريبي

مت إتباع أسلوب تصميم اجملموعتني الضابطة، والتجريبية املتكافةتني؛ حبيث درست اجملموعة التجريبية 
منهج الفيزياء بواسطة اإلسرتاتيجية املقرتحة، أما اجملموعة الضابطة؛ فدرست املنهج  بالطريقة  

 العادية، واملخطط التايل يوضح ذلك :
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ة مجموعة تجريبي

 ضابطة  مجموعة

 )قبلي (

 القبلي االختبار

 حل لمهارات

 المسألة

 الفيزيائية

 اإلستراتيجية المقترحة

الطريقة السائدة في 

 التدريس

 

تدريس النص األدبي 

 بالطريقة السائدة



 


لقياسالبعدياالختبار
المسألةولحلمهارات

الفيزيائية
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 :منهج البحث 

قرتحة يف فهم مادة الفيزياء وتنمية بالتعرف علي أثر اإلسرتاتيجية امل انطالقا من اهتمام هذا البحث
لطالبات الصف األول ثانوي؛ وقد اتبع الباحث يف واملفاهيم الفيزيائية الفيزيائية مهارات حل املسائل 

 هذه الدراسة املنهج التجرييب لتحقيق أهداف الدراسة.  
 استخدم الباحث لتحقيق الهدف من الدراسة المنهجين:منهج الدراسة: 

 المنهج الوصفي التحليلي: -1
واملتمثل يف  ليلي الذي يتناسب مع هدف البحث ،حيث استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التح

م الذايت بربنامج حموسب يف تنمية مهارات حل املسائل  القائمة على التعل معرفة أثر إسرتاتيجية
ى طالبات الصف األول الثانوي، ومقارنة ذلك مع الطالبات الذين يدرسون الوحدة الفيزيائية لد

 بالطريقة التقليدية. 
ارسات قائمة أحداث، وظواهر ومملي" هو املنهج الذي يتناول البحث ويقصد باملنهج الوصفي التحلي

والقياس كما هي، دون تدخل الباحث يف جمرياهتا، ويستطيع الباحث  أن  موجودة متاحة للبحث
 . (1)يتفاعل معها فيصفها وحيللها "

 المنهج شبه التجريبي:

 ، واملتمثل يف معرفة، والذي يتناسب مع هدف البحث حيث استخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب
فهم مادة الفيزياء من خالل تنمية يف تنمية م الذايت، واحلاسوب أثر إسرتاتيجية قائمة على التعل
لدى طالبات الصف األول الثانوي، ومعرفة فاعلية واملفاهيم الفيزيائية مهارات حل املسائل الفيزيائية 

هذا الربنامج على حتصليهم، ومقارنة ذلك مع الطالبات الذين يدرسون الوحدة بالطريقة التقليدية، 
جتريبية تدرس من خالل  الربنامج احملوسب، وأخرى ضابطة  وذلك باستخدام جمموعتني؛ جمموعة

 تدرس بالطريقة التقليدية.
 
 

                                                           

 البحث الرتبوي عناصره وأدواته ، غزة : مطبعة املقداد ، الطبعة الثانية .(  : 1113إحسان األغا  )(1)
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 : مجتمع البحث 

يتكون جمتمع الدراسة احلالية من طالبات الصف األول الثانوي يف مدارس الفارس األهلية بالرياض؛ 
 م. 2211/  2213للعام الدراسي 
 :عينة البحث 

ول بالطريقة القصدية؛ حيث مت تطبيق التجربة على طالبات الصف األ مت اختيار عينة البحث
( طالبة ميثلون 18( طالبة من طالبات األول ثانوي، منهم )37من )  الثانوي، وتكونت عينة البحث

 ( طالبة ميثلون العينة الضابطة.19العينة التجريبية، و)
 :تصميم اإلستراتيجية المقترحة 

فهم الطالبات ملادة الفيزياء وتنمية مهارات حل رتاتيجية املقرتحة يف إىل بناء اإلسالبحث  هدف
لدى طالبات الصف األول الثانوي، ومعرفة فاعلية هذا  املسائل الفيزيائية واملفاهيم الفيزيائية

اإلسرتاتيجية لعينة من طالبات الصف األول الثانوي على حتصليهم، ومقارنة ذلك مع الطالب الذين 
 ة بالطريقة التقليدية.يدرسون الوحد

 وقد اعتمد يف بناء اإلسرتاتيجية على املصادر التالية: 
 البحوث والدراسات السابقة. -
 االجتاهات احلديثة يف تعليم العلوم.  -
خصائص الطلبة يف املرحلة الثانوية؛ حيث أن الطالب يف هذه املرحلة يتفاعل مع الربامج  -

 التصميم.اليت تليب رغباته، وخاصة الربامج عالية 
خصائص بناء الربامج التعليمية كأن تتميز بسهولة خماطبة الطالب، وأْن تثري الدافعية لدى  -

 الطالب للتعلم، وأن تنمي لديهم املهارات املطلوبة.
 مراحل إعداد وبناء اإلستراتيجية حيث تمثلت بالمراحل التالية:

 مرحلة حتديد اإلطار العام إلسرتاتيجية. -1
 عداد.مرحلة التحليل واإل -2
 مرحلة جتريب وتطوير اإلسرتاتيجية. -3
 إعداد دليل املعلم لإلسرتاتيجية. -4
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 مرحلة التحليل واإلعداد:
 حتديد املرحلة الدراسية: -1

 استهدفت الدراسة طالب الصف األول ثانوي.
 تحديد المادة التعليمية: -2

 كتاب الفيزياء للصف األول ثانوي للفصل الدراسي األول.مت اختيار   
 داف:تحديد األه -3

 تحديد األهداف العامة لإلستراتيجية المقترحة:
يعدُّ حتديد األهداف خطوة مبدئية عليها بقية خطوات الربنامج، فهي األساس يف حتديد حمتوى 

فهم مادة الربنامج واإلسرتاتيجية التعليمية املناسبة، وأدوات التقومي املناسبة، ويسعى الربنامج احلايل إىل 
، وذلك باستخدام احلاسوب، ل فهم حل املفاهيم الفيزيائية واملسائل الفيزيائية الفيزياء وذلك من خال

ومت حتديد األهداف العامة من خالل االطالع على الدراسات السابقة الذي تناول موضوع الدراسة 
 وقد توصل إىل األهداف املراد تنميتها لدى طالبات الصف األول الثانوي:

مهارات حل املسألة الفيزيائية الواجب تنميتها لدى طالبات الصف  السؤال السادس ينصَّ على: ما
 األول ثانوي؟

 المحتوى:  تحليل  -
حيث مادة الفيزياء اليت يدرسها الطالبات الصف األول ثانوي كتاب قامت الباحثة بتحليل حملتوى  

املتعلم، ونشاطه احملور  ، وفق اإلسرتاتيجية اليت جتعل دور د تنميتهاسائل املرايتم استخراج املفاهيم وامل
 .ليكون احملتوى العلمي موضوع البحث األساسي يف التعلم الذايت باستخدام اإلسرتاتيجية املقرتحة

 تحديد أساليب التقويم: -
 استخدم الباحث أسلوبني من أساليب تقومي الطالب ضمن هذا الربنامج : 

 : أسلوب التقويم القبلي -1
 واملفاهيم السابقة.لتحديد مدى فهم الطالب للدروس، 
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 : أسلوب التقويم البعدي -2
لتحديد مدى تقدم، واستيعاب الطلبة لألهداف التعليمية، وحتديد مواطن الضعف لعالجها، ومواطن 

 القوة لتعزيزها.
 : تحديد العناصر اإلستراتيجية -

  مت استخدام جمموعة من الربنامج املتعددة مثل جهاز احلاسوب، والسماعات وجهاز العرض.
 

 مرحلة تجريب اإلستراتيجية:

( طالبًة من طالبات مدرسة الفارس 37مت اختبار اإلسرتاتيجية على عينة من الطالبات مكونة من )
 األهلية؛ وذلك للتأكد مدى مالئمة اإلسرتاتيجية على الطالبات ومدى تفاعلهم مع اإلسرتاتيجية.

 إعداد دليل المعلم لإلستراتيجية:
 مت إعداد دليل للمعلم حىت يتسىن له استخدام اإلسرتاتيجية بكل سهولة وتتضمن ما يلي : 

 اإلطار العام لإلسرتاتيجية. -
 شرح توضيحي ألحد الدروس. -
 الوسائل واألجهزة املستخدمة. -
 أساليب التقومي. -

 :أدوات البحث 

 استخدمت يف هذه الدراسة أداتني ومها:
 الفيزيائية. اختبار مهارات كتابة املسائل -1
 الفيزيائية. املفاهيماختبارات مهارات فهم  -2
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 استمارة تحليل المحتوى :
 

 الفصل
الوحدة / 

 الدرس

مفردات 
الدرس / 

 املوضوع
 اهلدف التعليمي

جمال اهلدف  
) املعرفة ، 
التطبيق ، 

 االستدالل (

نوع  السؤال ) 
متعدد ، مزاوجة 

 ، مقايل ..اخل(

االختبارية السؤال ) الفقرة 
) 

 االجابة

الفصل 
االول/ 
القوى 

يف 
 بعدين 

حيسب حمصلة قوتني   املركبات القوة
 بيانيا

 املقايل التطبيق

قوتان تؤثران على جسم 
شرقاً   F1 = 3 Nحبيث 

مشاالً .  F2 = 1 Nو 
 أوجد حمصلة القوتني بالرسم 

باستخدام الرسم وطريقة 
 اجياد احملصلة رأسا بذيل

      
يذكر  مفهوم مركبة  

 املتجه
 املعرفة

اختيار من 
 متعدد

اسقاط املتجه على أحد 
 احملاور

 مقدار املتجه

      
يذكر  وحدة حمصلة  

 القوى
 املعرفة

اختيار من 
 متعدد

 S تقاس حمصلة القوة بوحدة

      
يذكر  مفهوم حتليل  

 املتجه
 املعرفة

اختيار من 
 متعدد

عملية جتزئة املتجه إىل 
 مركباته تسمى

 تركيب املتجه

 املعرفة يذكر  مفهوم اجتاه املتجه       
اختيار من 

 متعدد
الزاوية اليت يصنعها املتجه 

 متثل  xمع حمور 
 حمصلة املتجه

الفصل 
  الثاين

 املعرفة يعدد أسباب االحتكا    االحتكا  االحتكا 
اختيار من 

 متعدد
من أسباب االحتكا  بني 

 السطوح 
نتوءات وجتاويف وجود 

 على األسطح

      
يذكر  مفهوم قوة  

 االحتكا 
 املعرفة

اختيار من 
 متعدد

القوة اليت متانع احلركة تسمى 
 قوة 

 حتكا اال

      
يذكر  مفهوم االحتكا   

 احلركي
 اإلكمال املعرفة

االحتكا  احلركي ينشأ بني  
 أسطح األجسام ..........

 املتحركة

      
يذكر  مفهوم معامل  

 االحتكا  احلركي
 اإلكمال املعرفة

النسبة بني قوة االحتكا  
احلركي والقوة العمودية متثل 

 معامل............
 االحتكا  احلركي 

      
يذكر  مفهوم االحتكا   

 السكوين 
 اإلكمال املعرفة

االحتكا  السكوين ينشأ 
بني أسطح 

 األجسام.........
 الساكنة
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يذكر  مفهوم معامل  

 االحتكا  السكوين 
 اإلكمال املعرفة

النسبة بني قوة االحتكا  
السكوين والقوة العمودية 

 متثل معامل..........
 لساكنةا

الفصل 
  الثالث

القوى 
واحلركة يف 

 بعدين
  القوة

حيدد  القوة اليت تسبب  
االتزان عندما تؤثر ثالث 

 قوى على جسم ما 
 اإلكمال املعرفة

القوة اليت تسبب االتزان 
عندما تؤثر ثالث قوى على 

جسم ما تسمى 
 القوة.................

 املوازنة

 صح / خطأ املعرفة يذكر  مفهوم القوة املوازنة       
القوة اليت جتعل اجلسم متزناً 

 خاطةة تسمى قوة االحتكا 

      
حيلل  حركة جسم ما  

على سطح مائل أملس أو 
 خشن

 املقايل التطبيق

جسم يتحر  على سطح 
مييل عن األفق بزاوية 

θ=32  أوجد املركبة األفقية
والعمودية حلركته بالنسبة 

 لألفق 

Ax=A cos30 
Ay=A sin30 

      
حيل  مسالة حسابية  

الجياد مركبيت الوزن جلسم 
 ما على سطح مائل 

 املقايل التطبيق

 m = 2 kgجسم كتلته 
يقع على مستوى مائل عن 

 θ=32األفق بزاوية 
احسب مركبة الوزن يف اجتاه 

 احلركة

9.8 N 

الفصل 
 الرابع

احلركة يف 
 بعدين

حركة 
 املقذوفات

حيدد القوى املؤثرة يف  
اجلسم املقذوف بعد 

 إطالقه
 اإلكمال املعرفة

القوة املؤثرة يف اجلسم  
املقذوف بعد اطالقه 

 هي.........
 اجلاذبية

      

حيدد  نوع املسار الذي  
يتخذه اجلسم املقذوف 

أثناء حركته يف جمال 
 اجلاذبية

 اإلكمال املعرفة
يتحر  اجلسم املقذوف يف 

جمال اجلاذبية على 
 مسار.......

 قطع مكافئ

 صح / خطأ املعرفة يذكر  مفهوم املقذوف       
احلركتان الرأسية واألفقية 

 للمقذوف مستقلتان
 صحيحة

      
يذكر  مفهوم مسار  

 املقذوف
 اإلكمال املعرفة

حركة اجلسم املقذوف يف 
 اهلواء تسمى...........

 مسار
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يقارن  بني سقوط الكرة  

سقوطا حرا وسقوطها 
 بسرعة أفقية ابتدائية

 املقايل االستدالل

حيمل حممد وخالد كرتني 
يف يدمها ، ووقفا معاً ، إذا 
أسقط حممد الكرة سقوطاً 

حراً ، ودفع خالد الكرة 
أفقيا لتسقط يف نفس 

اللحظة فأي الكرتني تصل 
 أواًل 

 تصالن يف نفس الوقت

      
حيلل  سرعة اجلسم  

 املقذوف إىل مركبتني
 املقايل االستدالل

  Vقذف جسم  بسرعة 
عن االفقي ،  11بزاوية 

 اوجد مركبيت سرعته بيانيا

Ax=V cos45 
Ay=V sin45 

      
حيسب  أقصى ارتفاع  

يصل إليه اجلسم املقذوف 
 بزاوية معينة

 التطبيق
اختيار من 

 متعدد

اقصى ارتفاع تصل اليه كرة 
 1.1قذفت بسرعة   

m/s ويف اجتاه يصنع زاوية
 يساوي 33ْ

2.11m 

      
يعرف  املدى األفقي  

للجسم املقذوف بزاوية 
 معينة

 املعرفة
اختيار من 

 متعدد
املسافة االفقية اليت يقطعها 

 املقذوف هي املدى
 زمينال 

الفصل 
 امساخل

 السرعة   
حيسب  السرعة النسبية 
 جلسمني أحدمها ساكن

 التطبيق
اختيار من 

 متعدد

يركب امحد وعلي قاربا 
يتحر  يف اجتاه الشرق 

، دحرج  1m/sبسرعة 
امحد كرة بسرعة 

2.31m/s  يف اجتاه
الشمال . فان سرعة الكرة 

 بالنسبة للماء تساوي

4.1 m/s 

      
حيسب  السرعة النسبية 

جلسمني يتحركان يف نفس 
 االجتاه وبسرعتني خمتلفتني

 التطبيق
اختيار من 

 متعدد

جسم يتحر  باجتاه الشمال 
 12m/sبسرعة مقدارها 

وجسم اخر يتحر  يسرعة 
1m/s  يف االجتاه نفسه

 ،فان السرعة النسبية هلما 

10m/s 

      
حيسب  حمصلة السرعة 

جلسمني يتحركان يف 
 بعدين خمتلفني

 التطبيق
اختيار من 

 متعدد

 m 12تتحركطائرة بسرعة 
/ s   مشااًل بالنسبة للهواء

ويؤثر اهلواء على الطائرة 
شرقا  m/s 12بسرعة 

بالنسبة لألرض فكم تكون 

11 
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حمصلة سرعة الطائرة بالنسبة 
 m/sلألرض بوحدة 

الفصل 
 دسالسا

 /
 اجلاذبية 

حركة 
الكواكب 
 واجلاذبية 

 االرضية اجلاذبية
يذكر  نص قانون كبلر 

 األول 
 أذكر نص قانون كبلر األول املقايل املعرفة

الكوكب تتحر  يف مدارات 
إهليجية وتكون الشمس 

 يف إحدى البؤرتني 

      
يذكر  نص قانون كبلر 

 الثاين
 أذكر نص قانون كبلر الثاين املقايل املعرفة

اخلط الومهي من الشمس 
إىل الكوكب ميسح 

مساحات متساوية يف أزمنة 
 متساوية 

      
يذكر  نص قانون كبلر 

 الثالث 
 املقايل املعرفة

اذكر نص قانون كبلر 
 الثالث

مربع النسبة بني زمنني 
دوريني لكوكبني حول 

الشمس يساوي مكعب 
النسبة بني متوسطي 
 بعديهما عن الشمس

      
يستنتج  العالقة بني 

تسارع جسم ومربع بعده 
 عن سطح االرض 

 اإلكمال االستدالل
يتناسب تسارع اجلسم مع 

مربع بعده عن سطح 
 تناسبا......األرض 

 عكسيا

 املعرفة يذكر  مبدأ التكافؤ لنيوتن      
اختيار من 

 متعدد
تساوي كتلة القصور وكتلة 

 اجلاذبية هي مبدأ 
 نيوتن للقوة
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 اختبار مهارات حل المسألة الفيزيائية: 

الفيزيائية لطلبة قام الباحث بإعداد اختبار لقياس أثر اإلسرتاتيجية على تنمية مهارات حل املسألة 
 الصف األول ثانوي.

 مت إعداد بنود اختبار حل املسألة الفيزيائية بإتباع اخلطوات التالية:
حتديد قائمة مهارات حل املسألة الفيزيائية بوحدة " امليكانيكا " من كتاب الفيزياء  -

 للصف األول ثانوي للفصل الدراسي األول.
 الرجوع إىل الدراسات السابقة. -
 ىل قائمة مهارات حل املسألة.الرجوع إ -
عرض مهارات حل املسألة على جمموعة من احملكمني من ختصيص املناهج، وطرق  -

 تدريس العلوم.
 تم التوصل إلى قائمة على ستة مهارات أساسية لحل المسألة الفيزيائية وهي:

 حتديد املعطيات يف املسألة. -1
 رسم خمطط توضيحي للمسألة. -2
 سألة.توحيد وحدات القياس يف امل -3
 حتديد املطلوب يف املسألة. -4
 حتديد القانون املستخدم يف حل املسألة. -5
 تنفيذ احلل والتأكد منه. -6

حتديد اهلدف من االختيار: الكشف عن مستوى أداء الطالبات ملهارات حل املسألة  -
 الفيزيائية.

الفيزيائية يف بناء إعداد البنود االختيارية: حيث مت االستعانة بقائمة مهارات حل املسألة  -
 االختبار.

 صدق االختبار ) الصورة األولية لالختبار (:
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مت عرض االختبار يف صورته األولية على جمموعة من جمموعة من مدرسات، ومشرفات مادة 
الفيزياء، وجمموعة من أساتذة املناهج وطرق التدريس،حيث قاموا بإبداء آرائهم، 

 ومالحظاهتم حول مناسبة االختبار.
 

 أراء المحكمات في األختبار :
 تطابق االختبار مع املفاهيم الفيزيائية املوجودة يف الكتاب املدرسي .

 طريق توزيع الدرجات على أسةلة األختبار مناسبة .

 التنوع يف صعوبة األسةلة مع مراعاة الفروق الفردية جيدة جدا  .

 خلو األختبار من األخطاء األمالئية والعلمية .

 سةلة وسهولة لغة األختبار .وضوح األ

 حيتوي األختبار علي أجراء لقياس مهارة فهم املفاهيم الفيزيائية ومهارة حل املسائل الفيزيائية .

 تطابق األختبار مع الوقت املخصص .

 :تصحيح االختبار

متت عملية تصحيح االختبار؛ حبيث حيصل الطالب على درجة لكل سؤال يف حال كانت اإلجابة 
(؛ درجة حيث 30  -صحيحة، وبذلك تكون الدرجة اليت حصل عليها الطالب حمصورة بني ) صفر

 ( فقرة.30تكون االختبار يف صورته النهائية من )
 اختبار المفاهيم الفيزيائية: 

اختبار لقياس أثر اإلسرتاتيجية باستخدام احلاسوب على تنمية املفاهيم الفيزيائية قامت الباحثة بإعداد 
 لطالبات الصف األول ثانوي، وقد مر االختبار باملراحل التالية:

 .حتديد وحدة الدراسة املراد تنمية املفاهيم الفيزيائية ) وحدة امليكانيكا ( هبا 
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 لتعرف على مستوى طلبة الصف األول حتديد اهلدف من االختبار: استهدف االختبار ا
 ثانوي يف اختبار املفاهيم الفيزيائية.

  إعداد البنود االختيارية: حيث استخدمت الباحثة املفاهيم العلمية يف بناء االختبار املكون
 ( بنداً وقد بنيت هذه البنود يف مستويات التذكر ، والفهم. 32من )

 
 لمستويات أهداف االختبار  توزيع أسئلة االختبار حسب الوزن النسبي

 النسبة المئوية أرقام مفردات االختبار المستوى

 التذكر
 (

1،3،1،3،3،1،12،11،13،11،13،11،22،22،23،21،23،2
1) 

21% 

 % 21 (32، 2،1،1،12،11،13،11،21،21،23،21) الفهم
 

 وقد راعت الباحثة عند صياغة بنود االختبار ما يلي:
   .خربة الباحثة حيث إنَّ الباحثة تعمل معلمة 
  االطالع على األدبيات الرتبوية، والدراسات السابقة كدراسة ) الغليظ( يف هذا اجملال املتعلقة

مبوضوع املفاهيم الفيزيائية على أفضل األساليب، واالطالع على حمتوى مادة الفيزياء للصف 
 األول ثانوي.

 صياغة فقرات االختبار:
 صيغت بنود االختبار حبيث كانت:وقد 

 تراعي الدقة العلمية واللغوية. -
 حمددة وواضحة وخالية من الغموض. -
 ممثلة للمحتوى واألهداف املرجو قياسها. -
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 وضع تعليمات االختبار :
بعد حتديد عدد الفقرات وصياغتها قام الباحث بوضع تعليمات االختبار اليت هتدف إىل شرح فكرة 

االختبار يف أبسط صورة ممكنة، وقد راعت الباحثة عند وضع تعليمات االختبار ما اإلجابة على 
 يلي:

 بيانات خاصة بالطالبة وهي االسم. -
 تعليمات خاصة بوصف االختبار. -
 تعليمات خاصة بكيفية اإلجابة عن مجيع األسةلة.األسةلة -
 قامت الباحثة بتقدمي عدة تعليمات لالختبار يف الصفحة األوىل. -
 تساق الداخلي:صدق اال

( طالبًة من طالبات الصف األول 31حيث قامت الباحثة بتطبيق االختبار على العينة مكونة من )
ثانوي، مت اختيارهم من خارج عينة الدراسة، مث قامت حبساب معامالت ارتباط بريسون بني درجة  

 كل سؤال والدرجة الكلية لالختبار.
باط بني درجات كل سؤال من األسةلة مع الدرجة الكلية ويقصد بصدق االتساق الداخلي قوة االرت

 للبعد الذي تنتمي إليه، واجلدول التايل يوضح ذلك: 
 االختبار أسئلة من سؤال كل ارتباط معامالت يوضح

معامل  م
معامل  م مستوى الداللة االرتباط

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

دالة عند  2.112 13 2.21دالة عند  2.122 1
2.21 

دالة عند  2.311 13 2.21دالة عند  2.312 2
2.21 

دالة عند  2.313 11 2.21دالة عند  2.131 3
2.21 

دالة عند  2.313 11 2.21دالة عند  2.313 1
2.21 

دالة عند  2.111 22 2.21دالة عند  2.311 1
2.21 
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دالة عند  2.133 21 2.21دالة عند  2.113 3
2.21 

دالة عند  2.133 22 2.21دالة عند  2.333 3
2.21 

دالة عند  2.111 23 2.21دالة عند  2.331 1
2.21 

دالة عند  2.332 21 2.21دالة عند  2.311 1
2.21 

دالة عند  2.123 21 2.21دالة عند  2.111 12
2.21 

دالة عند  2.111 23 2.21دالة عند  2.312 11
2.21 

دالة عند  2.111 23 2.21دالة عند  2.311 12
2.21 

دالة عند  2.323 21 2.21دالة عند  2.311 13
2.21 

دالة عند  2.131 21 2.21دالة عند  2.321 11
2.21 

دالة عند  2.312 32 2.21دالة عند  2.111 11
2.21 

 2.111(= 2.21( وعند مستوى داللة )  11واجلدول عند درجة حرية )  -
 2.131(=  2.21( وعند مستوى داللة ) 11واجلدول عند درجة حرية )  -
( ماعدا 2.21يتضح من اجلدول السابق أنَّ معظم األسةلة دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) -

(، وهذا يؤكد أنَّ االختبار يتمتع 2.21( دالة عند ) 21، 1،11،13،23،23فقرة رقم ) 
 وذلك من خالل تصحيح اجابات الطالبات  بدرجة عالية من االتساق الداخلي

 . ألسةلة معتمدة علي الفهم أكثر من احلفظ حيث مت مالحظة أن هذة ا -
وللتحقق من صدق االتساق الداخلي لألبعاد قامت الباحثة حبساب معامالت االرتباط بني درجة  
كل بعد من أبعاد املقياس، واألبعاد األخرى، وكذلك كل بعد بالدرجة الكلية لالختبار. وتبني أن 
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الكلية لالختبار ارتباطاً ذي داللة إحصائية عند مستوى مجيع األبعاد ترتبط بعضها البعض وبالدرجة 
 (؛ وهذا يؤكد أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلي.2.21داللة )

 :معامل التميز ودرجة الصعوبة
 بعد أن مت تطبيق اختبار املفاهيم على طالبات العينة االستطالعية متَّ حتليل نتائج :

 ات على أسةلة اختبار املفاهيم؛ وذلك هبدف التعرف على:إجابات الطالب
 معامل التمييز لكل سؤال من أسةلة االختبار. -
 معامل صعوبة لكل سؤال من أسةلة االختبار. -

%( من  23وقد متَّ ترتيب درجات الطالبات تنازليا حبسب عالماهتم يف االختبار التحصيلي، وأخذ )
 ( طالبًة؛ كمجموعة دنيا.1طالبة كمجموعة عليا، و) (x22  ( = )1%  23عدد الطالبات، ) 

 معامل التمييز:

ويقصد به " قدرة االختبار على التمييز بني الطلبة املمتازين والطلبة الضعاف"، وقد متَّ حساب 
 معامل التمييز حسب املعادلة التالية:

عدد اإلجابات  -معامل التمييز = عدد اإلجابات الصحيحة عن الفقرة في المجموعة العليا 
 .x 011الصحيحة عنها في المجموعة الدنيا 

 عدد أفراد إحدى المجموعتين                             
 ( 131: ص1111) الزيود، وعليان،                             

 قة متَّ حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار.وبتطبيق املعادلة الساب
 واجلدول التايل يوضح معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار  

  



 

84



 لكل فقرة من فقرات االختبار معامل التمييز
 معامالت التمييز م معامالت التمييز م معامالت التمييز م
1 2.12 11 2.32 21 2.32 
2 2.32 12 2.12 22 2.32 
3 2.32 13 2.32 23 2.32 
1 2.32 11 2.32 21 2.32 
1 2.32 11 2.32 21 2.32 
3 2.32 13 2.32 23 2.32 
3 2.12 13 2.12 23 2.32 
1 2.32 11 2.32 21 2.32 
1 2.32 11 2.32 21 2.12 

12 2.32 22 2.12 32 2.32 
( وهو 2.13يتضح من اجلدول السابق أن متوسط معامالت التمييز لفقرات االختبار بلغ ) 

 (. 133: ص1111متوسط يقع يف احلد املقبول ) الزيود، وعليان، 
 معامل الصعوبة:

ويقصد به " نسبة الطلبة الذين أجابوا إجابًة صحيحًة عن الفقرة، ويقصد به " النسبة املةوية للراسبني 
 بار ".يف االخت

 مت حساب معامل الصعوبة وفقاً للمعادلة التالية:
 x 011عدد الذين أجابوا عن الفقرة إجابًة صحيحًة من المجموعتين معامل الصعوبة = 

 مجموعة الذين حاولوا اإلجابة عنها من المجموعتين                             
 ( 131: ص1111) الزيود، وعليان،                                    

 وبتطبيق املعادلة السابقة مت حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار.
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 واجلدول التايل يوضح معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار: 

 معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار 
 الصعوبة م الصعوبة م

ساكنا واجلسم  اجلسم الساكن يبقي
املتحر  بسرعة منتظمة يبقى كذلك 

 ىما مل تؤثر عل
2.12 

واحدة فقط من التالية هي من 
 أنواع احلركة وهي احلركة:

 

2.12 

جسم تكسبه  اذا اثرت قوةعلى
تسارعا يتناسب طرديا مع القوة 

 املؤثرة
2.12 

وحدات باجتاه  1متجه قيمته 
 1الشرق فان معكوسة هو 

 وحدات باجتاه
2.12 

لكل فعل رد فعل مساو له باملقدار 
قوة تعمل قوتني أو جمموعة من  2.12 ومعاكس له باالجتاه

 2.32 القوى جمتمعة

القوة اليت تؤثر على اجلسم إىل أعلى 
 2.32 وتكون عكس اجلاذبية األرضية

هي القوة اليت تؤثر هبا األرض 
فتجذهبا  على مجيع األجسام

 حنوها
2.12 

قوة االحتكا  اليت تؤثر بني جسمني 
املقذوف هو عبارة عن جسم  2.32 يف حال عدم وجود احلركة

 2.32 يتحر  حتت تأثري

قوة االحتكا  اليت تؤثر بني جسمني  
 2.32 أثناء وجود احلركة

هي مؤثر خارجي يعمل على 
تغيري مقدار سرعة اجلسم 

 املتحر 
2.12 

بسبب تداخل نتوءات قوة تنشأ 
سطحني متالمسني حماولة منعها من 

 االنزالق
2.32 

هو مقدار القوة الالزمة ملنع 
اجلسم من السقوط سقوطا 

 حرا
2.32 

 2.12القوة اليت تؤثر على جسم  2.12عبارة عن قوة تساوي يف املقدار 
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مربوط حببل حماولة جره يف  حمصلة قوتني وتعاكسها يف االجتاه
 اجتاه احلبل

النقطة اليت يبدو أن تأثري  2.32 هو اجلسم الذي يطلق يف اهلواء 
 2.12 اجلاذبية مركز فيها

يساوي حاصل قسمة مربع السرعة 
 2.12 على نصف قطر دائرة احلركة

األثر الدوراين حول نقطة ثابتة 
أو حمور ثابت الذي حتدثه قوة 

 ما
2.32 

تتحر  الكواكب يف مسارات 
يف إحدى  إهليلجية وتكون الشمس

 البؤرتني
املسافة الفاصلة بني القوة  2.32

 2.12 ونقطة االرتكاز

هو احمليط أو احليز الذي حييط 
باجلسم ويبني فيه أثره ) قوة 

 جذبه ( 
حاصل ضرب إحدى القوتني  2.32

 2.32 يف املسافة الفاصلة بينهما .

 2.32 يرمز للنظام الدويل للوحدات بالرمز

املقدار قوتان متوازيتان يف 
ومتضادتان يف االجتاه تقعان 

يف مستوى واحد وخطا 
عملهما ليسا على استقامة 

 واحدة

2.32 

واحدة من الكميات التالية ليست 
 2.12 كمية أساسية

القوة اليت تؤثر على اجلسم  –
ايل أعلى وتكون عكس 

 اجلاذبية األرضية .

 

2.32 

 
 

مت قياس كتلة كرة التنس فكانت 
 11.3 القراءة املسجلة

2.12 32 2.32 
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( وهو متوسط يقع يف احلد  2.11يتضح من اجلدول السابق أن متوسط معامالت الصعوبة بلغ ) 

 . (1)املقبول
 ثبات االختبار:

أجرت الباحثة خطوات التأكد من ثبات املقياس؛ وذلك بعد تطبيقها على أفراد العينة االستطالعية 
 ريتشارد سون. -بطريقة التجزئة النصفية وطريقة كودر

  Split – Haif method: طريقة التجزئة النصفية

متَّ استخدام درجات العينة االستطالعية حلساب ثبات املقياس بطريقة التجزئة النصفية؛ حيث 
احتسبت درجة النصف األول لكل بعد من األبعاد املقياس، وكذلك درجة النصف الثاين من 

بني النصفني، مث جرى تعديل طول البعد باستخدام معادلة الدرجات؛ وذلك حبساب معامل االرتباط 
( ، وهي معامالت ثبات 2.312سبريمان براون، وتبني أن معامالت الثبات كلها أعلى من ) 

مناسبة؛ وهذا يدل على أن املقياس يتمتع بدرجة جيدة من الثبات تطمةن الباحثة إىل تطبيقها على 
 عينة الدراسة.
 : Richardson and Kuder 40ون ريتشارد س -طريقة كورد

استخدمت الباحثة طريقة ثالثة من طرق حساب الثبات؛ وذلك إلجياد معامل ثبات االختبار؛ حيث 
للدرجة الكلية لالختبار ككل طبقاً للمعادلة  21ريتشارد سون  -حصل على قيمة معامل طريقة كورد

 التالية: 
 م ( -م )ك  -=  40ر

 ك 4ع
 حيث إن: 

 م = املتوسط. 
   = عدد الفقرات. 

                                                           

 ، عمان : دار الفكر للطباعة والنشر. 2( : مبادئ القياس والتقومي يف الرتبية ، ط 1111الزيود نادر ،هشام عليان )(1)
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 = التباين.  2ع
( وهي قيمة عالية تطمةن الباحثلة إىل تطبيق 2.132وتبني أنَّ معامل لالختبار ككل كانت )

 االختبار على عينة الدراسة.
وبذلك تأكدت الباحثة من صدق وثبات اختبار املفاهيم، وأصبح االختبار يف صورته النهائية مكوناً 

 قرة.( ف32من )
 ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب:

انطالقاً من احلرص على سالمة النتائج والوصول إىل نتائج صاحلة قابلة لالستعمال والتعميم، تتبين 
الباحثة طريقة " اجملموعتان"؛ التجريبية والضابطة باختبارين قبل التطبيق وبعد التطبيق، ويعتمد على 

ل االعتماد على االختبار القصدي ألفراد العينة، ومقارنة التكافؤ، وتطابق اجملموعتني من خال
املتوسطات احلسابية يف بعض املتغريات أو العوامل، وقد متَّ ضبط متغريات التحصيل العام والتحصيل 

 يف الفيزياء؛ للتأكد من تكافؤ تلك املتغريات قبل البدء بالتجربة.
 ضبط متغير التحصيل العام:

الفيزياء للطالبات من خالل السجل املدرسي، قبل بدء التجريب،  متَّ رصد جماميع حتصيل 
؛ حيث مت استخدام 2213/2211واستخرجت جمامعيهم من السجالت املدرسية للعام الدراسي 

(؛ للتعرف على الفروق بني اجملموعتني الضابطة، والتجريبية قبل البدء يف التجربة،  tاختبار ) 
 واجلدول يوضح ذلك: 

 بين المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير التحصيل في العام:قيمة "ت "  
 

 المتوسط العدد المجموعة
 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 "ف"

 قيمة
 الداللة

 قيمة
 "ت"

 قيمة
 الداللة

مستوى 
 الداللة

جتريبية 
 قبلي

 غري دالة 2.311 2.113 2.113 2.111 13.123 112.213 11
 إحصائياً 

ضابطة 
  33.311 122.333 11 قبلي
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(؛ وهذا يعين 2.21يتضح من اجلدول السابق أن قيمة "ت " غري دالة إحصائياً عند مستوى داللة )
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني؛ التجريبية، والضابطة، وهذا يعين تكافؤ 

 اجملموعتني يف حتصيل العام.
 ضبط متغير تحصيل الفيزياء:

متَّ رصد جماميع حتصيل الفيزياء للطالبات من خالل السجل املدرسي قبل بدء التجريب، واستخرجت 
(؛  t؛ حيث متَّ استخدام اختبار ) 2213/2211جمامعيهم من السجالت املدرسية للعام الدراسي 

يوضح  للتعرف على الفروق بني اجملموعتني؛ الضابطة، والتجريبية قبل البدء يف التجربة، واجلدول
 ذلك: 

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت " ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين
 والتجريبية التي تعزى لمتغير التحصيل في الفيزياء: ،المجموعتين؛ الضابطة

 البعد
المجمو 

 عة
 العدد

المتوس
 ط

االنحرا
 ف

المعيار 
 ي

 قيمة
 "ف"

 قيمة
 الداللة

 قيمة
 "ت"

 قيمة
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 
 اختبار

جتريبية 
11.12 11 قبلي

 غري دالة 2.331 2.111 2.111 2.211 3.112 3
 إحصائيا

ضابطة  
 قبلي

11 11.23
2 

1.311  

 
(؛ وهذا يعين 2.21يتضح من اجلدول السابق أنَّ قيمة "ت " غري دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

اجملموعتني؛ التجريبية، والضابطة؛ وهذا يعين تكافؤ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
 اجملموعتني يف حتصيل الفيزياء.
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المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت " ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين 
 : المجموعتين؛ الضابطة والتجريبية في اختبار تنمية المفاهيم الفيزيائية

 المتوسط العدد المجموعة البعدي
 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 "ف"

 قيمة
 الداللة

 قيمة
 "ت"

 قيمة
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 
 اختبار

جتريبية 
 غري دالة 2.331 2.111 2.111 2.211 1.212 11.111 11 قبلي

 إحصائياً 

ضابطة  
 قبلي

11 12.112 1.333  

 
(؛ وهذا يعين 2.21مستوى داللة )يتضح من اجلدول السابق أنَّ قيمة "ت " غري دالة إحصائياً عند 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني؛ التجريبية، والضابطة، وهذا يعين تكافؤ 
 اجملموعتني يف التحصيل يف اختبار املفاهيم الفيزيائية.

 ضبط التطبيق القبلي اختبار القبلي اختبار مهارات حل المعادلة الفيزيائية:

( tاالجتاه على العينتني التجريبية والضابطة قبل البدء بالتجربة، ومتَّ استخدام اختبار )متَّ تطبيق مقياس 
 للتعرف على الفروق بني اجملموعتني؛ الضابطة، والتجريبية قبل البدء يف التجربة.

 واجلدول التايل يوضح ذلك:
المجموعتين المتوسطات واالنحرافات وقيمة "ت " ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين 

 الضابطة والتجريبية في اختبار تنمية مهارات حل المعادلة الفيزيائية :

 المتوسط العدد المجموعة
 االنحراف
 المعياري

 قيمة"ف"
 قيمة

 الداللة
 قيمة "ت"

 قيمة
 الداللة

مستوي 
 الداللة

تجريبية 
 قبلي

 
11 

 
1.222 

 
1.113 

 
1.123 

 
2.2111 

 
2.121 

 
2.323 

 غري دالة
 إحصائياً 

ضابطة 
 قبلي

11 3.131 2،112      
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 :بحثخطوات إجراء ال

 قامت الباحثة باإلجراءات التالية:
 البحث.االطالع على الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع  -1
 االطالع على االجتاهات احلديثة يف تدريس الفيزياء. -2
 حتليل حمتوى منهج كتاب الفيزياء للصف األول ثانوي. -3
 املعتمدة على احلاسوب والتعليم الذايت.تصميم اإلسرتاتيجية  -4
 بناء اختبارين للمفاهيم الفيزيائية ومهارات حل املسألة الفيزيائية. -5
على طالبات الصف األول الثانوي؛   بحثالتنسيق مع إدارة مدرسة الفارس على تطبيق ال -6

 وذلك لتوفري اإلمكانيات التكنولوجية يف املدرسة.
وذلك من أجل التأكد بحثية ؛راء التجربة على أفراد العينة التطبيق االختبار القبلي قبل إج -7

 بحثمن تكافؤ جمموعات عينة ال
تطبيق اإلسرتاتيجية على أفراد اجملموعة التجريبية، واستخدام األسلوب التقليدي مع اجملموعة  -8

 الضابطة، وقد سار تطبيق اإلسرتاتيجية كالتايل :
 راسية.استغرق تطبيق اإلسرتاتيجية عشرين حصًة د 
  متَّ توزيع أوراق عمل يف كلِّ حصة ، وقد احتوت هذه األوراق على تدريبات ليتم حلها؛

 ومن مثَّ يتم التقومي؛ مما يساعد على تثبيت املعلومات لدى الطالبات.
 .كانت احلصة األوىل بالنسبة للطالبات ممتعًة؛ مما أثار لديهم الدافعية للتعلم 

 يم الفيزيائية، وملهارات حل املعادالت الفيزيائية تطبيق االختبار البعدي للمفاه -9
 تصحيح االختبارات، ورصد الدرجات، وحتليل النتائج. - 11
 تبويب النتائج لتفسريها، ومناقشتها. – 11
 وضع املقرتحات، والتوصيات يف ضوء النتائج. – 12

 :بحثاألساليب اإلحصائية المستخدمة في ال
 يف هذا البحث :مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية 

املتوسط احلسايب لدرجات كل جمموعة للتعبري عن قيم من كل جمموعة من اجملموعات املشتمة  -1
 بقيمة واحدة متثلها. بحثبال

 االحنراف املعياري لدرجات كل جمموعة ملعرفة احنراف كل درجة عن متوسطها. -2
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 "  Pearsonإلجياد صدق االتساق الداخلي متَّ استخدام معامل ارتباط بريسون "  -3
 إلجياد معامل الثبات متَّ استخدام معامل ارتباط سبريمان بروان للتجزئة النصفية املتساوية. -4
؛ لتوضيح الفروق بني أداء اجملموعة T.test independent sampleاختبار  -5

 التجريبية، واجملموعة الضابطة.
 (.  spssوقد متَّ استخدام احلزمة اإلحصائية ملعاجلة البيانات )
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 الفصل الرابع
  نتائج البحث ومناقشتها
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 الفصل الخامس
 ومناقشتها نتائج البحث

 
 مقدمة:

فهم مادة  إىل التعرف على فاعلية إسرتاتيجية تعتمد على إسرتاتيجية مقرتحة يف بحث الا هدفت هذ
الفيزيائية، وتطبيقاهتا لدى طالبات الفصل األول الثانوي؛ من  الفيزياء وتنمية مهارات حل املسائل

أجل ذلك قامت الباحثة بإعداد إسرتاتيجية مقرتحة؛ ومن مث إعداد اختبار مهارات حل املعادالت 
الفيزيائية، وقد طبقت االختبار بشكل قبلي على جمموعيت الدراسة ) اجملموعة التجريبية، واجملموعة 

ك طبقت الباحثة اإلسرتاتيجية على اجملموعة التجريبية، وقد مت مجع البيانات، الضابطة (، وبعد ذل
 وفروضه. لبحثوحتليلها إحصائياً؛ للحصول على النتائج وفقاً ألسةلة ا

، بحث؛ من خالل اإلجابة على أسةلة البحثإليه ال يتضمن هذا الفصل أهم النتائج اليت توصل
 .بحثوالتحقق من صحة فروض ال

 يلي توضيح لنتائج هذه الفروض.وفيما 
 :ومناقشتهابحث النتائج المتعلقة بأسئلة ال

 نتائج السؤال األول :
 الخاصة بالمفاهيم الفيزيائية:  لبحثاإلجابة عن السؤال األول من أسئلة ا

 السؤال األول: ما المفاهيم الفيزيائية المراد تنميتها لدى طالبات الصف األول ثانوي ؟
ذا السؤال؛ قامت الباحثة  باستخراج املفاهيم الفيزيائية املتضمنة يف الوحدة األوىل ولإلجابة على ه

"امليكانيكا " من كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي؛ وقد خرجت بقائمة من املفاهيم؛ ميكـن 
 عرضها 

 على النحو التايل:
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قانون نيوتن  1
 األول

عة منتظمة يبقى كذلك اجلسم الساكن يبقي ساكناً، واجلسم املتحر  بسر 
 ما مل تؤثر عليه قوة.

قانون نيوتن  2
 الثاني

 إذا أثرت قوة على جسم تكسبه تسارعاً يتناسب طردياً مع القوة املؤثرة.

قانون نيوتن  3
 الثالث

 لكل فعل  ردُّ فعل  مساو  له باملقدار، ومعاكس له باالجتاه. 

 قوة التالمس 1
 العمودية

 اجلسم إىل أعلى تكون عكس اجلاذبية األرضية.القوة اليت تؤثر على 

االحتكاك  1
 السكوني

 قوة االحتكا  اليت تؤثر بني جسمني يف حال عدم وجود احلركة. 

االحتكاك  3
 الحركي

 قوة االحتكا  اليت تؤثر بني جسمني أثناء وجود احلركة.

 
منعها من  قوة تنشأ بسبب تداخل نتوءات سطحني متالمسني حماولة قوة االحتكاك 3

 االنزالق.

 عبارة عن قوة تساوي يف املقدار حمصلة قوتني وتعاكسها يف االجتاه. القوة الموازنة 1
  هو اجلسم الذي يطلق يف اهلواء. المقذوف 1

التسارع  12
 المركزي

 يساوي حاصل قسمة مربع السرعة على نصف قطر دائرة احلركة. 

 

قانون كبلر  11
 األول

مسارات إهليلجية، وتكون الشمس يف إحدى  تتحر  الكواكب يف
 البؤرتني.

 .هو احمليط أو احليز الذي حييط باجلسم ويبني فيه أثره ) قوة جذبه(المجال  12
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 الجاذبي
القوة  13

 المحصلة
 .قوة تعمل قوتني أو جمموعة من القوى جمتمعة

 اجتاه احلبل.القوة اليت تؤثر على جسم مربوط حببل حماولة جره يف  قوة الشد 11

هي مؤثر خارجي يعمل على تغيري مقدار سرعة اجلسم املتحر ، أو اجتاه  القوة 11
 حركته وقد يغري من شكل اجلسم.

 هو مقدار القوة الالزمة ملنع اجلسم من السقوط سقوطا حرا   الوزن 13

 .النقطة اليت يبدو أن تأثري اجلاذبية مركز فيها مركز الثقل 13

 .األثر الدوراين حول نقطة ثابتة، أو حمور ثابت الذي حتدثه قوٌة ما عزم القوة 11

 .املسافة الفاصلة بني القوة ونقطة االرتكاز ذراع القوة 11

 حاصل ضرب إحدى القوتني يف املسافة الفاصلة بينهما. عزم االزدواج 22
يف مستوى واحد ،  قوتان متوازيتان يف املقدار ومتضادتان يف االجتاه تقعان  االزدواج 21

 وخطا عملهما ليس على استقامة واحدة.
قوة التالمس  22

 العمودية
 القوة اليت تؤثر على اجلسم إىل أعلى تكون عكس اجلاذبية األرضية. 

 
 :بحثاإلجابة عن السؤال األول من أسئلة ال

السؤال األول: ما مهارات حل المسألة الفيزيائية الواجب تنميتها لدى طالبات الصف األول 
 الثانوي؟ 

لثانوي حيث مل مع طالبات الصف األول اولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بعمل ورشة ع
لتنمية مهارات  من كتاب الفيزياء للصف األول ثانوي  مت اختيار الفصل اخلامس  درس السرعة 
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 الرسم البياين الفيزيائي، وكيفية استخدام احلاسوب يف الرسم، واستخراج املعادالت املطلوبة يف ذلك
 وذلك من خالل 

 
 : بحثاإلجابة علي السؤال الثاني والثالث من أسئلة ال

لصف السؤال الثاني والثالث: ما مهارات حل المسألة الفيزيائية الواجب تنميتها لدى طالبات ا
 األول ثانوي ؟

ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باالطالع  على األدب الفيزيائي، والرياضي املتعلق مبهارات 
وقد ومت اختيار فصل القوة والتسارع من كتاب الفيزياء للصف األول ثانوي  حل املسألة الفيزيائية؛ 

 توصلت إىل املهارات التالية:
 حتديد املعطيات يف املسألة. -1
 رسم خمطط للسؤال إن وجد. -2
 حتديد املطلوب من املسألة. -3
 حتديد القانون املناسب للحل. -4
 التعويض يف القانون ومراجعة خطوات احلل. -5

ا ضرورية للطالبات قبل الشروع يف حل املسألة؛ وهذا ما ملسته الباحثة  يتضح من املهارات السابقة أهنَّ
التجريبية، وهذا يتفق مع نتائج دراسة أبو عجوة عند تطبيق الربنامج على طالبات اجملموعة 

(2221.) 
 

 :بحثاإلجابة عن السؤال الرابع  من أسئلة ال
السؤال الرابع: ما أثر اإلستراتيجية باستخدام الحاسوب في تنمية مهارات حل المعادلة، 

 والمفاهيم الفيزيائية لدى طالبات الصف األول الثانوي ؟
بأختيار فصل الطاقة يف حياتنا من كتاب الصف األول  ت الباحثة ولإلجابة عن هذا السؤال قام

 بالتحقق من صحة الفرض التايل:ثانوي ، 
ينصُّ السؤال الرابع على ما مهارات حل املسألة الفيزيائية الواجب تنميتها لدى طالبات الصف األول 

 الثانوي ؟
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بني ( a ≥1011ند مستوى )وينصُّ الفرض على ما يلي: ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية ع
والتجريبية يف اختبار مهارات حل املسألة  ،متوسطي درجات الطالبات يف اجملموعتني؛ الضابطة

 الفيزيائية.
 "  t. testوللتحقق من صحة هذا الفرض؛ متَّ استخدام اختبار "ت " لعينتني مستقلتني " 

 واجلدول التايل يوضح ذلك: 
 

 االنحراف المتوسط العدد المجموعة
 المعياري

 قيمة قيمة"ف"
 الداللة

قيمة 
 "ت"

 قيمة
 الداللة

مستوي 
 الداللة

تجريبية 
 قبلي

 
11 

 
13.111 

 
1.222 

 
1.211 

 
2.313 

 
3.212 

 
2.222 

دالة عند 
2.21 

ضابطة 
 قبلي

11 3.131 2،112      

 
% بني 1من خالل اجلدول السابق يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

درجات مادة الفيزياء للمجموعة الضابطة، واجملموعة التجريبية، ولصاحل اجملموعة التجريبية؛ مما يعين 
فعالية اإلسرتاتيجية املطبقة على الطالبات يف مادة الفيزياء؛ مما يعين وجود فروق إحصائية عند مستوى 

 %.1معنوية 

 التالية:وربما يعود هذا التأثير بشكٍل أساسي إلى العوامل 
أتاحت اإلسرتاتيجية للطالبات يف اجملموعة التجريبية ملمارسة التعليم الذايت والتقدم يف الدراسة  -

وفقاً للفروق الفردية بينهم، وهذا يعين حتقيق عنصر التفاعل بني احلاسوب والطالبة؛ وهذا يؤدي 
 إىل التعليم بشكل  أسرع  وأفضل.

شتمل اإلسرتاتيجية على أسةلة تقومي ذايت، وتدريبات، توفر التقومي املستمر للطالبات حيث ت -
 وأنشطة متنوعة.
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مسح للمعلم ممارسة أدوار جديدة؛ كالتوجيه واإلرشاد، وتنظيم عملية التعليم وتيسريها؛ األمر  -
الذي قد يسهم يف توفري املناخ السيكولوجي اآلمن، والداعي إىل اطمةنان الطالبات خالل 

 .تعاملهم مع اإلسرتاتيجية
توفري الشعور باملتعة والتشويق لدى الطالبات، واإلقبال اجليد على التعليم؛ األمر الذي انعكس  -

 إجيابياً على ارتفاع معدل حتصليهم الدراسي.
أثارت اإلسرتاتيجية القدرات العقلية لدى الطالبات من خالل توفري أكثر من عنصر التشويق؛  -

ومؤثرات؛ مما انعكس على زيادة التحصيل الدراسي  من خالل الصور الثابتة، والصور املتحركة،
 لديهم.

 :التعقيب العام على نتائج البحث 

يتضح من النتائج األثر الفعَّال الستخدام الوسائط املتعددة يف تنمية املفاهيم، ومهارات حل املسألة 
الفيزيائية؛ حيث دلَّت النتائج على تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة مع أنَّ األصل يف 

ت يف تنمية املفاهيم، اجملموعتني التكافؤ، ولكن إسرتاتيجية احلاسوب والوسائط املتعددة سامه
ومهارات حل املسألة؛ حيث إنَّ التدرج يف شرح املفهوم ساعد على تنميته كما أنَّ إتباع خطوات حل 

املسألة يف الربنامج ساعد الطلبة على تنمية مهارات حل املسألة بصورة صحيحة، كما الحظت 
 بات ازدادت لديهم الدافعية للتعلم. الباحثة عند تطبيق الربنامج على اجملموعة التجريبية أنَّ الطال

 : نتائج البحث 

هذا البحث اىل حتديد الصور املناسبة الستخدام التعلم الذايت بواسطة احلاسوب يف تدريس  ىسع
الفيزياء ، وذلك من خالل دراسة عدة أمناط الستخدام التعليم الذايت بواسطة احلاسوب يف تدريس 

مستوى فهم املفاهيم وتنمية حل املسائل الفيزيائية ، وبعد اجراء  مفاهيم الفيزياء وحتديد أثرها على
يتضح لنا أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبية، ، التحليالت االحصائية 

واجملموعة الضابطة، ولقد كانت الفروق لصاحل اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي؛ وهذا يعين أنَّ 
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الفيزيائية، واملفاهيم الفيزيائية لدى  فهم مادة الفيزياء وتنمية مهارات حل املسائلأثراً يف  لإلسرتاتيجية
 الطالبات.

 وأنَّ التوصل هلذه النتيجة كانت لألسباب التالية:

فهم قد ساعد الطالبات على تالتعليم الذايت باستخدام احلاسوب أنَّ استخدام اإلسرتاتيجية  -1
الفيزيائية، وتنمية املفاهيم الفيزيائية بصورة سليمة؛ وذلك مادة الفيزياء وتنمية  حل املسائل 

 ألنَّ اإلسرتاتيجية صممت وفقاً خلطوات منظمة،  وسهلة .

اعتماد طلبة اجملموعة الضابطة على الطريقة التقليدية؛ وهي شرح املعلم فقط دون استخدام  -2
 وسائل أخرى.

على أمثلة إضافية غري املوجود املعتمدة التعليم الذايت بواسطة  احلاسوب تيجية احتواء اإلسرتا -3
 يف الكتاب املدرسي، واليت توضح املفهوم بشكل سلس  وواضح.

احتواء اإلسرتاتيجية على أنشطة توضيحية، واليت ساعدت الطالبات على فهمها بصورة   -4
 جيدة .

األلوان الزاهية، واليت أثارت الدافعية لدى احتواء اإلسرتاتيجية على الرسوم املتحركة، و  -5
 الطالبات للتعليم.

 أنَّ اإلسرتاتيجية املستخدمة هي اليت ربطت املادة النظرية باملادة العملية. -6

 :توصيات البحث 

احلالية تقدم الباحثة عدداً من التوصيات والدراسات  النتائج اليت توصلت إليها البحثاستناداً إىل 
 ها ما يلي: املستقبلية؛ ومن

 توصيات خاصة بوزارة الرتبية والتعليم . -       
 االسراع يف دمج التقنية يف التعليم يف مراحل التعليم املختلفة . -
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 االهتمام بتزويد املدارس بأجهزة احلاسوب القادرة على التعامل مع الربامج متعددة . -

العملية التعليمة ملا هلا من أثر فعال على كثرة استخدام الوسائط املتعددة بفاعلية أثناء - 
 .التحصيل الدراسي لدى الطلبة

عمل برامج بالوسائط املتعددة يف مجيع املناهج الدراسية؛ على أن ختاطب هذه الربامج  -
 .الطالب وحفزه وتثري لديه الدافعية للتعلم

 . ط متعددة تعليميةتنظيم ورشات عمل للمعلمني؛ حبيث يتم تدريبهم على إنتاج برامج وسائ -

التأكيد على املعلمني باستخدام مهارات حل املسألة عند املسائل؛ بغض النظر فيزيائية كانت  -
 .أم رياضية

متابعة الطالبات وحثهم على توظيف خطوات حل املسألة خطوة تلو األخرى؛ حىت يتمكن  -
 .من الوصول إىل احلل السليم والصحيح

ى البحث، والتعليم الذايت؛ حىت يتمكنوا من الوصول إىل احلل متابعة الطالبات وحثهم عل -
 السليم والصحيح.

 .تنمية املفاهيم لدى الطالبات بالتدرج؛ حبيث يكون من السهل إىل الصعب -

استخدام الرسوم املتحركة والتوضيحية للمساعدة يف تكوين املفهوم؛ وذلك ملا له من أثر كبري  -
 .ية قدراهتم يف تذكر املفاهيم وتفسريها وترمجتهاعلى استيعاب الطالبات، وتنم

تقدمي برامج تدريبية للمسؤولني عن إعطاء مادة الرتبية العملية للطالب املعلمني يف جمال  -
التعليم الذايت؛ على أْن تتناسب هذه الربامج من حيث عمقها، وموضوعاهتا مع املراحل العمرية 

 ني االعتبار االحتياجات الفعلية للفةة املستهدفة.  والتعليمية املصممة هلا، وأْن تأخذ بع
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جييد الفيزياء  فيزيائية وأنبالعلوم ال اذا مت تطبيق هذة االسرتاتيجية بفعالة يستطيع  أي طالب أن يهتم 
دون تعليم رمسي أو دون الغرق يف املعادالت والصيغ املعقدة؛ حيث إنَّ استخدم إسرتاتيجية التعليم 

لي البحوث يف فهم املعادالت الفيزيائية؛ حيث ستمكن الطالب من املادة خطوة بعد الذايت القائم ع
أخرى، وبالسرعة اليت تناسبه؛ وبعكس معظم الطرق التقليدية، حيث إنَّ استخدام اإلسرتاتيجية 

التعليم الذايت القائم علي البحوث،  وجلعل عملية التعلم على أكرب قدر من الوضوح والبساطة؛ لكنه 
 ل حتدياً بالنسبة للطالب املتقدم  لتعلم الفيزياء، أو جتديد ما تعرفه عنها.يشك

 المقترحات:

 احلالية ونتائجها؛ تقرتح الباحثة القيام ببعض الدراسات التالية: يف ضوء أهداف البحث

  القيام بدراسات حول إعداد برامج بالوسائط املتعددة لتنمية املفاهيم، ومهارات حل املسألة
 .الرياضية

  القيام بدراسات حول إعداد برامج بالوسائط املتعددة لتنمية املفاهيم ومهارات حل املسألة
 الكيميائية.

 .ضرورة إعداد برامج تعليمية وتدريبية يف جمال التعليم الذايت مبختلف أساليبه 

 ل دراسة واقع تطبيق مهارات التعليم الذايت، وصعوبات تطبيقه؛ وذلك يف مقررات ومراح
 تعليمية خمتلفة.

 القيام بدراسات حول مدى متكن املعلمني من تصميم برامج بالوسائط املتعددة. 

 القيام بدراسات تقوم على إعداد مناهج متكاملة بالوسائط املتعددة. 

 القيام بدراسات تقوم على التعليم الذايت. 
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 أوال : المراجع العربية

 الكرميالقران 

،  2( : تدريس العلوم يف التعليم العام .ط 1121إبراهيم شحاتة و فريد النجار  ) -1
 الرياض ، مطابع جامعة امللك سعود .

، القاهرة :  2( : طرق تدريس الغة العربية والرتبية الدنية ، ط 1111إبراهيم عطا ، ) -2
 مكتبة النهضة املصرية .

، غزة :  3الرتبوي عناصره ومناهجه وأدواته ، ط( : البحث  2222إحسان األغا ، )  -3
 مطبعة األمل التجارية .

(  : البحث الرتبوي عناصره وأدواته ، غزة : مطبعة املقداد ، 1113إحسان األغا  ) -1
 الطبعة الثانية.

،  مكتبة لبنان  2( : معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ، ط 1113أمحد بدوي ) -1
. 

: استخدام احلاسوب يف التعليم . األردن : دار الفكر (  2222إبراهيم الفار  )  -3
 للطباعة والنشر .

( :أثر اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف تنمية مهارات حل املسائل  2221أبو عجوة ) -3
الكيميائية لدى طالب الصف احلادى عشر ، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، اجلامعة 

 االسالمية ، غزة .
( : منظومة تكنولوجيا التعليم الرياض : مكتبة  2223ايا  ) أمحد سامل ، عادل سر  -1

 الرشيد .
 ( : املدخل يف تدريس العلوم ، القاهرة : دار الفكر العريب. 1111أمحد النجدي ، )  -1

م ( : طرق وأساليب واسرتاتيجيات حديثة يف تدريس العلو  2223أمحد النجدي ، )  -12
 ، القاهرة : دار الفكر العريب .
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( : املهارات احلياتية املتوفرة يف خمرجات التعليم العايل  2212ات ) أسامة عبيد -11
األردين مبا يتطلبه العمل احمللي ، اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي ، كلية 

 الرتبية ، اجلامعة اهلامشية ، األردن
( : طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات  2221إمساعيل األمني الصادق  )  -12

 ، القاهرة : دار الفكر العريب . 
، القاهرة، جممع اللغة العربية جبمهورية مصر العربية، املعجم الوسيطهـ( 1121أنيس ) -13

 اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الرتاث، طباعة مكتبة الشروق الدولية.
( : برنامج مقرتح لتدريب الطالب املعلمني على 2222د احلميد ، ) أماين عب -11

يف تصميم وإنتاج برجميات تعليمية   power pointاستخدام العروض النقدية 
متعددة الوسائط وتنمية اجتاهاهتم حنو استخدام الكمبيوتر يف التعليم . مناهج التعليم يف 

قاهرة : اجلمعية املصرية للمناهج وطرف ضوء األداء ) املؤمتر العلمي الرابع عشر ( ال
 .  1يوليو ( ، اجمللد  21.21التدريس املنعقد يف الفرتة ) 

( :  أثر استخدام طريقة التعلم الذايت باالستقصاء املوجه  1111تيسري نشوان ، ) -11
على حتصيل املفاهيم العلمية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض"، رسالة اخلليج 

 . 1، س23يب، عالعر 
( : اجلديد يف تعليم العلوم ، عمان  1111تسري نشوان ، )  -13

 : دار الفرقان للنشر والتوزيع .
( : أثر استخدام الوسائل املتعددة يف تنمية مهارات حل  2223حسني البشييت ، )  -13

املسألة واالحتفاظ هبا لدى طالبات الصف اخلامس األساسي ، رسالة ماجستري ، كلية 
 اجلامعة اإلسالمية ، غزة . الرتبية

حتليل حمتوى مقررات اللغة العربية املشرتكة باملرحلة الثانوية  ( :1113) ، اجلفيل -11
 بدولة البحرين ومعوقات تدريسها يف ضوء مفهوم التعلم الذايت ، جامعة البحرين .

:التكنولوجيا التعليمية واملعلوماتية ، دار الكتاب اجلامعي ، العني  ( 2221، )  احليلة -11
. 
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( : أثر استخدام رزمه تعليمية يف تدريس التاريخ لطالب الصف  1111اجلرب)  -22
الثالث املتوسط مبدينة الرياض على حتصيلهم الدراسي واجتاههم حنو التعلم الذايت، مركز 

  امللك سعود  .البحوث الرتبوية، كلية الرتبية، جامعة 
( : فاعلية برنامج بالوسائط املتعددة لتنمية  2223حامت  يوسف أبو زايدة ، )  -21

املفاهيم والوعي الصحي يف العلوم لدى طلبة الصف السادس األساسي ، رسالة 
 الرتبية اجلامعة اإلسالمية ،غزة ماجستري ، كلية 

  111( : التعلم الذايت ومتغريات العصر ، جملة الرتبية ، قطر ع1111حسن جامع ) -22
( : أثر إسرتاتيجية التساؤل الذايت يف تنمية  2221حسام صالح أبو عجوة ) -23

مهارات حل املسائل الكيميائية لدى طالب الصف احلادي عشر ، رسالة ماجستري ،  
 كلية الرتبية ، اجلامعة اإلسالمية ، غزة .

( : أثر استخدام احلاسب اآليل يف تعليم العلوم على  1111الد احلذيفي  )خ -21
التحصيل واالجتاه حنو العلوم واالستدالل املنطقي لتالميذ الصف األول املتوسط مبدنية 

 -321( ، ص ) 3ي ، العدد )الرياض باململكة العربية السعودية ، جملة البحث الرتبو 
311  ) 

الثانوي حنو مادة األول ( :  اجتاهات طلبة الصف 1111ريا عامر اجلابري  ) -21
غري منشورة،اجلامعة  رسالةماجستريدولة اإلمارات العربية املتحدة. يفاحلاسوب 

 األردنية،عمان،األردن.
( :أثر استخدام الوسائط احلاسوبية املتعددة يف  2223 ) الرصاعي والعاين والقادري، -23

فهم املفاهيم الفيزيائية لدى طالب املرحلة اجلامعية ، جملة كلية الرتبية جامعة االمارات 
 . 21العربية املتحدة ، السنة الثالثة والعشرون العدد

( : ندوات ومعارض . مكتب الرتبية العريب لدول  1113، ) رسالة اخلليج العريب  -23
 .( ، الرياض 33اخلليج ، ع ) 

،  2( : مبادئ القياس والتقومي يف الرتبية ، ط 1111الزيود نادر ،هشام عليان ) -42
 عمان : دار الفكر للطباعة والنشر .

 التعلم الذايت. السناين آمنة : 1.  1111. زيتون عدنان : التعلم الذايت ، دمشق ،  -21

http://forum.nooor.com/t45908.html
http://forum.nooor.com/t45908.html
http://forum.nooor.com/t45908.html
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، االمارات : دار الكتاب  2( : معلم العلوم الفعال ، ط 2221زيد اهلويدي ، )  -32
 اجلامعي .

( : استخدام احلاسوب واالنرتنت يف ميادين  2223السرطاوي األغا الدامي ، )  -10
 الرتبية والتعليم ، األردن : دار احلروق .

 1الرياضيات والعلوم ، ط(:أساليب تدريس  2221سامي عريفج ، نايف سليمان ) -32
 ، عمان دار صفاء للنشر والتوزيع .

 عمان : دار املسرية .  1( : الرتبية العلمية وتدريس العلوم . ط1121سعدية حممد )  -33
فسر يف تنمية املفاهيم  –الحظ  –( : فاعلية منوذج تنبأ  2221مسية احملتسب  ) -31

راء اخلاصة ، اجمللة األردنية يف العلوم الفيزيائية واملهارات األدائية لدى طلبة جامعة اإلس
 الرتبوية ، جامعة الريمو  ، اجمللد الرابع العدد الثاين .

( :التعليم الذايت بالكليات املتوسطة إلعداد املعلمني  1131مسري الشتشاوي )  -31
 .(21ا ، اجمللد السابع ، العدد )بسلطنة عمان : دراسة تقوميية ، جملة كلية الرتبية ببنه

( : أثر استخدام معدلة حلل املسألة اهلندسية على  1111ة مصطفي : )شحاد -33
مقدرة طلبة الصف الثامن األساسي حلل مسائل مشاهبة هلا يف مدارس مدنية نابلس 

 احلكومية ، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس .
 . 1( كتاب الفيزياء العامة  1111مشس الدين  على :) -33
وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم ، الطبعة األوىل  ( : 1133عبد احلافظ ، )  -31

 ، عمان ، دار الفكرللطباعة والنشر والتوزيع 
(: أساليب تدريس العلوم والرياضيات ، األردن :  2223عبد احلافظ سالمة ، )     -31

 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع .

،دار 1( :  أساسيات يف الكمبيوتر التعليمي.ط1113علم الدين اخلطيب  ) -12
 . الكندي للنشر والتوزيع، إربد، عمان 

(:  التعلم الذايت بني الفكر والتطبيق دراسة حتليلية آلراء معلمي  1113عابدين )  -11
 عمان  .املرحلتني اإلعدادية والثانوية يف سلطنة عمان ، وزارة الرتبية والتعليم ، سلطنة 
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، عمان : دار الشروق للنشر  1( : أساليب العلوم ، ط 2221عايش زيتون ، )  -12
 والتوزيع .

، القاهرة :  عامل  1( : تدريس العلوم للفهم رؤية بنائية، ط 2222عايش زيتون  )  -13
 الكتب.

 . 3( : التعليم الذايت ص  1111عايش زيتون ، )  -11
دريب طالب كلية الرتبية على تصميم ( : فاعلية برنامج مقرتح لت 2223عزمي ، )  -11

 و انتاج الرسوم املتحركة  الكبيوترية لبعض املفاهيم الفيزيائية .
( : أساليب تدريس العلوم والرياضيات ، األردن : دار  2223عبد احلافظ سالمة  )  -13

 .اليازوري العلمية للنشر والتوزيع
واملنهج ، الطبعة األوىل ، ( : الوسائل التعليمية  2222عبد احلافظ سالمة ، )  -13

 عمان ، دار الفكر.
( : وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم ، الطبعة  1113عبد احلافظ سالمة ، )  -11

 األوىل ، عمان ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  .
( : أثر استخدام احملاكاة احلاسوبية يف تنمية مهارات  2221عبد اللطيف الصم  )  -11

ائل الفيزيائية  لدى طلبة الصف الثاين الثانوي واجتاهاهتم حنو مادة الفيزياء ، حل املس
 رسالة ماجستري، كلية الرتبية ،جامعة صنعاء، اليمن .

( : احلاسب االلكرتوين استخداماته يف التعليم : حماضرة اىل طلبة  2221)  عفانة ،  -12
 اقية االلكرتونية .الدراسات العليا املاجستري ، األكادميية الرياضية العر 

،  2( : تدريس العلوم يف التعليم العام .ط 1121على الشهراين ،سعيد السعيد ، )  -11
 الرياض ، مطابع جامعة امللك سعود .

اساليبه (، الدار  –اسسه -عامر عبد الرؤوف طارق : التعّلو الذايت ) مفاهيمه  -12
 .  العاملّية للنشر والتوزيع

التصورات البديلة للمفاهيم الفيزيائية لدى طلبة الصف ( :  2223الغليط ، )  -13
احلادي عشر وعالقتها باالجتاه حنو مادة الفيزياء ، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية اجلامعة 

 اإلسالمية ، غزة .
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ه ( : دليل تدريس العلوم يف التعليم العام ، املركز العريب للبحوث 1122الغنيم ) -11
 الرتبوية لدول اخلليج .

( : فاعلية إسرتاتيجية تدريس مقرتحة ملعاجلة صعوبات حل  2222طمة املالك  ) فا -11
مسائل الفيزياء واالجتاه حنو تلك املسائل لدى طالبات الصف األول الثانوي مبدنية 

 الرياض .

( : اسرتاتيجيات التنظيم الذايت للتعلم وعالقتها بالتحصيل الدراسي  1111فرير )  -13
الصف الثاين اإلعدادي"، جملة كلية الرتبية، جامعة  ومستوى الذكاء لدى طالب

 . 22الزقازيق، ع

  علم النفس اإلحصائي ، دار الفكر العريب ، القاهرة:(1111فؤاد السيد ) -12

( : دليل تدريس العلوم يف التعليم العام . املركز العريب  1122فؤاد الغنيم ، )  -12
 للبحوث الرتبوية لدول اخلليج .

برنامج التعلم الذايت كأسلوب تعليمي، استخدمه للتعرف على ( :  1111الفرا )  -11
 11، س13العالقات املكانية يف الرسوم العلمية، الرتبية اجلديدة، ع

( : أمهية التعلم الذايت والتعلم املستمر للمتعلم يف إعداده 1111قطب يوسف )  -32
  وأثناء مزاولته ملهنة التعليم ، صحيفة الرتبية .

 .  : مدخل إىل طرائق التدريس"، دار الكتاب اجلامعي، العني(   2221كويران )  -31

( : تكنولوجيا التعليم يف عصر املعلومات واالتصاالت ،  2222كمال زيتون )  -32
 القاهرة :  عامل الكتب.
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( : فاعلية اسرتاتيجية تدريس مقرتحة ملعاجلة صعوبات حل  2222املالك ، )   -33
مسائل الفيزياء واالجتاه حنو تلك املسائل لدى طالبات الصف األول الثانوي مبدنية 

 الرياض .

( : أثر  2223حممد سالمة الرصاصي ،وجيهة ثابت العاين ،حممد سالمة القادري )  -31
ملتعددة يف  فهم  املفاهيم الفيزيائية  لدى طالب املرحلة استخدام الوسائط احلاسوبية ا

اجلامعية ، جملة كلية الرتبية جامعة اإلمارات العربية املتحدة ، السنة الثالثة والعشرون 
 21العدد 

( : أثر التدريس بطريقة التعليم التعاوين يف تغيري  2223منذر السويلميني  ) - -21
الب التعليم الصناعي يف األردن واملتعلقة مبفاهيم املفاهيم الفيزيائية البديلة لدى ط

 اخلصائص امليكانيكية .

، دار  1(  : التكنولوجيا التعليمية واملعلوماتية ، ط 2221حممد حممود احليلة )  -33
 الكتاب اجلامعي، العني ، اإلمارات العربية .                                                                       

لدار أساليبه ( ، ا –أسسه -( : التعّلو الذايت ) مفاهيمه 1131حممد عامر، ) -33
 العاملّية للنشر والتوزيع. 

 ( : نظم املعلومات الببلوجرافية ، القاهرة : عامل الكتب .  2221حممد نصار ، )  -31
( :فاعلية برنامج مقرتح لتنمية القدرة على حل املسائل اجلربية  2223املشهراوي )  -31

الرتبية ، اللفظية لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة ، رسالة ماجستري ، كلية 
 اجلامعة اإلسالمية ، غزة .

( : مستوى القابلية للتعليم الذايت لدى الطالب املعلمني بكليات  2223املقدم ، ) -32
الرتبية مبصر يف ضوء متطلبات التعامل مع املستحدثات التكنولوجية ، جملة كلية الرتبية ، 

 جامعة األزهر .
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العملية التعليمية، جملة الرتبية  ( : الكمبيوتر وسيلة مساعدة يف 1112املناعي ، ) -31
 . ، الدوحة121القطرية، السنة احلادية والعشرون، العدد 

قطرمدى فاعلية بعض طرق التعليم الذايت يف تدريس ( :  1113املوجي ، )  -32
الكيمياء على حتصيل طالب املرحلة الثانوية وتفكريهم العلمي ، رسالة دكتوراه غري 

  .منشورة ، معهد الدراسات والبحوث الرتبوية ، القاهرة  
 ( : املدخل يف تدريس العلوم ، القاهرة : دار الفكر العريب  . 1111النجدى ، )  -33
( :استخدام طريقة التعلم باجملمعات يف تعليم العلوم  1113ن، والكثريي ) نشوا -31

 باملرحلة املتوسطة"، مركز البحوث الرتبوية، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود . 
( : فاعلية برنامج مقرتح لتدريب طالب كلية الرتبية على  2223نبيل عزمي ، )  -31

ة لبعض املفاهيم الفيزيائية ، دراسات تربوية تصميم وإنتاج الرسوم املتحركة الكمبيوتري
 واجتماعية ، اجمللد الثالث عشر ،العدد الثاين ، كلية الرتبية ، جامعة حلوان .

( : أثر استخدام منحى العلم والتقنية واجملتمع يف  2223هند أمحد األشول ، )  -33
باجلمهورية  تعديل الفهم اخلطأ لبعض املفاهيم الفيزيائية لدى طالبات الصف الثاين

 اليمنية ، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، جامعة صنعاء ، اليمن .
رتبوية ، األردن : دار ( : احلاسوب التعليمي وتطبيقاته ال 2223يوسف عيادات  )  -33

  . املسرية
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 المعاجم العربية :

 ( 1121م ، ص  2221معجم املنجد يف اللغة العربية املعاصرة ) 

 الرائد () املعجم 

 الغين املعجم:

 اللغة العربية املعاصر  املعجم:

 ثانياً :المراجع األجنبية 

1. Tomshaw, S.G. (2006): An Investigation of the Use of 
Microcomputer –based Laboratory Simulations in Promoting 

2. Conceptual Understanding in Drexel University, Pennylvania, 
3. U.S.A. 
4. Solving Improved Science Outcomes? Apioneer Study. Journal Of 

5. Educational Research, vol.(95),No.(3),pp(143). 

6. Otto peters. (4111). Digital Learning Environments: New 
Possibilities and Opportunities. International Review of Research 
in Open and Distance Learning, 0(0), 12-14.  

   

 المواقع االلكترونية :

1. http://azizelkachouani.canalblog.com/archives/2008/03/27/
8493248 

2. http://www.zahran.org/vb/zahran 

3. www. jewar.com 

http://www.zahran.org/vb/zahran
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4. www.eladabworld.org  
5. www.elandalus.net 
6. http://www.eladabworld.org 

7. www.eladabworld.org 

8. http://www.allsc.info 

9. http://www.khayma.com 
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  : أسماء السادة الذين تفضلوا بالتحكيم على أدوات البحث

 أوالً  : أعضاء هيئة التدريس الجامعي 

 التخصص االسم م

1 
أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية  املساعد بكلية  أ.د.م/ إميان مربو  قطب 

 جامعة املدينة العاملية مباليزيا . –الرتبية 

2 
مبركز  –أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية  أ. د/ أمين عيد بكرى  

 البحوث الرتبوية.

3 
أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية  املساعد بكلية  أ. د.م/ رحاب زنايت 

 جامعة أسيوط. –البنات اإلسالمية 

1 
جامعة  -لتعليمي املساعد بكلية الرتبيةأستاذ علم النفس ا أ. د/.م .نبيل عبد اهلادي  

 األزهر . 

 مدرسة مادة الفيزياء  سعاد حممد إبراهيم 

 مدرسة مادة الفيزياء  هدي حسن عبداهلل 

 مدرسة مادة الفيزياء  والء جهاد كامل 

 مشرفة مادة الفيزياء يار سعد السقا 
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  بسم اهلل الرحمن الرحيم

 سعادة الدكتور:................................................حفظه اهلل 

 سعادة األستاذ :..............................................حفظه اهلل 

 إسرتاتيجية مقرتحة يف تنمية مهارات كتابة       تقوم الباحثة بإجراء دراسة ماجستري بعنوان فعالية

 الرياض. –املعادالت الفيزيائية للصف األول ثانوي  

وإميانا منا بأمهية آراء املتخصصني ملا هلا من دور يف إثراء مادة هذا البحث وملا لسعادتكم من خربة 
ودراية يف هذا اجملال ، جتدون بني أيديكم هذا البحث فنأمل من سعادتكم التكرم بتحكيمه من 

 حيث : 

 عدمها للمقياس . مدى انتماء البنود من

مدى أمهية هذه البنود وفعالية اإلسرتاتيجية يف تنمية مهارات حل املعادالت الفيزيائية لدى الطالبات 
 ومن أهم املهارات املراد تنميتها وهي :

 . مهارة الكميات الفيزيائية ، ورموزها ووحداهتا قياسها 

 . مهارة الطرق العلمية حلل املشكلة 

 العلمية .مهارة معرفة القوانني  

 . مهارة حل املعادالت الفيزيائية 

 . مهارة فهم املفاهيم الفيزيائية 

 . مهارات معرفة الكميات الفيزيائية 
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 . استخدام العمليات احلسابية األساسية 

 . التحويالت احلسابية األساسية 

 . مهارة القوانني الرياضية املهمة 

 وإبداء الرأي فيما يلي :واملرجو من سيادتكم اإلطالع على أسةلة االختبار 

 :األهداف الخاصة بالمفاهيم الفيزيائية  

 . أن مييز بني املتجه ومعكوسة 

 . أن يوضح مفهوم قانون نيوتن األول والثاين والثالث 

 . أن يوضح مفهوم املقذوفات 

 . أن يوضح مفهوم القوة 

 . أن يوضح قوة التالمس العمودية 

 أن يوضح مفهوم  قوة االحتكا  السكوين . 

 . أن يوضح مفهوم االحتكا  احلركي 

 .  أن يوضح مفهوم  قوة االحتكا 

 . أن يوضح مفهوم  القوة املوازية 

 . أن يوضح مفهوم املقذوف 

 .  أن يوضح مفهوم التسارع املركزي 

 . أن يوضح مفهوم قانون كبلر األول 
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 .  أن يوضح مفهوم اجملال اجلاذيب 

                                               . أن يوضح من أنواع احلركة االهتزازية 

  . أن يوضح مفهوم القوة احملصلة 

 . أن يوضح مفهوم قوة الشد 

 . أن يوضح مفهوم القوة 

 . أن يوضح مفهوم الوزن 

 . أن يوضح مفهوم مركز الثقل 

 . أن يوضح مفهوم عزم القوة 

 لقوة .أن يوضح مفهوم ذراع ا 

 . أن يوضح  عزم االزدواج 

 .  أن حيسب مقدار عزم االزدواج وحيدد اجتاهه 

 . أن يوضح مفهوم قوة التالمس العمودية 

 . أن يوضح مفهوم القوة احملصلة 
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 خاصة بحل المعادالت الفيزيائية :األهداف ال

 ملحوظات إضافية
مدى مالئمة السؤال 

لمستوى طالب 
 المرحلة الثانوية

مدى 
مالئمة 
السؤال 
 للمهارة

 رقم السؤال المهارة التي يقيسها

   

 

 الرسوم البيانية  الفيزيائية
1 

   

 

 عالقة القوة مع الكتلة والتسارع
 )أ (2

   

 

 الكميات االساسية ووحدات قياسها الدولية
 )ج ( 2

   

 

 مفهوم التسارع
3 

   

 

 قانون نيوتن الثاين
1 

   

 

 قانون القوة
1 

 اهلل كل خير على حسن تعاونكم،،،وجزاكم 
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 اختبار لقياس أثر اإلستراتيجية باستخدام الحاسوب

 على تنمية المفاهيم ومهارات حل المعادالت الفيزيائية

 اجب علي األسئلة التالية :   

 اجلسم الساكن يبقي ساكنا واجلسم املتحر  بسرعة منتظمة يبقى كذلك ما مل تؤثر عليه قوة  -1

 ..................................)......قانون نيوتن األول ....(

 إذا أثرت قوة على جسم تكسبه تسارعا يتناسب طرديا مع القوة املؤثرة .-2

 ..................................)...... قانون نيوتن الثاين......(

 .لكل فعل رد فعل مساو له باملقدار ومعاكس له باالجتاه   -3

 ................................)........ قانون نيوتن الثالث......(

 القوة اليت تؤثر على اجلسم إىل أعلى وتكون عكس اجلاذبية األرضية .  -1

 ...............................)........قوة التالمس العمودية......(

 د احلركة .قوة االحتكا  اليت تؤثر بني جسمني يف حال عدم وجو  -1

 ..............................)......االحتكا  السكوين ......(

 قوة االحتكا  اليت تؤثر بني جسمني  أثناء وجود احلركة . - 3

 ..............................)......االحتكا  احلركي ......(

 االنزالق .قوة تنشأ بسبب تداخل نتوءات سطحني متالمسني حماولة منعها من   -3
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..................................................................) .....قوة االحتكا  
 )..... 

 . عبارة عن قوة تساوي يف املقدار حمصلة قوتني وتعاكسها يف االجتاه .1

.....................................................................) ..... القوة 
 ملوازنة..... (ا

 . هو اجلسم الذي يطلق يف اهلواء .1

 .................................................................)..... املقذوف....... (

 . يساوي حاصل قسمة مربع السرعة على نصف قطر دائرة احلركة . 12

......)...... التسارع املركزي  ..........................................................
).... 

 . تتحر  الكواكب يف مسارات إهليلجية وتكون الشمس يف إحدى البؤرتني . 11

................................................................)...... قانون كبلر 
 األول......(

 ) قوة جذبه ( . . هو احمليط أو احليز الذي حييط باجلسم ويبني فيه أثره12

...............................................................)...... اجملال اجلاذيب  
)...... 

 يرمز للنظام الدويل للوحدات بالرمز:

13     .....( .SI      ) .......................................... 
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 سية وهي:واحدة من الكميات التالية ليست كمية أسا -11

 ............................................)....السرعة ....(   

وهكذا تكون نسبة خطأ هذا القياس  11.3مت قياس كتلة كرة التنس فكانت القراءة املسجلة  -11
 هي

(.0.1 g )............................................. 

عندما ينظر سائق السيارة إىل عداد السرعة يرى  - km/h13بينما الشخص الذي جيلس  122
 القراءة

 جبانب السائق يرى السرعة تسجل قراءة km/h، تفسري هذا االختالف يعود إىل:  12

 ..........................................)......ضبط زاوية النظر.......(                

 ركة وهي احلركة:واحدة فقط من التالية هي من أنواع احل - 13

 ........................................)......االهتزازية .....(                                                

 وحدات باجتاه . 1وحدات باجتاه الشرق فان معكوسة هو  1متجه قيمته  – 11

 (....................................)...معكوس االجتاه .....

 قوة تعمل قوتني أو جمموعة من القوى جمتمعة . – 11

 .................................)....القوة احملصلة ....(

 هي القوة اليت تؤثر هبا األرض على مجيع األجسام فتجذهبا حنوها وتكسبها أوزهنا. – 22

 األرضية .....(...........................................).......قوة اجلاذبية 
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 املقذوف هو عبارة عن جسم يتحر  حتت تأثري . – 21

 .......................................)......قوة وزنه فقط.......(

هي مؤثر خارجي يعمل على تغيري مقدار سرعة اجلسم املتحر  أو اجتاه حركته وقد يغري من  -22
 ..)...... القوة ......(.شكل اجلسم  ...............................

 

 هو مقدار القوة الالزمة ملنع اجلسم من السقوط سقوطا حرا . – 23

 ..................................).......الوزن ........(.

 القوة اليت تؤثر على جسم مربوط حببل حماولة جره يف اجتاه احلبل . – 21

 وة الشد .....(..................................)......ق

 النقطة اليت يبدو أن تأثري اجلاذبية مركز فيها . -21

 ..............................)....مركز الثقل ......(

 األثر الدوراين حول نقطة ثابتة أو حمور ثابت الذي حتدثه قوة ما . -23

 ............................).....عزم القوة .....(

 الفاصلة بني القوة ونقطة االرتكاز .املسافة  – 23

 ............................).....ذراع القوة .....(

 حاصل ضرب إحدى القوتني يف املسافة الفاصلة بينهما . – 21

 .........................................).....عزم االزدواج .......(
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االجتاه تقعان يف مستوى واحد وخطا عملهما ليسا قوتان متوازيتان يف املقدار ومتضادتان يف  – 21
 على استقامة واحدة .......................................)........ االزدواج .......(

 القوة اليت تؤثر على اجلسم إىل أعلى وتكون عكس اجلاذبية األرضية . – 32

 لعمودية ....( .....................................)......قوة التالمس ا

 اختاري اإلجابة الصحيحة من األسةلة التالية  :

 السؤال األول : السؤال الثاني :

 أ( املنحىن البياين الذي ميثل سرعة متجهة متوسطة منتظمة هو:

 
 ب( املنحىن البياين الذي ميثل سرعة متغريه هو:
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ج ( أدرس الرسم البياين التايل واجب عن 
 تليه:األسةلة اليت 

 ماذا ميثل احملور األفقي؟ -1

 الزمن................

 ماذا ميثل احملور الرأسي؟ -2

 ............ املوقع...............

  ما هي الفرتة الزمنية اليت توقف هبا -3

 اجلسم عن احلركة ؟

.............s10 -15 .............. 

 أين موقع اجلسم عند الزمن -22s 1   ؟

 .............12.............. + 

 ما هو الزمن الذي يكون موقع اجلسم فيه -m1باالجتاه املعاكس الجتاه احلركة عند البداية ؟ -22

 31s............. 

 ماذا ميثل ميل املنحىن البياين املبني يف الشكل؟ -3

 السرعة املتوسطة املتجهة..................

  m/s 4 -؟     s 40إىل    s 15املتجهة للجسم خالل الفرتة اوجد السرعة املتوسطة  -3

 :تليه اليت االسةلة عن واجب سيارات أربع حركة ميثل الذي اجملاور البياين الرسم ب( ادرس



 

126



 أي السيارات متوقفة دون حركة؟ -1

C            

  أي السيارات هي األبطأ ) أقل سرعة (؟ -2

D           

 باجتاه معاكس للسيارة األبطأ؟أي سيارة تتحر   -3

A          

 ما هي السيارات املتحركة اليت تتساوى يف املوقع أوالً ؟ -1

A              وB 

 ما هي السيارة اليت تلحق سيارة أخرى تتقدمها ؟ -1

D           

 السؤال الثاني :

[ فاحسب كتلة  F= ma( هي ]  a( والتسارع)  m( مع الكتلة)  Fأ( إذا كانت عالقة القوة ) 
  a=4.0m/s جسم إذا حتر  بتسارع

 ؟ F=64.0 Nعندما تؤثر به قوة مقدارها 

m = F / a m = 64.0 / 4.0 m= 16 kg                 

  ( v ( استنتج وحدة قياس السرعة [d= v t  [ هي )t  ( والزمن )d  (  مع املسافة )v)1   )ب
 V= d/t  (m/s  )إذا علمت أن عالقة السرعة 
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 ج( أكمل اجلدول التايل الذي ميثل الكميات األساسية ووحدات قياسها الدولية:

 رمز الوحدة الوحدة األساسية الكمية األساسية

 Meter M الطول

 Kilogram Kg الكتلة

 Second S الزمن

 Kelvin K درجة احلرارة

 Ampere A التيار الكهربائي

 Candela Cd شدة اإلضاءة

 Mole Mol املادةكمية 

 د( رتب الكميات التالية للزمن تنازليا ) من األكرب إىل األصغر (:

[6ds, 3ps, 5 ms , 4 ns, 2Ms, 8Ks,9fs ] 

9fs 3ps 4 ns 5 ms 6ds 8Ks 2Ms البداية من األكبر 

 

 

 السؤال الثالث :

 يراه كلانظر للمخطط النقطي حلركة األجسام واكتب وصفا لسرعة هذه األجسام حسب ما 
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 ا ( شخص مقابل كل خمطط وحدد التسارع :

 
: السرعة منتظمة                               التسارع: ............ معدوم................... 

W 

: السرعة متناقصة                              التسارع: ............. 
 Rسالب..................... 

: السرعة متزايدة                              التسارع: ............. موجب.................... 
X 

 ب( حدد نوع التسارع يف احلاالت احلركية التالية:

 قذف كرة لألعلى: سالب -1 

 سقوط حجر من األعلى: موجب -2 

 انطالق سيارة من أمام اإلشارة: موجب -3 

 ثابتة: معدوم حركة سيارة بسرعة -1 
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 :  السؤال الرابع

على سطح طاولة وتؤثر فيه القوة(  F1= 5 N)حنو اليمني وقوة 
(m=4.0Kg  )أ( صندوق كتلته 

( تؤثر فيه حنو اليسار وقوة F3= 7 N) تؤثر فيه حنو اليسار: 
(F2= 8 N.) 

 أرسم املخطط احلر للصندوق موضحا عليه مجيع القوى املثرة عليه.  -1

 أحسب حمصلة القوى األفقية املؤثرة يف الصندوق -N   . 2لليمني  12

2.1m/s . 3-  أحسب التسارع الذي سيتحر  به الصندوق حتت تأثري هذه القوى وحدد اجتاه
 احلركة

 ماذا يسمى القانون الذي اعتمدت عليه يف حساب تسارع الصندوق؟قانون نيوتن الثاين -1

 الرابعة الالزمة التزان الصندوق.    ما هو مقدار واجتاه القوة -N1لليسار  12

N 3-  31.2اوجد القوة اليت يؤثر هبا سطح الطاولة على الصندوق 

 هل تتغري قيمة التسارع لو تغريت كتلة الصندوق؟ فسر إجابتك -3

سوف تتغري قيمة التسارع الن الكتلة تؤثر عكسيا على مقدار 
 التسارع حسب قانون نيوتن الثاين

 :السؤال الخامس 

 m=4.2kgأ( ادرس الرسم اجملاور واجب عما يليه من أسةلة:

 ما نوع القوة املؤثرة يف احلبل؟  قوة شد -1
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11.13 N 2-   اوجد وزن اجلسم املعلق يف احلبل؟ 

11.13 N احسب قوة شد احلبل للجسم  -3   ؟ 

 ؟  قانون نيوتن الثالث . 3على أي قانون اعتمدت يف اإلجابة على الفرع  -1

  ادرس الشكل اجملاور والذي ميثل خمطط اجلسم احلر لسيارة متحركة:ب( 

 ما القوة اليت متثلها كل من:  -1

 F1: قوة املقاومة......... .......... 

.........Fthrust      قوة الدفع :F2 

........Ff   ...  قوة االحتكا :F3 

.........FN  :... القوة العموديةF5 وF4 

........Fg  ..... قوة اجلاذبية :F6 

F6 2-   ما هي القوة اليت متثل قوة جمال؟ 

1222kg3-    ما هي كتلة هذه السيارة ؟ 

2122N 1-   ما هي حمصلة القوى األفقية املؤثرة على السيارة ؟ 

2.11 m/s  1-  :احسب تسارع هذه السيارة 

 نبذة عن اإلستراتيجية المستخدمة :

تعد االسرتاتيجيات التدريس احلديثة بشكل عام ويف الفيزياء بشكل خاص ذات أمهية كبرية لكي يتم 
اكتشاف املعلومة للطالبات بشكل سلس وسهل جدا ، وتقوم هذه اإلسرتاتيجية على احلاسوب 

F1= 500N 

F2= 3600N F3= 600N 

F4= 5000N 

F6 

F5= 5000N 
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فيها ربط املفاهيم ببعضها البعض واالعتماد على الطالبة كمحور للعملية  والتعليم الذايت  حبيث يتم
 التعليمية وهذا ما ينادي به الرتبية احلديثة .

تعلميه تتضمن خطوات متسلسلة ومنظمة ومتتابعة من  –واإلسرتاتيجية عبارة عن خطوات تعليمية 
املعلم مع الطالبات الصف األول  البحث واالستكشاف والتفسري والتطبيق والتقومي ، واليت يوظفها

 ثانوي داخل الغرفة الصفية ، أو املخترب العلمي ، أو البيةة هبدف تنمية بعض عمليات التعليم .

 البحث :   -

اهلدف من هذه اخلطوة حتفيز الطالبات وإثارة فضوهلم واخنراط الطالبات مبوضوع الدرس ،ويكون    
ل وتشجيع التنبؤ وطرح أسةلة مثرية للتفكري ، ليثري لديهم دور املعلم خلق اإلثارة وتوليد الفضو 

تساؤالت واستجابات تكشف عما لديهم من معلومات وخربات سابقة ، وكيف يفكرون اجتاه 
 موضوع الدرس .

وتستخدم لرتكيز اهتمام املعلمني على املهمات الالحقة ، وفيها أيضا جيب أن يطرح الطالبات أسةلة 
 مثل:

 ا ؟ملاذا حدث هذ -

 كيف ميكن أن أجد ؟  -

 ماذا أعرف بالفعل عن هذا ؟  -

 ماذا أستطيع أن اكتشف عن هذا املوضوع ؟ -

 االستكشاف : -

يف هذه اخلطوة يكون التعلم متمركز حول املتعلم ، ويكون املتعلم نشيطا وتتطلب من املتعلم أن 
وفيها يعطى الطالبات مواد يستكشف املفهوم املراد تعلمه من خالل قيامه بسلسة من األنشطة ، 
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وتوجيهات يتبعوهنا جلمع معلومات بواسطة احلاسوب ألدرا  معىن املفهوم الذي يدرسونه ، ويكون 
طور االستكشاف متمركز حول املتعلم ، كما يكون املعلم يف هذه اخلطوة مسةوال عن إعطاء 

 أيضا . الطالبات توجيهات كافية ومواد مناسبة تتعلق باملفهوم املراد تعلمه

ولكي نساعد الطالبات يف بناء املفاهيم ،ينبغي توفر مواد حمسوسة وخربات مباشرة ، واألسةلة 
 التوجيهية التالية تساعد املعلم على البدء بعملية التخطيط :

 ما املفهوم احملدد الذي سيكشفه الطالبات ؟ -

 ما النشاطات اليت جيب أن تنفذها الطالبات ليفهموا املوضوع ؟ -

 ما أنواع املالحظات والتسجيالت اليت سيتحفظ هبا الطالبات ؟ -

 ما أنواع اإلرشادات اليت حتتاجها الطالبات ؟ وكيف سأعطيها هلن دون أخبارهم باملفهوم؟ -

 التفسير :

وهتدف إىل جعل املعلم يوجه تفكري الطالبات حبيث تبين الطالبات املفهوم بطريقة تعاونية ، ولتحقيق 
علم بتهيةة بيةة الصف املطلوبة ، وعندما يطلب املعلم من الطلبة تزويده باملعلومات اليت ذلك يقوم امل

مجعوها، ويساعدهن على معاجلتها وتنظيمها عقليا ، ويقوم بعد ذلك بتقدمي اللغة املناسبة والالزمة 
كشاف اليت للمفهوم، فالطالبات هنا تركزن على نتائجهن األولية اليت حصلن عليها من عملية االست

 قاموا بتنفيذها.

 واألسةلة التالية اليت تساعد املعلمة على توجيه الطالبات لبناء استكشاف ذايت للمفهوم :

 ما أنواع املعلومات أو النتائج اليت جيب أن يتحدث عنها الطالبات ؟ -

 كيف تساعد الطالبات على تلخيص نتائجهم ؟  -
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م عن إخبارهن ماذا وجدنا على الرغم من أن كيف ستوجه الطالبات ويف الوقت نفسه أحج  -
 فهمهم للموضوع مل يكتمل بعد ؟

 كيف سأسعدهن على استخدام املعلومات اليت حصلن عليها لبناء املوضوع بطريقة سليمة؟  -

 ما األوصاف اليت جيب أن يسندها للموضوع ؟ -

 ع ؟ما املربرات اليت سأعطيها للطالبات إذا سألنا عن سبب أمهية املوضو  -

 التطبيق :

يكون التطبيق مرتكزا حول املتعلم ، وهتدف إىل مساعدة املتعلم على التنظيم العقلي للخربات اليت 
حصل عليها عن طريق ربطها باخلربات السابقة املتشاهبة ، حيث تكتشف تطبيقات جديدة ملاجرى 

وذلك من أجل جعل تعلمه ، وجيب أن ترتبط املفاهيم إىل جعل بناؤها بأفكار وخربات أخرى ، 
الطالبات تفكرن فيما وراء تفكرهن الراهن، وجيب أن تطلب من الطالبات استخدام املفاهيم والقوانني 

واحلقائق والقوانني واحلقائق والنظريات اليت سبق أن تعلمتها الطالبة حلل مشكلة تعرضت هلا يف 
 يق .موقف جديد وهذا هو املكان املناسب ملساعدة الطالبات على التطب

 واألسةلة التالية تساعد املعلمة على توجيه الطالبات إىل تنظيم أفكارهم :

ما اخلربات السابقة اليت امتلكتها الطالبات ذات العالقة باملوضوع الدرس على رؤية فوائد الفيزياء  -
 بالنسبة هلن ؟

 ؟ما األمثلة اليت تساعد على فهم العالقة بني الفيزياء واجملتمع والطبيعة   -

ما األمثلة اليت تساعدن على تطوير مهارات االستقصاء يف الفيزياء ويف امتال  معلومات عن   -
 تاريخ 
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ما األسةلة اليت بإمكاين طرحها لتشجيع الطالبات على اكتشاف أمهية املوضوع وتطبيقه ، وحتديد  -
 فرص العمل الناشةة عنه وكيف أستعمل هذا املوضوع عرب التاريخ ؟

 ات اجلديدة اليت حيتاجها الطالبات لتطبيق الدرس ؟ما اخلرب  -

 التقويم :

اهلدف من هذه املرحلة تقييم تعلم فهم الطالبات ، لذلك جيب أن يكون التقومي مستمرا وجيب أن 
تتخذ إجراءات متعددة إلجراء تقومي مستمر ومتكامل لتعلم الطالبات ولتشجيع البناء املعريف 

، ومن املمكن أن جيرى التقومي يف كل طور من أطوار دورة تعلم الفيزياء  للمفاهيم واملهارات العملية
وليس هنايتها فقط ، ويكون دور املعلم مالحظة الطالبات يف تطبيق املفاهيم واملهارات اجلديدة ، 

 وتقييم معرفة ومهارات الطالبات والسماح للطالبات لتقييم معرفتهم ومهاراهتم العملية .

 اعدة يف هذا اخلصوص ما يلي :ومن األسةلة املس

 ما نتاجات التعلم املناسبة اليت أتوقعها ؟ -

ما أنواع التقومي املناسبة لتقومي اخلربات الالزمة للتأكد من مدى إتقان الطالبات للمهارات  -
 األساسية ؟

 ية ؟ما أنواع التقنيات املناسبة للطالبات لعرض وتوضيح مهارات عمليات حل املعادالت الفيزيائ -

كيف تستطيع الطالبة من استخدام احلاسوب من خالل التعليم الذايت على كشف قدراهتم علي   -
 التفكري يف املعادالت الفيزيائية اليت تتطلب استيعاب املفاهيم األساسية وعلى تكامل خرباهتم ؟

ني به يف وسيتم االستفادة من هذه اإلسرتاتيجية من خالل إتباع دليل مرشد وموجه للمعلمة يستع
تدريس املادة التعليمية وفق إسرتاتيجية التعليم الذايت بواسطة استخدام احلاسوب ، حيث يساهم يف 

 حتديد األهداف ، وحتديد األدوات والوسائل املعينة لتنفيذ األنشطة .
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 وقد هدفت الباحثة من خالل إعداد دروس املنهج وفق إسرتاتيجية التعليم الذايت باحلاسوب إىل معرفة
أثر استخدام هده اإلسرتاتيجية على تنمية مهارات حل املعادالت واملفاهيم الفيزيائية لدى طالبات 

 الصف األول ثانوي .

وقد أعدت الباحثة دليل املعلمة الذي يشتمل على التوزيع الزمين لدروس املنهج ، األهداف العامة 
وفق اإلسرتاتيجية، وحيتوي كل درس على لتدريس  وحدة ) امليكانيكا ( الدروس اليت أعدهتا الباحثة 

 أهدافه ، واإلجراءات التدريسية املناسبة والتقومي .

 التوزيع الزمين :

 الدرس األول : -

 الدرس الثاين : -

 الدرس الثالث :  -

 :األهداف العامة 

 المهارات التي يجب يمتلكها الطالب لحل المعادلة الفيزيائية 

 التفكري فيما أريد أن أفعل .

 القراءة الصحيحة واجليدة للمسألة 

 الوسائل واألجهزة املستخدمة يف اإلسرتاتيجية  

 تلخيص السؤال مع الرسم إن وجد .

 كتابة املعطيات على شكل رموز .

 وضع املغريات ) من املعطيات( املتشاهبة مع بعضها البعض .
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 حتديد املطلوب من املعادلة  .

 توحيد وحدات القياس .

 القانون املناسب للحل .كتابة 

 التعويض يف القانون .

 مراجعة خطوات احلل .

 الخطة العامة المراد السير بها في تدريس وحدة ) الميكانيكا ( وتتضمن الخطوات التالية :

 األهداف التدريسية اإلجرائية . -

 املصادر والوسائل التعليمية املراد االستعانة هبا . -

 حل اإلسرتاتيجية وهي : اخلطوات اإلجرائية ملرا -

 البحث . -1

 االستكشاف . -2 

 التفسري . -3 

 التطبيق . -1 

 التقومي . -1 

 النشاط البيتـي . -

 أوراق العمل . -

 Measurement القياسالدرس األول / 
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 حتتاج / إىل حصتني 

 األهداف اإلجرائية : 

 تعرف الطالبات إىل معرفة أنوع أجهزة القياس  -

 الطالبات علي عمل كل جهاز .تعرف  -

 كيفية استخدام أجهزة القياس يف حل املعادالت الفيزيائية .-

 أمهية كتابة القانون بصيغة رياضية . -

 اكتساب الطالبات مهارات علمية يف استخدام األجهزة زاجراء بعض التجارب . -

 أمهية وحدات القياس . -

 الوسائل التعليمية :

 أجهزة قياس . جهاز احلاسوب، سبورة ،

 إجراءات تنفيذ اإلستراتيجية :

قامت املعلمة بتقسيم الطالبات إىل جمموعات مث طلبت منهن الطالبات قياس طول جدار الفصل   -
؟ تسأل الطالبات عن طريقة لقياس طول جدار الفصل ) بدون استخدام أدوات القياس احلالية ( 

مث بعد ذلك قامت   عن النتائج اليت حصلت عليهاوأجرت عملية القياس مث يتم مناقشة الطالبات 
من أجهزة القياس املتوفرة ، وإن مل توجد يعرض عليهن بعض صور  الباحثة بإعطاء كل جمموعة عددا

 لألجهزة.
مث تطلب منهن البحث من خالل احلاسوب عمل كل جهاز من األجهزة حتديد وظيفة كل منها ، 

من وجود تدرجيات يف أّي أداة واهلدف منها يف حل بشكل عام ، و اهلدف  وأمهّية أي أداة
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معروفة ، وسيستنتج الطالبات بعد البحث والتفكري أّن  وظائف هذه األجهزة .املعادالت الفيزيائية
حتاول املعلمة أّن توجه الطالبات إليه ، وكذلك رمبا  أمهية أي أداة بشكل عام القياس ، وهذا ما

وجود تدرجيات يف أّي أداة هو ملقارنة كمية جمهولة بأخرى  نتتوصل الطالبات إىل أّن اهلدف م
 قّد توصلت إىل تعريف القياس. معلومة ، وبذلك تكون الطالبة

 تدريب :

 هل لوحدات القياس أمهية يف حياتنا اليومية ؟

 ما العوامل املؤثرة على الكميات الفيزيائية ؟

 والسرعة .....................استنتج الكميات األساسية اليت اشتققنا منها احلجم 

 الدرس الثاني/ التسارع

 حتتاج / إىل حصتني 

 األهداف اإلجرائية :

 حتدد احلاالت اليت يكون اجلسم يف حالة التسارع . -

 حتدد اجتاه التسارع . -

 توضح للطالبات معين السرعة . -

 توضح للطالبات أنواع السرعة . -

 الزمن .توضح للطالبات عالقة السرعة مع  -
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 الوسائل التعليمية :

 جهاز احلاسوب ، سبورة  .

 إجراءات تنفيذ اإلستراتيجية :

احلركة املنتظمة من أبسط أنواع احلركة حيث أن اجلسم يسري يف خط  تبنّي املعلمة للطالبات أن
منتظمة ، وتطلب منهن ذكر أمثلة عن أجسام تتحر  حبركة منتظمة ؟ )طبعا قليلة  مستقيم وبسرعة

 األجسام تتحر  هبذه الطريقة طوال الوقت( ، مث توضح املعلمة للطالبات أن يف هذا الفصل اجد
احلاالت اليت تتغري  ستزداد معلوماهتمن يف هذا اجملال ، ليتعرفن على نوع أكثر تعقيًدا للحركة ، وهي

 .خالهلا سرعة اجلسم، بينما يبقى مساره مستقيًما

 سارع هو التغري يف السرعة خالل وحدة الزمن .وذلك لتتوصل الطالبات إىل أن الت

 تدريب :

 ب( حدد نوع التسارع يف احلاالت احلركية التالية:

قذف كرة لألعلى:  -1 
........................................................................ 

سقوط حجر من األعلى:  -2 
................................................................. 

انطالق سيارة من أمام اإلشارة  -3 
..........................................................: 
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حركة سيارة بسرعة ثابتة:  -1 
............................................................... 

  Velocity الدرس الثالث/ السرعة المتجهة

  إلى /حصتينيحتاج 

 األهداف اإلجرائية :

 التعرف على مفهوم السرعة . -

 حتدد اجتاه التسارع . -

 تعليم الطالبات على كيفية الرسم البياين للسرعة . -

 تعرض املعلمة على الطالبات مقتطفات من احللقة الوثائقية عن أمهية الفيزياء يف السرعة . -

يهدف هذا النشاط اىل توجيه الطالبات نتدخل الفيزياء  يطلب من الطالبات تدوين انطباعاهتم ، -
 .يف شئ رمبا مل يتوقعونه 

 الوسائل التعليمية :

 جهاز احلاسوب ، سبورة ،  .

 

 إجراءات تنفيذ اإلستراتيجية :
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الطالب األول  ، مث تطلب من ) الطالبة  تطلب املعلمة من طالبتني أن تقف أحدمها يف طرف الفصل
بالطات ( .. بعد ذلك  12مسافة ما ) لتكن مرت أو  أمام زميلتها األويل على بعد الثانية ( أن تقف

الطرف اآلخر من الفصل بشرط أن تتحر  الطالبة األولة  تطلب من الطالبتني أن تنطلقا معا إىل
الواحدة ( وتتحر  الطالبة الثانية حبيث تقطع ) بالطة يف الثانية  حبيث يقطع ) بالطتني يف الثانية

 ثواين تطلب منهما التوقف. 12واحدة ( وبعد ال

علمة على الربوجكرت ساعة إيقاف ، أو
ُ
تكلف الطالبات بإصدار صوت كل ثانية  ممكن تعرض امل

 الطالبتني بالنظر إىل ساعتها حىت تكون هنا  يف دقة يف سرعة

 مث تثري املعلمة هذه األسةلة

 . ( األولةسيقول اجلميع أنه الطالبة  من هو األسرع ؟ ) طبعا

الكمّيات اليت ستثبت فيزيائيا أن الطالبة األولة هي  ولكن تسائل املعلمة ما الدليل ؟ أو ما هي
 األسرع ؟

نتيجة تقرتح املعلمة من طالبة ثالثة أن حتسب عدد البالطات اليت قطعها   إن مل تصل الطالبات إىل
 11بينما قطعت الطالبة الثانية  بالطة .. 32فتجد أن : الطالبة األول قطعت  كل من الطالبتني

 الرغم أهنما حتركا يف نفس املدة الزمنّية بالطة ، على

الكمّيات اليت ستثبت فيزيائيا أن الطالبة األولية هي األسرع هي :  وبالتايل سيستنتج الطالبات أن
أكرب من إزاحة النهاية والزمن ، وهذا يعين أن مقدار إزاحة الطالبة األولية هي  نقطة البداية و نقطة

  .بأهنا  تتحر  بسرعة أكرب الطالبة الثاين خالل املدة الزمنية نفسها وبالتايل فإنه تقال عنه
  . الزمن ليتوصل الطالبات إىل تعريف السرعة املتجهة بأهنا : مقدار إزاحة اجلسم خالل وحدة
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عن مجيع القوانني  مث تطلب املعلمة من الطالبات البحث يف احلاسوب عن تعريف السرعة والبحث
 اخلاصة بالسرعة مث إحضارها يف اليوم التايل حيث يتم مناقشتها مع الطالبات .

 تدريب : 

 مرت ، احسب سرعته املتوسطة . 122ث لكي يقطع سباق ال 12إذا علمنا أن العداء حيتاج إىل 

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

م /ث ، فكم من الوقت حيتاجه لكي ينقص على فريسته تبعد  33إذا كانت السرعة املتوسطة لطائر 
 م ؟  131مسافة مقدارها 

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

 الدرس الرابع/ القوة . 

 تحتاج /إلى حصتين 

 األهداف اإلجرائية :

 تبني أن اجلسم املتحر  ال يلزم له قوة مستمرة للمحافظة على احلركة . -

 حتسب حمصلة القوى بشكل مبسط . -

 تذكر العالقة بني تسارع اجلسم والقوة . -

 متيز بني كتلة اجلسم ووزنه . -

 متنوعة لقانون نيوتن الثالث .متثل حاالت  -
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تطرح املعلمة عدة أسةلة منها ما املقصود بالقوة ؟ ما هي أشكال القوة اليت درستها يف احلصص 
 السابقة.

تقوم املعلمة بتقسيم الطالبات إىل جمموعتني مث تأخذ املعلمة حبل وتطلب من كل جمموعة أن  -
 تسحب اجملموعة األخرى بقوة ؟ 

 لبات تسجيل مالحظاهتن ؟ مث تطلب من الطا 

مث تقسم املعلمة الطالبات إىل جمموعات داخل الفصل ، مث تطلب منهم البحث يف احلاسوب عن 
 أنواع القوة والقوانني اخلاصة هبا .

ل تطلب املعلمة من الطالبات بكتابة اإلجابة على ورقة ، مث تتيح الفرصة للطالبات كي يتناقشن حو 
 يلها اإلجابات اليت قاموا بتسج

 تدريب : 

 

 ..................كل جسم ال خيضع لقوة اما .......................واما  -

 ضع دائرة حول االختيار الصحيح :

 اإلجهاد هو : -

 القوة املؤثرة على اجلسم . -

 القوة املؤثرة على وحدة املساحات . -

 التشوه احلاصل يف اجلسم . -

 .الزيادة النسبية يف حجم اجلسم  -
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 لدرس الخامس / الطاقة في حياتنا               تحتاج / إلى حصتين ا

 األهداف اإلجرائية :

 تساعد الطالبات يف التوصل إىل مفهوم الطاقة . -

 تشار  الطالبات يف التعرف على مصادر الطاقة . -

 متيز الطالبات بني استغالل اإلنسان للطاقة قدميا وحديثا . -

 الوسائل التعليمية :

 ، حاسوب .  LCDجهاز عرض 

 إجراءات تنفيذ اإلستراتيجية :

تطلب املعلمة من إحدى الطالبات االنتقال من مكان آلخر مث اجللوس على الكرسي ، مث تقوم  -
 بسؤال الطالبات ؟ فسرى سبب القدرة على املشي واجلري واحلركة ؟

 الطاقة ىف األرض ؟تطلب املعلمة من الطالبات البحث يف احلاسوب عن مصادر  -

 تطلب املعلمة من الطالبات بكتابة املالحظات على األوراق اخلاصة  بالطالبات ؟ -

 تتيح املعلمة الفرصة للطالبات كي يتناقشن حول املالحظات اليت قمنا بتسجيلها . -

 ولنا .تتناقش املعلمة الطالبات يف النتائج اليت توصلنا إليها ، وتسأهلن عن مصادر الطاقة من ح -

 التمييز بني مصادر الطاقة قدميا وحديثا  . -

 تدريب : 

 مل يتم اكتشاف الكهرباء يف حياتنا اليومية ؟
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.......................................................................... 

 مل يزل اإلنسان يستخدم وسائل النقل القدمية ؟

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

  4الدرس السادس / الطاقة الكهربائية :                          عدد الحصص/ 

 

 األهداف اإلجرائية :

 تتوصل الطالبات إىل املقصود بالطاقة الكهربائية . -

 الطاقة الكهربائية . تشار  الطالبات يف التعرف على مصادر -

 حتسب مقدار الشحنة الكهربية جلسم . -

 تعرف بني التيار املستمر والتيار املرتدد . -

 حتسب تكلفة استخدام الكهرباء . -

 ترشيد استخدام الكهرباء يف املنزل . -

 الوسائل التعليمية :

  LCDحاسوب ، 

 

 إجراءات تنفيذ اإلسرتاتيجية :

 بات البحث يف احلاسوب عن كيفية ترشيد الكهرباء يف املنزل تطلب املعلمة من الطال -
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تطلب املعلمة من الطالبات البحث يف احلاسوب البحث عن صور األجهزة الكهربائية وذلك  -
 للتعرف عليها ، وما هي استخداماهتا .

 من أين حنصل على الطاقة الكهربائية ؟ وما املقصود بالطاقة الكهربائية ؟  -

 املعلمة مع الطالبات على مصادر الطاقة الكهربائية . مث تتناقش -

تطلب املعلمة من الطالبات عند الذهاب إىل املنزل أن تقوم بعمل مقارنة بني استهال  الكهرباء  -
 يف منزهلن خالل الشهور السابقة ، مث حتدد الطالبة خطة عمل من أجل ختفيض قيمة الفواتري .

 عن خطة كل طالبة .تتناقش املعلمة مع الطالبات  -

 :تدريب 

 ملاذا يلتصق البالون املشحون باجلدار ؟

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

 ملاذا حتث شركة الكهرباء املواطنني إىل ترشيد الكهرباء مع أنه سيقلل من مكاسبها ؟

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

 ملاذا حيتاج رأس فيش األجهزة إىل سلكني ، وال ميكن احلصول على فيش بسلك واحد ؟

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

 


