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٘ٓٔ٘ الددٓل٘ ومْوْ ااحسا٘ الدّزٜ ٍدفت ٍرِ الدزاس٘ مل رعسف٘ ثرس استخداو ااحمكاكٗ ااحكسْئ٘  ي عرعدٓ التوْزا الئيٓك:املستخلص
 امليَج الْصيٕ  ي ّصف ّاقع التوْزا الددٓل٘ اليت: ّاستخدو الدكحثكٌ ميَجني ٍنك.ٌ طلد٘ الوف ااحكدٖ عصس  ي سلطي٘ عنكٚلد
٘ ّعكْىت عٔي٘ الدزاس.٘ ّامليَج شدُ التجسٓيب  ي عقوٕ ثرس ااحمكاكٗ ااحكسْئ٘  ي عرعدٓ التوْزا الددٓل، حينلَك الطلد٘  ي ثذٍكىَه
ٔ٘  ي مدزستني مً مدازس حمكفظ٘ مشكل الدكطي٘ متٜ مت اختٔكزٍه يطسٓق٘ عصْا، ) طكلدك ّطكلد٘ مً طلد٘ الوف ااحكدٖ عصس128( ًم
) طكلدك65( ً عكْىت اجملنْع٘ التجسٓدٔ٘ م.٘ جمنْع٘ جتسٓدٔ٘ ّجمنْع٘ وكيط: ّمت عقسٔه الطلد٘ إىل جمنْعتني.اختٔكزٍنك قودٓك
)63( ً ّعكْىت اجملنْع٘ الضكيط٘ م،ّ٘ٔطكلد٘ دزست املكدٗ الرعلنٔ٘ املترعلق٘ يْحدٗ ااحسا٘ الدّزٓ٘ يكستخداو طسٓق٘ ااحمكاكٗ ااحكسْي
،ج االىتصكز الْاسع للتوْزا الددٓل٘  ي مْوْ ااحسا٘ الدّزٓ٘ ّعيْعَكٜ ثظَس اليتك.٘ٓطكلدك ّطكلد٘ دزست يكستخداو الطسٓق٘ التقلٔد
 انك اصيت الدزاس٘ ّجْد فسّق ذا.٘ٓ عقدٓه عيسري علنٕ صحٔح للرعدٓد مً الظْاٍس املسعدط٘ يكاحسا٘ الدّزّٙعدو قدزٗ الطلد٘ عل
 ّاكىت لوكحل، إىل طسٓق٘ التدزٓسٚ ثفساد عٔي٘ ا لدزاس٘  ي مْوْ ااحسا٘ الدّزٓ٘ عرعيٚٔ٘  ي عرعدٓ التوْزا الددٓل٘ لدٜدالل٘ إحوك
.٘ٔالتدزٓس يكستخداو ااحمكاكٗ ااحكسْي
. الوف ااحكدٖ عصس،ٛ الئيٓك،٘ٓ ااحسا٘ الدّز،٘ٔ٘ الددٓلٜ التوْزا الئيٓك،٘ٔ ااحمكاكٗ ااحكسْي:٘ٔالنك ميتكح
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The Impact of Using Computer Simulation on Correcting Physical Misconceptions in
the Subject of Periodic Motion among Eleventh Grade Students in the Sultanate of
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Abstract: This study aimed to detect the impact of using computer simulation on correcting physical
misconceptions in the subject of periodic motion among the eleventh grade students in the Sultanate of
Oman. The researchers used a quasi-experimental approach and the study sample consisted of 128 of
eleventh grade. Students were selected randomly in a deliberate manner from two schools, in the North
Batinah Governorate. The students were distributed into two groups; experimental and control. The
experimental group consisted from (65 students) and studied the scientific material related to the unit of
periodic motion using computer simulation. The control group consisted of 63 students and studied the
same scientific material by traditional method.The study found a diverse and wide series of
misconceptions in the subject of periodic motion and revealed the inability of students to provide a true
scientific explanation for many phenomena that are related to the periodic motion. The study also found
significant statistical differences in correcting the misconceptions sample in the subject of periodic
motion due to teaching methods in favor of the experimental group. The study didn’t show statistically
significant differences due to gender.
Keywords: Computer simulation, physical misconceptions, periodic motion, physics, eleventh grade.
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تعدّ ّالفيزياء ّمن ّأهم ّالمباحث ّالعلمية ّلدلّ
مختلف ّالنظم ّالتربوية ّفي ّجميع ّأنحاء ّالعالمّ،
كهذا ّيتطلب ّالتركيز ّعلى ّالبنية ّالمعرفيةّ
الفيزيائيةّ ،كعلى ّكجه ّالتحديد ّالتركيز ّعلىّ
سالمة ّتكوين ّالمفاهيم ّالفيزيائية ّلدلّ
المتعلمينّ ،إذ ّيعدّ ّتكوينها ّكاكتسابها ّبطريقةّ
صحيحة ّأحد ّأهم ّأهداؼ ّتدريس ّالفيزياء ّفيّ
جميعّمراحلّالتعليمّالمختلفةّ،كهدفاّّأساسياّّمنّ
أهداؼ ّالتربية ّالعلميةّ ،كال ّسيّما ّفي ّالسنواتّ
األخيرة ّحيث ّاهتمت ّاهتماماّ ّبالغاّ ّبالمفاهيمّ
العلميةّ ،كاعتبرتها ّمحوراّ ّأساسياّ ّتدكر ّحولهّ
مناهج ّالعلوـ ّفي ّجميع ّمراحل ّالتعليم (NRC,
)ّ .2012
كلكنّكعلىّالرغمّمنّكلّّذلكّ،ماّزاؿّالطلبةّ
يجدكف ّصعوبات ّفي ّتكوين ّالمفاهيم ّالفيزيائيةّ
كاكتسابهاّ.كمنّهذقّالصعوباتّماّيتصلّبطبيعةّ
المفاهيم ّالفيزيائية ّنفسها ّحيث ّنجد ّبعضهاّ
يتصفّبالتجريدّكالتعقيدّ،كمنهاّماّيتصلّبكتبّ
الفيزياء ّالمقررة ّالتي ّيغلب ّعليها ّ ّالطرحّ
المباشرّ ،كالتركيز ّعلى ّالمعالجات ّالرياضيةّ
دكف ّاالهتماـ ّبالمعالجات ّالمفهوميةّ .كمنّ
المعيقات ّما ّيتصل ّبلغة ّالتعليمّ ،كخاصة ّعندماّ
تدرسّبلغةّتختلفّعنّاللغةّاالـّ،كمنّالمعيقاتّ
ما ّيتصل ّبالسمات ّالشخصية ّللمعلم ّكممارساتهّ
التدريسية ّالتي ّيغلب ّعليها ّاسلوب ّالتدريسّ
المباشر ّالقائم ّعلى ّالتلقين ّكاستظهار ّالحقائقّ
كالمفاهيم ّكالقوانين ّكالمعالجات ّالرياضيةّ،
ككذلك ّمن ّالمعيقات ّما ّيرجع ّإلى ّالمتعلمّ
نفسهّ ،كتتمثل ّبمدل ّاستعدادق ّكدافعيته ّللتعلمّ،
كاتجاهاته ّكميوله ّنحو ّتعلم ّمادة ّعلمية ّكتعلمّ
مفاهيمهاّ ،ككذلك ّما ّيرتبط ّبضعف ّتأسيسّ
الطلبةّ ،كتدني ّمستول ّاستيعابهم ّللمفاهيمّ
األساسية ّالسابقة ّالتي ّتلزـ ّللتعلم ّالالحقّ،
ككذلك ّشيوع ّالمفاهيم ّالخاطئة ّكالتصوراتّ
البديلة ّلدل ّالمتعلمين ّكالتي ّتقف ّحجر ّعثرةّ
في ّكجهّتعلمهمّالمفاهيمّالفيزيائية(أمبوسعيدمّ
كالبلوشيّTsapartis, & Papaphotis, 2009;ّ 9002ّ ،
Appleton, 1997؛ ّزيتوف9002ّ ،؛ ّزيتوف9009ّ ،؛ّ
خطايبة9000ّ،؛ّاسماعيلّ .)9000ّ،

كانطالقاّ ّمن ّاهمية ّالبنية ّالمفاهيمية ّللمتعلمّ،
تناكلت ّكثير ّمن ّالدراسات ّالمفاهيم ّالعلميةّ
لمعرفة ّصورتها ّالحقيقية ّفي ّذهن ّالمتعلمّ،
كتوصلت ّنتائج ّكثير ّمن ّالدراسات ّفي ّمجاؿّ
التربيةّالعلمية ;(Lawson and Thompson, 1988
;1991

lage,

Sett

Zuckerman,
;1993
)ّ Appleton,1997أفّّالطلبة ّفيّمختلفّالمراحلّ

التعليميةّيأتوفّإلىّالغرؼّالصفيةّكهمّيحملوفّ
في ّأذهانهم ّالكثير ّمن ّالتصورات ّكاألفكارّ
كالتفسيرات ّالخاصة ّبهم ّلكثير ّمن ّالظواهرّ
الطبيعيةّالتيّتحيطّبهمّّ،كقدّيكوفّكثيرّمنّ
هذق ّالتفسيرات ّالتي ّيتبنونها ّأك ّالتصورات ّالتيّ
يحملونها ّفي ّأذهانهم ّمختلفة ّكمتعارضة ّمعّ
التصور ّالعلمي ّالسليم ّالمتعارؼ ّعليه ّفيّ
األكساطّالعلميةّالسائدةّ،كالمقبوؿّلتفسيرّهذقّ
الظواهرّ ،كهو ّما ّيعرؼ ّبالتصورات ّالبديلة ّأكّ
المفاهيم ّالبديلة ّ)ّ (Alternative Conceptions
(أمبوسعيدمّكالبلوشيّ .)9002ّ،
كنظرا ّلحداثة ّمصطلح ّالتصورات ّالبديلة ّفيّ
األدب ّالتربومّ ،فقد ّاستخدمت ّمسميات ّكثيرةّ
لوصفه؛ ّكالمعتقدات ّالساذجة ّ(ّ،)Naïve beliefs
أكالتصورات ّالقبلية ّ)ّ ،)Preconceptionsأكّ
االستدالؿ ّالعفوم ّ(ّ.)Spontaneous reasoning
كالمفاهيم ّالبديلةّ ،أك ّالتصورات ّالبديلةّ
)ّ ،)Alternativeconceptionsكهي ّتسمية ّيدعمهاّ
أصحاب ّالمدرسة ّالبنائية ّ(ّّ،)Constructivism
فهمّيركفّأفّّّالطالبّينطلقّفيّتفسيرقّلظاهرةّ
ما ّمن ّإطار ّفكرم ّمعينّ ،كالمعلم ّينطلق ّمنّ
إطار ّفكرم ّمختلف ّلتفسير ّالظاهرة ّنفسهاّ،
ككال ّالتفسيرين ّصحيح ّضمن ّاإلطار ّالفكرمّ
الذم ّانطلق ّمنه ّصاحبه؛ ّإذ ّليس ّهناؾ ّضركرةّ
للقوؿّبأفّّّهذاّمفهوـّصحيحّكذاؾّمفهوـّخطأّ،
كإنما ّهذاّمفهوـ ّعلمي ّكهذاّمفهوـ ّبديلّ ،كهذاّ
ماّجعلّمصطلحّالتصوراتّالبديلةّ( Alternative
ّ )Conceptionsهو ّاألكثر ّشيوعاّ ّكاستخداماّّ،
كذلك ّتجنباّ ّللمضامين ّالسلبية ّالتي ّقد ّيحملهاّ
مصطلح ّالتصورات ّالخاطئة ّ(ّ)Misconceptions
الذم ّكاجه ّنقداّ ّشديداّ ّفي ّاألكساط ّالعلميةّ
كالتربويةّالمعاصرةّ(ّ .)Appleton, 1997ﻭلجميعّ
ما ّسبﻕ ّمن ّاعتبارات ّسيتﻡّ ّﺍعتماﺩ ّمصﻁلحّ

مجلدّّ00عددّّ9إبريلّ9002ّ،
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ﺍلتصﻭﺭﺍﺕّﺍلبﺩيلةّ(ّ)Alternative Conceptionsفيّ
هﺫﻩّﺍلﺩﺭﺍسةّ ّ.
كمهماّاختلفتّالمسمّياتّ،فجميعهاّتتمحورّحوؿّ
األفكار ّأك ّالتصورات ّأك ّالبّنى ّالمعرفية ّالذهنيةّ
التيّيحملهاّأكّيتبناهاّالمتعلمّ،كيخالّفّتفسيرهاّ
أك ّمعناها ّكجهة ّالنظر ّالعلمية ّالسليمة ّالتيّ
تفسر ّالفكرة ّأك ّالمفهوـ ّالعلمي ّعلى ّالوجهّ
السليم ّالمتعارؼ ّعليه ّفي ّاألكساط ّالعلميةّ
(زيتوف.)9009ّ،
كتتضمن ّالتصورات ّالبديلةّمفاهيم ّقبلية ّيكونهاّ
المتعلم ّنتيجة ّمركرق ّبخبرات ّسابقةّ ،كتفاعلهّ
معّالبيئهّالمحيطةّبهّفيّمحاكلتهّللتكيفّمعهاّ،
كتكوف ّهذق ّالتصورات ّمتماسكة ّكمقاكمةّ
لالختفاءّ ،أك ّالتغيير ّأكالتعديلّ ،كتنتشر ّبكثرةّ
لدل ّالطلبة ّفي ّمراحل ّالتعليم ّالمختلفةّ.
كلتعديلها ّيجب ّتحدم ّالمفاهيم ّالبديلة ّالتيّ
يحملها ّالطلبةّ ،كإعادة ّبناء ّتفسيراتهم ّبصورةّ
علمية ّصحيحة ّ( & Posner, Strike, Hewson
ّ.)Gertzog, 1982كلعملّذلكّينبغيّأكالّّالكشفّ
عنّهذقّالتصوراتّالبديلةّثمّّالعملّعلىّتعديلهاّ
كتصويبها ّفي ّأذهاف ّالطلبة ّباستخداـّ
استراتيجياتّكأساليب ّحديثة ّتعتمد ّعلى ّأساليبّ
التعلم ّالذاتيّ ،كأساليب ّالتعلم ّعن ّطريق ّحلّ
ّبالتجريبّ
ّالتعلم
ّكأساليب
المشكالت،
كاالستكشاؼّ ،مستخدمين ّفي ّذلك ّأنشطةّ
مصممة ّكفقا ّلمبادئ ّالنظرية ّالبنائية ّ(زيتوفّ،
9009؛ ّاألسطل ّكالخالدمّ 9002ّ ،؛ ّمرعي ّكالحيلةّ،
9009؛ّأمبوسعيدمّكالبلوشيّكالشعيليّ ّ.)9002ّ،
إفّللتقنياتّالتعليميةّكمنهاّالحواسيبّدكرّمهمّ
في ّتدريس ّالعلوـ؛ ّفالبرامج ّالحاسوبية ّتساعدّ
في ّتوفير ّخبرات ّبديلة ّتسهم ّفي ّتكوينّ
مدركاتّعلميةّصحيحةّمنّخالؿّربطّالمجردّ
بالمحسوسّ ،كخاصة ّعندما ّيتعذر ّدراستها ّفيّ
الواقعّ.فباستخداـّهذقّالبرامجّنستطيعّالحصوؿّ
على ّأمثلة ّتفاعلية ّللظواهر ّالمختلفةّ ،كبذلكّ
تسهم ّفي ّتطور ّفهم ّكإدراؾ ّالطالبّ ،فيستطيعّ
تشكيل ّمفاهيم ّعلمية ّسليمةّ ،كيعطي ّتفسيراتّ
لتلك ّالظواهر ّذات ّمعنى ّبالنسبة ّلهّ ،كهذا ّماّ
توصلت ّله ّكثير ّمن ّالدراسات(المومني9002ّ ،؛ّ

غانم9000ّ،؛ّأبوّماضي9000ّ،؛ّأبوّهوالّكالمطيرمّ،
9000؛ & Aloysius, Loo, & Kim, 2013; Han-Chin
ّ ّ.)Hsien, 2011
كتعدّّّالمحاكاةّالحاسوبيةّ(ّ )Simulationمنّأهمّ
البرمجيات ّالتي ّلها ّإمكانيات ّكأنشطة ّتعليميةّ
يمكنّإدخالهاّفيّالموقفّالصفيّ،فتساعدّالمعلمّ
على ّإيصاؿ ّالمعلومات ّبصورة ّتراعي ّالفركؽّ
الفردية ّبين ّالمتعلمينّ ،كتثير ّدافعيتهمّ
كتشويقهمّ ،كتتيح ّالفرصة ّللمتعلم ّإلعادةّ
التجريب ّمرات ّمتكررةّ .كبتوظيف ّتجاربّ
المحاكاة ّالحاسوبية ّينخفض ّقلق ّالمعلم ّمنّ
استخداـ ّتجارب ّتعليمية ّال ّيستطيع ّتنفيذهاّ
بسبب ّخطورتهاّ ،أك ّارتفاع ّتكلفتهاّ ،أك ّضيقّ
الوقت ّالمخصص ّإلنجازها ّ(قطيط ّكالخريساتّ،
ّ .)9002
كيقصد ّبالمحاكاة ّالحاسوبية ّحسب ّما ّذكرّ
زيتوفّ(ّ)9002بأنهاّمجموعةّاستقصاءاتّمتتابعةّ
بالحاسوب ّيؤديها ّالطلبةّ ،فتساعدهم ّعلى ّتغييرّ
استجاباتهم ّحوؿ ّظاهرة ّمدركسة ّتعبر ّعنّ
الموقف ّالحقيقي ّلهاّ .كأما ّعبد ّالهادم ّ(ّ)9002
فيعرفها ّبأنها ّتبسيط ّلبعض ّمواقف ّالواقع ّمنّ
خالؿ ّبرامج ّتعليمية ّمعززة ّبالحاسوبّ ،حيثّ
تمثل ّتكراراّ ّلظاهرة ّما ّفي ّالطبيعة ّيصعبّ
تنفيذها ّداخل ّغرفة ّالصف ّأك ّخارجهاّ ،نظراّّ
لخطورتهاّ،أكّالرتفاعّتكلفتهاّ.كيذكرّإسماعيلّ
(ّ)9000أنهاّبرامجّحاسوبيةّتتصفّبالتفاعليةّمعّ
مستخدمهاّ ،كتتيح ّله ّالفرصة ّللمشاركة ّفيّ
اكتشاؼّجوانبّالمفاهيمّكالظواهرّالمدركسةّ ّ.
كبناءنّعلىّذلكّ،نستنتجّبأفَّّّالمحاكػاةّأسػلوبّ
يسمحّبتقليدّظاهرةّحقيقيةّ،أكّموقػفّحقيقػيّ
كتقريبهّفيّغرفةّالصػفّ،ممػاّيجعػلّالمػتعلمّ
يقوـّبخطواتّتساعدقّعلػىّاكتشػاؼّخصػائصّ
الظاهرةّأكّالمفهوـّموضوعّالػتعلمّ،كاختبارهػاّ
كتطويرهاّبأمافّكفاعليةّ،فيسػاعدقّذلػكّعلػىّ
بناءّنموذجّذهنيّخاصّبصورةّعلميةّصحيحةّ .
كهناؾ ّعدة ّتصنيفات ّللمحاكاةّ ،منها ّما ّذكرقّ
تركليب ّكألسي ّ(ّ )Trollip &ّ Alessiالمشار ّإليهّ
في ّ(أمبوسعيدم ّكالبلوشيّ ،)9002ّ ،حيث ّصنفتّ
المحاكاة ّإلى ّمحاكاة ّمادية ّ(ّ،)Physical

كمحاكاة ّإجرائية ّ(ّ ،)Proceduralكمحاكاةّ
كضعية ّ(ّ ،)Situationalكمحاكاة ّعمليةّ
(ّ .)practicalفالمحاكاة ّالمادية ّتظهر ّالموضوعّ
المادم ّعلى ّالشاشةّ ،كتتيح ّللمتعلم ّتشغيلهّ
كالتعامل ّمعه ّكأنه ّشيء ّحقيقي ّمثل ّالمولدّ
الكهربائيّ ،أما ّالمحاكاة ّاإلجرائيةّ ،فيقوـّ
المتعلم ّمن ّخاللها ّبخطوات ّإجرائية ّالكتسابّ
مهارة ّماّ ،حيث ّيكتسب ّمهارات ّكقدرات ّكظيفيةّ
أك ّمهنيةّ ،مثل ّالعمليات ّالجراحية ّفي ّالطبّ ،أكّ
الخرائط ّالهندسيةّ .أما ّالمحاكاة ّالوضعيةّ،
فتهدؼ ّالكتساب ّمهارات ّاتخاذ ّالقرار ّكحلّ
المشكالتّ ،مثل ّردّ ّفعل ّالسائق ّعندما ّيعترضّ
طريقهّجسماّّمادياّّ.كفيّالمحاكاةّالعمليةّيقوـّ
المتعلم ّبمحاكاة ّالعلماء ّفي ّقيامهم ّبالبحوثّ
العلميةّ،فمثالّّيختارّقيمّمعدةّمسبقاّّ،أكّيضغطّ
على ّمفتاح ّموجود ّعلى ّالشاشة ّفي ّبرنامجّ
المحاكاةّ ،حيث ّيقوـ ّبالتنبؤ ّأكالّّ ،كبعد ّذلكّ
مالحظة ّما ّيحدثّ ،كمحاكلة ّتفسيرقّ ،فمثالّّ
يستطيعّدراسةّكيفيةّحدكثّالتفاعالتّالنوكيةّ .
كتعدُّّّمادةّالعلوـّمنّأكثرّالمػوادّالتػيّيمكػنّ
استثمارّالمحاكاةّالحاسوبيةّفيّتدريسهاّ،حيػثّ
يستطيعّالمعلػمّأفّيوظفهػاّفػيّزيػادةّدافعيػةّ
المتعلمّللتعلمّكتشجيعهّكتحفيزقّ.كماّيستطيعّ
المتعلمّأفّيستخدمهاّفيّدراسةّبعػضّالظػواهرّ
الفيزيائيةّّ،كيالحظّالتأثيرّالنػاتجّعػنّتغييػرّ
بعضّالمتغيراتّ.كماّيمكنهّمنّخاللهػاّدراسػةّ
تراكيبّأنػواعّالجػراثيمّالمؤذيػةّكالحيوانػاتّ
المفترسةّ،أكّالسامّةّدكفّأفّيتعػرضّلمخػاطرّ
محتملةّ.كتسمحّبػرامجّالمحاكػاةّللمػتعلمّأفّ
يتعلمّالمفاهيمّالعلميػةّعػنّتجػاربّكيميائيػةّ
فيهػػاّخطػػورةّكػػبعضّالتفػػاعالتّالكيميائيػػةّ،
كالتجاربّالنوكيةّكاإلشعاعيةّ،ممػاّيحميػهّمػنّ
مشاكلّالتلوثّالبيئيّكالتأثيراتّالصػحيةّالتػيّ
قدّتحدثّنتيجةّتفاعلّالموادّالكيميائيػةّ.كمػاّ
يمكنهّأفّيشاهدّبصورةّمشػابهةّللواقػعّّبعػضّ
التجاربّالتيّيصعبّرؤيتهاّمثلّمشاهدةّسػلوؾّ
أشػػػعةّألفػػػاّكبيتػػػاّ،أكّتجربػػػةّالظػػػاهرةّ
الكهركضوئيةّ،كغيرهاّمنّالتجاربّالمكلفةّالتيّ
تتطلػػبّكجػػودّمختبػػراتّمتطػػورةّ،كتجهيػػزاتّ
باهظػػةّالػػثمنّ(اسػػماعيل9000ّ،؛ّالنجػػدمّكعبػػدّ

الهػػادمّكراشػػد9002ّ،؛ّاسػػتيتيةّ،كسػػرحاف9002ّ،؛ّ
الهرشّكالغزاكمّكمفلحّكفاخورمّ ّ.)9009ّ،
كأكدتّنتائجّالعديدّمنّالدراساتّعلىّاالهتمػاـّ
بالمحاكػػاةّكطريقػػةّفاعلػػةّ،كخصوصػػانّفػػيّ
تدريسّالموادّالعلميةّ،فبواسػطتهاّيمكػنّتنميػةّ
قػػدرةّالطالػػبّعلػػىّاتخػػاذّالقػػراراتّ،كحػػلّّ
المشكالتّ،كمهاراتّالتعاملّمعّاآلخرينّ،كزيػادةّ
الدافعيةّللتعلمّ،كيحػدثّمػنّخػالؿّالمحاكػاةّ
أيضانّانتقاؿّأثرّالتعلمّ،إذّيمكنّمنّخاللهاّنقػلّ
ماّتعلمهّالطالبّفيّموقػفّمػاّكتطبيقػهّعلػىّ
مواقفّمشابهةّفػيّالحيػاةّالعمليػةّ(المػومنيّ،
9002؛ّأبوّهوالّكالبوابّكالشناؽّ ّ.)9002ّ،
كرغػػمّاألهميػػةّكالفوائػػدّكالمزايػػاّللمحاكػػاةّ
الحاسوبيةّ،إالّأنهّتوجػدّبعػضّالمعوقػاتّالتػيّ
تواجهّالمعلمّفيّسػعيهّلتوظيفهػاّ،كمػنّأهمهػاّ
صػػعوبةّتطػػويرّكاختيػػارّتطبيقػػاتّالمحاكػػاةّ
الحاسوبيةّعمومانّ،فهيّتحتػاجّإلػىّمتخصصػينّ
فيّالبرمجياتّ،كتكلفتهاّمرتفعػةّ،كتحتػاجّإلػىّ
كقتّطويلّفيّالتجهيزّكاإلعػدادّ،كالتنفيػذّمػعّ
المتعلمينّ،كمناقشةّاألداءّكتقييمهّ.كممػاّيجػبّ
أفّينتبهّلهّالمعلمّأنهّبأمّحاؿّمػنّاألحػواؿّالّ
يمكنّأفّتحلّالمحاكاةّالحاسوبيةّمحلّالخبرةّ
المباشرةّ.كيرلّالػبعضّأفّهػذقّالطريقػةّفػيّ
التدريسّتقللّفرصّاإلبداعّفيّحلّالمشكالتّ،إذّ
تحتومّعلىّإجابػاتّألسػئلةّكحلػوؿّلمشػكالتّ
معدةّمسبقانّ،كقدّتتسببّفيّعزلةّكقلػةّتفاعػلّ
إنسانيّكاجتماعيّبينّالطلبةّكالمعلمينّ،خاصػةّ
عنػػدّاالعتمػػادّالكلػػيّعلػػىّاألنشػػطةّالفرديػػةّ،
كيستطيعّالمعلمّالتغلبّعلىّهذاّالعائقّبتفعيػلّ
األنشػػطةّالجماعيػػةّ،كربػػطّالطريقػػةّبطرائػػقّ
أخرلّفيّالحصةّالواحدةّ،كالمناقشاتّالصػفيةّ،
كالتعلمّالتعاكنيّ(رمضافّ ّ.)9002ّ،
حظي ّموضوع ّالتصورات ّالبديلة ّباهتماـ ّكثيرّ
منّالباحثينّفيّمجاؿّالتربيةّالعلميةّ،كأجريتّ
العديد ّمن ّالدراسات ّللكشف ّعنهاّ ،كتشخيصهاّ،
كمن ّثمّ ّمحاكلة ّتعديلها ّبإحدل ّاستراتيجياتّ
التغيير ّالمفاهيميّ ،كمن ّهذق ّالدراسات ّمرتبةّ
زمنياّّمنّاألقدـّإلىّاألحدثّ ّ:

مجلدّّ00عددّّ9إبريلّ9002ّ،

أثر اشتخداً احملاكاة احلاشوبية يف تعدين التصورات الفيسيائية البديمة املتعمقة باحلركة الدورية
آواه ومكاوي وراشد املعىري

دراسةّتومشاكّ(ّ)Tomshaw, 2006التيّهدفتّإلىّ
معرفةّأثرّالمحاكاةّالحاسوبيةّفيّتعزيزّالفهمّ
الصحيح ّللمفاهيم ّالفيزيائية ّلطلبة ّالمرحلةّ
الثانوية ّبمدينة ّبرنستوف ّفي ّكالية ّنيوجيرسيّ
األمريكيةّ ،كهل ّتوجد ّفركؽ ّدالة ّإحصائياّّ
لتجاربّالمحاكاةّالحاسوبيةّفيّاتجاهاتهمّنحوّ
الفيزياء ّكالكمبيوترّ .كتوصلت ّالدراسة ّإلى ّأنهّ
ال ّتوجد ّفركؽ ّدالة ّإحصائياّ ّفي ّتعزيز ّالفهمّ
الصحيح ّللمفاهيم ّالفيزيائية ّتعزل ّللتدريسّ
باستخداـ ّالمحاكاة ّالحاسوبيةّ ،بينما ّتوجدّ
فركؽّدالةّفيّاتجاهاتّالطلبةّنحوّالفيزياءّ .
كدراسة ّالجاسم ّ(ّ )9002التي ّهدفت ّإلى ّالتعرؼّ
على ّفاعلية ّاستخداـ ّاالستقصاء ّالمحوسب ّفيّ
تغيير ّالمفاهيم ّالبديلة ّفي ّمادة ّاألحياء ّلدلّ
طلبة ّالمرحلة ّالثانوية ّفي ّالكويتّ .كأظهرتّ
النتائج ّفاعلية ّاالستقصاء ّالمحوسب ّفي ّتعديلّ
المفاهيم ّالبديلة ّللمفاهيم ّالعلمية ّالمتضمنةّ
بوحدةّمملكةّالحيواف.
ككذلك ّدراسة ّملكاكم ّ(ّ )9002التي ّهدفت ّإلىّ
تشخيص ّالمفاهيم ّالبديلة ّالمتعلقة ّبمفاهيمّ
األحماضّكالقواعدّكالكواشفّلدلّطالباتّالصفّ
التاسع ّاألساسي ّكاستقصاء ّأثر ّاستخداـ ّدكرةّ
التعلم ّفي ّالحدّ ّمنهاّ .كتمّ ّتطبيق ّالدراسة ّعلىّ
عينة ّمن ّ(ّ )22طالبةّ .ككشفت ّالنتائج ّعن ّجودّ
مفاهيم ّبديلة ّحوؿ ّمفاهيم ّاألحماض ّكالقواعدّ
كالكواشفّ ،كانخفاض ّنسبة ّشيوع ّهذق ّالمفاهيمّ
في ّاالختبار ّالبعدم ّلدل ّالمجموعة ّالتجريبيةّ
مقارنة ّبالمجموعة ّالتي ّدرست ّبالطريقةّ
التقليديةّ .
كهدفتّدراسةّدمّبازّ(ّ)9002إلىّالكشفّعنّأثرّ
استخداـ ّخرائط ّالمفاهيم ّالخالفية ّكأداةّ
تعليمية ّفي ّتغيير ّالمفاهيم ّالبديلة ّفي ّالعلوـّ
لطلبةّالصفّالثامنّاألساسيّفيّمحافظةّالمفرؽّ
فيّاألردفّ.ككشفتّالنتائجّعنّكجودّفركؽّذاتّ
داللة ّإحصائية ّفي ّإحداث ّالتغيير ّالمفاهيميّ
لصالحّطريقةّخرائطّالمفاهيمّالخالفيةّ ّ.
كهدفتّدراسةّأكزمنّ)ّ (Ozmen, 2008إلىّتقصيّ
أثر ّالتعلم ّبالحاسوب ّفي ّفهم ّموضوع ّالترابطّ
الكيميائيّ ،كتعديل ّالتصورات ّالبديلة ّكاالتجاقّ

نحو ّالكيمياء ّلدل ّطلبة ّالصف ّالحادم ّعشرّ
بتركياّ .كاستخدـ ّالباحث ّتصميم ّشبه ّتجريبيّ،
كتوصلتّالدراسةّإلىّكجودّفركؽّدالّةّإحصائياّّ
بين ّالمجموعة ّالتجريبية ّكالمجموعة ّالضابطةّ
في ّفهم ّموضوع ّالترابط ّالكيميائيّ ،لصالحّ
المجموعة ّالتجريبية ّكالتي ّاستخدمت ّالتعلمّ
بالحاسوبّ ،كما ّأف ّالمجموعة ّالتجريبية ّكانتّ
أكثرّنجاحاّّفيّتعديلّالتصوراتّالبديلةّمقارنةّ
بالمجموعة ّالضابطةّ ،كتحسين ّاتجاهاتهم ّنحوّ
الكيمياءّ ّ.
كسعت ّدراسة ّالمومني ّ(ّ )9002للكشف ّعن ّأثرّ
التدريس ّالقائم ّعلى ّالمحاكاة ّللمفاهيمّ
الفيزيائية ّفي ّتحصيل ّطلبة ّالصف ّالتاسعّ
األساسيّفيّالمدارسّالحكوميةّالتابعةّلمحافظةّ
عجلوف ّباألردفّ ،كتعديل ّتصوراتهم ّالبديلةّ،
كاتجاهاتهم ّنحوقّ .كتكونت ّعينة ّالدراسة ّمنّ
(ّ )20طالباّ ّموزعين ّعلى ّشعبتينّ ،تم ّاختيارهماّ
منّمدرستينّبشكلّقصدمّ،بحيثّتمثلّإحداهماّ
المجموعة ّالتجريبيةّ ،كاألخرل ّالمجموعةّ
الضابطةّ.كأظهرتّالنتائجّتحسنّتحصيلّالطلبةّ،
كخفض ّنسبة ّشيوع ّالتصورات ّالبديلة ّللمفاهيمّ
الفيزيائيةّلدلّأفرادّالمجموعةّالتجريبيةّ ّ.
ككافّالغرضّمنّدراسةّبايراكتارّ( Bayraktar,

ّ ّ )2009الكشف ّعن ّاألخطاء ّالمفاهيمية ّحوؿّ
مفهوميّالقوةّكالحركةّلدلّ(ّ)22طالباّّكطالبةّ
بإحدلّكلياتّإعدادّالمعلمينّفيّتركياّ،ككافّ
من ّأهداؼ ّالدراسة ّأيضاّ ّمعرفة ّما ّإذا ّكانتّ
هناؾّاختالفاتّفيّشيوعّالمفاهيمّالخاطئةّلدلّ
عينة ّالدراسة ّكفقا ّلنوع ّالجنسّ ،كأكضحتّ
النتائج ّأف ّالطالب ّلديهم ّالكثير ّمن ّاألخطاءّ
المفاهيمية ّالمتأصلة ّكالقوية ّجدّا ّحوؿ ّهذينّ
المفهومينّ ،كال ّيختلف ّشيوعها ّتبعّا ّلجنسّ
الطالبّ .
كقاـّأمبوسعيدمّكالهنائيّ(ّ)9000بدراسةّللكشفّ
عن ّالتصورات ّالبديلة ّللمفاهيم ّالفلكية ّلدلّ
طلبة ّتخصص ّالعلوـ ّبكلية ّالتربية ّبجامعةّ
السلطافّقابوسّ.كتكونتّعينةّالدراسةّمنّ(ّ)22
طالبا ّكطالبةّ ،كتمّ ّاستخداـ ّاختبار ّللمفاهيمّ
الفلكية ّمكوف ّمن ّعشر ّفقرات ّموزعة ّعلى ّستةّ

مجاالت ّأساسية ّهيّ :أكجه ّالقمرّ ،كالخسوؼّ
كالكسوؼّ ،كفصوؿ ّالسنةّ ،كالمد ّكالجزرّ،
كمنظومة ّالشمس ّكاألرض ّكالقمرّ ،ككواكبّ
المجموعةّالشمسيةّ.كأكضحتّالنتائجّعدـّقدرةّ
العديد ّمن ّالطلبة ّالمعلمين ّعلى ّتقديم ّالتفسيرّ
العلميّالصحيحّللعديدّمنّالظواهرّالفلكيةّ .
كأجرل ّالناقة ّ(ّ )9000دراسة ّهدفت ّلمعرفةّ
فعالية ّخرائط ّالمفاهيم ّفي ّتعديل ّالتصوراتّ
البديلة ّلمفاهيم ّالضوء ّلطالب ّالصف ّالثامن ّفيّ
فلسطينّ ،ككشفت ّالنتائج ّعن ّكجود ّالعديد ّمنّ
التصورات ّالبديلة ّلمفاهيم ّالضوء ّكالبصرياتّ
لدلّالطالبّ ،كماّتوصلتّالدراسةّلوجودّفركؽّ
دالة ّفي ّتعديل ّالتصورات ّالبديلةّ ،إذ ّانخفضتّ
نسبة ّشيوع ّالتصورات ّالبديلة ّلبعض ّمفاهيمّ
الضوء ّبشكل ّأكبر ّلدل ّأفراد ّالمجموعةّ
التجريبيةّ .
كهدفتّالدراسةّالتيّأجرتهاّآؿّبوحاصلّ(ّ)9000
إلىّتحديدّفعاليةّإستراتيجيةّقائمةّعلىّالمدخلّ
المنظوميّفيّتحسينّالتحصيلّالدراسيّ،كتعديلّ
التصورات ّللمفاهيم ّالعلمية ّالمتضمنة ّبوحدةّ
علمّاألنسجةّلدلّعينةّمنّطالباتّقسمّالكيمياءّ
بكلياتّالتربيةّفي ّالسعوديةّ .كتمّ ّتطبيق ّاختبارّ
لتحديد ّالتصورات ّالبديلة ّعلى ّ(ّ )020طالبةّ،
ككشفتّنتائجّالدراسةّعنّكجودّتصوراتّبديلةّ
لدل ّالطالبات ّبنسب ّعاليةّ ،كعن ّفاعليةّ
اإلستراتيجية ّالمقترحة ّفي ّتحسين ّالتحصيلّ،
كتعديلّالتصوراتّالبديلةّ .
كقامت ّأبو ّماضي ّ(ّ )9000بدراسة ّحوؿ ّأثرّ
استخداـ ّالمحاكاة ّالحاسوبية ّعلى ّاكتسابّ
المفاهيم ّكالمهارات ّالكهربائية ّلدل ّطلبة ّالصفّ
التاسع ّاألساسي ّبغزةّ .كأظهرت ّالنتائج ّكجودّ
فركؽ ّدالة ّإحصائيا ّبين ّمتوسط ّدرجات ّطلبةّ
المجموعةّالتجريبيةّكمتوسطّدرجاتّالمجموعةّ
الضابطةّ،كلصالحّالمجموعةّالتجريبيةّ .
ككذلكّتقصتّأحمدّ(ّ)9000فاعليةّإستراتيجيةّ
مقترحةّقائمةّعلىّالخرائطّالمعرفيةّفيّتعديلّ
التصوراتّالبديلةّلدلّتالميذّالمرحلةّاالبتدائيةّ
في ّمصرّ ،كاستخدمت ّالدراسةّالمنهجّالتجريبيّ،
كتمّ ّتطبيقّاختبارّمفتوح ّللكشفّعنّالتصوراتّ

البديلة ّلبعض ّالمفاهيم ّالعلمية ّالمتضمنة ّفيّ
كحدة ّ"بناء ّالكائن ّالحي"ّ .ككشفت ّالنتائج ّعنّ
فاعلية ّاالستراتيجية ّالمقترحة ّفي ّتعديلّ
التصوراتّالبديلةّ .
ككافّالغرضّمنّدراسةّيونلوّكدككمّ( & Unlu

ّ )Dokme, 2011دراسة ّأثر ّالجمع ّبين ّالمحاكاةّ
كأنشطة ّالمختبرات ّفي ّفهم ّالطلبة ّللدكائرّ
الكهربائية ّالبسيطةّ .كتم ّاستخداـ ّالمنهج ّشبهّ
التجريبي ّعلى ّعينة ّعشوائية ّشملت ّ(ّ )22منّ
طلبة ّالصف ّالسابع ّمن ّمدرسة ّابتدائية ّفيّ
تركياّ،حيثّتمّتقسيمهمّإلىّمجموعتينّاألكلىّ
ضابطة ّاستخدمت ّأنشطة ّالمختبر ّالحقيقيّ ،أماّ
المجموعة ّالثانية ّتجريبيةّ ،استخدمت ّكالّ ّمنّ
أنشطة ّالمحاكاة ّكالمختبرات ّمعاّّ .كأشارتّ
النتائج ّإلى ّأفّ ّالمزج ّبين ّأنشطة ّالمحاكاةّ
الحاسوبيةّكالمختبراتّيساعدّفيّزيادةّاكتسابّ
المفاهيم ّبشكل ّأكبر ّإحصائياّ ّمن ّاألنشطةّ
المختبرية ّكحدهاّ ،كما ّتبين ّأف ّبيئاتّ
المختبراتّكأجهزةّالكمبيوترّهيّمكملةّلبعضهاّ
البعضّ ،كال ّيمكن ّتفضيل ّكاحد ّعلى ّآخر ّفيّ
تدريسّمفاهيمّالكهرباءّالبسيطةّ ّ.
كهدفت ّدراسة ّهاف-شن ّكهسين ّ( & Han-Chin

ّ )Hsien, 2011إلى ّتحديد ّما ّإذا ّكاف ّالطلبةّ
الذين ّيتم ّتعليمهم ّباستخداـ ّالمحاكاةّ
الحاسوبية ّأفضل ّمن ّالطلبة ّالذين ّيتمّ ّتعليمهمّ
بالطريقة ّالتقليدية ّفي ّموضوع ّالكهرباءّ
الساكنةّ.كتمّتطبيقّالمنهجّشبهّالتجريبيّعلىّ
(ّ )022طالباّ ّمن ّطلبة ّالمدارس ّالثانوية ّفيّ
تايوافّ .كبينت ّالنتائج ّأف ّالرصيد ّالمعرفيّ
للطلبة ّالذين ّتعلمّوا ّبواسطة ّالمحاكاةّ
الحاسوبيةّأعلىّكأكثرّكفاءةّمنّأكلئكّالذينّ
تعلموا ّباستخداـ ّالطريقة ّالتقليديةّ ،كأثبتتّ
الدراسةّأفّكجودّالمزيدّمنّالفرصّللتفاعلّمعّ
بيئة ّالتعلم ّالقائم ّعلى ّالمحاكاةّ ،يؤدم ّإلىّ
ارتفاعّالرصيدّالمعرفيّ،كأداءّأفضلّفيّاالختبارّ
التحصيليّللطلبةّ ّ.
أمّا ّدراسة ّالدكحاني ّ(ّ )9009فهدفت ّإلى ّالكشفّ
عن ّفاعلية ّاستخداـ ّموقع ّتعليمي ّتفاعلي ّفيّ
اكتساب ّالمفاهيم ّالفلكيةّ ،كتعديل ّالتصوراتّ

مجلدّّ00عددّّ9إبريلّ9002ّ،
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البديلةّ،كتنميةّاالتجاقّنحوّالفلكّلدلّطالباتّ
الصف ّالخامس ّاألساسي ّبإحدل ّمدارس ّمحافظةّ
جنوبّالباطنةّفيّسلطنةّعمافّ.كأشارتّالنتائجّ
إلى ّكجود ّفركؽ ّذات ّداللة ّإحصائية ّبينّ
متوسطي ّدرجات ّطالبات ّمجموعتي ّالدراسة ّفيّ
كل ّمن ّاختبار ّالمفاهيم ّالفلكيةّ ،كاالتجاق ّنحوّ
الفلك ّلصالح ّطالبات ّالتجريبيةّ ،كما ّتوصلتّ
الدراسةّإلىّانتشارّالعديدّمنّالتصوراتّالبديلةّ
بين ّطالبات ّالمجموعة ّالضابطة ّبصورة ّأكبرّ
منهاّلدلّالمجموعةّالتجريبيةّ .
كأجرت ّأحمد ّ(ّ )9002دراسة ّللتعرؼ ّعلى ّأثرّ
برنامج ّمقترح ّقائم ّعلى ّمدخل ّالتعلم ّالمستندّ
إلىّالدماغّفيّتصحيحّالتصوراتّالبديلةّكتنميةّ
عمليات ّالعلم ّكالدافعية ّلإلنجاز ّلدل ّتالميذّ
الصف ّاألكؿ ّالمتوسطّ ،كتمّ ّتطبيقها ّعلى ّعينةّ
عددّأفرادهاّ(ّ)20طالبةّمنّطالباتّالصفّاألكؿّ
متوسط ّفي ّالسعوديةّ .كتوصلت ّالدراسة ّإلىّ
فاعلية ّالبرنامج ّالمقترح ّفي ّتعديل ّالتصوراتّ
البديلةّ ،إذ ّانخفضت ّنسبة ّشيوعها ّلدل ّأفرادّ
العينة ّالتجريبية ّبعد ّتطبيق ّالبرنامج ّعليهاّ،
كأكضحت ّأفّ ّهناؾ ّعالقة ّارتباطيه ّبين ّتصحيحّ
التصوراتّالبديلةّكتنميةّمهاراتّالعلمّكالدافعيةّ
لإلنجازّ .
كهدفت ّدراسة ّرنكين ّكنونيز
)ّ )2013إلى ّالمقارنة ّبين ّالتدريس ّباستخداـّ
المحاكاةّالحاسوبيةّكالتجريبّالعمليّفيّتغييرّ
المفاهيم ّالبديلة ّالمرتبطة ّبتجربة ّالبندكؿّ
البسيطّ .كأجريت ّالدراسة ّفي ّأتالنتا ّبواليةّ
جورجيا ّاألمريكية ّعلى ّعينة ّمن ّطلبة ّالصفّ
السابع ّبلغ ّعددها ّ(ّ )022طالباّّ ،كأهم ّما ّأشارتّ
إليه ّالدراسة ّمن ّنتائج ّأنه ّال ّيوجد ّفرؽ ّداؿّّ
إحصائيّا ّفي ّتعديلّالمفاهيمّالبديلة ّلدلّالطلبةّ
يعزل ّإلى ّطريقة ّالتدريسّ ،فكال ّالطريقتينّ:
المحاكاة ّالحاسوبية ّكالتجريب ّالعملي ّكافّ
لهما ّنفس ّاألثر ّفي ّالتغيير ّالمفاهيمي ّلدلّ
الطلبةّ .
Renken, Nunez,

كقاـّالوسيوسّكلوكّككيمّ( & Aloysius, Loo,

ّ)Kim, 2013بدراسةّفيّسنغافورةّهدفتّلمعالجةّ
صعوبات ّالتعلم ّفي ّقوانين ّنيوتن ّاألكؿ ّكالثالثّ

باستخداـ ّالمحاكاة ّالحاسوبية ّ(الجافا)ّ ،كقدّ
تكونت ّالعينة ّالتجريبية ّمن ّ(ّ )29طالباّّ
كالضابطة ّمن ّ(ّ )22طالبّاّ .كأشارت ّالنتائج ّإلىّ
أنه ّطرأ ّتحسن ّكبير ّعلى ّفهم ّالطالب ّلقانوفّ
نيوتن ّاألكؿّ ،بينما ّال ّتوجد ّفركؽ ّدالّة ّبينّ
المجموعتينّالضابطةّكالتجريبيةّفيّفهمّقانوفّ
نيوتنّالثالثّتعزلّلطريقةّالتدريسّ .
منّخالؿّاستعراضّالدراساتّالسابقةّالتيّعنيتّ
بالتصورات ّالبديلة ّكتعديلهاّ ،الحظنا ّأفّ ّجميعّ
هذق ّالدراسات ّكشفت ّنتائجها ّعن ّشيوعّ
تصوراتّبديلةّللمفاهيمّالعلميةّلدلّالطلبةّفيّ
مختلف ّالمراحل ّالتعليميةّ ،كفي ّالموضوعاتّ
العلمية ّالكيميائية ّكالفيزيائية ّكالحياتيةّ
المختلفة؛ ّكبمختلف ّالدكؿ ّالعربية ّكغيرّ
العربيةّ .
إفّماّتوصلتّاليهّنتائجّهذقّالدراساتّمنّانتشارّ
التصوراتّالبديلةّكتفشيهاّبينّجميعّالطلبةّفيّ
جميع ّالمراحل ّالتعليمية ّكفي ّمختلفّ
الموضوعات ّالعلميةّ ،يدلل ّعلى ّأهمية ّتناكؿّ
موضوع ّ ّالتصورات ّالبديلةّ ،كضركرة ّالسعيّ
للكشف ّعنها ّكتشخيصهاّ ،إليجاد ّالسبل ّالمناسبةّ
لمعالجتها ّكالحدّ ّمن ّانتشارهاّ ،لما ّلها ّمن ّأثرّ
سلبيّّعلىّتعلمّالطلبةّ،فهيّتقفّكحجرةّعثرةّ
فيّكجهّتعلمّالمفاهيمّالعلميةّالجديدةّ،فالتعلمّ
تراكمي ّالبناءّ ،كالخبرات ّكالمعارؼ ّالالحقةّ
تبنىّعلىّالسابقةّ ّّّ.
كالخطورة ّفي ّانتشار ّمثل ّ ّهذق ّالتصوراتّ
البديلة ّأنها ّتصبح ّجزءاّ ّثابتّا ّمن ّبنية ّالطالبّ
المعرفيةّ ،كهي ّعنيدة ّكتقاكـ ّالتبديل ّكالتغييرّ
بالطرؽ ّالتقليديةّ ،كهذا ّما ّحدا ّبكثير ّمنّّ
الباحثين ّكالتربويين ّالمهتمين ّكل ّفي ّمجاؿّ
تخصصه ّللسعيّ ّللبحثّعنّاستراتيجيات ّكنماذجّ
عديدة ّلتغييرهاّ ،كإحالؿ ّالمفاهيم ّالعلميةّ
السليمة ّمكانهاّ ،كهذا ّما ّالحظناق ّفي ّمعظمّ
الدراسات ّالتي ّتمّ ّاستعراضها ّكالتي ّاستخدمتّ
استراتيجياتّحديثةّمبنيةّفيّأغلبهاّعلىّأعمدةّ
النظرية ّالبنائية ّالتي ّيكوف ّفيها ّللطالب ّدكرّ
محورم ّنشطّ ،كيبني ّالطالب ّمعارفه ّبنفسه ّمنّ
خالؿ ّعملية ّتفاعل ّاجتماعية ّنشطةّ ,إفّّ

استراتيجيات ّالتغير ّالمفاهيمي ّبشكل ّعاـ ّترتكزّ
فيّفكرتهاّالرئيسيةّعلىّمواجهةّهذقّالتصوراتّ
البديلةّكتحديهاّكمحاكلةّخلخلتهاّكزعزعةّثقةّ
الطالب ّبهاّ ،لنزعها ّمن ّذهنه ّكإحالؿ ّالمفاهيمّ
العلمية ّالسليمة ّبدلّا ّمنها ّ( Posner, Strike,
ّ .) Gertzog, 1982ّ&Hewson
ككاف ّمن ّبين ّهذق ّاالستراتيجياتّالحديثةّالتيّ
سبق ّاستعراضها ّالمحاكاة ّالحاسوبية ّالتيّ
استخدمتّفيّتغييرّالتصوراتّّالبديلةّكمعالجةّ
صعوبات ّتعلم ّالمفاهيم ّالعلمية ّفي ّموضوعاتّ
مختلفةّ.

على ّالطلبة ّفهمها ّكإدراكها ّباستخداـ ّطرؽّ
التدريس ّالتقليديةّ .كلذا ّال ّبدّ ّمن ّالسعيّ ّالجادّ
كالحثيثّللبحثّعنّطرائقّكاستراتيجياتّحديثةّ
تساعد ّالمتعلم ّفي ّاكتساب ّتلك ّالمفاهيمّ
بصورة ّسليمةّ .كمن ّهذق ّالطرائق ّطريقةّ
المحاكاة ّالحاسوبية ّ(ّ )Simulationالتي ّأثبتتّ
فعاليتهاّفيّّتنميةّمهارةّحلّالمسائلّالفيزيائيةّ،
كزيادة ّدافعية ّالطلبة ّلتعلم ّبعض ّموضوعاتّ
األحياءّ ،كالكيمياء ّكالفيزياء ّكالعلوـ ّالعامةّ،
كتحسين ّاتجاهاتهم ّنحو ّالعلوـ ّ(أبو ّهوالّ
كالمطيرم9000ّ ،؛ ّOzmen, 2008؛ ّ ّالمومنيّّ،
ّ .)9002كتسعى ّهذق ّالدراسة ّللكشف ّعن ّفاعليةّ
المحاكاة ّالحاسوبية ّكإستراتيجية ّمنّ
استراتيجيات ّالتغيير ّالمفاهيميّ ،أكبمعنى ّآخرّ
مدل ّفاعليتها ّفي ّتعديل ّكتغيير ّالتصوراتّ
البديلة ّالتي ّيحملها ّالطلبة ّحوؿ ّمفاهيمّ
الحركةّالدكريةّ ّ.

كعلىّحدّّإطّالعّالباحثينّ،لمّيتمّالعثورّعلىّأمّّ
دراسة ّتصدّت ّللكشف ّعن ّالتصورات ّالبديلةّ
للمفاهيم ّالفيزيائية ّالمتعلقة ّبموضوع ّالحركةّ
الدكريةّ ،كتجريب ّتعديلها ّباستخداـ ّالمحاكاةّ
الحاسوبية ّال ّفي ّسلطنة ّعماف ّكال ّفي ّالوطنّ
العربيّ .كانطالقاّ ّمن ّأهمية ّذلك ّالموضوعّ
جاءتّهذقّالدراسةّ .

أسئلةّالدراسة

مشكلةّالدراسةّكأسئلتهاّ

سعتّهذقّالدراسةّلإلجابةّعنّاألسئلةّالتاليةّ :

انطالقاّ ّمما ّأشارت ّإليه ّنتائج ّالعديد ّمنّ
الدراساتّإلىّكجودّالعديدّمنّالتصوراتّالبديلةّ
لدلّالطلبة ّفي ّمختلفّالمراحلّالتعليميةّ ،كفيّ
كثير ّمن ّالموضوعات ّالعلميةّ ،كنتيجةّ ّلماّ
الحظه ّالباحثاف ّشخصيّا ّكما ّلمساق ّمن ّشيوعّ
كانتشار ّالتصورات ّالفيزيائية ّالبديلة ّفي ّأذهافّ
معظمّالطالبّ.
كتماشياّ ّمع ّالتوجهات ّالحديثة ّفي ّجميع ّدكؿّ
العالم ّكبما ّفيها ّالدكؿ ّالعربية ّكمنها ّسلطنةّ
عّمافّ ،كالتي ّتنادم ّبضركرة ّتحسين ّطرائقّ
التدريس ّالمتبعة ّفي ّتدريس ّالعلوـ ّعامّةّ
كالفيزياء ّبشكل ّخاصّ ،كضركرة ّتبني ّطرؽّ
أكثر ّفاعليةّ ،تساعد ّعلى ّتنمية ّالمهاراتّ
كالمفاهيم ّالصحيحة ّلدل ّالطلبةّ ،مما ّيجعلهمّ
يستمتعوف ّبالموضوعات ّالتي ّيدرسونهاّ،
كيفهموف ّما ّيتعلمونهّ ،كيمتلكوف ّالقدرة ّعلىّ
توظيفه ّفي ّحياتهم ّالعلملية ّبشكل ّصحيحّ.
كنظراّ ّلصعوبة ّالمفاهيم ّالتي ّتتضمنها ّمادةّ
الفيزياء ّكالتي ّتميل ّبطبيعتها ّإلى ّالتعقيدّ
كالتجريدّ،فإفّتدريسّهذقّالمفاهيم ّيكوفّصعباّّ

 .0مػػاّنسػػبةّشػػيوعّالتصػػوراتّالفيزيائيػػةّ
البديلةّالتيّيحملهاّطلبةّالصػفّالحػادمّ
عشرّفػيّسػلطنةّعُّمػافّفػيّموضػوعاتّ
الحركةّالدكرية؟ّ ّ
 .9هلّتختلفّاستجاباتّطلبةّالصفّالحػادمّ
عشرّعلىّاختبارّالكشػفّعػنّالتصػوراتّ
الفيزيائيةّالبديلػةّبموضػوعاتّالحركػةّ
الدكريػػةّبػػاختالؼّكػػلّمػػنّمتغيػػرمّّ:
طريقةّالتدريسّ(المحاكاةّالحاسػوبيةّّ،
التقليدية)ّ،كالجنسّ(ذكرّ،أنثى)؟ ّ
فرضيةّالدراسة ّ
فيّضوءّماّسبقّ،يمكنّصياغةّفرضيةّ
الدراسةّعلىّالنحوّالتاليّ:
الّتوجدّفركؽّذاتّداللةّإحصائيةّعنػدّمسػتولّ
الداللةّ(ّّ)αّ=ّّ0.02فيّاستجاباتّطلبةّالصػفّ
الحادمّعشرّعلىّاختبارّالكشفّعػنّالتصػوراتّ
البديلةّبموضوعاتّالحركةّالدكريةّتعزل ّلكػلّ
مػػنّمتغيػػرمّّ:طريقػػةّالتػػدريسّ(المحاكػػاةّ
الحاسوبيةّّ،التقليدية)ّ،كالجنسّ(ذكرّ،أنثى)ّ .

مجلدّّ00عددّّ9إبريلّ9002ّ،

أثر اشتخداً احملاكاة احلاشوبية يف تعدين التصورات الفيسيائية البديمة املتعمقة باحلركة الدورية
آواه ومكاوي وراشد املعىري

تغذية ّراجعة ّلمتخذم ّالقرار ّكمصمميّ
المناهج ّفي ّكزارة ّالتربية ّكالتعليمّ،
بخصوص ّإدخاؿ ّالمحاكاة ّالحاسوبيةّ
كطريقة ّلتدريس ّالفيزياءّ ،إذا ّأثبتتّ
جدكاها ّفي ّالتغلب ّعلى ّالصعوبات ّالتيّ
تواجه ّتدريس ّالمفاهيم ّالفيزيائيةّ .كقدّ
يستفيد ّمن ّنتائجها ّأصحاب ّالقرارّ،
كمصممّي ّالمناهج ّفي ّتشجيع ّإنتاجّ
برمجيات ّتعليمية ّمختلفةّ ،تسهل ّعملّ
المعلمينّ ّ.

أهميةّالدراسة
فيّحدكدّاطالعّالباحثينّلمّيتمّّالعثورّعلىّأمّ
دراسة ّجمعت ّبين ّالمحاكاة ّالحاسوبية ّكتعديلّ
التصورات ّالبديلة ّفي ّمادة ّالفيزياء ّلدل ّالطلبةّ
في ّسلطنة ّعّمافّ ،لذا ّنستطيع ّالقوؿ ّبأفّ ّهذقّ
الدراسة ّيمكن ّأف ّتكوف ّريادية ّفي ّطرقها ّلهذاّ
الموضوعّ ،كقد ّترجع ّأهميتها ّالنظرية ّكالعمليةّ
إلىّماّيأتيّ :
أكالّّ :نظراّ ّألف ّمعظم ّالمفاهيم ّالمتضمنة ّفيّ
كحدة ّالحركة ّالدكرية ّتميل ّبطبيعتهاّ
إلى ّالتجريدّ ،كيجد ّالطالب ّصعوبة ّفيّ
إدراكها ّكاستيعابها ّكرسم ّتصور ّذهنيّ
لهاّ ،فمن ّالمتوقع ّأف ّيحمل ّالطالب ّفيّ
أذهانهم ّالكثير ّمن ّالمفاهيم ّالبديلةّ
المتعلقة ّبالحركة ّالدكريةّ ،كلذلكّ
فاستخداـّالمحاكاةّالحاسوبية ّقد ّيسهمّ
في ّالحدّ ّمن ّشيوعهاّ ،كتوضيح ّالمفاهيمّ
العلمية ّالمجردة ّالمرتبطة ّبالحركةّ
الدكريةّبشكلّحسيّملموسّ،عندماّيقوـّ
الطالب ّبدراسة ّالظاهرة ّالطبيعيةّ
كالمفاهيم ّالمرتبطة ّبها ّبصورة ّتحاكيّ
الواقعّالفعليّ .
ثانيانّ:قدّتسهمّهذقّالدراسةّفػيّتعزيػزّتعامػلّ
الطالبّمعّالبرامجّالحاسوبيةّ،كبالتػاليّ
تسػاهمّفػيّتحقيػػقّالتكامػلّبػينّمػػادةّ
الفيزيػػاءّكمػػادةّالحاسػػوبّ،ممػػاّيحقػػقّ
األهداؼّالمرجوةّفيّإتماـّالتعلمّالػذاتيّ
بنفسهّسػواءنّداخػلّالموقػفّالصػفيّأكّ
خارجهّ .
ثالثانّ:بالنسبةّلمعلميّالفيزياءّيمكنهمّاالستفادةّ
مػػنّبرمجيػػاتّالمحاكػػاةّفػػيّتعػػويضّ
النقصّالموجػودّفػيّأدكاتّالمختبػراتّ،
مػػنّخػػالؿّتػػوفيرّبيئػػةّشػػبةّحقيقيػػةّ
للمختبرّالحقيقػيّ،ممػاّيشػجعهمّعلػىّ
االهتماـّبتعديلّالتصوراتّالبديلػةّأثنػاءّ
تدريسّالفيزياءّ ّ.
رابعاّّ:ماّيميزّهذقّالدراسةّ،أنهاّجاءتّفيّفترةّ
تنقيح ّالمناهج ّالدراسية ّحسب ّخطةّ
التطويرّالتربومّ،لعلهاّتساهمّفيّإعطاءّ

محدداتّالدراسة
تتحددّهذقّالدراسةّبعددّمنّالعواملّأهمهاّ :


اقتصارّعينةّالدراسةّعلىّطلبػةّالصػفّ
الحادمّعشرّفيّمدرستينّمػنّمػدارسّ
كاليةّصحمّمنّمحافظةّشماؿّالباطنػةّّ
بسلطنةّعمافّللفصػلّاألكؿّمػنّالعػاـّ
الدراسيّ(ّ )9002/9002



اقتصارّالدراسةّعلىّالمفاهيمّالمتضمنةّ
فيّكحدةّالحركةّالدكريةّمػنّكتػابّ
الفيزياءّللصفّالحادمّعشرّ ّ.



مدلّكفايةّاألدكاتّالبحثيةّالمستخدمةّ
فػػيّالكشػػفّعػػنّالتصػػوراتّالبديلػػةّ
الموجودةّعندّالطلبػةّ،كتحديػدّنسػبّةّ
شيوعهاّ .



مدلّكفايةّإعدادّالبرمجيةّالحاسوبيةّ،
كمدلّمالئمةّمادتهاّألهػداؼّكنتاجػاتّ
الدركسّالمتضمنةّفيّكحػدةّالحركػةّ
الدكريةّّّّّّ.

التعريفاتّاإلجرائيةّلمتغيراتّالدراسة
ّالمحاكاة ّالحاسوبيةّ :يقصد ّبها ّفي ّهذقّ
الدراسة ّطريقة ّتدريس ّيستخدمها ّالمعلمّ
لتوضيح ّالمفاهيم ّالفيزيائية ّالمتعلقة ّبوحدةّ
الحركة ّالدكرية ّفي ّمنهاج ّالفيزياء ّللصفّ
الحادمّعشرّ،منّخالؿّأنشطةّتعليميةّتعملّعلىّ
تجسيد ّهذق ّالمفاهيمّ ،باستخداـ ّبرمجيةّ
حاسوبية ّتعرض ّالحركة ّالدكرية ّكالمفاهيمّ
المتعلقة ّبها ّبصورة ّقريبة ّمن ّالواقع ّالفعليّ،

كتكوف ّمتسقة ّمع ّأهداؼ ّالمقرر ّكمستوياتّ
الطلبةّ .
التصورات ّالبديلةّ :هي ّفهم ّغير ّصحيحّ،
كتفسيرات ّغير ّمقبولة ّللظواهر ّالطبيعيةّ،
يقدمها ّالطالب ّنتيجة ّمركرهم ّبخبرات ّذاتيةّ
سابقة ّأثناء ّتعليمهم ّكتعلمهمّ .كيقصد ّبها ّفيّ
هذق ّالدراسة ّاستجابات ّكتفسيرات ّالطالبّ
للمفاهيم ّكالظواهر ّالعلمية ّالمرتبطة ّبالحركةّ
الدكريةّ ،كالتي ّلها ّمعنى ّعندهم ّيخالف ّالمعنىّ
المقبوؿّعلمياّّ .
طرؽ ّالتدريس ّالتقليديةّ :مجموعة ّإجراءاتّ
كممارسات ّيقوـ ّبها ّالمعلم ّبهدؼ ّتوصيلّ
معلومات ّكحقائق ّكمفاهيم ّللمتعلمينّ ،كتعتمدّ
علىّاإللقاءّ،كالمناقشةّ،كالعركضّ،كحفظّالمادةّ
العلمية ّكاسترجاعها ّ(أبو ّجاللةّ.)0222ّ ،
كالتعريف ّالذم ّتتبناق ّالدراسة ّبأنها ّمجموعةّ
إجراءاتّكممارساتّشائعةّفيّغرفةّالصفّيعتمدّ
عليها ّمعلم ّالفيزياء ّفي ّايصاؿ ّالمعرفة ّللطلبةّ
من ّخالؿ ّالعرض ّكاإليضاحّ ،بحيث ّيكوف ّهوّ
المحور ّللعملية ّالتعليميةّ ،بينما ّالمتعلمينّ
مستقبلينّللمعلوماتّ .
طلبةّالصفّالحادمّعشرّ:همّالطلبةّالمنتظموفّ
في ّالدراسة ّفي ّمرحلة ّالتعليم ّما ّبعد ّاألساسيّ
فيّالمدارسّالحكوميةّبسلطنةّعّمافّ .

المنهجيةّكاإلجراءات
مجتمعّكعينةّالدراسة
في ّالفصل ّاألكؿ ّمن ّالعاـ ّالدراسي ّ(ّ)9002/9002
بمحافظةّشماؿّالباطنةّفيّسلطنةّعمافّكالبالغّ
عددهم ّ(ّ )2029طالباّ ّكطالبةّ .أما ّعينة ّالدراسةّ
فقد ّتمّ ّاختيارها ّبالطريقة ّالعشوائيةّ ،كتكونتّ
من ّ(ّ )092طالباّ ّكطالبةّ ،منهم(ّ )22طالباّ ّك(ّ)22
طالبةّ ،حيث ّتمّ ّاختيارهم ّفي ّمدرستين ّمنّ
مدارس ّمجتمع ّالدراسةّ ،كهما ّمدرسة ّكعب ّبنّ
برشةّللتعليمّماّبعدّاألساسيّ،كعاتكةّللتعليمّماّ
بعد ّاألساسيّ ،كتمّ ّاختيار ّهاتين ّالمدرستينّ
بطريقة ّقصدية؛ ّنظراّ ّلتوافر ّأجهزة ّحاسوبّ
حديثة ّمع ّأجهزة ّللعرضّ ،كإمكانية ّتنفيذّ
الحصص ّداخل ّمختبر ّالحاسوبّ ،كلما ّأبدتهّ

اإلدارة ّكمعلمي ّالفيزياء ّمن ّتعاكف ّكرغبة ّفيّ
المساعدةّ ،كقد ّتمّ ّاختيار ّشعبتين ّمن ّكلّ
مدرسةّبالطريقةّالعشوائيةّ،بعدّذلكّتمّاختيارّ
إحدلّالشعبتينّمنّكلّمدرسةّبطريقةّالقرعةّ،
لتكوف ّمجموعة ّتجريبية ّتمّ ّتدريسها ّالمادةّ
العلمية ّالمتعلقة ّبوحدة ّالحركة ّالدكريةّ
باستخداـّالمحاكاةّالحاسوبيةّ،كاألخرلّضابطةّ
تمّّتدرسهاّباستخداـّالطريقةّالتقليديةّ .
كصفّالبرمجيةّالتعليميةّالمحوسبة ّ
تمّّإعدادّالبرمجيػةّبالتعػاكفّمػعّمعػدّّبػرامجّ
تعليميػػةّبالمديريػػةّالعامػػةّللتربيػػةّكالتعلػػيمّ
بمحافظةّشماؿّالباطنةّ،كمػرتّعمليػةّاإلعػدادّ
بعػػددّمػػنّالمراحػػلّ:بػػدءناّبمرحلػػةّالتحليػػلّ
كالتصميمّ،ثمّّمرحلةّكتابةّالسػيناريوّ،كتلتهػاّ
مرحلةّالتنفيذّ،ثمّبعػدّذلػكّمرحلػةّالتقػويمّ
كالتطػػويرّ.كقػػدّكضػػعتّالخطػػوطّالعريضػػةّ
كالتصورّالكامػلّللبرمجيػةّمػنّخػالؿّتحديػدّ
الوحدةّالمسػتهدفةّكحصػرّأهػدافهاّمػنّدليػلّ
المعلمّكتحديدّالمادةّالعلميةّ،كتمّّاالعتمادّعلػىّ
االنترنتّبشكلّمباشرّفيّالحصوؿّعلىّالفالشاتّ
كالصورّالمتحركةّالتيّتخدـّالبرمجيػةّ.كتػمّّ
إعدادّسيناريوّعلػىّالػورؽّ ّفػيّصػورةّشػرائحّ
مستقلةّ،ثمّّتحديػدّمػاّينبغػيّأفّيعػرضّمػنّ
النصػػوصّكالفالشػػاتّالتعليميػػةّكالصػػورّالتػػيّ
تتوافػػقّمػػعّاألهػػداؼّ،كتحديػػدّعػػددّالشاشػػاتّ،
ككيفيةّاالنتقاؿّمنّشاشةّإلىّأخرلّ،كتسلسلهاّ
خالؿّالبرمجيةّ،بحيثّتتيحّالبرمجيػةّللطالػبّ
التحكمّفيّمحتوياتّالمادةّالتعليميةّمنّعػرضّّ
األهداؼّ،كاألمثلةّ،كاختيارّالتدريباتّالمطلوبػةّ،
كالتنقلّبينهاّ،كالخركجّمنّدرسّإلػىّآخػرّ،أكّ
الخركجّمنّالبرمجيةّبشكلّعاـّ ّ.
كفيّالمرحلةّالثالثةّ،تمّاختيارّبرنامجّ(الكورسّ
الب)ّّللبػػدءّفػػيّتنفيػػذّالسػػيناريوّفػػيّصػػورةّ
برمجيػػةّ.كبرنػػامجّ(الكػػورسّالب)ّ،الػػذمّت ػمّّ
تطػػػويرقّمػػػنّشػػػركةّكيػػػبّسػػػوفتّفػػػيّ
ركسيا  ،websoft.ruحيثّيسػمحّبتطبيػقّبػرامجّ
المحاكاةّ،كالتػدريباتّالتفاعليػةّالقائمػةّعلػىّ
الحاسوبّ،كهوّبرنػامجّيتميػزّبإمكانيػةّإنشػاءّ
كبناءّموادّتعليميةّتفاعليػةّ،كإمكانيػةّاسػتيرادّ

مجلدّّ00عددّّ9إبريلّ9002ّ،
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العركضّكالػبوربوينتّفػيّالمػوادّالتعليميػةّ،
كقدّأتاحتّهذقّالبرمجيةّللطالبّأفّيسػيرّفػيّ
الدركسّحسبّسرعتهّالذاتيةّ،كتجنبتّالتكراراتّ
كالحشوّاللغومّ،كتمّإخراجهاّبطريقػةّمناسػبةّ
تسهلّعلىّالطالػبّاسػتخدامهاّ،كتثيػرّدافعيتػهّ
للتعلمّ،كماّتمّالعنايةّبربطهاّبالكتابّالمدرسيّ،
كتنفيػػذّأنشػػطةّباسػػتخداـّالورقػػةّكالقلػػمّ.
كللتحققّمنّصدؽّالبرمجيػةّ،تػمّعرضػهاّفػيّ
صورتهاّاألكليةّعلػىّمجموعػةّمػنّالمحكمػينّ
المتخصصػػينّفػػيّالفيزيػػاءّكتقنيػػاتّالتعلػػيمّ،
باإلضافةّإلىّمجموعةّمنّالمعلمػينّكالمعلمػاتّ
ممنّيدرسوفّمادةّالفيزياءّ،ككذلكّالمختصينّ
فيّمجاؿّمناهجّكطػرؽّتػدريسّالعلػوـّ.كقػدّ
أبػػدلّالمحكمػػوفّآرائهػػمّكػػالنّحسػػبّمجػػاؿّ
تخصصهّ،كتمّالتعديلّعلىّالبرمجيةّفػيّضػوءّ
مالحظاتهمّالتيّأكردكهاّ ّ.
دليلّتدريسّالبرمجية
أعدّ ّالباحثاف ّدليالّ ّلتدريس ّكحدة ّالحركةّ
الدكرية ّباستخداـ ّالبرمجية ّالتعليميةّ ،كتمّ
تخصيص ّ(ّ )02حصة ّلتدريسهاّ ،كقد ّاشتمل ّهذاّ
الدليل ّعلى ّمخرجاتّالتعلمّالمعرفيةّكالمهاريةّ
كالوجدانيةّالمتوقعّتحقيقهاّ،كما ّهيّكاردةّفيّ
دليلّالمعلم ّللصفّالحادم ّعشر ّ(كزارةّالتربيةّ
كالتعليم ّّ ،)9000،كماّاشتمل ّأيضاّ ّعلىّاألساليبّ
كاألنشطة ّالمقترحة ّلتنفيذ ّخطط ّالدركسّ.
كللوقوؼ ّعلى ّصدؽ ّمحتول ّالدليلّ ،تمّ ّعرضهّ
على ّعدد ّمن ّمشرفي ّالفيزياءّ ،كمدرسين ّذكمّ
كفاءة ّكخبرة ّفي ّتدريس ّالفيزياء ّللصفّ
الحادم ّعشرّ ،كقد ّأبدكا ّمالحظاتهم ّحوؿ ّمدلّ
دقة ّالمحتول ّكسالمة ّالمادة ّالمقدمة ّللطبةّ،
كمدل ّمناسبة ّالمحاكاة ّللموضوعات ّالواردةّ
بالوحدةّ ،ككضوح ّتعليمات ّاستخداـ ّبرنامجّ
المحاكاةّلكلّدرسّ،كالتوزيعّالزمنيّللحصصّ.
كفي ّضوء ّالمقترحات ّكاآلراء ّالتي ّتم ّجمعهاّ،
أجريت ّبعض ّالتعديالت ّالمناسبة؛ ّليظهر ّالدليلّ
بصورتهّالنهائيةّ .
أداةّالدراسة
قاـ ّالباحثاف ّببناء ّاختبار ّللكشف ّعن ّالتصوراتّ
البديلة ّالمتعلقة ّبالحركة ّالدكرية ّمن ّنوعّ

اختيارّمنّمتعددّ،ألفّهناؾّدراساتّأثبتتّنجاحّ
هذا ّالنوع ّمن ّاالختبارات ّفي ّالكشف ّعنّ
التصورات ّالبديلة ّكتحديدها ّبصورة ّصحيحةّ
كموثوقةّ(ّ .)Mangione, 2010
كسبق ّإعداد ّاالختبار ّتحليل ّالمادة ّالعلميةّ،
كإبرازّالمفاهيمّالفيزيائيةّالواردةّفيهاّ،كمنّثمّ
تحديدّالتصوراتّالبديلةّالمتعلقة ّبها ّكالتي ّمنّ
المتوقع ّكجودها ّلدل ّالطلبة ّباالعتماد ّعلىّ
الخبرة ّالميدانية ّ ّللباحثين ّالمتخصصين ّفيّ
الفيزياءّكطرؽّتدريسهاّ،كبالرجوعّالىّّدراساتّ
سابقة ّأشارت ّإلى ّبعض ّالمفاهيم ّالبديلةّ
المتعلقة ّبالحركة ّالدكرية ّ(أمبوسعيدمّ
كالبلوشي ّكالشعيلي9002ّ ،؛ ّالدكحانيّ،)9009ّ ،
كاالطالع ّعلى ّنماذج ّمنّامتحاناتّالطلبة ّلنهايةّ
الفصل ّالدراسي ّاألكؿ ّللعاـ ّالماضيّ ،كتحليلهاّ
لتقصي ّالتصورات ّالبديلة ّفي ّموضوع ّالحركةّ
الدكريةّببعضّمدارسّمجتمعّالدراسةّ.كقدّتمّّّ
صياغة ّاالختبارّ ،بحيث ّتتناكؿ ّكل ّفقرة ّمنّ
فقراته ّمفهوماّ ّفيزيائياّّ ،كاالحتماالت ّالمتوقعةّ
لماّقدّيتسببّفيّكجودّتصورّبديلّعندّالطالبّ.
كتمّ ّتكوين ّفقرات ّاالختبار ّاعتمادّا ّعلى ّكتابّ
الفيزياء ّللصف ّالحادم ّعشر ّكدليله ّ(كزارةّ
التربية ّكالتعليمّ .)9000ّ ،ككضعت ّأنماطّ
التصورات ّالبديلة ّالمتوقع ّكجودها ّلدل ّالطلبةّ
كبدائل ّلفقرات ّاالختبارّ .كقد ّبلغ ّعدد ّأسئلةّ
االختبار ّفي ّصورته ّالنهائية ّ(ّ )90سؤاالّّ ،حيثّ
يتكوف ّكل ّسؤاؿ ّمن ّشقينّ :الشق ّاألكؿ ّيمثلهّ
السؤاؿّ ،كالشق ّالثاني ّتفسير ّإجابة ّالطالبّ
للسؤاؿّ،كلكلّّشقّأربعةّبدائلّكاحدةّمنهاّفقطّ
صحيحةّ ،كعلى ّالطالب ّاإلجابة ّعن ّكال ّشقيّّ
السؤاؿّ .كاشتملت ّكرقة ّاالختبار ّالمقدـ ّألفرادّ
العينةّعلىّتعليماتّاالختبارّ،كمعلوماتّعامّةّعنّ
الطلبةّ .
صدؽّكثباتّاالختبارّ ّ
للتأكد ّمن ّصدؽ ّاالختبار ّتمّ ّعرضه ّبصورتهّ
األكليةّعلىّمجموعةّمنّالمحكمينّالمتخصصينّ
في ّطرؽ ّتدريس ّالعلوـّ ،كمجموعة ّمنّ
المشرفين ّالتربويينّ ،كالمعلمين ّالذين ّيدرسوفّ
مادة ّالفيزياء ّللصف ّالحادم ّعشرّ ،كتمّتّ

االستفادة ّمن ّمالحظاتهم ّكتوجيهاتهم ّللوصوؿّ
باالختبارّالىّصورتهّالنهائيةّ.كللتأكدّمنّثباتّ
االختبار ّتمّ ّتطبيقه ّعلى ّعينة ّمكونة ّمن ّ(ّ)92
طالبة ّمن ّخارج ّعينةّالدراسة ّفي ّمدرسة ّمريمّ
بنت ّعمراف ّللتعليم ّما ّبعد ّاألساسيّ ،كبعدّ
تصحيح ّاالختبار ّتمّ ّحساب ّمعامل ّاالتساؽّ
الداخليّلفقراتهّباستخداـّمعادلةّكركنباخّألفاّ،
كقد ّبلغت ّقيمته(ّ .)0,22كللكشف ّعن ّمدلّ
صالحية ّاالختبار ّللتطبيقّ ،تمّ ّحساب ّقيمّ
معامالت ّالصعوبة ّكالتمييز ّلفقرات ّاإلختبارّ،
كتراكحتّقيمّمعامالتّالصعوبةّماّبينّ(ّ–ّ 0,22
ّ ،)0،22أمّا ّمعامالت ّالتمييز ّفتراكحت ّما ّبينّ
(ّ ،)0,20ّ -0,92كتعدّ ّهذق ّالقيّم ّمؤشرات ّمقبولةّ
العتمادها ّكفقرات ّفي ّاختبار ّالكشف ّعنّ
التصوراتّالبديلةّ(عودةّ ّ.)9000ّ،

إجراءاتّالدراسة


تمّ ّإجراء ّالمراسالت ّالرسمية ّللحصوؿّ
على ّموافقة ّكزارة ّالتربية ّكالتعليمّ
لتطبيقّالدراسةّفيّمدارسهاّ،كإجراءّماّ
يلزمها ّمن ّتغيير ّفي ّالجدكؿ ّالمدرسيّ
لشعب ّعينة ّالدراسةّ ،كمواعيد ّالحصصّ
فيّغرؼّالحاسوبّ .



إعدادّكتصميمّبرمجيةّتعليميةّمحوسبةّ
باستخداـ ّبرنامج ّ(الكورس ّالب)ّ ،كتمّّ
االستعانة ّببعض ّالفالشات ّالتعليميةّ
بالرجوع ّلمواقع ّإلكتركنية ّمتخصصةّ،
كالتيّتعرضّالمفاهيمّالفيزيائيةّ،كمنهاّ
المفاهيمّالمرتبطةّبالحركةّالدكريةّ.



إعداد ّاختبار ّللكشف ّعن ّالتصوراتّ
البديلة ّلدل ّطلبة ّالصف ّالحادم ّعشرّ
من ّالتعليم ّما ّبعد ّاألساسي ّبمحافظةّ
شماؿ ّالباطنة ّفي ّموضوع ّالحركةّ
الدكريةّ،كالتأكدّمنّصدقهّكثباتهّ .



تمّ ّإعداد ّمادة ّمرافقة ّللبرمجيةّ
باستخداـ ّبرنامج ّميكركسوفت ّفيجيواؿّ
استديوّ(ّ )Microsoft visual Studioضمنّ
تطبيقات ّ( (Microsoft Windows
ّ ،applicationلكي ّتساعد ّالمتعلم ّفيّ

نهاية ّدراسته ّللوحدة ّعلى ّالتدرب ّعلىّ
حلّأسئلةّمصاحبةّللوحدةّ،كيقابلهاّحلّ
أسئلةّنهايةّالوحدةّبالطريقةّالتقليدية.


تم ّتطبيق ّأداة ّالدراسة ّعلى ّعينةّ
استطالعية ّمحايدة ّخارج ّعينة ّالدراسةّ
منّطلبةّالصفّالحادمّعشرّفيّمدرسةّ
مريم ّبنت ّعمراف ّللتعليم ّما ّبعدّ
األساسيّ،كذلكّللتحققّمنّثباتّاألداةّ،
كتحديدّالزمنّالالزـّلتطبيقهاّ .



تحديد ّعينة ّالدراسة ّالمتمثلة ّفيّ
شعبتين ّللصف ّالحادم ّعشر ّمن ّمدرسةّ
للذكورّ ،كشعبتين ّمن ّمدرسة ّإناثّّ
ضمن ّمدارس ّالمديرية ّالعامة ّللتربيةّ
كالتعليمّلمحافظةّشماؿّالباطنةّ .



تطبيق ّاختبار ّالكشف ّعن ّالتصوراتّ
البديلةّعلىّمجموعتيّالدراسةّالضابطةّ
كالتجريبيةّقبلّالبدءّبعمليةّالتدريسّ .



تنفيذ ّالتدريس ّللشعب ّاألربع ّمن ّقبلّ
المعلم ّكالمعلمة ّالمتعاكنينّ ،حيث ّتمّ
تدريس ّالمجموعة ّالضابطة ّبالطريقةّ
التقليديةّ ،أما ّالمجموعة ّالتجريبية ّفقدّ
تم ّتدريسها ّبطريقة ّالمحاكاةّ
الحاسوبيةّ ،كقد ّبلغ ّعدد ّالحصصّ
المقررةّلكلّمجموعةّ(ّ)02حصةّبواقعّ
(ّ )2حصص ّأسبوعيّاّ ،كتمّ ّفيها ّتدريسّ
المحتولّالمقررّ،كماّهوّكاردّفيّدليلّ
الوحدة.



البدء ّبتطبيق ّالبرمجية ّللمجموعاتّ
التجريبية ّكفق ّالخطوات ّالتالية ّعلىّ
الترتيبّ :



عرض ّمقدمة ّتوضيحية ّعن ّالبرمجيةّ،
كأهدافهاّ ،كالنتاجات ّالمتوقعه ّمنّ
تطبيقهاّ ،كالتأكيد ّعلى ّالطلبة ّااللتزاـّ
بالهدكءّ،كضركرةّالتعاكفّمعّالمعلم.



إعادة ّتطبيق ّاختبار ّالكشف ّعنّ
التصورات ّالبديلة ّبعد ّإجراء ّعمليةّ
التدريسّ ،كتسجيل ّالنتائجّ ،كمعالجتهاّ
إحصائيّاّ ،كمناقشة ّالنتائجّ ،كتفسيرهاّ،
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كتقديم ّبعض ّالتوصيات ّفي ّضوء ّماّ
أسفرتّعنهّالدراسةّمنّنتائج.
منهجيةّالدرسةّكتصميمها ّ
اتبعت ّالدراسة ّفي ّتحقيقها ّألهدافها ّأكثر ّمنّ
منهجية؛ ّاتبعت ّمنهجية ّكصفية ّفي ّاالجابة ّعنّ
سؤالها ّاألكؿ ّالمتعلق ّبالكشف ّعن ّالتصوراتّ
البديلة ّالتي ّيحملها ّالطلبة ّحوؿ ّالمفاهيمّ
الفيزيائيةّالمتضمنةّفيّكحدةّالحركةّالدكريةّ
في ّمادة ّالفيزياء ّللصف ّالحادم ّعشر ّكنسبةّ
شيوعها ّلدل ّالطلبةّ .كاتبعت ّمنهجية ّشبهّ
تجريبية ّلتقصي ّأثر ّتدريس ّمادة ّالفيزياءّ
باستخداـ ّالمحاكاة ّالحاسوبية ّفي ّتعديل ّهذقّ
التصورات ّالبديلة ّمقارنة ّبالطريقة ّالتقليديةّ،
كيمكن ّالتعبير ّعن ّتصميم ّالدراسة ّالمتعلقّ
بالمنهجية ّشبه ّالتجريبية ّبالرموز ّعلى ّالنحوّ
التاليّ :
O
O

X

O

ّ ّG1:

O

G2:

ّ

حيثّتشيرّالرموزّإلىّماّيليّ :
ّ:G1المجموعةّالتجريبيةّالتيّدرستّكحدةّ
الحركةّالدكريةّبالمحاكاةّالحاسوبية ّ
ّ:G2المجموعةّالضابطةّالتيّدرستّكحدةّ
الحركةّالدكريةّبالطريقةّاالعتياديةّ .
ّ:Xالمعالجةّالتجريبيةّكالمتمثلةّبالتدريسّ
باستخداـّبرمجيةّالمحاكاةّالحاسوبيةّ ّ.
ّ :Oاختبار ّقبلي ّكبعدم ّللكشف ّعن ّالتصوراتّ
البديلة ّلدل ّطلبة ّالمجموعتين ّالضابطةّ
كالتجريبيةّ .
متغيراتّالدراسة ّ
المتغيرات ّالمستقلةّ :هناؾ ّمتغيراف ّمستقالفّ
هماّ :طريقة ّالتدريس ّكلها ّمستوياف ّ(التقليديةّ،
المحاكاة ّالحاسوبية)ّ ،كالجنس ّكله ّمستويافّ
(ذكرّ،أنثى)ّ ّ.
المتغيرات ّالتابعةّ :هناؾ ّمتغير ّتابع ّكاحد ّكهوّ
تعديل ّالتصورات ّالفيزيائية ّالبديلة ّالمتعلقةّ
بالحركةّالدكريةّ .

نتائجّالدراسةّكمناقشتها
أكالّّ:النتائجّالمتعلقةّبالسؤاؿّاألكؿّ ّ
ما ّنسبة ّشيوع ّالتصورات ّالفيزيائية ّالبديلةّ
المتعلقة ّبالحركة ّالدكرية ّلدل ّطلبة ّالصفّ
الحادمّعشرّفيّسلطنةّعماف؟ّ ّ
لإلجابة ّعن ّهذا ّالسؤاؿّ ،تمّ ّرصد ّالتصوراتّ
البديلة ّللمفاهيم ّالفيزيائية ّالمتعلقة ّبالحركةّ
الدكريةّالتيّظهرتّلدلّطلبةّالحادمّعشرّفيّ
مادةّالفيزياءّمنّخالؿّحسابّالتكرارتّكالنسبّ
المئويةّإلجاباتّالطلبةّعلىّالبدائلّالمتاحةّلكلّ
سؤاؿ ّفي ّاختبار ّالكشف ّعن ّالتصورات ّالبديلةّ.
كتمّ ّاعتبار ّالتصور ّالبديل ّالذم ّ ّيتكرر ّلدلّ
(ّ ّ )%90فأكثر ّمن ّإجمالي ّعينة ّالدراسةّ
كتصورّبديلّيشيعّلدلّالطلبةّبصورةّجوهريةّ
فعليةّ ،كذلك ّحسب ّما ّأشارت ّإلى ّذلك ّبعضّ
الدراسات ّالواردة ّفي ّاألدب ّالتربوم ّكدراسةّ
(ّ )Dhindsa & Treagust, 2009كالتيّاعتمدتّهذقّ
النسبةّ.كالجدكؿّّ 0يظهرّهذقّالتصوراتّالبديلةّ
كنسب ّشيوعها ّلدل ّأفراد ّمجموعات ّعينةّ
الدراسة ّالضابطة ّكالتجريبية ّكذلك ّقبل ّالبدءّ
بتدريسهمّ :
يتبين ّمن ّالجدكؿ ّّ 0أف ّهناؾ ّالعديد ّمنّ
التصورات ّالبديلة ّللمفاهيم ّالفيزيائية ّالمتعلقةّ
بالحركة ّالدكرية ّالتي ّيحملها ّالطلبة ّفيّ
أذهانهم ّكالتي ّتشيع ّلديهم ّبنسب ّمختلفة ّقدّ
يصلّبعضهاّإلىّ(ّ.)%20,2كهذاّاالنتشارّالواسعّ
للتصورات ّالبديلة ّيدلل ّعلى ّحجم ّالمشكلةّ
الموجودةّعلىّأرضّالواقعّالفعليّ،مماّيستوجبّ
ضركرةّإيجادّحلّّلهذقّالمشكلةّ،كالسعيّّلتعديلّ
هذق ّالتصورات ّالبديلة ّ(المفاهيم ّالبديلة)ّ
الموجودة ّفي ّأذهاف ّالطلبةّ ،كنزعها ّكإحالؿّ
المفاهيم ّالفيزيائة ّالصحيحة ّمكانهاّ ،كهذا ّماّ
هدفت ّإليه ّهذق ّالدراسة ّمن ّخالؿ ّتوظيفهاّ
المحاكاة ّالحاسوبية ّفي ّتعديل ّهذق ّالتصوراتّ
البديلةّ ّ.

جدول 1

التك اررات والنسبة المئوية لمتصورات البديمة لدى طمبة الصف الحادي عشر في موضوع الحركة الدورية في االختبار القبمي(قبل البدء بالتدريس)
التصورات البديمة لمفاىيم الحركة الدورية

التكرار

نسبة شيوعيا

المسافة واإلزاحة مترادفتان ،ويمكن استخداميما بصورة تبادلية.

03

%4032

السرعة والتسارع والقوة المركزية في الحركة الدائرية المنتظمة ليا نفس االتجاه

42

%4432

يقاس معدل تغير السرعة بالنسبة لمزمن بوحدة المتر /ثانية.

23

الجسم المتحرك حركة دائرية منتظمة تؤثر عميو قوة عكس اتجاه حركتو وتسبب تسارعو

42

تفسير حدوث ظاىرة أشكال القمر أنو ال يدور حول محوره ،بينما يدور حول األرض.

0,

كمما ارتفعنا عن سطح األرض فإن قوة الجاذبية تزيد.

42

كتمة الجسم عمى القمر تساوي سدس كتمتو عمى األرض.

22

في الحركة الدائرية المنتظمة يكون اتجاه السرعة الخطية ثابت بينما مقدارىا متغير.
كمما ابتعد الجسم عن سطح األرض يزيد وزنو.

وزن الجسم مرادف لكتمة الجسم.

00
04
5,

الزاوية التي يمسحيا نصف قطر الدائرة في الثانية في حالة حركة الجسم حركة دائرية منتظمة تعرف بالزاوية المركزية.

02

عندما تختفي القوة المؤدية إلى تسارع الجسم نحو المركز تتوقف الحركة تماما عند نقطة انقطاعو فيسقط عمى األرض.

22

تعزى ظاىرة حدوث فصول السنة إلى مسافة األرض المتغيرة من الشمس (حيث تكون أقرب في الصيف ،وأبعد في الشتاء).

23

عند زيادة سعة االىت اززة لنابض فإن الزمن الدوري لحركتو يزداد.

52

إذا انقطع خيط مربوط بحجر يدور حركة دائرية منتظمة ،فإن الحجر يسقط مباشرة نحو األرض.

تنتج ظاىرة فصول السنة عن دوران الشمس حول األرض.

توجد عالقة طردية بين سعة االىت اززة والزمن الدوري لكتمة مرتبطة بنابض تتحرك حركة توافقية بسيطة.

يقل تردد البندول أثناء االىت اززة عندما تقل كتمة كرتو.

يتضاعف تردد البندول أثناء االىتزاز عندما تقل كتمة كرتو.

تردد البندول البسيط يتوقف عمى وزن الجسم المعمق وطول الخيط.

تردد البندول البسيط يعتمد عمى وزن الجسم المعمق وقيمة عجمة الجاذبية األرضية.

,,
22
,,
23
02
04
23
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%4,

%4,32
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%,333
%0,30
%4535
%4,33
%0,30

تردد البندول البسيط يعتمد عمى وزن الجسم المعمق وطول البندول وقيمة عجمة الجاذبية.

04

االىت اززة الكاممة ىي طول المسار الكمي لمحركة.

42

االىت اززة الكاممة يصنعيا الجسم الميتز عندما يمر في مسار حركتو مرة واحدة.

05

%4432

كمما زاد حجم كرة البندول يقل الزمن الدوري.

02

%033,

كمما زاد حجم كرة البندول يزيد الزمن الدوري
يختمف تأثير الجاذبية عمى كرة البندول تبعا لحجميا

05

%4,33
%423,
%423,

05

%423,

عندما تتحرك كرة البندول البسيط حركة توافقية بسيطة فإن أكبر مقدار لقوة اإلرجاع ليا تكون عند أسفل نقطة التعميق.

42

%4,32

عندما تمر كرة البندول أسفل نقطة التعميق ال تنعدم العجمة.

02

%4535

في الحركة التوافقية البسيطة يكون اتجاه الحركة في نفس اتجاه اإلزاحة.

05

%423,

بارتفاع درجة ح اررة كرة البندول يزيد تردده.

0,

%4234

بارتفاع درجة ح اررة كرة البندول يزيد عدد االىت اززات في الثانية الواحدة.

42

%4432

التردد ىو الزمن المستغرق في عمل اىت اززة واحدة كاممة

00

عندما تتحرك كرة البندول البسيط حركة توافقية بسيطة فإن أكبر مقدار لطاقة وضعيا يكون عند أسفل نقطة التعميق.
عندما تمر كرة البندول أسفل نقطة التعميق ال تنعدم القوة

حركة زنبرك السيارة ال تعد من أمثمة الحركة التوافقية البسيطة.
كل حركة دورانية حركة توافقية بسيطة

بارتفاع درجة ح اررة كرة البندول تزيد سعة االىت اززة لو.

التردد ىو البعد بين قمة المسار لمحركة االىت اززية والقاع.

الخمط بين مفيوم التردد ومفيوم سعة االىت اززة.

سعة االىت اززة ىي إزاحة لمجسم الميتز عند أي نقطة.

الزمن الدوري لحركة النابض يمثمو ميل منحنى العالقة بين القوة المؤثرة في النابض واالستطالة الناتجة عنيا.

02
23
03
42
05
05
,2
42
42

الشغل الذي تبذلو القوة المؤثرة في نابض يمثمو ميل منحنى العالقة بين القوة المؤثرة في النابض واالستطالة الناتجة.

05

قوة اإلرجاع تتناسب طرديا مع اإلزاحة وتكون في اتجاىيا.

,2

طاقة الوضع المرونية لمنابض يمثميا ميل منحنى العالقة بين القوة المؤثرة في النابض واالستطالة الناتجة عنيا.
متأثر باىتزاز بندول مجاور لو.
ا
تحدث ظاىرة الرنين الميكانيكي عندما ييتز بندول

تحدث ظاىرة الرنين الميكانيكي عندما ييتز بندول متأث ار باىتزاز بندول آخر لو نفس الكتمة.

متأثر باىتزاز بندول آخر لو ضعف الطول
ا
تحدث ظاىرة الرنين الميكانيكي عندما ييتز بندول

03
0,
42
42
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(ّ)9000التيّكشفتّعنّشيوعّالتصوراتّالبديلةّ
كبنسب ّعالية ّلدل ّطالبات ّكليات ّالتربية ّفيّ
السعودية ّحوؿ ّمفاهيم ّعلم ّاألنسجةّ .إفّ ّماّ
توصلتّإليهّنتيجةّهذقّالدراسةّمتفقةّفيّذلكّ
مع ّنتائج ّغيرها ّمن ّالدراسات ّمن ّانتشارّ
التصورات ّالبديلة ّكتفشيها ّبين ّجميع ّالطلبةّ
كفي ّجميع ّالمراحل ّالتعليمية ّكفي ّمختلفّ
الموضوعات ّالعلميةّ ،كفي ّمختلف ّنواحي ّالعالمّ،
يدلّل ّعلى ّأهمية ّتناكؿ ّموضوع ّالتصوراتّ
البديلةّ،كضركرةّالسعيّللكشفّعنهاّكتشخيصهاّ،
إليجاد ّالسبل ّالمناسبة ّلمعالجتها ّكالحدّ ّمنّ
انتشارها؛ّلماّلهاّمنّأثرّسلبيّّعلىّتعلمّالطلبةّ،
فهيّتقفّكحجرةّعثرةّفيّكجهّتعلمّالمفاهيمّ
العلمية ّالجديدةّ ،فالتعلم ّتراكمي ّالبناءّ،
كالخبراتّكالمعارؼّالالحقةّتبنىّعلىّالسابقةّ ّّّ.

لقد ّجاءت ّهذق ّالنتيجة ّفي ّاإلتجاق ّالمتوقعّ
كالمتفق ّمع ّاتجاق ّخط ّسير ّجميع ّنتائجّ
الدراساتّالعربية ّكالعالميةّالتي ّأجريتّفي ّهذاّ
المجاؿّ ،فقد ّكشفت ّنتائج ّجميع ّالدراسات ّالتيّ
سبق ّاستعراضها ّعن ّشيوع ّتصورات ّبديلةّ
للمفاهيم ّالعلمية ّلدل ّالطلبة ّفي ّمختلفّ
المراحل ّالتعليميةّ ،كفي ّمختلف ّالموضوعاتّ
العلمية؛ ّكفي ّمختلف ّنواحي ّدكؿ ّالعالم؛ّ
كدراسة ّأحمد ّ(ّ )9000التي ّكشفت ّعن ّشيوعّ
التصورات ّالبديلة ّلدل ّطالب ّالمرحلة ّاالبتدائيةّ
فيّمصرّ،كدراسةّالدكحانيّ(ّّ)9009التيّكشفتّ
عن ّشيوعها ّ ّلدل ّطالب ّنفس ّالمرحلة ّفي ّعلمّ
الفلكّفيّسلطنةّعمافّ.ككذلكّاالمرّبالنسبةّ
لطلبة ّالمرحلة ّالمتوسطة ّفهي ّتشيع ّلديهمّ
كبنسب ّعالية ّكهذا ّما ّكشفت ّعنه ّنتائج ّدراسةّ
كل ّمن ّملكاكم ّ(ّ )9002فيّمفاهيم ّعلمّاالحياءّ
في ّاالردفّ ،ككذلك ّفي ّاألردف ّدراسة ّدم ّبازّ
(ّ ،)9002كالمومني ّ(ّ )9002في ّعلم ّالفيزياءّ.
كنتائج ّدراسة ّالناقة ّ(ّ )9000التي ّكشفت ّعنّ
شيوعها ّلدل ّالصف ّالثامن ّفي ّفلسطين ّفي ّعلمّ
الضوء ّكالبصرياتّ ،ككذلك ّدراسة ّأبو ّماضيّ
(ّ )9000حوؿ ّمفاهيم ّالكهرباء ّفي ّفلسطين ّفيّ
غزةّ .كدراسة ّأحمد ّ(ّ )9002فاشارت ّإلى ّشيوعهاّ
لدل ّطلبة ّنفس ّالمرحلة ّفي ّالسعوديةّ .كأمّاّ
الدراسات ّالتي ّكشفت ّعن ّشيوعها ّلدل ّطلبةّ
المرحلة ّالثانوية ّفهيّ :الجاسم ّ(ّ )9002فيّ
الكويتّفيّعلمّاألحياءّ،كأكزمنّ(ّ)Ozmen, 2008
في ّتركيا ّفي ّالكيمياءّ ،كتومشاك ّ( Tomshaw,
ّ )2006في ّأمريكا ّفي ّالفيزياءّ ،كآؿ ّبوحاصلّ

ثانياّّ:النتائجّالمتعلقةّبالسؤاؿّالثانيّكفرضيةّ
الدراسة ّ
هل ّتختلف ّاستجابات ّطلبة ّالصف ّالحادم ّعشرّ
على ّاختبار ّالكشف ّعن ّالتصورات ّالفيزيائيةّ
البديلة ّبموضوعات ّالحركة ّالدكرية ّباختالؼّ
كلّمنّمتغيرمّّ:طريقةّالتدريسّ،كالجنس؟ ّ
فرضيةّالدراسة ّ
الّتوجدّفركؽّذاتّداللةّإحصائيةّعنػدّمسػتولّ
الداللةّ(ّ)αّ=0.02فػيّاسػتجاباتّطلبػةّالصػفّ
الحادمّعشرّعلىّاختبارّالكشفّعػنّالتصػوراتّ
البديلةّبموضوعاتّالحركةّالدكريةّتعزل ّلكػلّ
منّمتغيرمّّ:طريقةّالتدريسّ،كالجنسّ .
جدول 2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى اختبار الكشف

عن التصورات البديمة القبمي والبعدي في موضوع الحركة الدورية وفقا لمتغيري الدراسة (طريقة التدريس ،الجنس)
طريقة التدريس
ضابطة

تجريبية

الكمي

الجنس
ذكر

العدد

االختبار القبمي (المصاحب)
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

االختبار البعدي
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أنثى

04
0,

,43240

0325

,2342,

,332

الكمي

50

,03505

03,,

,23235

,302

أنثى

04

,034,3

2320

0034,3

4340

5,

,43,2,

0323

4,32,2

4322

ذكر

00

الكمي

5,

أنثى

50

ذكر

,23425
,43333
,432,2
,03224

432,
23,2
2342
03,2

433,2,
043,,2
043230
45322,

5344
,322
4334
0322

اإلختبار ّالبعدم ّيعزل ّلطريقة ّالتدريسّ.
كلتحديدّلصالحّأفرادّأمّّّمنّالمجموعتينّكافّ
أثر ّمتغير ّ(طريقة ّالتدريس)ّ ،فقد ّتمّ ّحسابّ
المتوسطات ّالحسابية ّالمّعدّّلةّ ،كاألخطاءّ
المعيارية ّالخاصة ّباستجابة ّأفراد ّعينة ّالدراسةّ
على ّاالختبار ّالبعدمّ ،كفقاّ ّللمتغير ّ(طريقةّ
التدريس)ّ،كذلكّكماّفيّالجدكؿّّ .2

كلإلجابة ّعن ّالسؤاؿ ّالثاني ّ(كاختبار ّفرضيةّ
الدراسة)ّ ،فقد ّتمّ ّحساب ّالمتوسطات ّالحسابيةّ
كاالنحرافات ّالمعيارية ّلدل ّأفراد ّعينة ّالدراسةّ
علىّاختبار ّالكشفّعنّالتصوراتّالبديلةّالقبليّ
كالبعدمّ ،كفقاّ ّلمتغيرمّ ّالدراسة ّ(طريقةّ
التدريسّ،الجنس)ّ،كذلكّكماّفيّالجدكؿّّ .9
يالحظ ّمن ّالجدكؿّ 9كجود ّفركؽ ّظاهرية ّبينّ
المتوسطات ّالحسابية ّالستجابة ّأفراد ّعينةّ
الدراسةّعلىّاختبارّالكشفّعنّالتصوراتّالبديلةّ
البعدمّ ،ناتجة ّعن ّاختالؼ ّمستويي ّالمتغيرينّ
(طريقة ّالتدريسّ ،كالجنس)ّ .كللتحقق ّمنّ
جوهريةّهذقّالفركؽّالظاهريةّتمّّّإجراءّتحليلّ
التباين ّالمصاحب ّثنائي ّالتفاعل ّ(ّ)ANCOVA
الستجابةّأفرادّعينةّالدراسةّعلىّاختبارّالكشفّ
عن ّالتصورات ّالبديلة ّالبعدمّ ،كفقاّ ّللمتغيرينّ
(طريقةّالتدريسّ،الجنس)ّ،بعدّتحييدّاستجاباتّ
أفراد ّعينة ّالدراسة ّعلى ّاإلختبار ّالقبليّ ،كذلكّ
كماّفيّالجدكؿّّ .2

يتضح ّمن ّالجدكؿ ّّ 2أف ّالفرؽ ّقد ّكاف ّلصالحّ
أفراد ّالمجموعة ّالتجريبية ّالذين ّ ّدرّسواّ
بالمحاكاة ّالحاسوبيةّ ،مقارنة ّبنظرائهم ّمنّ
أفرادّالمجموعةّالضابطةّالذينّ ّدرّّسواّبالطريقةّ
التقليديةّ ،كهذق ّالنتيجة ّتقتضي ّرفض ّالفرضيةّ
الصفريةّالتيّتنصّعلىّ:عدـّكجودّفركؽّدالّةّ
إحصائيّا ّفي ّتعديل ّالتصورات ّالبديلة ّتعزلّ
لطريقةّالتدريسّ .
كتجدر ّاإلشارة ّهنا ّإلى ّأف ّحجم ّاألثر ّ(الداللةّ
العملية) ّالخاص ّبالمتغير ّ(طريقة ّالتدريس)ّقدّ
بلغت ّقيمته ّ(ّ )%92.09كما ّهو ّمثبت ّفيّ
الجدكؿ(ّ ،)2كهيّقيمةّكبيرةّكفقاّ ّلمعيار ّفؤادّ
أبوّحطبّككوهينّ(ّ)Cohenالمشارّإليهّفيّ ّ

يتضحّمنّالجدكؿّّ2كجودّفرؽّداؿّإحصائياّّعندّ
مستول ّالداللة ّ(ّ )αّ =0,02بين ّالمتوسطينّ
الحسابيين ّالستجابات ّأفراد ّعينة ّالدراسة ّعلىّ
جدول3

نتائج تحميل التباين المصاحب ثنائي التفاعل الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى اختبار الكشف عن التصورات البديمة
البعدي في موضوع الحركة الدورية وفقا لممتغيرين (طريقة التدريس ،الجنس)
مصدر
التباين

درجة

مجموع

متوسط
مجموع

قيمة ف

المربعات

الحرية

,503333

,

,503333

طريقة التدريس

,3,3,40

,

,3,3,40

0230,,

طريقة التدريس×الجنس

033,0,

,

033,0,

43,0,

االختبار القبمي
(مصاحب)
الجنس
الخطأ
الكمي

,

403,3,

,,5

,,5,3352

,43

45223,22

المربعات

403,3,
,03224

الداللة

الداللة

المحسوبة

اإلحصائية

العممية

2,3242

33333

%45325

333,3

%423,4

33,22

%,320

33,20

,32,4

%,32,

جدول 4
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لها الخاصة الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى اختبار الكشف عن
التصورات البديمة البعدي في موضوع الحركة الدورية بمادة الفيزياء وفقا لممتغير (طريقة التدريس)

طريقة التدريس
التقميددية

المحاكاة الحاسوبية

العدد
50
5,

االختبار البعدي
المتوسط الحسابي
,23204
0,3222

الخطأ المعياري
335,
332,

مجلدّّ00عددّّ9إبريلّ9002ّ،

أثر اشتخداً احملاكاة احلاشوبية يف تعدين التصورات الفيسيائية البديمة املتعمقة باحلركة الدورية
آواه ومكاوي وراشد املعىري

(الشربينيّ .)0222ّ ،مما ّيشير ّإلى ّكجود ّأثرّ
كبير ّلمتغير ّ(طريقة ّالتدريس)ّ ،أم ّأفّّ
التدريس ّباستخداـ ّالمحاكاة ّالحاسوبية ّنجحّ
بشكل ّكبير ّفي ّتعديل ّالتصورات ّالبديلة ّلدلّ
أفرادّعينةّالدراسةّ .
كيمكن ّتفسير ّفاعلية ّالتدريس ّبواسطةّ
المحاكاةّالحاسوبيةّفيّتعديلّالتصوراتّالبديلةّ
لدل ّالطلبةّ ،في ّضوء ّحاجة ّالطلبة ّإلى ّأنماطّ
تدريسية ّجديدة ّغير ّتقليديةّ ،تجذب ّانتباههمّ،
كتنقلهم ّمن ّدكر ّاالستماع ّالى ّدكر ّالمشاركةّ
الفاعلةّ ،كتقوم ّثقتهم ّبأنفسهمّ ،كتثير ّدافعيتهمّ
للتعلمّ ،كتقودهم ّالى ّالفهم ّالصحيح ّللمفاهيمّ
الفيزيائية ّبوسائط ّتعليمية ّمتنوعةّ :رسوـّ
بيانيةّ ،رسوـ ّتخطيطيةّ ،كنماذج ّتوضيحيةّ
متحركةّ ،تقرب ّالظواهر ّالمدركسة ّلهمّ،
كتجعلها ّأشبه ّما ّيكوف ّبالظاهرة ّالطبيعيةّ،
كتعمل ّعلى ّتجسيد ّالمفاهيم ّكجعلها ّمحسوسةّ
بشكلّأكبرّبالنسبةّلهمّ .مماّيساعدهمّعلىّفهمّ
المفاهيم ّالعلمية ّالمرتبطة ّبالظاهرة ّالمدركسةّ،
كربطها ّمع ّبعضها ّبركابط ّصحيحةّ .مما ّيؤدمّ
إلىّتعلمّذمّمعنىّيكوفّالمتعلمّمنّخاللهّقادرّاّ
على ّاالحتفاظ ّبنواتج ّالتعلمّ ،كاسترجاعهاّ
كتوظيفها ّفي ّالحياة ّالواقعية ّبسهولة ّكبطريقةّ
صحيحةّ ،ال ّسيّما ّأفّ ّالمتعلمين ّيتعرضوفّ
لمواقف ّكاقعية ّمن ّخالؿ ّالمحاكاة ّتقدـ ّلهمّ
بطريقه ّمشابهة ّلما ّيتعرضوف ّله ّ ّفي ّحياتهمّ
العمليةّالواقعيةّ ّ.
كجاءت ّنتيجة ّهذق ّالدراسة ّفي ّاالتجاق ّالمتوقعّ
الذم ّخطته ّمعظم ّالدراسات ّالتي ّهدفت ّالىّ
تقصي ّأثر ّ ّالمحاكاة ّالحاسوبية ّفي ّاكتسابّ
المفاهيم ّالعلميةّ ،كتعديل ّالتصورات ّالبديلةّ
المتعلقة ّبهاّ ،كمعالجة ّصعوبات ّتعلم ّالمفاهيمّ
العلمية ّفي ّموضوعات ّمختلفة ّكمن ّهذقّ
الدراسات(ّ ّ :الجاسم9002ّ ،؛ ّالمومني 9002ّ ،؛ّ
Ozmen, 2008؛ ّأبوماضي9000ّ ،؛ ّالدكحاني9009،؛ّ
Renken & Nunez, 2013; Han-Chin & Hsien,

ّ.)2011كجميعّهذقّالدراساتّأثبتتّتفوؽّطريقةّ
المحاكاة ّالحاسوبية ّعلى ّالطرؽ ّالتقليدية ّفيّ
تدريس ّالمواد ّالعلميةّ ،كفي ّتغيير ّالتصوراتّ
البديلة ّالتيّيحملهاّالطلبةّكتشيعّلديهمّ ّ.كهذاّ

يؤكد ّالدكر ّالفاعل ّااليجابي ّالذم ّتلعبهّ
المحاكاةّالحاسوبيةّفيّتدريسّالعلوـّ.كهذاّماّ
أكدته ّالنتيجة ّالتي ّتوصلت ّلها ّدراسة ّرنكينّ
كنينز ّ(ّ )Renken and Nunez, 2013كالتي ّتشيرّ
إلىّعدـّكجود ّفرؽّداؿّبينّالتدريسّباستخداـّ
المحاكاة ّالحاسوبية ّكالتدريس ّبالتجريبّ
العملي ّفي ّتغيير ّالمفاهيم ّالبديلة ّالمرتبطةّ
بتجربةّالبندكؿّالبسيطّ،كهذقّالنتيجةّتشيرّإلىّ
أفّ ّدكر ّالمحاكاة ّالحاسوبية ّال ّيقلّ ّعن ّدكرّ
التجريب ّالعملي ّفي ّمساعدة ّالمتعلمين ّعلىّ
الفهم ّالصحيح ّللمفاهيم ّالعلمية ّكاستيعابهم ّلهاّ
بشكلّسليمّ.ككذلكّماّتوصلتّلهّنتائجّدراسةّ
يونلو ّكدككم ّ(ّ )Unlu & Dokme, 2011من ّأفّّ
الجمع ّبين ّالمحاكاة ّالحاسوبية ّكاألنشطةّ
المختبرية ّيساعد ّفي ّزيادة ّاكتساب ّالمتعلمّ
للمفاهيم ّالعلمية ّبشكل ّأكبر ّإحصائياّ ّمنّ
األنشطة ّالمختبرية ّكحدهاّ ،كما ّبيّنت ّأف ّبيئاتّ
المختبراتّكأجهزةّالكمبيوترّهيّمكملةّلبعضهاّ
البعضّ ،كال ّيمكن ّتفضيل ّكاحد ّعلى ّآخر ّفيّ
تدريسّمفاهيمّالكهرباءّالبسيطةّ ّ.
كهكذا ّجاءت ّنتيجة ّهذق ّالدراسة ّلتضيف ّرصيدّاّ
معرفيّا ّجديدّا ّإلى ّما ّأضافته ّالدراسات ّالسابقةّ
يتمثل ّبالكشف ّعن ّطائفة ّكبيرة ّمن ّالتصوراتّ
البديلة ّللمفاهيم ّالفيزيائية ّالمتعلقة ّبالحركةّ
الدكريةّ،كمؤكدةّبدكرهاّعلىّأهميةّالمحاكاةّ
الحاسوبيةّفيّمساعدةّالمتعلمينّعلىّفهمّأفضلّ
للمفاهيم ّالعلمية ّمن ّخالؿ ّإثباتها ّنجاح ّهذقّ
الطريقةّفيّتصحيحّفهمّالطلبةّلهذقّالمجموعةّ
المهمة ّمن ّالمفاهيم ّالمتعلقة ّبموضوع ّرئيسيّ
كأساسي ّفي ّالفيزياءّ ،كهي ّمفاهيم ّتتصفّ
بالتجريد ّكالتعقيد ّكيجد ّالطلبة ّصعوبة ّفيّ
فهمها ّكاستيعابهاّ ،كينشأ ّلديهم ّالكثير ّمنّ
التصورات ّالبديلة ّأثناء ّمحاكلتهم ّفهم ّهذقّ
المفاهيم ّالمجردة ّمن ّخالؿ ّالكتاب ّالمقررّ
كالطريقةّالركتينيةّفيّالتدريسّ ّ.
كتختلف ّالدراسة ّفي ّهذق ّالنتيجة ّمع ّنتيجةّ
دراسة ّ ّتومشو ّ(ّ )Tomshaw, 2006التي ّأظهرتّ
عدـّكجود ّفركؽ ّدالة ّإحصائياّ ّفيّتعزيز ّالفهمّ
الصحيح ّللمفاهيم ّالفيزيائية ّتعزل ّللتدريسّ

بالمحاكاة ّالحاسوبيةّ ،ككذلك ّتختلف ّمعّ
دراسةّالوسيوسّكلوكّككيمّ & (Aloysius, Loo
)ّ Kim, 2013في ّنتيجتهاّالمتعلقة ّبقانوف ّنيوتنّ
الثالثّ ،كتتفقّمعهاّفيّنتيجتهاّالمتعلقةّبقانوفّ
نيوتنّاألكؿ؛ّحيثّأشارتّنتائجّهذقّالدراسة ّإلىّ
أنه ّطرأ ّتحسن ّكبير ّعلى ّفهم ّالطالب ّلقانوفّ
نيوتن ّاألكؿ ّبأثر ّالتدريس ّبالمحاكاةّ
الحاسوبيةّ ،في ّحين ّال ّتوجد ّفركؽ ّدالّة ّبينّ
المجموعتينّالضابطةّكالتجريبيةّفيّفهمّقانوفّ
نيوتنّالثالثّتعزلّلطريقةّالتدريسّ .
كفيما ّيتعلق ّبمتغير ّالجنسّ ،فكشفت ّنتائجّ
الدراسةّككماّهوّمبينّفيّالجدكؿّ(ّ)2عنّعدـّ
كجود ّفركؽ ّدالّة ّإحصائياّ ّعند ّمستول ّالداللةّ
(ّّ)αّ=0,02بينّالمتوسطاتّالحسابيةّإلستجاباتّ
أفراد ّعينة ّالدراسة ّعلى ّاختبار ّالكشف ّعنّ
التصورات ّالبديلة ّالبعدم ّتعزل ّلمتغيرّ
(الجنس)ّ .كهذق ّالنتيجة ّتقتضي ّقبوؿ ّالفرضيةّ
الصفرية ّالمتعلقة ّبمتغير ّالجنس ّكالتي ّتشيرّ
إلى ّعدـ ّكجود ّفركؽ ّدالة ّبين ّالذكور ّكاالناثّ
في ّتعديل ّالتصورات ّالبديلة ّالي ّيحملونها ّفيّ
أذهانهمّ ،كعدـ ّتفوؽ ّأم ّطرؼ ّعلى ّاآلخرّ
كتساكيهمّفيّتعديلّالتصوراتّالبديلةّالموجودةّ
لديهمّبأثرّطريقةّالتدريسّ .
كيرجع ّالباحثاف ّهذق ّالنتيجة ّإلى ّأف ّكالّ
الجنسين ّالذكور ّكاإلناث ّمن ّبيئة ّدراسيةّ
متشابهة ّإلى ّحدّ ّكبير؛ ّفاإلناث ّكالذكور ّلهمّ
نفس ّالمناهج ّالدراسيةّ ،كنفس ّظركؼ ّالمدارسّ
كتجهيزاتهاّ ،األمر ّالذم ّينعكس ّعلى ّتقاربّ
مستواهم ّالدراسي ّكاستيعابهم ّللمفاهيم ّالعلميةّ،
كبالتاليّعدـ ّكجود ّفركؽ ّيعتد ّبها ّفيماّبينهمّ.
كتتفقّهذقّالنتيجةّمعّدراسةّ(ّ،)Bayraktar, 2009
التي ّأشارت ّنتائجها ّإلى ّعدـ ّكجود ّفركؽ ّدالّةّ
إحصائياّ ّفي ّشيوع ّالتصورات ّالبديلة ّتعزلّ
للجنسّ .كنظرّا ّللعالقة ّالوثيقة ّبين ّتحصيلّ
الطالب ّكفهمه ّالصحيح ّللمفاهيم ّكاكتسابه ّلهاّ
بصورة ّسليمةّ ،فاننا ّنستطيع ّأف ّنربط ّهذقّ
النتيجة ّأيضّا ّمع ّنتيجة ّدراسة ّالديك ّ(ّ)9000
التي ّكشفت ّعن ّعدـ ّكجود ّفركؽ ّجوهرية ّفيّ
التحصيل في ّالفيزياء ّكاتجاهاتهم ّنحوها ّلدلّ

طلبة الصف الحادم عشر العلمي ّ ّفي ّفلسطينّ
تعزل للجنسّ ّ.
التوصيات
بناءّ ّعلى ّالنتائج ّالتي ّتوصلت ّإليها ّالدراسةّ
يوصيّالباحثافّباآلتيّ :
ّ .0ضركرة ّاالهتماـ ّبالكشف ّالمبكرعنّ
التصوراتّالبديلةّالشائعةّلدلّالطلبةّعندّ
تدريس ّالموضوعات ّالجديدةّ ،من ّخالؿّ
تقنينّاختباراتّتشخيصيةّللكشفّعنهاّفيّ
مادةّالفيزياءّ،قبلّدراسةّالطالبّلها.
ّ .9توسيع ّتطبيق ّالبرمجية ّلمعرفة ّأثرهاّ
في ّتصحيح ّالمفاهيم ّالبديلة ّكاكتسابهاّ
لدل ّعينات ّجديدة ّمن ّالطلبة ّفيّ
محافظاتّمختلفةّ،كضمنّبيئاتّاجتماعيةّ
مختلفة.
ّ .2عقد ّدكرات ّتدريبية ّلمعلمي ّالفيزياءّ،
للتعرؼ ّعلى ّمزايا ّالمحاكاة ّالحاسوبيةّ،
ككيفية ّإعدادها ّكتوظيفها ّفي ّتعديلّ
التصوراتّالبديلةّلدلّالطلبةّ.
ّ .2إجراء ّمزيد ّمن ّالدراسات ّلمعرفة ّأثرّ
استخداـ ّبرامج ّالمحاكاة ّالحاسوبية ّفيّ
تعديل ّالتصورات ّالبديلة ّلدل ّالطلبة ّفيّ
مراحل ّتعليمية ّمختلفةّ ،كفي ّموضوعاتّ
فيزيائيةّمختلفةّ،كمباحثّعلميةّمختلفة.
ّ .2إجراء ّدراسات ّتحليلية ّلمعرفة ّأسبابّ
شيوع ّالتصورات ّالبديلة ّللمفاهيمّ
الفيزيائية ّلدل ّالطلبة ّفي ّمختلفّ
الموضوعات ّالفيزيائية؛ ّلتالفيها ّكالحدّّ
منّشيوعها.
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زيتوفّ ،كماؿ ّ(ّ .)9009تدريس ّالعلوـ ّللفهمّ
رؤيةّبنائيةّ.القاهرةّ:عالمّالكتبّ .
زيتوفّ ،كماؿ ّ(ّ .)9002تكنولوجيا ّالتعليم ّفيّ
عصر ّالمعلومات ّكاالتصاالتّ .القاهرةّ :عالمّ
الكتبّ .

الناقةّ ،صالح ّ(ّ .)9000فعالية ّخرائط ّالمعلوماتّ
في ّتعديل ّالتصورات ّالبديلة ّلمفاهيم ّالضوءّ
لدل ّطالب ّالصف ّالثامن ّاألساسيّ .مجلةّ
الجامعة ّاإلسالمية ّ(سلسلة ّالدراساتّ
االنسانية)ّ .002-20،)9(02ّّ،

الشربينيّ ،زكريا ّ(. (0222اإلحصاء ّكتصميمّ
التجارب ّفي ّالبحوث ّالنفسية ّكالتربويةّ
كاالجتماعيةّ .القاهرةّ :مكتبة ّاألنجلوّ
المصريةّللنشرّكالتوزيع.

النجدمّ ،أحمد ّكعبدالهادمّ ،منى ّكراشدّ ،عليّ
(ّ .)9002طرؽ ّكأساليب ّكاستراتيجيات ّحديثةّ
في ّتدريس ّالعلوـّ .القاهرةّ :دار ّالفكرّ
العربيّ .

عبدالهادمّ ،نبيل ّ(ّ .)9002سيكولوجية ّاللعبّ
كأثرها ّفي ّتعلم ّاألطفاؿ.عمافّ :دار ّكائلّ
للنشرّكالتوزيعّ .

الهرشّ ،عايد ّكالغزاكمّ ،محمد ّكمفلحّ ،محمدّ
كفاخورمّ ،مها ّ(ّ .)9009تصميم ّالبرمجياتّ
التعليمية ّكإنتاجها ّكتطبيقاتها ّالتربويةّ.
عمافّ :دار ّالمسيرة ّللنشر ّكالتوزيعّّ
كالطباعةّ .

غانمّ ،خالد ّعبد ّالمؤمن ّ(ّ .)9000أثر ّبرنامجّ
محوسب ّبالخرائط ّالمفاهيمية ّفي ّمعالجةّ
صعوبات ّتعلم ّالفيزياء ّلطالب ّالصف ّالحادمّ
عشرّ .رسالة ّماجستيرّ ،غزةّ ،الجامعةّ
االسالميةّ .

كزارة ّالتربية ّكالتعليم ّ(ّ 9000أ)ّ .دليل ّالمعلمّ
لمادة ّالفيزياء ّللصف ّالحادم ّعشرّ .سلطنةّ
عماف.

عودةّ،احمدّ(ّ.)9000القياسّكالتقويمّفيّالعمليةّ
التدريسيةّ.األردفّ،إربدّ:دارّاألملّ .

قطيطّ ،غساف ّكالخريساتّ ،سمير ّ(ّ.)9002
الحاسوب ّكطرؽ ّالتدريس ّكالتقويمّ .عمافّ:
دارّالثقافةّللنشرّ .

كزارةّالتربيةّكالتعليمّ(9000بّ)ّ .كتابّالطالبّ
لمادة ّالفيزياء ّللصف ّالحادم ّعشرّ .سلطنةّ
عمافّ .

أثر اشتخداً احملاكاة احلاشوبية يف تعدين التصورات الفيسيائية البديمة املتعمقة باحلركة الدورية

ّ9002ّ،ّإبريل9ّّعدد00ّمجلد
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