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 الملخص

حيدد  فددي محافظددة معددان  رات معلمددي الفيزيدداء حددول اسددتخدام برمجيددات المحاكدداة هدددفت الدراسددة الكنددف عددن تصددو  

 تدم    معدان تربية وتعليم منطقدة ةمن مديري ومعلمة ا  معلم (13)نت عينة الدراسة من تكو   وقد  هج ما قبل التجريبمنال اسُتخدم

 النظرية المو حدة لقبولاعتمادَا على  اتطويره تم   تيفقرة  ال( 13)من  ةنالمكو   أداة الدراسةجابة عن فقرات إلل قصديا  اختيارهم 

 ≥ αوجدود فدروذ ذات داللدة إحصداجية عندد مسدتول الداللدة ) نتداجج الدراسدةظهدرت أحيد   .(UTAUTالتكنولوجيا ) واستخدام

(  بددين المتوسددطات القبليددة والمتوسددطات البعديددة لتصددورات المعلمددين السددتخدام برمجيددات المحاكدداة كدد داة تدددري  فاعلددة 0...

( ولصدددالل المتوسدددطات االجتمددداعي  والتددد ثير  تبعدددا ألبعددداد التصدددورات ) األداء المتوقدددت  الجهدددد المتوقدددت  التسدددهيالت المتاحدددة 

( لتصدددورات α ≤ ...0عددددم وجدددود فدددروذ ذات داللدددة إحصددداجية عندددد مسدددتول الداللدددة)بعديدددة فدددي إجمدددالي األداة وأبعادهدددا  و ال

 ≥ αوجدود عالقدة ذات داللدة إحصداجية عندد مسدتول الداللدة )  و االجتمداعي  للندوع  المحاكداة تبعدا   المعلمين الستخدام برمجيدات

 (  لتصورات معلمي الفيزياء الستخدام برمجيات المحاكاة الجاهزة ك داة تدري  فاعلة بممارستهم التعليمية.0...

 .الكلمات المفتاحية: التصورات  برمجيات المحاكاة  معلمي الفيزياء

Abstract 

This study aimed to reveal the perceptions of teachers of physics in Ma'an Governorate of 

using simulation programs as an effective teaching tool. It also studied the relationship 

between the perceptions of these teachers and their pedagogical practices. This study used the 

descriptive methodology where the sample consisted of (31) male and female teachers from 

the Directorate of Education of Ma'an. Purposive sample was selected to participate in a 

questionnaire that consisted of (37) items. This questionnaire was adapted based on Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT(. 
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The findings indicated that there were statistically significant differences at (α ≤ 0.05) 

between the pretest and posttest scores of teachers' perceptions of using simulation programs 

as an effective teaching tool according to the: expected performance, expected effort, 

available facilities and social influence. The difference was in favor of the posttest means of 

the total tool and its dimensions. 

There were no statistically significant differences at (α ≤ 0.05) of teachers' perceptions of 

using simulation programs due to gender. 

In general, there was a statistically significant relationship at (α ≤ 0.05) between the 

perceptions of  teachers of using simulation programs as an effective teaching tool and their 

pedagogical practices. 

 

Key words: perceptions, simulation programs, teachers of physics  

 

 

 مقدمةال

قدد حظدي ف بدأ النظام التعليمي ي خذ صيغ ا جديدة في مجاالته ووسداجله  وأصدبل التعلديم المسدتمر مطلب دا ًدروري ا لقد 

مهدارات ومعلومدات الكتسداب المختبر المدرسي باهتمام كبيدر مدن قبدل التربدويين لمدا لده مدن دور كبيدر فدي مسداعدة المتعلمدين 

ه عددددد  رفددددة فددددي الحيدددداة العمليددددة. وقددددد تطبيددددذ المع وتسدددداعد علددددى   وتكددددوين اتجاهددددات وميددددول تخدددددم أهددددداف تدددددري  العلددددوم

سدم العدام لشنندطة القاجمدة علدى أسد  المالحظدة والتجدارب إلطدار تددري  العلدوم الطبيعيدة  اإ( في 2003) Trumperترمبر

ثددارة األسددجلة أل( ب ندده مكددان لتطددوير ا3..1هللا )ويعتبددره عطدداالتددي تددتم مددن قبددل الطددالب   ن المنددكلة ليسددت حيدد  إ فكددار واا

مدن الصدعب . وبهذا فإنده اولكن حل هذه المنكلة وطبيعته ال يقل اهمية عنه  وحدها ذات األهمية البالغة في التجربة العلمية

جراء التجارب.تخيل تعل    م العلوم دون استخدام المختبرات واا

المختبددر المدرسددي مددن قبددل معلمددي العلددوم يواجدده صددعوبات ومعيقددات منهددا: تزايددد أعددداد الطلبددة فددي  ن اسددتخدامإإال 

ًافة إلى عدم توفر األجهزة بالعدد المطلوب  األمر الذي يحدول دون تطبيدذ التجدارب المخبريدة مدن قبدل إلبا الصف الواحد 

التعلديم  مطلدب دعم مختبدر العلدوم المدرسدي فدي تحقيدذلد جياسدتثمار التقددم التكنولدو  ال ُبد  منلذلك  .(3111  ناالطلبة )عدو 

 تحصدديل لرفددت مسددتول ؛سددتغالل األمثددلالعددن طريددذ اسددتخدام الحاسددوب فددي الددتعلم والتعلدديم واسددتغالل برمجياتدده ا  المسددتمر

الددتعلم )بنددي  وتثيددر دافعيددة الطلبددة نحددو  الطلبدة مددن خددالل برمجيددات المحاكدداة التعليميددة التددي تددوفر الوقددت والجهدد علددى المعلددم

 . (3..1حمد 

ُتعددد المحاكدداة نمط ددا مددن أنمدداط التعلدديم والددتعلم المعددزز بالحاسددوب  وهددي طريقددة فع الددة فددي عمليددة التعلدديم  حيدد  يددتم 

بعدد ذلدك يدربط بدين  التعليم هنا في بيجة التعليم باإلكتناف؛ فالمتعلم يسير من نقطة ألخرل من خالل األمثلة التدي ينداهدها 
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سدتنتا  المطلددوب لددم يكددن إال بالتددالي فددإن وصدول المددتعلم إلددى االيسددتنتج تفسدير الحقيقددة العلميددة التدي ندداهدها. و هدذه النقدداط ل

ف ر للمتعلمددين وسدديلة  دداهي تقليددد لظدداهرة علميددة أو نظددام  بحيدد  تددو   ً نتيجددة إدراكدده للعالقددة بددين السددبب والنتيجددة  والمحاكدداة أي

 (.  1..1ت الحركية دون مخاطرة أو تكاليف باهظة )الفار مهمة من وساجل التدريب على اكتساب المهارا

الفيزيداء بالتقنيدة  مندروع تعلديم عددأ فقدد  ومدن منطلدذ أهميدة اسدتخدام برمجيدات المحاكداة فدي تددري  العلدوم الطبيعيدة؛

 University of)لدورادوو ك فدي جامعدة فريدذ رهالدذي طدو   - ) PhET Physics) (Education Technology"فيدت" )

Colorado). ؛  وعلدوم األر  واألحيداء  والكيميداء  الفيزيداء فدي حاسدوبية محاكداة بدرامج - األمريكيدة الواليدات المتحددة فدي

مسداعدة  ًدافة إلدىإلاليوميدة  با الحيداة بظدواهر متحركدة تدرتبط رسدومات تصدميم خدالل مدن نحدو الدتعلم الطلبدة دافعيدة لزيدادة

برمجيدات  م متُصد ولقدد .اإللكتدرون منداهدة مثدل الطلبدة لددل مرجيدة بجعلهدا يداءالفيز  فدي المعقددة فهدم النمداذ  علدى الطلبدة

. تحميلهدا قبدل الطلبدة مدت التصداميم هدذه تجريدب تدم  و  العلدوم  فدي متخصصدين قبدل مدن المحاكداة الموجدودة علدى موقدت "فيدت"

 ت؛عدد  أُ  محاكداة كدل أن ة إلدىًدافإلبا. نترندتإلتصدال باإلإلدى ا الحاجدة دون ز جهدا أي   فدي تحميلهدا يمكن للمستخدم ي ح

  درسده يناسدب مدا الختيدار الحريدة للمعلدم لتعطدي متنوعدة تعليميدة سدياقات فدي اسدتخدامها مسدتقلة؛ يمكدن تعليمية أداة لتكون

ن الموقدت يدوفر هدذه إوة علدى ذلدك فد(. وعدال1.32المدزروع  و  )المسدعودي مالحصدة الصدفية ومختبدر العلدو  فدي واسدتخدامها

ددوعات إوفر الجهددد علددى المعلددم العربددي فددي ة منهددا اللغددة العربيددة  ممددا يددالتجددارب بلغددات عددد يجدداد أداة تدددري  فاعلددة للمًو

 العلمية في موقت واحد.

هدي تفيدد المعلمدين و  ن معرفة المعلمين واطالعهم على المستحدثات التقنية  تساهم في زيادة فرص استخدامهم لهدا.إ

 عبددد دراسددة . فبهددذا الصدددد هدددفتبرمجيددات المحاكدداةيهم والتددي منهددا أغددرا  التدددري  لتددوفير الوقددت والعندداء علدد فددي

واتجاهداتهم  التعلديم بالمسدتحدثات التقنيدة فدي مجدال العلدوم معلمدي وعدي مددل علدى الوقدوف إلدى مصدرفدي   (2000)المجيدد

 بلغدت حيد  ة التقنيد المعلمدين بالمسدتحدثات وعدي درجدة فدي واًدل تددن    وجدود نتداجج دراسدته عدن فكندفت نحدو اسدتخدامها 

 بدرامج كاندت ( أنده إذا1..1ويرل النجار)  .(% 30بد ) الكفاية المحددة حد عن تقل نسبة وهي ( %0..5 ( الوعي نسبة

 تندكل للمدرسدين التددريب بدرامج نإفد المهدن  جميت في واقعة و كذلك حقيقة  من الًروريات الالزمة الخدمة أثناء التدريب

البح  فدي تصدورات كما أن  والتقني. المعرفي في المجال ارع الكبير للتطورات التي تحصل نظرا  للتس إلحاحا ؛ أكثر ًرورة

لوجدود  ؛نترندت فدي التعلديم وأهميتهدا أهدم مدن معرفدة التطبيقدات التدي توفرهدا هدذه الندبكة فدي التعلديمإلالمعلمدين نحدو اسدتخدام ا

  بندي دومديو  الندناذعدم الوعي ب همية هدذه التقنيدة)  نترنت في التعليم؛ يرجت إلىإلعزوف من قبل المعلمين عن استخدام ا
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المحاكدداة بعددد  برمجيددات السددتخداممعددان  محافظددة معلمددي الفيزيدداء فددي الدراسددة لقيددا  تصددوراتهددذه  جدداءتلددذلك  ؛(.1.3

 لعلميددة ال فددي تخيفددف عددبء مسددصولية توصدديل المعرفددة اوعددر  دورهددا الفع دد  وتدددريبهم علددى كيفيددة توظيفهددا  تعددريفهم عليهددا

 .بصورتها الصحيحة لطلبتهم

 منكلة الدراسة 

ه يقددت علددى كاهددل المعلددم مهددام جديدددة  وهددذا نددإم المعددزز بالحاسددوب فمدداط التعلدديم والددتعل  أني نمددط مددن أعنددد اسددتخدام 

قدد ف. ب على مهارات محددة الستخدام المستحدثات التقنيدة بمهدارة وكفداءة عاليدة فدي العمليدة التعليميدةيتطلب من المعلم التدر  

  الجهندددي ؛1..1  ( الصدددم3..1  بندددي حمدددد ؛3..1  الرصددداعي ؛1..1  المصدددطفى) :مثدددلالدراسدددات ركدددزت غالبيدددة 

ولدم  تحصديل الطلبدة  فديبرمجيدات المحاكداة اسدتخدام  أثدرعلدى  (1.30  أبدو زندط ؛1.32  والمدزروع  المسدعودي ؛1.31

عددن رات معلمددي الفيزيدداء ستقصدداء تصددو  ذه الدراسددة الجدداءت هددوبالتددالي تعددالج أسددباب ندددرة اسددتخدامها فددي الغرفددة الصددفية. 

بموقددددددت جامعددددددة  عددددددر  ننددددددرة تعريفيددددددةبعددددددد   معددددددانفددددددي محافظددددددة  كدددددد داة تدددددددري  فاعلددددددة برمجيددددددات المحاكدددددداةسددددددتخدام ا

  وتعريبهدا  يدة تطويرهداكانماا و   الذي يتًمن برمجيات محاكاة في مواًيت الفيزياء  (University of Colorado)كولورادو

 تدريسيا . واستخدامها

 :الدراسةأهمية 

  أهمية الدراسة فيما ي تي: تتحدد

كيفية التغلب على المنكالت التعليمية التي تواجه معلمي  إلىلفت نظر المعلمين وراسمي السياسات التربوية  .3

 الفيزياء في استخدام  المختبرات المدرسية من خالل المستحدثات التقنية كبرمجيات المحاكاة.

مين باستخدامهم لسياسات التربوية ومخططي المناهج بمصنرات تقييمية عن تصورات المعلإمداد راسمي ا .1

 لتصخذ بعين االعتبار عند تطوير المناهج. ؛برمجيات المحاكاة
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 :ةالهدف من الدراس

  داة تددري  فاعلدةأتهدف هذه الدراسة الكنف عن تصورات معلمي الفيزياء حول استخدام برمجيات المحاكاة بكونها 

  مدددن خدددالل بممارسددداتهم التعليميدددةكددد داة تددددري  فاعلدددة برمجيدددات المحاكددداة  السدددتخدامعالقدددة تصدددورات معلمدددي الفيزيددداء عددن و 

 اإلجابة عن األسجلة اآلتية:

 ؟ معانفي محافظة ك داة تدري  فاعلة رات معلمي الفيزياء الستخدام برمجيات المحاكاة تصو  ما  .3

  تبعا  معانفي محافظة ك داة تدري  فاعلة  برمجيات المحاكاةدام رات معلمي الفيزياء الستخل تختلف تصو  ه .1

 للمعلم ؟ االجتماعي  لمتغير النوع 

بممارساتهم  الجاهزة ك داة تدري  فاعلة برمجيات المحاكاة الستخدامرات معلمي الفيزياء ما عالقة تصو   .1

 التعليمية ؟

المعالجات اإلحصاجية المستخدة و وصدذ وثبات أداة الدراسة  تتحدد نتاجج الدراسة بطريقة اختيار العينة  :حدود الدراسة

 لإلجابة عن أسجلتها.

 :مصطلحات الدراسةالتعريفات اإلجراجية ل

 ستسدتخدمالتي  ستبانةالاألبعاد األربعة األولى من أبعاد اعن فقرات  جابة المعلمينإمن خالل  الدرجة المقاسةرات : التصو   •

 ك داة للدراسة.  

 على الرابط .(University of Colorado)لة على موقت جامعة كولورادوحم  امج المحاكاة المُ برا :المحاكاةبرمجيات  •

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics 

 اسات السابقة:والدر  األدب النظري

ه أو ما نابهه  لي أتى بمثأالفعل "حكي"  فيقال حكي النيء حكاية  بكلمة "محاكاة " تعنى  برمجيات المحاكاة: هومفم
 (.3113 والمًارع يحكي أي ينابه و يماثل  وحاكاه أي نابهه في القول والفعل أوغيرهما )مجمت اللغة العربية 

( المحاكدداة  فددي الموسددوعة العربيددة لمصددطلحات 1.33أبددو ماًددي )ي ليدده فددالمنددار إ (3..1ف صددبري )ر  عددوقددد 

ب نهددا نمددوذ  لموقددف مددن المواقددف الواقعيددة. وُيسددند لكددل مددن يسدداهم فيهددا دور خدداص محدددد يواجدده فيدده "التربيددة والتكنولوجيددا 

 . "قدرارات المناسدبةظروف صعبة معينة وعليه أن يقدوم بتقدديم الحلدول للمندكالت التدي تواجهده فدي هدذه الظدروف أو اتخداذ ال

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
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الطلبة إلى العالم الدواقعي الدذي يصدعب تدوفيره للمتعلمدين  "طريقة أو أسلوب تعليمي يستخدمه المعلم عادة لتقريب وهي أيًا  

)المندار  (1..1ف خمدي  )يعر  بينما  (.1.0ص  3..1 وسرحان  ؟  البنرية" )استيتية الخطورة بسبب التكلفة المادية أو

حقيقيددة   كمددا هددو  ةبددر أو حدددثا أو تج اب نهددا بددرامج حاسددوبية تحدداكي موقفدد ( برمجيددات المحاكدداة  " 1.31ليدده فددي الجهنددي  إ

ننطار النووي والتجدارب العلميدة  وهدذه البدرامج توجده الطالدب نحدو اكتنداف المعلومدات الالحال في محاكاة قيادة السيارات وا

برمجيات تسعى إلى تقليدد الواقدت بمدا فيده مدن ظدواهر " ( 319  ص.3..1عبود)  هافكما عر  ."المطلوبة ألداء مهمة معينة 

نمددوذ  ب نهددا ( 1.33) بددو ماًدديأ في مقابددل تعريددفدد " .طبيعيددة أو تجددارب مخبريددة   أو حركددات رياًددية أو أنمدداط عددي 

 يمكدن لمدا مندابهة نتداجج ويعطدي المسدتخدم ألوامدر يسدتجيب هدذا النمدوذ و  الحاسدوب باسدتخدام الواقدت طيبسديعمدل علدى ت

 بواسدطة للطلبدة تعدر  الواقدت تحداكي نمداذ  خدالل مدن جديددة معدارف المدتعلم إلكسداب ويهددف العملدي الواقدت فدي تطبيقده

 .  .الحاسوب

 :لبرمجيات المحاكاةأربعة أنواع ( Many, 1987& Lockard ) لوكارد ومانيحدد  برمجيات المحاكاة: نواعأ

ء ماديددة بغددر  اسددتخدامها أو التعددرف علددى طبيعتها مثددل اة بمعالجددة أندديمحاكدداة فيزياجيددة: يتعلددذ هددذا النددوع مددن المحاكددا -3

 قيادة الطاجرات.

حيدد  يهدددف هددذا النددوع مددن المحاكدداة إلددى تعلددم الخطددوات بهدددف تطددوير مهددارة أو نندداط للتصددرف فددي محاكدداة إجراجيددة:  -1

 موقف معين مثل التدريب على خطوات تنغيل آلة.

اع: للمتعلم في هذا  -1 النوع من المحاكاة دور أساسي حي  يكمن دوره في اكتناف استجابات مناسدبة لمواقدف محاكاة أًو

 خالل تكرار المحاكاة.

ويجدب عليده هندا أن يالحدظ ويدربط  خارجيدا   ومجربدا   ر المدتعلم مراقبدا  ا في هدذا الندوع مدن المحاكداة فيعتدأم محاكاة معالجة: -2

 .(1..1)الفار العالقات  ومن ثم يتعلم باالكتناف الحر

ننمدا بعموميتهدا فد  لدي  العناصدر مدن مجموعدة مدنبرمجيدات المحاكداة  تتكدونوبدذلك  )أبدو ماًدي كمدا  ي جميدت أنواعهدا واا

 القواعددوتندتمل علدى  الحاسدوب خدالل مدن الحقيقدي للموقدف إيًداحا   أو تبسديطا   أو تجريددا   لمث ديُ  نمدوذ  ب نهدا  (1.33

 القرارات. على التعقيب طريقةو  الراجعة التغذيةيها فويقدم  تفاعللل سيلةو تعمل ك  النموذ  سلوك تحكم التي )القوانين(

  ليده فدي اندتيوةر إ)المندا( Gagne, 1965صفات رجيسة لنمط كمدا أندار اليهدا جانييده )تها تنتمل على فوبالتالي 

ديل اإ  مدن مثدل:( .1.3 وعليان  التدي تحدد  فدي  لعمليداتعدادة عدر  الموقدف مدن الحيداة العمليدة مدت المحافظدة علدى تًو
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تاحدة الفرصدة للمسدتخدم عهذا الموقدف  و  مراعداة وجدود قددر مدن الحريدة عندد تصدميم لدى التددريب للدتحكم فدي هدذا الموقدف  و اا

مراعددداة حدددذف األجدددزاء غيدددر المهمدددة مدددن المواقدددف العمليدددة الواقعيدددة بالنسدددبة بتعدددديل بعددد  هدددذه المواقدددف  و  اكي يسدددملالمحددد

 للتدريب.

تكدون أداة  هدذاوبحقذ الهدف الذي صدممت ألجلده  تال بد أن تعمل برمجيات المحاكاة بنكل جيد و ا: تنفيذ المحاكاة الكتروني

وهدذا  تدري  فع الة؛ لذلك البد من العمل على استكناف أسباب فنل بع  نماذ  المحاكاة في تحقيدذ الهددف المخطدط لهدا 

مجموعدة مدن لى أداء هذا الدور بكفاءة البدد أن يتبدت المعلدم وللمساعدة ع تيسر له التعلم يالفنل قد يربك المتعلم بدال من أن 

دددوع تحدددت الدراسدددة  و الت كدددد مدددن فهدددم المتعك (1.32) عزمددديكمدددا ذكرهدددا  الخطدددوات تقدددديم مخطدددط مفصدددل لمدددين للمبددددأ المًو

يًدعها  يجب أن يختبدر المعلدم الخطدة التديت الالزمة لتطبيذ أسلوب المحاكاة  و للموقف المعرو  داخل السيناريو والخطوا

دددت القواعدددد الالزمدددالمبددددأ العلمدددي  و  ختبدددارمنددداركون الال فدددراد أيجدددب اندددراك جميدددت ة و نمددداذ  العمدددل لتطبيدددذ المحاكددداة  و ًو

كتابددة التقريددرمن قبددل المندداركين حتددى يسددتطيت المعلددم أن يحكددم مددن خاللدده مددا إذا كددان المددتعلم قددد المجموعددة فددي المحاكدداة  و 

لطلدب مدن لمحاكداة بدبع  طدرذ التددري  األخدرل  ادعدم أسدلوب اة إلدى فلهدا  إًدا لمديص المبددأ العلالحظ التجربة و استخ

حدال الوقدوع فدي مندكلة يجدب ًافة التحسينات   و إمر يستدعي ذلك وتنجيعهم على ذا كان األإالمتعلمين إًافة التعديالت 

دددت مدددوجز للخبدددرة المنحصدددلة  وأخيدددرا  إ تعمددديم  ثدددم اسدددتخالص الحقيقدددة التلخددديص  اليقددداف نمدددوذ  المحاكددداة عدددن العمدددل  وًو

 العلمية.

 وباختصار (Physics Education Technology)"تعلم الفيزياء بالتقنية  "منروع  

 من رو  ط  و https://phet.colorado.edu نيةابرمجيات محاكاة تفاعلية ممتعة ومج موقت يوفر هو: (PhET) "فيت" 

رمجيات بعمل فيه ويتم  األمريكية. الواليات المتحدة في(  University of Colorado ) كلورادو في جامعة ذفري قبل

نترنت أو تحميلها على جهاز الكمبيوتر الخاص إليمكن تنغيلها عبر او (  HTML5المحاكاة باستخدام )جافا  فال  أو 

جامعة الملك سعود في المملكة العربية  –وير العلوم والرياًيات ون مركز التميز البحثي في تطاتعولقد بالمعلم أو المتعلم.

ترجمة البرمجيات العلمية الموجودة على الموقت . في  " University of Colorado"مت جامعة كلورادو  -السعودية 

  (.1.32 والمزروع   )المسعودي

علددم األساسددية لدددل المددتعلم كالمالحظددة  تسددهم برمجيددات المحاكدداة الموجددودة علددى موقددت "فيددت" فددي تنميددة عمليددات ال

والقيا  واالستنتا   كما وتساعدهم في تنمية عمليات العلم التكاملية مثل التعامل مت المتغيرات وحدل المندكالت  وذلدك مدن 

https://phet.colorado.edu/
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ل وعلى إدراك خالل تقديمها للخبرات المهارية القريبة جدا من الخبرة المبانرة؛ وبالتالي تنمو لديهم القدرة على التعليل والتحلي

 بالمميزات اآلتية: (PhET) "فيت" موقت ويمتاز العالقات بين االنياء.

حيددداء وعلدددوم االر  ألالفيزيددداء و الكيميددداء وا :وهدددي  كافدددة أندددواع العلدددوم الطبيعيدددةبتعندددى برمجيدددات المحاكددداة فدددي الموقدددت  -3

 لرياًيات .او 

دددوعاتاتن -1 الصدددوت والموجدددات  الندددغل والطاقدددة  الدددديناميكا الحراريدددة  الحركدددة   :ولدددت برمجيدددات المحاكددداة الفيزياجيدددة مًو

 نعاع  الكهرباء والمغناطيسية . إلالظواهر الكمية  الًوء و ا

المرحلة األساسدية و المرحلدة الثانويدة  حي  تنمل كل منالتعليم كافة  "مراحلفيت "تغطي برمجيات المحاكاة على موقت  -1

 . في األردنوكذلك المرحلة الجامعية 

يسددتطيت المددتعلم   و بدقددة عاليددة سدماء التجددارب المددراد اجراصهدداأيمكدن اعتبددار البرمجيددة صددحيفة عمددل عليهددا نددريط يحمددل  – 2

فددالت لفدد رة إلباسددتخدام خاصددية السددحب و االمددتعلم أن يسددتخدمها  مكددندوات التددي يألا مددن خددالل نددريطالددتحكم ببيجددة التجربددة 

 .في أي وقت وأي مكان ولةالتكرار المح للمتعلمعطاء الفرصة إل ؛عادة الًبط للجميتإ الحاسوب  مت وجود خيار 

  .اللغة العربيةعدة لغات منها لموقت بللتصفل امكانية إ -0

 نترنت.إلبحي  يمكن تنغيل البرمجية دون الحاجة لخدمة ا  التحميل الكامل لبرمجيات المحاكاةمكانية إ -5

دوع الدذي يحتاجده دون الحاجدة لتحميدل كافدة أو المعلم تحميل برمجية المحاكاة التي يحتاجها  يمكن -3 الطالب حسدب المًو

   .البرمجيات جميعها

 التحديثات المستمرة على برمجيات المحاكاة الموجودة على الموقت. -9

  الى عدة لغات و من بينها اللغة العربية. توجد خدمة الترجمة لبرمجية المحاكاة -1

 :(UTAUTلتكنولوجيا )ا ستخدامواقبول حدة لالمو  نظرية النموذ  

مكلهم مددن حيدد  تقددب   كدد داة تدددري  فاعلددة  برمجيددات المحاكدداة السددتخدام نيددتم قيددا  تصددورات المعلمددي فددي  انيددة دمجهددالهددا  واا

وهدي جدزء مدن  لهدذه الدراسدة. ((UTAUT "التكنولوجيدا واسدتخدام لقبدول الموحددة النظريدة "اإلعتمداد علدىلدذلك تدم  التددري ؛

 لقبدول الموحددة النظريدة "ديددة التدي حاولدت تفسدير سدلوك المسدتخدمين عندد تعريًدهم لتقنيددات جديدددة. ولعددلالنظريدات الع

التدي تدم تطويرهدا علدى  ) the Unified Theory of Acceptance and Use of Technologيدا )التكنولوج واسدتخدام
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مددن النظريددات والنمدداذ   ا  عدددد احتددوتنهددا  بميددزت عددن تلددك النظريددات والنمدداذ  ت   2003عددام( Venkatesh)فنجددات  يدد

 Theory of Reasoned(TRA))المسدببة نظريدة التصدرفات هدا:ومدن أبرز  الموحددة  كلمدةومدن هندا جداءت   السدابقة لهدا

Action)   التكنولوجيددددا ونمددددوذ  قبددددول ((TAM)Technology Acceptance Model)    الدافعيددددة ونمددددوذ 

((MM)Motivational Model )   المخطدط السدلوك يدةنظر و ((TPB)Planned Behaviour Theory of)    ةنظريدو 

  والنظريدة المركبدة مدن نظريتدي السدلوك المخطدط و نظريدة قبدول  (Innovations of Diffusion(IDT)كدرات)لمبتا ارنتندا

  التكنولوجيا

)Combined Theory of Planned Behaviour/ Technology Acceptance Model) 

C-TPB-TAM))   النخصدية الكمبيدوتر أجهدزة اسدتخدام ونمدوذ ((the Model of PC Utilization (MPCU)  

أن النظريدة هدذه حاولدت  وقدد .Social Cognitive Theory)  ) (SCT ) (Akbar, 2013)ةاالجتماعي دة المعرفي ةنظريالو 

خددرل أوالتدي كاندت قددد وردت فدي نظريدات   الفعلددي االسدتخدامو  االسدتخدامبدين عدددد مدن المتغيدرات التددي تدصثر علدى نيددة  تجمدت

 تتميدز عددن بقيدة النظريدات بتفسديرها لنيددة " التكنولوجيدا واسدتخدام لقبدول الموحددة لنظريددةا" الدبع  أن لبندكل متفدرذ  ويدر 

 (1.30 )الصيفي .بينما ال تفعل بقية النظريات ذلك لتكنولوجيال الفعلي االستخدامو  االستخدام

 TAM( )Technologyقبدول التكنولوجيدا) نمدوذ  (UTAUT)التكنولوجيدا واسدتخدام بدوللق الموحددة النظريدة وتددعم

Acceptance Model  )نمدوذ  عتبدريُ  حيد    3195 عدام قُددم الدذي (TAM  الدذي تدم ) ديفد  ابتكداره مدن قبدل (Davis )

 الدرجي  الهددف ويكمدن  صدالاالت تكنولوجيا قبول األفراد في سلوك مجال وفى تالمعلوما نظم مجال في القوية لنماذ من ا

 (.1.30)الصيفي   والنوايا الداخلي عتقادالا على الخارجيةالستقصاء ت ثير المتغيرات  أسا  توفير يف ( TAM) لنموذ 

  المدركدة االسدتخدامأن قبدول األفدراد للتكنولوجيدا يتحددد بمتغيدرين همدا المنفعدة المدركدة  و سدهولة  النمدوذ  يفتدر 

)الطويددل    ويحددددان مدددل تبنددي تكنولوجيددا المعلومددات فددي أي مصسسددةيددرين يتدد ثران بالعوامددل الخارجيددةبدد ن هددذين المتغ اعلمدد

 ":وهمدا التكنولوجيدا اسدتخدام تخدص التدي للعالقة األسا  بمثابة هما  (TAM) نموذ  في يوجد عامالن آخرانو  .(1.33 

 المنفعدة تندير" حيد   المدركدة والسدهولةالمدركدة  لمنفعةا عاملي على يمبن وكالهما ". الفعلي االستخدام"و  "االستخدام نية

 المدركدة السدهولة مداأ .الدوظيفي األداء يحسدن أنمدن ند نه  للنظدام اسدتخدامه أن الندخص يعتقدد التدي الدرجدة إلدى المدركدة

 صديفيال) "عقلدي جهدد أي مدن خاليدا سديكون معدين لنظدام اسدتخدامه أن الندخص يعتقدد التدي الدرجدة إلدى فتندير سدتخداملال
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ل ت ثير كل من المنفعة المدركدة و سدهولة 1والنكل ) .(1.30  االسدتخدام  التدي تعتبدر المدركدة علدى نيدة  االسدتخدام( يًو

 ستخدام الفعلي.مصنرا لال

 

 

 

 

 (1.30 الصيفي) (TAM( نموذ  قبول التكنولوجيا )3النكل )

األداء )أربعددة متغيددرات أساسددية وهددي:  ( UTAUT) التكنولوجيدداو اسددتخدام ولقددد حددددت النظريددة الموحدددة لقبددول  

تدددتحكم فدددي نيدددة ن المتغيدددرات الثالثدددة األولدددى حيددد  إ. (والتسدددهيالت المتاحدددة االجتمددداعي  المتوقدددت  والجهدددد المتوقدددت  والتددد ثير 

نمدا متغيدر بي  الفعلدي للتكنولوجيدا االسدتخدامعلدى  ا  ُتعتبدر مصندر  االسدتخدامهدذه النظريدة أن نيدة  ترلو   للتكنولوجيا  االستخدام

السابقة فدإن نمدوذ   ةلى المتغيرات األربعإو باإلًافة  .(1.30)الصيفي   الفعلي االستخدامالتسهيالت المتاحة فيتحكم في 

(UTAUT )   :تدصثر فدي وهدذه المدصثرات  .(الطدوعي االسدتخدامالعمدر  الخبدرة  و   االجتمداعي  لندوع ا)يحدد أربعة مصثرات هدي

 . االستخدامغيرات األساسية مت نية المت بينالتي تربط العالقة 

ل الخبددرة علددى غي ددب عامددلددم تُ  ( UTAUT)التكنولوجيدداواسددتخدام و نالحددظ مددن ذلددك أن النظريددة الموحدددة لقبددول  

ن العديددد مددن الدراسددات حيدد  إ  لددم تتطددرذ لهددذا العامددل (TAM) فددي حددين أن نظريددة قبددول التكنولوجيددا  اسددتخدام التكنولوجيددا

( )الصدديفي   UTAUT  و لددذا ًددمنه فنجددات  ًددمن نمددوذ  )االسددتخدامودورهددا اإليجددابي علددى نيددة   الخبددرة ثبددت أهميددةأ

ل النكل )(1.30  ( نموذ  النظرية المو حدة لقبول واستخدام التكنولوجيا.2  و يًو
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 (, 1Venkatesh ,et. al..1)التكنولوجيا واستخدام ( نموذ  النظرية الموحدة لقبول 2النكل) 

 والجهد المتوقت  األداء) المتغيرات: أن -كما نالحظ من النكل -الموحدة لقبول التكنولوجيا  النظريةنموذ  يقترح و 

 بندكل مباندر تدصثر (المتاحدة تالتسدهيال)في حدين أن  االستخدام نية على مبانر بنكل تصثر (االجتماعي   والت ثير المتوقت 

 االجتمداعي  يصثر على العالقدة بدين التد ثير الطوعي  االستخداموأن   تخداماالس نية مت جنب لىإ جنبا   الفعلي االستخدام على

 تعريف المتغيرات الرجيسة األربعة على النحو اآلتي :  و لقد تم   .االستخدامونية 

 اءاألد في مكاسب تحقيذ إلى صديي فو س للتكنولوجيا استخدامهم أن األفراد يعتقد التي الدرجة به ويقصداألداء المتوقت  •" 

 .التكنولوجيا استخدام من المدركة الفاجدة باعتباره هذا إلى ينظر أن أيًا ويمكن الوظيفي 

 .االستخدامالجهد المتوقت ويقصد به سهولة  •

 ويقصد به إلى أي مدل يعتقد األفراد أن اآلخرين يعتقدون أنه ينبغي عليهم استخدام  التكنولوجيا. االجتماعي  الت ثير  •

ات موجدودة لددل الفدرد عتقاد الفرد ب ن البنية التحتية و التقنية الالزمة لددعم التكنولوجيدمتاحة ويقصد بها مدل ا لتسهيالت الا •

 :عدة مجاالت( في UTAUTم نموذ  )ااستخدتم  ولقد . (1.30) الصيفي أو المنظمة.

 Information Technology (IT) in Saudi Arabia Culture and the) :كما في دراسة المعلوماتتكنولوجيا  •
Acceptance and Use of IT). 

 .السعودية الحكومية المنظمات في االجتماعي   لإلعالم العامة العالقات ممارسي تبنى: كما في دراسة اإلعالم •

 ة بواسددطة المصددارفاإللكتروني ددتقددويم تجربددة تطبيددذ الخدددمات المصددرفية ) ة كمددا فددي دراسددةاإللكتروني ددالخدددمات المصددرفية  •

 .(م1.31 -م3..1التجارية العاملة في السودان باستخدام النظرية الموحدة لقبول واستخدام التقنية 

 Applying the UTAUT to Understand Factors Affecting the Use of :تكنولوجيا التعليم كما في دراسة •
EnglishE-Learning Websites in Taiwan. 

 Technology Acceptance by Health Professionals in Canada:An) :الرعاية الصحية كما في دراسة •
analysis with a modified UTAUT model). 

وع الدراسةالدراسات السابقة   :ذات الصلة بمًو

دوع قيدا  تصدورات المعلمدين ومعتقدداتهم حدول تقبلهدا  –ذ المسدل الدذي أجدريفدو  –قليل من الدراسات  قدد تنداول مًو

 لتدري .واستخدامها في ا
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( دراسدددة بعندددوان  العلدددوم والتقنيدددات المعتمددددة علدددى الحاسدددوب وجهدددات Gunstone  &NG 2003,جونسدددتون )ن   و أجدددرل 

فدي  لبرمجيدات الحاسدوب همنظر لمعلمي المرحلة الثانوية للعلوم. فقد ركزت هذه الدراسة على مواقدف المعلمدين نحدو اسدتخدام

سدتبانة التدي ُصدممت حسدب سدلم ليكدارت الخماسدي باإلًدافة االاثنتدين أولهمدا :  مجال التدري . وأما عدن أداة الدراسدة  فهمدا

   واستخدامها في تدري  العلدوم فدي المددار  يةالحاسوب البرامجستبانة ركزت على: أنواع ومدل توافر إلى أسجلة في نهاية اال

فددي  البددرامجلعلددوم  وكيددف تددم  اسددتخدام هددذه التددي وجدددت لتكددون أدوات تربويددة فع الددة فددي مسدداعدة الطددالب لددتعلم ا البددرامجهددذه 

أنواع التنمية المهنية التي يرغب المعلم في الحصول عليها فيما يتعلدذ باسدتخدام التقنيدات المعتمددة كما ركزت على صفوفهم  

تدم  مدا  ( معل11( معلمدا. أمدا عدن األداة الثانيدة فكاندت المقدابالت مدت ).10علدى ) على الحاسدوب. ولقدد وزعدت هدذه اإلسدتبانة

 استخدام برمجيدات الحاسدوب التعليميدةاللقاء بهم في ندوة تنمية مهنية. وخلصت الدراسة إلى أن معظم معلمي العلوم قد تبن وا 

 لما لها من إيجابيات في حقل التعليم .

عددن بعدد  جوانددب اسددتخدام  ( دراسددة هدددفت إلددى الكنددف عددن تصددورات المعلمددين والمعلمددات5..1جددرل ميددان )أ

( معلمدا و معلمدة . .13لي في المدار  الثانوية الحكومية في المدينة المندورة  حيد  تكوندت عيندة الدراسدة مدن )الحاسب اآل

تتدوفر أجهدز الحاسدوب فدي المددار   ( فقرة لتحقيدذ هددف الدراسدة فكاندت النتداجج:22ولقد طور الباح  استبانة تكونت من )

بدرجة متوسطة. تتدوفر البدرامج التعليميدة الجداهزة فدي المددار  بدرجدة بدرجة متوسطة و لكنها مالجمة لتحقيذ أهداف المقرر 

ينحصدر اسدتخدام المعلمدين والمعلمدات للحاسدوب فدي مجدال  متوسطة بينما يقل توافر البرامج التعليمية المنتجدة فدي المدرسدة.

( فددي آراء α=...0) توجددد فددروذ ذات داللددة احصدداجية عنددد مسددتول الداللددة .عددن المعلومددات علددى نددبكة اإلنترنددت البحدد 

 المعلمين والمعلمات حول تجربة استخدام الحاسوب؛ تعزل ألثر التخصص فكانت الفروذ لصالل التخصص العلمي.

( إلى معرفة اتجاهات المعلمدين والطلبدة نحدو اسدتخدام الدتعلم اإلالكتروندي .1.3وهدفت دراسة النناذ وبني دومي )

ومعلمة ممن قاموا بتدري  الفيزياء المحوسبة للصدف األول الثدانوي  ( معلما  19في العلوم. حي  تكونت عينة المعلمين من )

( طالبا تم  توزيعهم في خم  مجموعات في محافظة الكرك  أربت منها كانت تجريبية تم  تدريسدهم مدن 339العلمي. وكذلك )

م مددت جهدداز عددر  البيانددات (  المعلدد  (JICA) اإلنترنددت مددت القددرص المدددمج  (JICA)ترنددت   القددرص المدددمج اإلن) خددالل

ومجموعدة ًددابطة تعلمددت بوسداطة الطريقددة اإلعتياديددة. أمدا عددن أداة الدراسددة فكاندت مقيددا  اتجاهددات المعلمدين نحددو التعلدديم 

 . وبعددد إجددراء الدراسددة توصددل الباحثددان إلددى اإللكترونددي  و أداة ثانيددة هددي مقيددا  اتجاهددات الطلبددة نحددو التعلدديم  اإللكترونددي  

.وجدددود اتجاهدددات سدددلبية لددددل الطلبدددة نحدددو الدددتعلم  اإللكتروندددي  يجابيدددة لددددل المعلمدددين نحدددو الدددتعلم إجدددود اتجاهدددات و  :النتددداجج
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دحت الدراسدة وجدوداإللكتروني   منها:عددم تدوفير خدمدة  اإللكتروندي  ثنداء التعلديم معوقدات تواجده المعلمدين والطلبدة أ . حي  أًو

الفيزيددداء بالنسددددبة للطلبددددة   وقلددددة امدددتالك المهددددارات الالزمددددة للددددتعلم اإلنترندددت  وقلددددة عدددددد أجهدددزة الحاسددددوب  وصددددعوبة مددددادة 

 من قبل الطلبة من مثل القدرة على التعلم الذاتي واستخدام الحاسوب واإلنترنت بكفاءة عالية.  اإللكتروني  

معتقدددات المعلمددين ونيددتهم السددتخدام  عددن لكنددفا هدددفت ( دراسددة Kriek & Stols,2010سددتولز)كريددك و  أجددرل

حاكاة التفاعلية فدي صدفوفهم. حيد  قدام نمدوذ  هدذه الدراسدة علدى المواءمدة بدين نظريدة السدلوك المخطدط  ونمدوذ  القبدول الم

ستبانة التي وزعت على عينة ممثلدة مدن معلمدي عليه ُبنيت أداة الدراسة  وهي اال للتكنولوجيا  ونظرية ننر االبتكارات؛ وبناء

( أندا  32( مدنهم )12وعدددهم ) -ندبه الحًدرية وأء كدانوا فدي المنداطذ الحًدرية سدوا -العلوم الطبيعية في جنوب افريقيدا

(  11.25سدنة ومتوسدط العمدر ) (31( ذكور يمثلون مجموعة متنوعة من الثقافات  حي  كان متوسدط الخبدرة لدديهم ).3و)

الفعلدي للمحاكداة التفاعليدة  تخداماالسدسنة وهم يدرسون المرحلة الثانوية.  وخلصت الدراسة إلى نتداجج مدن أهمهدا أنهدا تنبد ت ب

 . %91..3بنسبة 

(  إلدى الكندف عدن تصدورات  Afzal & Safdar & Ambreen,2015هددفت دراسدة أفدزال  وسدافادار  وأمبدرين )

فددي تدددري  الفيزيدداء للمرحلددة الثانويددة. وقددد تنددكلت عينددة الدراسددة مددن  اإللكترونددي  المعلمددين واحتياجدداتهم نحددو اسددتخدام الددتعلم 

بدداد فددي الباكسددتان. حيدد  طددور البدداحثون اسددتبانة تعتمدددعلى األدب التربددوي السددابذ  معلددم فيزيدداء مددن معلمددي إسددالم أ( .9)

(. وقدددد تدددم  تحليددددل اسدددتجابات المعلمدددين المندددداركين UTAUTوعلدددى عوامدددل النظريدددة الموحدددددة لقبدددول واسدددتخدام التكنولوجيددددا)

و عدددد مدددرات اسددتخدام المعلددم لإلنترندددت إسددبوعيا. حيدد  أندددارت النتدداجج إلددى أن المعلمدددين  االجتمدداعي  وتفسدديرها وفقددا للندددوع 

يجابية نحو استخدام التكنولوجيا  وأن استخدام اإلنترنت ك داة لها فواجد واًحة من وجهدة نظدر إأظهروا استعداد كبيرا أو نية 

؛ لتحسدين مسدتول الطلبدة اإللكتروندي  ال لدنظم التعلديم المعلمين وطلبتهم. وأوصت الدراسة إلى ًدرورة التصدميم علدى نحدو فع د

 والمعلمين  ولتكوين بيجة محفز ة على التعلم. 

( إلددى التعدرف علددى تصدورات المعلمددين حددول Jwaifell & Al- Atyat,2015هددفت دراسددة جويفدل والعطيددات )

فددي التعلديم. وذلدك بعدد تددريب المعلمددين  ي  اإللكترونداسدتخدام الويدب كويسدت فدي التعلديم باعتبارهددا واحددة مدن تطبيقدات الدتعلم 

علددى تصددميم موقددت ويددب كويسددت خدداص لكددل واحددد مددنهم  ًددمن مسدداذ منددروع التخددر ؛ لكددونهم طلبددة الدددبلوم العددالي فددي 

دعته تنددن  و WQFTجامعدة الحسددين بددن طدالل. وقددد اسددتخدم الباحثدان اسددتبيان الويددب كويسدت للمعلمددين ) خددرون آ( التددي ًو

متهدا إلدى اللغدة العربيدة وتحكيمهدا مدن قبدل متخصصدين فدي مجدال تكنولوجيدا التعلديم  وقدد تدم  التحقدذ (. حي  تدَم ترج0..1)
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(. وقددد أجريددت الدراسددة علددى جميددت طلبددة الدددبلوم العددالي فددي 93..مددن ثباتهددا باسددتخدام معادلددة كرونبددان الفددا فكانددت القيمددة) 

مدنهج مدا قبدل التجريدب  فكندفت الدراسدة ب 1.31/1.32( طالبدا فدي العدام الدراسدي .2جامعة الحسين بدن طدالل وعدددهم )

 الخدمة على استخدام المستحدثات التقنية في التعليم. وأثناء عن أهمية تدريب المعلمين قبل 

 :تهامجتمت الدراسة وعين

علدى  ن( معلمدا ومعلمدة  وهدم موزعدو .1ددهم)والبدال  عد  يت معلمي الفيزياء في محافظة معدانن مجتمت الدراسة من جمتكو   

 أربددت مددديريات هددي: مديريددة تربيددة وتعلدديم منطقددة معددان  مديريددة تربيددة وتعلدديم لددواء النددوبك  مديريددة تربيددة وتعلدديم لددواء البتددراء 

 .1.30/1.35والمنتظمين في المدار  في العام الدراسي  ومديرية تربية وتعليم البادية الجنوبية.

( معلمددا 13مديريدة تربيدة وتعلديم منطقدة معدان والبدال  عدددهم )عيندة الدراسدة مدن جميدت معلمدي الفيزيداء فددي  وتكوندت

تتطلددب اللقدداء بدد فراد الدراسددة لمددرتين بينهمددا إجددراءات الدراسددة  والسددبب فددي ذلددك أن ؛  تددم  اختيددارهم بالطريقددة القصددديةومعلمددة

عريفيددة عدددن برمجيدددات وكدددذلك عددر  نندددرة ت يددتم فدددي اللقدداء األول القيدددا  القبلدددي للتصددورات  فددارذ زمندددي مقددداره أسدددبوعين 

باإلًدافة إلددى أن مركدز عمدل الباحثدة فددي المديريدة عينهدا  ممددا  وأمدا فدي اللقدداء الثداني فيدتم إجدراء القيددا  البعددي.  المحاكداة

 وفيما ي تي ملخصا للخصاجص الديموغرافية ألفراد الدراسة.  أهدافهاتصال ب فراد الدراسة لتحقيذ اال يعمل على تيسير

 ات الديموغرافية ألفراد الدراسة وفقا للجن المعلوم: (3جدول)

 المتغير
 االجتماعي  النوع 

 المجموع
 أنثى ذكر

سنوات الخبرة في 
 التعليم

 33 31 2 سنوات .3أقل من 
 31 0 9 سنوات .3الى أقل من  0من 
 3 3 . سنوات ف كثر .3

 13 31 31 المجموع

 المصهل العلمي
 15 32 31 بكالوريو 
 0 0 . كالوريو دبلوم + ب

 . . . ماجيستير / دكتوراة
 13 31 31 المجموع

استخدام الحاسوب في 
 التعليم 

 3 . 3 يوميا 
 0 1 1 سبوعيا أ

 35 31 1 نهريا 
 1 1 5 نهاجيا 
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 13 31 31 المجموع

 1 1 3 جباري إ الطوعي االستخدام
 19 33 33 اختياري

 13 31 31 المجموع
  

ستبانة ك داة قيا ؛ ألنها األكثر مالءمة للدراسة الحالية. حي  استخدمت الباحثة اإللتحقيذ أهداف الدراسة : أداة الدراسة

 : لتطويرهاتية اتبعت الخطوات اآل

لدددى األدب التربدددوي UTAUTالتكنولوجيدددا ) واسدددتخدام حددددة لقبدددولإلدددى النظريدددة المو   تدددم االسدددتنادأوال:   أداة  لتطدددوير( واا

فدددي بعدددت وات   (1.30(  )الصددديفي Akbar,2013) (9..1)بندددي دومدددي  الندددناذ ت بدراسدددة كدددل منحيددد  اسدددتعان القيدددا  

ل في النكل )النموذ   تطويرها  :(1المًو

 
 (UTAUT( نموذ  أداة الدراسة الُمعد ل عن نموذ  )1النكل)

فدددي النمدددوذ  يميدددة ( بالممارسدددة التعلUTAUTنمدددوذ  )الدددواردة فدددي  االسدددتخدامالفعلدددي ونيدددة  االسدددتخدامتدددم  اسدددتبدال 

فددت الالمعدددل   أداة القيددا األولددى مددن  ةبإجابددة المعلمددين عددن فقددرات األبعدداد األربعدد قاسددةصددورات ب نهددا الدرجددة المُ ت  كمددا وعر 

 (.UTAUTوذلك حسب نموذ  ) (االجتماعي  )األداء المتوقت  الجهد المتوقت  التسهيالت المتاحة  الت ثير  :وهي

الجزء األول منهما ويعندى بالخصداجص الديموغرافيدة  :تكونت أداة الدراسة من جزأين :وليةفي صورتها األ األداةثانيا: 

 االسددتخدام  سددنوات الخبددرة فددي التعلدديم  المصهددل العلمددي  اسددتخدام الحاسددوب فددي التدددري   و االجتمدداعي  لشفددراد  وهددي: النددوع 

 .الطوعي
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سدتخدم لقيددا  تُ  األبعداد   األربعددة األولدى مدن( فقدرة12)بواقدت  وأمدا الجدزء الثداني مدن األداة فتكوندت مددن خمسدة أبعداد

 والبعد الخام  لقيا  الممارسة التعليمية. التصورات 

 وتو زعت فقرات األداة على المجاالت الخمسة كما ي تي:

 مجيدات المحاكداةلبر  اسدتخدامهم أن المعلمدون يعتقدد التدي الدرجدة ب نه   وقد تم  تعريفه إجراجيا  ( فقرة33األداء المتوقت وله ) •

 اسدتخدام مدن المدركدة الفاجددة باعتبداره هدذا إلدى ينظدر أن أيًدا ويمكن الوظيفي  األداء في مكاسب تحقيذ إلى يصدي سوف

  .برمجيات المحاكاة

 برمجيات المحاكاة.  استخدام سهولةب نه  فقرات  وقد تم  تعريفه إجراجيا   (9الجهد المتوقت وله ) •

 ةالالزمد والتقنيدة التحتيدة البنيدة بد ن المعلدم  اعتقداد مددلب نهدا  وقدد تدم  تعريفهدا إجراجيدا   ( فقدرات3هدا )التسدهيالت المتاحدة ول •

ذا افتقددر مختبددر الفيزيدداء فددي المدرسددة إلددى األدوات الالزمددة المدرسة.وبالخصددوص إ لدددل موجددودةبرمجيددات المحاكدداة  لدددعم

 إلجراء التجارب الفيزياجية.

ن علدددى زمالجددده و طلبتددده بحيددد  إ ب نددده أثدددر المعلدددم اجتماعيدددا     وقدددد تدددم  تعريفددده إجراجيدددا  ( فقدددرات2) ولددده االجتمددداعي  التددد ثير  •

 استخدامه لبرمجيات المحاكاة  سُيحف ز زمالَءه على استخدامها . 

  .اة تدري  فاعلةك د باستخدام معلم الفيزياء لبرمجيات المحاكاة إجراجيا     وقد تم  تعريفها( فقرات2الممارسة التعليمية ولها ) •

ًددعت فقددرات األداة حسددب مقيددا  ليكددارت الخماسددي"موافذ بندددة  موافددذ  محايددد  غيددر موافددذ  غيددر موافددذ وقددد وُ  

  يتم تصحيل اإلجابات باستخدام مفتاح التصحيل اآلتي: بندة "  حي 

 مفتاح تصحيل اإلجابات: (1جدول )
 غير موافذ بندة غير موافذ محايد موافذ موافذ بندة

0 2 1 1 3 

 

  مدددن درجدددة مناسدددبة العبدددارة للت كدددد :عر  األداة فدددي صدددورتها األوليدددة علدددى المحكمدددين مدددن ذوي االختصددداصثالثدددا  

وحها    المقيا  ومدل مالءمته.وكذلك النظر في تدر    وسالمة الصياغة اللغوية  وانتماجها للمحور  وًو
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ًددافة ثددال  فقددرات جدددد ليصددبل عدددد : تددم  األخددذ بمالحظددات المحكمددين لتعددديل الددالزم تعديرابعددا    لدده مددن الفقددرات  واا

 (3) ( فقددرات  التسددهيالت المتاحددة ولهددا9) ( فقددرة  الجهددد المتوقددت ولدده31) األداء المتوقددت ولدده ( فقددرة:13فقددرات اإلسددتبانة )

 فقرات. (0) والممارسة التعليمية ولها ( فقرات 0) وله االجتماعي  فقرات  الت ثير 

 ( فقدرة12عدددها )التدي تدم  التحقدذ مدن صددذ األداة باسدتخدام صددذ المحكمدين  بعدر  فقدرات األداة و  :داة وثباتهداصدذ األ

الفيزيداء فدي مديريدة تربيدة وتعلديم  ي  ومندرفاألردني دةمدنهم سدبعة مدن أسداتذة الجامعدات  ( محكمدين .3على) بصورتها األولية

 عدديالتهم ومالحظداتهم  حيد  تدم  إعدادة صدياغة بعد  الفقدرات منطقة معان  ومدديرة مدرسدة معدان الثانويدة. وقدد تدم  األخدذ بت

ًافة) ليصدبل    وبعدد الممارسدة التعليميدة  بواقدت فقدرة لكدل منهدااالجتماعي  وبعد الت ثير  ( فقرات على بعد األداء المتوقت 1واا

 ( فقرة.13عدد الفقرات )

وكددذلك تدددم  حسددداب معامدددل ارتبددداط   ألفدددا() كرونبدددان  وللتحقددذ مدددن ثبدددات األداة تدددم حسددداب معامددل االتسددداذ الدددداخلي

جمالي األداة كل بعد من األبعادبين  بيرسون ل في الجدول اآلتي: كما هو. في القيا  القبلي واا  مًو

 رتباط ألبعاد أداة القيا المعامل االتساذ الداخلي ومعامل ا: (1جدول )

معامل االتساذ  عدد الفقرات بعادألا
 الداخلي

 ين البعد واألداةمعامل ارتباط بيرسون ب
 مستول الداللة معامل االرتباط

 ..... 523.. 933.. 31 األداء المتوقت
 ..... 323.. 933.. 9 الجهد المتوقت

 ..... 3.1.. 350.. 3 التسهيالت المتاحة
 33... .20.. 310.. 0 االجتماعي  الت ثير 

 33... 212.. 913.. 0 الممارسة التعليمية 
   90.. 13 إجمالي األداة

 

جمالي األداة حي  بلغت قيمة الثبات )1ونالحظ من الجدول رقم ) ( 90..( أن األداة تتمتت بقيم ثبات عالية بين األبعاد واا

 وهي مقبولة لغاية الدراسة.

 اتباع اإلجراءات اآلتية:و  استخدام المنهج ما قبل التجريب لتحقيذ أهداف الدراسة تم  : إجراءات الدراسة

 .الُمعد ل (UTAUTحسب نموذ  ) اوهي استبانة تم بناصه المعلمينأداة قيا  تصورات  تطوير -3
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وذلك بهدف قيا  تصورات المعلمين  ولى من اللقاءألفي الساعة ا أداة الدراسةعقد لقاء لمعلمي الفيزياء يتم فيه توزيت  -1

وأدوات التصميم   م  تعريف المعلمين ببرمجيات المحاكاةت في الساعة الثانية من اللقاء و  الستخدام برمجيات المحاكاة القبلية 

 للدخول إلى موقت البرمجيات. المعدة ننرة تعريفية والتطوير المتوفرة على موقت جامعة كولورادو باستخدام

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics 

بعد  ليتم  بهدف قيا  التصورات البعديةالبعدية على أفراد الدراسة  الدراسةداة أ تم توزيتسبوعين على اللقاء أبعد مرور  -1

حة في النكل ) وفيما ي تي نموذ  إجراءات الدراسة ذلك تحليل النتاجج.  :(2مًو

 

 

 

 

 لمينيوم لقاء المع

 

 

 

 سبوعينمرور أبعد 

 ( نموذ  إجراءات الدراسة 2النكل ) 

 .( ومعامل ارتباط بيرسون الستخرا  ثبات األداةCronbach Alphaكرونبان ألفا )تساذ الداخلي استخدام معامل اال -2

 ولإلجابة عن أسجلة الدراسة تم  استخدام مقايي  النزعة المركزية والتنتت و التحليالت اإلحصاجية اآلتية: -0

 ( لإلجابة عن السصال االول.Paired Samplesللمتوسطات المترابطة ) T اختبار •

 ( لإلجابة عن السصال الثاني.ANCOVAتحليل التباين المنترك)  •

 ( لإلجابة عن السصال الثال .  Simple Regressionالبسيط ) االنحدارتحليل  •

 

انمع منطقةالفيزياء في  ومعلم  

عرض موقع جامعة كوالرادو وكيفية استخدامه 

 )مادة عملية (

المحاكاة برمجيات عن  عرض نشرة تعريفية  

 توزيع أداة الدراسة على أفراد الدراسة

 توزيع أداة الدراسة على أفراد الدراسة 

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
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 نتاجج الدراسة ومناقنتها: 

فدي كد داة تددري  فاعلدة رات معلمدي الفيزيداء السدتخدام برمجيدات المحاكداة ما تصو  ال الدراسة األول: بسص أوال: النتاجج المتعلقة 

 ؟محافظة معان 

 أفددراد الدراسددةالمعياريددة لتصددورات  االنحرافدداتتددم  حسدداب المتوسددطات الحسددابية و ولإلجابددة عددن سددصال الدراسددة األول 

ظ وجددود فددروذ ظاهريددة بددين المتوسددطات الحسددابية  للقيددا  القبلددي لددوح حيدد   (2)كمددا ورد فددي الجدددول  بعدداد األداة أحسددب 

 اختبدداراسددتخدام  تددم   داللددة الفدروذوأبعادهددا. ولتحديددد   والقيددا  البعدددي فدي كددل مددن إجمددالي أداة القيدا   رات المعلمددينلتصدو  

 :(2)جدول مبين في ال كما هو .)ت( للمتوسطات المترابطة

حص الفروذ بين المتوسطات القبلية والمتوسطات البعدية الستجابات أفراد الدراسة )ت( لفاختبارنتاجج ملخص  :(2دول )ج

 على أداتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بددين المتوسددطات القبليددة و  (α  ≤...0)وجددود فددروذ ذات داللددة احصدداجية عنددد مسددتول الداللددة  ُيالحددظ مددن الجدددول

 متوسطات البعدية في إجمالي األداة و أبعادها.المتوسطات البعدية الستجابات أفراد الدراسة على أداتها و لصالل ال

معلمددي الفيزيدداء فددي مديريددة تربيددة وتعلدديم منطقددة معددان بدد ن اسددتخدام برمجيددات  ويمكددن تفسددير هددذه النتيجددة بقناعددة 

 المحاكاة توفر الوقت والجهد على المعلم  وبها يتغير دوره من ملق ن إلى مرند وموجه في العملية التعليمية التعلمية. 

 األبعاد
 بعدي قبلي

درجة 
 الحرية

 اختبار ت 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

سط المتو 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 األداء المتوقع
 649.3 04..0 .433. 046.9 

60 

943.. 04000 

 الجهد المتوقع
 6450. 045.. .4556 045.6 94..9 04000 

التسهيالت 
 المتاحة 

 
64.05 0499. 64999 04.93 54..9 04000 

التأثير 
 االجتماعي

  
64965 045.9 .46.0 043.0 54.0. 04000 

الممارسة 
 التعليمية 

 
.43.6 049.9 .406. 04.03 94... 04000 

إجمالي 
 التصّورات

 
643.. 04696 .4.. 04... ..4.59 04000 

 04000 64966. 60 04695 46.9. 04656 645.9 إجمالي األداة 
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وأن برمجيددات المحاكدداة كبرمجيددات "فيددت" المحملددة علددى موقددت جامعددة كولددورادو ُتعددد أداة تدددري  فاعلددة ألنهددا تددوف ر 

قة تجدذب انتبداه المدتعلم حيدد  األلدوان والحركدة  وهدي مثيددرة للتفكيدر  مثيدرة للدافعيدة  وتراعددي  للمدتعلم بيجدة تعليميدة تعلميدة منددو 

وباسدددتخدام برمجيدددات المحاكددداة  يتجددداوز المدددتعلم الخدددوف مدددن المدددواد الخطدددرة وكدددذلك احتياجددات المتعلمدددين وفدددروقهم الفرديدددة. 

التجارب الخطرة  ومن خاللها يستطيت أن يقوم بتجارب صعبة التحقذ بالعين المجردة أو في الظروف الطبيعية.كما وينداهد 

تعلم بطريقددة متسلسددلة  وفهددم مددا يقددوم تجددارب علميددة غيددر متددوفرة فددي بيجددة الددتعلم. فهددي بالتددالي تعمددل علددى ترتيددب أفكددار المدد

 بعمله؛ وبذلك توفر له فرصة التعلم الذاتي.

 & Afzal & Safdar(  ودراسة )Jwaifell & Al- Atyat,2015 وقد توافذ ذلك مت دراسة كل من )

Ambreen,2015 ( ودراسة  )Kriek & Stols,2010    ) 

رات معلمدي الفيزيداء السدتخدام برمجيدات المحاكداة كد داة تددري  تختلف تصو  النتاجج المتعلقة بسصال الدراسة الثاني: هل  :ثانيا

 ؟للمعلم االجتماعي  فاعلة في محافظة معان  تبعا لمتغير النوع 

المعيارية لتصدورات أفدراد الدراسدة  االنحرافاتو لإلجابة عن سصال الدراسة الثاني تم  حساب المتوسطات الحسابية و 

   كما في الجدول اآلتي:االجتماعي  لمتغير النوع  دي تبعا  في القياسين القبلي والبع

برمجيات المحاكاة في القياسين ستخدام لتصورات أفراد الدراسة الالمعيارية  االنحرافاتالمتوسطات الحسابية و : (0)جدول

 االجتماعي  القبلي والبعدي تبعا لمتغير النوع 

 االجتماعي  النوع  التصور
 بعديالقيا  ال القيا  القبلي

 المتوسط الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 األداء المتوقت
 139.. 2.305 .10.. 1.915 ذكر
 103.. 2.5.0 212.. 11..2 أنثى

 الجهد المتوقت
 1.3.. 2.315 032.. 1.259 ذكر
 .01.. 2.221 011.. 1.015 أنثى

التسهيالت 
 المتاحة

 311.. 1.3.1 9.1.. 1.151 ذكر
 911.. .2.30 9.1.. 1.211 أنثى

 االجتماعي  الت ثير 
 3.1.. .2.10 233.. 1.955 ذكر
 053.. 2.251 001.. 1.501 أنثى

 راتإجمالي التصو  
 153.. 2.220 139.. 1.531 ذكر 
 251.. 2.225 2.9.. 1.310 أنثى
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ولفحددص أفددراد الدراسددة فددي القياسددين القبلددي والبعدددي. رات وجددود فددروذ ظاهريددة بددين تصددو  ( 0) ُيالحددظ مددن الجدددول 

تدددم اسدددتخدام تحليدددل التبددداين المندددترك  وفيمدددا يددد تي ملخدددص نتددداجج تحليدددل التبددداين  ( α  ≤...0عندددد مسدددتول ) داللدددة الفدددروذ

 .المنترك

 الدراسة أفراد ترامتوسطات تصو  نتاجج تحليل التباين المنترك لفحص داللة الفروذ بين ملخص : (5)جدول 

 مستول الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين تصورات المعلمين

 األداء المتوقت

 .3... 3.511 509.. 3 509.. القيا  القبلي 

 02... 05..2 .10.. 3 .10.. االجتماعي  النوع 

   95... 19 1.230 الخط 

 الجهد المتوقت

 11... 2.513 03..3 3 03..3 القيا  القبلي 

 12... 33..1 532.. 3 532.. االجتماعي  النوع 

   112.. 19 5.13 الخط 

 التسهيالت المتاحة

 ..... 303..1 33.1.3 3 33.1.3 القيا  القبلي 

 121.. 3.190 0.1.. 3 0.1.. االجتماعي  النوع 

   153.. 19 199..3 الخط 

 االجتماعي  الت ثير 

 3.5.. 1.313 39..3 3 39..3 القيا  القبلي 

 131.. 3.512 013.. 3 013.. االجتماعي  النوع 

   152.. 19 315..3 الخط 

 التصورات 

 3.... 11..32 3.391 3 3.391 القيا  القبلي 

 5.5.. 131.. 12... 3 12... االجتماعي  النوع 

   315.. 19 1.023 الخط 
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( α  ≤...0)م وجددود فددروذ ذات داللددة إحصدداجية عنددد مسددتول الداللددةلددوحظ مددن نتدداجج تحليددل التبدداين المنددترك عددد

وبالتدالي ال تختلدف تصدورات معلمدي الفيزيداء السدتخدام برمجيدات   االجتمداعي  رات المعلمين لبرامج المحاكاة تبعا للنوع لتصو  

 .االجتماعي  المحاكاة ك داة تدري  فاعلة في محافظة معان  تبعا لمتغير النوع 

في الظروف التعليمية  والبيجية  والثقافية  لمعلمي الفيزياء من كال الجنسين في مديرية التربية  ابهإن هناك تنا

والتعليم لمنطقة معان  فالمناهج متنابهة واإلمكانات المادية متساوية إلى حد ما. وكذلك هم متكافجون في الدورات التدريبية 

 & Afzal & Safdar)(  ودراسة ...1ميان)نتيجة مت دراسة هذه الوتتفذ التي يخًعون لها في مديرية التربية والتعليم . 

Ambreen,2015) 

كدد داة برمجيددات المحاكداة الجدداهزة  السدتخدامالنتدداجج المتعلقدة بسددصال الدراسددة الثالد : ماعالقددة تصدورات معلمددي الفيزيدداء  ثالثدا:

 بممارساتهم التعليمية؟تدري  فاعلة 

برمجيدات المحاكداة الجداهزة المتمثلدة فدي األبعداد) األداء المتوقدت   السدتخداملفيزيداء رات معلمدي القيا  عالقدة تصدو  و 

عددد )الممارسددة التعليميددة( تددم بُ ( فددي مقابددل UTAUT( وفددذ نمددوذ  )االجتمدداعي  التدد ثير هددد المتوقددت  التسددهيالت المتاحددة  و الج

 البسيط  وفيما ي تي جدول يلخص النتاجج: االنحداراستخدام تحليل 

ك داة  برمجيات المحاكاة الجاهزة الستخدامالبسيط لت ثير تصورات معلمي الفيزياء  االنحدارتحليل  اختبارنتاجج : (3)جدول
 ممارستهم التعليميةب تدري  فاعلة

 (R) المتغير التابت
 اإلرتباط

)2(R 
معامل 
 التحديد

F 
 المحسوبة

DF 
درجات 
 الحرية

Sig 
مستول 
 الداللة

ß 
معامل 
 االنحدار

T 
 وبةالمحس

Sig 
مستول 
 الداللة

الممارسة 
 التعليمية

..0.5 ..105 3....1 

3 

....2 ..0.5 1.351 ....2 
11 

1. 

 كددد داة تددددري  فاعلدددة برمجيدددات المحاكددداة الجددداهزة السدددتخدامتصدددورات معلمدددي الفيزيددداء  عالقدددة (3)ًدددل الجددددول و ي

داللدة إحصداجية لتصدورات معلمدي الفيزيداء عدن  ذات عالقدةصداجي وجدود ذ أظهرت نتداجج التحليدل اإلحإ بممارستهم التعليمية.

فقدد بلد   2R( أمدا معامدل التحديدد 0.5..)  Rرتبداطبلد  معامدل اال حيد  برمجيدات المحاكداة الجداهزة بممارسدتهم التعليميدة.
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اة نداتج عدن التغيدر فدي ( من التغيرات في الممارسة التعليمية باستخدام برمجيات المحاك105..( أي أن ما قيمته )105..)

ن الزيدادة بدرجدة وهدذا يعندي أ. ß (..0.5)برمجيات المحاكداة   كمدا بلغدت قيمدة درجدة التد ثير  الستخدامتصورات المعلمين 

برمجيات المحاكاة يصدي إلى زيادة في الممارسة التعليمية. ويصكد معنوية هذا  الستخدامواحدة في مستول تصورات المعلمين 

 (. α=...0وهي دالة عند مستول الداللة ) ( 1....3المحسوبة و التي بلغت ) Fالت ثير قيمة 

يمكن تفسير عالقة تصورات معلمي الفيزياء في مديرية تربية وتعليم منطقة معان الستخدام برمجيات المحاكاة 

 فيت المحاكاة اإليجابي الجاهزة ك داة تدري  فاعلة بممارساتهم التعليمية  تعود إلى تنامي وعي غالبيتهم ب ثر برمجيا

(  والديك 1..1(  والصم )1.32وقد توافذ ذلك مت نتاجج دراسة كل من: المسعودي والمزروع ) تحصيل المتعلمين.

 (Alrsai, Aldhamit,2014(  و) 3..1(  وبني حمد )1..1(  وصالح )1.33(  وأبوماًي).1.3)

فدددي مقابدددل ُبعدددد )الممارسدددة التعليميدددة( تدددم اسدددتخدام تحليدددل ولقيدددا  عالقدددة المتغيدددرات الديموغرافيدددة لمعلمدددي الفيزيددداء 

 يلخص النتاجج: (9)البسيط  وفيما ي تي جدول االنحدار

 بممارستهم التعليميةالمتغيرات الديموغرافية ألفراد الدراسة البسيط لت ثير  االنحدارتحليل  اختبارنتاجج : (9)جدول

المتغير 
 التابت

(R) 
رتبااال
 ط

)2(R 
معامل 
التحد
 دي

F 
المحسو 
 بة

DF 
درجا
ت 
 الحرية

Sig 
مستول 
 الداللة

 ß المتغيرات المستقلة
معامل 
 االنحدار

T 
 المحسوبة

Sig 
مستول 
 الداللة

الممارسة 
 التعليمية

..21
0 

..39
1 

3.350 

0 

10 

1. 

..102 

 951.. -330.. -13... االجتماعي  النوع 

سنوات الخبرة في 
 التعليم

..151- 3.121- ..115 

 022.. 530.. 311.. المصهل العلمي

استخدام الحاسوب 
 في التدري 

...91 ..203 ..503 

 1.3.. -3.132 -109.. الطوعي االستخدام

ددل الجدددول وبالتددالي اليمكددن التعليميددة وبددين الممارسددة  المتغيددرات الديموغرافيددة عدددم وجددود عالقددة بددين (9رقددم ) يًو

دحت هدذه الدراسدة عددم وجدود عالقدة  بالممارسدة التعليميدة مدن خدالل المتغيدرات الديموغرافيدة.التنبص بداللة إحصاجية  كمدا أًو
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 االسدددتخدامبدددين المتغيدددرات الديموغرافيدددة )سدددنوات الخبدددرة فدددي التعلددديم  المصهدددل العلمدددي  اسدددتخدام الحاسدددوب فدددي التددددري   و 

فدي مقابدل  برمجيدات المحاكداة الجداهزة السدتخدامصدوراتهم الطوعي( لمعلمي الفيزياء في مديريدة تربيدة وتعلديم منطقدة معدان وت

 وبالتالي اليمكن التنبص بداللة إحصاجية بالممارسة التعليمية من خالل المتغيرات الديموغرافية. .ُبعد الممارسة التعليمية

 :  تيبما ي ىوصي هفي ًوء نتاجج الدراسة السابقة فإن:  التوصيات

  وتسخير التسهيالت المتاحة إلثارة الدافعية لديهم الستخدام برمجيات المحاكاة معنويا  و  تنجيت معلمي الفيزياء ماديا   .3

 في العملية التعليمية التعلمية.

؛ وباستخدام منهج السلسلة الزمنية  إجراء دراسات مستمرة لتصورات معلمي الفيزياء الستخدام برمجيات المحاكاة .1

 .ه التصورات كلما تقد م المعلمون في سنوات الخبرةللتعرف على الصعوبات التي تصثر في تغيير هذ

و محاكاة البرمجيات  استخدام  يتم فيها تدريبهم على هاءالخدمة وأثناعقد دورات خاصة لمعلمي الفيزياء قبل  .1

 يجابا على عطاء المعلم  وبالتالي على تحصيل المتعلم.  لصورة األمثل  األمر الذي ينعك  إتوظيفها با

في مجال برمجيات ُيستجد بوية مستمرة لجميت معلمي العلوم  يتم من خاللها اطالعهم على ما عقد لقاءات تر  .2

 المحاكاة.

 إدخال عنصر )استخدام برمجيات المحاكاة في التدري ( في تقويم معلم العلوم. .0

 العربية:باللغة المراجت 

مخبرية واالتجاهات نحو استخدامه في تعلم الفيزياء أثر استخدام المختبر االفتراًي على تنمية المهارات ال  أبو زنط  ليال 

جامعة النجاح الوطنية   .رسالة ماجستير غير مننورة .لدل طلبة قسم الفيزياء بكلية العلوم في جامعة النجاح الوطنية

 . 1.30 فلسطين

ية بالتكنولوجيا لدل طلبة أثر استخدام المحاكاة الحاسوبية على اكتساب المفاهيم و المهارات الكهرب   أبو ماًي  ساجدة

 .1.33 نورة. الجامعة اإلسالمية. فلسطين تير غير منسالصف التاست األساسي بغزة. رسالة ماج

 .3..1  عمان: دار واجل للننر .اإللكتروني  تكنولوجيا التعليم و التعليم    ستيتية  دالل وسرحان  عمرإ

 ..1.3  نظرية والممارسة(. عمان: دار صفاء للننر والتوزيت   تكنولوجيا التعليم) النتيوه  فوزي وعليان  ربحيإ
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.  (1في مادة الفيزياء. مجلة العلوم التربوية والنفسية  ) اإللكتروني  معوقات التعلم    قسيم حسن والنناذ  بني دومي 

(1..9)  353 -391  

الفيزياء لدل طالبات الصف األول الثانوي أثر المحاكاة الحاسوبية في تنمية بع  عمليات العلم في مقرر   الجهني  أماني

 .1.31  بالمدينة المنورة. رسالة ماجستير غير مننورة. جامعة طيبة  السعودية

في العلوم  األردني ةالمجلة  .ة في تحقيذ أهدافهاإللكتروني  فاعلية بع  القطت التعليمية    آمنة مصطفى والعمارين  جويفل 

 .333-351ص     1.31   1العدد التربوية

أثر المحاكاة بالحاسوب على التحصيل اآلني والمصجل لطلبة الصف الحادي عنر العلمي واتجاهاتهم نحو   الديك  سامية 

 ..1.3 . رسالة ماجيستير غير مننورة. جامعة النجاح الوطنية  فلسطينهاوحدة الميكانيكا ومعلم

. الحاسوب في فهم المفاهيم الفيزياجية في المرحلة الجامعيةأثر استخدام تقنية البرامج المعتمدة على    الرصاعي  محمد

 .3..1   األردن عمان العربيةدكتوراة غير مننورة  جامعة أطروحة 

( إلجراء التجارب الفيزياجية في Vأثر استخدام برنامج تعليمي محوسب وفذ إستراتيجية خريطة نكل )   صالح  سهير

 .1..1 هيم الفيزياجية. رسالة ماجستير غير مننورة. جامعة مصتة  األردنتحصيل طلبة الصف التاست األساسي للمفا

أثر استخدام المحاكاة الحاسوبية في تنمية مهارة حل المساجل الفيزياجية لدل طلبة الصف الثاني   عبد اللطيف الصم 

 .1..1 الثانوي واتجاهاتهم نحو مادة الفيزياء. رسالة ماجستير غير مننورة. جامعة صنعاء  اليمن

في المنظمات الحكومية السعودية. ورقة عمل مقدمة  االجتماعي  تبني ممارسي العالقات العامة لإلعالم   الصيفي  حسن 

  آذار  .3 -آذار 1الريا      جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية االجتماعي  إلى مصتمر وساجل التواصل 

1.30. 

: دراسة نوعية. مجلة العلوم اإللكتروني  ات معلمي التربية اإلسالمية للتعلم تصور   الطوالبة  محمد والمناعلة  مجدي 

 .10 – 91 ص  1..1 15العددالتربوية 

ه على استخدام نظم المعلومات المحاسبية. مجلة جامعة تنرين اختبار تطوير نموذ  قبول التكنولوجيا و   الطويل  ليلى 

 .31 – 01 ص  1.33  11العددللبحو  و الدراسات العلمية  

نحو استخدامها. ورقة عمل مقدمة  التعليم واتجاهاتهم تكنولوجيا بمستحدثات العلوم معلمي وعي مدل  ممدوح  المجيد  عبد

 ....1أب   31 –تموز  13سماعيلية  عية المصرية للتربية العلمية  اإللى مصتمر التربية العلمية للجميت  الجمإ
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 .3..1عمان: دار واجل للننر والتوزيت   عبود  حار    الحاسوب في التعليم.

الصعوبات التي تواجه استخدام المختبرات المدرسية في الصف العانر من وجهة نظر معلمي و معلمات    عدوان  أحمد

 .3111 ين جامعة النجاح الوطنية  فلسط  رسالة ماجستير غير مننورة  المدار  الحكومية في نابل 

 .1.32  القاهرة: دار الفكر العربي  اإللكتروني  عليم عزمي  نبيل   تكنولوجيا الت

يحية على تنمية مهارات استخدام نبكات الحاسوب   عطا هللا  محمود  أثر توظيف المحاكاة الحاسوبية و العرو  التًو

 .1.30مية  فلسطين الجامعة اإلسال  غير مننورةماجستير رسالة   لدل طالبات جامعة األقصى

 .1.33 طرذ وأساليب تدري  العلوم. عمان: دار المسيرة للننر والتوزيت عطا هللا  مينيل  

 .1..1 عمان: دارالفكر للطباعة والننر والتوزيت الفار  إبراهيم   استخدام الحاسوب في التعليم.

 .1.31  دار الثقافة  عمان  القطيط  غسان  تقنيات التعلم و التعليم الحديثة

 .3113 األميرية المطابت لنجون العامة الهيجة،القاهرة ،لوجيز ا المعجم .العربية اللغة مجمت

فاعلية المحاكاة الحاسوبية وفذ االستقصاء في تنمية االستيعاب المفاهيمي في الفيزياء   المسعودي  عبير والمزروع  هيا

 .313 – 331  ص1.32  23العددمجلة العلوم التربوية   لدل طالبات المرحلة الثانوية

أثر استخدام طريقة التدري  بالحاسوب في تحصيل طلبة الصف التاست األساسي في مبح  الفيزياء   نسرين المصطفى  

 .1..1 جامعة اليرموك  األردن  رسالة ماجيستير غير مننورة  واتجاهاتهم نحوها

  ي المدينة المنورةف تصورات المعلمين لبع  جوانب استخدام الحاسب اآللي في المدار  الثانوية الحكومية  عمر ميان 

 .   ...1   جامعة اليرموك  األردن  ماجستير غير مننورة ةرسال

 ًوء في التعليم مستحدثات تكنولوجيا على األقصى بجامعة التدري  هيجة أعًاء لتدريب مقترح برنامج  حسن   النجار

 .303-3.1  ص1..1.   33 ددالع اإلنسانية الدراسات سلسلةة اإلسالمي الجامعة مجلة  التدريبية احتياجاتهم
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 المصادر

وعات الفيزياجية  اسُترجت في   من 1.35آذار  32موقت جامعة كولورادو الُمحمل عليها برمجيات المحاكاة الجاهزة للمًو

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics 

 من: 1.35نباط   19موقت المدرسة العربية   اسُترجت في 

 www.schoolarabia.net 

 من : 1.30أيلول  31موقت معجم المعاني الجامت  اسُترجت في 
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 
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