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يهدف البحث الحالي إلى التوصل إلى معايير تصميم برامج المحاكاة القائمة على الويب، 

وتقديم إطار عمل يتضمن العديد من الخطوات لتفعيل تلك المعايير، وهذا اإلطار يتضمن العديد من 
طها بالموقف الخاص بالمستخدم، وتقييم المؤشرات وربطها الخطوات تشمل دراسة المعايير ورب

أيضا بالموقف الخاص بالمستخدم وتصميم أداة لقياس تلك المؤشرات، وتقييم المنتج في ضوئها، 
وبالتالي تعديل المنتج في ضوء هذا التقييم، وتقدم في هذا اإلطار المقترح دليل للمستخدم ويتمثل هذا 

صة بتطوير برمجيات المحاكاة القائمة على الويب لتعليم الرياضيات، ما المستخدم في الجهات المخت
قد يسهم في تفعيل معايير تصميم التي تم التوصل إليها، لإلسترشاد بهذا الدليل واستخدامه كأساس 

للتقييم، ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة هذه الجهات على تصميم محتوياتها بصورة فعالة تضمن 
تتمثل أهمية البحث في أنه قد يفيد القائمين على تصميم برامج المحاكاة القائمة على جودة التعليم، و

الويب باستخدام قوائم المعايير التي استخلصتها الباحثة لتقييم تطوير برامجهم، وكذلك االستفادة من 
حث الحالي إطار العمل المقترح لتفعيل معايير تصميم برامج المحاكاة القائمة على الويب، و يتبع الب

المنهج الوصفي التحليلي، في عرض البحوث ودراستها وتحليلها، الستخالص المعايير، ثم عرضها 
على المحكمين، واستخالص المعايير النهائية في ضوء آراء المحكمين، وتمثلت نتائج البحث في 

عامة، وقائمة  قائمة معايير تصميم برامج التعلم اإللكتروني القائمة على الويب بصفة التوصل إلى
معايير تصميم برامج المحاكاة لتعليم الرياضيات، وكذلك التوصل إلى إطار عمل لتفعيل معايير 

  تصميم برامج المحاكاة القائمة على الويب لتعليم الرياضيات.
 تفعيل المعايير. -المعايير التصميمية -برامج المحاكاة -الكلمات المفتاحية: إطار عمل

      Proposed Frame work For activating standards of Designing Web-
based Simulation Software   
The current research aims reach to standards design simulation 
software based on Web, and provide a framework that includes several 
steps to give effect to those standards, and this framework includes many 
steps, include the study of standards and link them to the user's position, 
and evaluation indicators also linked to the private user and design tool for 
measuring such position indicators, and evaluate the product in the light, 
and thus modify the product in the light of this assessment, and progress in 
this proposed framework guide for the user and is this person in the 
competent authorities to develop simulation software based on the Web to 
teach math, what may contribute to the activation of design standards that 
have been reached, to guide this guide and use it as the basis for evaluation, 
this guide aims to help these bodies to effectively ensure the quality of 
design the content of education  and is the importance of research in that it 
may benefit in design simulation software based on the Web using lists of 
criteria to evaluate the development of their programs. 
current research follow descriptive analytical method, in the 
presentation of research, study and analysis, to derive standards, and then 
presented to the arbitrators, and to draw the final standards in the light of 
the views of the arbitrators, and consisted search to reach a list of criteria 
Results the design of the existing e-learning on the Web in general 
programs, and a list of design simulation software to teach mathematics 
standards, as well as to reach a framework to enable the design of 
simulation-based Web programs to teach math standards. 
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  المقدمة: 

ما يؤدي إلى الوصول بعملية  يعتمد التعليم في كثير من نظمه وأشكاله على تقنيات االتصال،
التعلم إلى أقصى حد ممكن من الكفاءة والفاعلية والمرونة، كما يعتبرالتعليم عملية اتصالية 

Communication Process  في حد ذاتها، لها عناصرها الخاصة سواء تمت داخل الفصل
لى على المهارات الدراسي أو خارجه، باإلضافة إلى أن نجاح هذه العملية يعتمد بالدرجة األو

من  Mediaاالتصالية لعناصرها من جانب، وعلى االستخدام األمثل لتقنيات االتصال ووسائله  
  جانب آخر.

) على أن  التطور الهائل والسريع لتكنولوجيا المعلومات التعليمية، ٢٠٠٨وأكدت أمل بدوي ( 
لمعلم، بما وفرته من بيئات تعليمية واستخدامها في العملية التعليمية أثر تاثيراً جوهرياً على دور ا

إلكترونية ووسائط، ومستحدثات تكنولوجية فلم يعد دوره محاضراً، وناقالً للمعلومات وملقناً لها، بل 
تعدى ذلك ليقوم بأدوار ومهام جديدة تتطلبها تلك البيئات المستحدثة، وفي تلك البيئات ظهر العديد 

والتي تجعل من التعلم وسيلة لتنمية مهارات التفكير لدى من االستراتيجيات التعليمية الفعالة، 
، ٢٠٠٨المتعلمين، ومن تلك االستراتيجيات، استراتيجية المحاكاة التعليمية التي أكد (نبيل عزمي، 

) أنها تسهم ٧٦ -٧٤، ص ص٢٠١٤؛ نبيل عزمي، هويدا عبد الحميد، رضا عبد المعبود، ٤٣٥ص
ى العالقات والمبادئ من نماذج بسيطة، وهو ما يسمى في توفير مواقف افتراضية للتوصل إل

"التعلم باالكتشاف" عن طريق استقراء القوانين وذلك بأن يسير المتعلم من نقطة ألخرى من خالل 
األمثلة والمالحظات التي يشاهدها والمواقف التي يمر بها، ثم يربط بينها في النهاية كي يصل إلى 

للمتعلم متابعة تعلمه خطوة خطوة، فإن كانت الخطوة األولى خطأ  استنتاج، كما أن المحاكاة تتيح
فعليه أن يصحح أخطاءه وإذا كانت الخطوة األولى صحيحة فإنه يواصل التقدم للخطوة التالية حتى 
يتوصل إلى حل كامل للمشكلة التي تواجهه أثناء التعلم، وكل ذلك بما تتيحه هذه المحاكاة من 

الفرصة للتخيل والتحررمن الجمود العقلي، ما ينمي لدى المتعلم  عروض بصرية مشوقة تمنحه
  مهارات التفكير العليا والقدرة على االبتكار.

؛ حسناء الطباخ، وياسر عبد العزيز،  Akinsola, 2007كما وضحت دراسات (أكينسوال
بي، ؛  كارال، سي٢٠١٠؛ سامية الديك، ٢٠١٠؛ حسن نصر هللا، ٢٠٠٩؛ هاني أبو السعود، ٢٠٠٩
؛ زراكيك وباراك  Krestena, 2010، كرستينا   karal, Cebi and Peksen, 2010وبكسن

 Zrakic, Barac, Bogdmanovic, Jovanic, andوبجدمانوفيك وجوفانك ورادنكوفك
Radenkovic, 2012 أن من أفضل البيئات التعليمية التي تتحقق فيها التفاعلية بصورة عالية هي (

؛ ٤١٩، ص٢٠٠٩؛ ٨٩ -٨٨، ص ص٢٠٠٧ا ما أكد عليه محـمد خميس (بيئة المحاكاة، وهذ
) أنه في تلك االستراتيجية يتفاعل المتعلمون مع الموقف التعليمي الذي قد يحاكي ٢٢٥، ص٢٠١٣

ظاهرة حقيقية أو يعرض مشكلة تتطلب من المتعلمين حلها، وذلك باستخدام مهارات تفكير عليا مثل 
خاذ القرار والمالحظة والتحليل واالستنتاج والتجربة والخطأ للوصول التخمين والتفكير الحدثي الت

 .للحل المناسب، وذلك لتحقيق أهداف تعليمية محددة

، ٢٠٠٩؛ محـمد خميس، ٣٨٦ -٣٨١، ص ص٢٠٠٤كما اتفقت دراسات (كمال زيتون،
) ٢٣٢، ص٢٠١١؛ وليد الحلفاوي، ٥٥، ص٢٠١٠؛ علي الموسوي وليلى الحضرمي، ٢٦٢ص

ً يحاكي عناصر وأنشطة على أن ا لمحاكاة التعليمية تعد بمثابة نموذج إجرائي مبسط معد مسبقا
الموقف التعليمي فيتفاعل المتعلمون مع هذا الموقف لتحقيق األهداف التعليمية المحددة، مع تقديم 
عروض تفاعلية ذات ألوان ورسومات ثابتة  ومتحركة وصور، تمثل األشياء وتجسدها وتوضح 

تعرض مشكلة تتطلب من المتعلمين استخدام هذا النموذج في اكتشاف حلها، كما تتطلب  الواقع ثم
منهم التخمين أو التفكير الحدسي في اتخاذ القرار وحل المشكلة، وعلى المتعلم أن يالحظ ويحلل 
ويستنتج ويجرب ويخطئ ثم يعيد المحاولة، حتى يكتشف الحل المناسب، وفي كل مرة يقدم له 
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ً له قدرة كبيرة على التعزيز وا لرجع الفوري بطريقة مناسبة، ما يجعل الكمبيوترمختبراً تجريبيا

  تقديم تعلم قائم على التفاعل.

) مكونات المحاكاة ومراحلها في ثالث خطوات ٣٧٧، ص٢٠٠٩ولخص محـمد خميس (
  كالتالي:

ا األدوار كي يتعرف ) المقدمة: وتعرض فيها أهداف المحاكاة والسيناريوهات البينية، وتحدد فيه١(
  كل متعلم على دوره.

  ) التفاعل: وفيها يبدأ المتعلمون في التفاعل معاً ومع الموقف وتمثيل األدوار عبر الكمبيوتر.٢(

 ) استخالص المعلومات: وفيها يتوصل المشاركون إلى االستنتاجات المطلوبة. ٣(

حة ومحددة، فقد قسم صالح والتصميم الجيد للمحاكاة يقوم على أساس معايير تصميم واض 
) معايير انتاج برامج المحاكاة غلى اربعة مجموعات هي المعايير المرتبطة ٢٠٠٤شاكر (

باألهداف، المرتبطة بالشكل العام للبرنامج، والمرتبطة بالمحتوى العلمي، ومعايير تصميم واجهة 
ميمية للمحاكاة ، كما ) العديد من المعايير التص٢٠٠٥التفاعل، كما وضح عبد الرحمن سالم ( 

) بعض المبادئ العامة لتطوير برامج المحاكاة ، ووضحت نهى سعودي ٢٠٠٨وضح نبيل عزمي (
) ثالث محاور لتصميم المحاكاة هي التصميم واالستخدام واألسس التربوية كما استخلص ٢٠٠٩(

يم برنامج تعليمي ) العديد من المعايير التربوية الهامة الالزمة لتصم٢٠١٤نبيل عزمي، وآخرون (
  قائم على المحاكاة.

مما سبق يتضح أنه يوجد العديد من الدراسات التي توصلت لمعايير تصميم المحاكاة التعليمية 
إال أنه في حدود علم الباحثة لم تتطرق اي من هذه الدراسات لتحديد إطار عمل واضح لتفعيل تلك 

  المعايير.

 الشعور بالمشكلة:
أن إطار العمل بمعناه العام هو مجموعة من االفتراضات  Smyth (2004)أكد سميث 

والمفاهيم والممارسات التي تكون طريقا لرؤية الواقع، وإطار العمل البحثي هو أداة بحث تهدف 
، ٢٠١٣إلى مساعدة الباحث في تنمية درايته وفهمه للموقف البحثي وتوصيله (محـمد خميس، 

  ).١٠٤ص
أنه بالرغم من الجهد المبذول في تطوير الوسائط   pham (1998,p.107)ووضح فام 

المتعددة القائمة على الكمبيوتر هناك اهتمام ضئيل بتقويم نوعيتها، خاصة وان العديد من المطورين 
هم من القطاع الفني، الذين يركزون اهتماماتهم على الناحية الفنية، بينما يركز المطورون على 

كل المزايا واإلمكانات الحديثة التي تقدمها هذه التكنولوجيات  المحتوى، وال يضعون في االعتبار 
  ).١٠٢ - ١٠١، ص ص ٢٠٠٧محـمد خميس ( 

لذا تقدم الباحثة إطار عمل يتضمن العديد من الخطوات لتفعيل معايير تصميم برامج المحاكاة 
العديد من  القائمة على الويب ، والتي توصلت إليها الباحثة في هذا البحث، وهذا اإلطار يتضمن

الخطوات تشمل دراسة المعايير وربطها بالموقف الخاص بالمستخدم، وتقييم المؤشرات وربطها 
أيضا بالموقف الخاص بالمستخدم وتصميم أداة لقياس تلك المؤشرات، وتقييم المنتج في ضوئها، 

مستخدم ويتمثل هذا وبالتالي تعديل المنتج في ضوء هذا التقييم، وتقدم في هذا اإلطار المقترح دليل لل
المستخدم في الجهات المختصة بتطوير برمجيات المحاكاة القائمة على الويب لتعليم الرياضيات، ما 
قد يسهم في تفعيل معايير تصميم التي تم التوصل إليها، لإلسترشاد بهذا الدليل واستخدامه كأساس 

محتوياتها بصورة فعالة تضمن للتقييم، ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة هذه الجهات على تصميم 
  جودة التعليم.
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  مشكلة البحث:  

توجد حاجة لوضع إطار عمل لتفعيل معايير تصميم برامج المحاكاة القائمة على الويب لتعليم 
  الرياضيات.

  وقد أمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:
  اكاة على الويب لتعليم الرياضيات؟ما إطار العمل المقترح لتفعيل معايير تصميم برامج المح

  ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:
ما هي المعايير التصميمية الالزمة لتصميم بيئة التعلم اإللكتروني القائمة على المحاكاة لتعليم  )١(

  الرياضيات؟
  لرياضيات؟ما إطار العمل المقترح لتفعيل معايير تصميم برامج المحاكاة على الويب لتعليم ا )٢(

  أهمية البحث: 

  قد يفيد البحث الحالي فيما يلي: 

استفادة القائمين على تصميم برامج المحاكاة القائمة على الويب من قوائم المعايير التي  ) ١(
  استخلصتها الباحثة لتقييم تطوير برامجهم.

  لقائمة على الويب.) االستفادة من إطار العمل المقترح لتفعيل معايير تصميم برامج المحاكاة ا٢(

  أهداف البحث:
  التوصل لمعايير تصميم برامج المحاكاة القائمة على الويب لتعليم الرياضيات. )١(
تقديم إطار عمل  يقوم على تفعيل معايير تصميم برامج المحاكاة القائمة على الويب لتعليم  )٢(

  الرياضيات.

 فروض البحث:
لتفعيل معايير تصميم برامج المحاكاة  يفترض البحث الحالي أنه باإلمكان تقديم إطار عمل

  القائمة على الويب لتعليم الرياضيات.
 حدود البحث:

  يقتصر البحث الحالي على:
  تقديم معايير تصميمية لبرامج المحاكاة القائمة على الويب لتعليم الرياضيات في مرحلة التعليم

 األساسي. 

  منهج البحث:
يلي، في عرض البحوث ودراستها وتحليلها، الستخالص يتبع البحث الحالي المنهج الوصفي التحل

 المعايير، ثم عرضها على المحكمين، واستخالص المعايير النهائية في ضوء آراء المحكمين.  
 خطوات البحث:

  اتبعت الباحثة الخطوات التالية:
لتي عرض مصادر اشتقاق معايير تصميم برامج التعلم اإللكتروني القائمة على الويب وا أوالً:

  تتالءم مع تصميم المحاكاة من  الدراسات والبحوث السابقة.
استخالص قائمة معايير تصميم برامج التعلم اإللكتروني القائمة على الويب والتي تتالءم مع  ثانياً:

  تصميم المحاكاة وهذه المعايير سبق التحكيم عليها من أساتذة ومختصين.
برامج المحاكاة القائمة على الويب للتعليم بصفة عامة عرض مصادر اشتقاق معايير تصميم  ثالثاً:

  ولتعليم الرياضيات بصفة خاصة.
  إعداد قائمة بمعايير تصميم برامج المحاكاة القائمة على الويب لتعليم الرياضيات عن طريق: رابعاً:

  ) تجميع المعايير المستخلصة وتصنيفها منطقياً.١(



٢٢٦ 
 ٢٠١٥عشر لسنة  لسادسالعدد ا                                            مجلة البحث العلمى فى التربية

 
  عايير وعرضها على المحكمين كعينة استطالعية.) إعداد الصيغة المبدئية لقائمة الم٢(
  ) تعديل هذه الصيغة المبدئية، في ضوء آراء المحكمين ومالحظاتهم ومقتراحاتهم٣(
  ) التوصل إلى الصيغة النهائية لقائمة المعايير.  ٤(

عرض إطار عمل لتفعيل معايير تصميم برامج المحاكاة القائمة على الويب لتعليم  خامساً:
  ات، يتضمن "دليل المستخدم" لمطوري تلك البرامج.      الرياضي
  المقترحات والتوصيات سادساً:

 مصطلحات البحث:
   Simulation- Based e- learning Programبرامج المحاكاة القائمة على الويب 

هي برامج تعلم إفتراضي يتعلم فيها اثنان أو أكثر من المتعلمين مفاهيم الهندسة والقياس عن 
ً من أجل تحقيق أهداف محددة ومشتركة، وذلك من خالل طر يق محاكاة تفاعلية فيعملون معا

ً عن طريق أحد المواقع التعليمية المصممة لذلك، باستخدام أدوات االتصال المتزامن  تفاعلهم معا
وغير المتزامن المتاحة عبر شبكة اإلنترنت ويتم ذلك وفق إ<راءات محددة وتحت إشراف وتوجيه 

  بعة المعلم.ومتا
  إطار العمل المقترح لتفعيل معايير تصميم برامج المحاكاة القائمة على الويب:

) إطار العمل البحثي بأنه البيئة األساس واألداة العملية ١٠٤، ص٢٠١٣عرف محـمد خميس (
  التي تمكن الباحث من التفكير في الطرق التي يسلكها.

ايير تصميم برامج المحاكاة القائمة على الويب، وتعرفه الباحثة بإنه أداة عملية لتفعيل مع
يتضمن خطوات محددة لتفعيل تلك المعايير، كما يتضمن دليل يرشد المطورين إلى األسلوب 

  الصحيح لتقييم المنتج في ضوءمعايير التصميم.
  أوالً: اإلطار النظري للبحث

  مفهوم المحاكاة:
للغوي واإلصطالحي لها، واألصل اللغوي يتم تحديد مفهوم المحاكاة بالتعرف على المعنى ا

حكاية، أي أتى بمثله وشابهه، والمضارع يحكي  - لكلمة محاكاة هو الفعل حكى، فيقال حكى الشيء
، ص ١٩٩٧أي يشابه ويماثل،وحاكاه أي شابهه في القول والفعل أو غيرهما (مجمع اللغة العربية،

١٦٥.(  

ً لها حسب أما التعريف االصطالحي للمحاكاة فلم يتفق عل يه الباحثة وكل باحث أعطى تعريفا
) بأنها ٦٤، ص٢٠٠٢؛ ٥٨٢، ص٢٠٠١رؤيته وشواهده وقناعاته، فقدعرفها عبد هللا الموسى (

"عملية تمثيل أو نمذجة أوإنشاء مجموعة من المواقف أو تقليد لمواقف من الحياة حتى 
  ا المحتملة عن قرب".يتيسرعرضها والتعمق فيها الكتشاف أسرارها والتعرف على نتائجه

) بأنها "تصغير أو تمثيل لموقف أو ظاهرة ٣٢٤، ص٢٠٠٢كما عرفها عبد اللطيف الجزار ( 
ً لقاعدة أو أكثر، ويتطلب موقف المحاكاة أن  تحدث في الحياة الواقعية، ويتم موقف المحاكاة وفقا

أو  (Intulive way)حدث أو اتخاذ افتراض ما أو التفكير بال (guss)يقوم المتعلم فيها بالتخمين 
  لإلجابة عن السؤال المطروح في المحاكاة". (Making Decision)صناعة قرار 

) بأنها "نموذج إجرائي مبسط معد مسبقاً، يحاكي ٤١٩، ص٢٠٠٩وعرفها محـمد خميس (
(يقلد) بعض مظاهر الحياة الطبيعية أو االجتماعية أو اإلقتصادية وعناصرها وأنشطتها الحقيقية، 

تفاعل فيها المتعلمون مع الموقف التعليمي وشروطه، بحيث يكون المتعلم جزءاً من الموقف ذاته في
  لتحقيق أهداف تعليمية معينة".

يتضح من العرض السابق أن المحاكاة التعليمية تعتبر نموذجاً مصغراً للواقع يمثل موقفاً أوعدة 
ن أنماط التفكيرالمختلفة مثل التخمين مواقف ألنشطة تعليمية، يتفاعل معها المتعلمون فيمارسو
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وصناعة القرار للتوصل إلى حل المشكلة المطروحة في الموقف التعليمي، وذلك  لتحقيق أهداف 

 تعليمية محددة مسبقاً.

  مستويات المحاكاة:
) مستويات المحاكاة إلى خمسة مستويات أساسية تبعا للغاية من ٢٥،ص ١٩٩٥قسم (آلن شوفيلد،  

  ي:استخدامها ه
) المحاكاة للوصف: وتستخدم لتعزيز الحقائق والمبادئ األساسية التي يتم تعلمها بالطرق ١(

التقليدية، وتهتم أهدافها عادة بنقل أو إيصال المعلومات المعروفة في سياق محدد ويمكن للمتعلمين 
وذجية، و من وصف وتطبيق هذه المعرفة في الحاالت المناسبة لها ومن امثلتها ( المحاكاة النم

  المحاكاة المبرمجة بصيغ مكتوبة، واإلختبارات التشخيصية البسيطة المعتمدة على الحاسوب).
) المحاكاة للبرهنة: تستخدم إلظهار مدى تمكن المتعلمين من المهارات التي أدركو جوانبها ٢(

م مباشرة المعرفية وهي توفر وهي توفر نماذج يمكن أن يقارن المتعلمون سلوكهم بها مع إمداده
  بالمعلومات ويعتمد نجاح هذا المستوى على مدى التوقع الدقيق ألهداف ومعايير األداء.

) المحاكاة للمارسة: هذا المستوى يطور المهارات الفنية واإلدراكية والعالقات الشخصية وتعتمد ٣(
سين مهارات طبيعة هذه المحاكاة على نوع المهارة المستهدفة، فمثال تمثيل األدوار يستخدم لتح

العالقات اإلنسانية وفيها بتم توفير التغذية الراجعة باستمرار للمتعلمين مع تكرارها لوصول المتعلم 
  للمستوى المهاري المطلوب.

) المحاكاة لتشجيع التفكير والتطبيق : يرتبط هذا المستوى بمستوى االلمحاكاة للممارسة فالتفكير ٤(
  تكفي وال مجال لنجاح أحدهما دون اآلخر.وحده ال يكفي والممارسة وحدها ال 

) المحاكاة لتحسين اإلدراك: يمثل تطور المهارات في تشجيع اإلبتكار والتغيير في المنظمات ٥(
موضوعا مرغوبا ومعاصرا في برامج التطوير ولكن القيام به بنجاح ووعي وفاعلية وعناصر 

ير المؤسسي المعقد، ومن ثم تحقق مهارية يفرض تكامل عملية التطوير مع جميع جوانب التغي
  المحاكاة إسهاما قويا بما يمكنها من السيطرة على كل هذه العوامل. 

  تصنيف المحاكاة:
صنف الباحثة المحاكاة تصنيفات متباينة ، فبعضهم صنفها حسب الهدف منها، والبعض اآلخر 

 ,Gillbert and Dorm (1994فقد صنف جلبرت ودورم   صنفها حسب التقنية المستخدمة
P.44) :المحاكاة طبقا للتقنية المستخدمة في بناء برامج المحاكاة إلى أربعة أقسام  

تحتوي على تقليد واقعي وواضح للظاهرة وبعد ذلك يتم اختبار هذا النموذج المحاكاة الطبيعية:  )١(
  من مختلف الجوانب ومالحظة النتائج ومن أمثلة ذلك محاكاة بناء السفن والطائرات.

  يتم تمثيل النظام في صورة عالقات عددية ومعادالت رياضية. كاة الرياضية:المحا )٢(
  يتم تمثيل النظام في صورة عالقات منطقية مثل الخوارزميات.  المحاكاة المنطقية: )٣(
  تحتوي على رسم توضيحي للنظام وسلوكه في شكل مخطط بياني. المحاكاة الوصفية: )٤(

  ف إلى أربعة أنواع:)  حسب الهد١٧، ص١٩٩٥وقسمها( آلن شوفيلد،
وتعتمد الطريقة التقليدية في التجريب العملي لضبط ومعالجة المتغيرات ) محاكاة تجريبية :١(

الختبار الفرضيات وتستخدم دوما في المختبرات مثل اإلختبارات النفسية وأن التطابق بين نتائج 
  المحاكاة التجريبية في مواقف مختلفة يؤكد أنها حاسمة.

وتقوم عادة على نماذج من النظم تسعى إلى توقع النتائج أكثر ة التوقعية (التنبؤية): ) المحاكا٢(
من تدقيق البيانات وعلى سبيل المثال يستخدم الباحثة النماذج االقتصادية دوما لمحاكاة اإلقتصاديات 

المحاكاة الوطنية والعالمية واختبار اتجاهات التغيرات االقتصادية المتنوعة ومن الواضح أن نجاح 
  هنا يعتمد على نجاح النموذج في تكرار النظام الدولي بدقة.
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وتستخدم عادة في التدريب بهدف تقويم استجابات الفرد أو المجموعة او ) المحاكاة التقويمية: ٣(

المؤسسة للمشكالت الواقعية التي تم محاكاتها، والمحاكاة التقويمية تحاول التحكم بالعناصر 
  ت المعنية مما يجعل المشاركين يجربون ويعدلون سلوكهم وقراراتهم.الجوهرية للمشكال

وهي اساسا لتعليم الفرد والمجموعة، وتؤدي لتغيير السلوك والمواقف ) المحاكاة التعليمية: ٤(
المصاحبة، وتستخدم في هذه المحاكاة أساليب نموذجية تتضمن تمثيل األدوار، وأنواع من تمارين 

النوع من المحاكاة بوضوح مع المحاكاة التقويمية وال يمكن التمييز بينهما المجموعة ويرتبط هذا 
  بسهولة.

؛ محـمد ٣٩٣-٣٩٠، ٢٠٠٤؛ كمال زيتون،٢٣٢، ص ١٩٩٨كما حددت أدبيات (إبراهيم الفار، 
  )، أربعة انواع للمحاكاة:٣٨٠-٣٧٨، ص ص  ٢٠٠٩خميس ،

ادية بغرض استخدامها أو التعرف على تتعلق بمعالجة اشياء فيزيائية وم ) محاكاة فيزيائية:١(
استخدام  –قيادة طائرة  –طبيعتها ويشمل تشغيل األجهزة أو األدوات مثل تشغيل جهاز فولتميتر 

  أدوات وكيماويات. 
وتهدف لتعلم سلسلة من األعمال، أو تعلم خطوات بهدف تطوير مهارات أو  ) محاكاة إجرائية:٢(

يب على خطوات تشغيل آلة أو تشخيص األمراض في أنشطة للتصرف في موقف معين كالتدر
  مجال الطب.

ويكون للمتعلم دور أساسي في السيناريو الذي يعرض وليس مجرد تعلم  ) محاكاة موقفية:٣(
قواعد واستراتيجيات كما هو في األنواع السابقة ودور المعلم اكتشاف استجابات مناسبة لمواقف 

واتخاذ القرارات   role playingوع محاكاة لعب األدوار خالل تكرار المحاكاة، ويسمى هذا الن
decision making  .وتدمج بين األلعاب والمحاكاة ولذلك تسمى ألعاب المحاكاة  

،في هذا النوع ال يؤدي المتعلم أي دور في  :process simulation ) محاكاة عملية أو معالجة٤(
ذي ال يستطيع المتعلم أن يشاهد اإللكترونات المحاكاة بل هو مراقب ومجرب خارجي ففي الوقت ال

أو حركة أو سرعة الضوء فإنه يمكن مشاهدة ذلك في المحاكاة العملية ، مما يسهل عليه إدراك هذه 
  المفاهيم.

  عناصر المحاكاة
  )  عناصر برامج المحاكاة ومكوناتها في ثالث خطوات :٣٧٧، ٢٠٠٩لخص (محـمد خميس ، 
أهداف المحاكاة والسيناريوهات البينية وتحدد فيها األدوار كي يتعرف  ويعرض فيها ) المقدمة:١(

  كل متعلم على دوره
  وفيه يبدأ المتعلمون في التفاعل معا ومع الموقف وتمثيل األدوار عبر الكمبيوتر.) التفاعل:٢(
 وفيه يتوصل المشاركون إلى االستنتاجات المطلوبة.) استخالص المعلومات :٣(

  ا سبق قامت الباحثة بتصميم برنامج محاكاة تعليمية يتكون من ستة أقسام:إعتماداً على م
يقوم  فيه  المتعلم بمشاهدة عرض يتفاعل معه بالمشاهدة يتضمن أهم ما تم دراسته  القسم االول :

  عن الموضوع في سنوات سابقة، وأهم المفاهيم والتعريفات التي سبقوم بدراستها في الدرس الحالي.
: يكون فيه للمتعلمين دور أساسي في السيناريو، ويقوم المتعلمون باالستنتاج  نيالقسم الثا

االستقرائي للقانون في نهاية مجموعة من األوامر واألسئلة، والتي يقدمها البرنامج وينفذها المتعلم ، 
  ويجيب عنها.
ً ألهم  المعلومات التي تم استخالصها باالستنتاج  القسم الثالث االستقرائي، لتثبيتها : تقديد ملخصا

  لدى المتعلمين .
  : تدريبات وممارسة لتثبيت المفهوم يتلقى عليها المتعلمون تغذية راجعة من البرنامج. القسم الرابع

  : تقويم فردي يقوم كل طالب بحله منفرداً القسم الخامس
  : تقويم جماعي يقوم كل فريق بحله.القسم السادس
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  مميزات وعيوب المحاكاة:

المحاكاة التعليمية ككل البرامج لها ميزات وعيوب، وإن كانت المحاكاة تتصدر تلك برامج 
، ٢٠٠٨البرامج من حيث تعدد مزاياها وقلة عيوبها وهذا ما وضحته أدبيات (نبيل عزمي، 

؛ عبيرالمسعودي، وهيا ٢٠١٠؛ سامية الديك، ٣٨٠، ص ٢٠٠٩؛ محـمد خميس، ٤٣٧ص
) بأنها تحقق متعة التعلم وتثير ٨٨ -٨٤، ص ص٢٠١٤، ؛ نبيل عزمي، وآخرون٢٠١٠المزروع، 

اهتمام المتعلم، وتفكيره وتثير دافعيته نحو التعلم، وتحسن اتجاهاته نحو المادة التعليمية ونحو المعلم 
بما تقدمه من فرص للتفاعل مع مواقف تعليمية غير تقليدية باستخدام إمكانات الكمبيوتر المتقدمة 

كتشاف المعلومات بطريقة تفاعلية، كما تتيح له الفرصة لتطبيق بعض فتساعد المتعلم على ا
المهارات التي تم تعلمها في مواقف ال تتوافر في الواقع الحقيقي وذلك عن طريق التمثيل المرئي 
للمعلومات باستخدام الوسائط المتعددة، واستخدام مدخل الحواس المتعددة، مع مراعاة إمكانات 

يمكنه من التحكم في تعلمه بدرجة مناسبة، وما يزيد فاعلية المحاكاة في التعلم،  المتعلم وقدراته، ما
حيث إن استخدام أكثر من حاسة في التعلم في نفس الوقت يؤدي لتعلم أفضل وأكثر فاعلية وأبقى 

علم، أثراً وأقل احتماالً للنسيان من حيث ترسيخ وتعميق مادة التعلم، كما أنها توفر التقويم الذاتي للمت
وتسمح بإعادة التدريب للوصول للتعلم المتقن، ما ينمي لدى المتعلم مهارات التفكير العليا التي 
تعزز قدراته على حل المشكالت، وتنشط التفكير االبتكاري لديه فيمكنه تقديم أفكار علمية جديدة، 

ه، كما أن المحاكاة تقلل وتنمي لديه التحليل الناقد والمالحظة الثاقبة ما ينشط التفكيراإلبداعي لدي
  زمن التعلم وتشجع على التعاون، والتفاعل االجتماعي، وتعطي نتائج تحصيل أكبر.

أما عن عيوب المحاكاة فتتمثل في معوقات تطويرها، والتي ال يمكن التغاضي عنها، فهي 
خاصة  تتطلب وقتا طوبالً في التخطيط والبرمجة، كما أنها تتطلب أجهزة كمبيوتر ذات مواصفات

لتمثيل الظواهر المتعددة بشكل واضح باإلضافة إلى أنها تحتاج فريق عمل من المعلمين 
والمبرمجين، وخبراء المناهج وطرق التدريس، وخبراء المادة العلمية لكي يتم تصميمها في ضوء 
معايير تصميم واضحة، كي تحقق األهداف التعليمية المأمولة، وذلك لكي تكون مؤثرة وفعالة 

  بيهة بالواقع، كما أنها تتطلب معلماً لديه قدرة تنظيمية عالية، وقيادة واعية.وش

  

  المحاكاة وعالقتها بتنمية مهارات التفكير الرياضي:

  التفكير الرياضي:

يوجد العديد من التعريفات لمهارات التفكير الرياضي في العديد من الدراسات واختلفت هذه 
  ائي لكل دراسة ومنها:التعريفات باختالف المنظور اإلجر

بأنها " الممارسات الرياضية، والعادات العقلية مثل التجريب  Bass (2005)يعرفها باس 
  والمنطق والتعميم واستخدام التعريفات ولغة الرياضيات بما يعزز التعلم في أي مرحلة من مراحله"

ف الرياضية بأسلوب ) بأنها "القدرة على حل المسائل والمواق٢٠١٠ويعرفها فريد أبو زينة (
  علمي معتمد على الحقائق الموضوعية".

) بأنها "قدرة طالب الصف السابع األساسي على االستقراء ٢٠١٤ويعرفها تيسيرالقيسي (
  والتعبير بالرموز والتفكيرالعالقي والمنطق الشكلي واالستقصاء".

؛  Soldad, 2011؛ سوليداد٢٠٠٨؛ بتول المقاطي، ٢٠٠٧ووضحت دراسات (هاني نجم، 
) العديد من المهارات التي يلزم على المعلم أن ينميها لدى ٢٠١٢؛ خميس نجم، ٢٠١١ماجد الديب، 

متعلم الصف السادس االبتدائي واختارت الباحثة من تلك المهارات ما يتناسب مع دراسة الطالب 
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سة وهذه للمحتوى التعليمي الخاص بوحدة الهندسة والقياس والتي تم تحديدها في هذه الدرا

المهارات هي االستقراء واالستنباط والتفكير البصري والتفكير القياسي والبرهان الرياضي 
  والتفكير المنطقي والتفكير الناقد والتعليل والتبرير وحل المسالة الرياضية الكالمية.

  :عالقة المحاكاة بتنمية مهارات التفكير الرياضي

ساسي من تدريس الرياضيات هو تنمية ) أن الهدف األ٢١، ص٢٠٠١وضح سهيل دياب (
العقل والتفكير من خالل مناهجها التي تجعل المتعلم قادراً على اكتساب مهارة معالجة المعرفة 
والمعلومات وتحديد البيانات ومصادر الحصول عليها، وتنظيمها وتحليلها وتفسيرها وتقييمها 

هارة صياغة الفرضيات واختبارها والتعرف على المناسب وغير المناسب منها، ثم اكتساب م
والتوصل إلى التعميمات، ما يجعلها تمكن المتعلم من ممارسة عمليات التفكير المختلفة من فهم 
ومالحظة وتحليل وتفسير وتفكير ناقد وحل مشكالت، بعد أن توفر له المواد التعليمية المساعدة 

  على التعلم.

؛ سامية الديك، ٢٠٠٩؛ عبد اللطيف الصم،  Akinsola, 2007وأكدت دراسات (أكينسوال   
) أن المحاكاة يمكن أن تسهم Ross, 2011؛ روس karal, et al. 2010؛ كارال وآخرون ٢٠١٠

في تعليم الرياضيات بطريقة جمالية تجريبية وفقا لمواقف افتراضية يتفاعل معها المتعلمون 
ين عناصر المعلومات وفهم المتعلمين الكتشاف المعلومات واكتسابها بأنفسهم، ما يبني التماسك ب

وممارسة المالحظة واالستنتاج والمحاولة والخطأ بعيداً عن التلقين والحفظ ما يسمح لهم بممارسة 
التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد وحل المشكالت للوصول للتعلم المتقن وأن برنامج المحاكاة 

المتعلم والنماذج المختلفة فيعتبر جهاز الحاسب مختبراً  التعليمية برنامج تفاعلية يتم فيها التفاعل بين
، ٢٠٠٩صغيراً يكون فيه تعلم الطالب معتمداًعلى التجريب، كما وضح عبد اللطيف الجزار (

) أن موقف المحاكاة يتطلب من المتعلم أن يخمن ويتخذ القرار ويفكر لكي يجيب عن ٣٢٤ص
  السؤال المطروح.

) حيث وضح أن برامج المحاكاة من أقوى برامج ٢٠٠٥مة (وهذا ما أكده عبد الحافظ سال
الكمبيوتر التي تستخدم في التعليم، حيث تتطلب من المتعلم أن يحلل ويجري عمليات التكامل 

، ٢٠١٤والتركيب وتطبيق المعرفة األساسية عند مواجهة مشكلة معقدة (نبيل عزمي وآخرون، 
  ).٦٤ص

اكاة تقرب الواقع للمتعلم فتثير رغبته في التعلم وتتيح من العرض السابق يتضح أن برامج المح
له فرصة التخيل عن طريق العرض البصري المشوق بما يحويه من مثيرات بصرية ورسوم 
وألوان ومجسمات، فيمارس النشاط التخيلي ويتحرر من الجمود العقلي، ما يدفعه إلى الحرية في 

ته على التفكير االبتكاري ومهارات اإلدراك، كما أن التفكير، وإطالق العنان لخياله، ما ينمي قدر
الجانب التفاعلي من المحاكاة يوفر إيجابية المتعلم، وقيامه بالمهام المختلفة، والمتعددة ومشاركته في 
حل المشكالت المقدمة إليه، بالتعامل مع أبعاد تلك المشكالت واتخاذ قرار حيالها، أي أن المحاكاة 

على التحليل الناقد والمالحظة الثاقبة واالستقراء واالستنتاج، ما يجعلها برنامج تنمي قدرة المتعلم 
  مناسبة لتعلم الرياضيات، ما ينمي مهارات التفكير الرياضي لدى المتعلمين

  خطوات البحث:
أوالً: عرض مصادر اشتقاق معايير تصميم برامج التعلم اإللكتروني القائمة على الويب والتي 

ميم المحاكاة من أدبيات أساتذة ومتخصصين في تكنولوجيا التعليم ودراسات سابقة  تتالءم مع تص
:  

توصل العديد من الدراسات إلى قوائم معايير تصميمية لبرنامج التعلم اإللكتروني مثل دراسة 
) التي وضح فيها معايير التصميم التربوي للتعليم ٣٢٦ -٣١٨، ص ص ٢٠٠٥محـمد زين الدين (
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كما حددتها جامعة ساحل فلوريدا، وقسمت معاييرالتصميم التربوي للتعليم الشبكي عبر الشبكات 

) أقسام رئيسة هي معايير التصميم وتطوير التعليم ومعايير التفاعل والرجع، ومعايير ٤إلى (

  تطوير مواد التعلم ومعايير إدارة التعلم على الشبكة.

ل لتقويم المقررات اإللكترونية في ) التي قدمت تطوير دلي٢٠٠٧ودراسة حنان الشاعر ( 
) معايير وكل معيار ١٠ضوء معايير جودة التعليم اإللكتروني، وقدمت الدراسة هيكالً مكوناً من (

) مؤشرات، كما وضعت الباحثة إطار عمل لتفعيل تلك المعايير، ودراسة طارق محـمد، ٥يضم (
يم المساعدة التعليمية الموجزة ) التي توصلت لمعايير تصم٢٠٠٨محـمد خميس، صالح عليوة (

والمتوسطة والتفصيلية ببرامج الوسائط المتعددة، وأوصت الدراسة بتطبيق هذه المعايير عند 
) التي ٢٠٠٨تصميم برامج الوسائط المتعددة، دراسة شيماء صوفي، محـمد خميس، حنان الشاعر (

امج تعلم إلكترونية قائمة على توصلت فيها الباحثة لمعايير تصميم المناقشات الجماعية في برن
) معياراً وأوصت بتطبيق هذه المعايير عند تصميم المناقشات ٣٢الويب و تضمنت الدراسة (

  اإللكترونية واستخدامها عبر الويب.

) التي توصلت لقائمة معايير تصميم واجهة التفاعل لبرامج التعلم ٢٠٠٨ودراسة ربيع رمود (
) معايير كل منها تضم العديد من المؤشرات التي يجب ٧وتتضمن (اإللكتروني القائمة على الويب 

مراعاتها عند تصميم واجهة التفاعل وأوصت الدراسة باستخدام تلك المعايير مع مراعاة خصائص 
) التي توصلت إلى قائمة معايير لتطوير برنامج تعلم ٢٠١٠المتعلمين ودراسة حنان محـمد (

) مؤشراً، ودراسة محـمد زين ١٠٦ر أساسية تشتمل على () معايي٩إلكتروني تشاركي تضمنت (
) التي قدمت معايير بنائية لجودة برمجيات الواقع االفتراضي التعليمي والبرامج ٢٠١٠الدين (

ثالثية األبعاد وتوصل الباحث في نهاية الدراسة إلى قائمة من المعايير قسمها لمحورين المحور 
ً والمحور الثاني يشمل معايير تكنولوجية ٦١(األول يشمل معاييراً تربوية ويضم  ) معياراً تربويا

) التي توصلت فيها الباحثة إلى ٢٠١٤) معياراً تكنولوجياً وأيضا دراسة عبير حسن (٩٩ويضم (
) ٨٤) معياراً تتضمن (١٢قائمة بمعايير تصميم برنامج تعلم إلكتروني قائم على الويب ضمت (

  مؤشراً.

باالطالع على المعايير السابقة والتوصل إلى قائمة*، تتضمن أهم المعايير التي ثانياً: قامت الباحثة 
) محاور رئيسة ٤يمكن في ضوئها تصميم برنامج تعلم إلكتروني تناسب الدراسة وتضم القائمة (

) مؤشر، ١٠٨ينضوي تحتها العديد من المعايير والمؤشرات ويبلغ عدد المؤشرات للقائمة ككل  (
) مؤشراً، والمحور ٢٧) معاييرتشتمل على (٤األول: أساليب التفاعل والرجع، (ويتضمن المحور

) مؤشراً، والمحور الثالث: إدارة ٥٩) معايير تشتمل على (٤الثاني: تطوير مواد التعلم، يضم (
) مؤشرات، والمحور الرابع: القابلية ٨) معايير يشتمل على (٣التعلم على الشبكة، يضم (

  ) التالي:١) مؤشر كما هو موضح بشكل (١٤) معايير تشتمل على (٣لالستخدام، يضم (

  

  )١* انظر ملحق رقم (

  المحاور والمعايير
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 Interaction  المحور األول: أساليب التفاعل والرجع    )١(
&Feedback   

  المعايير

أن يتم توفير أدوات المساعدة ، والروابط الفائقة، وأساليب اإلبحار بما   ١-١
  المتعلم التفاعل مع المحتوى وتحقيق األهداف التعليمية. يسهل على

  أن يتناول البرنامج أساليب متعددة من التغذية الراجعة.  ١-٢

أن يحتوي البرنامج درجة عالية من التفاعلية و تحكم المتعلم  مما يسهم    ١-٣
  في تحقيق األهداف التعليمية.

لية و تحكم المتعلم  مما يسهم في أن يحتوي البرنامج درجة عالية من التفاع  ١-٤
  تحقيق األهداف التعليمية.

 Development of المحور الثاني: تطوير مواد التعلم    )٢(
learning materials  

  المعايير

أن تصاغ األهداف التعليمية بصورة صحيحة وواضحة تتفق مع   ٢-١
تحقيقها من قبل  استراتيجية التعلم لتحقيق األهداف العامة والنهائية المتوقع

  المتعلم.

أن يتم تصميم عرض المحتوى التعليمي بصورة مناسبة لألهداف   ٢-٢
التعليمية، ومناقشات الطالب ، واستراتيجية التعلم لتحقيق األهداف 

  التعليمية.

أن يوفر البرنامج اإللكتروني واجهة مستخدم تفاعلية وفعالة تمكن المتعلم    ٢-٣
  لتحقيق األهداف التعليمية. من التفاعل بأفضل صورة 

أن يتم توظيف عناصر الوسائط المتعددة (النصوص، الصوت ، الصور،   ٢-٤
الفيديو، والرسوم الثابتة والمتحركة) بصورة جيدة تسهم في تحقيق 

  األهداف التعليمية

 Learningالمحور الثالث: إدارة التعلم على الشبكة   )٣(
Management    

  المعايير

  يتم تتبع أداء الطالب وتقويمه.أن   ٣-١
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  قائمة تضم ملخص ألهم المحاور، والمعايير التي تم استخالصها من أدبيات ودراسات سابقة

تصميم برامج المحاكاة القائمة على الويب للتعليم بصفة  ثالثاً: عرض مصادر اشتقاق معايير
  علمة وتعليم الرياضيات والهندسة بصفة خاصة:

وضح العديد من األدبيات والدراسات الصورة التي يجب أن تكون عليها برنامج التعلم 
 اإللكتروني بصفة عامة وبرامج التعلم اإللكتروني القائمة على المحاكاة بصفة خاصة، وكيفية

ً لتنمية مهارات  تصميمها للحصول على برنامج فعالة يتعلم فيها الطالب مفاهيم الرياضيات معا
  التفكير الرياضي.

) والتي قدمت فيها استراتيجية مقترحة لتدريس ٢٠٠٣ (ومنها دراسة فريال أبو ستة
كمبيوترية في الرياضيات بمساعدة الكمبيوتر، وأوصت باستخدام بطاقة تقويم البرمجيات التعليمية ال

الحكم على مدى صالحية البرمجيات التعليمية المتاحة قبل استخدامها لضمان فاعلياتها وهذه 
 Bulloughالبطاقة عبارة عن تعريب قامت به لبطاقة تقويم البرمجيات التي طورها بولوج، وبيتي

and Beatty (1987, PP. 135-148) وتتضمن هذه البطاقة ست مكونات رئيسة هي ،
ئص البرنامج ووصف البرنامج ومحتوى البرنامج، وتنفيذ البرنامج، وأوجه القصور الرئيسة خصا

  في البرنامج وتوصيات توضح درجة جودة البرنامج.

)، والتي قدم فيها بطاقة تقييم لمواقع ١٩٦ -١٩١، ص ص٢٠٠٥ودراسة حسن زيتون (
 ,Su, Bonk , Magiukaلي تعليمية على شبكة اإلنترنت، ودراسة سو وبونك وماجيكا ولي وهي

Liu, Helee (2005)  التي وضحت التقنيات التعليمية التي تعزز التفاعالت عبر اإلنترنت والتي
 Tao, Guoتسهم بصورة موسعة  في تنمية مهارات التفكير لدى الطالب، ودراسة تاو وجو ولو

and Lu (2006)  لويب وقدمت التي وضحت بعض األسس لتصميم المحاكاة التعليمية عبر ا
مبادئاً توجيهية لتصميم واجهة التفاعل ووحدة المحتوى ووحدة التعزيز والتوجيه، كما قدمت مبادئاً 

  توجيهية للتحكم في المحاكاة والقابلية لالستخدام.

هـ) التي أوضحت أسس ومواصفات تصميم برامج ١٤٢٧وأيضا دراسة صالح شاكر (
ياضيات، والتي وضع فيها معايير تصميمية لتفاعل الحاسب الذكية لذي صعوبات التعلم في الر

  المتعلم مع البرنامج ومعايير لتنظيم المحتوى التعليمي ومعايير لألهداف التعليمية.

، ص ٢٠١٣؛ ١١٠ -١٠٠، ص ص٥٨ -٤١، ص ص ٢٠٠٧وكذلك أدبيات محـمد خميس (
) التي ١٩٩ -١٩٢، ص ص٢٠١٥؛ ٢٢٨ -٢٢٥، ص ص ١٨٧ -١٨٤، ص ص ٦٠ -٥٩ص 

  أن يتم تصميم البرنامج بصورة تتيح إدارة الوقت بصورة منظمة.  ٣-٢

  أن يقدم البرنامج أساليب، وأدوات إلدارة عملية االتصال.  ٣-٣

  Usabilityالمحور الرابع: القابلية لإلستخدام      )٤(

  المعايير

  بقا للتعليمات الموضحةأن يتيح البرنامج دخول سليم للمتعلم ط   ٤-١

  أن تكون عناصر الوسائط المتعددة مالئمة لخصائص المتعلمين  ٤-٢

  أن يمتاز البرنامج بالدقة التقنية والفنية وسرعة التحميل  ٤-٣
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ها عالقة التعلم التعاوني بمهارات التفكير الرياضي وكيفية تنمية مهارات التعلم التعاوني وضح في

والتشاركي وبعض خصائص المحاكاة التعليمية والحوار التعليمي ومستويات التفاعلية، وكذلك 
بعض الشروط التي يجب توافرها في واجهة االستخدام، كما وضح مفهوم التفاعلية وخصائصها 

ا والعناصر العامة للوسائط المتعددة، ومعايير تصميم نظم الوسائط المتعددة اإللكترونية، وأبعاده
كما وضح كذلك المعايير التربوية للمحتوى اإللكتروني ومكونات برامج المحاكاة ومراحلها 

  وأنواعها االعتبارية.

ً لتصميم منهج إلك٢٠٠٩ودراسة حنان رزق ( ً مقترحا تروني ) والتي قدمت فيه نموذجا
وبرنامج بنائية إلكترونية بناء على نموذج التعلم القائم على المشكلة لتدريس موضوعات 
الرياضيات في التعليم العام وهذا النموذج مراحله األساسية هي المهام والمشاركة والمجموعات 

النموذج،  المتعاونة وقد اقترحت الباحثة تصميماً لمنهج إلكتروني وبرنامج إلكترونية بناء على هذا
  كما وضحت فيه صورة برنامج تدريس الرياضيات عند تدريس هذا النموذج.

التي   Gosmir, Morrison, and Osdel (2009)ودراسة جسمير وموريسون وأوزدل
وضعت تصوراً للتفاعالت التعليمية في التعليم عن بعد، كما أكدت على ضرورة وجود استراتيجية 

  واضحة للتغذية الراجعة.

، التي تناولت تقييم  Byrne, Heavey, Byrne (2010)سة بيرن وهيفي وبيرن ودرا
المحاكاة القائمة على الويب ودعم أدواتها ووضحت األسس الالزمة لتصميم هذه البرنامج لكي 

التي قدمت برنامج محاكاة  karal, et al. (2010)تكون سهلة االستخدام، ودراسة كارال وآخرون 
الويب لتعليم حل المشكالت وتذليل الصعوبات التي تواجه طالب الصف الثامن تعليمية مقترحة عبر

ً لتعليم الرياضيات في  األساسي عند الدراسة في هذه البرنامج ووضحت الدراسة تصوراً واضحا
برامج المحاكاة القائمة على الويب ووضعت بعض المعايير لتصميم هذه البرنامج في عدة جوانب 

والمحتوى التعليمي وتصميم المحاكاة ومراحلها، كما وضعت تصوراً لسير مثل واجهة التفاعل 
  التعلم لكي يكون المتعلم في نهاية التعلم قادراً على حل المشكالت كأحد مهارات التفكيرالرياضي.

) التي قدمت توصيات مهمة عن التصميم التعليمي ٢٠١١ودراسة عبد العزيز عبد الحميد (
ني عبرالويب كما تناولت توظيف واستخدام أساليب التعلم النشط وضرورة لبرامج التعلم اإللكترو

 Zrakic, etالتركيز على المهارات والمهام التي تتطلب إعمال التفكير، ودراسة زراكيك وآخرون 
al. (2012)    التي وضح فيها الباحثون بعض المعايير التصميمية لبرنامج محاكاة تعليمية متكاملة

دوا أن واجهة المستخدم تتكون من وحدتين، وحدة للطالب ووحدة للمعلم، مع تقديم على الويب، وأك
  معايير قياسية لتصميم كل من الوحدتين.

) التي حددت بعض االعتبارات الهامة عند بناء نظام التعلم ٢٠١٢ودراسة عبد الرحمن كرار (
  تصميم تلك البرنامج.اإللكتروني ووضح فيه الباحث أهم المعايير التي يجب مراعاتها عند 

) بعض المعايير التربوية المهمة ٩٩، ص٢٠١٤كما حددت دراسة نبيل عزمي وآخرون ( 
والالزمة لتصميم برنامج تعليمي قائم على استراتيجية المحاكاة التعليمية، وهي معايير خاصة 

لتعليمية أثناء باألهداف التعليمية للنموذج الذي يحاكيه البرنامج وخاصة أيضا بتقديم المساعدة ا
  التعلم، وأسلوب التطبيق.

) معايير ٦رابعاً: توصلت الباحثة لقائمة المعايير في صورتها النهائية*، والتي تشتمل على (
  ) مؤشرا، والمعايير األساسية التي توصلت لها الباحثة كالتالي:٣٤أساسية بما يوازي (

 )٢انظر ملحق رقم (
 ى الويب بصورة تحقق األهداف التعليمية.أن تصمم برامج المحاكاة القائمة عل )١(
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أن تصمم أنشطة المحاكاة بصورة تشجع على التفاعل المستمر بين المتعلمين وبعضهم وبين  )٢(

  المتعلمين والمعلم  مما يحقق أهداف التعلم.
  أن تصمم التقاويم والتدريبات بصورة تحقق األهداف التعليمية. )٣(
تعلم التعاوني لتحقيق أقصى استفادة من قدرات أن تصمم المحاكاة في ضوء استراتيجية ال )٤(

  المتعلم وتحقيق األهداف التعليمية.
أن تصمم المحاكاة في ضوء استراتيجية االستنتاج االستقرائي للتوصل إلى المفاهيم والقوانين  )٥(

  في الهندسة.
  أن تصمم المحاكاة بصورة تتميز بالسهولة والدقة وقابلية اإلستخدام. )٦(

  البحث: خامساً: عرض نتائج
  نتيجة هذه الدراسة كان عبارة عن:

) ٤قائمة معايير تصميم برامج التعلم اإللكتروني القائمة على الويب بصفة عامة، وتتكون من ( )١(
  ) موشرا.١٠٨) معيارا، وتشتمل على (١٤محاور، تضم (

) ٣٤) معايير تتضمن (٦قائمة معايير تصميم برامج المحاكاة لتعليم الرياضيات، وتتكون من ( )٢(
 مؤشرا.

 إطار عمل لتفعيل معايير تصميم برامج المحاكاة القائمة على الويب لتعليم الرياضيات: )٣(

يمكن للجهات المختصة بتطوير برامج المحاكاة القائمة على الويب االستفادة من تلك المعايير 
وجود فجوة فتتفادي األخطاء الناتجة عن عدم التعاون الجيد بين التربويين، والفنيين المحترفين، و

بين نتائج البحوث، وتطبيقها عند التصميم، وعدم وجود معايير دقيقة إلنتاج هذه البرامج، ما يؤدي 
لظهورعيوب التصميم، والمحتوى وطرائق تصميمه واألهداف، واستراتيجيات التعليم وأنشطته، 

  وطرائق تنظيمه.
معايير تصميم برامج ) الخطوات الرئيسية إلطار عمل لتفعيل ٢وفيما يلي يوضح شكل (

  المحاكاة القائمة على الويب، لتعليم الرياضيات:
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) يوضح الخطوات الرئيسية إلطار العمل من وجهة نظر الباحثة٢شكل(
  
  
  
  
  

 
 دراسة المعايير

 

ربط المعايير 
بالموقف الخاص 

 بالمستخدم

 تقييم المؤشرات

ربط المؤشرات 
بالموقف الخاص 

 بالمستخدم

تصميم أداة لقياس  
 المؤشرات

تقييم المنتج في 
 ضوء المؤشرات

تعديل المنتج في 
 ضوء التقييم
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دليل المستخدم ( للجهات المختصة بتطوير برمجيات المحاكاة القائمة على الويب لتعليم 

  الرياضيات):
) ٢٠٠٧استرشدت الباحثة بدليل التقويم الذي طورته (حنان الشاعر،  لتصميم دليل المستخدم

لتقويم المقررات اإللكترونية في ضوء معايير جودة التعليم اإللكتروني، ويتضمن دليل المستخدم ما 
  يلي:

  أوالً: مقدمة الدليل
من حتى تكون المحاكاة فعالة في تعليم الرياضيات وقادرة على تحقيق األهداف التي صممت 

أجلها يجب أن يتم هذا التصميم في ضوء معاييرومؤشرات، وأسس ثابتة، ومعلنة للمتخصصين، 
) أن المعايير والمؤشرات هي األساس في ١٠١- ١٠٠، ص٢٠٠٧وقد وضح (محـمد خميس، 

التصميم التكنولوجي، فعلى أساس تلك المعايير يتم تصميم المنتج، وتطويره، وعلى أساسها أيضا 
  standardلحكم عليه، كما وضح المقصود بالمعيار والمؤشر والمقياس بقوله" المعياريتم تقويمه وا

هي   Specificationعبارة عامة واسعة تصف ما ينبغي أن يكون عليه الشيء، والمواصفات 
هو عبارة محددة بشكل دقيق،  Indicatorتوصيف يشرح المعيار، ومكوناته، وعناصره، والمؤشر

فهو األداة التي  Measurementى يتوفر المعيار في هذا الشيء، أما المقياس لتدل على إلى أي مد
  تستخدم في قياس المعايير، والمواصفات، والمؤشرات".

  ثانياً: خطوات إطار العمل المقترح لتفعيل معايير تصميم برامج المحاكاة القائمة على الويب:
م في تفعيل معايير تصميم برامج اقترحت الباحثة إطاراً يتضمن دليالً للمستخدم قد يسه

المحاكاة القائمة على الويب، التي توصلت إليها، والتي  يمكن في ضوءها تصميم برمجيات 
المحاكاة القائمة على الويب لتعليم الرياضيات وذلك لإلسترشاد به واستخدامه كأساس للتقييم، 

على تصميم محتوياتها بصورة  ويهدف الدليل إلى مساعدة الجهات المختصة بتطوير تلك البرتامج
  فعالة، تضمن جودة التعلم.

) يوضح خطوات إطار العمل المقترح من الباحثين لتفعيل معايير تصميم برامج ٣أوالً : شكل(
  المحاكاة القائمة على الويب:

  
  

  
  

  
  
  
  

      
  

  
  )  يوضح خطوات إطار العمل لتفعيل معايير التصميم٣شكل (

  ) دراسة المعايير:١(
  ذه الخطوة يتم دراسة المعايير دراسة واعية،فيتم دراستها من جوانب مختلفة كالتالي:في ه

  
  
  
  
  

 مالحظة المعايير جيدا وتصنيفها.   ) دراسة المعايير.١(

 إ<راء المعالجات على المعايير. اص بالمستخدم.) ربط المعايير بالموقف الخ٢(

مالحظة المؤشرات جيدا، وإذا ما كانت تحمل شروط  ) تقييم المؤشرات.٣(
 المؤشرات. الجيدة. 

) ربط المؤشرات بالموقف الخاص ٤(
 بالمستخدم.

إلحتياجات إ<راء المعالجات على المؤشرات في ضوء ا
 التعليمية، خصائص المتعلمين، واإلمكانات والموارد المتاحة.

تصميم بطاقة تقييم البرامج، والتي تشمل بطاقة تقويم  ) تصميم أداة القياس في ضوء المؤشرات.٥(
 المؤشرات، وبطاقة تقويم المعايير، وتقرير عن جودة البرنامج.

  ) تقييم البرنامج و تعديله في ضوء التقييم.٦(
 

 تعديله في ضوء التقييم.اسنخدام أداة القياس لتقييم البرنامج، و
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  جانب إكتساب مهارات التفكير الرياضي:

هنا يتم التركيز على دراسة ما تقيسه  مدخالت  كانت أم مخرجات، فإن كانت تقيس المدخالت 
المخرجات فهي تركز على تفاعل فهي تركز على تفاعل المتعلم مع المحتوى، وإن كانت تقيس 

المتعلم مع واجهة التفاعل، ومع زمالئه، ومع المعلم، مما ينمي مهارات التفكير العليا بصفة عامة 
 ومهارات التفكير الرياضي بصفة خاصة.  

  جانب طريقة التدريس:
  دراسة المعايير من حيث االستراتيجية التعليمية التي تعمل في ضوءها.

  جي:الجانب التكنولو
الدراسة الواعية لهذا الجانب، وما إذا كانت المعايير سوف تسهم في تصميم منتج  بسهل عملية 

  التعلم، يمكن للمتعلمين من خالله تحقيق أهداف التعلم المطلوبة، ويحفزهم على التعلم.
ين وأيضا  دراسة معايير تصميم برامج التعلم القائمة على الويب بصفة عامة، حسب  تصنيف الباحث

  للمحاور التي تضمها وهي:
  Interaction &Feedback  أساليب التفاعل والرجع  المحور األول:
 Development of learning material  تطوير مواد التعلم  المحور الثاني:
     Learning Management إدارة التعلم على الشبكةالمحور الثالث:
    Usability  القابلية لإلستخدام المحور الرابع:

وكذلك دراسة معايير تصميم برامج المحاكاة القائمة على الويب لتعليم الرياضيات، حسب 
تصنيف الباحثين للمعايير الستة، والتي تهتم بمواصفات األهداف التعليمية، وتفاعل المتعلمين، 

  وأساليب التقويم، واستراتيجية التعلم، وقابلية اإلستخدام.
  الخاص بالمستخدم: ) ربط المعايير بالموقف٢(

إ<راء المعالجات على المعايير بالطريقة التي تناسب المستخدم، فيمكن له أن يضيف لها 
تفصيالت أكثر إذا رأى أنها تميل للعمومية، وذك  في ضوء اإلحتياجات التعليمية، خصائص 

راد تصميمه، المتعلمين، وبما يتناسب مع الهدف األساسي من التصميم وطبيعة الموقف التعليمي الم
وأنماط التفاعالت بين المتعلمين، وأنماط التفاعالت بين المتعلمين والمعلم، وبين المتعلمين 
والمحتوى التعليمي، وأيضا بين المتعلمين، وواجهة التفاعل، واالستراتيجية التعليمية بما تتضمنه 

  ميم المتاحة.من اساليب لتقويم التعلم، وإيضا بما يتناسب مع موارد،  وإمكانات التص
  ) تقييم المؤشرات:٣(

من خالل المؤشر يمكن الحكم على مدى توافر المعيار في المنتج الذي يتم تقويمه، لذا يجب ان 
يتوفر في هذا المؤشر العديد من الشروط منها، أن يعبر عن الوضع األفضل للمعيار، وأن يعبر كل 

قطة يمكن تقييمها بدرجة حسب درجة مؤشر عن نقطة يمكن مالحظتها وقياسها، وان يعبر عن ن
  توافرها في المنتج، ووجود أكثر من مؤشر للمعيار الواحد.

 ) ربط المؤشرات بالموقف الخاص بالمستخدم: ٤(
إ<راء المعالجات على المؤشرات بالطريقة التي تناسب المستخدم، فيمكن له أن مؤشرات، أو 

خصائص المتعلمين، وبما يتناسب مع الهدف يحذف اخرى، وذك  في ضوء اإلحتياجات التعليمية، 
األساسي من التصميم و  طبيعة الموقف التعليمي المراد تصميمه، وأنماط التفاعالت بين المتعلمين، 
وأنماط التفاعالت بين المتعلمين والمعلم، وبين المتعلمين والمحتوى التعليمي، وأيضا بين 

تعليمية بما تتضمنه من اساليب لتقويم التعلم، وإيضا المتعلمين، وواجهة التفاعل، واالستراتيجية ال
  بما يتناسب مع موارد،  وإمكانات التصميم المتاحة.

) تصميم أداة القياس في ضوء المؤشرات، والمعايير طبقا لما ورد في دراسة (حنان الشاعر، ٥(
٢٠٠٧(  

  أوالً: بطاقة تقويم المؤشرات:



٢٣٨ 
 ٢٠١٥عشر لسنة  لسادسالعدد ا                                            مجلة البحث العلمى فى التربية

 
درجات التقويم ( صفر أو درجة واحدة أو تشتمل على المؤشرات الخاصة بكل معيار، و

درجتان) التي تصف درجة كل مؤشر أو عدم توافره، وذلك في ضوء بطاقة التقويم الموضحة والي 
ترفق بأداة قياس المؤشرات، والتي تحدد طريقة الحكم على توافر كل مؤشر في ضوء توافر 

 العناصر والمكونات الخاصة به وذلك على النحو التالي:
  الدرجةالمناظرة للتقويم  ف توافر المؤشراتتوصي

  ٢  المؤشر متواجد
  ١  المؤشر متواجد بصورة غير متكاملة

  ٠  المؤشر غيرمتواجد
  

كما يتم وضع درجة تمثل المجموع الكلي لدرجات المؤشرات لكل معيار، ثم درجة كلية تمثل 
  المجموع الكلي للمؤشرات المتضمنة بالبطاقة.

  المعايير:ثانياً بطاقة تقويم 
يتم تعبئة البطاقة بناء على الدرجات التي تم رصدها في بطاقة تقويم المؤشرات بحيث يتم 

) تصف مدى توافر كل معيار في ضوء الدرجة التي تم احتسابها، والتي ٣:  ١وضع درجة (من 
  تمثل توافر المؤشرات الدالة على هذا المعيار وذا على النحو التالي:

مدى   التصميمدرجة توافر معايير 
  الدرجات

  الدرجة المناظرة للتقويم

  ٣  ١٠-٨  المعيار متوافر بدرجة كبيرة
  ٢  ٧-٤  المعيار متوفر بدرجة معقولة

  ١  ٣-١  المعيار متوفر بدرجة قليلة
  ) عمل تقرير عن توافر المعايير والمؤشرات في تصميمه:٦(  

معايير المتضمنة في البطاقتين يتم تعبئة هذا التقرير في ضوء الدرجة المحتسبة لتوافر ال
  السابقتين، وذلك على النحو التالي:

الدرجة المناظرة 
 للتقويم

مدى 
 الدرجات

تقييم البرنامج من حيث توافر معايير 
 التصميم

 على درجة متميزة وال يحتاج إلى تعديالت ٣٠-٢٥ ٥
 على درجة عالية ويحتاج تعديالت قليلة ٢٤-٢٠ ٤
 لة ويحتاج تعديالت كثيرةعلى درجة مقبو ١٩-١٣ ٣
 على درجة ضعيفة ويحتاج تعديالت شاملة ١٢-٧ ٢
ال تتوافر فيه معايير التصميم، ويحتاج إعادة  ٦-١ ١

 تصميم
  
عرض نماذج من المعايير، والمؤشرات التي تمثيلها وكيفية توظيفها في برامج المحاكاة   ثانياً:

  القائمة على الويب:
  المحاكاة القائمة على الويب بصورة تحقق األهداف التعليمية.المعيار: أن تصمم برامج 

  المؤشرات الدالة عليه:
 .أن تتوافر خاصية اإلحاطة بالمعلومات من خالل شريط االخبار  
 .أن يحتوي البرنامج على سجل إلكتروني لكل متعلم 
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   ريط االخبار."توظيف المؤشر " أن تتوافر خاصية اإلحاطة بالمعلومات من خالل ش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 توظيف المؤشر " أن يحتوي البرنامج على سجل إلكتروني لكل متعلم".
المعيار: أن تصمم المحاكاة في ضوء استراتيجية االستنتاج االستقرائي للتوصل إلى المفاهيم 

  والقوانين في الهندسة.
  المؤشرات الدالة عليه:       

 لتفكير الحدسي.أن تشجع المحاكاة على التخمين وا  
 أن تشجع المحاكاة على المالحظة  واالستنتاج، وتتحدى القدرات العقلية للطالب  
  أن توظف المحاكاة األلوان بشكل فعال  
  أن تحتوي المحاكاة على منبهات حسية بتوظيف إمكانيات البرامج ثالثية األبعاد لجذب انتباه

  المتعلم.
 تحقق المتعة للمتعلم. أن تحتوي المحاكاة على رسوم بسيطة وشيقة  

  تم توظيف هذا المعيار والمؤشرات الدالة عليه في برامج المحاكاة القائمة على الويب كالتالي:
  كان سير المحاكاة كالتالي:  Lateral area and total area of the cubeفي موضوع 

 يتزامن مع نص صوتي مكتوب ومسموع يطلب من  ظهور صورة ثالثية األبعاد لمكعب )١(
أفقيا فيقوم المتعلم بتنفيذ األمر كما هو  ) لكي يتم فرد المكعب١المتعلم الضغط على زر رقم(

 موضح بالشاشات التالية:
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) لكي يتم ترقيم ٢) نص صوتي مسموع ومكتوب يطلب من المتعلم أن يضغط على زر( ٢( 
  .١،٢،٣،٤األوجه الجانبية للمكعب باألرقام  

  
  
 

  
  

  
  

المطلوب من المتعلم اكمال الفراغ في كل سؤال باالستعانة بالمحاكاة بعد ذلك يكون 
المصاحبةللنص، فيظهر السؤال ويكتب الطالب اإلجابة مستعينا بعرض المحاكاة الظاهر أمامه، 
ويتلقى تغذية راجعة بالصوت والصورة والرسوم الكرتونية على إجابته، وال يظهر السؤال التالي 

طالب صحيحة، وذلك إلى أن يتم التوصل الستنتاج قانون المساحة الجانبية إال إذا كانت إجابة ال
  والكلية للمكعب كما هو موضح

 

 
 
 
 

  
  
  
  

المعيار:  أن يحتوي البرنامج درجة عالية من التفاعلية و تحكم المتعلم  مما يسهم في تحقيق 
  األهداف التعليمية.

  من المؤشرات الدالة عليه:
 ات شكر وترحيب بالمتعلمأن يبدأ البرنامج بعبار 
 .أن يتيح الرنامج أنماط مختلفة من التفاعل بين المتعلم والمحتوى التعليمي 
 .أساليب التحكم تناسب خصائص المتعلمين المستهدفين  
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  كيفية توظيف تلك المؤشرات:

  
  
  
  
  
  
 
  

  توظيف المؤشر " أن يبدأ البرنامج بعبارات شكر وترحيب بالمتعلم"
   
  
  
  
  
  

  
توظيف المؤشر " أن يتيح الرنامج أنماط مختلفة من التفاعل بين المتعلم والمحتوى                

 التعليمي
 
  
  
  
  
   

  
  

توظيف المؤشر " أن يتيح الرنامج أنماط مختلفة من التفاعل بين المتعلم والمحتوى             
  التعليمي

  
 

  
  ستهدفينتوظيف المؤشر: أساليب التحكم تناسب خصائص المتعلمين الم

  ) ليتم فرد المكعب)١(البرنامج  يطلب من المتعلم ان يضغط على زر رقم (
  سادساً: المقترحات والتوصيات

 تصميم برامج المحاكاة لتعليم الرياضيات في ضوء قوائم المعايير المستخلصة. )١(
 ت.المراجعة المستمرة للمعايير، المؤشرات  لتواكب مستحدثات تكنولوجيا التعليم، والمعلوما )٢(
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إ<راء  المزيد من البحوث على كل معيار للتاكد من فاعليته ودوره في تقييم تصميم برامج  )٣(

 المحاكاة القائمة على الويب  لتعليم الرياضيات.
االستعانة بدليل المستخدم الذي يتضمنه إطار العمل المقترح في تقييم برامج المحاكاة القائمة  )٤(

 على الويب لتعليم الرياضيات.
بإطار العمل المقترح في عمل أطر أخرى في جوانب أخرى تفيد الباحثين في مجال  االسترشاد )٥(

 تصميم التعليم.

  أوالً المراجع العربية:

راهيم .١ ار( إب ل الف د الوكي ادي،). ١٩٩٨عب رن الح ديات الق وب وتح ات الحاس اهرة: دار  تربوي الق
 الفكر العربي.

وفيلد ( .٢ ـن ش دريب اإلداري). ١٩٩٥آل ي الت ـمحاكاة ف ي . ال ـن الحرب ن حس ـمد ب ـة مح ترجم
 منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية: القاهرة.

دوي ( .٣ ي ب ي قرن د الغن ل عب ـطالبات ). ٢٠٠٨أم ات ال ـية كفاي ي  تنم ـقترح ف ـرر م ـعالية مـق ف
ة ـمعلومات التعليمي ا ال ي تكنولوجي ـمعلمات ف ات  ال ة البن ورة، كلي وراه غيرمنش الة دكت ، رس

  شمس، جمهورية مصر العربية.جامعة عين 
اطي ( .٤ ول المق ف األول ). ٢٠٠٨بت يات الص ات رياض ة طالب ي الالزم ارات التفكيرالرياض مه

ط ة المتوس ة العربي رى، المملك ة ام الق ة، جامع ة التربي ورة، كلي ر منش تير غي الة ماجس . رس
  السعودية.

ي ( .٥ ـليل القيس ير خ ـارزانو للتعل٢٠١٤تيس ـوذج م ـدام نم ر اسـتخ ـرياضي ). أث ـر ال ي الـتفكي ـم ف
ة.  ة الطفيل ي محافظ ية ف ة األساس الب المرحل دى ط يات ل و الرياض اه نح ة واالتج ة الدولي المجل

  ).١٢( ٣، التربوية المتخصصة
ز ( .٦ د العزي ـعبان عب ـاسر ش ـطباخ، ي ـعاطي ال د ال ـناء عب رامج ). ٢٠٠٩حس تخدام  ب ة اس فاعلي

ـهارات ـية م ي تنم ة ف ـاكاة اإللكتروني ـعبة  المح ـالب ش دى ط ـبيانات ل ـواعد ال إدارة ق
ة،  ة النوعي ات التربي ـتعليم بكلي ـكنولوجيا ال ر ت ث عش نوي الثال ـمي الس ـمؤتمر الـعل ال

رية  ة المص تقبل"، الجمعي اق المس ر وآف ديات العص ين تح ي ب يم اإللكترون ا التعل "تكنولوجي
  س، القاهرة.لتكنولوجيا التعليم بالتعاون مع كلية البنات، جامعة عين شم

ـتون ( .٧ ـين زي ـن حس ايا ). ٢٠٠٥حس وم و القض ـكتروني المفه ـتعليم اإلل ي ال ـديدة ف ة ج رؤي
  . الرياض :الدار الصوتية للتربية.والتطبيق والتقويم

ر هللا ( .٨ ـالب نص ن غ اة ). ٢٠١٠حس ـوب المحاك ـلى أسـل ـم ع ـحوسب قـائ ـرنامج م ـاعلية ب ف
بكات ع الش ل م ارات التعام ة مه ي  تنمي ة. ف ة  والتطبيقي وم المهني ع العل الب مجتم دى ط  ل

  رسالة ماجستير غير منشورة،كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.
ـمد ( .٩ ماعيل مح ان إس ية ). ٢٠١٠حن ة اإلفتراض تراتيجيتي البرمج ين اس ل ب ر التفاع أث

ى ت ي عل يم اإللكترون رامج التعل ي ب بط  ف ة الض ين وجه ة وب ر متزامن ة والغي ة المتزامن نمي
ة ع التعليمي ة المواق ي برمج اري ف ي والمه يل المعرف ورة،. التحص ر منش وراه غي الة دكت ، رس

  كلية البنات، جامعة عين شمس، القاهرة.
د رزق ( .١٠ د هللا أحم ان عب ة ).  ٢٠٠٩حن امج بنائي ي وبرن نهج إلكترون ميم م رح لتص وذج مقت نم

كلة (نم ى المش ائم عل تعلم الق وذج ال ى نم اء عل ة بن وعات إلكتروني دريس موض ي) لت وذج وتل
ـعام ـتعليم ال ي ال ـرياضيات ف يم، ال ا التعل رية لتكنولوجي ة المص وث: الجمعي ـتاب البح ، ك

اق  ر وآف ديات الحاض ين تح ي ب ـتعليم اإللكترون ـكنولوجيا ال ر، ت اني عش ـعلمي الث ـمؤتمر ال ال
  المستقبل.

اعر ( .١١ ـمد الش ان مح ررات اإل). ٢٠٠٧حن ويم المق ل لتق وير دلي ايير تط وء مع ي ض ة ف لكتروني
ي يم اإللكترون ودة التعل ة. ج وم والتربي آلداب والعل ات ل ة البن ة كلي مس،  حولي ين ش ة ع جامع

 مجلة علمية محكمة.
ـجم ( .١٢ ـوسى ن ـميس م يل ٢٠١٢خ ي تحص ـرياضي ف ـر ال ـتنمية التــفكي دريبي ل ـامج ت ر برن ). أث

  ).٢( ٢٨، مجلة دمشقطلبة الصف السابع األساسي في الرياضيات. 
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ود ( .١٣ يم رم د العظ ع عب يم ٢٠٠٨ربي رامج التعل ل ب ة تفاع ميم واجه تالف تص ر اخ وبر). أث ،أكت

ة،  ة التربي ـالب كلي ـدى ط ـتخدام ل ـقابلية لإلس ي ال ب ف ى الوي ائم عل ي الق ة اإللكترون مجل
  .)٤(١٨ ،تكنولوجيا التعليم ، سلسلة دراسات وبحوث محكمة

ديك ( .١٤ ارس ال ر ف امية عم ر الم). ٢٠١٠س ل أث ي والمؤج يل اآلن ى التحص وب عل اة بالحاس حاك
ا ا أومعلمه و مادةالميكانيك اتهم نح ي واتجاه ر علم ادي عش ف الح ة الص تير لطلب الة ماجس . رس

  غير منشورة، جامعة نابلس، كلية الدراسات العليا.
اب ( .١٥ هيل رزق دي ي ). ٢٠٠١س ا ف ارات التفكيروتعلمه يم مه ميم تعل فات تص س ومواص اس

ب ال رامج الحاس ياتب ي الرياض تعلم ف عوبات ال ذوي ص ة ل ة  ذكي يات لطلب اج الرياض منه
  ، فلسطين،مركز التطوير التربوي.المرحلة االبتدائية العليا

ـمدالشاعر ( .١٦ ان مح يس، حن ة خم ـمد عطي وفي، مح ف ص يماء يوس ايير ٢٠٠٨ش و).  مع ،يولي
ى ا ة عل ة القائم رات اإللكتروني امج المق ي برن ة ف ات الجماعي ميم المناقش ب، تص ة لوي مجل

  ).٣(١٨، ،سلسلة دراسات وبحوث محكمة تكنولوجيا التعليم
اكر ( .١٧ د ش الح أحم اب ). ٢٠٠٤ص يل واكتس ي التحص ة ف اة الكمبيوتري رامج المحاك ة ب فاعلي

ة ة الثانوي الب المرحل دى ط ة ل ارات المعملي ة المه ورة، جامع ر منش وراه غي الة دكت ، رس
  حلوان

اكر ( .١٨ د ش الح أحم ـ). ١٤٢٧ص ـواه س وم ذوي أس ـذكية ل ب ال رامج الحاس ميم ب صفات تص
يات ي الرياض تعلم ف عوبات ال الع، ص اريخ اإلط ى:  ٢٠١٣/  ١٠/ ٥، ت اح عل مت

http://www.gulfkids.com/pdf/Shaker.pdf  
ـم .١٩ ين مح ـالح أم يس، ص ة خم ـمد عطي يم، مح د الحل الم عب د الس ـارق عب اير). ٢٠٠٨د (ط ، ين

ـمتعددة ،  ـوسائط ال ـبرامج الـ يلية ل وجزة والتفص ـعليمية الم ـمساعدة الت ميم ال ـايير تص د مع تحدي
  ).١(١، سـلسـلة دراسـات وبـحوث محكمة، مـجلة تـكنولوجيا الـتعليم

الم ( .٢٠ د س رحمن احم د ال ة ). ٢٠٠٥عب ه لتنمي اد وإنتاج ي االبع اة ثالث امج محاك ميم برن تص
ارات م  المه عبة معل الب ش دى ط ه ل اس فاعليت ي، وقي ب اآلل يانة الحاس ع وص ية لتجمي األساس

  ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة حلوان.الحاسب اآللي
رار ( .٢١ ـمد ك ريف مح ـمن الش ـد الرح ـتعليم ٢٠١٢عب ـام ال اء نظ ـية لبن ـايير القياس ). المع

  ).٩، (التعليم الجامعيالمجلة العربية لضمان جودة اإللكتروني. 
ـحميد ( .٢٢ د ال ـبة عب ـعزيز طـل ـد ال ـم ٢٠١١عب ـتراتيجية للتعل ـميم اس ـر تصـ اير). أث ، ين

ـتنظيم  ارات  ال ب ومه ر الوي ط عب تعلم النش اليب ال ين أس ف ب ى التولي ة عل ـكتروني قائم اإلل
ـمنظ ـكتروني ال ـتعلم اإلل ـيات ال يل واستراتيج ن التحص ل م ى ك تعلم عل ذاتي لل ة ال ا وتنمي م ذاتي

  . ٢ )٧٥، جـامعة المنصورة ( مجـلة كـلية الـتربيةمـهارات التفكير التـأملي. 
ـجزار ( .٢٣ ـصفي ال ف ال د اللطي دد ٢٠٠٢عب وتر متع اعدة الكمبي ـعليم بمس ـتخدام الت ة إس ). فعالي

ويم  ر" لتق وذج "فراي ق نم ة وف اهيم العلمي م  المف تويات تعل ض مس اب بع ي اكتس ائط ف الوس
 ).١٠٥( ،مـجلة كلية التربية جامعة األزهريم . المفاه

ـجزار ( .٢٤ ـصفي ال ـطيف ال د الل ادر  ).٢٠٠٩عب ـتطبيق (مص ـنظرية وال ـتعليم: ال ـيا ال تكنولـوج
 ، الـقاهـرة: كلية الـبنات، جـامعة عين شمس.التعلم)

م ( .٢٥ د الص ف أحم د اللطي ـها). ٢٠٠٩عب ة الم ي تنمي ـحاسوبية ف ـحاكاة ال ـتخدام الم ر اس رات أث
ـادة  ـو م اتهم نـح ـانوي واتجاه ـاني الث ـصف الث ـالب ال ـفيزيائيةلدى ط ـائل ال ـل المس ي ح ف

  . رسـالة مـاجستير غير منشورة، جـامعـة صنعاء، اليمن.الـفيزياء
ـموسى ( .٢٦ ـعزيز الـ ـد ال د هللا عب ـعليم). ٢٠٠١عب ي الت ي ف ـحاسب اآلل ـدام الـ ـرياض: اســتخ . ال

  مكتبة الشقري.
.الرياض: مكتب ). استخدام تقنية المعلومات والحاسوب في التعليم األساسي٢٠٠٢ الموسى(عبد هللا .٢٧

  التربية العربي لدول الخليج.
ن ( .٢٨ د حس ن فري ر حس ي ). ٢٠١٤عبي ة ف اعدة الذكي رية والمس اعدة البش ين المس ل ب ر التفاع أث

ر (دا ـلوب التفكي ين أس ـويب وب ى ال ـم عل ـكتروني القائ تعلم اإلل امج ال ى برن ارجي) عل ي، خ خل
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رار اذ الق ارات اتخ ة ومه اءة الذاتي ة الكف ات، تنمي ة البن ورة، كلي ر منش وراه غي الة دكت . رس

  جامعة عين شمس.
زروع ( .٢٩ ـمد الم ا مح عودي وهي ـمد المس ق ). ٢٠١٠عبيرمح وبية وف اة الحاس ة المحاك فاعلي

ات  دى طالب ـفيزياء ل ي ال ـفاهيمي ف ـتيعاب الم ة االس ي تنمي ـاء ف ةاالستقص ـمرحلة الثانوي ، ال
ة  عود، المملك ك س ة المل ـيات، جامع ـعلوم والـرياض ـوير ال ي تط ـحثي ف ز الب ـز التميي مرك

  العربية السعودية.
ـحضرمي ( .٣٠ ـيلى  ال ـموسوي، ل ـى  ال ق). ٢٠١٠عل ـنظرية والتطبي ين ال ـمتعددة ب ـوسائط ال . ال

  مسقط: مكتبة بيروت.
  . القاهرة: عالم الكتب.ميالكمبيوتر التعلي). ١٩٩٥فتح الباب سيد ( .٣١
ـته ( .٣٢ و س ـال أب ـتحصيل ٢٠٠٣فري ين مستوىال ي تحس ـكمبيوتر ف اعدة ال ـتعليم بمس ـاعلية ال ). ف

ي  اه ف طربي اإلنتب ـل مض ـنخفضي الـتحصـي ـتالميذ م ـدى ال ـرياضيات ل ـو ال ـجاه نح واإلت
ة، ة االبتدائي يةالمرحل ة والنفس وث التربوي ة البح ة ،كمجل ة محكم ة علمي ة، ، مجل ة التربي لي

  ).١٨( ٢جامعة المنوفية 
ة ( .٣٣ و زين ل أب ـريد كام ا). ـ٢٠١٠ف ـمدرسية وتعلمه ـرياضيات ال ـناهج ال وير م ان، تط . عم

  األردن: دار وائل للنشر. 
ـون ( .٣٤ ـميد زيت د الح ـال عب ـومات ). ٢٠٠٤كـم ـصر المـعل ي ع ـيم ف ا الـتعل تكنولوجي

  ، القاهرة:عالم الكتب.٢طواالتصاالت. 
، يونيو). فعالية برنامج مقترح في الذكاءات المتعددة على تنمية الـتحصيل ٢٠١١د الديب (ماجد حم .٣٥

، مجلة األقصى ةوالـتفكير الـرياضي وبـقاء أثر الـتعلـم لـدى طـالب الـمرحلـة األساسية بمحافظة غز
  .٦٣ -٣٠)، ١( ٥ (سلسلة العلوم اإلنسانية)

  .القاهرة:الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية.زالمعجم الوجي). ١٩٩٧مجمع اللغة العربية ( .٣٦
  ، القاهرة: دار الفكر العربي.٢، طتكنولوجيا التعليم والتعلم). ٢٠٠٢محـمد  البغدادي ( .٣٧
في محـمد عبد الحميد  .).  فلسفة التعليم اإللكتروني عبر الشبكات٢٠٠٥محـمد عبد الحميد ( .٣٨

  ). القاهرة:عالم الكتب٣٧ -١، (ص ص منظومةالتعليم عبر الشبكات(المحرر)، 
يس ( .٣٩ ة  خم ـمد عطي ددة). ٢٠٠٧مح ائط المتع ا الوس ي وتكنولوجي وتر التعليم اهرة: الكمبي . الق

  دارالسحاب.
  . القاهرة: دار السحاب تكنولوجيا التعليم والتعلم). ٢٠٠٩محـمد عطية خميس ( .٤٠
  كتبة دار الحكمة .. الـقاهرة: ممنـتوجات تكنولوجيا الـتعليم). ٢٠١٣( محـمد عطية خميس .٤١
يس ( .٤٢ ة خم ـمد عطي ـراد ).٢٠١٥مح ـجزء األول: األف ي (ال ـلم اإللكترون ـصادر التع م

  ). القاهرة: دار السحاب.والوسائط
دين ( .٤٣ ن ال ود زي ـمد محم ـمد ٢٠٠٥مح ي مح بكات. ف ر الش يم عب م للتعل ات المعل وير كفاي ).تط

رر).  د (المح د الحمي بكاتعب ر الش يم عب ة التعل الم ٣٤٥ -٢٨٧. (ص ص منظوم اهرة :ع ) الق
  الكتب.

: خوارزم كفايات التعلم اإللكتروني. المملكة العربية السعودية ).٢٠٠٧محـمد  محمود زين الدين ( .٤٤
  العلمية للنشر والتوزيع.

دين ( .٤٥ ن ال ود زي ـمد محم ـواقع ). ٢٠١٠مح ـيات ال ـجودة بـرمج ـة ل ـايير الـبنائي الـمع
ـبرامج ثال ـتعليمي وال ـتراضي ال ـعاداإلف ة األب ي . ثي ـى ف ـندوة األول ـى ال ـة إل ـاركة مـقدم مش

ن  ـتدريب. م ـعلم وال ي الـت ـال ف ـمعلومات واإلتص ـقنية ال ـات ت ـلية ١٤ -١٢تـطبيق ل. ك إبري
  الـتربية، قسـم تقنيات التعليم، جامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية.

  . القاهرة: دار الفكر العربي.ترونيتكنولوجيا التعليم اإللك). ٢٠٠٨نبيل جاد عزمي ( .٤٦
ود ( .٤٧ د المعب راهيم عب ا إب د، رض د الحمي عيد عب دا س ي، هوي اد عزم ل ج اة ٢٠١٤نبي ). المحاك

رر)،  ي (المح اد عزم ل ج ي نبي ة. ف ةالتعليمي تعلم التفاعلي رامج ال اهرة: دار ١٢٣ -٦٣( ب ) الق
  الفكر العربي. 
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عودي (  .٤٨ ابر س ى ج ام). ٢٠٠٩نه تخدام برن ة اس ال فاعلي خيص أعط ي تش اة ف ج المحاك

يم ا التعل الب تكنولوجي دى ط ة ل يانة الوقائي ارات الص ة مه ي وتنمي ب اآلل الة الحاس ، رس
  ماجستير، كلية التربية النوعية، جامعة عين شمس. 

عود ( .٤٩ و الس ماعيل أب اني إس ض ). ٢٠٠٩ه ة بع اة لتنمي لوب المحاك ى أس ـم عل ي قائ ـج تقن برنام
ة ف ا وراء المعرف ارات م يمه ع األساس ف التاس ة الص دي طلب وم ل اج العل الة  ي منه رس

  ماجستير غير منشورة، كلية التربية الجامعة اإلسالمية، غزة.
م ( .٥٠ اني نج ف ). ٢٠٠٧ه ة الص دي طلب اوات ل بعض الزك ه ب ي وعالقت ر الرياض توى التفكي مس

  ، غزة.، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالميةالحادي عشر بغزة
ـحلفاوي ( .٥١ ـمد ال ـالم مح ـيد س ـة). ٢٠١١ول ـات مستحدث ي: تطبيق يم اإللكترون اهرة: التعل . الق

  دار الفكر العربي.
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