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 مقدمة:

هىى بىرام   Simulationالمحاكاة     

وو  ،مواقى  وو وحىداثحاسى  تحىاك  

وو تجىىىىىىىار   ،وو وشىىىىىىىيا  ،ظىىىىىىىواهر

تتىىيا الصر ىىة للمىىتعل  لكىى   ،حقيقيىىة

و يتصىىىرم كمىىىا  ،يطبىىىا مىىىا تعلمىىى 

 ،يتصرم ف  مواق  الحياة الحقيقيىة

لكن ف  بيئة آمنة وسهلة واقتصىادية 

 (.417 :2003)خميس

فبالمحاكىىىىاة يسىىىىتطيم المىىىىتعل  و      

يقلىىد وحىىد المواقىى  الحياتيىىة الواقعيىىة 

تىىىى يصىىىع  ممارسىىىتها نمليىىىا  دو  ال

مخىىىىىىا رة وو تكىىىىىىالي  ناليىىىىىىة مىىىىىىم 

مالحظة و  يخىدم هى ا التمليىه وهىدافا  

 :2001تعليميىىة محىىددة مسىىبقا)الصار

 (54 :2002( ) ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالا231

 (.125: 2005)سالمة

ويعىىىد للمحاكىىىاة والىىىدور التربىىىو      

لهىىىىا فىىىىى العمليىىىىة التعليميىىىىة وهميىىىىة  

كبيرة حيث يمكن للمحاكاة و  تسىاند 

المتعلمىىىين نلىىىى تنميىىىة الكليىىىر مىىىن 

 قدراته  العقلية وك لك تجسيد 

 

للمواقىىىىىى  والمعلومىىىىىىات الواقعيىىىىىىة 

لجعلهىىىىىىىىىىىىىىىا شىىىىىىىىىىىىىىىبة واقعيىىىىىىىىىىىىىىىة 

(Mackey2001:136) دومىىىىىىىىىىىىىىى (، 

 (.255: 2005العمر 

وكىىىىىىىى لك اسىىىىىىىىتخدم المحاكىىىىىىىىاة      

بالحاسىىىى  كاحىىىىد الحلىىىىول لمرانىىىىاة 

 ،الصىىىىىىرود الصرديىىىىىىىة فىىىىىىى التعلىىىىىىىي 

األفىراد  وخصو ا بعد و  تبين و  كه

قىىىادرو  نلىىىى الىىىتعل  شىىىريطة تىىىوفر 

 ىىىىرد ووسىىىىالي  التعلىىىىي  المختلصىىىىة 

والمناسبة لقىدرته  واسىتعداده  ممىا 

وفىىىر قنانىىىة باهميىىىة تنويىىىم وسىىىالي  

و ىىىىىىىىىىىرد ووسىىىىىىىىىىىا ه ا تصىىىىىىىىىىىال 

 (.3: 1997المختلصة)سال 

ويمكىىىىىىىىن تصىىىىىىىىني  للمحاكىىىىىىىىاة      

 (:Fojimoto2002:3إلى)

 .البحوث والتنمية 

 . ا ختبار والتقيي 

 .اإلنتاج والنقه واإلمداد 

 .التحليلية 

 . التعلي  والتدري 

وثر التصانه  بين برام  المحاكاة 

الكمبيوترية التعليمية وونما  التعل  

اإللكترونى نلى تنمية مهارات إنشا  

 شبكات الحاس 
 

  رشا محمد الجمال
 مدرس مساعد بقسم تكنولوجيا التعليم

جامعة  لية التربية النوعيةك -شعبة معلم حاسب 

 بورسعيد
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كمىىىا يعىىىد فهىىى  كيصيىىىة تعلىىى  الطىىىال  

محىىىىورا  مهمىىىىا  فىىىى  نجىىىىا  العمليىىىىة 

التعليميىىة. فهىىو يسىىاند نلىى  اختيىىار 

اسىىىتراتيجيات التعلىىىي  والىىىتعل  التىىى  

تران  الصرود الصرديىة بىين الطىال .  

من هنا كانت الحاجة لصه  ونما  تعلى  

يمكىىن النظىىر ألنمىىا  الىىتعل  و ،الطىىال 

نلىىى  ونهىىىا المىىىداخه وو الطىىىرد التىىى  

يوظصهىىىىىىىىىىىىىىىا الطالىىىىىىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىىىىىى  

وي ونها تعبر  ،(Pride2010 :2)التعل 

نىىىىىن الصىىىىىصات والسىىىىىلوكيات التىىىىى  

تختلىىى  مىىىن فىىىرد إلىىىى آخىىىر والتىىى  

تخىىىىىىىىىت  بمعالجىىىىىىىىىة المعلومىىىىىىىىىات 

واسىىىترجانها وبالتىىىال  تىىى ثر نلىىىى 

 ىىىرد الىىىتعل . كمىىىا يعرفهىىىا د  ود  

(Dunn & Dunn)  نلىىىىى ونهىىىىا

الطريقىىىة التىىى  يبىىىدو بهىىىا كىىىه مىىىتعل  

بىىىالتركيل نلىىىى المعلومىىىات الجديىىىدة 

وا حتصىىىىىىاظ بهىىىىىىا والقىىىىىىدرة نلىىىىىى  

اسىىترجانها ننىىد الحاجىىة إليهىىا. فهىى  

نمليىىىة فرديىىىة تختلىىى  مىىىن شىىىخ  

آلخر ف   ريقة ا سىتجابة للمعلومىة 

الجديىىىدة ومعالجتهىىىا، فكىىىه نمىىى  مىىىن 

شىىىان  و  يجعىىىه الىىىتعل  نصسىىى  فعىىىا   

لطىال  وييىر فعىال آلخىرين . لبعض ا

فىىىم  معرفىىىة نمىىى   ،وبالنسىىىبة للمعلىىى 

تعلىىى  الطالىىى  يسىىىاندا نلىىى  إنىىىداد 

الخبرات واألنشطة التى  تكىو  ملبيىة 

لميول وحاجات كه  ال ، وتكو  لها 

معنىىى و قيمىىة وفانليىىة. لىى لك نشىىات 

وتطىىىىىورت ونمىىىىىا  الىىىىىتعل  الصىىىىىردي 

ونماذجىى  منىى  مطلىىم السىىبعينات مىىن 

 Pashler، et al2009القر  الماض )

:105). 

وفىىىىىىىىىىىىىىىىىىى دراسىىىىىىىىىىىىىىىىىىة قىىىىىىىىىىىىىىىىىىام 

( وثبتىىىت و  Meer،Bruijn2000بهىىىا)

اسىىتخدام ونمىىال المحاكىىاة مىىن خىىالل 

الحاسىىىى  يمكىىىىن و  تليىىىىد مىىىىن فهىىىى  

التجار  المعملية المعقدة وكى لك فىى 

اكتسا  العديد من المهىارات المعقىدة 

دو  الحاجة إلى استخدام المعامه مم 

الىىىىتحك  التىىىىام مىىىىن المسىىىىتخدم فىىىىى 

 جربة.الت

 ،Chwifوقىىىىىد وجريىىىىىت دراسىىىىىة)

Ribeiro 2003 إلنتىىىىىاج نمىىىىىاذج )

المحاكىىاة كىىاداة للتعلىىي  و الىىتعل  فىىى 

حيث ونى  فىى العمليىة  ،إدارة العمليات

التعليميىىة انتقىىه ا هتمىىام مىىن التعلىىي  

إلىىىى الىىىتعل  و تو ىىىلت الدراسىىىة و  

ا خىىتالم فىىى وسىىالي  و  ىىرد تعلىىي  

الطىىىال  تىىى د  إلىىىى الحصىىىول نلىىىى 

 تعليمية وكلر. مخرجات

و فىىىىىىىىىىىىىىىىىىى دراسىىىىىىىىىىىىىىىىىىة كىىىىىىىىىىىىىىىىىىه  

 (Kumar،Seppanen2002مىىىىىىىىىىىىىىن)

تو لت الدراسة لتقدي  مقرر بعنوا  

تصمي  و تحسين العمليات التعليمية: 

األدوات المعتمىىىىىىدة نلىىىىىىى الحاسىىىىىى  

يهىىدم إلىىى تقىىدي  البىىرام  و الطىىرد 

المسىىىىىىىتخدمة لتنظىىىىىىىي  البيانىىىىىىىات و 

نمىىىىىىى جتها مىىىىىىىن خىىىىىىىالل المحاكىىىىىىىاة 

مىن خىالل  ا فتراضية لعمليىات العمىه

مشىىىكالت و البرنىىىام  يسىىىاند نلىىىى 

إنشا  العمليات المعقدة بطريقىة وكلىر 

 سهولة.

 Tajudeen، etدراسىة) قد تو ىلتو

al2005 ) لتحديىىىىىىىىد ا سىىىىىىىىتراتيجيات

الصعالىىىة فىىىى التعلىىىي  و الىىىتعل  حيىىىث 

تقتر   ريقىة المحاكىاة كاحىد الطىرد 
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الصعالىىىىة فىىىىى التعلىىىىي  و نامىىىىه مىىىىن 

نلىىىى العوامىىىه التىىىى ممكىىىن و  تىىى ثر 

 نتا   التعل .

 مشكلة البحث:

مىىىن خىىىالل ا تجاهىىىات الحديلىىىة فىىىى 

مجال تطوير المنىاه  يمكىن مالحظىة 

و  هنىىات تصىىور جديىىد لليىىادة درجىىة 

التصانىىىىىه بىىىىىين المىىىىىتعل  والمحتىىىىىو  

ولقد ت  الو ول إلى ه ا  ،ا لكترون 

التصور بنا  نلى إدرات العاملين فىى 

مجىال المعلوماتيىة و   ريقىة تصىمي  

جىىات المر يىىة تىى ثر نلىىى فهىى  المخر

المسىىىتخدمين للمعلومىىىات التىىىى تقىىىدم  

له  وك لك إدراكه  أل  حسن تصمي  

البيانىىىىات يىىىى ثر نلىىىىى دقىىىىة و ىىىىحة 

 (.187: 1998البيانات)كورتيس

كىىى لك  بىىىد مىىىن اإللمىىىام باحتياجىىىات 

الطال  ف  التعل  ، وتصضيالته  فيمىا 

يتعلا بعمليات الىتعل  ، وتنىوأ ونمىا  

يالبىىا مىىا يىىت  تجاهلهىىا  تعلمهىى  والتىىى

فىىى األشىىكال التقليديىىة للتعلىىي . ومىىن 

ونمىىىىىىىىىىىىا  الىىىىىىىىىىىىتعل  ا لكترونىىىىىىىىىىىىى 

 (Magoulas2003 :511للمتعلمين)

 .المتعل  السمعى 

 . المتعل  البصر 

 .المتعل  الحسى او الحركى 

لىىى لك يسىىىعى البحىىىث إليجىىىاد وفضىىىه 

األنمىىا  التىىى تناسىى  توظيىى  بىىرام  

 المحاكىىىاة الكمبيوتريىىىة فىىىى العمليىىىىة

 التعليمية. 

ويمكن إيجاز األسبا  الر يسىية التىى 

دنىىىىت الباحلىىىىة إلىىىىى القيىىىىام بالبحىىىىث 

 الحالى فى النقا  التالية:

حاجة الكلير من المقىررات للتصانىه  -1

معهىىىا حيىىىث يجىىى  و  يكىىىو  المىىىتعل  

 ايجابيا ونشيطا.

وجىىىىىىود الكليىىىىىىر مىىىىىىن الدراسىىىىىىات  -2

واألبحىىاث تو ىىى بضىىرورة محاكىىىاة 

  المهىىارات نىىن الواقىىم ومحاكىىاة تعلىى

 ريىىىىىا نمىىىىى جتها ببىىىىىرام  حاسىىىىى  

 متعددة الوسا ه.

لطىىىىال  بالمشىىىىاهدة دنىىىى  قىىىىدرات ا -3

الصعلية)بالمحاكاة( للمحتو  الدراس  

بعيدا نن الدراسة النظرية له  والت  

 قد تسب  له  المله.

نمىىىىىىىا  الىىىىىىىتعل  وتحديىىىىىىىد وفضىىىىىىىه  -4

ا لكترونىىىىىى فىىىىىى إسىىىىىتخدام بىىىىىرام  

ميىىة خا ىىة فيمىىا يتعلىىا بتن ،الحاسىى 

 جوان  التعل  المعرفى والمهار . 

ويتصىا البحىىث الحىالى مىىم مىا او ىىت 

()النعيمىىىى 2003بىىى  دراسىىىات)نعي  

( مىىىىن 1998()نبىىىىد المىىىىنع  2001

ضىىىرورة إجىىىرا  بحىىىوث تهىىىدم إلىىىى 

التعىىىرم نلىىىى  ىىىرد زيىىىادة فانليىىىة 

برام  الحاسى  نىن  ريىا متايىرات 

 التصمي  والتقدي .

 وهدام البحث:

تالم نمىىىى  لتعىىىىرم نلىىىىى اثىىىىر اخىىىىا – 1

الوسا ه المتعددة فى برام  المحاكىاة 

الكمبيوتريىىىة التعليميىىىة نلىىىى تنميىىىة 

 مهارات إنشا  شبكات الحاس  .

الىىىىىتعل  ا لكترونىىىىىى  تحديىىىىىد انمىىىىىا  -2

ر حركىىى( ا كلىى -سىىمعى  –)بصىىر  

مناسىبة مىم توظيى  بىرام  المحاكىاة 

الكمبيوترية التعليميىة فىى )التحصىيه 

هىار  ( المعرفى ، مسىتو  ا دا  الم

 المرتب  بمنشا  شبكات الحاس .
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 وهمية البحث:

يمكىىىن األسىىىتصادة البحىىىث الحىىىالى فىىىى 

 المجا ت التالية :

تنميىىة مهىىارات الطالىى  المعلىى  فىىى  – 1

 إنشا  شبكات الحاس . 

تحديىىىىىىىد افضىىىىىىىه انمىىىىىىىا  الىىىىىىىتعل   – 2

ا لكترونىىىىى مال مىىىىة مىىىىم اسىىىىتخدام 

 برام  المحاكاة فى العملية التعليمية.

 بحث:وسئلة ال

الم نمىىىىى  الوسىىىىىا ه مىىىىىا وثىىىىىر اخىىىىىت  -1

المتعىىىىىددة فىىىىىى برنىىىىىام  الكمبيىىىىىوتر 

سىىىا ه فا قىىىة ( و –)وسىىىا ه متعىىىددة 

 نلى :

التحصىىىىىىيه المعرفىىىىىىى المىىىىىىرتب   –و 

 بمهارات إنشا  شبكات الحاس  ؟

مستو  ا دا  المهار  المرتب    –  

 بمهارات إنشا  شبكات الحاس  ؟

ى ااثر اختالم نمى  الىتعل  ا لكترونىم -2

 حركى ( نلى : – سمعى –)بصر  

عرفىىىىىىىى المىىىىىىىىرتب  التحصىىىىىىىيه الم -و

 بمهارات إنشا  شبكات الحاس  ؟

مستو  ا دا  المهار  المرتب   –  

 بمهارات إنشا  شبكات الحاس  ؟

انه بىين مسىتو  الوسىا ه ما وثر التص -3

المتعىىىىىددة فىىىىىى برنىىىىىام  الكمبيىىىىىوتر 

وسىىىا ه فا قىىىة( ،  –)وسىىىا ه متعىىىددة 

–ا لكترونىىى )بصىىر  ونمىى  الىىتعل  

 ( نلى : حركى–سمعى

عرفى المرتب  بمهارات التحصيه الم -و 

 إنشا  شبكات الحاس  ؟

مستو  ا دا  المهار  المرتب   –  

 بمهارات إنشا  شبكات الحاس  ؟

 فروض البحث :

  توجىىىىىىىىد فىىىىىىىىرود ذات د لىىىىىىىىة   – 1

. او اقىىه 05احصىىا ية ننىىد مسىىتو  

بىىىين المتوسىىىطات المعدلىىىة لىىىدرجات 

طىىىىىال  فىىىىىى التحصىىىىىيه المعرفىىىىىى ال

المىىىىرتب  بمهىىىىارات إنشىىىىا  شىىىىبكات 

الحاسىىى  ترجىىىم الىىىى اخىىىتالم نمىىى  

 –برنام  الكمبيىوتر )وسىا ه متعىددة 

 وسا ه فا قة ( .

ات د لىىىة احصىىىا ية توجىىىد فىىىرود ذ -2

. او اقىىىىىه بىىىىىىين 05ننىىىىىد مسىىىىىىتو  

المتوسطات المعدلة لىدرجات الطىال  

فىىىىىى التحصىىىىىيه المعرفىىىىىى المىىىىىرتب  

شىىىىبكات الحاسىىىى   بمهىىىىارات إنشىىىىا 

الم نمىىىىى  الىىىىىتعل  ترجىىىىم الىىىىىى اخىىىىت

 .(حركى–معىس–ا لكترونى )بصر 

ات د لىىة احصىىا ية توجىىد فىىرود ذ - 3

. او اقىىىىىه بىىىىىىين 05ننىىىىىد مسىىىىىىتو  

المتوسطات المعدلة لىدرجات الطىال  

فىىىىىى التحصىىىىىيه المعرفىىىىىى المىىىىىرتب  

بمهىىىىارات إنشىىىىا  شىىىىبكات الحاسىىىى  

ترجم الى التصانه بىين نمى  الوسىا ه 

ى برنىىىىىام  الكمبيىىىىىوتر المتعىىىىىددة فىىىىى

وسىىىا ه فا قىىىة (  –)وسىىىا ه متعىىىددة 

–ونمىى  الىىتعل  ا لكترونىىى )بصىىر  

 حركى (. –سمعى

  توجىىد فىىرود ذات د لىىة احصىىا ية  – 4

. او اقىىىىىه بىىىىىىين 05ننىىىىىد مسىىىىىىتو  

المتوسطات المعدلة لىدرجات الطىال  

فى مسىتو  ا دا  المهىار  المىرتب  

بمنشىىا  شىىبكات الحاسىى  ترجىىم الىىى 

الوسىىا ه المتعىىددة فىىى  اخىىتالم نمىى 

 –برنام  الكمبيىوتر )وسىا ه متعىددة 

 وسا ه فا قة ( .
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توجىىىد فىىىرود ذات د لىىىة احصىىىا ية  – 5

. او اقىىىىىه بىىىىىىين 05ننىىىىىد مسىىىىىىتو  

المتوسطات المعدلة لىدرجات الطىال  

فى مسىتو  ا دا  المهىار  المىرتب  

بمنشىىا  شىىبكات الحاسىى  ترجىىم الىىى 

–نمىىىىى  الىىىىىتعل  ا لكترونى)بصىىىىىر  

 ى (  .حرك–سمعى

ات د لة احصا ية نند توجد فرود ذ - 6

. او اقه بين المتوسىطات 05مستو  

المعدلة لدرجات الطىال  فىى مسىتو  

ا دا  المهىىىىىار  المىىىىىرتب  بمنشىىىىىا  

شىىبكات الحاسىى  ترجىىم الىىى التصانىىه 

بىىىىين نمىىىى  الوسىىىىا ه المتعىىىىددة فىىىىى 

 –برنام  الكمبيوتر )وسا ه  متعىددة 

  وسىىىىىىىا ه فا قىىىىىىىة ( ونمىىىىىىى  الىىىىىىىتعل

 حركى (–سمعى–لكترونى)بصر ا 

 حدود البحث:

ه ا البحىث نلىى نينىة  يقتصر تطبيا -1

مىىن  ىىال  الصىىرقتين اللاللىىة والرابعىىة 

شىىعبة معلىى  حاسىى  بقسىى  تكنولوجيىىا 

التعلىىىىىىي  بكليىىىىىىة التربيىىىىىىة النونيىىىىىىة 

 .ببورسعيد

يقتصىىىىر هىىىى ا البحىىىىث نلىىىىى تنميىىىىة  – 2

 الجوان  التالية :

التحصىىىىىىىيه المعرفىىىىىىىى المىىىىىىىرتب  –و 

 ت إنشا  شبكات الحاس .بمهارا

ا دا  المهىىار  المىىرتب  بمنشىىا  –  

 شبكات الحاس .

 منه  البحث:

تشتمه ه ا الدراسة نلى متاير 

مستقه يستللم المعالجة التجريبية 

ونلية فم  المنه  المستخدم فى ه ا 

 ،الدراسة هو المنه  شب  التجريبى

لمعرفة األثر الر يسى ل  وك ا 

 تايرات التابعة.التصانه بين  وبين الم

 متايرات البحث:

 المتايرات المستقلة 

نم  الوسا ه المتعددة فى برنام  –و

االكمبيوتر التعليمى )وسا ه متعددة 

 وسا ه فا قة( . –

–نم  التعل  ا لكترونى)بصر  – 

 حركى (. –سمعى

 المتايرات التابعة 

التحصيه المعرفى المرتب  –و

 بمهارات إنشا  شبكات الحاس .

تو  ا دا  المهار  المرتب  مس– 

 إنشا  شبكات الحاس .

 إجرا ات البحث:

 وو  : مرحلة اإلنداد للتجربة و

 تتضمن:

لمعالجة التجريبية اإنداد مواد  -و

وتتضمن بنا  برنام  المحاكاة 

 من إنداد الباحلة.

البحث)بناؤها و  إنداد ودوات - 

 اختبارها و ضبطها(:

  اختبار التحصيه المعرفى

ب  بمهارات إنشا  شبكات المرت

 الحاس .

  بطاقة مالحظة األدا  العملى

للطال  المرتب  بمهارات إنشا  

 شبكات الحاس .

البحث من  ال   ينةناختيار  -ج

الرابعة قس  الصرقة اللاللة و

إنداد معل  حاس  بكلية التربية 

 النونية ببورسعيد.

 ثانيا : مرحلة التطبيا و تتضمن:
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 ث.ختيار نينة البحا -و

  ستعداد للتجري .ا - 

 وضم الجدول الدراس -ج

 لمجمونات التجربة.

 لتطبيا القبل  ألدوات القياس.ا -د

 جرا  التجربة البحلية.إ -هـ

 لتطبيا البعد  ألدوات القياس.ا -و

 : المعالجة اإلحصا ية:للا  ثا

تبوي  وجدولة نتا   تطبيا البرنام  

ومعالجتها إحصا يا  باستخدام برنام  

( ومناقشة SPSSتحليه اإلحصا  )ال

 النتا   و تصسيرها.

 رابعا : التو يات.

 األسلو  اإلحصا ى:

وتحليه التباين ، تحليه التباين اللنا ى

، لدراسة اثر اللنا ى المتالزم

 المتايرات المستقلة والتصانه بينها .

 النتا  :

او  :نرض نتا   البحث المرتبط  

 بالتحصيه المعرفى:

( 1)يوضىىىىىىىىىىىىىا جىىىىىىىىىىىىىدول  

المتوسىىىىىىىىىىطات )م( وا نحرافىىىىىىىىىىات 

المعياريىىىىىىىة)أ( القبليىىىىىىىة والبعديىىىىىىىة 

للمجمونىىىىىىات التجريبيىىىىىىة ويظهىىىىىىر 

 التىىىىىىىاثيرات الر يسىىىىىىىية للمتايىىىىىىىرين
المسىىىىتقلين والتصانىىىىه بينهمىىىىا نلىىىىى 

التحصيه المعرفىى المىرتب  بمهىارات 

 إنشا  شبكات الحاس .

 

 نمط الوسائل

 التأثير الرئيسى لنمط التعلم

 ئل متعددةوسا وسائل فائقة

 بعدى قبلى بعدى قبلى بعدى قبلى

 ع م ع م ع م ع م ع م ع م

ط التعلم
نم

 حركى 
15،

72 

7،

69 

190،

59 

4،

82 

15،

83 

2،

32 

179،

23 

6،

79 

15،

56 

5،

24 

192،

72 

4،9

9 

 بصر 
20،

83 

3،

99 

179،

97 

9،

99 

19،

88 

2،

77 

182،

33 

9،

67 

20،

54 

2،

21 

181،

23 

9،8

5 

 سمعى
17،

79 

3،

31 

185،

14 

8،

98 

19،

67 

2،

61 

166،

81 

9،

14 

15،

24 

2،

99 

175،

48 

12،

13 

التأثير 

الرئيسى 

لنمط 

الوسائل فى 

برامج 

المحاكاة 

 الكمبيوترية

18،

11 

5،

00 

185،

23 

7،

93 

18،

46 

2،

67 

176،

12 

8.

53 
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( المتوسطات )م( وا نحرافات المعيارية)أ( القبلية والبعدية 1جدول )

لر يسية للمتايرين المستقلين والتصانه بينهما للمجمونات التجريبية للتاثيرات ا

 نلى التحصيه المعرفى المرتب  بمهارات إنشا  شبكات الحاس 

( يتضىىا 1وبدراسىىة نتىىا   الجىىدول )

 ما يلى:

سىىىىىىىى  الحسىىىىىىىىابى ارتصىىىىىىىىاأ المتو-1

للمجمونىىىىىىى  التجريبيىىىىىىى  )وسىىىىىىىا ه 

فا قىىىىىىىى محركى( ثىىىىىىىى  المجمونىىىىىىىىى  

ث  ،التجريبي  )وسا ه متعىددامحركى(

ونىى  التجريبيىى  )وسىىا ه تىىاتى المجم

فالمجمون  التجريبيىى  ،فا ق مسىىمعى(

)وسا ه متعددامبصر (ث  المجمون  

التجريبيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  )وسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ه 

ووخيرا تىىىىىىىىىىىىىاتى ،فا ق مبصىىىىىىىىىىىىىر (

المجمونىىىىىىى  التجريبيىىىىىىى  )وسىىىىىىىا ه 

 متعددامسمعى(.

ارتصىىاأ المتوسىى  الحسىىابى للتىىاثير -2

الر يسىىى لىىنم  الوسىىا ه فىىى برنىىام  

المحاكىىىىىىىىىىىاة الكمبيوتر )وسىىىىىىىىىىىا ه 

نن المتوسىى  الحسىىابى لىىنم  ،ا قىىة(ف

الوسىىىىىىا ه فىىىىىىى برنىىىىىىام  المحاكىىىىىىاة 

 الكمبيوتر )وسا ه متعددا(.

ارتصاأ المتوسى  الحسىابى للتىاثير  -3

يليىى  ،الر يسىىى لىىنم  الىىتعل  )حركى(

المتوسىىىىى  الحسىىىىىابى لىىىىىنم  الىىىىىتعل  

ث  المتوس  الحسابى لىنم  ،)بصر (

 التعل  )سمعى(.

ى و تىى  اسىىتخدام تحليىىه التبىىاين اللنىىا 

المىىتالزم لمعرفىىة مىىا اذا كانىىت هنىىات 

فروقىىىىىىىىا ذات د لىىىىىىىى  احصىىىىىىىىا ي  وم 

( نتىىىا   تحليىىىه 2 ويوضىىىا جىىىدول)

التبىىىىاين اللنىىىىا ى المىىىىتالزم لىىىىدرجات 

العينىىىىىة فىىىىىىى التحصىىىىىىيه المعرفىىىىىىى.

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

النسبة 

 الفائية

مستوى 

 الداللة

التأثير الرئيسى 

 الوسائل لنمط 
997،51 1 977،54 13،13 0،00 

التأثير الرئيسى 

 لنمط التعلم
3880،13 2 1940،07 25،47 0،00 

التفاعل بين نمط 

الوسائل ونمط 

 التعلم

1699،00 2 849،50 12،38 0،00 

   73.19 84 5813،97 الخطأ

   143،75 87 1228،01 المجموع

المتالزم لدرجات نينة ( ملخ  نتا   تحليه التباين اللنا ى 2جدول)

 البحث فى التحصيه المعرفى المرتب  بمهارات إنشا  شبكات الحاس .
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(نند مراجعة كه 2يتضا من جدول )

من النسب  الصا ي  ومستو  الد ل  

 ما يلى :

وجىىود فىىرد ذو د لىى  احصىىا ي  ننىىد 

بىىىىىىين  0.05مسىىىىىىتو  وقىىىىىىه مىىىىىىن 

المتوسطات المعدل  لىدرجات الطىال  

ى المىىىىىرتب  فىىىىىى التحصىىىىىيه المعرفىىىىى

بمهىىىىارات إنشىىىىا  شىىىىبكات الحاسىىىى  

ترجىىىم الىىىى التىىىاثير الر يسىىىى لىىىنم  ،

الوسىىىىىىا ه فىىىىىىى برنىىىىىىام  المحاكىىىىىىاة 

 الكمبيوتر .

وقامت الباحلة بعمىه مقارنىات  نا يى  

بىىىىىين المتوسىىىىىطات ويليىىىىىة إجىىىىىرا  

 اختبار  

Scheffe،Dunnett))  ويوضىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

(نتىىا   اختبىىار الصىىرود بىىين 3جىىدول)

ات فىى المتوسطات المعدل  للمجمونى

 التحصيه المعرفى.

 الصرود بين المتوسطات المقارنة بين المجمونات

 اختبار 

Scheffe 

 حركى
 5،03 بصر 

 13،13 سمعى

 بصر 
 5،03- حركى

 6،10 سمعى

 سمعى
 13،13- حركى

 6،10- بصر 

 اختبار

Dunnett 

 حركى
 5،03 بصر 

 13،13 سمعى

 بصر 
 5،03- حركى

 6،10 سمعى

 سمعى
 13،13- حركى

 6،10- بصر 

( الصرود بين المتوسطات (Scheffe، Dunnett ( نتا   اختبار 3جدول)

 المعدل  للمجمونات فى التحصيه المعرفى

( وجدت 1وبالرجوأ الى جدول )

الباحلة إرتصاأ المتوس  الحسابى 

للتاثير الر يسى لنم  الوسا ه فى 

برنام  المحاكاة الكمبيوتر  )وسا ه 

نن المتوس  الحسابى لنم  ،فا ق (

الوسا ه فى برنام  المحاكاة 

 الكمبيوتر  )وسا ه متعددا(.

وفى ضو  ه ا النتيج  يت  رفض 

 الصرض األول ال   ين  نلى ان :

"   توجد فرود ذات د لة احصا ية 

. او اقه بين 05نند مستو  

المتوسطات المعدلة لدرجات الطال  

تب  فى التحصيه المعرفى المر

بمهارات إنشا  شبكات الحاس  

ترجم الى اختالم نم  برنام  

وسا ه  –الكمبيوتر )وسا ه متعددة 

 فا قة (".

(  حظت 3وبالرجوأ الى جدول )

الباحلة وجود فرود ذات د ل  

بين  0.05  نند مستو  احصا ي

ونم   ،)حركى( نم  التعل 

لصالا نم  التعل   التعل )بصر (

فرود ذات ك لك وجود و ،)حركى(

د ل  احصا ي  بين نم  التعل  
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 )سمعى( ونم  التعل  ،)حركى(

ووجود  )حركى( لصالا نم  التعل 

فرود ذات د ل  احصا ي  بين نم  

 ونم  التعل ، التعل  )بصر (

 )بصر ( لصالا نم  التعل  )سمعى(

وفى ضو  ه ا النتيج  يمكن قبول 

 ال   ين  نلى ون :،الصرض اللانى 

د ذات د لة احصا ية " توجد فرو

. او اقه بين 05نند مستو  

المتوسطات المعدلة لدرجات الطال  

فى التحصيه المعرفى المرتب  

بمهارات إنشا  شبكات الحاس  

ترجم الى اختالم نم  التعل  )حركى 

 سمعى (". –بصر   –

وقامت الباحلة بعمه مقارنات ثنا ية  

بين المتوسطات ، وبالرجوأ ال  

جدت الباحلة ارتصاأ ( و1جدول )

المتوس  الحساب  للمجمونة 

التجريبية ) وسا ه فا قةم حركى(، 

يليها المجمونة التجريبية) وسا ه 

متعددة م حركى (، ث  تات  

المجمونة التجريبية)وسا ه فا قة م 

سمعى (، فالمجمونة التجريبية) 

وسا ه متعددة م بصر  ( ، ث  

ة التجريبية) وسا ه فا قة المجمون

، ووخيرا تات  المجمونة ر  (بص

 التجريبية) وسا ه متعددة م سمعى (.

وف  ضو  ه ا النتيجة يمكن قبول  

الصرض اللالث ، ال ي ين  نل  

 :ون 

" توجد فرود ذات د لة احصا ية 

. او اقه بين 05نند مستو  

المتوسطات المعدلة لدرجات الطال  

فى التحصيه المعرفى المرتب  

ات الحاس  بمهارات إنشا  شبك

ترجم الى التصانه بين نم  الوسا ه 

المتعددة فى برنام  الكمبيوتر 

وسا ه فا قة (  –)وسا ه متعددة 

 –بصر   –ونم  التعل  )حركى 

 سمعى ( ". 

ثانيا : نرض نتا   البحث المرتبطة 

باألدا  المهاري مرتبة وفا فروض 

 البحث

( المتوسطات )م( 4يوضا جدول ) 

ارية )أ( الصبلية وا نحرافات المعي

والبعدية للمجمونات التجريبية 

ويظهر التاثيرات الر يسية للمتايرين 

المستقلين والتصانه بينهما نل  

مستوي ا دا  المهاري المرتب  

 إنشا  شبكات الحاس .

 

 نم  الوسا ه
 التاثير الر يسى لنم  التعل 

 وسا ه متعددة وسا ه فا قة

 بعد  قبلى بعد  قبلى بعد  قبلى

 أ م أ م أ م أ م أ م أ م

  التعل 
نم

 

حرك

  

0،0

07 

0،0

02 

0،4

16 

0،0

60 

0،0

10 

0،0

02 

0،21

5 

0،0

44 

0،0

05 

0،0

05 

0،4

10 

0،0

43 

بص

 ر 

0،0

11 

0،0

03 

0،4

11 

0،0

34 

0،0

12 

0،0

03 

0،19

9 

0،0

86 

0،0

03 

0،0

03 

0،4

00 

0،0

67 
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سم

 نى

0،0

09 

0،0

04 

0،2

17 

0،0

34 

0،0

13 

0،0

02 

0،11

1 

0،0

53 

0،0

15 

0،0

03 

0،3

88 

0،0

48 

التاثير 

الر يسى 

لنم  

الوسا ه 

فى 

برام  

المحاكاة 

الكمبيوت

 رية

0،0

09 

0،0

03 

0.3

48 

0،0

43 

0،0

12 

0،1

75 

0،11

53 

0،0

61 
 

( المتوسطات )م( وا نحرافات المعيارية)أ( القبلية والبعدية 4جدول )

ن والتصانه بينهما للمجمونات التجريبية للتاثيرات الر يسية للمتايرين المستقلي

 نلى األدا  المهار  بمنشا  شبكات الحاس 

( يتضىىا 4وبدراسىىة نتىىا   الجىىدول )

 ما يل  :

توسىىىىىى  الحسىىىىىىاب  ارتصىىىىىىاأ الم  - 1

للمجمونة التجريبية) وسا ه فا قىة م 

حركىىىىىىىىىى ( ، يليهىىىىىىىىىا المجمونىىىىىىىىىة 

التجريبية) وسا ه فا قىة م بصىر ( ، 

ث  تات  المجمونة التجريبية) وسا ه 

م حركىىىىىى ( ، فالمجمونىىىىىة  متعىىىىىددة

التجريبية) وسا ه متعددة م بصىر  ( 

، ثىى  المجمونىىىة التجريبيىىىة) وسىىىا ه 

متعىىىىددة م سىىىىمعى( ، ووخيىىىىرا تىىىىات  

المجمونة التجريبية) وسا ه فا قىة م 

 سمعى (.

ارتصاأ المتوس  الحسىاب  للتىاثير  -2

الر يسىى  لىىنم  الوسىىا ه فىى  برنىىام  

 المحاكاة الكمبيوتر ) وسا ه فا قة(،

نن المتوس  الحساب  لنم  الوسا ه 

فىىى  برنىىىام  المحاكىىىاة الكمبيىىىوتر ) 

 وسا ه متعددة (.

ارتصىىىىىىاأ المتوسىىىىىى  الحسىىىىىىاب   – 3

للتاثير الر يس  لنم  التعل  ) حركى( 

، يلي  المتوس  الحساب  لنم  الىتعل  

) بصىىىر ( ، ثىىى  المتوسىىى  الحسىىىاب  

 لنم  التعل  ) سمعى(.

 

اللنىىا ى و تىى  اسىىتخدام تحليىىه التبىىاين 

المىىتالزم لمعرفىىة مىىا اذا كانىىت هنىىات 

فروقىىىىىىىىا ذات د لىىىىىىىى  احصىىىىىىىىا ي  وم 

( نتىىىا   تحليىىىه 5 ويوضىىىا جىىىدول)

لىىىىدرجات التبىىىىاين اللنىىىىا ى المىىىىتالزم 

 العينة فى األدا  المهار 

 

 

 مصدر التباين
مجموأ 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوس  

 المربعات

النسبة 

 الصا ية

مستو  

 الد لة

ى لنم  التاثير الر يس

 الوسا ه 
0،01 1 0،01 0،77 0،40 
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التاثير الر يسى لنم  

 التعل 
0،52 2 0،26 56،25 0،00 

التصانه بين نم  

 الوسا ه ونم  التعل 
0،27 2 0،13 6،67 0،00  

   0،01 84 0،19 الخطا

   0،05 87 0،48 المجموأ

نة ( ملخ  نتا   تحليه التباين اللنا ى المتالزم لدرجات ني5جدول)

 البحث فى األدا  المهار  المرتب  بمنشا  شبكات الحاس .

(نند مراجعة كه 5يتضا من جدول )

من النسب  الصا ي  ومستو  الد ل  

 ما يلى :

ندم وجود فرد ذا د لة نند مستوي  

او وقىىىىىىه بىىىىىىين المتوسىىىىىىطات  0.05

المعدلىىىة لىىىدرجات الطىىىال  فىىى  األدا  

المهىىىار   المىىىرتب  بمنشىىىا  شىىىبكات 

، ترجم الى  التىاثير الر يسىى الحاس 

لىىنم  الوسىىا ه فىى  برنىىام  المحاكىىاة 

 الكمبيوتر .

وقامت الباحلة بعمىه مقارنىات  نا يى  

بىىىىىين المتوسىىىىىطات ويليىىىىىة إجىىىىىرا  

 اختبار  

Scheffe، Dunnett) ويوضىىىا )

نتىا   اختبىار الصىرود بىين  (6جدول)

المتوسطات المعدل  للمجمونىات فىى 

 األدا  المهار .

 ن المجموناتالمقارنة بي
الصرود بين 

 المتوسطات

 اختبار 

Scheffe 

 حركى
 1،9987 بصر 

 0،1571 سمعى

 بصر 
 -1،9987 حركى

 0،1138 سمعى

 سمعى
 -0،1571 حركى

 -0،1138 بصر 

 اختبار

Dunnett 

 حركى
 1،9987 بصر 

 0،1571 سمعى

 بصر 
 -1،9987 حركى

 0،1138 سمعى

 سمعى
 -0،1571 حركى

 -0،1138 بصر 

( الصرود بين المتوسطات (Scheffe، Dunnett ( نتا   اختبار 6جدول)

 المعدل  للمجمونات فى التحصيه المعرفى

( وجىىىدت 4وبىىىالرجوأ الىىىى جىىىدول )

الباحلىىىة إرتصىىىاأ المتوسىىى  الحسىىىابى 

للتىىاثير الر يسىىى لىىنم  الوسىىا ه فىىى 

برنام  المحاكاة الكمبيوتر  )وسا ه 
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سىى  الحسىىابى لىىنم  نن المتو،فا قىى (

الوسىىىىىىا ه فىىىىىىى برنىىىىىىام  المحاكىىىىىىاة 

 الكمبيوتر  )وسا ه متعددا(.

وفىىى ضىىو  هىى ا النتيجىى  يىىت  قبىىول 

 الصرض الرابم ال   ين  نلى ان :

"   توجد فرود ذات د لة احصىا ية 

. او اقىىىىىه بىىىىىىين 05ننىىىىىد مسىىىىىىتو  

المتوسطات المعدلة لىدرجات الطىال  

فى مسىتو  ا دا  المهىار  المىرتب  

ا  شىىبكات الحاسىى  ترجىىم الىىى بمنشىى

اخىىتالم نمىى  الوسىىا ه المتعىىددة فىىى 

 –برنام  الكمبيىوتر )وسىا ه متعىددة 

 وسا ه فا قة (".

( 6و بىىىىىالرجوأ الىىىىى  جىىىىىدول )      

 حظىىت الباحلىىىة نىىىدم وجىىىود فىىىرود 

ذات د لىىى  احصىىىا ي  ننىىىد  مسىىىتوي 

و  ،بين نم  التعل  ) حركىى (  0.05

ت بينما  حظ ،نم  التعل  ) بصر  ( 

وجود فرود ذات د ل  احصا ي  بىين 

و نمى  الىتعل    ،نم  التعل  )حركىى ( 

) سىىىىىىىىىىىىىمعى ( لصىىىىىىىىىىىىىالا نمىىىىىىىىىىىىى  

ووجىىىود فىىىرود ذات  ،التعل )حركىىىى(

د لىىىى  احصىىىىا ي  بىىىىين نمىىىى  الىىىىتعل  

ونمىى  الىىتعل  )سىىمعى (  ،)بصىىر  ( 

 لصالا نم  التعل  )بصر (.

و ف  ضو  ه ا النتيجى  يمكىن قبىول 

نلىى  الىى ي يىىن   ،الصىىرض الخىىامس 

 ان  : 

" توجىىد فىىرود ذات د لىىة احصىىا ية 

. او اقىىىىىه بىىىىىىين 05ننىىىىىد مسىىىىىىتو  

المتوسطات المعدلة لىدرجات الطىال  

فى مسىتو  ا دا  المهىار  المىرتب  

بمنشىىا  شىىبكات الحاسىى  ترجىىم الىىى 

 -بصىىىىىر   –نمىىىىى  الىىىىىتعل  )حركىىىىىى 

 سمعى(".

وقامىىت الباحلىىة بعمىىه مقارنىىات       

 ثنا يىىة بىىين المتوسىىطات و بىىالرجوأ

الباحلة ارتصاأ  ( وجدت4ال  جدول )

المتوسىىىىىىى  الحسىىىىىىىاب  للمجمونىىىىىىى  

 ،التجريبي )وسىىىا ه فا قىىى  م حركىىىى(

يليهىىىا المجمونىىى  التجريبي )وسىىىا ه 

ث  تات  المجمونى   ،فا ق  م بصر ( 

 ،التجريبي )وسا ه متعىددا م حركىى( 

فالمجمونىىىىىى  التجريبيىىىىىى  )وسىىىىىىا ه 

ثىىى  المجمونىىى   ،متعىىىددا م بصىىىر (

 ،ه متعىىددا م سىىمعى(التجريبي )وسىىا 

واخيىىرا تىىات  المجمونىى  التجريبيىى ) 

 وسا ه فا ق  م سمعى(.

و ف  ضو  ه ا النتيج  يمكن قبول 

 الصرض السادس ال ي ين  نل  ان  

"توجىىد فىىرود ذات د لىىة احصىىا ية   

. او اقىىىىىه بىىىىىىين 05ننىىىىىد مسىىىىىىتو  

المتوسطات المعدلة لىدرجات الطىال  

فى مسىتو  ا دا  المهىار  المىرتب  

شىىا  شىىبكات الحاسىى  ترجىىم الىىى بمن

التصانىىه بىىين نمىى  الوسىىا ه المتعىىددة 

فىىىىىى برنىىىىىام  الكمبيىىىىىوتر )وسىىىىىا ه  

وسا ه فا قة ( ونم  الىتعل   –متعددة 

 سمعى(". –صر ب –)حركى 

 

 تو يات البحث:

لىىتعل  السىىمعى  مىىم توظيىى  نمىى  ا -1

بىىىىىىىىرام  المحاكىىىىىىىىاة الكمبيوتريىىىىىىىىة 

التعليميىىة والتىىى تىى  تصىىميمها بىىنم  

الصا قىىىة لتحقيىىىا ا هىىىدام  الوسىىىا ه

 المعرفية.
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لىىىتعل  الحركىىىى وو توظيىىى  نمىىى  ا -2

البصىىىىىىر  مىىىىىىم بىىىىىىرام  المحاكىىىىىىاة 

الكمبيوتريىىىىة التعليميىىىىة والتىىىىى تىىىى  

تصىىىىميمها بىىىىنم  الوسىىىىا ه الصا قىىىىة 

 لتحقيا ا هدام المهارية.

زيىىىىادة األهتمىىىىام بتطىىىىوير بىىىىرام   -3

المحاكىىىىىىاة الكمبيوتريىىىىىىة التعليميىىىىىىة 

 مية.لخدمة األهدام التعلي
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