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إىل الذين رووا بدمائهم الزكية ثرى فلسطني الغالية عامة و إىل   

 ...شهداء معركة الفرقان البطولية   خاصة  

 " ....فك ا أسرهم "   إىل األسرى  القابعني خلف القضبان   

 ... رمحه ا تعاىل –  إىل روح والدي الطاهرة  

  ...حب الكفاح والتضحية  اليت علمتين،اليةإىل والدتي  احلنو�ة الغ 

 ....حفظهم ا ورعاهم إىل زوجيت وأبنائي وأخوتي وإخوا�ي 

عب                       كل من علمين ورعا�ي ومتنى يل  اخلري  فكان الص  إىل 
   ...سهال واملر حلوا  كحالوة اإلميان يف قلب املؤمن
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  ،،، لبحث  املتواضع إليهم مجيعا أهدي هذا ا
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  شكر وتقدير 
إن الحمد هللا ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا ومـن                    

  .سيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له 
شَهِد اللَّه َأنَّه لَا ِإلَـه ِإلَّـا هـو           { :وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، القائل في كتابه               

يمكالْح زِيزالْع وِإلَّا ه لَا ِإلَه طسا بِالْقلْمِ قَاِئمُأولُو الْعلَاِئكَةُ والْم18، آل عمران (  } و ( .  
   .)11المجادلة  (  }الْعلْم درجاتيرفَعِ اللَّه الَّذين آمنُوا منْكُم والَّذين ُأوتُوا { : والقائل سبحانه 

قُْل هْل يستَوِي الَّذين يعلَمون والَّذين لَا يعلَمـون ِإنَّمـا يتَـذَكَّر ُأولُـو               {  : -عز وجل -والقائل  

  . ) 9، الزمر  ( }الَْألْبابِ
  .  »العلماء هم ورثة األنبياء « : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، القائل 

}يمكالْح يملَأنْتَ الْع تَنَا ِإنَّكلَّما علَنَا ِإلَّا م لْملَا ع انَكحبأما بعد ، )32،البقرة ( } قَالُوا س :  
إن هذه الدراسة لم تكن لتخرج إلى حيز الوجود وال ترى النور إال أو تصل إلى هذه المرحلة إال                   

وآثروني بأوقاتهم وذللـوا    ، فضل الذين بذلوا الجهد     ثم بفضل أصحاب ال   ، بفضل اهللا تعالى أوال     
لي ما واجهتني من صعاب ولم يدخروا نصحا أو توجيها أو إرشادا إال أفادوني به فـأثمر هـذا                   

  . الجهد وكانت هذه الدراسة 
أتقدم بالشكر الجزيل   " ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس        " –صلى اهللا عليه وسلم     -ومن باب قوله    

 العلمي الشامخ الجامعة اإلسالمية التي أتاحت لي الفرصة لاللتحاق بكلية الدراسات            إلى  الصرح  
  . العليا 

 هماوالشكر موصول إلى من قدره اهللا أن يكون راعيـا لهـذه الرسـالة وأن يـشرفني بإشـراف                  
 وكيل وزارة التربية والتعلـيم العـالي        عبد اهللا عبد المنعم   / األستاذ الدكتور  ما كل من  وتشجيعه

فلهم مني  ، استاذ المناهج وطرق التدريس في الجامعة االسالمية      صالح الناقة   /  الدكتور و سابقال
  . كل الشكر والتقدير وجزاهم ربنا عني خير الجزاء

كما أتقدم بأصدق عبارات الشكر والتقدير إلى أساتذتي األفاضل أعضاء لجنة المناقـشة الـذين               
  .  احترام وتقدير ي كلتفضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالة فلهم من

والشكر موصول للسادة المحكمين الذين بذلوا جهدا طيبا ومشكورا في تحكيم أدوات هذه الدراسة               
لمـا  ، يحيى غبن   /  واألستاذ، بكر غانم   / وأتوجه بخالص تقديري وشكري لكل من المهندس        ، 

تقـدير واالعتـراف    وأتوجه بخالص ال  ، بذاله من جهد في طباعة وتنسيق وإخراج هذه الدراسة          
وإلـى  ، العمل  واالمتنان إلى زوجتي الفاضلة الكريمة التي كان لها الدور الكبير في إنجاز هذا              

  .الجزاء خير جزاهم اهللا عني جميع أفراد أسرتي 
ـ   دورا  في انجاز هذا البحث فلهـم         لهم  وكان  وكذلك لكل من غفلتهم ولم يتم ذكرهم        كـل   ي من

  . الشكر والتقدير 
  

  ،،،ن وراء القصد واهللا م
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  :ملخص الدراسة 
          في عالج صعوبات   هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج محوسب بالخرائط المفاهيمية           

  : تعلم الفيزياء لدى طالب الصف األول الثانوي من خالل اإلجابة على األسئلة التالية 
ما البرنامج المحوسب بالخرائط المفاهيمية في عالج بعض صعوبات تعلم الفيزياء لدى  .1

  .؟طالب الصف األول الثانوي

 .؟ لطالب الصف الحادي عشرما مدى صعوبة تعلم الميكانيكا في مقرر الفيزياء  .2

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط  .3
  . لوحدة الميكانيكا ؟ى االختبار التحصيليدرجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي عل

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات مرتفعي التحصيل من المجموعة  .4
تجريبية ومتوسط درجات مرتفعي التحصيل من المجموعة الضابطة في القياس البعدي ال

  .لوحدة الميكانيكا ؟ 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات منخفضي التحصيل من المجموعة  .5

التجريبية ومتوسط درجات منخفضي التحصيل من المجموعة الضابطة في القياس البعدي 
 .يكا ؟لوحدة الميكان

هل توجد فاعلية للتدريس باستخدام البرنامج المحوسب بالخرائط المفاهيمية على التحصيل  .6
  .في وحدة الميكانيكا في الفيزياء ؟

لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتحليل الوحدة الدراسية وإعداد األدوات واستخدم المنهج            
 طالبا من طالب الـصف      62لمكونة من   التجريبي حيث تم تجريب البرنامج على عينة الدراسة ا        

والمجموعة ،  طالبا   29الحادي عشر في مدينة بيت الهيا حيث تكونت المجموعة التجريبية من            
      طالبا وتم بناء برنامج محوسب بالخرائط المفاهيمية لدروس الوحـدة األولـى            33الضابطة من   

وتم عرضه على المحكمين لمعرفـة      ، من كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي       ، ) الميكانيكا  ( 
 فقرة من نـوع اختيـار مـن         39وتم بناء اختبار تحصيلي مكون من       ، مدى صالحيته للدراسة    

  . وتم التأكد من صدقه وثباته ، متعدد 
أما االختبار القبلي فللتأكـد مـن       ، طبق على طلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية قبليا وبعدياً         

ا االختبار البعدي فللتأكد من عالج صعوبة تعلم الفيزياء فـي الوحـدة             وأم، تكافؤ المجموعتين   
  .األولى 

  
  
  
   



 

 ر 

أظهرت نتائج الدراسة فعالية البرنامج المحوسب ودوره في معالجة صعوبات تعلم الفيزياء حيث             
  : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

  
  المجموعة الـضابطة ءأدابين ) α ≥0.05(  عند مستوىإحصائيةتوجد فروق ذات داللة    .1

 والمجموعة التجريبية على االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية  

ـ  بين درجات طالب مرتف    ) α ≥0.05( عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية     .2 ي ع
 .التحصيل لطالب المجموعة التجريبية والضابطة لصالح التجريبية 

 لمنخفضي التحصيل لطالب    ) α ≥0.05( عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية     .3
 .المجموعة التجريبية والضابطة لصالح التجريبية

  
وبناء على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة من نتائج إيجابية تقـدم الباحـث بمجموعـة مـن                  
التوصيات للقائمين على برامج التعليم التي من شأنها إحداث تغير في معالجـة صـعوبات               

  .  تعلم الفيزياء بشكل خاص التعلم بشكل عام وصعوبات
  

                             استخدام البرامج المحوسبة بالخرائط المفاهيمية في تعلم العلوم من قبل المعلمين .   1
   كأحد األساليب الفعالة التي تؤدي على تحقيق العديد من األهداف التربوية ، الموجهين والطلبة و 

  .والعلمية المرجوة 
،  معالجة صعوبات التعلم لباقي المباحثاستخدام البرامج المحوسبة بالخرائط المفاهيمية في   .2

 ......... و غيرها،واألحياء ، الكيمياء، كالرياضيات

  
  
  
  




