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 : تعاىلقال 

ِلكَ  ۚ  َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم َوزِنُوا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم  ﴿ ٌر  ذََٰ َخي ْ

الس ْمَع  ِإن   ۚ  ﴾َوََل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم 41َوَأْحَسُن تَْأِويًلا ﴿
 ﴾االسراء  ﴾4٣َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولََِٰئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوَلا ﴿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 د 

 :ص الدراسةلخستم
 . لدى طالب مادة العلوم للصف االول متوسط العملية  تنمية المهاراتأثر استخدام المعمل االفتراضي في  :  عنوان الدراسة
 : د. ناصر عبداهلل الشهرانيأسم المشرف: حاتم مسفر السيالي                              أسم الباحث

المعمل اإلفتراضي في تنمية المهارات العملية لدى أثر استخدام التعّرف على  إلى : هدفت الدراسة أهداف الدراسة
 الطائفطالب مادة العلوم للصف األول المتوسط، بمدينة 

 تم تقسيم العينة، حيث شبه التجريبي التجريبي القائم على التصميم : اتبعت الدراسة المنهج  وأداتهامنهج الدراسة 
المعمل االفتراضي( تم تدريسهم تجارب الوحدة التعليمية باستخدام  )تجريبية األولى إلى مجموعتين  بالطريقة العشوائية

بالمختبر  بالطريقة االعتياديةتم تدريسهم التجارب وأخرى ضابطة برنامج حاسوبي قائم على الوسائط المتعددة 
قياس البعدي المدرسي. بعد أن تم التأكد من ضبط درجاتهم في القياس القبلي. وبعد االنتهاء من التجربة تم تطبيق ال

 )بطاقة المالحظة(  على المجموعتين التجريبية والضابطة.   
من طالب الصف االول المتوسط بمدينة الطائف طالبًا ( 1376: تكون مجتمع الدراسة من ) الدراسة وعينتهامجتمع 

وتم اختيار الشعبة)أ(  حسان بن ثابت المتوسطة بمدينة الطائف،القصدية من مدرسة بالطريقة  طالبًا ( 16تم اختيار )
الضابطة والشعبة)ب( المجموعة ( طالبًا 73) والتي بلغ عدد المشاركين فيها المجموعة التجريبية  عشوائيًا لتكون

 ( طالبًا. 76)
 :: تتلخص أهم نتائج الدراسة فيما يلي  نتائج الدراسة

  التطبيق البعدي لبطاقة المالحظةفي  التجريبيةلمجموعة ا طالب درجات يمتوسط بينإحصائيًا  هق دالو وجود فر 
 لصالح المجموعة التجريبية. 

  على  البعديالقبلي و  ينالتطبيق بين التجريبيةلمجموعة ا طالب درجات يمتوسط بينإحصائيًا  هق دالو وجود فر
 لصالح التطبيق البعدي. ،نتائج بطاقة المالحظة 

 التوصيات:
  من ابرزها التالي : في ضوء نتائج الدراسة تم التوصل الى توصيات

  لطالب المرحلة المتوسطة.  العلوم في تدريس المعمل اإلفتراضياستخدام ضرورة 
  لمهارات استخدام البرمجيات الحاسوبية بالمختبرات الحاسوبية و المعمل اإلفتراضي المعلمين  تدريبضرورة

 لتنمية المهارات العملية في تدريس العلوم . 
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Abstract 
Study Title: The effect of using virtual Laboratory to the development 

practical skills of students at grade science first medium. 
Researcher Name : Hatem Mosfir Alsiala  Supervisor Name: d,Nasser Abdullah Al-Shahrani 

Objectives of the study : The study aimed to identify the impact of the use of 

virtual lab in the development of practical skills of students at grade science first 

Mediterranean city of Taif 

Methodology of the study and its tool: study followed the quasi-experimental 

approach , where the sample was divided randomly into two groups: the first 

experimental (virtual lab) has been teaching Laboratory experiments Module 

using a computer program based on multimedia and another Group were taught 

the usual way Laboratory experiments school . After being sure to adjust the 

grades in the  pre  measurement . After the completion of the experiment was 

applied card observing  on the experimental and control groups . 

Study population and appointed : The study population consisted of 1483 

students from the first grade medium in Taif was selected ( 62 ) students 

purposely School Hassan ibn Thabit medium in Taif , was chosen as the Division 

(a) were randomly assigned to be the experimental group and that the number of 

participants where (30 ) students and Division (b ) the control group (32 

students) . 

Results of the study :  

the most important findings of the study are summarized as follows 
1- the presence of statistically significant differences between the mean scores of 

the students in the experimental group dimensional application note card for the 

experimental group. 

2-  the presence of statistically significant differences between the mean scores 

of the experimental group students between the two applications tribal and 

posttest results note card , for the benefit of post application .  
Recommendations : 
In light of the results of the study were reached following the recommendations 

of the most prominent : 
the need to use a virtual lab in teaching science to middle school students. 1- 

2- the need to train teachers to use computer software skills, computer labs and 

virtual laboratory for the development of practical skills in teaching science . 
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 إىل أغلى الناس

والدي الكرميني : رحم اهلل والدي واسكنه اهلل الفردوس 

والدتي بالصحة والعافية اليت االعلى من اجلنه ومّن اهلل على 

 دراسيت .  ةائها وكانت بعد اهلل سبب ملواصلعأحاطتين بد

 طتين برعايتها وعنايتها ودعمها.إىل زوجيت العزيزة : اليت أحا

.. بارك اهلل فيهم وليد .,زياد ,عائشة ,ملا إىل فلذات كبدي ؛ 

 ...رموا مين يف سبيل نيل شرف طلب العلم ُحالذين 

 وأخواتي الذين كانوا خري سند لي يف الدنيا... يانخوأإىل 

إىل كل من وقف خلف هذه الرسالة بالتشجيع أو إسداء نصيحة 

 أو توفري معلومة أو إبداء رأي

 إىل كل من ميكنه االستفادة من هذه الرسالة....

 إىل كل هؤالء أهدي مثرة جهدي

وأسأله جّلت قدرته أن جيعل عملي شاهًدا لي ال شاهًدا علي 

 آمني .

                                                                                               

  الباحث
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 شكر وتقدير 
 ح ر ِِْلنِدي رَِرْ َمتِدَك  ِدي بِّ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوالِدَدََّّ َوأَْن أَْعَمد َ َادحلِ   َتْرَضدحُُ َوأَْد

حلِِ ينَ   (. 91)النم  :   ِعَرحِدَك الاَّ

ال مد هلل الذَّ رنعمته تتم الاحل حت، والاالة والسالم علدى المرعدور ر مدل للعدحلمين 
، وعلى آله وا ره ومن ترعه إلى يوم الدين ، القحئ : " من ال يشدكر الندحال ال يشدكر 

 (. ورعد:سنن الترمذَّهللا " )
 أمح وقد أنهيت هدذُ الدراسدل  دينني أمدد مدن الوامدب أن أسدند ال ضد  إلدى أهلده و دح   
دح ، وأن أتقددم ردوا ر الشدكر والتقددير لمحمعدل أم القدرأ التدي أتح دت لدي  رادل  وعر حن 

 االلت حق رحلدراسحت العليح رهح .
م كمددح أتومدده رشددكرَّ وتقددديرَّ سادد حب السددعحدة أعضددح  هيئددل التدددريال رقسدد 

رمحمعل أم القرأ وكليل الترريل ؛ الدذين لدم يرِلدوا  دي تقدديم   المنحهج وطرق التدريال
ك  عون لي منذ الت حقي رهذا الارح العلمي الشحمخ ،  تدى ههدور هدذُ الرسدحلل إلدى 

 النور .
والشكر مواو  إلى من وسعني رر حرل  ادرُ، وغزارة علمه ، إلدى مدن أسددأ إلدي 

ه، وتددحره هددذا العمدد  إلددى أن ِددرا علددى هددذُ الاددورة ؛ ناددحئ ه، وشددملني رتوميهحتدد
، ثددم الشددهراني نحاددر عردددهللا سددعحدة المشددرى علددى هددذُ الرسددحلل أسددتحذَّ الدددكتور  

وسدعحدة الددكتور     يه رن م مدد المزروعديالدكتور   االستحذ الشكر مواو  لسعحدة
اللددذين ت ضددال رمنحقشددل ِطددل هددذُ الرسددحلل. كمددح أتقدددم  عرددداللطيى رددن  ميددد الرايقددي
وسدعحدة  عرداللطيى ردن  ميدد الرايقدي   لسعحدة الدكتوررمزي  الشكر وعهيم االمتنحن 

، اللذين ت ضال رقرو  منحقشدل هدذُ الدراسدل، أسدح  غحزَّ رن االح المطر ي الدكتور 
 هللا أن ين ه رعلمهمح ويديم  ضلهمح.

مميه السحدة م كمي أداة الدراسل، مدن أعضدح  هيئدل التددريال  كمح أتومه رحلشكر إلى
  رحلطحئى التعليم رمحمعل أم القرأ ومحمعل الملك عردالعزيز،. كمح أشكر إدارة الترريل و

لتعحونهح، وأ راد العينل لتمحورهم ، وإلى ك  رح ر است دت من إادارُ  ي تددعيم هدذُ 
 ِرمت هذُ الدراسل إلى  يز الومود.الدراسل، وإلى ك  من قدم لي العون  تى 

و ي الِتحم أرمدو مدن هللا تعدحلى أن يكدون لهدذا المهدد المتواضده  حئددة مرمدوة ترمدى 
 ون ه يت قق، وأن يمعله ِحلاح  لومهه الكريم.

وآِر دعوانح أن ال مد هلل رب العحلمين والاالة والسالم على أشرى اسنريح  
 ه ومن اهتدأ رهديه إلى يوم الدين.والمرسلين سيدنح م مد وعلى آله وا ر

 

                                                                                                       
  الرح ر
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 احملتويات قائمة 
رقم  الموضوع

 الصفحة

  د ملخص الدراسة باللغة العربية 
  ه ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية 
 و إهداء 
 ز شكر وتقدير 
 ح المحتويات قائمة 
 م الجداول قائمة 
 س األشكال قائمة 
 ع المالحق قائمة 

   مدخل إلى الدراسة : األولالفصل 
 6 الدراسة مقدمة 
 1  الدراسة مشكلة 
 9 الدراسة  فروض 
 9 سةالدرا أهداف 
 63 الدراسة أهمية 
 63 الدراسة حدود 
 66 الدراسة مصطلحات 

  والدراسات السابقة النظرياألطار  الثاني :الفصل 
 41 اإلطار النظريأواًل: 

 laboratory (lab) school 41: المختبر)المعمل ( المدرسي  األولالمبحث 
 61 تمهيد 
 61 المدرسي  المعمل  مفهوم 
 61 عمل المدرسيمأهمية ال 



 ط 

رقم  الموضوع
 الصفحة

 61 فوائد المعمل المدرسي 
 63 معوقات استخدام المعمل المدرسي 
  69 ةالمدرسي العمل بالمختبرات مواصفات 

  والبرمجيات التعليميةالمبحث الثاني : التعليم االلكتروني 

   E-learning and educational software   
66 

 77 مفهوم التعليم اإللكتروني 
 61 الفلسفة والنظرية العلمية التي يقوم عليها التعليم اإللكتروني 
 يجابيات  61  التعليم اإللكتروني فوائد وا 
 63  أهداف التعليم اإللكتروني 
 62  التعليم اإللكتروني أنواع 
  62 متطلبات التعليم اإللكتروني 
 69  التعليم اإللكتروني والمتعلم في المعلم دور 
 69  للمعلم اإللكتروني التعليم أهمية 
 73 البيئة التعليمية في التعليم اإللكتروني 
 76  التعليم اإللكترونيبيئات  أنواع 
 23  معوقات التعليم اإللكتروني 
 21 أشكال التعليم االلكتروني 

 71  أواًل: التعليم االفتراضي 
 73 ثانيًا:  الواقع االفتراضي

 13 ثالثًا: المختبرات المحوسبة
 13 األهداف الرئيسية لمختبرات العلوم المحوسبة 
 16 عمليةالمستخدمة بإجراء التجارب ال البرمجيات التعليمية 
  16 تعريف الوسائط المتعددة 
 11 مبادئ تصميم الوسائط المتعددة التفاعلية 



 ي 

رقم  الموضوع
 الصفحة

  11 أهمية استخدام الوسائط التعليمية المتعددة 
 13 خصائص الوسائط التعليمية المتعددة 
  19 استخدامات الوسائط التعليمية المتعددة 
  14 مكونات برامج الوسائط المتعددة 
  االعتبارات التي يجب مراعاتها عند تصميم برمجيات الوسائط التعليمية

 المتعددة
13 

  16 نظام الوسائط التعليمية المتعددةدور المعلم في إطار 
 16 ةخدام الوسائط التعليمية المتعددمعوقات است 
 17 جيات و برامج المعامل االفتراضيةالبرم 
  17  رابعًا: المحاكاة الحاسوبية 
 11 مفهوم المحاكاة الحاسوبية 
  11 أنماط المحاكاة الحاسوبيةأنواع و 
  11 برامج المحاكاة الحاسوبية الجيدةخصائص 
 11 نماذج تصميم المحاكاة الحاسوبية 
 11 لية بالعلومعملمحاكاة الحاسوبية في التجارب التوظيف ا 
  13 المحاكاة الحاسوبيةمعوقات وعيوب استخدام 

 Virtual Lab 12المعمل االفتراضي المبحث الثالث: 
 12 تمهيد  -
 12 المعمل االفتراضي  مفهوم -
 19 أهمية المعامل االفتراضية 
 13 ات المعامل االفتراضية ومميزاتهااستخدام 
 16 معوقات استخدام المعامل االفتراضية 
  16 المعمل االفتراضيمبادئ ينبغي مراعاتها عند استخدام 
 17 مطالب استخدام المعامل االفتراضية 
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رقم  الموضوع
 الصفحة

 laboratory skills 11عملية  المهارات الالمبحث الرابع : 
 11 عمليةمفهوم المهارات ال 
 11 عملية من تدريس العلومالمهارات ال 

 76 الدراسات السابقة ثانيًا: 
 13 العلوم .استخدام المختبر في تدريس الدراسات التي تناولت  -
  تنمية المهارات الدراسات التي تناولت أثر استخدام المختبرات المدرسية في

   العملية
13 

 المهارات تنمية  ل االفتراضيةلدراسات التي تناولت أثر استخدام المختبرات ا
 عمليةال

12 

  32 ةعلى الدراسات السابقالتعقيب 

  اجراءات الدراسة لفصل الثالث: ا

 26 تمهيد -
 26 الدراسة منهج -
 26 مجتمع الدراسة -
 26 عينة الدراسة  -
 26 تحليل محتوى المادة العلمية -
 21 ةداة الدراسأ -
 93 داةق األصد -
 97 داة ثبات األ -
 91 تجربة المعمل االفتراضي -
 636 إجراءات تطبيق الدراسة -
 631 ساليب اإلحصائيةالمعالجات واأل -

  . وتفسيرها الدراسة ومناقشتها الفصل الرابع: نتائج



 ل 

رقم  الموضوع
 الصفحة

 633 تمهيد -
 633 وتفسيرهانتائج الفرضية االولى  -
 632 وتفسيرهانتائج الفرضية الثانية  -
 639 وتفسيرهانتائج الفرضية الثالثة  -
 663 وتفسيرها نتائج الفرضية الرابعة -
 666 التعليق على النتائج وربطها بالدراسات السابقة  -

  . النتائج والتوصيات والمقترحاتملخص : الفصل الخامس

  662 ملخص النتائج 
  669 التوصيات 
  663 المقترحات 
 666 المراجعبالمصادر و قائمة    
 671 المالحق     
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 المداو   قحئمل 

رقم 
رقم  عنوان الجدول المدو 

 الا  ل

 المحتوى تحليل ملخص 1
 

38 

 38 المحتوى تحليل ثبات حساب نتائج ملخص 2

8 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبراء على 

 33 لكل تجربة على ِحدة في تقدير أهميتها مرتبة تنازلياً  العملية مهارات ال بنود قائمة

4 
 نتائج معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطالب على بطاقة المالحظة  ودرجاتهم 

 (23على المحك الخارجي درجاتهم باالختبار التحصيلي الفتري االول  )ن=
 

11 

5 
للمهارة العملية بين درجات الطالب على كل مهارة والدرجة الكلية  بيرسونمعامل ارتباط  

 (23ببطاقة المالحظة ) ن=
 

12 

6 
      ابعاد المهارة العملية والدرجة الكلية ببطاقة المالحظةبين درجات  بيرسونمعامل ارتباط  

 (23) ن=
 

18 

 معامل الثبات بطريقة التجانس الداخلي كرونباخ الفا البعاد بطاقة المالحظة والدرجة الكلية 7
 

18 

 بطاقة المالحظة والدرجة الكلية معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية البعاد 3
 

14 

 ( 43معامل االتفاق بين المالحظين ببطاقة المالحظة ) ن= 1
 

15 

 على بطاقة المالحظةنتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي  11
 

118 

11 
من حيث  المالحظةبطاقة نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في نتائج 

 117 للدرجة الكليةعلى القياس البعدي استخدام االدوات واالجهزه العملية 

12 
من حيث اجراء بطاقة المالحظة نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في نتائج 

 113 على القياس البعدي العملية بتجارب العلوموتنفيذ الخطوات 

18 
من حيث بطاقة المالحظة نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في نتائج 

 111 على القياس البعديبالتجربة  النتائج استخالص 

14 
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 / مقدمةال
، حتى اصبح المعلومات واالتصاالت  لوجي السريع بمجالو بالتطور التكن الحالييتسم العصر    

تكنولوجيا التعليم والمعلومات  يتم توظيفالعالم أشبه بقرية كونية صغيرة، فكان من الضروري أن 
االهتمام بتطوير النظم التعليمية  لذلك دأبت مختلف الدول بالعالم الىو ،  المؤسسات التربوية في

الذى األمر  ،في مختلف المجاالتللسير في طريق التقدم واالزدهار المعرفي نقطة البداية وية كوالترب
بما يتفق وخصائص الطالب نظمها التعليمية  وبرامجها إحداث تغيير وتطوير في أّدى الى 

يولد لديهم نوعًا من فضلة بما يشبع حاجاتهم التعليمية ، وبما المعرفية والعقلية وأساليب تعلمهم الم
االهتمام بإدخال المستحدثات التكنولوجية في العملية الرضا النفسى فيما يتعلمونه، وذلك من خالل 

 .والتعليم التعلموتوظيفها لتحسين عمليتي  والتربوية، التعليمية
االتجاهات التربوية الحديثة ( ان 33م: 6336وفي هذا السياق يذكر فهمي وعبدالصبور )  

في صورة متكاملة وشاملة، مما تعليمية المواد ال تطوير وسائل تدريسأنه من الضروري على  اكدت
وليس الحفظ والتلقين على اإلبداع  على التفكير العلمي السليم وقادريؤدي إلى إعداد جيل قادر 

فق المعلومات والتدبمجال التطورات المتالحقة وتأهيل الجيل من الناشئة لمواكبة ومجارات ، فقط
( إلى أن تطوير 31م: 6331وأشار زيتون ).تحديات المستقبلالقدرة على مواجهة المعرفي، و 

من المجاالت التي لقيت  بشكل خاص ُيعد العلوم الطبيعيةاستراتيجيات التدريس بشكل عام وتدريس مواد 
ا لمواجهة تحديات بشتى صورهاهتمامًا واسعًا في ظل سياسات وبرامج تطوير النظم التربوية لدول العالم  

 ،  بسبب طبيعة العلم وبنيته ،وما يتبعها من انفجار معرفي هائل في جميع المجاالت العلمية ،األلفية الثالثة
وتطوير المعرفة التي أصبحت متاحة للجميع أكثر عامة األساسية في تقدم دال ُيشّكل  التعليم العتبار ان 

 من أي وقت مضى .
التعليم  علىيعتمد ما زال  يالحظ أنهبشكل عام في دول المنطقة العربية وبالنظر إلى التعليم 

لذا تسعى  ،سلبي إلى حد كبير فيه الطالبودور  ،التقليدي والذي يقع العبء األكبر فيه على المعلم
بإيجاد طرق جديدة للتعليم تهدف إلى أن يكون المتعلم فيه  التعليم التعليمية إلى تطوير المؤسسات
وذلك بإستخدام استراتيجيات وطرق تدريس حديثة ، وأن يكون المعلم موجها ومرشدا ،يجابياا  نشطا و 

 ، والتعليم التعاوني وغيرها من استراتيجيات التدريس .مثل؛ استراتيجيات التعليم النشط
من لوجيه وتوظيفها بمجال التعليم بالسنوات االخيرة ، و المستحدثات التكنُيعتبر ظهور و 

والتي تجعل المتعلم أيضًا نشطا  بما ُيعرف بالتعلم النشط،  ديثة في مجال التعليم،التوجهات الح
يجابيًا ومحورًا للعملية التعليمية  وما يندرج تحته من  لكترونيومن هذه المستحدثات التعليم اإل، وا 

( ان 12م: 6331الفار ) ذكراالساليب واالشكال كالتعلم بالمحاكاة والتعلم االفتراضي . حيث 
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المعلومة للمتعلم  تقديماستخدام التكنولوجيا بجميع أنواعها في يشمل  عامة ةبصفالتعليم االلكتروني 
داخل  وقد يكون غير متزامنًا كبر فائدة وقد يكون هذا التعلم تعلما فوريا متزامنأبأقل وقت وجهد و 

 الفصل المدرسي أو خارجه. 
وقد ي من المصطلحات الحديثة المستخدمة في التعليم في الفترة األخيرة، وُيعد التعليم اإللكترون

 تعددت المفاهيم والمصطلحات النظرية تبعًا لتطور التقنيات المستخدمة فيه ، حيث عّرفه كارلين
(Carlin,2001:83 على أنه "تعلم يتم عن طريق الحاسب وأي مصادر أخرى تعتمد على الحاسب)

بأنه الثورة الحديثة في أساليب "( 162 م:6336) الحيلةُه فويعرّ . يم والتعلمتساعد في عملية التعل
وتقنيات التعليم والتي تسخر أحدث ما تتوصل إليه التقنية من أجهزة وبرامج في عمليات التعليم، 

من استخدام وسائل العرض اإللكترونية إللقاء الدروس في الفصول التقليدية، واستخدام الوسائط  ءً بد
المتعددة في عمليات التعليم الصفي والتعلم الذاتي، وانتهاء ببناء المدارس الذكية والفصول 

 االفتراضية التي تتيح للطلبة الحضور والتفاعل مع محاضرات وندواتُ تقام في دول أخرى من
 . "خالل تقنيات اإلنترنت والتلفاز التفاعلي

عملية التعلم اإللكتروني يحل محل اآللي في  الحاسب( ان 63م: 6337ذكر المحيسن )و 
ومحل المعلم، حيث يقوم جهاز الحاسب في الدرس اإللكتروني بعرض المادة  المدرسي  الكتاب

 ،سب من الطالب المزيد من المعلومات، ويطلب الحاالطالبالعلمية على الشاشة بناًء على استجابة 
وُيقدم له المادة المناسبة بناًء على استجابته، ويمكن أن تكون المادة العلمية واالختبارات المصاحبة 

 باستخدامولكنها تكون على هيئة برنامج تعليمي  –كما هي في الدرس التقليدي –لها بسيطة 
رسومًا أو صورًا ثابتة أو متحركة أو صوتيات أو  الحاسب، ويمكن أن تكون المادة العلمية نصًا أو

مرئيات أو هذه مجتمعة، وقد يتكون التعليم اإللكتروني من مقرر يشمل محاضرات تتم عن طريق 
في مواعيد محددة كما هو الحال فى  Videoconferencingاللقاءات المرئية على اإلنترنت 

نترنت يصحبها مادة إضافية تشمل أشرطة المحاضرات التقليدية، ويمكن أن تكون صفحة على اإل
فيديو للدروس السابقة، ومناقشات تتم خارج الصف عبر البريد اإللكتروني، واختبارات إلكترونية 

 . تسجل نتائجها آليًا في سجالت الطالب
امتدادًا لتطور  بذلك تكونمستحدثات التكنولوجيا الحديثة و  منالمعامل االفتراضية  وتعتبر

أنظمة التعليم اإللكتروني، وتعد حاًل للمشكالت المتعددة التى تواجه النظم التعليمية كعدم توفر 
وخطورة إجراء ، األجهزة والمواد الضرورية للتجارب العلمية وكثرة األعباء الملقاة على كاهل المعلم 

بأن المعامل االفتراضية   (13م:6339الحازمي ) دعاء تأكد، حيث بعض التجارب في المعمل
ذات عالقة بتطبيقات التعليم اإللكتروني باستخدام الحاسب اآللي وبرمجياته في تدريس مواد العلوم 
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التجارب  دلتولقد ، الستخدامها في معالجة كم هائل من المشاكل التي تواجه تدريس هذه المواد 
ة المعامل االفتراضية في التعليم العالمية لعديد من الجامعات ومراكز البحوث العلمية أهمي

 .أثبتت تميزها من خالل نماذج وتجارب عالمية في مجال المعامل االفتراضية ووالبحوث، 
"من مدى امكانية أن  جاءت ( بأن فكرة الواقع االفتراضيم6336)جميلة خالد  ذكرتو 

يختفي اإلنسان وهو جالس على كرسيه ويذهب إلى عالم آخر، عالم خيالي تتحقق فيه احالمه وما 
 ، نقصده هنا ليس اختفاء الجسم بل اختفاء الروح والعقل في عالم واقعي تم انشاؤه والتجول بداخله

ين االحبال الصوتية وكل هذا فاإلنسان يمكن أن يرى نفسه يجول داخل الجهاز التنفسي والتنقل ب
 ."يحدث وجسمه موجود على الكرسي أمام جهاز الكمبيوتر

ل للغوص عقوهذا ما يمكن أن نطلق عليه بيئة افتراضية يتم تشكيلها الكترونيًا، من خالل تحرر ال 
في تنفيذ الخيال بعيدًا عن مكان الجسد، وهو عالم ليس وهمي وليس حقيقي بدليل حدوثه، وفيه يتم 

 تنفيذ األحداث في الواقع المفترض ولكن ليس في الحقيقة.
« المعامل االفتراضية»مشروع  وقد بدأت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية في تنفيذ

إدارة تعليمية، بمختلف مناطق المملكة خالل  11مدرسة موزعة على  6363للكيمياء والفيزياء في 
، بهدف تطوير العملية التعليمية من خالل دمج التقنية في التعليم ه6177ه/6176العام الدراسي 

مدينة مختلفة تمت تغطيتها العام  71في  رسةمد 6632والتي تضمنت ، بعد نجاح المرحلة األولى 
 (. 67م: 6366)حكمي ، الماضي

( من المواد األساسية التي ، جولوجياءالعلوم بفروعها المختلفة ) فيزياء، كيمياء، أحياءو   
غيرها بالعمل في المختبرات التعليمية، مما جعل الكثير من التربويين يركزون على تتميزعن 

المختبر في العلوم باعتباره مكونًا أساسيًا في تدريس العلوم، وذلك لما لها من أهمية كبيرة في 
ون األجهزة والمواد في المختبرات يعد تسهيل تعليم وتعلم العلوم خصوصًا وأن تعليم وتعلم العلوم د

الجسم الخامد من دون شرايين، ويصف العديد من االختصاصين في مجال تدريس العلوم أن  ةبمثاب
 (.111م: 6331المختبرات بمثابة القلب النابض في تعليم وتعلم العلوم  ) الصانع، 

ومنها على سبيل المثال ال  من خالل االطالع على البحوث والدراسات السابقةفي الوقت نفسه و 
يواجه  التيأن مادة العلوم هي إحدى المواد الدراسية  اتضح( 17م: 6332)دراسة شاربالحصر 
( 62م:6331)دراسة شريفمثل  بعض الدراساتأشارت نتائج  ، وكذلكفي تعلمها صعوبة  الطالب

سيما  الدراسية ال الموضوعات مختلف في الطلبة تحصيل ضعف( 61م:6332دراسة شاهين )و 
 قلة منها عواملوأشارت تلك الدراسة إلى أن ذلك قد يرجع لعدة  العلوم رأسها وعلى منها األساسية

 المحتوى. عرض أسلوب أو االجتماعية أو البيئة المدرسية أو اإلمكانات توفر
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 تتعلق في ،( أن هناك نواحي قصور عديدة في تدريس العلوم23م: 6366 )فراجوأوضح  
قلة توضيح أو و  ،وعدم إظهار العلم بصورته الواقعية كطريقة للبحث والتفكير ،الجانب المعرفي للعلم

سوء تنظيم محتوى مناهج العلوم ونقص األنشطة ، و في حياة الطالب ووظيفته أهمية العلم إظهار
لوم في تأكيد عمليات تدريس الع، و وبعدها عن حياة الطالب ،المعلومات المقدمة وظيفتوعدم 

همال اكتشاف ،على التلقي السلبي من جانب المتعلمبالمملكة العربية السعودية المرحلة الثانوية   وا 
رشاده ليصلالمتعلم و  قدرات ويتضح ذلك من أن معظم معلمي  ،لمعرفة بنفسهاللمعلومات وبناء  ا 

جراء التجارب وتقديمبتدريس المفاهيم العلمية  العلوم بهذه المرحلة يقومون النشاطات بشكل كامل  وا 
 دون مشاركة الطالب لهم في تلك المواقف.

تعليم العلوم التي يمكن من خاللها التغلب  العملية في وسائلالمن أهم  لمختبرات التعليميةتعد او  
، في ترجمة النظريات والقوانين إلى واقع ملموس، فضاًل عن دورها السالفة الذكرعلى أوجه القصور 

فهم الحقائق والمعلومات تساعده على خبرات حسية متعددة ومتنوعة كما أنها توفر للطالب 
 (. 666م: 6331.)الصانع ، والمفاهيم والظواهر الموجودة في بيئته

 التجارب العلميةبأنه منشأة تخّول إمكانية إجراء " م(6331) المختبرُيعّرف الصانع 
، . وقد يشار للمختبر بكلمة معمل"واالختبارات والقياسات تحت ظروف معيارية يمكن التحكم بها

والعلوم  ت العلمية كالمدارس والمعاهد والكليات والجامعات.ا  المنش وتتواجد المختبرات عادة في
جيولوجيا( من المواد األساسية التي تتميز عن غيرها  ،أحياء ،كيمياء ،بفروعها المختلفة )فيزياء
مما جعل التربويين يركزون على تفعيل المختبر  ،في المختبرات التعليمية بضرورة وأهمية تدريسها

وذلك لما له من أهمية كبيرة في  ،علوم باعتباره مكونا أساسيا في تدريس العلومالمدرسي في ال
تسهيل تعليم وتعلم العلوم خصوصا وأن تعليم وتعلم العلوم دون استخدام األجهزة والوسائل والمواد 

ويصف العديد من االختصاصين في مجال تدريس العلوم  ،في المختبرات يعد قصورا تدريسيا
 أحد أهم العناصر الالزمة لتدريس مادة العلوم. أنها مدرسية المختبرات ال

أن النشاطات والتجارب العلمية في المختبر  ( 16م:6331وُيضيف نعمان وحطاب )
ومنها المدرسي تسهم بشكل كبير في تحقيق العديد من األهداف المنشودة من تدريس مقرر العلوم 

التفكير العلمي السليم  على الطالبتدريب و  على اكتساب المعرفة العلمية. الطالبمساعدة 
ات العملية على اكتساب المهار ، و المفاهيم العلميةعلى اكتساب  الطالبمساعدة ، و وتنميته
استخدام األجهزة ، و األمور التي تقع في متناول حواسهالمالحظة والدقة في مختلف ، و المناسبة

 .رات دقيقةإلى خب موالوصول به صحيحاً  العلمية استخداماً 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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الممارسرات التعليميرة  نأمتفاوترة، إال  بنسرب األفرراد كرل عنرد موجرودة اإلبداعيرة ألن القردرات ونظرراً   
القردرات، لرذلك دعرت الحاجرة إلرى اسرتخدام  تلرك نمرو عيرقتقرد  المسرتخدمة فري المؤسسرات التعليميرة

 العقليرة وتنميرة مهراراتهم معلومراتهم إثرراء الطرالب علرى أكثرر تطرورا تسراعدميرة تعلي اسرتراتيجيات
نتاج اإلبداع على وتدربهم    المعرفة. وا 

تعلررم أكثررر  ىطرررق الترردريس الحديثررة، يررؤدي إلرر اسررتخدام( ان 13م:6333عبرردالحافظ ) ذكررر
يررة، واكتسرراب المفرراهيم العلميررة وبنائهررا لمررا تشررتمل عليرره مررن خطرروات تسرراعد الطررالب فرري الررتعلم لعاف

يزيررررد مررررن االحتفرررراظ بالمعلومررررات،  ا، ممررررالخاطئررررةبالممارسررررة والتجريررررب، وأيضررررا تصررررحيح المفرررراهيم 
ثرارة المناسربة بالمصرادر تزويردهم خرالل مرن والمعرفرة العلميرة والتركيرز عليهرا وذلرك  اهتمامراتهم وا 

تردريس  وطررق واسرتراتيجيات موجهرة بررامج خرالل مرنوذلرك   التفكيرر فري االسرتغراق علرى وتشرجيعهم
  . مختلفة

التعليم اإللكتروني وجميع وسائله ستكون ضرورية وشائعة ان ( 61 : م6337)المحيسنذكر 
للمتعلمين لم التعليم اإللكتروني فتح آفاقًا جديدة ، وان علمين المهارات الالزمة للمستقبلإلكساب المت

يجب تطبيق ما تم التوصل ، وانه المستقبل طالب تكن متاحة من قبل، وهي حاًل واعدًا لحاجات
  إليه من منافع التعليم اإللكتروني مع عدم إغفال الواقع التعليمي المعتاد.  

، اصبح من  التعليم االلكترونيالمنطلق ونتيجة لتطور اساليب استخدام ومن هذا 
ر الطرق المتبعة في التدريس باستخدام الحاسب واستحداث طرق جديدة يمكن ان الضروري تطوي

يسهم من خاللها الحاسب في تحقيق ودعم اهداف المناهج الدراسية واستخدامه في تنمية المهارات 
العملية  لمواد العلوم بصفه خاصة وجميع المقررات بشكل عام ومن هذه الوسائل الحديثة استخدام 

تراضي كاستراتيجية تدريس حديثة مفعلة التعليم االلكتروني لما يتمتع بة من قدرة فائقة المعمل االف
في تخزين المعلومات وحفظها واسترجاعها والبناء عليها ومعالجة البيانات بسرعة هائلة ، واتاحة 

 . فرصة التجريب واالكتشاف اثناء العملية التعليمية 
 :  الدراسةمشكلة 
العالم اليوم ثورة علمية وتكنولوجية أثرت في العملية التربوية فمن الضروري اختيار  يعيش 

لقد اشارت دراسات محلية عديدة الى ، و س العلوم تحقق االهداف التعليميةاساليب حديثة لتدري
اهمية تقنية المعامل االفتراضية في اكساب الطالب مهارات علمية عالية المستوى ومهارات معرفية 

أن  التي اشارت الىم(6332طلبه ) كدراسة. دائية بالعديد من مواد مقررات العلوم بالتعليم العاموا
الواقع االفتراضي هو محاكاة لبيئة واقعية أو تخيلية والتي يمكن لمستخدمها أن يخوض تجربة وأن 

( م6332ي )يتفاعل معها بكل الحواس، كما يمكن أن يؤثر فيها حركيًا ويتأثر بها. وأشار الزهران
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الى ان االتجاه العصري الحديث يتجه نحو تحقيق مزيد من البيئات االفتراضية بحيث ظهرت 
م( 6339الحازمي )دعاء  ودراسة ،والفصول االفتراضية والمعامل االفتراضية  الجامعات االفتراضية

مجال تطوير طرق التي أشارت إلى أن المعمل االفتراضي ُيمثل قمة ما انتجته التقنية الحديثة في 
يات التي خرجت بها العديد . وتأسيسًا على ما سبق ومن خالل التوصتدريس العلوم لجميع مراحله

م( ودراسة 6331من الدراسات بمجال المعامل االفتراضية المحلية منها والعربية كدراسة الصانع )
م المعامل التي اكدت على ضرورة استخدام( ،6339الحازمي )دعاء ودراسةم( 6332خالد )

االفتراضية في تدريس العلوم ودراسة اثرها في تنمية متغيرات اخرى غير التفكير العلمي والتحصيل 
اثر استخدام المعمل  للتعرف علىالمعرفي الدراسي والتحصيل المهاري ، جاءت هذه الدراسة 

ى ما سبق فقد باالضافة ال .طالب المرحلة المتوسطةاالفتراضي في تنمية المهارات العملية لدى 
لدراسة م، 6363ابريل  في اللقاء الثالث للمختبرات المدرسية بالطائف فياوصى المشاركين 

تفعيل المختبرات المدرسية في إجراء التجارب واألنشطة  ضرورة ب مشكالت المختبرات المدرسية
وكشفت عن وجود عدد من المعوقات التي تحول دون التفعيل ، العلمية في فروع العلوم المختلفة

المقدم إلدارات التربية والتعليم لتجهيز المختبرات ذاتيا، وضعف تأهيل  ضعف الدعم منها 
الجديد  المختبرات وحاجتهم إلى تطوير قدراتهم لمواكبة مشروع تطوير العلوم والرياضيات محضري

 ، كما أوصى اللقاءالعلوم وتطوير قدراتهم ات ومعلميإلى تأهيل محضري المختبر الذي يحتاج 
  ضرورة تطوير المختبرات من ناحية التجهيزات واألداء وتوفير كافة الوسائل واألجهزة التعليمية.ب

التطبيقية للمعامل  وبالتالي جاءت هذه الدراسة ترجمة عملية للتوصيات وللمساهمة بالمعرفة العملية
 مشروع المعامل االفتراضية جميع الطالب والطالبات في المملكة.  منوسوف يستفيد االفتراضية. 

وفق الجدول الزمني وقد سبق تنفيذ هذه الخطوة قيام وزارة التربية والتعليم على تدريب المعلمين 
متابعة الدورات التدريبية لضمان قدرة المعلمين على استخدام هذه التقنيات الحديثة،  والمحدد 

طالق موقع خاصو  بالمشروع يقدم جميع الخدمات والمعلومات الالزمة لمساعدة المعلم باإلضافة  ا 
 إلى إحصائيات وتقارير ميدانية حول استخدام المعامل االفتراضية

وقد أكدت العديد من الدراسات على وجود صعوبات تواجه تطبيق العمل المعملي بمفهومه 
ه(  6166م( ودراسة القميزي )6922لي )دراسة الخلي ل فّعال في المدارس، مثلالتقليدي بشك

ودراسة م( 6331م( ودراسة الصانع )6331ودراسة الرفاعي )ه( 6163ودراسة المنتشري )
ولذلك اتجه المعنيون الى التقنية الحديثة المرتبطة بالحاسب اآللي للبحث عن  ه(6173الزهراني )
 حلول لها 
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كمدير للمرحلة االبتدائية والمتوسطة  عمل الباحث في تدريس مادة العلوم وعملةمن خالل و 
 بعض إلمام تدنيللطالب، و  المختبر المدرسي بعض المعلمين بأهمية قناعة تدنيله تبين  والثانوية
 أماكن يسهل في واألجهزة بتنظيم األدوات االهتمام تدنيالتجارب، و  إجراء بمهارات العلوم معلمي
ق التدريس شيوع طر كاٍف، و  التجهيزات الضرورية بشكلو  المستلزمات توفر قلةإليها، و  الوصول

   المختبر. الستخدام القيود الروتينيةالتي ال تتطلب المختبر، باإلضافة الى 
استخدام المعامل االفتراضية ثر أستقصاء فجميع هذه المؤشرات شّكلت للباحث دافعًا علميًا إل

يات التدريس الحديث . باإلضافة الى ان وخاّصة في ظل تطور استراتيج المعتادةكبديل للمعامل 
االحساس بمشكلة الدراسة ينبع من خالل التفكير بطرق ووسائل اخرى تختلف عن الوسائل التقليدية 

، وبالتالي الوصول تعتمد على المعلم بالدرجة األولى  ، التي في التدريس والتي ما زالت ممارسة 
ما تعلموه، ويجد المعلم صعوبة في إحداث تعلم سرعان ما ينسى الطالب للمنتج الضعيف. حيث 

وتعليم فاعلين، كما أن الطالب يواجه صعوبة في التعلم حيث إنه ال يستطيع تعلم المفاهيم التي تعد 
من المتطلبات األساسية لفهم المعارف العلمية األخرى، بالمبادئ والقوانين والنظريات، وفي انتقال 

 أثر التعلم.
المستحدثات التربوية فقد جاءت هذه الدراسة كجزء من تفعيل سبق  ماعلى وبناءً 

والتكنولوجية التي تساعد في تنظيم المحتوي التعليمي، بطريقة تعين المعلم على فهم طبيعة المادة 
المعمل العلمية وتساعد الطالب في التغلب على صعوبات التعلم داخل المختبر المدرسي مثل 

لية التجربة العلمية فإن ذلك من شأنه ان يساعد على اجراء التجارب واذا ما تبين فعا. االفتراضي 
تضيف قدرًا أكبر من التفاعلية وااليجابية والتجريب في تعليم  باستخدام المعمل االفتراضي لكي

اإللكترونية من جهة  استخدام األجهزةالعلوم من جهة، ولضمان الحصول على أقصى استفادة من 
ستخدم الباحث في هذا البحث المعمل مية الطريقة التقليدية لذلك سيأخرى، مع عدم إغفال أه

 الذي يجمع بين مميزات التعليم االلكتروني والتقليدي معًا.االفتراضي 
المستحدثات التربوية  وبالتالي تتحدد مشكلة الدراسة من خالل توظيف المعمل االفتراضي كإحدى

عملية والعلمية المهارات الهم لة المتوسطة بهدف إكسابفي تدريس العلوم للمرحالمتبعة والتكنولوجية 
 . التي يتضمنها مقرر العلوم

تنمية ما اثر المعمل االفتراضي في "  التالي يالرئيسفي السؤال تحدد سؤال البحث يو 
 .لدى طالب الصف االول متوسط  بمدينة الطائف  المهارات العملية
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 الدراسة:فروض 
 فقد تم صياغة الفروض التالية الرئيسي الدراسةبناء على سؤال 

من حيث استخدام نتائج القياس البعدي  في( 3031عند مستوى ) اً احصائي دالهال توجد فروق  -6
المجموعة التجريبية التي تم تدريسها باستخدام المعمل متوسط بين  االدوات واالجهزة العملية

 المجموعة الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية . متوسط االفتراضي و 
من حيث اجراء نتائج القياس البعدي  في( 3031عند مستوى ) داله احصائياً ال توجد فروق  -6

المجموعة التجريبية التي تم تدريسها باستخدام المعمل  متوسط بين وتنفيذ الخطوات العملية
 تي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية . المجموعة الضابطة المتوسط االفتراضي و 

من حيث نتائج القياس البعدي  في( 3031عند مستوى ) داله احصائياً ال توجد فروق  -7
المجموعة التجريبية التي تم تدريسها باستخدام المعمل متوسط بين  استخالص النتائج

 ة . المجموعة الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة االعتياديمتوسط االفتراضي و 
نتائج القياس البعدي لبطاقة المالحظة  في( 3031عند مستوى ) داله احصائياُ ال توجد فروق  -1

المجموعة متوسط  بينص النتائج بعد القيام بالتجربة لالداء المهاري الذي يقيس مهارة استخال
المجموعة الضابطة التي تم متوسط التجريبية التي تم تدريسها باستخدام المعمل االفتراضي و 

 تدريسها بالطريقة االعتيادية . 
 

 أهداف الدراسة : 
 هدف البحث الحالي إلى ما يلي:  

الصف االول طالب دى التعّرف على اثر المعمل االفتراضي  في تنمية المهارات العملية  ل -6
 متوسط .

االدوات واالجهزة العملية  على اثر المعمل االفتراضي  في تنمية مهارات استخدام التعّرف  -6
 . متوسط  طالب الصف االولدى ل

مهارة اجراء وتنفيذ الخطوات العملية بالتجربة اثر المعمل االفتراضي  في تنمية  التعّرف على -7
 .طالب الصف االول متوسطدى ل

مهارة استخالص النتائج بعد القيام بالتجربة اثر المعمل االفتراضي  في تنمية  التعّرف على  -1
 . طالب الصف االول متوسطدى ل
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 : الدراسةأهمية 
 تتلخص اهمية الدراسة في التالي :

عداد وتنفيذ و في تطوير برامج يمكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة   -6 ئمة على برمجيات تعليمية قاا 
يسهم في تحفيز العاملين بمجال تقنيات التعليم الى االنتاج فكرة المعامل االفتراضية بما 

والتصميم العديد من التجارب االفتراضية باستخدام البرمجيات و الوسائط التفاعلية الخاصة 
 بذلك. 

تفعيل المختبرات والمعامل المدرسية وتبصير القائمين يمكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة باتجاه  -6
المدارس الى امكانية التعاون النتاج البرمجيات والبرامج الحاسوبية بمجال على مصادر التعلم ب
 المعامل االفتراضية . 

تزود نتائج الدراسة وطريقة تنفيذها معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة و المشرفين التربويين   -7
 االفتراضي. لكيفية تعلم العلوم و تصميم تجارب في مقررات العلوم وفق فلسفة استخدام المعمل

ان نتائج الدراسة وما تسفر عن نتائج متوقعة تفيد القائمين والمسؤولين عن تطوير البرامج في  -1
 ج وتعزيزه بالمواقع االلكترونية لتنفيذ التجارب عن بعد . اهادخال التجارب االفتراضية بالمن

االفتراضي من احدث طرق تدريس العلوم وبالتالي تأتي هذه الدراسة استجابة  المعمليعتبر  -1
للتوجهات العالمية لتطوير التعليم ومواكبة العصر في جعل عملية التعلم متعه وتعليم للطالب في 

 ان واحد .
 حدود الدراسة :

 حدود الدراسة على النحو التالي : اقتصرت
 .الية على طالب الصف االول متوسط الدراسة الح اقتصرت  الحدود البشرية :    

مخترررارة وهررري متوسرررطة ال حسررران برررن ثابرررتترررم تطبيرررق هرررذه الدراسرررة فررري مدرسرررة  الحددددود المكانيدددة :
 بمدينة الطائف . بالطريقة القصدية
/  ھ6171تررم تطبيررق هررذه الدراسررة فرري الفصررل الدراسرري األول مررن العررام الدراسرري  الحدددود الزمانيددة :

 .ھ6171
الموسرومة  الثانيرة )الفصرل الثالرث والرابرع ( وحردةالهرذه الدراسرة علرى  اقتصررت دود الموضدوعية :الح

الفصرررل الدراسررري  مررن كتررراب العلرروم للصرررف االول متوسررط )بالمررادة وتغيراتهرررا والمركبررات والمخررراليط( 
 .  االول
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 مصطلحات الدراسة :
 laboratory (lab) schoolالمختبر)المعمل ( المدرسي    -4

( بأنره" العمليرة أو مجموعرة العمليرات التري يقروم فيهرا 13 م :6331 )عرفه كل مرن شراهين و حطراب
الفرد بتوضيح أو استقصاء معرفة ما عن طريق العمرل، وقرد يقروم بعملره هرذا فري حردود معينرة كغرفرة 

 المختبر في المدرسة أو الحديقة أو الغابة أو البحر أو أي مكان آخر"
كافررة االسررتعدادات  رسرري فرري هررذه الدراسررة: بأنرره " غرفررة ) معمررل( مترروفر فيهرراويقصررد بررالمختبر المد

عمليرررة، والتررري مرررن خاللهرررا يسرررتطيع الطالرررب القيرررام بمجموعرررة مرررن العمليرررات والتجرررارب والتجهيرررزات ال
 العلمية في العلوم، ويطلق عليها مختبر او معمل العلوم .

 E-Instructionالتعليم االلكتروني   -3
للتعليم عن ُبعد ُيقدم للمتعلم وفقًا للطلب، ويعتمد على بيئة إلكترونية رقمية متكاملة  نظام تفاعلي

تستهدف بناء المقررات وتوصيلها بواسطة الشبكات اإللكترونية، باإلضافة إلى اإلرشاد والتوجيه، 
دارة المصادر والعمليات وتقويمها )  (66 :م6337،المحيسنوتنظيم االختبارات، وا 

برمجيررة عليم االلكترونرري فرري هررذه الدراسررة علررى انرره :عبررارة عررن بيئررة تعلررم إلكترونيررة عبررر ويقصررد بررالت
جرراء التفاعل مع المحتوى التعليمي عبر تتيح للمتعلم إمكانية  (CDالكترونية) جهاز الحاسرب االلري وا 

مكانية اعادتها اكثر من مره والتأكد من صحة التنفيذ من خرالل التقرويم الرذاتي ممرا يرؤدي ، التجارب وا 
 .   ملية والعلمية راته ومعارفه وخبراته العإلى تنمية مها

                                                                                                  Virtual Labالمعمل االفتراضي  -2
مختبرررر العلرروم الحقيقررري  تعرررف المعامررل االفتراضرررية بأنهررا بيئررة منفتحرررة يررتم مرررن خاللهررا محاكرراة 

والقيرام بررربط الجانرب العملرري بالجانررب النظرري، ويررتم مررن خاللره ترردريس مهررارات التفكيرر، ويكررون لرردى 
)مبررررارك،  الطرررالب مطلرررق الحريرررة فررري اتخررراذ القرررررارات بأنفسرررهم دون أن يكرررون لرررذلك أي آثرررار سرررلبية

 ( 61م: 6337
تنمية مهارات العمل المخبرري لردى الطرالب كما تعرف بأنها بيئة تعلم وتعليم افتراضية تستهدف  

وتقع هذه البيئة على أحد المواقع في شبكة االنترنرت وينضروي هرذا الموقرع عرادة علرى صرفحة رئيسرية 
ولهرررا عررردد مرررن الرررروابط أو األيقونرررات )األدوات( المتعلقرررة باألنشرررطة المختبريرررة وانجازاتهرررا وتقويمهرررا. 

 (611م :6331)زيتون،
تراضرري فرري هررذه الدراسررة بأنهررا معامررل مبرمجررة تحرراكي المعامررل الحقيقيررة، ويقصررد بالمعمررل االف 

لمررات، لكترونري ألي عردد ممكرن مرن اإ بشركلعمليرة راء التجرارب الومن خاللها يتمكن المتعلم من إج
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تغطيررة معظررم أفكررار المقررررات بتجررارب افتراضررية مررع امكانيررة عمليررة ، كمررا تعرروض غيرراب األجهررزة ال
 في الواقع نظرا لمحدودية وقت العملي وعدد المعامل. وهو ما يصعب تحقيقه 

 laboratory skillsعملية  المهارات ال -1
( بأنهرا " القردرة المكتسربة التري تمكرن الفررد المرتعلم مرن إنجراز مرا 633: م6991 )يعرفها  زيتون 

تقان بأقصر وقت ممكن وأقل جهد وعائد أوفر"   توكل إليه من أعمال بكفاءة وا 
مررن  وكلررة إليررهإجرائيررا فرري هررذه الدراسررة علررى أنهررا قيررام الطالررب بررأداء بعررض مررن األعمررال الموتعرررف 

 خررالل اجررراء التجررارب فرري العلرروم ، وأن يكررون أداؤهررا علررى درجررة كبيرررة مررن اإلتقرران والسرررعة والدقررة.
ء وتنفيرذ ومن المهارات التى تم قياسها في هذه الدراسة )مهراره اسرتخدام االدوات واالجهرزه ،مهراره إجررا

 الخطوات ، مهاره استخالص النتائج (
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 النظري اإلطار : 

 المبحث االول : المختبر )المعمل ( المدرسي. -

 المبحث الثاني : التعليم االلكتروني. -

 الثالث : المعمل االفتراضي .المبحث  -

 عملية .المبحث الرابع : المهارات ال -

 السابقة الدراسات : 

 استخدام المختبر في تدريس العلوم .الدراسات التي تناولت  -

الدراسات التي تناولت أثر استخدام المختبرات المدرسية في  -

 .  تنمية المهارات العملية

 االفتراضيةلدراسات التي تناولت أثر استخدام المختبرات ا -

 .المهارات العمليةتنمية  ل

 

 ثحنيال ال ا     
 السحرقل والدراسحت النهرَّ اإلطحر
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  اإلطار النظري
اإلطار النظري من حيث استعراض أدبيات الموضوع المرتبطة في  هذا الفصل عرض يتناول

المدرسية المبحث األول: المعامل مباحث رئيسية وهي  اربعةعرض  هخالل وتممتغيرات الدراسة ، 
من حيث التعريف بالمفاهيم وعرض المعلومات النظرية والمعرفية ثم المبحث الثاني: التعليم 
االلكتروني من حيث التعريف وعرض الخصائص واألهمية و عناصره وتطبيقاته ومن ثم االنتقال 

الحاسوبية في  ألبرز تطبيقات التعليم االلكتروني كالتعليم االفتراضي والواقع االفتراضي والمختبرات
ثم  تدريس العلوم والبرمجيات التعليمية بإجراء التجارب و المحاكاة الحاسوبية  في تدريس العلوم .

 حيث المفهوم واألهمية والخصائص والصفات والمعاييربالمبحث الثالث: المعامل االفتراضية من 
بالجزء الثاني تم و عملية في تدريس العلوم ، هارات الثم بالمبحث الرابع الم، والمعوقات والمتطلبات

 دراساتات الدراسة والتي تم تصنيفها إلى ثالثه أقسام عرض الدراسات السابقة المرتبطة بمتغير 

وبالقسم الثاني دراسات مرتبطة بالمختبرات  المدرسية بالمختبرات للتجارب المعلمين بتنفيذ مرتبطة
بطه بأثر استخدام المعمل االفتراضي لتنمية المهارات العملية وبالقسم الثالث دراسات مرتاالفتراضية 

 وذلك على النحو التالي: 
 laboratory (lab) schoolالمختبر)المعمل ( المدرسي    : األولالمبحث 
 تمهيد: 

المميرزة بالمردارس وربمرا تعطري مؤشررًا لتقردم وتميرز المرافق  تعتبر المختبرات المدرسية من ابرز 
التعميمرات ، وترجمرة فري مقررر العلروم  والمصرطلحات والذي يهردف إلرى توضريح المفراهيم  المدرسة، 
والقوانين عمليًا لترسيخها في األذهان، األمرر الرذي يرؤدي إلرى محاولرة اإلبرداع واالستكشراف والمبادئ 

، كالمالحظررررررة، والتصررررررنيف، والقيرررررراس، والتفسررررررير، والتنبررررررؤ، العلميررررررةمرررررن خررررررالل ممارسررررررة المهررررررارات 
وفيمرا  ستنتاج، واالستقراء، باإلضافة إلى تنمية المهارات الفنية فري التعامرل مرع األدوات واألجهرزة.واال

 يلي عرضًا ألبرز المفاهيم المرتبطة بالمعمل المدرسي التقليدي وفقًا لما ورد في أدبيات الموضوع.  
 مفهوم المعمل المدرسي: 

ليرة أو مجموعررة العمليرات الترري يقروم فيهررا ( بأنرره" العم13 م:6331 )عرفره كررل مرن شرراهين و حطراب
     الفرد بتوضيح أو استقصاء معرفة ما عن طريق العمل، وقرد يقروم بعملره هرذا فري حردود معينرة كغرفرة 

الحررررازمي  دعرررراء امررررا.  "الغابررررة أو البحررررر أو أي مكرررران آخررررر المختبررررر فرررري المدرسررررة أو الحديقررررة أو
 "  ذاك المكان الذي يختبر فية المعلم وطالبة فروض العلم ( فتعرفه بأنه " 63م: 6339)
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( بأنرررررره: "حجرررررررة مجهررررررزة بمعرررررردات التجررررررارب أو 196:  م6337 ) جررررررواهر الرررررردبوس توأضرررررراف
( بأنررره: "أي مكررران تقررروم فيررره الطالبرررات بتنفيرررذ 12:  م6331 )العرررروض العمليرررة". كمرررا عرفررره البيررراتي

اليدوية والعقلية، والتعامرل مرع المرواد واألجهرزة واألدوات، النشاطات العملية الهادفة إلى تنمية قدراتهن 
وممارسرررة العمرررل العلمررري بمرررا فيررره مرررن استقصررراء وتجريرررب واكتشررراف بهررردف الحصرررول علرررى المعرفرررة 

( بأنرره: "أي مكرران تقرروم فيرره الطالبررات بتنفيررذ النشرراطات 12: هررر6167 )العلميررة". كمررا عرفرره العسرريري
ن العمليررة اليدويررة والعقليررة، والتعامررل مررع المررواد واألجهررزة واألدوات، العمليررة الهادفررة إلررى تنميررة قرردراته

وممارسرررة العمرررل العملررري بمرررا فيررره مرررن استقصررراء وتجريرررب واكتشررراف بهررردف الحصرررول علرررى المعرفرررة 
المختبرر هرو: "البنراء ذو المواصرفات المعينرة والمخصرص (671م:6993)الحصرين وُيعرّرف العلمية". 

( فإنهمرا 12: م6331أمرا شراهين وحطراب ). عمليرة جرراء التجرارب الوالمعرد خصيًصرا إلفي المدرسرة 
يعرفرررران المختبررررر بقولهمررررا :"إن المختبررررر هررررو العمليررررة، أو مجموعررررة العمليررررات الترررري يقرررروم فيهررررا الفرررررد 
بتوضرريح، أو استقصرراء معرفررة مررا عررن طريررق العمررل، وقررد يقرروم بعملرره هررذا فرري حرردود معينررة كغرفررة 

ويررررذكر المنتشررررري  يقررررة، أو الغابررررة، أو البحررررر، أو أي مكرررران آخررررر".المختبررررر فرررري المدرسررررة، أو الحد
اخررتالف تؤكررد ، فإنهرا التعريفررات فرري األدبيرات للمختبررر المدرسرري ( أنره مررن خررالل تعردد 61م:6333)

 :نظرة الباحثين للمختبر المدرسي من منظورين
مرن تجررارب  منظرور تقليردي قرديم: ينحصرر فيره دور المختبرر علررى مرا يجرري داخرل غرفرة المختبرر -

 وعروض.

نمرا يتعردى ذلرك إلررى  - منظرور حرديث: يشرير إلرى أن دور المختبرر ال ينحصرر فري غرفرة أو مبنرى وا 
خارج المدرسة كالبيئة المحيطة والبيئة المنزلية أيًضا بحيرث أن "المختبرر المدرسري لرم يعرد المكران 

  ."ةدالوحيد إلجراء التجارب واألنشطة العملية بل يمكن إجراؤها في أماكن عدي
كافررة االسررتعدادات  ويقصررد بررالمختبر المدرسرري فرري هررذه الدراسررة: " غرفررة ) معمررل( مترروفر فيهررا 

عمليررة، والترري مررن خاللهررا يسررتطيع الطالررب القيررام بمجموعررة مررن العمليررات والتجررارب والتجهيررزات ال
   . " العلمية في العلوم، ويطلق عليها مختبر او معمل العلوم

 :عمل المدرسيمأهمية ال
الحررذيفي حيررث يررذكر ترردريس العلرروم، التطبيقررات العمليررة  فرري  مررنيعتبررر المعمررل جررزًءا ال يتجررزأ  

برررأن المعمرررل المدرسررري هرررو القلرررب النرررابض فررري تررردريس العلررروم فررري مراحرررل  ( 13م:6331)والررردغيم، 
ذا كرران القلررب النررابض بالحيرراة فررري جسررم اإلنسرران فكررذلك يكررون التجريررب بالنسررربة  التعلرريم المختلفررة وا 

علم حتى لقد قيل أن العلم ال يكون في الحقيقرة علًمرا مرا لرم يكرن مصرحوًبا بالتجريرب، فالتجريرب هرو لل
تقرود إلرى اكتشراف الجديرد عمليرة القلب العلم النابض، وهرو طريقتره التري بهرا ينمرو وينتشرر، فالتجرارب 
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ومرررن هنرررا تظهرررر مرررن المفررراهيم والمبرررادئ التررري تحتررراج إلرررى زيرررادة تأكيرررد وبالترررالي تولرررد تجربرررة جديررردة، 
ديناميكيررة العلررم حيررث يترروازن جانبرره وهمررا المحترروى بكمرره المتررراكم والطريقررة الترري تنمرري هررذا الكررم أو 

 تزيل ما يوجد فيه من أخطاء.
فررررري النشررررراطات  ( أن ممارسرررررة الطرررررالب لمختلرررررف أنرررررواع 661م: 6331القبررررريالت ) ويؤكرررررد

التفكير العلمي المبنري علرى أسرس  قدرتهم علىويزيد من  من خبراتهم العملية ومهاراتهم  عالمعمل ينب
سرررليمة، كمرررا أن التجريرررب جرررزء رئررريس مرررن النشررراط العلمررري، إذ ال يمكننرررا أن نتخيرررل أن نقررروم بنشررراط 

( أنرره 61م: 6366ة )ثقرر ةوأضررافعلمرري فرري المدرسررة أو خارجهررا دون أن يكررون التجريررب جررزء منرره، 
لمختلفررة مررن خررالل إمكانيررة التحقررق مررن صرردقها تتحرردد أهميررة األفكررار والفررروض اعمليررة بالتطبيقررات ال

قراباًل للصرحة والخطرأ، وهنراك كثيرر  ضراً عن طريق التجربة، وبدون التجريب تكرون المعرفرة ال ترزال فر 
مررن المفرراهيم والحقررائق العلميررة الترري يصررعب إدراكهررا إذا قرردمت بصررورة لفظيررة خاليررة مررن التبسرريط أو 

ب تقررررب المفهررروم إلرررى ذهرررن المرررتعلم، وتسرررهل عمليرررة إدراكررره التشررربيه أو المحاكررراة، إذ أن هرررذه األسرررالي
 وفهمه لهذا المفهوم.

 : فوائد المعمل المدرسي
للمعمل المدرسي فوائد عده تساعد المعلم والمرتعلم علرى انجراح العمليرة التعليميرة وربرط الجرزء النظرري 

( 661-661: م6331)القبيالت، ذكررر،حيرث مرن المقررر برالجزء العملري للحصرول علرى نترائج جيردة 
 ستخدام المعمل المدرسي: إفوائد 
 يتيح فرصة التعلم عن طريق العمل. -

 مهارات علمية ويدوية واجتماعية. يكسب المتعلمين -

نحو الميول العلمية واالتجاهات في مجراالت العلروم المختلفرة وبالترالي تقردير  المتعلمينيوجه  -
دور العلمررراء السرررابقين واالسرررتفادة مرررن جهرررودهم التررري أدت إلرررى خدمرررة البشررررية فررري مجررراالت 

 الحياة المختلفة.

مهرررارات مختلفرررة تشرررمل المالحظرررة واالعتمررراد علرررى الرررنفس والمثرررابرة علرررى  المتعلمرررينُيكسرررب  -
 ص النتائج وفرض الفروض.العمل وتمحي

 مهارات التسجيل للبيانات والتحليل والتقييم والمقارنة. المتعلمينُيكسب  -

 مهارات التخطيط والتصميم واالبتكار واإلبداع. المتعلمينُيكسب  -

مهررارات السرريطرة مثررل التعامررل مررع األدوات واألجهررزة المختلفررة والعنايررة بهررا  المتعلمررينُيكسرب  -
 وصيانتها وحفظها.
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مهررارات االتصررال المختلفرة مثررل التعامررل مررع المجموعررة والفريررق  المتعلمرريننمري المعلررم عنررد يُ  -
 .وطرح األسئلة والتعاون ومناقشة النتائج إلى غير ذلك

 ستخدام المعمل المدرسي:أخرى ال فوائد( إلى 731م: 6336 ) عطا اهلل وأشار 

 في وقت سابق. الطالب يتعلمه معرفة العلمية بأشكالها التي كانإثبات صدق المعلومات وال -

 تعلمها في مواقف جديدة. للطالبتطبيق مفاهيم علمية سبق  -

 تعلمها الطالب بالسابق.استخدامه للتطبيق وتعزيز أهداف  -

 المساعدة في تحويل العلم المجرد إلى ثوابت في الذهن. -
اكتسرررابها ترررم  إلرررى أمرررد بعيرررد مقارنرررة بالمعلومرررات التررري المكتسررربةالمسررراهمة فررري رسررروا المعلومرررات  -

 .نظرياً 
 والطالب على حد سواء. رفع مستوى خبرات كل من المعلم -

 معوقات استخدام المعمل المدرسي
أن تلررررك الصررررعوبات مصرررردرها مررررن طبيعررررة ارتباطهررررا بمكونررررات (  م6333 )آل زعيرررررذكررررر 

 المعمل المدرسي وقد صّنفها على النحو التالي:
 والمختبرات، ويشمل النقاط التالية:أواًل: صعوبات مرتبطة بقسم الوسائل 

 .صعوبة اإلجراءات المتبعة )الروتين المستخدم( في توفير األدوات واألجهزة والمواد 

  من أجهزة ومواد للمعامل. حترى إذا مرا تمرت  بطالب المدارس واحتياجاتهمعدم اهتمام المسئولين
 لهذه األجهزة والمواد.حاجة المدارس تتالشى التلبية تكون بعد مضي فترة زمنية طويلة 

 .عدم التوزيع العادل للمواد واألجهزة واألدوات بين المدارس 

  التوزيرررع العشررروائي للمرررواد واألجهرررزة واألدوات، بسررربب عررردم التقييرررد بنشررررة التوزيرررع المعررردة مرررن قبرررل
 الوزارة.

  ُتعطل الجهاز، أو تكسر األدوات أثناء إجراء التجربةعند اإلجراءات الصارمة  . 

 المعمل، وتتضمن النقاط التالية: : صعوبات مرتبطة بفنيثانًيا
 تخرروف مررن تجهيررز دوات الترري وفرتهررا الرروزارة، بحيررث يالحرررص الشررديد علررى سررالمة األجهررزة واأل

 .المعلم والطالب عند االستخدام ستفيد منها وات لياألجهزة واألد

 .االقتصاد الشديد في استعمال المواد الكيميائية 

 األساسية. بأعمال مدرسية تشغله عن القيام بمهمته تكليف فني المعمل 

 بتروفير عردة المختبرر، إمرا بسربب اإلجرراءات المتبعرة فري قسرم الوسرائل  عدم مطالبة بعض الفنيرين
 ات، أو تراخي االهتمام من قبل المعلم.والمختبر 



62 

 

 تتضمن النقاط التالية: ثالثًا: صعوبات مرتبطة بالمعلم
 الحصررص تخدام المعمررل، بحجررة ضرريق الوقررت، أو تضررارب فرري اسرر المعلمررين عرردم حرررص بعررض

 .العملية مع حصص أخرى لمعلم آخر

  من حدوث عطل لألجهزة أو كسر لألدوات أثناء إجراء التجرارب، ومرن ثرم  المعلمينخوف بعض
 تحمل التكاليف المالية لثمن الجهاز.

  تحتاج لها التجربة.عدم وجود الخبرة الكافية في إجراء التجارب، أو استخدام أجهزة معينة 

 في المعمل. الطالب الخوف من عدم استطاعة إدارة الصف عند وجود عدد كبير من 

  حيررث ال يكرررون  المعلمررينسررهولة ترردريس العلرروم برردون إجرررراء التجررارب مررن وجهررة نظرررر بعررض ،
 هنالك تحضير مسبق إلجراء التجربة.

  ب، بسربب عردم اهتمرامهمالطرالمن عردم جردوى إجرراء التجرارب مرع معظرم  المعلمينتذمر بعض 
 بها.

  لرررك ذريعرررة يبررررر بهرررا ذ المعلمررين يتخرررذوا إن عرردم تررروفر األجهرررزة واألدوات والمرررواد جعلرررت بعرررض
 من عدم إرجاء التجارب. موقفهم

  للمعمررل. بررل قررد يتعرردى  للطررالب عنررد اسررتخدامهم مررن حرردوث إصررابات  المعلمررينتخرروف بعررض
 نفسه.ذلك إلى الخوف على 

( 13هرررررررررررررررررر:6161(، و )البلطررررررررررررررررران، 661م: 6331يالت، مرررررررررررررررررن )القبررررررررررررررررر وأضررررررررررررررررراف كرررررررررررررررررالا 
معوقرررررات وصرررررعوبات أخررررررى تعيرررررق اسرررررتخدام وتفعيرررررل م( 6331( و)زيترررررون،69م:6333و)الكنررررردي،

 ما يلي:المختبرات المدرسية ك
العلرروم دورات مسررتمرة ومتكررررة إلجررراء التجررارب بمختلررف  يررتم التخطرريط لترردريب  معلمررينررادًرا مررا  -

المعامررل، بحيررث يكونررون جميًعررا علررى مسررتوى عرراٍل مررن  وكررذلك لفنيرريناعهررا ولمختلررف المررواد أنو 
الكتسرراب مثررل هررذه المهررارات أو  األمرراكن لهررمالترردريب والتأهيررل سررواء فرري الجامعررات وهرري أنسررب 

تعرررد إعرررداًدا جيرررًدا لمثرررل هرررذه الغايرررة، ليرررنعكس كرررل ذلرررك إيجابرررًا علرررى  التررري  فررري أمررراكن التررردريب
 الطالب. 

مرررل بحيرررث تتعررردد األدوات واألجهرررزة والمرررواد لينتقرررل العمرررل المعملررري مرررن اسرررتغالل ميزانيرررات المع -
تجرارب العررض وهري السررائدة فري العمرل المعملرري إلرى عمرل المجموعررات الصرغيرة أو حترى عمررل 

ج أو النشراطات والفعاليرات الالمنهجيرة، إذا أريرد فردي إلجراء وتنفيرذ تجرارب المرنه بشكللطالب ا
 للمعمل أن يحقق رسالته.
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تكررون المشرركالت فرروق  ، فقررديعترضرهممررن مواجهرة بعررض المشرركالت الترري   يررتمكن الطررالبقرد ال -
 .مستوى قدراتهم العقلية فتثبط هممهم 

 قبل الخدمة وذلك بتركيز المقررات الجامعية على الجانب النظري. ضعف إعداد المعلم -

 النقص في صيانة المعامل. -

وتشررررجع الفوضررررى خاصررررة فرررري العمررررل  معرفررررة الطررررالب المسرررربقة بالنتررررائج قررررد تضررررعف حماسررررهم  -
 المعملي التوضيحي.

 تررم عرضرررها المشررركالت الترري  يرررى الباحرررث  أن معظررم المعوقررات وومررن خررالل العررررض السررابق 
، تررؤثر علررى فعاليررة االسرررتخدام  لمتوسررطةفرري المعامررل المدرسررية فررري المرحلررة ا العلررومتواجرره ترردريس 

د مرن البحرث عرن أسراليب جديردة يمكرن مرن خاللهرا ، وبالتالي أصبح ال بالمختبرات المدرسية وتفعيل 
والتعلرررريم االلكترونررررري  ةالمسرررررتحدثات التكنولوجيررررفرررري ضرررروء العلرررروم تفعيررررل دور المعمررررل فرررري تررررردريس 

 االفتراضي. 
 : ةالمدرسيالعمل بالمختبرات مواصفات 

بشركل ترام  يتطلب العمل برالمختبرات المدرسرية مواصرفات تسراعد بشركل عرام بالقيرام بالعمليرة التعليميره
ومعرررايير فيمرررا يتعلرررق بمواصرررفات المعمرررل  تؤكرررد بعرررض األدبيرررات التربويرررة علرررى وجرررود عررردة عوامرررلو 

 ( على النحو التالي: 76-61م:6366ثقة ) إيمان المدرسي لتحقيق فوائده أشارت لها
 ألنهما وحدة متكاملة.في تدريس العلوم عدم الفصل بين الطريقة العملية والنظرية يجب   (6

مكانرررات اإل مرررع تررروفرالمعمرررل ملحًقرررا بالفصرررل المخصرررص للتررردريس النظرررري، يكرررون أن ُيفتررررض   (6
 .ة بإشراف معلم العلوم وتوجيهاتهمن إجراء التجارب عند الحاج المادية حتى يتمكن الطالب

فرري الرردروس العمليررة بالطررابع المحّفررز علررى التفكيررر  يجررب أن تتسررم التوجيهررات المعطرراة للطررالب  (7
 .  والتصرف العلمي

م( أن هنرراك بعررض األمررور الترري يجررب القيررام بهررا إلنجرراح العمررل 6332يضرريف )شرراهين، و  
 عملية كما يلي: ها حسب مراحل اإلعداد للتجارب الوقد صّنف المعملي 

 المختبر. محضرما يجب القيام به من قبل المعلم و  أواًل:
حيررث أن العلروم مسرؤولية كبيررة إلنجراح العمرل المعملري،  تقرع علرى عراتق كرل مرن فنري المعمرل ومعلررم

على أتم وجه وذلرك لالسرتفادة مرن المعمرل  اسي في المعمل المدرسي ال بد أن يتم أداءهدور أس لهما 
 :  التربوية من خالل ما يليبالشكل الصحيح في العملية 

 أ( قبل الحصة العملية:
 ادة النظرية.اختيار النشاط المناسب الذي يخدم نتاجات الم -
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 التأكد من وجود جميع األجهزة واألدوات والمواد الالزمة إلنجاح النشاط المعملي. -

، للتأكرد مرن سرالمة التجهيرزات ودقرة الطرالبإجراء التجربة العملية المطلوبة مسبًقا وقبل إحضرار  -
 النتائج.

 التأكد من وجود متطلبات السالمة العامة في المعمل والتدرب على استخدامها. -

التأكررد مررن وصررول الخرردمات األساسررية الالزمررة )المرراء، الكهربرراء، الغرراز، الصرررف الصررحي( إلررى  -
 المعمل.

عمليرة التري تلرزم لفي حال اعتماد نظام المجموعات في العمل المعملي يجب توزيع كافة اللوازم ا  -
 إلجراء التجربة على جميع طاوالت العمل المعملي بشكل منظم ومرتب.

 إجراء التجربة على السبورة أو على بطاقات توزع على طاوالت العمل المعملي.كتابة خطوات  -

 .  تحضير أوراق عمل تخدم التجربة العملية وتسهم في تحقيق نتائجها -
 ب( قبل البدء بإجراء التجربة:

التعليمررررات  جيررررد ومررررنظم بحيررررث يسرررراعد علررررى تلقرررريهم فرررري قاعررررة المعمررررل بشرررركل ترتيررررب الطررررالب -
 سب.واإلرشادات بشكل منا

يصرررال ا الطرررالب  أثنررراء انشرررغال المعلرررملكرررل مجموعرررة تسررراعد فررري ضررربط   تعيرررين قائرررد - لتعليمرررات وا 
 في المجموعة. واإلرشادات إلى زمالئهم 

 بشكل مناسب. ت إجراء التجربة لمساعدة الطالب على فهمهم  وتنفيذهم شرح خطوا -

ربررررة، أثنرررراء إجررررراء التج إلررررى متطلبررررات السررررالمة العامررررة المطلرررروب التقييررررد بهررررا فرررري الطررررالب إرشرررراد -
نجاح العمل المعملي.للمحافظة على سالمة الطالب  ، وا 

شرررح آليررة اسررتخدام األجهررزة واألدوات الترري يتطلبهررا العمررل المعملرري فرري تلررك التجربررة، واالسررتعانة  -
 بالوسائل التعليمية المناسبة والمتوافرة لتوضيح ذلك.

 .  المعملالتأكد من اإلضاءة والتهوية المناسبة داخل قاعة  -

 ج( أثناء التجريب العملي:
فرري حررال اسررتخدام أسررلوب العرررض فرري العمررل المعملرري يفضررل إشررراك الطررالب فرري عمررل المعلررم   -

كرررررأن يسررررراعدوا  بعضرررررهم فررررري تحضرررررير األدوات والررررربعض اآلخرررررر يسررررراعد فررررري تركيرررررب األجهرررررزة 
ات، وتشررغيلها، وذلررك يسررهم فرري كسررر حرراجز الخرروف مررن قبررل الطررالب مررن بعررض األجهررزة واألدو 

 ويرغبهم في الدروس العلميه.

المعمررل  المعلرم وفنرريوتحررت إشررراف  يقرروم الطرالبتفعيرل نظررام العمرل فرري مجموعررات وذلرك بررأن   -
 بإجراء التجربة.
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، وتقرررديم اإلرشرررادات الالزمرررة فررري أثنررراء العمرررل الطرررالب للتأكرررد مرررن عملهرررمالحركرررة المسرررتمرة برررين  -
 المعملي.

 العامة أثناء إجراء التجارب.على تطبيق متطلبات السالمة  حث الطالب -

 . المنتظمين للطالباستخدام عبارات التعزيز  -

 الذين انتهوا من إجراء التجربة بنجاح.  جارب الطالبعرض نتائج ت -

 كراساتهم الخاصة بالمعمل . على تسجيل نتائج التجارب في الطالب حث  -
 د( بعد انتهاء التجريب العملي:

 تنظيف األدوات المستخدمة وطاوالت العمل المعملي. الطالبالطلب من  -

 التأكد من نظافة المختبر قبل مغادرته. -

 الطالب. مناقشة اإليجابيات والسلبيات التي ظهرت أثناء التجريب العملي من قبل  -

 ا، وسالمة المختبر. وتجهيزاتهلمعمل بشكل منظم بما يضمن سالمتهم من ا الطالب خروج  -

 :الطالبقيام به من قبل ثانيًا: ما يجب ال
( الررى عرردد مررن المتطلبررات الترري يجررب ان يقرروم بهررا الطررالب وفررق م6332 )  شرراهيناشررار 

 مراحل العمل المخبري على النحو التالي: 
يررد للعمررل المعملرري، وتقسرريمهم  فرري بشرركل ج الطررالبيفضررل تحضررير  أ( قبددل القدددوم إلددى المختبددر:
 .  بااللتزام بتعليمات العمل داخل المعمل المدرسي مجموعات، والتأكيد عليهم 

 ب( عند دخول المختبر:
 دخول المعمل بنظام، حيث المعمل مكان للعمل العلمي الجاد والهادف.   -
تعررض لره مرن يوالجلوس فيه بهدوء، وتجنب المزاح داخل المعمل لمرا قرد  الطالب لمكانهاختيار   -

 مخاطر جسيمة.
 المة المثبتة على جدران المعمل والتقييد بها.قراءة تعليمات األمن والس   -
 .  تفقد المعمل للتعرف على باب الطوارئ ومكان طفاية الحريق   -

 ج( قبل إجراء التجربة:
 عن كل شيء غامض. متابعة إرشادات المعلم، وسؤاله  -

 تجربة العرض األولى. في أثناء إجرائهبشكل دقيق  مراقبة المعلم  -

 ت المثبتة على السبورة.على اإلرشادا إطالع الطالب -

غالقه في أثناء إجراء التجارب -  .  ارتداء مريول العمل المعملي وا 

 د( أثناء إجراء التجربة:
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عمليررة، أو ورقررة العمررل ترتيررب الرروارد فرري دليررل التجررارب الالسررير بالتجربررة خطرروة خطرروة حسررب ال -
 المعدة مسبًقا لهذه الغاية.

 ة المطلوبة.محاولة تطبيق جميع متطلبات السالمة العام -
رشادات  -  المعلم. تنفيذ توصيات وا 

 .   يجهله قبل استشارة المعلمعدم العبث بأي شيء  -

 صعوبة في التعامل معه.الطالب من جد يعن كل ما  سؤال المعلم  -

 .  تسجيل المالحظات باستمرار في كراسة العمل المعملي -

 ، والترتيب والخروج بنظام. األدوات ومنضدة العمل تنظيف هد( بعد االنتهاء من إجراء التجربة:
  E-Learning والبرمجيات التعليميةالمبحث الثاني : التعليم االلكتروني 

 قرن، مدى نصف على وتقنية تربوية لجهود حصيلة جاء بل فجأة يظهر لم التعليم اإللكتروني إن 

 المواضيع ترتيب تم حيث المبرمج التعليم عن سكنر كتابه أّلف عندما تعود فنشأة التعليم اإللكتروني

 المواضيع، بحيث تلك في المتعلم تقدم مدى تقيس اختبارات يحوي برنامج هيئة تسلسليًا على الدراسية

م: 6336العريني، (الذاتي  مفهوم التعلم ظهور بداية كانت وهذه وقدراته، إمكانياته حسب منها ينتقل
اإلنترنت، وانتقال المجتمع إلى عصر  شبكة وظهور الشخصي، الحاسوب اختراع (، ومع66

 .(66:  م6331المعلومات واالتصاالت، ظهر التعليم اإللكتروني )عبد اهلل والشيزاوي، 
ويعد التعليم اإللكتروني من الروافد األساسية الداعمة لمنظومة التعليم المتكاملة في المجتمعات  

المستقبلية، ودفع عجلة التنمية الشاملة نحو مجتمع العصرية، وذلك لتلبية االحتياجات اآلنية و 
المعرفة، حيث يسهم نظام التعليم االلكتروني في صناعة المعرفة، وفتح مجاالت واسعة للتعليم 
الذاتي المرن والمستمر، وتسهيل انسياب المعلومات والخبرات التربوية، بطريقة حديثة في بيئة 

ويأتي االتجاه العالمي نحو التعليم االلكتروني مواكبًا  تعليمية تفاعلية غنية بمصادر التعلم،
يمانًا بأهميته واالستفادة من مزاياه وتطبيقاته  للتطورات السريعة والمتالحقة في المجال التقني وا 

 المتنوعة بما يحقق أهداف التعليم ويرتقي بالعملية التعليمية.
 مفهوم التعليم اإللكتروني: 

( مكون من كلمتين هما التعليم وااللكتروني، وما يعنينا هنا e-Learningالتعليم االلكتروني) 
( في المصطلح االنجليزي، وقد اصطلح على أن دخول eهو كلمة االلكتروني، وهي تقابل حرف )

هذا الحرف على أي مصطلح يعني تحول ذلك المصطلح من المفهوم التقليدي إلى معنى تكون 
التقنية االلكترونية أحد مفرداته، لذا يعرف التعليم االلكتروني بشكل عام على أنه طريقة فاعلة في 
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وبين توفر الدعم والخدمات التعليمية، والمقصود بتوفر التعليم تجمع بين النقل الرقمي للمحتوى 
 (. 61م : 6331الدعم هو دور المعلم في دعم ومساعدة المتعلم في أي وقت )الزامل، 

وعلى الرغم من وضوح معنى التعليم االلكتروني، إال أنه ال يوجد اتفاق تام حول تحديد مفهوم  
روني(، فمعظم المحاوالت واالجتهادات التي شامل يغطي جميع جوانب مصطلح )التعليم االلكت

اهتمت بتعريفه نظرت كل منها إلى التعليم االلكتروني من زاوية مختلفة، بحسب طبيعة االهتمام 
والتخصص والعرض، ويرجع ذلك إلى أن التعليم االلكتروني ما زال في طور التكوين ولم يستقر بعد 

 تكنولوجيا التعليم التي تنمو وتتطور يومًا بعد يوم.على حال وهو في حال تعديل مستمر الرتباطه ب
ن بعد يقدم للمتعلم وفقا للطلب ويعتمد عإن التعليم اإللكتروني عبارة عن:"نظام تفاعلي للتعليم  

على بيئة إلكترونية رقمية متكاملة، تستهدف بناء المقررات وتوصيلها بواسطة الشبكات اإللكترونية 
دارة المصادر واإلرشاد والتوجيه، وتنظي  (.1م:6331)عبدالحميد،والعمليات وتقويمها"م االختبارات، وا 

( التعليم االلكتروني على أنه: "منظومة تعليمية لتقديم البرامج 629: م6331 ويعرف سالم ) 
التعليمية أو التدريبية للمتعلمين أو المتدربين في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تقنيات 

اإلذاعة، والقنوات المحلية والفضائية، األقراص ت التفاعلية مثل: )االنترنت،االالمعلومات واالتص
الممغنطة، التليفون، البريد االلكتروني، أجهزة الحاسوب، المؤتمرات عن بعد، وغيرها( لتوفير بيئة 
تعليمية تعلمية فاعلة متعددة المصادر بطريقة متزامنة في الفصل الدراسي أو غير متزامنة عن بعد، 

 . دون االلتزام بمكان محدد اعتمادًا على التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم 
( أن التعليم اإللكتروني عبارة عن "طريقة في التعليم باستخدام 16: م6331ويذكر إيهاب ) 

آليات االتصال الحديثة كالحاسوب، والشبكات، والوسائط المتعددة، وبوابات اإلنترنت من اجل 
المعلومات للمتعلمين بأسرع وقت واقل تكلفة، وبصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية  إيصال

( بأنه : 66: م6339ويعرفه عبد العاطي وأبو خطوة ). وضبطها وقياس وتقييم أداء المتعلمين" 
قد "استخدام التكنولوجيا بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقل وقت وجهد وأكبر فائدة، و 

 . يكون هذا التعلم تعلمًا فوريًا متزامنًا، أو غير متزامن، داخل الصف المدرسي  أو خارجه" 
،( بأنه ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط Mank,2005ويضيف مانك ) 

المتعددة وشبكات المعلومات واالتصاالت )اإلنترنت( والتي أصبحت وسيطًا فاعاًل للتعلم 
اإللكتروني، ويتم التعليم عن طريق االتصال والتواصل بين المعلم والطالب وعن طريق التفاعل بين 
الطالب ووسائل التعليم اإللكتروني األخرى، كالدروس اإللكترونية والمكتبة اإللكترونية والكتاب 

 اإللكتروني.
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من التعليم الذي تتم فيه كل من التعريفات السابقة أن التعليم اإللكتروني هو ذلك النمط ُيالحظ  
يجابيًا وفعااًل، وبذلك  إجراءات الموقف التعليمي التعلمي إلكترونيًا ، بحيث يكون فيه المتعلم نشطًا وا 
فهو يجمع بين التعلم النشط وتقنيات التعليم، وينمي المهارات العليا، كما أنه يراعي خصائص 

الوقت المناسبين لتعلمهم باإلضافة إلى مراعاة المتعلمين المختلفة، من سرعة تعلمهم، والمكان و 
تفضيالت المتعلمين، محققين بهذا التعريف الشعار األكثر رواجًا للتعلم اإللكتروني وهو: في أي 

 وقت، وفي أي مكان، بأي سبيل أو وسيط، وبأي سرعة.
  ، فإنه يمكن تحديد ما يلي: ومما سبق وفي ضوء استقراء المفهوم الشامل للتعلم اإللكتروني 

 تغيير المفهوم التقليدي للتعليم لمواكبة التطور العلمي والثورة المعرفية.  -
 زيادة فاعلية كل من المعلم والمتعلم.  -
 التغلب على مشاكل األعداد الكثيرة في الفصول الدراسية.  -
 تعويض النقص في بعض الكوادر العلمية المؤهلة.  -
 لتربوية بمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين. توسيع نطاق العملية ا -
 دعم عملية التنمية المهنية للمعلمين والقيادات اإلدارية.  -
 اإلفادة من دوائر المعارف المتاحة على شبكة االنترنت.  -
 استخدام خدمات البريد اإللكتروني على مستوي العالم.  -
 . مدى الحياة تدعيم مهارات التعلم الذاتي وتشجيع التعليم المستمر -

 الفلسفة والنظرية العلمية التي يقوم عليها التعليم اإللكتروني:
تقوم فلسفة التعليم اإللكتروني على إتاحة عملية التعلم لجميع أفراد المجتمع، طالما أن قدراتهم  

مكانياتهم تمكنهم من النجاح في هذا النمط من التعليم، وذلك للعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ  وا 
رص التعليمية بين جميع المتعلمين دون التفرقة بين الجنس أو العرق أو النوع أو اللغة، والوصول الف

إلى الطالب الذين يعيشون في مناطق نائية وال تمكنهم ظروفهم من السفر أو االنتقال إلى مكان 
صول على التعليم، وأيضًا من أجل السماح للطالب غير القادرين أو ذوي االحتياجات الخاصة بالح

( باإلضافة إلى ما p12)  Frank and Humphreys:2003,فرص تعليمية وهم في أماكنهم 
يتيحه هذا النظام من رفع كفاءة وجودة العملية التعليمية التعلمية، وتدريب الطالب على العمل 

 بإيجابية واستقاللية. 
وتقوم فلسفة التعليم اإللكتروني في األساس على مبادئ تكنولوجيا التعليم والتربية المتمركزة حول 
التطبيق العملي للعلوم التربوية أو النظريات التربوية، والتي تنصب على المادة العلمية ومدى توافقها 

ل التعليم المفتوح، مع خصائص الجمهور المستهدف، مراعية في ذلك المبادئ التربوية الحديثة مث
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والمرن، والموزع، والمتجسدة في التعلم عن بعد ، وغيرها من مبادئ ومستحدثات تكنولوجيا التعليم، 
وبناء عليه يبني التعليم اإللكتروني على مبادئ تصميم التعليم وعلى نظريات االتصال، ومكوناتها، 

 (. 67م:6331وأسسها وعناصرها األساسية )عبد الحميد، 
يقوم التعليم اإللكتروني على مبادئ كل من تفريد التعليم أو ما يسمى بالتعليم الفردي  أو كما  

المفرد، والمتعلق بتقديم تعليم يتوافق وخصائص المتعلم وفقًا للمعدل الفردي المناسب لكل متعلم.  
لحاسوب والتعليم المبرمج، والذي يعتبر األساس الطبيعي لما يسمى حاليًا بالتعليم بمساعدة ا

Computer Assisted Instruction  ومبادئ التعليم المفتوح،والتعلم عن بعد ،Distance 
Learning   ،(67م :6331)عبد الحميد 

أما فيما يتعلق بالنظرية العلمية، فإن التعليم اإللكتروني يقوم على نظرية معرفية تتعلق بالتعليم  
والتي بدورها تتفاعل مع بعضها البعض تحت ظروف والتعلم، ومستلزماتهما المادية والمعنوية، 

معينة يمكن أن تهيأ بشكل منهجي منظم، ولذا فإن تصميم بيئة التعليم اإللكتروني في ضوء هذه 
النظريات يزود بالمشوقات واإلشارات والتلميحات التي يمكن أن تخدم العملية التعليمية فيما يتعلق 

العمل على معالجة المعلومات، وتخزينها، واستدعائها متى  بكل ما يسهم في مساعدة المتعلمين في
 (. 63: م6337تطلب األمر ذلك )الفيومي، 

يجابيات  : التعليم اإللكتروني فوائد وا 
يوفر ثالثة أشكال من التواصل وفي أي وقت؛  بأنه نظام تعليمييتميز التعليم اإللكتروني  

الطلبة بعضهم مع بعض، والثالث بين المعلمين  األول بين المعلمين بعضهم مع بعض، والثاني بين
والطلبة، وذلك عن طريق البريد اإللكتروني والمدونات وغرف الحوار والدردشة، وهذا بدوره ينعكس 
بشكل إيجابي على أداء المعلمين والطلبة، ويزيد من دافعيتهم، ومشاركتهم في العملية التعليمية 

مساواة، ويساعد الطلبة على كسر الحاجز النفسي بينهم وبين التعلمية، ويحقق شعورًا بالعدالة وال
يقوم بعرض وتكرار المعلمين بحيث يستطيع جميع الطلبة المشاركة بالموضوعات المختلفة، و 

يوفر الموضوعات الدراسية بطرق مختلفة بحيث يختار الطالب الطريقة واألسلوب الذي يناسبه، و 
ويراعي ظروف الطلبة الذين ال يستطيعون ، ر إلكتروني(المقرر الدراسي بصورة إلكترونية )مقر 

الحضور إلى المدرسة وذلك من خالل توفير فرصة التعلم بما يناسب ظروفهم، ويوفر طرق 
وأساليب متنوعة لتقويم مستوى التعلم لدى الطلبة ومقدار تطورهم، ويساعد في تقليل مسؤوليات 

 .(31م:6336المعلم اإلدارية )الموسى، 
يوفر على المعلم الوقت فالمعلم ال يضطر أن التعليم اإللكتروني ( 96م:6337الغراب )ويرى  

ويهتم بما لتكرار شرح الموضوع عدة مرات، ويوفر له الوقت إلعداد البرامج الالزمة لعملية التعلم، 
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مكاناته الذاتية، يحتاج إليه من مهارات وكفايات، و  للطالب ويتيح يوفر له الفرصة لتطوير مهاراته وا 
مكاناته وسرعته الذاتية، ويوفر له مصادر متنوعة  اختيار الزمان الذي يناسبه للتعلم ووفق قدراته وا 

 للمعلومة، ويحقق له الخصوصية فال يتعرض للحرج من أحد. 
م: 6337)التي اوردها سعادة ويمكن تلخيص أهم ايجابيات التعليم اإللكتروني في النقاط التالية 
67-61): 
فالتعليم اإللكتروني يزيد من إمكانية  ة الدافعية لدى الطالب وزيادة الرغبة في التعليم:. إثار 4

االتصال بين الطلبة فيما بينهم، وبين الطلبة والمدرسة وذلك من خالل غرف الحوار والبريد 
 اإللكتروني.

مختلفة في وذلك بمساهمته ألقرانه في وجهات النظر ال . تكوين أساس معرفي قوي عند المتعلم:3
 الموضوعات المطروحة واالستفادة القصوى من آرائهم.

تتيح أدوات االتصال في التعليم اإللكتروني الفرصة أمام الطالب لإلدالء  . اإلحساس بالمساواة:2
برأيه في أي وقت وبدون حرج خالفًا لقاعات التدريس التقليدية مما تكسب كثير من الطالب 

جرأة أكبر في التعبير عن أفكارهم والبحث عن الحقائق وتنمي  الذين يشعرون بالخوف والقلق
 لديهم اإلحساس بالمساواة.

يتيح التعليم اإللكتروني سهولة كبيرة في الحصول والوصول إلى  . سهولة الوصول إلى المعلم:1
 المعلم في أسرع وقت خصوصًا خارج أوقات العمل الرسمية وذلك من خالل البريد اإللكتروني.

يوفر التعليم اإللكتروني إمكانية تطبيق مصادر التعلم بطرق  كانية تحوير طريقة التدريس:. إم5
مختلفة وعديدة تسمح بتحوير طريقة التدريس وفقًا للطريقة األفضل للمتدرب فالبعض تناسبه 

 الطريقة المرئية ومنهم من تناسبه الطريقة المسموعة، والبعض اآلخر المقروءة.
تتميز المهام في التعليم اإللكتروني بالترتيب والتنسيق بصورة سهلة وجيدة  والتنسيق:. الترتيب 7

 مما يتيح للمتعلم التركيز على األفكار المهمة أثناء كتابته وتجميعه للمادة وذلك لالستفادة منها.
سب مع يمكن التعليم اإللكتروني المتعلم من اختيار وقت التعلم بما يتنا . اختيار وقت التعلم:6

ظروفه، دون التقّيد بجداول منتظمة ومحددة سلفًا للقاء المعلم والمتعلم وبذلك يتوفر المنهاج طوال 
اليوم وفي كل أيام األسبوع.  وفيما ُيلزم التعليم التقليدي الطالب بجدول زمني محدد ومقيد بالعمل 

اجد في مكان وزمان الجماعي فإن التعليم اإللكتروني يوّفر طرق لالتصال دون الحاجة للتو 
 محدد.
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إن توفير عنصر الزمن مفيد وهام جدًا للطرفين المعلم والمتعلم،  . االستفادة القصوى من الزمن:8
فالطالب لديه إمكانية الوصول الفردي للمعلومة وكذلك المعلم بإمكانه إرسال ما يحتاجه الطالب 

 عبر خط االتصال الفوري.
يتيح التعليم اإللكتروني للمعلم تقليل األعباء التي كانت  بة للمعلم:. تقليل األعباء اإلدارية بالنس4

تأخذ منه وقتًا كبيرًا مثل استالم الواجبات وغيرها فقد أصبح من الممكن إرسال واستالم هذه 
 المستندات عن طريق وسائل االتصال اإللكترونية.

ي في تعليم الكبار وتدريب لقد ساهم التعليم اإللكترون . توسيع نطاق التعليم والتدريب:43
 . الموظفين الذين قد ال تسمح لهم ظروفهم بالتوجه للمدارس والجامعات 

  أهداف التعليم اإللكتروني:
الل والجندي للتعليم االلكتروني أهداف يعمل كل من يستخدمة الى تحقيقها حيث ذكر  

متكاملة يتوفر فيها الكثير من تعليمية  بيئة إلى توفير يسعى التعليم اإللكتروني( 61م:6331)
التي يستفيد منها جميع المشاركين في العملية التعليمية التعلمية، وتغير أدوار المشاركين  المصادر

في العملية التعليمية بما يتناسب مع المستحدثات التكنولوجية واالتجاهات التربوية الحديثة، وتوفير 
اعي بين أطراف العملية التعليمية وبين المدرسة والبيئة العوامل المحفزة التي تشجع التواصل االجتم

تبادل األفكار واآلراء والمعلومات والخبرات التربوية من خالل وسائل االتصال بغض المحيطة بها، و 
عداد جيل قادر على التعامل مع مختلف أشكال التكنولوجيا واالستفادة منها  النظر عن المكان، وا 

مساهمة في نشر التكنولوجيا الحديثة في مجتمع يمتلك الثقافة اإللكترونية لخدمة نفسه والمجتمع، وال
 . والقدرة على مواكبة التطورات 

( إلى أن التعليم اإللكتروني يسعى إلى تحسين المدخالت، وزيادة 63م:6331ويشير الحيلة ) 
وتحسين الجودة كفاءة كل من المؤسسات والطالب، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمة التعليمية، 

التعليمية، وتوسيع الرقعة الجغرافية للمؤسسات التعليمية ووصولها إلى المناطق النائية، ومساعدة 
المعلمين في إعداد المواد التعليمية للطلبة وتعويض نقص الخبرة لدى بعضهم، وتقديم الحقائب 

مركزيًا من قبل إدارة تطوير  التعليمية بصورتها اإللكترونية للمعلم والطالب معًا، وسهولة تحديثها
مكانية التعويض في نقص الكوادر األكاديمية والتدريسية في الجامعات والمدارس الثانوية  المناهج، وا 
عطاء مفهوم أوسع للتعليم المستمر،  عن طريق الصفوف االفتراضية، ونشر التقنية في المجتمع وا 

ات وبناء ر لجامعات مثل التسجيل المبكر للمساوتقديم الخدمات المساندة في العملية التعليمية في ا
الجداول الدراسية وتوزيعها على المدرسين وأنظمة االختبارات والتقييم وتوصيله للطلبة من خالل 
بوابات خاصة، وتطوير فلسفة وأساليب ونظم التعليم التقليدي، والتخلص من أساليب الماضي 
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تاحة فرص التعلم لشرائح واالتجاه نحو تكنولوجيا المستقبل، وتوسيع بيئ مكاناته، وا  ة التعليم وموارده وا 
أكبر من الطلبة، واالعتماد على قدرة الطالب وجهوده الذاتية في عمليات التعليم، وتوفير بدائل 
المتناهية من مواد التعلم وأساليبه للطلبة، وتعديل شكل الفصل والمدرسة ليتماشى مع عصر 

، وتقديم الحديث والجديد في العلم للطلبة على مدار الساعة، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تاحة فرص التعلم للطلبة خارج أسوار المدرسة وبعد انتهاء الوقت الرسمي للدراسة، وتطوير شكل  وا 
وطريقة عمل المعلم، ومساعدة أعضاء هيئة التدريس في تقديم أفضل المعلومات والخدمات 

 عليم.المتنوعة في أساليب التدريس والت
  التعليم اإللكتروني أنواع
 ينقسم التعليم اإللكتروني إلى نوعين رئيسي، هما: 

: حيث يجتمع في هذا النوع كل من المعلم والطلبة في آن معًا ليتم التعليم اإللكتروني المتزامن -1
 (.keegan,2005؛م6336الموسى،بينهم االتصال سواء أكان بالنص أو بالصوت أو بالفيديو)

: حيث يتصل المعلم بالطلبة بشكل غير مباشر من خالل اإللكتروني غير المتزامنالتعليم  -2
عرض بعض المعلومات عن المادة الدراسية مثل الخطة الدراسية للمادة أو بعض المصادر 

ع المادة التعليمية للحصول على المعلومات حول المادة الدراسية أو وضع إرشادات للتعامل م
 (. م6332الكريم،  ؛ العبد م6333)بسيوني، 

 متطلبات التعليم اإللكتروني: 
توفير مجموعة من المتطلبات المادية  وتوظيفه واالستفادة من يتطلب تطبيق التعليم اإللكتروني 

والمعدات والتجهيزات واألثاث توفير اإلمكانات المادية والتي تتمثل في األجهزة تتمثل ب ديةوغير الما
توفير الالزمة، والمكونات الفنية، و التي يتم االعتماد عليها واستخدامها، وتوفير البرامج واألماكن 

تطوير العنصر ، و بتدريب الفئات المشتركة ، والمتخصصينالقوى البشرية من المصممين والمدربين
 والمعلمين والطلبة والفريق التنفيذي في المدرسة، يرينالبشري من حيث تأهيل المشرفين والمد

شراك القطاع الخاص في بناء أسس التدريب والتعليم اإللكتروني، وتوظيف عناصر التكنولوجيا  وا 
التي نحتاجها لخفض كلفة التعليم اإللكتروني، وترسيخ الخبرات المحلية لضمان ربط التجربة بثقافة 

سبقتنا في التي المتقدمة دول والخبرات السابقة للخطط الالمجتمع واحتياجاته، واستعراض وتبني 
 Higgins، 2003؛ Shepherd، 2002)التعليم اإللكتروني لالستفادة من تجاربها في هذا المجال

 .(م 6331الحيلة، ؛Broadbent، 2003 ؛ Shank، 2003؛ Jones، 2003؛
، من اإللكتروني( أن تطبيق التعليم اإللكتروني يتطلب دراسة التعليم م6337ويرى خميس ) 

مكاناته، وفوائده، ومزاياه، والصعوبات والمعوقات التي يساهم في  حيث مواصفاته، وخصائصه، وا 
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حلها وكيفية تطبيقه، ودراسة الفائدة االقتصادية والتعليمية من استخدام التعليم اإللكتروني قبل البدء 
خطيط الشامل والصحيح بالتخطيط له حتى ال نضيع الوقت الجهد والمال إذا اثبت عدم فائدته، والت

لتطبيق التعليم اإللكتروني بحيث يساهم في عملية التخطيط جميع المشاركين في العملية التعليمية، 
جراء التغيرات  وتهيئة الظروف المناسبة لتطبيق التعليم اإللكتروني كتهيئة النظام التعليمي القائم وا 

عملية التطبيق وتوفيرها والتي تعتبر من أكثر الالزمة لعملية التغيير، وتحديد الميزانية الالزمة ل
األمور أهمية في عملية تطبيق التعليم اإللكتروني، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والممتلكة 
للكفايات الالزمة لتطبيق التعليم اإللكتروني قبل البدء بالمشروع، وتوفير متطلبات التعليم اإللكتروني 

وتجهيزات وأجهزة، وتطبيق تجارب على التعليم اإللكتروني قبل البدء  المادية من بنية تحتية ومواد
بتطبيقه حيث يتم البدء بتجارب مصغرة ثم يتم التوسع تدريجيا لكي يتم تجاوز المعوقات والصعوبات 

 التي تواجهه.
  التعليم اإللكتروني: والمتعلم في المعلم دور
ي، كتروني أكثر أهمية من دوره في التعليم التقليدالتعليم اإلل في المعلم يقوم به الذي الدور إن 

فهو يقوم بتصميم العملية التعليمة الخاصة بمادته بشكل كامل، ويوظف منتجات التكنولوجيا بشكل 
شجع الطلبة على التفاعل في عملية اكتساب المعرفة، ويوجه ويرشد عملية التعلم، ويفعال في 

تعلمهم الذاتي، ويتواصل معهم عرفة ويساعدهم على تطوير إلى الطرق المناسبة الكتساب الم الطلبة
، ويقوم بتصميم الكتب والمواقع اإللكترونية ويعمل على نشرها، ويوظف الشبكة اإللكترونيالبريد عبر 

 العنكبوتية العالمية في التعليم، ويتعاون مع زمالئه من المعلمين ليشكل فريق عمل تعاوني
 (.م6331)التودري،

التعليم اإللكتروني للطالب أن يكون نشطًا وفعااًل ومشاركًا في عملية تعلمه وفق قدراته يتيح و 
مكاناته الخاصة وسرعته الذاتية بحيث يصبح الطالب محور العملية التعليمية  .(م6331)التميمي، وا 

  للمعلم: اإللكتروني التعليم أهمية
الكبير  التدريسي في النصاب منها بعضاً  والمتمثل عليهم الملقاة األعباء من المعلمون يتضجر 

 وغيرها باألنشطة واإلشراف المتعلقة حصة في األسبوع، والتكليفات 61التي تصل إلى أكثر من 
 وصعوبتها على العلمية المادة المقررات، وكثافة طول عن فضالً  للمعلم الموكلة األعمال من

 تحصيل على سلباً  وينعكس المعلم، عليةفا من يحد الفصل مما في الطالب أعداد وكثرة المتعلم،
 ذكر ويمكن الفوائد للمعلم، من العديد وقدم األعباء هذه من اإللكتروني وقد خفف التعليم المتعلم،
 (:م6337فيما يلي )الراشد،  الفوائد أهم هذه
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 موقع على لموضوع الدرس متاح الشرح يكون حيث :عديدة لمرات الشرح تكرار عن يغني قد  -
 حسب ويتعلم الحاجة، عند المتعلم إليه للمعلم، فيعود الشخصي الموقع أو التعليمية المؤسسة
مكانياته قدراته  . عليه فهمه فيما يستعصي إال يرجع للمعلم وال وا 

 لديه، الفراغ وقت الرسمي، وفي العمل أوقات خارج حاجته حسب كل طالبه توجيه للمعلم يتيح  -
 . الحصة الدراسية وقت أثناء األعباء عليه من يقلل مما

 والرد  الرسمي، الدوام خارج أوقات أمورهم وأولياء طالبه وأسئلة استفسارات استقبال للمعلم يتيح  -
 .اليوم الدراسي وقته أثناء على يحافظ يجعله مما عليها

 أو مشرف اإلدارة المدرسية من التعاميم استالم في المتمثلة اإلدارية األعباء المعلم عن يخفف  -
 عن المهام كل هذه واستالم إرسال من الممكن أصبح حيث الطالب، من الواجبات واستالم المادة
 .اإللكتروني التعليم أدوات طريق

 إلعداد الوقت من المعلم متسع لدى يصبح لألعباء وتخفيف للمعلم وقت من ما يوفره خالل من  -
 . إليها الطالب وتوجيه العالقة المواقع ذات على واالطالع لطالبه المناسبة البرامج

 التعليم فيه أدوات مكان تتوافر أي ومن وقت أي في لطالبه الراجعة التغذية تقديم للمعلم يتيح  -
 .اإللكتروني

 مع زمالئه المعلمين التواصل خالل قدراته ومهاراته من للمعلم لتنمية أكبر فرصة يتيح  -
 اإللكتروني. التعليم أدوات طريق عن المختصين والمشرفين

 البيئة التعليمية في التعليم اإللكتروني: 
من بيئة تعليمية تلبي متطلباته وتؤمن بأهميته وضرورته في هذا  اإللكترونيال بد للتعلم  

العصر في شتى مجاالت الحياة، ألن نجاح أي شكل من أشكال التعليم يتطلب توفر البيئة المناسبة 
الحتضانه، ويحتاج التعليم اإللكتروني إلى بيئة توفر مصادر متعددة من المعارف واألجهزة ووسائل 

 (.61م : 6331الحربي،االتصال والتواصل )
 وبالمتغيرات المادية للبيئة التعليمية، بالجوانب التي تتعلق الظروف جملة التعليمية هي والبيئة 

ضاءة حرارة درجة من بها تتصف التي الطبيعية التي  التدريسية ذلك، وبالجوانب إلى وما ورطوبة وا 
 تحديد في منها تعلق ما سواء الدراسي،الفصل  داخل التعليمي ونشاطهم المعلمين أفعال تشمل

بالتقويم، باإلضافة إلى الجوانب التي تيسر عمل هذه  أو التدريس بأساليب أو التدريسية، األهداف
 للمحافظة أو الطلبة سلوك لضبط التعليمية البيئة في السائدة والمعايير بالقواعد البيئة والتي تتعلق

 (63: م6331:  ،وصالح )سالمهتعلمهم  متابعة في انتظامهم على
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والمواد  بالمصادر ويجب أن توفر البيئة التعليمية للطلبة الراحة والجاذبية، وتكون مجهزة 
 في والتعلم التعلم الفردي فرص للطلبة يتيح بشكل المتنوعة، وتكون منظمة التعليمية واألدوات

 الطالب تراعي التهديد، وأن أو القلق أو بالخوف الطالب فيها يشعر ال آمنة تكون مجموعات، وأن
 تتسم والمعرفة، وأن العلم لتحصيل أقصى طاقته ونموه، وأن تثير الطالب لبذل تعلمه على وتحرص

بالتشاركية بين المعلم والطالب بحيث يكون الطالب باحثًا ومكتشفًا والمعلم مرشدًا وميسرًا، وان يتعلم 
 .(م6336شكل يسهل نموهم وتعلمهم )األشهب، الطلبة ضبط سلوكهم وتصرفاتهم بأنفسهم ب

 هو وجود اإليجابية التعليمية البيئة ما يميز ( بأن أهم 63م:6331 ويضيف سالمة وصالح ) 
وتقدره، فيكون  به تهتم وما إنجازه إلى تسعى وما المدرسة عليه تركز توضح ما لها، واضحة رسالة

تأديتها، وتتميز أيضا  عليهم التي األدوار عن واضحةتوقعات  فيها للمعلمين والطلبة واإلداريين
 والطلبة، والتفاعل اإليجابي. المعلمين بين الزمالة روح بسيادة
  بيئات التعليم اإللكتروني: أنواع
نوعين من ( م6331يتميز التعليم اإللكتروني بتوفر بيئات تعلم كثيرة ومتعددة.  ويحدد زيتون) 

 هما:بيئات التعليم اإللكتروني 
: وهي عبارة عن وجود المعلم والطلبة في مكان واقعي ملموس كالبيئات البيئات الواقعية -أوال

التقليدية في المدارس والمكونة من جدران وأسقف ومواد وتجهيزات ويتوفر فيها أدوات التعليم 
 : اإللكتروني للتعلم الواقعية أمثلة البيئات . ومنكالحاسوب واإلنترنت اإللكتروني

 مع الطالب فيه والذي يلتقي العادي، الدراسي الفصل به ويقصد الدراسي التقليدي: لفصلا 
 في بالشبكة الداخلية متصل للمعلم حاسوب واحد  جهاز فيه يتوفر والذي لوجه، وجهاً  المعلم

 .الدراسي الفصل في مقدمة مستقلة عرض وشاشة البيانات عرض وجهاز المدرسة
 لتوظيف مثالية بيئة بها يتوفر التي الدراسية الفصول أحد به ويقصد الحاسوب: مختبر 

وملحقاتها  اآللي الحاسوب أجهزة من كاف عدد توفر خالل من في التعليم واإلنترنت الحاسوب
 معلم المختبر على هذا ويشرف مدروس بشكل مرتبة واحد مكان في جيدة اتصاالت وشبكة

 . مختص فني أو الحاسوب
 وملحقاتها الفصل طلبة حاسوب بعدد  فيه أجهزة يتوفر معمل عن عبارة هو الذكي: الفصل 

 المعلم يمكن مما محلية شبكة خالل من بعضها مع متصلة ،للمعلم (Server)واألجهزة، وجهاز
 أنه يختلف ويالحظ أجهزتهم شاشات على يشاهدونه فيما التحكم ومن مع طالبه التواصل من
  إلكترونيًا. إدارته بإمكانية الحاسوب معمل عن
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: وهي عبارة عن مواقع توجد على الشبكة العنكبوتية تحاكي بمكوناتها ثانيا البيئات االفتراضية
 أمثلة . ومن(م6337وسهولة التعامل معها )هاشم، ومهامها البيئات التقليدية وتتميز بالبساطة

 : اإللكتروني للتعلم االفتراضية البيئات
 غرفة عن عبارة هو االفتراضي: الفصل ( إلكترونية افتراضيةe-room ) الحاسب،  جهاز في

 على للعمل متزامنة غير أو أوقات متزامنة وفي اإلنترنت طريق عن والمعلم الطلبة خاللها من يلتقي
نجاز وأداء الدروس تقديم  : نوعين إلى االفتراضي الفصل المشاريع.  وينقسم الواجبات وا 

 المتزامن. االفتراضي الفصل - أ
 المتزامن. غير االفتراضي الفصل - ب

 التفصيالت من الكثير على اإللكترونية يحتوي التعليمية البيئة أن مفهوم لنا يتضح سبق ومما
 وتقوم التعليم، تكنولوجيا وتوظف العادية، المدرسة تحاكي بيئة هي المتكاملة التعليمية فالبيئة واألنواع،

 اإللكترونية المدارس مثل اإللكترونية، والوسائل التعليمية والشبكات اآللي الحاسب أساس على
 باالستخدام، وأخرى بالتصميم، بيئات إلى تصنيفها ويمكن اإللكترونية، والفصول اإللكترونية والمعامل

الذاكرة  على واالعتماد والحفظ التلقين من التعليم أسلوب تبدل أن للتعليم، وتحاول جديدة نوعية وتقدم
لى وتحليلها لوماتالمع تجميع طريقة إلى  .(663: م6337،خميس)واالبتكار واإلبداع التركيب وا 

 في التفاعلي التعلم يبدأ اإللكترونية والفصول المدرسة عالم في الطلبة تعامل وبشكل عام عند
 تشويقاً  أكثر التعلم ويصبح المدارس، من النوعية لهذه األساسية السمة يكون ما وسريعاً  الظهور،
 (.633م:6331التفاعلية )التودري،  البيئة هذه في للطلبة بالنسبة
 على أساسية، كالمعلم الذي يمتلك القدرة مكوناتللبيئة التعليمية في التعليم اإللكتروني و 
، والمتعلم الذي اإللكتروني والبريد الحديثة، كالحاسوب واإلنترنت التعليم تقنيات واستخدام التدريس
 الدعم ، وطاقماإللكتروني والبريد الحاسوب واإلنترنت استخدام ومهاراتالذاتي،  التعلم مهارةيمتلك 

 اإلداري التقني المؤهل والمتخصص في الحاسب اآللي واإلنترنت وتكنولوجيا التعليم، والطاقم
ضافة للمكونات األساسية هناك تجهيزات أساسية كاألجهزة 611:  م6331المركزي)التودري،  ( وا 

الطالب، واإلنترنت، ونظام إلدارة التعلم  عمل المعلم، ومحطة عمل ومحطة، (Server) الخدمية
 :م6339)الغريبي، التعليم اإللكتروني  مكونات بيئة أهم من والذي يعتبر اإللكترونيوالمحتوى 

676 .) 
  معوقات التعليم اإللكتروني:

يواجه التعليم اإللكتروني كطريقة من طرق التعلم مجموعة من المعوقات التي تعيق تطبيقه  
 ومنها: 
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  تتمثل برفضهم التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم اإللكتروني معوقات متعلقة بالمعلمين :
غبتهم في فيقفون موقفا معارضا له، وذلك بسبب عدم درايتهم بأهميته وضرورته وفوائده، وعدم ر 

التغيير وتمسكهم بالقديم، واتجاهاتهم السلبية نحو التغيير، وكثرة أعبائهم، وعدم وجود الوقت 
الكافي لديهم للتجريب والتدريب، وعدم تمكنهم من المهارات الالزمة له، وخوفهم من الفشل عند 

اإللكتروني، واإلحباط التنفيذ، وعدم وجود الحوافز المادية أو المعنوية تدفعهم إلى توظيف التعليم 
؛ م6336الذي يواجه بعض المعلمين نتيجة نقص اإلمكانات والتسهيالت المادية )الموسى، 

 (.م6337خميس،
  وتتمثل بعدم وعي اإلدارة بأهمية معوقات متعلقة باإلدارة التعليمية والنظام التعليمي والميزانية :

فة إلى اإلجراءات اإلدارية الروتينية المستحدثات التكنولوجية وضعف مستوى التأهيل، باإلضا
المعقدة، واللوائح الجامدة التي ال تسمح بالتطوير، وال تتيح المرونة، ونقص الميزانية المخصصة 
لتطبيق التعليم اإللكتروني، وعدم توفر الكوادر البشرية الالزمة، وعدم توفر المناا المناسب 

مؤسسة للتواصل مع مؤسسات أخرى لتلقي الدعم لتطبيقه في النظام التعليمي، وعدم استعداد ال
 (.666م: 6337والمساندة والمشورة الفنية الالزمة لتطبيق المستحدث)خميس،

  قد يرفض المجتمع بكل فئاته هذا المستحدث التعليمي الجديد ألن معوقات متعلقة بالمجتمع :
سائل اإلعالم، كاإلذاعة ذلك مرتبط بحياة أبنائهم ومستقبلهم، ويبدو الرفض واضحًا من خالل و 

؛ خميس، م6336)الموسى، خالل اللقاءات والكتابات وغيرها والتلفزيون، والصحافة، ومن
  (.م6337

( بعض المعيقات التي تواجه التعليم اإللكتروني كاألمية التقنية 32م: 6331ويضيف الحيلة )
ضعاف دور المعلم كمؤشر تربوي وتعليمي مهم ال يمكن االستغناء عنه في  في المجتمع، وتالشي وا 
إعداد األجيال، وارتباط المعلم بعوامل تقنية أخرى، مثل كفاءة شبكات االتصال، وتوافر األجهزة 

ضعاف مؤسسة المدرسة  والبرامج ومدى القدرة نتاج المحتوى التعليمي بشكل متميز، وا  على تصميم وا 
كنظام اجتماعي يؤدي دورًا مهمًا في التنشئة االجتماعية، وكثرة توظيف التقنية في المنزل وفي 
الحياة اليومية، قد يؤدي إلى ملل الطالب من هذه الوسائط وعدم الجدية في التعامل معها، والعمر 

صير لتطبيقات التعليم اإللكتروني، عالوة على نشأة كثير من هذه األساليب التعليمية الزمني الق
 والتعلمية على أيدي الشركات التجارية وهي غير مؤهلة علميًا وثقافيًا لمثل هذه المهمة. 

ة نظام تفاعلي للتعليم عن ُبعد ُيقدم للمتعلم وفقًا للطلب، ويعتمد على بيئة إلكترونية رقمية متكامل
تستهدف بناء المقررات وتوصيلها بواسطة الشبكات اإللكترونية، باإلضافة إلى اإلرشاد والتوجيه، 

دارة المصادر والعمليات وتقويمها )  .(76م :6337المحسين ، وتنظيم االختبارات، وا 
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ومن خالل ما سبق لقد تعددت تطبيقات ومجاالت التعليم اإللكتروني بشكل متسارع تناسب مع 
 المذهل في تطبيقات الحاسب اآللي، وقد تعرض الباحث هنا إلى العديد من هذه المجاالتالتطور 

( والصفوف Virtual Reality( الواقع االفتراضي )Virtual Learningم االفتراضي )التعلكما يلي: 
( Virtual Classes( والفصول االفتراضية )Electronic Classesاإللكترونية )الذكية( )

( Virtual Labs( والمختبرات االفتراضية )Computer Simulationالحاسوبية )والمحاكاة 
إن هذه المفاهيم متداخلة ( .Microcomputer Based Laboratoryومختبرات العلوم المحوسبة )

 بشكل كبير، وذلك وفًقا لما ورد في العديد من األدبيات التي تناولت الموضوع.
والمختبرات المحوسبة ليم االفتراضي والواقع االفتراضي وفي هذا المبحث سيتم تناول التع 

بينما سيتم إفراد مبحثًا متكاماًل عن المعامل االفتراضية بالمبحث الثالث حيث والمحاكاة الحاسوبية ، 
يؤكد العديد من الباحثين بأن التعليم االفتراضي والواقع االفتراضي يعدان من تطبيقات التعليم 

( بأن مفاهيم التعليم االفتراضي والواقع 617م:6331د صبري وتوفيق )اإللكتروني، فقد أور 
االفتراضي هي أحد مستحدثات تكنولوجيا المحاكاة التي تم تطويرها واالستفادة منها في العملية 

 . التعليمية، وذلك بإنشاء بيئات افتراضية باستخدام الحاسب اآللي
 اشكال التعليم االلكتروني :

 (  Virtual Learningاالفتراضي )أواًل: التعليم 
 تعريف التعليم االفتراضي:

(  بأنه "صيغة تعليمية عصرية إلنتاج ونشر المواد والمقررات 617م : 6337يعرفه عوض ) 
الدراسية العصرية بال ورق، والتي تكون في الوقت نفسه عالية الجودة". ويشير هيلسيل 

(Helsel,2001,12 كما أورد ذلك المهدي )(بأن التعليم االفتراضي هو: "نمط من أنماط 6331 )م
ن التعليم اإللكتروني القائم على هر( بأنه "نوع م6169كما عرفه الراضي )  "التعليم اإللكتروني

خالل برامج حاسب آلي على األقراص الحاسب اآللي، سواء باستخدام شبكة اإلنترنت، أو من 
 ( 17هر:6169)ياالفتراضي. فقد أشار كل من الراضمعمل استخدام الالمدمجة التي يستطيع المتعلم 

 ( إلى جملة من األهداف، ومنها:16-13م:6331والمهدي )
تكرروين المررواطن العصررري علمًيررا واجتماعًيررا ومهنًيررا: ليصرربح علررى درجررة عاليررة مررن التعلرريم المتسررم  -

 باإلتقان.

 من مصادرها المختلفة.تنمية االتجاهات اإليجابية عند المتعلم نحو استقراء المعرفة  -

 إكساب المتعلم مهارات التعلم الذاتي. -

 جعل المتعلم يتفاعل تفاعاًل إيجابًيا مع بيئته المحلية والعالمية. -
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 كسر حاجز الرهبة في استخدام التكنولوجيا بين المعلمين والمتعلمين. -

 توفير مادة تعليمية متميزة. -

 القضايا المختلفة. إكساب المتعلم القدرة على طرح األسئلة ومناقشة -

 تمكين المتعلم من مواكبة التغير المستمر للمعارف والمعلومات. -

 تأكيد التوجه نحو االستقاللية في التعلم. -

 تنمية قدرة المتعلم على استشراف المستقبل. -

تزويررد المرررتعلم برررالخبرات المسررراعدة لررره فررري حياترره العمليرررة، وفررري التغلرررب علرررى مشررركالت وتحرررديات  -
 العصر.

 الفرص للترقي المهني والتعليمي.توفير  -

المساهمة فري توجيره الرتعلم نحرو تحويرل المعلومرات إلرى معرفرة جديردة قائمرة علرى التطبيرق وبعيردة  -
 عن مجرد حفظ المعارف والمعلومات واستظهارها.

 المبادئ التي يرتكز عليها التعليم االفتراضي:
ملرررة مرررن المبرررادئ التررري إلرررى ج( 11ه: 6169والراضررري ) ( 611-611م:6337أشرررار عررروض ) 

 يرتكز عليها التعليم االفتراضي، ومنها:
مبرردأ تفريررد التعلرريم: بمررا يجعررل العمليررة التعليميررة تراعرري قرردرات الفرررد واسررتعداداته وميولرره واتجاهاترره  -

 وسرعته في التعليم.

 مبدأ ضبط المتعلم لعملية التعلم: المتعلم يقبل على التعلم بدافع ورغبة ذاتية في التعلم. -

مبدأ التعليم المستمر: فالتعليم االفتراضي عملية مسرتمرة مردى حيراة المرتعلم، يلبري رغبتره فري تنميرة  -
 نفسه مهنًيا أو علمًيا أو ثقافًيا.

مبدأ التعلم الذاتي: القائم على مبدأ أن الفرد )المتعلم( هو محور العمليرة التربويرة والتعليميرة، وكلمرا  -
 يل.كان التعلم ذاتًيا كلما زاد التحص

مبدأ ديمقراطية التعلريم: حيرث يجرب أن يحقرق التعلريم االفتراضري أحقيرة كرل فررد مرن أفرراد المجتمرع  -
وأنره كلمرا كران  في التعلريم بعيرًدا عرن أي اعتبرارات للرون أو الجرنس أو العررف أو الردين أو الروطن.

نرردمج لتعليميررة ويُيلقرري بكررل ثقلرره فرري العمليررة ا ن التحصرريل أكبررر، وذلررك ألن الطالرربالررتعلم ذاتًيررا كررا
 .نحو التعلم مما يزيد من دافعيتهمعها 

 أهداف التعليم االفتراضي
( مرن 16-13م:6331شرار لهرا )المهردي،يهدف هذا النوع من التعلريم إلرى عردة أهرداف كمرا أ

 أهمها:
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يررة مرررن التعلررريم علمًيرررا، واجتماعًيررا، ومهنًيرررا حتررى تصررربح علررى درجرررة عال تكرروين المرررواطن العصررري -
 يساعده في إتقان مهنتهالجيد الذي 

نحرو اسرتقراء المعرفرة مرن مختلرف مصرادرها بجرودة وكفراءة  االتجاهات اإليجابية عند الطالب تنمية -
 عالية.

البحرررث، والحصرررول علرررى المعرفرررة مرررن  حترررى يرررتمكن مرررنمهرررارات الرررتعلم الرررذاتي  إكسررراب الطالرررب -
 . تحقيق ذاته  ا واستخدامها بالصورة التي تمكنه منمنابعها المتعددة والتعامل معه

 من التفاعل، والتكيف اإليجابي والفعال مع بيئته المحلية والعالمية. تمكين الطالب -

 .كسر حاجز الرهبة في استخدام التكنولوجيا  -

 .القدرة على طرح األسئلة ومناقشة القضايا المختلفة  إكساب الطالب -

 .تأكيد التوجه نحو االستقاللية في التعلم -

 لم في التعليم االفتراضي:أدوار المعلم والمتع
( على مجموعرة مرن المقومرات الالزمرة للمرتعلم والمعلرم فري التعلريم 13-17م:6331أكد المهدي ) 

 وتم ايرادها كالتالي: االفتراضي
 أ( المتعلم:

متعلم قادر على التعامل مع تعقيدات المستقبل القائم على التعليم اإللكتروني والرذي يحرتم عليره أن  -
 مستقاًل منتًجا قائًدا.يكون مفكًرا 

 متعلم يفكر باستقاللية كاملة ولديه القدرة على التصور والتخيل واالتصال والتفاعل مع المجتمع. -

مرتعلم ينمررو ذهنًيرا بطريقررة تؤكرد اكتسرراب مهرارات التفكيررر اإلبرداعي والتفكيررر الناقرد، قررادًرا علرى فهررم  -
 واستيعاب استراتيجيات التفكير.

إلى المعلومرة بنفسره، يسرتطيع التعامرل مرع المواقرف التعليميرة المختلفرة مرن متعلم يستطيع الوصول  -
 حيث: التخطيط، والمتابعة، والتوجيه، والتقويم.

متعلم لديه طموح للتعلم والتميز فيه، وهو ما يتطلب امتالكره مهرارة التنظريم الرذاتي للرتعلم، فرالمتعلم  -
تعلمره، ويمتلرك خصرائص تميرزه عرن غيرره الرذي ضي هو القادرعلى التنظريم الجيد في التعليم االفترا

( جيررررد للمعلومررررات فرررري أثنررررراء Utilizer( ومسررررتخدم )Processorمررررن المتعلمررررين، فهررررو معررررالج )
اسرررتخدام اسرررتراتيجيات الرررتعلم، ويررردير تعلمررره مرررن خرررالل عمليرررات مرررا وراء المعرفرررة وتنظررريم أفضرررل 

( Internal-Motivatorداخليرة )( أو Self Motivatorلمصرادر المتاحرة، ولديره دافعيرة ذاتيرة )
 الستخدام استراتجيات التعلم وتنظيم الجهد الالزم ألداء مهام التعلم بشكل فاعل.
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 ب( المعلم:
 معلم قادر على تشغيل واستخدام أجهزة الحاسب اآللي. -

 معلم قادر على تعليم المبادئ الحاسوبية. -

 ومعالجتها وعرضها.معلم يحسن استخدام الحاسوب في جميع المعلومات  -

 معلم قادر على تصميم أنشطة الطالب إلكترونًيا. -

 ( والفائقة لدعم عمليات التعلم.Multi Mediaمعلم قادر على استخدام الوسائل المتعددة ) -

 معلم يعرف المصادر التي تجعله مرتبًطا بالتطبيقات والتكنولوجيا الحديثة في التعلم. -

 سبل إلي تضمن اإلنتاجية والتطور المهني.معلم يستطيع استخدام الوسائل وال -

إن هرذه المقومررات فري ظررل التعلرريم االفتراضري القررائم علرى التكنولوجيررا يحررول أداء المعلرم والمررتعلم مررن 
 تقليدي روتيني إلى أداء تقني يستطيع استيعاب تطبيقات الحاسوب والتكنولوجيا.

 االفتراضية:خطوات الزمة لنجاح التعليم باستخدام القاعات الدراسية 
( أن هنرراك خمررس خطرروات أساسررية وهامررة يجررب أن تتبررع 619م:6331يرررى الموسررى والمبررارك ) 

 لضمان نجاح التعليم باستخدام هذه التقنية، وهذه الخطوات هي: 
لنجررراح التعلررريم الفررروري يجرررب أن يكرررون لررردى المشررراركين القررردرة علرررى حيرررث  التواصرررل مرررع التقنيرررة: (6

بسهولة ويسر، وأنهم معتادون عليها، وذلك حترى ال تحردث أيرة  االتصال عن طريق هذه الوسائل
 مشكالت أو إحساس بالغربة مع هذه التطورات.

ال بد أن تكون التوجيهات واإلجراءات غيرر مقيردة، فالتوجيهرات الصرارمة  اإلجراءات والتوجيهات:  (6
 المشاركين.جًدا تؤدي إلى إيجاد عقبات في أثناء الحوار والنقاش مما يؤدي إلى تحفظ 

ثرراء النقرراش وتبررادل حيررث  المشراركة: (7 تعرد المشرراركة مررن األشرياء األسرراس لنجراح التعلرريم الفرروري، وا 
 المعرفة. فالمعلم عليه طرح األسئلة التي تحفز الطالب على إبداء آرائهم ومالحظاتهم.

رفرة، لرذا الجهود المشتركة برين الطرالب تسراهم فري إنجراز مسرتوى أعلرى مرن المع التعليم المشترك: (1
 يجب أن يكون هناك تفاعل بين الطالب وأساتذتهم وبين الطالب فيما بينهم.

على المشراركين عمرل تقرويم ألعمرالهم فيمرا بيرنهم، وكرذلك إرسرال مالحظراتهم وآرائهرم حرول التقرويم: (1
 أداء أصدقائهم في أثناء سير العملية التعليمية.

 :Virtual Realityثانيًا:  الواقع االفتراضي 
تقنيرة الواقرع االفتراضرري تعرد واحرردة مرن أبرررز وأكثرر تقنيررات الحاسرب إثررارة وأسررعها تطرروًرا،  إن 

عررف و  ألنها تعد الطريقة السرريعة والمتميرزة الكتشراف الكيفيرة التري تجرري فيهرا شرؤون العرالم الرواقعي.
د مرررن ( الواقرررع االفتراضررري بأنررره طريقرررة تمكرررن الفرررر 663: ه6166كمرررا أورد الشررررهان )  سررتيف دييفرررد
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تجسيد البيانات البالغة التعقيد في بيئة الحاسب بصورة محسوسة، والتعامل معهرا بشركل تفراعلي ليقروم 
الحاسررب بتوليررد الصررور واألصرروات وغيرهررا مررن المررؤثرات الحسررية، الترري تشرركل فرري مجموعهررا عالًمررا 

سررم )الحقيقررة ( فقررد أطلررق عليهررا ا11:  م6992افتراضرًيا ال وجررود لرره علررى أرض الواقررع. أمررا مهردي )
الواقعيررة( وعرفهررا بأنهررا "برررامج ترمرري إلررى أن تشررترك فيهررا حررواس الفرررد ليمررر بخبرررة تشررابه الواقررع علررى 
حد كبير، ويتم في هرذا النروع مرن البررامج توصريل بعرض الملحقرات للحاسرب، وتتصرل بجسرم اإلنسران 

 .  لتمكنه من رؤية ما يعرضه البرنامج بشكل مجسم ثالثي األبعاد
 ( إلى أن تقنية الواقع االفتراضي: 712-711م: 6331زيتون،أشار )و  
بدأت في جذب اهتمام العديد مرن البراحثين مرن مختلرف االتجاهرات وفري مختلرف المجراالت، حيرث  -

أصبحت البيئات االفتراضية والواقع االفتراضي شائعة التطبيق فري ميردان التربيرة وواسرعة االنتشرار 
الدراسررررات علرررى اسررررتخدام البيئرررة االفتراضررررية لبنررراء المعرفررررة فررري هرررذا المجررررال، وتركرررز العديررررد مرررن 

حداث التعلم.  وا 

أنررررره نتيجرررررة للزيرررررادة الهائلرررررة فررررري الكفررررراءة الكمبيوتريرررررة، والتطررررروير السرررررريع الحرررررادث فررررري األنظمرررررة  -
التكنولوجيررة، أصرربح اآلن مررن المترراح اسررتخدام خصررائص الواقررع االفتراضرري، بغيررة تحقيررق أغررراض 

 تعليمية.

واقررع االفتراضرري إلررى بنرراء عرروالم قوامهررا الرمرروز، وذلررك مررن أجررل محاكرراة الواقررع أو تسررعى تقنيررة ال -
إقامررة عرروالم خياليررة ال صررلة لهررا برره، إنهررا عرروالم الرروهم صررنيعة الرقمنررة والوسررائط المتعررددة يسررتغرق 

 فيها المستخدم ليمارس خبرات يصعب عليه ممارستها في عالمه الحقيقي.

معلومررات متقدمررة تسررتخدم فرري الفصررول الدراسررية أو قاعررة الدراسررة. يمثررل الواقررع االفتراضرري تقنيررة  -
وتروفر هررذه التقنيررة عروًضررا بانوراميررة شرراملة الرؤيررة ترررتبط بثالثررة أبعرراد وتتمثررل فرري العررين، واألذن، 

 واأليدي الخاصة بالمستخدم.

 مكونات الواقع االفتراضي:
 لكي يعمل الواقع االفتراضي بنجاح، فإنه يحتاج إلى مجموعتين من التقنية: 

 البرمجيات: وهي المحتوى أو المادة التي توفر المنظر وتجعله يستجيب للمعلومات الجديدة. (6

 األجهزة التي تتيح للحاسب إمكانية نقل المعلومات إلى حواسنا. (6

ة بكيفيرررة وصرررف العرررالم المصرررطنع حترررى أدق ويتعرررين علرررى البرمجيرررات أن تحرررل المشررركلة المتعلقررر 
م( الجرزء األسرهل فري 6922التفاصيل، وقد يبردو ذلرك أمرًرا برالغ الصرعوبة، إال أنره كمرا يقررر جيرتس )

العملية، فباإلمكان منذ اآلن كتابة البرامج المطلوبة للواقع االفتراضري، لكننرا نحتراج إلرى كرم اكبرر مرن 
 (.61هر:6163)الهدلق،  ياً فعل قدرة الحاسب لكي نجعله قاباًل لتصديق
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 إيجابيات الواقع االفتراضي في مجال التعليم:
( على أن الواقرع 739م:6331( و)زيتون،611-616م:6337لقد أجمع كاًل من )الشرهان،

 االفتراضي يتميز بمجموعة من المميزات والخصائص هي:
دون أي اسررررتثناءات عنررررد  المرونررررة حيررررث تترررروافر المرونررررة أثنرررراء التعامررررل مررررع البيئررررات المختلفررررة، (6

 االستعمال في تطبيقات متعلقة بالعمل.

 تعامل معها.ع أي نماذج تماثل تلك التي افترضها ويتفاعل ميستطيع الطالب أن يواجه وي (6

 يمكن أن يتسم الواقع االفتراضي باألمان، ويمكن فرضه بسهولة في أي وقت. (7

 قع الحقيقي الذي قد يصعب التحكم فيه.يزيد من درجة السيطرة والتحكم على عملية محاكاة الوا (1

بممارسرررة التجرررارب العلميرررة خطررروة بخطررروة كمرررا تهيرررف لررره الفرصرررة االسرررتمرار فررري  يسرررمح للطرررالب (1
 التجربة خالل مدة زمنية مفتوحة، وباستخدام تقنيات جديدة عبر االستعمال الفعلي للتجربة.

إليجابيرة االفتراضرية والمشراركة ا الفرصرة فري التفاعرل مرع التجربرة الواقع االفتراضي يهيف للطالب (1
 حصل عليها من قبل البرنامج التدريبي أو التعليمي.فيها وفق النتائج التي ي

اسررتخدام تقنيرررة الواقررع االفتراضررري يخفررف ويقلرررل مرررن زيررادة ترررأمين التجهيررزات والتجرررارب المخبريرررة  (3
 الدقيقة والتي تكلف المبالغ الباهضة.

علرى تجراوز حالرة التلقري  لدراسرية سريؤدي إلرى تشرجيع الطرالباستخدام هذه التقنية فري القاعرات ا (2
 السلبي من المعلومات لينطلقوا نحو المشاركة الفعالة في التعليم.

 يشجع على االبتكار. (9

 أخذ دورًا في الثقافات المختلفة.يسمح للطالب أن ي (63

 بالتفاعل مع شخصيات عالمية مختلفة. يسمح للطالب (66

 (.تشجيع التحفيز )الحافز للحركة (66

تعررد المحاكرراة فرري الواقررع االفتراضرري برردياًل ممترراًزا لألشررياء الحقيقيررة فرري تعلرريم وترردريب الطررالب،  (67
 ومن ثم التخلص من األخطار الناجمة عن ممارسة التدريب في الواقع الفعلي.

 قدرة الطالب على تصور المفاهيم التي ال يمكن تصورها في الواقع الحقيقي. (61

باء معاينة الجسم البشري والتعررف علرى مكوناتره وأجهزتره الدقيقرة يمكن لطالب كلية الطب واألط (61
 بفضل هذه التقنية.

 سلبيات الواقع االفتراضي:
( أن هنررراك 161هرررر:6161) ذكرررر سرررالمة ولررره سرررلبيات حسرررب مررراللواقرررع االفتراضررري ايجابيرررات عرررده 
 سلبيات الستخدام الواقع االفتراضي:
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  وبالتررالي صررعوبة التعامررل مررع واقعرره الحقيقرري خاصررة إذا تررم فهرري تعررود المررتعلم العرريش فرري الخيررال
 استخدام هذه التقنية بكثرة.

  أن بعررض هررذه التقنيررات قررد تكررون مدسوسررة علررى ثقافتنررا بمررا يتعررارض معهررا ألنهررا ليسررت مصررممة
 بناًء على مناهجنا.

 حتاج إلى العائق المادي في بعض البلدان، ألن إنتاج مثل هذه التقنية واألجهزة الملحقة بها ي 

 .ميزانية عالية 

  Computerized laboratoryالمختبرات المحوسبة: ثالثًا: 

( بأنها أداة تتكون من برمجيات تفاعلية في أجهزة الحاسب اآللي 11:  م6331يعرفها الشايع )
موصل بنهايات طرفية حساسة تسمى المستشعرات، حيث يتم تكامل مكونات التجارب العملية في 
مواد العلوم المختلفة مع الحاسب اآللي كوسيلة قياس لتجميع البيانات وتحليلها، حيث تتميز بقدرتها 

ية أثناء تجميع بيانت الظاهرة المراد دراستها، وربط الحدث أو الظاهرة العلمية على رسم الرسوم البيان
ر( 36:  ه6163(. ويعرفها الزهراني )Real-time Graphingمع الرسم البياني له في آن واحد )

بأنها المختبرات المدرسية التي يتم فيها توظيف تقنية الحاسب اآللي في إجراء التجارب العملية 
التعامل مع البيانات وتحليلها وتمثيلها واستخالص النتائج واستصدار األحكام بطريقة وفحصها و 
 . إلكترونية" 

 األهداف الرئيسية لمختبرات العلوم المحوسبة:
ها ( عدًدا من631م:6331حدد شاهين وخطاب )للمختبرات المدرسية المحوسبة أهداف رئيسية، 

 وهي:
 ليواكب التقدم التكنولوجي.تحديث العمل المخبري وتطبيقاته  -

 االستفادة من الحاسوب في توظيف البرمجيات العلمية والتعليمية في العملية التربوية. -

تعويض النقص الحاصل في بعض التجهيزات المخبرية، وذلك من خالل استخدام البرمجيات  -
بر "المختبر  الحاسوبية الجاهزة، والمعدة لالستخدام في المختبرات العلمية من خالل ما يسمى

االفتراضي الجاف" لالستفادة منها في المدارس التي ال يتوفر بها مختبر أو تلك التي ال تحتوي 
 على مختبرات مجهزة بشكل كاف.

التوافق مع األجهزة واألدوات المخبرية الحديثة، التي تم تصميمها بحيث تعمل مع الحاسوب  -
 مباشرة.

 بر.حوسبة األعمال اإلدارية الخاصة بالمخت -
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إدخال الحاسوب في تنفيذ بعض التجارب التي ال يتطلب تنفيذها مهارات يدوية، والتجارب  -
 الخطرة وتلك التجارب ذات التكلفة العالية مادًيا.

مساعدة الطالب على إدراك أخرى منها ، أهداًفا أن هناك ( 111م:6331الشايع ) ويرى 
لمفاهيم العلمية الخاطئة التي يحملها الطالب تصحيح العديد من ا ، والمفاهيم العلمية بشكل أعمق

و دراسة العلوم واستخدام التقنية تنمية االتجاهات اإليجابية لدى الطالب نح ، ونحو العلوم والتقنية
تجربة وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية في  وهنالك مثال تطبيقي عليها من خالل 

 ت في موقع:كما عرض المختبرات المحوسبة:

www.emgd.com/Arabic/middle=khadamatana&sub 

 وقدد حددت اهدافها كما يلي: 
تطوير مختبرات العلوم باستخدام برامج حاسوبية متقدمة تعتمد على نهايات طرفية حساسة  -

 واالفتراضية.إلجراء التجارب الواقعية 

 تقديم مادة العلوم بشكل يضمن دمج التقنية في عمليتي التعليم والتعلم بشكل علمي ناجح  -

 تمكن الطالب من دراسة التغيرات التي تحدث في الظاهرة العلمية. -

 تمكن الطالب من تخزين المعلومات حسب زمن حدوثها. -

استكشاف المفاهيم العلمية خارج تحاكي رغبة المتعلمين في التجريب العملي وتتيح لهم فرص  -
 نطاق البحث.

 تنمي قدرة الطالب على قراءة الرسوم البيانية والجداول. -

 تدمج التقنية في عمليتي التعليم والتعلم. -

 تمكن الطالب من إجراء التجارب الواقعية واالفتراضية. -

 تربط النظريات العلمية بالمشاهدات التي تحدث في بيئة الطالب. -

 لطالب على قراءة الرسوم البيانية والجداول.تنمي قدرة ا -

 اختصار الوقت الالزم إلجراء التجارب مما يعطي فرصة أكبر لدراسة النتائج. -

 منح المختبر بيئة تربوية تعاونية. -

 تحول المعلم إلى مدرب ومصمم ومطور للمادة الدراسية. -

 :عملية المستخدمة بإجراء التجارب ال البرمجيات التعليمية
لتعليم العنصر الرئيس والهدف األسمى لعملية تطوير التعليم وبناء شخصية المتعلم أصبح ا

وينحصر مضمون هذا الهدف في تحويل العملية التعليمية من عملية تلق سلبي إلى مشاركة إيجابية 
وليس واقتناع، من المتعلم إليجاد سبل البحث عن المعلومة والقدرة على تصنيفها واسترجاعها بفهم 

http://www.emgd.com/Arabic/middle=khadamatana&sub
http://www.emgd.com/Arabic/middle=khadamatana&sub


16 

 

طريق الحفظ والتلقين ، إن التكنولوجيا التي أثرت على جميع ميادين الحياة لتيسر لإلنسان عن 
 تحقيق غايته دخلت بشكل واسع أيضًا مجال التعليم. 

( ان الغاية من ايجاد برمجيات الحاسوب 21م: 6336الجزار ) أشاروفي هذا السياق فقد 
لتساير العملية التعليمية وتخلق بيئة إيجابية يتفاعل فيها المتعلم مع برمجيات الحاسوب مما يكسبه 
صقاًل لمهاراته وتنمية خبراته وتعديل في سلوكه تجاه العملية التعليمية. ويتناول الباحث فيما يلي 

المتعددة والتي تضم النصوص والصوت والحركة والرسوم ذات البنية التفاعلية  استخدام الوسائط
( الى ان الحاسوب بدأ 667م: 6991المرتبطة باختيار وطبيعة المتعلم،  حيث يشير الهادي )

يتحول من مجرد جهاز للحساب وتخزين البيانات إلى أداة لتصنيف واسترجاع المعلومات، ثم أصبح 
فكرة األساسية وراء ذلك هي تخزين كافة المعلومات على صورة مكتوبة أو صورة أداة للتعلم ، وال

دخال كل هذه المكونات  ثابتة أو صورة متحركة أو جزء من شريط فيديو أو شفافيات أو صوت وا 
خراج برامج متكاملة لتعليم كافة المواد الدراسية لكافة المراحل  إلى الحاسوب حيث يتم دمجها وا 

 ح الحاسوب أداة لتعلم الرياضيات واألنشطة العلمية .العمرية، وأصب
 تعريف الوسائط المتعددة :    

" media" وتعني متعددة، وكلمة "multi"" تتكون من كلمة "multi - mediaفي اللغة نجد أن 
ذاعة وهكذا ، ومن ثم يعني هذا اللفظ استخدام كافة  وتعني وسائل اإلعالم من صحافة وتلفزيون وا 

المعلوماتية في التعامل مع الحاسوب، أما استخدام كلمة الوسائط فيعني استخدام األجهزة  الوسائط
(، أو فيلم فيديو Visual(، والصورة )Audioالمعنية التي تتصل بالحاسوب  مثل أجهزة الصوت)

  .(63: 6336بصورة مندمجة ومتكاملة من أجل تحقيق الفاعلية في عملية التدريس والتعليم)البيطار،
االندماج بين كافة عناصر التقنية أو بصورة أوضح للبرامج  بانها"( 23م: 6336وعّرفها الموسى )

، وبكلمة أخرى فإن الوسائط "التي تجمع بين الصوت والصورة والفيديو والرسم والنص لجودة عالية
لصوت المتعددة هي مجموعة من الوسائط التي تشتمل على الصورة الثابتة والصورة المتحركة وا

والنص وتعمل جميعها تحت تحكم الحاسوب في وقت واحد يضاف إليها توافر البيئة التفاعلية، 
حيث يعد التفاعل العنصر األساس في تقنية الوسائط المتعددة وتتسم تطبيقات الوسائط المتعددة 

لبرنامج، بالتفاعل، فتسري المعلومات في اتجاهين، من البرنامج إلى المستخدم ومن المستخدم إلى ا
لذلك تعتبر برامج الوسائط المتعددة أقوى وسيلة لكتابة البرامج التعليمية بصورة تمكن من استعراض 

" بأنها تقنية حديثة  Multi –Media  -الوسائط المتعددة  ” األفكار ويعرف الدليمي وناهل وتبادل
تعمل على الجمع بين الصوت والصورة والفيديو والرسم والنص المكتوب لتقديم برنامج معين بما 

 (.7-6: 6992بين المتعلم والحاسوب )الدليمي وناهل،   Interactiveيحقق نوعا من التحاور 
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وسائط المتعددة ( بأنه بمقدور ال66م:6336كما يرى أريك هولسينجر المذكور في بسيوني)  
أن تكون إحدى أقوى األشكال في نقل األفكار والبحث عن المعلومات وتجربة األفكار الجديدة ألي 
وسيط اتصال تم تطويره ، والقسم األكبر من برامج التلفزيون واألفالم والرسوم الفنية والكتب 

ئط متعددة ، وهنا تكمن والمجالت والتسجيالت اإلذاعية والرسوم المتحركة هي جزء من مشاريع وسا
القدرة األساسية فبرنامج جيد للوسائل المتعددة يستطيع فعليًا توفير تجربة أكثر واقعية مقارنة مع 
بقية الوسائط كل على حدة ، كما تضيف الوسائط المتعددة ميزة مهمة أخرى إلى هذا الخليط وهي 

 التفاعلية . 
لتي تقدم المعلومات للمتعلم بأشكال وأنماط ( أنها البرمجيات ا71: م6999ويرى الحيلة )  

مختلفة كالصوت والصورة والرسوم المتحركة ذات السمة التفاعلية ، إضافة إلى ذلك النصوص ، 
بحيث تكون هذه المعلومات مترابطة بأشكالها المختلفة من اجل الحفاظ على سماتها ونقاء تفاعلها 

خالل  الحاسوب تحتاج إلى نوعيات قياسية من مع المتعلم ، ومثل هذه البرمجيات المعدة من 
األجهزة ، وأيضًا من البرمجيات لكي تقدم العروض الحركية والصور المتتابعة والصور والبيانات 
بأشكالها المختلفة المدمجة بأسلوب عرض متناسق ، ومثل هذه األجهزة أجهزة البنتيوم بإصداراتها 

 6333ميجا هيرتز ،  6333ميجا هيرتز ،  233ت ) المختلفة ذات المعالجات المتعددة السرعا
ميجا هيرتز ( كما أنها تحتاج إلى محوالت عرض مخصصة لتسجيل الصور  7333ميجا هيرتز ، 

( ، وتحتاج أيضًا إلى كروت صوت ذات جودة   ATI 64 , GEF 128ولقطات الفيديو منها ) 
برمجيات الوسائط المتعددة قد ( ، ومن الناحية األخرى نجد أن CREATIVE 128عالية مثل )

 PHOTOظهرت وتطورت بشكل سريع فنجد اليوم الكثير من برمجيات التعامل مع الصورة مثل )

SHOP – COROL DRAW ( والعديد من برمجيات الفيلم المتحرك مثل ، )FLASH MX 

– GIF ANIMATOR – PAINT SHOP PRO    والعديد من برمجيات الصوت مثل ، )
(Jet AUDIO–SOUND FORG   . وغيرها ) 
كما أن الوسائط المتعددة تتعلق بالطرق المختلفة لالتصال بين شخص وآخر أو بين   

شخص ومجموعة من األشخاص سواء بطريقة التخاطب المباشر أو غير المباشر . واالتصال غير 
 –صوت ال –المباشر يتضمن تمثيل وتخزين األفكار والمعارف بصورها المختلفة ) النصوص 

الصورة الثابتة أو المتحركة ( ثم إتاحة الفرصة للطرف اآلخر باسترجاعها كما هي أو التفاعل معها 
. وقد ساعدت التكنولوجيا على تحويل تلك األشكال المختلفة للمعلومات إلى صورة رقمية يتم 

تخزين تخزينها على وحدات تخزين مختلفة مثل األقراص الضوئية فقط أو غيرها من وحدات ال
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 ,Cates ")األخرى . وبوجه عام تسمى هذه التكنولوجيا بتكنولوجيا " الفيديو الرقمي المتفاعل
1992. ) 

، 6991)  مينا لها التعليميةالمتعددة يقتضى ما اشار فإن بناء نظام للوسائطمن الناحية العملية 
666:) 
  أو  معينة من أهداف الدرستحديد الوسائط التعليمية التي تؤدي إلى تحقيق هدف أو أهداف(

 الوحدة(.
  تحديد مجموعة الوسائط التي يمكن أن تستخدم من أجل تحقيق أهداف هذا الدرس)أو هذه

 الوحدة(.
  ،اختيار الوسائط التعليمية التي تستخدم في الدرس )أو الوحدة( في ضوء عدد من االعتبارات

مي، والزمن المخصص له في مقدمتها خصائص وظروف الدارسين وطبيعة الموقف التعلي
 واإلمكانيات المتاحة.

  ،وضع صورة مفصلة لتتابع استخدام الوسائط التعليمية المختلفة وأساليب وزمن االستخدام...إلخ
 في عالقتها باألهداف، جنًبا إلى جنب مع أساليب التقويم المستخدمة.

  عمليات التقويم المستمر تطوير كافة عناصر المنظومة في ضوء التغذية الراجعة الناشئة عن
 والنهائي.

والستخدام الوسائط المتعددة في مجال التعليم أو في المجاالت األخرى توجد برمجيات 
برمجيات التأليف المساعدة " وهي تقوم بتسهيل عملية التأليف ويوجد عديد من "مساعدة تسمى 

 هذه البرمجيات الجاهزة. 
 ة:مبادئ تصميم الوسائط المتعددة التفاعلي

فيما يلي المبادئ التي يجب مراعاتها عند تصميم الوسائط المتعددة التفاعلية كي تفي   
باحتياجات كل من المعلمين والمتعلمين كما وردت في ادبيات الموضوع مثل )عفانة ،الخزندار ، 

 ( 96-29: 6331الكحلوت ، 
   مراعاة متطلبات المنهج الحالي: يجب على مصممي برامج الوسائط المتعددة التأكد من

 التوافق بين المحتوى الذي يتم تغطيته وبين تطبيقات المعلمين والنظام المدرسي.
  مراعاة الممارسات التدريسية الحالية: وهنا يجب على المعلمين تقبل التطور التكنولوجي الذي

الوقت، كما يجب على مصممي البرامج أن يكونوا قادرين على تصميم يحدث باستمرار مع 
 برامج وسائط متعددة تفي باحتياجات المعلمين التدريسية.
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  مراعاة تقليل الوقت الذي يتم إهداره خالل الممارسات التعليمية: وهنا يمكن القول بأن العامل
ضياع الوقت في رحلة مثال لعمل األساسي لعدم الرضا عن الممارسات التعليمية التقليدية هو 

أي شي ذو معنى. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن مصممي برامج الوسائط المتعددة يجب أن يكونوا 
على وعي بمدى طول الوقت المستخدم في البرنامج، ومن النقاط التي يمكن من خاللها الحفاظ 

 ي كل مرة تالية.على وقت البرنامج أن يبدأ المتعلم من النقطة التي ينتهي عندها ف
  .القدرة على دمج المنتج بحيث يوفر االحتياجات الخاصة للمعلمين 
 .عمل قاعدة بيانات بواسطة برامج الوسائط المتعددة يسهل استخدامها كأدوات بحثية 
 .جعل قاعدة البيانات السابق اإلشارة إليها قابلة لالمتداد 
 ستقصاء.تصميم منتج يساعد المتعلمين على تنمية مهارات اال 
  تصميم منتج يساعد المتعلمين على التفكير فيما يعرفونه وفيما يتعلمونه: وهنا تجدر اإلشارة إلى

أن برامج الوسائط المتعددة يجب أن تصمم بطرق تجعل المتعلم يشعر بالفارق بينه وبين برامج 
ن أكثر التلفزيون. فالمتعلم يجب أن يكون أكثر من مجرد مشاهد للبرنامج بل يجب أن يكو 

نشاًطا واندماًجا في بناء فهمه الخاص من خالل الخبرة، وهذا المدخل في التعليم انعكاًسا 
مسافة والتي تؤكد على أن بناء المعرفة هو األساس للتعلم  Constructivismللنظرية البنائية 

 الفعال.
 ،فيجب أن يتم  تصميم برامج الوسائط المتعددة يجب أن يسمح باالستخدام السهل لبيئة التعلم

تصميم برنامج الوسائط المتعددة بحيث يسهل على المتعلم استخدامه دون الحاجة إلى قراءة 
حيث أنه باإلشارة إلى أي  Windowsتعليمات سابقة لالستخدام، تماًما مثلما يحدث في برامج

على  جزء على الشاشة تظهر رسالة للمستخدم بوظيفة ذلك الجزء وهذا النمط من التعامل يسهل
 المتعلم عملية التعلم.

 .التأكد من التعامل مع الفيديو ديسك على أنه أكثر من مجرد نموذج للحركة فقط 
 .تضمين برامج الفيديو إلشارات تزيد من فعالية استخدام الوسيط 
  يجب التأكد من صياغة برامج الوسائط المتعددة باللغة السهلة، والصحيحة، وخالية من األخطاء

 الترقيم. الهجائية أو
  يجب جعل البرنامج تفاعلًيا بطرق ذات معنى: فبرنامج الوسائط المتعددة ليس كتاًبا إلكترونًيا بل

يجب أن يتضمن خبرات المعلمين األكفاء الذين لديهم القدرة على أن يلهموا المتعلمين 
 ويشركوهم في التعامل.
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  يتم التركيز فقط على الحقائق يجب أن يؤكد برنامج الوسائط المتعددة على تكامل النص وال
 المتفرقة.

  يجب أن يمدنا برنامج الوسائط المتعددة بمواد مطبوعة على األقل تكون قيِّمة مثل قاعدة بيانات
، وهذه المواد المطبوعة يجب أن تتضمن بوضوح تعليمات استخدام الجهاز، كما يمكن أن 

علم نسخة من برنامج العمل، وهذه يصاحب ذلك تقديم أي برنامج، وأن يكون لدى كل معلم ومت
 الفكرة توفر الكثير من العناء في العملية التعليمية.

 أهمية استخدام الوسائط التعليمية المتعددة: 
ال شك أن استخدام برمجيات الوسائط المتعددة يحقق للمعلم ميزات لم تكن متوفرة حينما   

، وقد أثبتت األبحاث التي أجريت في مجال  كان يستخدم الوسائل التعليمية التقليدية كل على حده
الوسائط المتعددة أنها ذات فاعلية كبيرة في تحقيق أهداف النشاطات التعليمية بشكل عام كما أنها 
فاعلية ملحوظة في توليد الدوافع ، وفي التمكن من المهارات ، إلى جانب أنها تزيد من مستوى ثقة 

تجاهات اإليجابية نحو الحاسوب، وقد توصل بعض الباحثين الطالب بأنفسهم ، فضاًل عن تنمية اال
إلى نتائج مؤداها أن التعليم باستخدام برمجيات الوسائل المتعددة يوفر نسبة كبيرة من الوقت تصل 

 ( .611:  6999%( من الوقت الكلي للتعلم، مما يعني انخفاض تكلفة التعلم )قنديل ،13إلى )
( إلى أن األفكار الخاطئة حول  Kaplan ,1997في إحدى دراساته )  أشار كوبالن   

".  Animationبعض المفاهيم الفيزيائية يمكن التغلب عليها باستخدام الفيديو والرسوم المتحركة " 
كما أن المتعلم الذي يستخدم مصادر الوسائط المتعددة في دراسة المقرر النظري تكون نتيجة 

لم الذي درس نفس المقرر ولكن دون استخدام الوسائط المتعددة. ومن أهم اختباره أفضل من المتع
الفوائد التي يمكن أن يوفرها توظيف واستخدام الوسائط التعليمية المتعددة كما هي موضحة إثارة 

 فاعلية الطالب من خالل تنويع أساليب التعلم )شفوي ، مرئي ، صوت، ... ( .
 رح لفهم بعض القوانين .الطالب الذين يحتاجون لتكرار الش 
   الطالب الذين لديهم إعاقات أو عاهات جسدية أو صعوبات في التعلم 
  الطالب الذين ال يستطيعون حضور المحاضرات في أوقات معينة نتيجة العمل أو رحلة

 طويلة الخ..
من  وباإلضافة إلى ما تم ذكره سابًقا، فهناك فوائد أخرى للوسائط التعليمية ال يمكن اإلقالل

 شأنها، نذكر منها ما يلي:
 .تساعد المعلم على تنظيم خطة سير الدرس، وتجعله واضًحا ومحسوًسا 
 .تسهم في حسن اختيار المعلم لألسئلة التي يقدمها للتالميذ وتجعلها متسلسلة تسلساًل منطقًيا 
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  .تسهم في اختصار الشرح وتجنب اللف والدوران حول الموضوع الواحد 
 ين الرغبة في حب االستطالع، وهو األساس المادي لإلدراك الحسي.تثير في المتعلم 
 .تغرس في نفوس المتعلمين الرغبة والمثابرة على التعلم بشوق ونشاط 
  تجعل ما يتعلمه المتعلمين باقي األثر ألنهم يستخدمون أكثر من حاسة، وأكثر من أداة من

 أدوات المعرفة في تعلمهم.
  .تنمي في المتعلمين بعض االتجاهات والسلوكيات المرغوب فيها 
 .تعطي بعض الوسائط فكرة عن أحداث تمت من أزمنة سحيقة 
  تنقل بعض الوسائط األحداث التي يموج بها العالم إلى داخل حجرة الدراسة، مهما كان البعد

 المكاني لهذه األحداث.
 .تقوي أواصر الصداقة بين المعلم والمتعلم 
 وفر الكثير من وقت المعلم، فيوجه جل جهده واهتمامه إلى المتعلمين ومشاكلهم. ت 
 .تساعد المعلم على وضع الخطط المناسبة لمقابلة الفروق الفردية بين المتعلمين 

( ميزات اخرى تتوافر في الوسائط و قد ال تتوفر في الخبرات 16م:6331واضاف مازن ) 
 المباشرة، نذكر منها: 

 ول عليها في أي وقت عندما نريد استعمالها.يمكن الحص 
  تكون أكثر شمواًل، وبخاصة إذا أحسن اختيارها، ألنها توفر معالم رئيسة في دقائق قليلة

 معدودة، بدالً من مالحظتها في ساعات وأيام.
  ،تضفي معنى يندر التوصل إليه باإلسهام المباشر أو المقابلة المباشرة، اللذان يسببان اإلحراج

 خاصة ما يمس بعض النواحي الشخصية لألفراد. وب
   كما أن الوسائط المتعددة تساعد في نشر المعلومات للماليين من البشر الذين لم يتمكنوا بعد

 من استخدام الحاسوب . 
 خصائص الوسائط التعليمية المتعددة:

 (:611: م6336)تتمثل خصائص الوسائط التعليمية المتعددة في اآلتي كما ذكرها إسماعيل 
  الوسائط التعليمية المتعددة  نظام متكامل ال ينفصل عن المنهاج فهو يتضمن محتوى المادة

 التعليمية من مقدمة وأهداف وأفكار ... الخ .
 . الوسائط التعليمية المتعددة تحتاج إلى أجهزة لمعالجة المعلومات ونقلها 
  . الوسائط التعليمية  المتعددة تحتاج إلى برمجيات خاصة إلعدادها 
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  توفر عدة متكاملة ضمن الحاسوب تعطي المستخدم قوة في العمل واالبتكار مما جعل اقتناء
 الحاسوب أمرًا مغريًا .

  تستخدم العروض المختلفة مثل مقاطع الفيديو مع الخرائط أو غيرها يساعد في تقريب المعلومة
 قع.للوا

 .توفر إمكانية تحويل األصوات إلى إشارات رقمية يمكن إضافتها في برامج الحاسوب 
وأهم ما يميز برامج الوسائط المتعددة التفاعلية التي يتيحها ويوفرها جهاز الكمبيوتر، مما يجعل 

 ( من أن استخدام61م: 6336ما ذكر عفانة )كالمتعلم هومحور العملية التعليمية  في التعليم ، 
 :النقاط التالية وتم تحديدها فيالوسائط المتعددة في عملية التعليم له أهمية كبيرة 

  تحقق عنصر التفاعل بحيث يكون هناك تفاعل بين الطالب والمادة التعليمية ،وهذا يساعد علي
منح الطالب درجة كبيرة من الحرية في التعامل مع المادة والتجول داخل البرنامج حسب قدراته 

  .يتحقق التعلم األفضل وبذلك
  ، تتيح الوسائط المتعددة تغذية راجعة متنوعة بحيث يستطيع الطالب تقييم إلجاباته بشكل مستمر

 وفي حالة اإلجابة الخطأ يقوم بتصحيحها مما يؤدي إلي ثبات وتأكيد التعلم .
 الطالب حيث تضم الصوت  تخاطب الوسائط المتعددة أكثر من حاسة فتعمل علي إثارة إهتمام

 والصورة المتحركة والثابتة ممايزيد من التركيز علي المعلومات  المراد توصيلها .
  تحقق الوسائط المتعددة العناية بالفروق الفردية إذ يستطيع أي طالب أن يسير في دراسته

 بالسرعة التي تتيحها له إمكانياته .
 كتشاف ، حيث أن الفضول والرغبة في اإلكتشاف تحقق الوسائط المتعددة التعلم عن طريق اإل

 تحفز القدرة علي التعلم المتجدد .
  تتيح الوسائط المتعددة التعمق والتوسع وزيادة المعلومات عن طريق إضافة معلومات متعلقة

 بالموضوع من خالل النصوص والفيديو والرسوم .
 علي تخزينها في الذاكرة.  تقدم الوسائط المتعددة المعلومة بأكثر من وسيلة مما يساعد 
  تهيف الوسائط المتعددة للمتعلم بيئة تعليمية يقل فيها بدرجة كبيرة عملية التشتت ،وعدم اإلنتباه

 والتي كثيرا ما تحدث أثناء استخدام طرق التدريس العادية .
 . استخدام الوسائط المتعددة في التعليم يؤدي إلي توفير الوقت والجهد 
 تعددة فرص التجريب والمغامرة دون خوف أو رهبة أو التعرض للتوبيخ حيث توفر الوسائط الم

 توفر األمان خاصه في التجارب الخطرة .
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 والمتحركة والرسوم  تحقق الوسائط المتعددة عنصر التكامل بين عناصرها ) النص والصور الثابته
 .الثابتة والمتحركة والصوت ( تتكامل هذه العناصر في إطار واحد لتحقيق األهداف

 استخدامات الوسائط التعليمية المتعددة :
شأن أي وسيط تعليمي آخر، ولكنه وسيط يمكن  -إن الحاسوب ليس مجرد وسيط تعليمي  

يمكن أن يقوم الحاسوب بالعديد من أن يشمل على عدة وسائط أخرى مجتمعة سوًيا، وعليه 
قد يصعب تحقيقها  –باإلضافة إلى القيام بوظائف جديدة   -الوظائف التي تؤديها الوسائط األخرى

 ( من خالل ما يلي: 12-13 م:6336)  صها اسماعيلبأي أسلوب آخر لخ
خالل اتصاالت  (. التعلم من بعد: بما يوفره الحاسوب من إمكانيات عالية في التعامل عن بعد من6

شبكة االتصال سواء كانت شبكة محلية أم موسعة فإنه يساعد على التعلم عن بعد وسهولة 
تراسل وتبادل المعلومات سواء داخل المدرسة أم خارجها وبالتالي يستطيع المتعلم من التعلم في 

 أي وقت شاء ومن أي مكان .
( Micالحاسوب باستخدام أداة اإلدخال )(. المؤثرات الصوتية: حيث يمكن إدخال الصوتيات إلى 6

ومن ثم أجراء عليه العديد من المؤثرات لكي يتالءم مع الموقف التعليمي المناسب ومن ثم 
 عرضه على المتعلم بشكل نقي جذاب .

(. الصور المتحركة والصور الثابتة: حيث يوفر الحاسوب إمكانية تصميم الصور الثابتة والصور 7
 7D-Studioو  FLASH MXمجسمة وذلك بواسطة بعض البرامج مثل المتحركة والصور ال

فضاًل عن إمكانية إضافة المؤثرات المختلفة لتبقي جمااًل ونقاء للصورة كما يمكن عرضها 
مثاًل ليستفيد منها عدد كبير من الطالب في   LCDباستخدام الشاشات الكبيرة باستخدام 

 المواقف التعليمية المختلفة .
نتاج النصوص باستخدام خطوط جميلة  (. النصوص1 : يمكن االستفادة من الحاسوب من تصميم وا 

جدًا يصعب إنتاجها باستخدام األجهزة األخرى كما يمكن االستفادة منه بتخزين كمية هائلة من 
النصوص باستخدام األقراص المدمجة، وتتم االستفادة من هذه التقنية بتخزين موسوعات 

 ضخمة. 
نتاج البرامج التعليمية التي (.  البرمجيا1 ت التعليمية : يمكن االستفادة من الحاسوب من تصميم وا 

توفر للمتعلم كل االمكانات السابقة منت صوت وصورة وحركة ونص من اجل تحسين عملية 
 التعلم . 

 مكونات برامج الوسائط المتعددة : 
 من العناصر اآلتية .( الى ان برامج الوسائط المتعددة تتكون 2م: 6331اشار نوفل )
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   النصText  وهو أكثر الوسائط المتعددة استخداما من خالل عرض النص المكتوب لتوضيح
الصور والرسوم التي تساعد المتعلم في التجول داخل البرنامج سواء عناويين رئيسية أو فرعية 

 أو كلمات هامة أوفقرات ويعرض النص بصور مختلفة حسب أهداف البرنامج.
  الصورImages    والتي تنقسم إلي نوعيين هما : صور ثابته كالصور الفوتوغرافية ، وصور

 متحركة كالفيديو .
  الرسومGraphics    الرسوم (والتي تنقسم إلي نوعين هما : رسوم ثابتة كالرسوم الخطية مثل

ية األبعاد التوضيحية ، واألشكال البيانية والخرائط والكاريكاتير(  ورسوم متحركة كالرسوم ثنائ
 ) المجسمة(.والعروض ثالثية األبعاد 

  الصوتSound  وهومن العناصر الهامة واألساسية في برامج الوسائط المتعددة سواء كان
 تعليق صوتي أو موسيقي ومؤثرات صوتية .

  الواقع اإلفتراضيVirtual Realty   وهي إظهار األشياء وكأنها في عالمها الحقيقي من حيث
 فاعل معهاتجسيدها والت

 االعتبارات التي يجب مراعاتها عند تصميم برمجيات الوسائط التعليمية المتعددة:
 تتمثل هذه االعتبارات كما وردت في العديد من ادبيات الموضوع لخصها إسماعيل  
 ( على النحو التالي:623-632: م6336)  

  بالبرنامج التعليمي .توفير مئات الوسائط المتعددة ال يعني أنه يجب تضمينها جميعًا 
  الهدف من الوسائط التعليمية المتعددة المتوفرة في البرنامج هو توصيل المعلومات إلى

 الطالب بسهولة وسرعة ودقة.
  االبتعاد عن كل ما يشتت انتباه الطالب أثناء دراسته للبرنامج حتى ولو كانت تلك الوسيطة

 جذابة ومقبولة شكاًل.
 لضيق للطالب أثناء العرض .االبتعاد عن كل ما يسبب ا 
  يجب أن تنسجم شاشات البرنامج مع بعضها البعض من حيث الحركة واأللوان والخطوط

 للعناوين والشرح وأزرار التنقل .
 . اختار نوع الخط المناسب لعرض النص التعليمي على الشاشة 
 .اعتمد على التناقض بين لون خلفية الشاشة ولون كتابة النص التعليمي 
 دم اللون للتركيز على بعض الكلمات أو الجمل الهامة والمحورية بالنص .استخ 
 .حدد عدد سطور النص بكل شاشة بحيث يكون متناسبًا 
 . رتب مكونات الشاشة بنظام يتم إتباعه مع كل شاشات البرنامج 
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 . عليك التركيز على جزئية واحدة بكل شاشة لكي يتمكن الطالب من استيعابها 
  األفالم بدقة واالنتهاء منها وتزامن الحركة مع الصوت .حدد توقيت عرض 
  اجعل أماكن األزرار بشاشات البرنامج محددة ثابتة ، مع إعدادها بنوع ولون وحجم الخط

 وحركة واحدة .
  تأكد من ضبط مستوى المؤثرات الصوتية في جميع شاشات البرنامج ، وأنه يمكن للطالب

 التحكم فيه بجميع الشاشات.
 فضل إغالق الصوت عند عرض بعض المعلومات حتى يتمكن الطالب من التركيز من األ

 فيها.
  ال تنجرف نحو مأل البرنامج بالمؤثرات الصوتية حتى وان كانت تضيف متعة على تعلم

 الطالب.
  تحكم في زمن عرض عناصر المعلومات على الشاشة ، من حيث متى تظهر الحركة ومتى

 تنتهي.
 ادرًا على عرض تعليمات البرنامج ، والرجوع للشاشات السابقة يجب أن يكون الطالب ق

 والخروج من البرنامج في أي وقت شاء ذلك.
 دور المعلم في إطار نظام الوسائط التعليمية المتعددة:

 أدبياتيمكن تلخيص دور المعلم في إطار نظام الوسائط المتعددة كما تداولتها العديد من 
 أنالتالية التي يجب  األدوار( م6331عفانة و الخزندار و الكحلوت ) الدراسات السابقة وقد وضح

 يضطلع بها المعلم في تدريسه باستخدام الوسائط المتعددة وهي: 
  تغير دور المعلم من مجرد ملقن أو مصدر للمعلومات إلى موجه ومرشد، ولقد ترتب على ذلك

 مردودات تربوية مهمة منها :
 وجعل المتعلم مستقاًل، مفكًرا، مبدًعا.التأكيد على التعلم الذاتي ، 
 .االهتمام بمشكالت وحاجات الطالب 
  تحول عمل المعلم من االقتصار على إجابة أسئلة الطالب في المعمل إلى إثارة العمل المعملي

 بتقديم أسئلة هادفة مستمرة تفجر قضايا تعليمية جديدة.
 تعليمية األخرى، يهيف له المزيد من إن دور المعلم كمشرف على عرض واستخدام الوسائط ال

الحرية كي يضيف أو يحذف من الوسائط بما يتناسب ومقتضيات الموقف ألتدريسي، أيضا، 
 يكون للمعلم حرية اتخاذ القرار بالنسبة الختيار الوسائط اإلضافية الجديدة.
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  ،بشرط أن أن يقود المعلم المناقشات بينه وبين الطالب على المستويين: الفردي والجمعي
 يراعى ما بين الطالب من فروق فردية.

  أن يكون المعلم ]في ظل الوسائط المتعددة[ بمثابة المحرك الرئيسي للموقف التعليمي. إال أنه
يتميز عن بقية عناصر الموقف التعليمي بدوره الرائد الذي يقوم به، حيث يستعان به في تقويم 

هاتهم، كما يؤخذ رأيه في االعتبار بالنسبة لتحليل االستبيانات الخاصة بتفاعالت الطالب واتجا
مدلوالت النتائج التي تسفر عنها بعض التطبيقات التربوية. أيًضا، تقع على عاتق المعلم 

 مسئولية ترتيب الوسائط التعليمية األخرى داخل النظام نفسه)نظام الوسائط المتعددة(.
  استخدام الوسائط التعليمية المختلفة، كما يجب أن يكون متمكًنا  بإستراتيجيةينبغي أن يلم المعلم

 البصرية من الخامات المتوفرة في البيئة.-من إنتاج بعض الوحدات السمعية
 معوقات استخدام الوسائط التعليمية المتعددة:

نه بالرغم من أن انتشار مفهوم نظم الوسائط التعليمية المتعددة على نطاق واسع في العالم، فإ
(. 667م:6991المستوى التجريبي كما يذكر مينا)  إالعلى تقل إلى الحياة التعليمية بالفعللم يكد ين

حيث تتعدد معوقات استخدام الوسائط المتعددة داخل فصولنا الدراسية وضمن نظامنا التعليمي 
 ومنها :

  تتطلب إمكانيات مادية كثيرة لتوفير المعدات الالزمة مثل كاميرا دجيتالLCD   و جهاز ماسح
 صور .. الخ

 . تتطلب فنيين مختصين في مجال الوسائط التعليمية المتعددة 
 .مكانياته  صعوبة التوفيق بين المعلمين والمتعلمين من جميع ميولهم واتجاهاتهم وا 
 . تحتاج إلى متابعة فنية لصيانة المعدات 
 ة .مساحات التخزين الهائلة التي تحتاجها برامج الوسائط المتعدد 
  لون ومعالج ذا سرعة عالية . 611تتطلب أن يمتلك جهاز الحاسوب كرت عرض ال يقل عن 
  تتطلب أن يحتوي جهاز الحاسوب على بطاقة فيديو وكرت صوت وقارئ أقراص مدمجة 

ُتضفي في تجارب العلوم ويرى الباحث ان استخدام الوسائط التعليمية المتعددة التفاعلية 
العملية التعليمية  فهدااألالحيوية والفعالية للتدريس وتنشيط العمليات المعرفية للمتعلم ، وتحقيق 

ما تم توظيفها بالمواقف التعليمية  إذاو  إلعدادهاما تم مراعاة المعايير التقنية  إذابكفاءة وفاعلية ، 
معايير  إلىلتفاعلية، ولكنها تحتاج جزء من الوسائط المتعددة االمحاكاة المناسبة، وتعتبر تقنية 
 . تشترك معها بالمكونات  يلك التفاعل بأدواتوربطها  إنتاجهاخاصة بها من حيث 
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 برامج المعامل االفتراضية:البرمجيات و 
برررامج المعامررل االفتراضررية هرري برررامج حاسررب آلرري يسررتطيع المسررتخدم مررن خاللهررا تطبيررق أي 

 Martinez,et al.,2003,347م ومرارتينز وآخررون، 6331تجربرة عمليرة، ويشرير كرل مرن )عبراس 
( علررى أن Yaron,et al.,2005خرررون ، ويررارون واWoodfield, et al.,2003,1673ودفيليررد 

سررائط متعررددة يمكررن اسررتخدامها مررن خررالل الحاسررب اآللرري مباشرررة بتحميلهررا هررذه البرررامج برمجيررات وو 
على الحاسب الشخصي باستخدام الويندوز أو استخدامها من خالل شبكة اإلنترنرت، وهري بررامج فري 

 الغالب ذاتية التشغيل وال تحتاج لبرامج تشغيل.
لرى اليسرار منهرا جميرع وتتكون هذه البرامج مرن شاشرة رئيسرية يرتم مرن خاللهرا إجرراء التجرارب  وا 

األدوات واألجهرزة والمرواد الالزمررة إلجرراء التجررارب فري أي فرررع مرن فررروع العلروم، وفرري أعلرى الشاشررة 
 يوجد مجموعة من اإليقونات الخاصة ببعض الخدمات واألوامر والتعليمات الخاصة بالبرامج.

لهواء والمراء، واألوسراط المعتمرة كما تتميز البرامج بوجود أوساط مختلفة إلجراء التجارب كالفراغ وا
ووجرررود مصرررادر متنوعرررة إلصررردار جميرررع أنرررواع الموجرررات والتررررددات وكرررذلك أوسررراط مختلفرررة أحاديرررة 
وثنائيرررة البعرررد، كمرررا أن البررررامج مرررزودة بعررردد كبيرررر مرررن التجرررارب الجررراهزة )مسررربقة اإلعرررداد( كنمررراذج 

االفتراضرررية وسررريلة تعليميرررة مهمرررة يعتبرررر اسرررتخدام المعامرررل و  تغطررري تجرررارب فرررروع العلررروم المختلفرررة.
الترري تقرردمها  وخاصررة فرري الواليررات المتحرردة األمريكيررة وفرري بعررض دول أوروبررا نظررًرا للميررزات العديرردة

فالمعامررل االفتراضررية تتميررز بميررزات عديرردة ترردعو إلررى التأكيررد  هررذه التقنيررة فرري مجررال التربيررة والتعلرريم.
بوي مهم في تدريس المواد العلميرة وفري إثرراء الجوانرب على أهميتها وضرورة قبولها وتبنيها كتغيير تر 

 العملية.
 (Computer Simulationرابعًا: المحاكاة الحاسوبية )

إن ظهور تطبيقات حديثة للحاسوب نتيجرة للثرورة المعرفيرة الهائلرة والمتمثلرة فري توظيفهرا للتقنيرة 
خصوًصررا، قررد أدى برردوره إلررى  الحديثررة بكافررة صررورها فرري مجرراالت المعرفررة عامررة وفرري مجررال التعلرريم

بروز اتجاهات وطرق تدريس حديثة تعتمرد اعتمراًدا كبيرًرا علرى الحاسروب وتطبيقاتره، ومرن هرذه الطررق 
( وأصررربح نمرررط الرررتعلم والتعلررريم Simulation Modeالتررري بررررزت علرررى السرررطح طريقرررة المحاكررراة )

( واحررًدا Computer- based Instructional Simulationبالمحاكراة القائمرة علررى الحاسروب )
مررررن أقرررروى التطبيقررررات، حيررررث تتطلررررب هررررذه البرررررامج مررررن المررررتعلم أن يحلررررل ويجررررري عمليررررات التكامررررل 
والتركيررب ويطبرررق المعرفرررة األساسرررية فرري مواجهرررة مشررركالت معقررردة، وهرري أنشرررطة تعليميرررة ال تحتويهرررا 

مرتعلم بردائل حقيقيررة عرادة مواقرف الرتعلم العررادي فري المردارس، حيررث نجرد أن هرذه االسرتراتيجية ترروفر لل
لخبرررات طبيعيررة ال يمكررن اسررتخدامها لحاجتهررا إلررى الكثيررر مررن الوقررت والتكلفررة أو لخطورتهررا، كمررا أن 
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اسرررتخدام هرررذا الرررنمط فررري التعلررريم والرررتعلم يررروفر موقًفرررا نموذجًيرررا يقلرررد بعرررض مظررراهر الموقرررف الحقيقررري 
 (.613م:6331ومشكلة تعتمد في حلها على استخدام هذا النموذج )الفار، 

 مفهوم المحاكاة الحاسوبية:
( بأنهررررا : "عمليررررة تقليررررد محكررررم لسررررلوك أو موقررررف أو ظرررراهرة أو 69 : م6331يعرفهررررا القرنرررري )

عطراء هررذا النمرروذج بعرض المتغيرررات ومحاولررة  لنظرام حقيقرري مرن خررالل إنشرراء نمروذج لررذلك النظررام وا 
التنبرؤ بسررلوك هررذا النظررام نتيجررة لهررذه المتغيرررات، وتتطلرب عمليررة المحاكرراة وجررود نظررام حقيقرري مررادي 

 يكية والمرونة ويسير وفق قواعد محددة بطريقة تمثيلية". نظري أو واقعي، يتصف بالدينام
( بأنهررا :"عمليررة تمثيررل أو إنشرراء مجموعررة مررن المواقررف تمثررياًل أو 3: م6331ويعرفهررا الموسررى )

 تقليًدا ألحداث من واقع الحياة، حتى يتيسر عرضها والتعمق فيها الستكشاف أسرارها".
جررراء بعررض ( بأنهررا: Shannon,1998ويعرفهررا شررانون ) "عمليررة تصررميم نمرروذج لنظررام حقيقرري وا 

 ".  التجارب على هذا النظام بغرض فهم سلوك هذا النظام وتقويم جميع مراحله
م فيهرا اسرتخدام تطبيقرات الحاسروب وتجهيزاتره تويرى الباحث أن المحاكاة الحاسوبية هري عمليرة ير

يكررون هررذا المثيررل قريًبررا إلررى  لتمثيررل الواقررع الحقيقرري بغرررض فهررم ظرراهرة مررا أو موضرروع معررين بحيررث
درجرررة كبيررررة مرررن الظررراهرة الواقعيرررة الحقيقيرررة لكرررن دون التعررررض لألخطرررار وبأقرررل جهرررد ممكرررن وبدقرررة 

 شديدة جًدا.
 أنواع وأنماط المحاكاة الحاسوبية:

التي تناولت أنماط المحاكاة الحاسوبية فري األدبيرات المختلفرة، إال أن الباحرث  راءلقد تعددت اآل
أبسرررط التقسررريمات التررري تبرررين أنرررواع المحاكررراة الحاسررروبية هررري مرررا ذكرررره كرررل مرررن )الفرررار،  يررررى أن مرررن

( ، إذ حرررررددا أربعرررررة أنمررررراط )أنرررررواع( للمحاكررررراة الحاسررررروبية، 99م:6331)الموسررررى، ؛( 671م:6331
 وهي:
(: وتتعلرق بمعالجرة أشرياء فيزيائيرة ماديرة بغررض  Physical Simulationمحاكراة فيزيائيرة ) -

لتعررررررف علرررررى طبيعتهرررررا ومرررررن أمثلرررررة ذلرررررك تررررردريب قائررررردي الطرررررائرات المدنيرررررة اسرررررتخدمها أو ا
 والعسكرية.

وهنرا يكرون للمرتعلم دور أساسري فري  (Situational Simulation)محاكراة وضرعية موقعيرة   -
 السيناريو أو مادة العرض أي أن دوره إيجابًيا فاعاًل على عكس النوعين السابقين.

(: وفرري هررذا النرروع فررإن المررتعلم لرريس لرره أي دور، Process Simulationمحاكرراة معالجررة ) -
 .  لكنه يعتبر مراقًبا خارجًيا يالحظ ويتخيل ويربط العالقات 
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 خصائص برامج المحاكاة الحاسوبية الجيدة:
 ( في النقاط التالية:92م:6331حددها الموسى )

اإليجابيررة فرري  تقرردم سلسررلة مررن األحررداث الواضررحة للمررتعلم، والترري تترريح لرره الفرصررة للمشرراركة -
 أحداث البرنامج.

 تقدم للمتعلم العديد من االختبارات التي تناسبه. -

 تستعين بالصوت، والصور، والرسوم الثابتة والمتحركة الواضحة والدقيقة. -

 توجه المتعلم التوجيه السليم لدراسة تعتمد على تحكم المتعلم في بيئة التعلم. -

يلجأ إليها المتعلم لتساعده في فهرم الموضروع محرل توفر قاعدة كبيرة من المعلومات يمكن أن  -
 الدراسة.

تمكرررن بررررامج المحاكررراة الحاسررروبية مرررن اسرررتيعاب الحقرررائق واألفكرررار والمشررراعر، وهررري الطريقرررة  -
 األكثر فعالية لتحقيق األهداف التعليمية المؤثرة بواسطة الحاسوب.

 نماذج تصميم المحاكاة الحاسوبية:
ن تصرررميم بررررامج المحاكررراة الحاسررروبية مرررن خرررالل عررردة نمرررراذج م( أنررره يمكررر6331ذكرررر القرنررري )

( الررذي أبرررز وجررود نمطررين رئيسرريين لنمرراذج Cryer,1987,P51-53للتصررميم منهررا نمرروذج كرايررر )
 تصميم المحاكاة الحاسوبية وهما: 

حيث يقوم هذا النموذج على اإلجابة عرن أربعرة تسراؤالت  :Liner Models النماذج الخطية (4
 هي:
 رض التعليمي من هذا البرنامج؟ما الغ -أ
 ما الخبرات التعليمية الواجب توافرها في البرنامج؟ -ب

 كيف يمكن تنظيم هذه الخبرات؟ -ج
 كيف يمكن التأكد من تحقيق هذه األهداف؟ -د

ومن خالل اإلجابة عن تلك التساؤالت نحصل على نموذج التصميم الخطري الرذي يمثرل 
 التالي:( 6)في الشكل 

 
 
 

 (6شكل رقم )
 liner Modelالنموذج الخطي   (Cryer)نموذج 

 األهداف
Objective

s 

 خبرات التعليم
Learning 

Experiences 

 التنظيم
Organiza

tion 

 التقويم
Evaluatio

n 
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  Inter-Relating Model( النموذج متداخل العالقات 6
يكررون هنرراك عالقررة متبادلررة بررين عناصررر  وفرري هررذا النمرروذج يبرردأ التصررميم مررن أي مكرران بحيررث

 :(6)البرنامج.. وذلك يمكن تمثيله في الشكل التالي
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6شكل رقم )                                      
 (Cryer)نموذج ( 6شكل )

 Inter-Relating Modelالنموذج متداخل العالقات 
وتتمثرل العالقررات المتبادلررة عرن طريررق أسررهم مزدوجرة الرررؤوس وهررذا يعنري أن مصررمم البرنررامج ال 
يسرررررررتطيع اتخرررررررراذ قرررررررررار بشررررررررأن أحررررررررد العناصررررررررر بمعرررررررزل عررررررررن العناصررررررررر األخرررررررررى فرررررررري النمرررررررروذج 

 (.73-69م:6331)القرني،
 العلوم:ب عمليةالتجارب التوظيف المحاكاة الحاسوبية في 

( فررري إشرررارته إلرررى اسرررتخدام الحاسررروب كمختبرررر تعليمررري، أنررره يمكرررن 613م:6336)سرررالمة  أورد   
 استخدامه كمختبر علمي من خالل نمط المحاكاة كاآلتي:

 استخدام الحاسوب كوسيلة إلجراء التجارب المختلفة، طالما توافرت برامج تربوية جيدة تالئم ذلك. (6

 حالة تعذر إجرائها في المختبرات التقدليدية.إجراء العديد من التجارب من خالل الحاسوب في  (6

إجررررراء التجررررارب الترررري تتطلررررب الررررتحكم فرررري كثيررررر مررررن المتغيرررررات ومعرفررررة أر ذلررررك علررررى الموقررررف  (7
 التجريبي مثل التجارب الباهظة التكاليف والخطرة.

( إلرررى أن معلمررري العلررروم قرررد يعمررردوا أحياًنرررا إلرررى 711م:6331وقرررد أشرررار الشرررهراني والسرررعيد )
برامج المحاكاة الحاسوبية كوسيلة بديلة عن المعمل فري الحراالت التري ال يمكرن الرتعلم فيهرا استخدام 

 من خالل الخبرة المباشرة ومنها:

 

 األهداف

 طرائق التدريس 
 

 المحتوى

 التقويم
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   بعض التجارب المعقدة التري تحتراج إلرى وقرت طويرل إلنجازهرا، حيرث تعمرل المحاكراة علرى تيسرير
إعطررراء الفرصرررة لتررروفير بعرررض هرررذه الحررراالت وجعلهرررا مفهومرررة للطرررالب بسرررهولة، كمرررا يعمرررل علرررى 

 الوقت.

  عمليررة المكلفرة مرن الناحيررة الماديرة، حيرث يمكررن مرن خرالل المحاكرراة بعرض التجرارب والنشراطات ال
 تمثيل الواقع وبتكاليف قليلة.

   خطرورة إجرراء بعرض التجرارب أمرام الطرالب مثرل بعرض التفراعالت الكيميائيرة والنوويرة أو التعامررل
 الحيوانات السامة أو المفترسة.مع المواد المشعة أو مع 

 معوقات وعيوب استخدام المحاكاة الحاسوبية
تلعررب المحاكرراة الحاسرروبية دوًرا مهًمررا فرري ترردريس العلرروم وفررق مررا تمررت اإلشررارة إليرره آنًفررا، إال أن 

هررر( 6167م( و الموسرى )6993هرذه التقنيرة تكتنفهررا العديرد مرن العيرروب والمعوقرات فقرد أشررار أحمرد )
مررن العيرروب والمعوقررات الترري تواجرره المسررتخدمين لهررذه التقنيررة، ويمكررن إجمالهررا فرري النقرراط إلررى جملررة 

 التالية:
 تحتاج إلى وقت طويل لعمليتي التخطيط والبرمجة لتصحب فعالة ومؤثرة. (6

 واعية. علم ذو قدرة تنظيمية عالية وقياديةتتطلب وجود م (6

ين فررري علررم الرررنفس والمنررراهج تحترراج إلرررى فريرررق عمررل مرررن المعلمرررين والمبرررمجين والمتخصصررر (7
 وطرق التدريس.

م( إلررى وجرررود العديررد مرررن المعوقررات التررري تحرررول 6332م( و الجررروير )6337وقررد أشرررار توفيررق )
 دون توظيف هذه التقنية بالشكل المطلوب ومنها:

 غياب التحديد الدقيق لألهداف التعليمية والتدريبية. -

 التعليمية والتدريبية. عدم وجود خطة محددة وواضحة لتوظيفها في المواقف -

 عدم توفر المعلومات الالزمة لكيفية استخدامها في التعليم والتدريب. -

 عملية.فر الموارد المالية للتجهيزات العدم تو  -

 عدم توفر المعلمين المدربين والقادرين على توظيف هذه التقنية. -

بأهميتهررا فرري النظررام  غيرراب القناعررات الكافيررة لرردى معظررم صررانعي القرررار فرري اإلدارات التربويررة -
 التعليمي.

عدم مالءمة برامج المحاكاة التعليمية الجاهزة والمتروفرة باللغرات األجنبيرة مرع المنراهج المعمرول  -
 بها في المدارس العربية.
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 Virtual Labالمعمل االفتراضي المبحث الثالث: 
 تمهيد:

ان التعامل الحي مع االشياء هو اقصر الطرائق لتعلمها ،ولما كان العمل الواقعي يصعب تحقيقة 
فقد ابتكر الواقع  التجارب الكيميائية بعض عمول بها فيممباشرة السباب كثيرة مثل خطورة المواد ال

ح للمشاهد االفتراضي اوالتخيلي الذي يعتبر نموذج عقلي ينشئة االنسان ممثاًل للواقع حيث يسم
)المستخدم( مشاهدة البيئة من أي نقطة ومن جميع الزوايا والتفاعل أساسي مع االشياء التي تكون 

 (639م،6339البيئة )المخزومي ،
 :مفهوم المعمل االفتراضي 

تعرف المعامل االفتراضية بأنها بيئة منفتحة يتم من خاللها محاكاة مختبر العلوم الحقيقي  
الجانب العملي بالجانب النظري، ويتم من خالله تدريس مهارات التفكير، ويكون لدى والقيام بربط 

الطالب مطلق الحرية في اتخاذ القرارات بأنفسهم دون أن يكون لذلك أي آثار سلبية 
(Woodfield,et al.2004) . كما تعرف بأنها بيئة تعلم وتعليم افتراضية تستهدف تنمية مهارات

لطالب وتقع هذه البيئة على أحد المواقع في شبكة االنترنت وينضوي هذا العمل المخبري لدى ا
الموقع عادة على صفحة رئيسية ولها عدد من الروابط أو األيقونات )األدوات( المتعلقة باألنشطة 

 (611 م :6331. )زيتون،المختبرية وانجازاتها وتقويمها
فتراضية تمثل أحد المستحدثات ( إلى أن المعامل اال(Alexiou,C.& et al. 2008ويشير  

التكنولوجية التي ظهرت في الفترة األخيرة والتي تعد امتدادا ألنظمة المحاكاة اإللكترونية ، فهي 
المعامل الحقيقية. كما تحاكي المعامل الحقيقية ويمكن الحصول منها على نتائج مشابهة لنتائج 

ة تحتوى على أجهزة كمبيوتر ذات سرعة ( بأنها مختبرات علمية رقميم6332 )المناعي يعرفها 
وطاقة تخزين وبرمجيات علمية مناسبة ووسائل االتصال بالشبكة العالمية، تمكن المعلم من القيام 
بالتجارب العلمية الرقمية وتكرارها ومشاهدة التفاعالت والنتائج بدون التعرض ألدنى مخاطرة وبأقل 

 جهد وتكلفة ممكنة.
تعليم وتعلم الكترونية افتراضية يتم من خاللها محاكاة مختبرات ومعامل كما تعرف بأنها بيئات  

العلوم الحقيقية وذلك بتطبيق التجارب العملية بشكل افتراضي يحاكي التطبيق الحقيقي وتكون 
متاحة لالستخدام من خالل األقراص المدمجة أو من خرررررالل موقع على شبكة االنترنت)الراضي، 

 ( . 19: م 6331نقاًل عن وودفيلد، م 6332
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( بقوله: "هو برنامج تفاعلي يحتوي على أدوات لمعمل الكيمياء 69 :م6337وعرفها الهدهود ) 
واألحياء والفيزياء والرياضيات إلجراء التفاعالت الكيميائية، والفيزيائية، كما يمكنه رسم جداول 

 والتكاملية عن طريق برامج رياضية ملحقة به". للنتائج وأخرى رياضية لتحليل المعادالت التفاضلية 
( بأنه عبارة عن "بيئة تفاعلية Mercer,et al,1990,149بينما يعرفه ميرسير وآخرون ) 

تهدف إلى إجراء وتنفيذ التجارب شكل يحاكي التجربة الواقعية فهو بمثابة حقل للتجريب المعملي 
 خاضعة للمجال الذي يتم محاكاته".ويشتمل المعمل االفتراضي على برامج محاكاة 

ومن خالل ما توصلت إليه األدبيات التربوية والبحوث والدراسات في هذا المجال يعرف  
الباحث المعامل االفتراضية: بأنها بيئات تعليم وتعلم إلكترونية افتراضية يتم من خاللها محاكاة 

ملية بشكل افتراضي يحاكي التطبيق مختبرات ومعامل العلوم الحقيقية وذلك بتطبيق التجارب الع
الحقيقي، وتكون متاحة لالستخدام من خالل األقراص المدمجة أو من خالل موقع على شبكة 

جراء وعرض التجارب ال ذات مواصفات تقنية عالية في الحاسبات اآللية اإلنترنت. عملية للتدريس وا 
تفاعلية بينهما وتنمية العمل الجماعي بين  وتكرارها وتسهيل االتصال بين المعلم والمتعلم وتهيئة بيئة

 الطالب.
 أهمية المعامل االفتراضية:

( إلى أن المعامل االفتراضية تعتبر الركيزة األساسية في التعليم 67م:6331ويؤكد البياتي ) 
اإللكتروني في المجال العملي والتطبيقي، فالمعمل االفتراضي يعتبر من أحد مستحدثات التكنولوجيا 

يثة والتي تعتبر امتداًدا لتطور أنظمة المحاكاة اإللكترونية، فالمعمل االفتراضي يحاكي على الحد
نحو كبير المعمل الحقيقي مع وظائفه وأحداثه، ويتم من خالله الحصول على نتائج مشابهة لنتائج 

 المعمل الحقيقي.
فتراضية لها ( إلى أن المعامل االMartinez,eatl,2003,346ويشير مارتينز وآخرون ) 

عالقة بتطبيقات الحاسب في تدريس مواد العلوم وذلك الستخدامها في معالجة كم هائل من 
المشاكل التي تواجه تدريس العلوم بوجه عام، كما يؤكد على أن استخدام نظام المحاكاة تكمن 

ا أن نظام أهميته في إمكانية محاكاة التجارب الخطرة والتجارب التي تحتاج إلى أجهزة معقدة، كم
المحاكاة يمكنه التغلب على كل هذه الصعوبات بل وتقديمها في شكل مثالي يحاكي الواقع دون أي 

 .مشاكل في عملية إجرائها
فيعتبر نظام المعامل االفتراضية من األنظمة المهمة ذات الفائدة الجلية إذ يتميز مقارنة   

بالوسائل التعليمية األخرى باستخدامه للمحاكاة للظواهر العالمية حيث يتمكن الطالب من إيجاد 
أهم الحلول ألي مشكلة تواجهه في أي تجربة، كما أن التجارب وعملية محاكاتها تعتبر واحدة من 
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المميزات لتطبيق نظام الحاسب في تدريس العلوم ويتميز المعمل االفتراضي بعدم وجود معمل فعلي 
محدد بجدران وسقف ولكن يمكن في بعض األحيان االستعانة بمختبر تقليدي مع تحويرات مناسبة 

 (.67:م6331فيه لزيادة فعاليته )البياتي،
لجامعات ومراكز البحوث العلمية أهمية المعامل ولقد أثبتت التجارب العالمية للعديد من ا  

االفتراضية في التعليم والبحوث، ومن المهم جًدا وخاصة للدول النامية تعاون مؤسسات أكاديمية 
وبحثية ومؤسسات التدريب المهني الصناعية لبناء معامل افتراضية عالية الجود وذات مردود علمي 

 (.17م:6331لباحثين )البياتي، ريجين واوتقني يساهم في رفع مستوى الخ
(؛ )صبري، توفيق، 711م:6331 )الشهراني والسعيد في هذا المجال يؤكد كال منو  

( أن معلمي العلوم  بحاجة إلى استخدام برامج المحاكاة كوسيلة بديلة عن 672-673م:6331
 المعمل في الحاالت التي ال يمكن التعلم فيها من خالل الخبرة المباشرة ومنها:

بعرض التجرارب المعقرردة التري تحترراج إلرى وقررت طويرل إلنجازهررا، حيرث تعمررل المحاكراة علررى   -
بسرهولة كمرا يعمرل علرى إعطراء الفرصرة  للطرالبتيسير بعض هذه الحاالت وجعلها مفهومة 

 لتوفير الوقت.

عمليرررة المكلفرررة مرررن الناحيرررة الماديرررة، حيرررث يمكرررن مرررن خرررالل ال بعرررض التجرررارب والنشررراطات -
 ل الواقع وبتكاليف قليلة.المحاكاة تمثي

مثرررل بعرررض التفررراعالت الكيميائيرررة والنوويرررة أو  الطرررالبخطرررورة إجرررراء بعرررض التجرررارب أمرررام  -
 التعامل مع المواد المشعة أو مع الحيوانات السامة أو المفترسة.

، فكرل مررا تحلرم بتحقيقرره يتحقرق حيرث ترررى المعلومرات تتحرررك يحقرق الخيرال التعليمرري للطالرب -
 داخلها.أمامها وتعيش ب

 يقدم التعليم بصورة جذابة تحتوي على المتعة والتسلية واإلثارة ومعايشة المعلومة. -

 رغبة في التعليم، ودافعية لممارسة المعلومات ومشاهدتها. الطالبيوجد لدى  -

 :ومميزاتها استخدامات المعامل االفتراضية
( إلى أنه يمكن أن يحاكي المعمل االفتراضي المعمل المعتاد في 611م: 6331أشار زيتون )

نواحي أخرى منها: أن بعض المعامل االفتراضية،  على شبكة اإلنترنت،  تدار بواسطة معلم عن 
بعد تتواصل مع الطالب،  ويتابع أدائه وتصدير التوجيهات والتعليمات إليهم بواسطة أدوات 

)مثل: البريد اإللكتروني، المحادثة( ومنها أن بعضها يسمح بتعاون الطالب وتشاركهم ،   االتصال
عبر شبكة اإلنترنت  بإجراء أنشطة معملية مشتركة. هذا ويمكن أن يستخدم المعمل االفتراضي 

عد بدياًل تامًا عن المعمل المعتاد كأحد بيئات التعلم عن بعد، إال أنه يمكن أن يستخدم أيًضا كمسا
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هر: 6169للمعمل المعتاد في حاالت عدة منها وردت بأدبيات الموضوع لدى كال من )الراضي،
 ( وهي:76م :6331( و)البياتي، 666م:6339(، )الصفدي،11-11
رسرة األنشرطة تمكن مرن حضرور حصرص المعمرل المعتراد لمماالرذي لرم ير للطالبإتاحة الفرصة  -

 من خالل المعمل االفتراضي. عملية التي فاتتهال

عمليرة فري المعمرل المعتراد مرن تمكن مرن اسرتكمال األنشرطة الإتاحة الفرصرة للطالرب الرذي  لرم ير -
 استكمالها عن طريق المعمل االفتراضي.

 البيت. عملية في من إنجاز بعض التكليفات ال الطالبيمكن  -

خاصرة تلرك التري تتسررم  للعمرل االفتراضري فري توضريح وعرررض بعرض التجرارب اسرتخدام المعلرم -
 .  بالخطورة أو ارتفاع التكلفة أو التي تستغرق إجراؤها وقتًا طويالً 

 في المعمل التقليدي. طالبقضيه التقليل وقت التعلم الذي ي -

إجراء تجارب يصعب إجراؤها في المعمل التقليدي كونها خطررة أو مكلفرة مادًيرا أو التري يتطلرب  -
 التقليدي.إجراءها وقتًا طوياًل في المعمل 

 تناسبهم . المعملي بالسرعة والكيفية التي  للطالب عن أدائهمتقديم التغذية الراجعة المناسبة  -

ثارة بالنسبة للطالب.جعل الجوانب العملية أ -  كثر متعة وا 

فررري أي عمليررة فرري أي وقررت و أداء األنشررطة ال مرونررة االسررتخدام مررن قبررل الطالررب حيرررث يمكنرره -
 .يام باألنشطة العملية التي فاتتهمن الق يتمكن الطالبمكان وبأي سرعة، وبالتالي 

 المادية قد تكون أقل من التكلفة المادية للمعامل التقليدية. تكلفته -

 .انية وسهولة متابعة إنجاز الطالب وتوجيههإمك -

احتررواء برررامج المعامررل االفتراضررية علررى أدوات تسرراعد علررى دعررم التجربررة مثررل الرسرروم البيانيررة  -
 التحليل.والمتحركة و 

هنرررراك العديررررد مررررن األجهررررزة الترررري يصررررعب توفيرهررررا فرررري المعامررررل الحقيقيررررة لخطورتهررررا وتكلفتهررررا  -
 .الباهظة 

بمراجعررة عرردد كبيررر مررن تجررارب  مكررن خررالل المعامررل االفتراضررية أن يقرروم المعلررم أو الطالرربي -
 المنهج في وقت قصير وبدون تكلفة. 

لتعرررررف علررررى التركيبرررررات الصررررغيرة جرررررًدا مرررررن ا المعامررررل االفتراضررررية تمكرررررن المعلررررم أو الطالررررب -
 كالتركيب الذري وحركة اإللكترونات، والتراكيب الكبيرة جًدا كحركة األفالك واألجرام السماوية.

ريررده مررن تجررارب إضررافية غيررر موجررودة المعامررل االفتراضررية ترروفر للطالررب إمكانيررة تصررميم مررا ي -
 الخاص. به ومن تصميمه نهج الدراسي، بحيث يكون لكل طالب مكتبة تجارب خاصةبالم
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 معوقات استخدام المعامل االفتراضية
( إلى مجموعة مرن السرلبيات والمعوقرات التري قرد تحرد مرن 611-611م:6331) لقد أشار زيتون

 استخدام هذه التقنية وتتمثل في اآلتي:
أنها تتطلب أجهرزة حاسرب آلري ومعردات ذات مواصرفات خاصرة لتمثيرل الظرواهر المعقردة بشركل  -

 واضح.

نتاجها يحتاج إلى فريق عمل متخصص من خبراء في الحاسرب اآللري والمنراهج  - أن تصميمها وا 
 وعلم النفس ومن متخصصين في فروع العلوم المختلفة.

أن المختبررات االفتراضرية التري تعتمرد اللغرة العربيرة كلغرة للشررح والتوضريح ال ترزال نرادرة وقليلررة  -
 جًدا.

 والمعلمين والطالب. نقص التفاعل الحقيقي مع األجهزة واألدوات والمواد  -

من التقنيرة وذلرك مرن خرالل التركيرز علرى التردريس  التقنية يحتاج إلى تهيئة الطالبتطبيق هذه  -
 بواسطة الحاسب اآللي بشكل تطبيقي عملي بعيًدا عن الجوانب النظرية.

عرررررة أخرررررى مرررررن المعوقرررررات السرررررتخدام المعامرررررل ( إلرررررى مجمو Norrie,1997,62-63ويشررررير نررررروري )
 االفتراضية وتتمثل في:

ات الفعليررررة فرررري تعلرررريم هي اسررررتخدام المعررررديضرررراً أقررررد يكررررون مررررن الصررررعب القررررول بررررأن الحاسررررب  -
 عملية.المهارات ال

مهررررارات االتصررررال والعمررررل الجمرررراعي مررررن خررررالل المحاكرررراة لررررن تنررررافس المهررررارات االجتماعيررررة  -
 .المكتسبة من التجربة الحقيقية

المحاكرررراة تقررررديم تجربررررة تعليميررررة ضررررعيفة فرررري األهررررداف العمليررررة والعاطفيررررة مقارنررررة باألهررررداف  -
 المعرفية.

مرررن المسرررتحيل تأسررريس معمرررل افتراضررري يتضرررمن كرررل اإلمكانرررات التررري يحتاجهرررا الطرررالب فررري  -
 المعمل الحقيقي.

مرررن المحتمرررل انحصرررار عمررررل الطرررالب فررري التجرررارب المحررررددة المبرمجرررة فررري برنرررامج المعمررررل  -
 االفتراضي فقط.

 مبادئ ينبغي مراعاتها عند استخدام المعمل االفتراضي
أن هنررراك خمرررس خطررروات أساسرررية وهامرررة يجرررب أن  ( 619:  6331)الموسرررى والمبرررارك يررررى     

 تتبع لضمان نجاح التعليم باستخدام هذه التقنية، وهذه الخطوات هي:
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القردرة علرى  أن يكرون لردى المشراركين الفروري يجربلنجراح التعلريم حيث أنه  التواصل مع التقنية: (4
عليهرا، وذلرك حترى ال تحردث أيرة  ق هذه الوسائل بسهولة ويسر، وأنهرم معتراديناالتصال عن طري

 مشكالت أو إحساس بالغربة مع هذه التطورات.
: ال برررررد أن تكرررررون التوجيهرررررات واإلجرررررراءات غيرررررر مقيررررردة، فالتوجيهرررررات اإلجدددددراءات والتوجيهدددددات  (3

 المشاركين.إلى إيجاد عقبات في أثناء الحوار والنقاش مما يؤدي إلى تحفظ الصارمة جًدا تؤدي 

ثررررا: المشددداركة  (2 ء النقررراش وتبرررادل تعرررد المشرراركة مرررن األشرررياء األساسرررية لنجررراح التعلرريم الفررروري، وا 
 آراءهم ومالحظاتهم. على إبداء  الطالبطرح األسئلة التي تحفز  المعرفة فالمعلم عليه

: الجهود المشتركة بين الطالب تساهم في إنجاز مسرتوى أعلرى مرن المعرفرة، لرذا التعليم المشترك (1
 يجب أن يكون هناك تفاعل بين الطالب بعضهم مع بعض ومع المعلم. 

 : سواء التقويم الذاتي او تبادل عملية التقويم بين الطالب.  التقويم (1
 مطالب استخدام المعامل االفتراضية

 عند استخدام المعامل االفتراضية لمأواًل: المطالب الفنية للمع
وسررريلة مرررن الوسرررائل التررري يلجرررأ إليهرررا المعلرررم   تقنيرررة الواقرررع االفتراضررري القرررائم علرررىالتعلررريم ُيعرررد  

 المرررررادةعرررررض  تسرررراعده فرررريبرمجيررررات خاصررررة بالمعامرررررل االفتراضررررية، باسررررتخدامه  لتحقيررررق أهدافرررره
زيررادة الرروعي المهنرري حررول أهميررة اسررتخدام التقنيررة فرري ، ويتطلررب ذلررك التعليميررة بصررورة أكثررر فاعليررة 

أثنرراء الخدمررة حررول المعامررل  المعلمررينزيررادة ترردريب ، و مجررال العلرروم والمعامررل، عررن طريررق الرردورات 
بعرررررض  إلررررى ( 13هررررر:6169) الشررررهراني( . وأشررررار 691-691م:6339، المخزومرررري)االفتراضررررية 

 تشمل:  للمعلم  المواصفات والخصائص
 جاح التعليم االفتراضي وبنتائجه.االقتناع بن -

 الخبرة العملية بالقضايا المتصلة بموضوعات المنهج. -

 إجادة فن االتصال اإلنساني وقدرته على تكوين عالقات جيدة مع طالبه. -

 إجادة استخدام الحاسب اآللي وشبكة اإلنترنت. -

 القدرة على التدريس واستخدام تقنيات التعليم الحديثة. -

ن خالل الوسرائط اإللكترونيرة، مثرل البريرد اإللكترونري، عمليات تقويم الطالب م أن ُيجيد المعلم -
 .   ُيقدم لهم التغذية الراجعة عن مستواهمومواقع اإلنترنت، والبرامج الكمبيوترية، ومن ثم 

مراجعرة البرمجيرات التعليميرة من  ( أنه ال بد على المعلم671-776 :م6336) الفار ويضيف 
عمرل لتري يتعررف علرى الكيفيرة افي عمليتي التعليم والتعلم حتى ُيصبح على ألفة بهرا، وي التي تستخدم

والتعررررف علرررى االسرررتخدامات لررربعض مفررراتيح لوحرررة  خرررالل قرررراءة التعليمرررات الخاصرررة بررره،  بهرررا، مرررن
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مفرراتيح الحاسررروب. ويتطلررب األمرررر اإلطررالع بعنايرررة ودقررة علرررى أدلررة التشرررغيل الخاصررة بالبرمجيرررات، 
أنررره علرررى ( 699-692: م6336 ) وأضررراف سرررالمة، وأبرررو ريرررا. ليمرررات الخاصرررة بتشرررغيلهاوفهرررم التع

القدرة الكافية من المعرفة بطرق اسرتعمال الحاسروب كوسريلة سرمعية بصررية فري  المعلم أن يكون لديه
القردرة  ة للرتعلم. وأن يكرون لديره اإللمام بطررق إثرارة الدافعير ريس الصفي، كما يجب أن يكون لديهالتد
علررررى تحديررررد مراحررررل معالجررررة  ة لحررررل المشرررركالت. باإلضررررافة لقدرتررررهى اسررررتخدام الحاسرررروب كررررأداعلرررر

 البيانات.
 ثانيًا: المطالب التقنية في المعامل االفتراضية:

( أن المعامررل الفتراضررية هرري الركيررزة 67م:6331 ) البيرراتي ( و617م: 6331) زيتررون يؤكررد 
األساسية في التعليم اإللكتروني في المجال العملي والتطبيقري فهري بيئرات ومعامرل إلكترونيرة يرتم مرن 

بممارسررة  وظررائف واألحررداث الترري يقرروم الطالرربخاللهررا محاكرراة المعمررل المدرسرري المعترراد مررن حيررث ال
ونيررة مختلفررة نجرردها تر التقليرردي وذلررك باسررتخدام برررامج الك عمليررة الترري تحرردث فرري المعمررلاألنشررطة ال

 ( أو من خالل موقع متاح في أي زمان ومكان على شبكة اإلنترنت.CDعلى أقراص مدمجة )
م( فرري هررذا الصرردد أن اإلجررراءات والترتيبررات الالزمررة لبنرراء بيئررة تعلرريم 6331ويررذكر )شررقور،  

ءات المتبعررة عنررد تصررميم برنررامج الوسررائط المتعررددة افتراضررية ال تختلررف عررن تلررك الترتيبررات واإلجرررا
مكانرات أكبرر بكثيرر ويعررود  التعليميرة مرن حيرث المبردأ. إال أن بيئرة التعلريم االفتراضررية تتطلرب جهرًدا وا 
السرربب فرري ذلررك إلررى كونهررا تشررمل مسرراحة أوسررع مررن المعلومررات وخاصررية التفاعررل فيهررا أكبررر بكثيررر 

عررن كرررون البيئررة االفتراضررية وباسرررتخدامها البعررد الثالررث تحيرررل  ممررا تقدمرره الوسررائط المتعرررددة. ناهيررك
   المخرجات إلى نماذج شبيهة بالواقع فتجعل الطالب يندمج تماًما بل وينغمس في بيئة الواقع ذاته.

 م:6331( و)البيرررراتي،16هررررر:6169( و )الراضرررري،19م:6339وقررررد ذكررررر كرررراًل مررررن )الشررررهري،
معمرررل االفتراضررري ُيعرررد الوسررريلة التررري مرررن خاللهرررا ( أن ال671-676م:6337( و)الشرررهان،62-77

يرى اإلنسان ويسمع ويحس ويلمس ويستطيع أن يتفاعل مع المعلومات الموجرودة فري الحاسرب اآللري 
مررن خررالل أجهررزة اإلدخررال كالقفرراز والقضرريب والفررارة وغيرهررا. كمررا تتطلررب تطبيقررات الواقررع االفتراضرري 

 الرأس وقفازات اللمس وغيرها. أجهزة متقدمة مثل األجهزة التي تلبس على 
 Practical skills :عملية المهارات ال: الرابع المبحث 

 عمليةمفهوم المهارات ال
بأنها " القدرة المكتسبة التي تمكن الفرد عملية المهارات ال( 633 : م6991 ) زيتونُيعّرف 

تقان بأقصر وقت ممكن وأقل جهد وعائد أوفر"  المتعلم من إنجاز ما توكل إليه من أعمال بكفاءة وا 
من  داء بعض من األعمال الموكلة إليهوتعرف إجرائيا في هذه الدراسة على أنها قيام الطالب بأ
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ة من كبيرة من اإلتقان والسرعة والدقعلى درجة  األداء لعلوم ، وأن يكون خالل اجراء التجارب في ا
 ، التطبيق والتنفيذ، تفسير النتائج.  خالل ثالثة مجاالت وهي استخدام األجهزة واألدوات واألعداد

عملية دوًرا كبيًرا فري تردريس العلروم ألنهرا ترأتي علرى رأس قائمرة طررق تردريس تلعب التجارب الو 
فرري تحقيررق  وتسراهم العلروم الناجحررة التري تحقررق التكامررل برين المعرفررة النظريررة والعمليرة لرردى التالميررذ 

 عملية المطلوبة.ت الهاراالمبالطالب  وتزود أهداف تدريس العلوم 
يرتم فيهرا وضرع المرتعلم باسرتمرار  عمليرة بأنهرا"التي( التجرارب ال32: م6991وقد عرف نشوان )

في مكان الباحث أو المستكشف، حيرث يقروم باكتشراف الحقرائق العلميرة مرن خرالل اسرتخدام التجرارب 
وتوظيررف األدوات المخبريررة للوصررول إلررى هررذه الحقررائق، فالعمررل المخبررري يعتبررر أساًسررا فرري اسررتغالل 

م، األمررر الررذي يكسرربهم مهررارات يدويررة مررن التالميررذ لألجهررزة العلميررة البسرريطة وتنفيررذ التجررارب أنفسرره
م( بأنهرررا "الطريقرررة التررري 6337قرررد عرفهرررا النجررردي وآخررررون )ل التفاعرررل مرررع األدوات واألجهرررزة". خرررال

يوضررع التلميررذ فيهررا فرري مكرران الباحررث أو المكتشررف، فتصرربح العمليررة التعليميررة مغررامرة عظيمررة ألنهررا 
 .  تبنى على حب االستطالع واالهتمام والتجريب" 

عمليررررة عبررررارة عررررن التجررررارب الترررري يقرررروم بهررررا ( أن التجررررارب ال61:  ه6161ويرررررى آل أحمررررد )
الطرررالب بأنفسرررهم عرررن طريرررق اسرررتخدام األجهرررزة واألدوات والمرررواد الخرررام أو البديلرررة، للحصرررول علرررى 

جابات لمشكالت والظواهر المختلفة"   .  تفسيرات وا 
 :العلوممن تدريس  عمليةالالمهارات 

عملية على طبيعة منهج العلوم الذي يشمل على كافة المعلومات والمهارات التعتمد المهارات 
يشاهدها بصريًا أو ُيدركها سمعيًا ، فُيعد مقرر العلوم من  التي قد يشعر بها اإلنسان ويحسها أو 

 (.76هر:6161)آل أحمد،  أكثر المقررات الدراسية التي ترتبط بمهارات الحياه اليومية
العلوم ( المهارات التي يمكن أن يكتسبها الطالب عند دراسته 16-12هر:6161) وقد فصل الحذيفي

 بطرق يتم فيها تفعيل دور المختبر وذلك في الجوانب التالية:
 أواًل: المهارات اليدوية: ومن أمثلتها:

المهارة في إجراء التجارب العملية، والتوصل منها إلى النتائج المرجوة، مثرل تجربرة لبيران أهميرة  -
 لضوء لحدوث عملية البناء الضوئي.ا

 المهارة في عمل التحضيرات المجهرية: مثل عمل قطاعات في أجزاء النبات المختلفة. -

 المهارة في الرسم: كرسم األشكال الخارجية للكائن الحي. -

 المهارة في استخدام األجهزة العلمية: كالحاضنات والمجاهر وجهاز التعقيم. -

 ل التعليمية.المهارة في عمل بعض الوسائ -
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 ثانًيا: المهارات األكاديمية، مثل:
، مثررل: فحررص قطرراع عرضرري فرري سرراق نبررات مررا للتعرررف علررى واالختبررار المهررارة فرري الفحررص -

 االسطوانة الوعائية التي توجد في مركز الساق.

 المهارة في التمييز: مثل التعرف على األحياء المتشابهة والتمييز بينها. -

 الكشف عن العناصر الغذائية كالكربوهيدرات والبروتينات والدهون.المهارة في الكشف: مثل  -

 المهارة في التصنيف: مثل تصنيف الكائنات الحية وفًقا ألساليب التصنيف الحديثة. -

 المهارة في التطبيق: مثل حل مسائل قوانين مندل في الوراثة. -

 ا.المهارة في التنظيم: تنظيم النتائج في جداول والتعبير عنها بيانيً  -

 ثالثًا: مهارات التنظيم: وتشمل على المهارات الفرعية التالية:
 التسجيل: الجدولة، عمل الرسوم، تأدية المهام بانتظام. -

المقارنررة: مالحظررة كيرررف تعمررل األشرررياء بتشررابه، البحررث عرررن أوجرره الشررربه، مالحظررة المظررراهر  -
 المختلفة.

جرررره االخررررتالف، مالحظررررة التضرررراد: مالحظررررة كيررررف تعمررررل األشررررياء برررراختالف، البحررررث عررررن أو  -
 المالمح المختلفة.

 التصنيف: وضع األشياء في مجموعات ومجموعات فرعية. -

 التنظيم: وضع البيانات في نظام، ملء وترتيب البيانات. -

 التلخيص: توظيف العناوين الكبيرة والفرعية، استخدام التنظيم التتابعي. -

 س كقياس درجة الحرارة.القياس والمعايرة: تعلم المعلومات األساسية عن القيا -

 رابًعا: المهارات االجتماعية:
تعرراون الطررالب مرررع بعضررهم الرربعض سرررواء فرري إجرررراء التجررارب داخررل المختبرررر أو فرري جمرررع 

 العينات في الرحالت والزيارات الميدانية.
 خامًسا: مهارات االتصال، وتشمل:

 طرح األسئلة: تعلم كيفية طرح أسئلة جيدة، واالنتقاء في ذلك. -

 المناقشة: اإلسهام باألفكار، االستماع لآلخرين واحترام أفكارهم وآرائهم. -

 الشرح والتفسير: كيفية الوصول لآلخرين، إظهار الصبر. -

 كتابة التقارير: وذلك حول التجارب )وصف التجربة، خطواتها، نتائجها(. -

 النقد: إبداء الرأي حول التجربة ووضع النتائج وتفسير البيانات لآلخرين.  -

-  
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 الدراسات السابقة :
حصررل الباحررث علررى مجموعررة مررن الدراسررات مرتبطررة بمتغيرررات الدراسررة ، وقررد تررم تصررنيفها إلررى  

وفري القسرم الثراني تلرك  استخدام المختبر في تدريس العلوم .ول الدراسات التي تناولت األ ثالثة أقسام
وفري القسرم الثالررث: ، المهرارات العمليرةتنميرة اسرتخدام المختبررات المدرسرية فرري فري الدراسرات المتعلقرة 

وقرد ترم ترتيبهرا مرن  عمليرةالمهرارات التنميرة ل االفتراضيةلدراسات التي تناولت أثر استخدام المختبرات ا
 األحدث، كما يلي.  ىالإاألقدم 

 استخدام المختبر في تدريس العلوم .الدراسات التي تناولت   .4
( دراسة هدفت إلى التعررف علرى واقرع اسرتخدام المختبررات المدرسرية م 6336أجرى القميزي )

في تدريس مواد العلوم الطبيعية في المرحلة الثانوية في محافظة الخرج، وقرام الباحرث بتوزيرع اسرتبانة 
منهررا علررى عينررة الدراسررة ومررن ثررم تفريررغ البيانررات ومعالجتهررا إحصررائيا، وتوصررلت الدراسررة إلررى النتررائج 

العلوم الطبيعية يدركون أهميرة المختبررات المدرسرية فري تردريس العلروم الطبيعيرة، ويؤكردون أن معلمي 
علرررى اسرررتخدامها، وأنهرررا جرررزء أساسررري فررري تعلررريم العلررروم. وبلغرررت نسررربة تنفيرررذ التجرررارب الفيزيائيرررة فررري 

 %(. 1201المختبرات المدرسية )
معلمرري العلرروم للعمررل  م ( بدراسررة هرردفت إلررى التحقررق مررن مرردى مزاولررة6331قررام  الصررانع ) 

لرررى أي حرررد يررتم تنفيرررذ التجرررارب العلميرررة المقرررررة فررري كترررب  المخبررري فررري مررردارس الجمهوريرررة اليمنيرررة وا 
الفيزيررراء والكيميررراء واألحيررراء، واقتصررررت عمليرررة حصرررر التجرررارب العلميرررة علرررى كترررب علررروم الصرررفوف 

رة، وتوصررررلت ( معلمررررا ومعلمررررة مررررن مرررردارس مختررررا19(، واقتصرررررت عينررررة الدراسررررة علررررى )63،3،1)
 الدراسة إلى نتائج من أهمها الضعف الشديد والتدني الواضح في تنفيذ التجارب العملية.

م( دراسررة هرردفت إلررى معرفررة مرردى اسررتخدام المعلمررين للمختبرررات 6331أجرررى الرفرراعي )كمررا 
المدرسررية فرري ترردريس الكيميرراء للمرحلررة الثانويررة فرري مرردارس محافظررة صررنعاء، وتوصررلت الدراسررة إلررى 

( وبالنسررربة 2601% إلرررى 11ن نسرربة عررردم إجرررراء تجرررارب الكيميررراء للصرررف األول تراوحرررت مرررا برررين )أ
%( وفري الصرف الثالرث الثرانوي تراوحرت  1301% إلرى 301للصف الثاني الثانوي تراوحرت مرا برين ) 

 % (. 633% إلى  72،1النسبة ما بين )
 .    تنمية المهارات العمليةي الدراسات التي تناولت أثر استخدام المختبرات المدرسية ف -6

عملية على لى معرفة أثر استخدام الطريقة الم( هدفت إ6996في دراسة أجراها علي )
اكتساب المهارات ) العقلية واليدوية ( لمادة الجغرافيا لدى طالب الصف األول الثانوي من المرحلة 

، وقسمت العينة بمصر  النموذجية طالبا بمدرسة فاقوس الثانوية 13الثانوية ، وبلغت عينة الدراسة 
( طالبًا 73( طالبًا  للمجموعة التجريبية والتي درست الوحدة داخل المعمل و )73إلى مجموعتين: )
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للمجموعة الضابطة والتي درست بالطريقة التقليدية، وقد توصلت الدراسة إلى تفوق المجموعة 
 ارات العقلية واليدوية لمادة الجغرافيا.التجريبية على المجموعة الضابطة في إكساب الطالب المه

م( دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام األسلوب االستقصائي في 6991أجرى شبر) 
المختبر في تعليم طالب الصف الثاني المتوسط بالبحرين لمفهوم اإلزاحة، وقد أسفرت نتائج الدراسة 

باألسلوب االستقصائي في المختبر  إلى أن متوسط أداء طالب المجموعة التجريبية الذين تعلموا
 .يزيد عن متوسط أداء طالب المجموعة الضابطة الذين تعلموا بالطريقة التقليدية في المختبر

التي هدفت إلى التعرف فيما إذا كان هناك  Susan & Laura,1996وفي دراسة  لكل من  
منطقة ويلمنجستون نوت في تأثير للتجريب العملي على تفكير الطالب حول المفاهيم العلمية في 

( طالبا وطالبة، 17والية كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية، تكونت عينة الدراسة من )
واستخدمت الباحثتان أداة لدراستهما مكونة من استبانة خاصة بالطالب احتوت على ثالثة اختبارات 

واختبار ثالث لقياس الكفاءة، وقد تم  األول صفي الختبار المفاهيم العلمية واآلخر تكاملي بعدي،
تحليل البيانات وقد توصلت الدراسة إلى أن التجريب العملي أظهر تأثيرا  إيجابيا في تنمية تفكير 

 الطالب والطالبات نحو المفاهيم العلمية. 
م(  دراسرة هردفت الرى تصرميم مختبرر الفيزيراء بالمحاكراة التجريبيرة 6993)آخررونو ياسين اجرى 

مزايرا مختبرر الفيزيراء بالمحاكراة التجريبيرة االفتراضرية  تحديرداالفتراضية كبيئة تفاعلية وذلك من خالل 
، كبيئرررة تفاعليرررة  مكونرررات مختبرررر الفيزيررراء بالمحاكررراة التجريبيرررة االفتراضرررية، وتحديرررد كبيئرررة تفاعليرررة 

. مراحررررل تصررررميم و تنفيررررذ مختبررررر الفيزيرررراء بالمحاكرررراة التجريبيررررة االفتراضررررية كبيئررررة تفاعليررررة ديررررد وتح
المحاكراة تسراعد علرى تشرجيع المتعلمرين فري البقراء اكثرر  انعردد مرن االسرتنتاجات هري وتوصلوا الرى 

ن تسرراعد علررى بنرراء تفاعررل أكثررر حيررث تعطرريهم تجررارب حيررة ال يتمكنررون مرر فرري بيئررة الررتعلم كمررا أنهررا
يقردم مختبرر الفيزيراء بالمحاكراة التجريبيرة الخبررات ، و طريرق المردرس أو الكتراب الحصرول عليهرا عرن

امكانيررة انشرراء و  . سررريعة لنشرراطاتهم الترري يكتسرربونها فرري بيئررات آمنررة والحصررول علررى تغذيررة مرترردة
ها علررى بيئررات تعلررم تفاعليررة الترري يمكررن تشررغيلها كتطبيقررات مسررتقلة علررى االقررراص المدمجررة او نشررر 

تصرررحيح الفهرررم الخررراطف للمفررراهيم العلميرررة مرررن خرررالل تجرررارب ودعرررت الرررى ضررررورة  شررربكة االنترنرررت.
 مختبر الفيزياء بالمحاكاة التجريبية االفتراضية.

 عملية.المهارات التنمية  ل االفتراضيةلدراسات التي تناولت أثر استخدام المختبرات ا.2
هدفت الى اسرتخدام تقنيرات الواقرع االفتراضري  التي (Avradinis & et.al ,2001دراسة )في 

لمحاكراة تجرارب الفيزيرراء ، حيرث قررام البراحثون بتطرروير الوسرائط المتعررددة الكالسريكية اي ذات البعرردين 
واعتماد الوسائط المتعددة الثالثية االبعراد فري تطروير مختبرر الفيزيراء االفتراضري النتراج مسرتوى عرالي 
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علررى التفاعررل فرري عررالم ثالثرري االبعرراد و يررؤدي التجررارب فرري الوقررت مررن التفاعررل حيررث المررتعلم قررادر 
الحقيقرري ، اذ يمكررن للمررتعلم  فرري العررالم االفتراضرري ان يغيررر مواقررع االجسررام واعررادة توجيههررا وتركهررا 
تتفاعررررل مررررع بعضررررها ، ويتكررررون المختبررررر مررررن ثالثررررة اجررررزاء مختلفررررة ، احرررردها  يتكررررون مررررن العناصررررر 

العررروض المسرررتندة الررى المحاكرراة  بتطبيررق المبررادئ و القرروانين وهرررذا المنطقيررة ، ويكررون مسررؤول عررن 
يشررير الررى عررالم التجربررة ، الجررزء االخررر هررو محرررك افتراضرري ثالثرري االبعرراد والررذي يتعامررل بررالعروض 
البصرية للمختبر ويجعل المتعلم يكون وجهرة نظرره طبقرا لموقعره فري الفضراء االفتراضري الجرزء الثالرث 

لررذي يقررردم مهمررة تفاعررل المرررتعلم مررع الحاسرروب ضرررمن المحتبررر و تحررول اعمرررال ( واinterfaceوهررو )
 .  المتعلم الى بيانات في المكون المنطقي ، وكل جزء من المختبر طبق بتقنية مختلفة  منها 

( دراسرة فري ترايوان هرردفت إلرى استقصراء أثرر اسرتخدام تقنيررة Change,2002تشرانج )واجررى 
المشركالت فري تحصريل واتجاهرات الطرالب نحرو العلروم وتوصرل  المعمل االفتراضي المبني على حل

الباحرررث إلرررى مجموعرررة مرررن النترررائج أهمهرررا وجرررود فررررق ذي داللرررة إحصرررائية برررين متوسرررطي درجرررات 
 المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت المعمل االفتراضي.

( هرردفت إلررى Dimitrov, McGee & Howard, 2002وفرري دراسررة أجراهررا كررل مررن )
اكتشررراف التغيرررر فررري قررردرات الطلبرررة العلميرررة باسرررتخدام بيئرررة الرررتعلم القائمرررة علرررى الوسرررائط التعليميرررة 

( طالبرررًا وطالبرررة مرررن طلبرررة المرحلرررة اإلعداديرررة ممرررن 273اإللكترونيرررة. وتكونرررت عينرررة الدراسرررة مرررن )
 يل مشرروع قريررة الفضراء االفتراضررمفراهيم بيولوجيررة وفيزيائره وعلرروم األرض والفضراء مرن خررال ادرسرو 

القررائم علررى الوسررائط التعليميررة اإللكترونيررة. وقررد أظهرررت نتررائج الدراسررة أن جميررع مجموعررات الدراسررة 
أظهرت تحسن في قدرات الطلبة العلميرة، بمرا فيهرا المجموعرة التقليديرة، وقرد عرزى البراحثين ذلرك إلرى 

. ولكررن الدراسرررة أظهرررت قرردرة المررادة التعليميرررة قصررر فترررة الدراسررة والترري طبقرررت خررالل ثالثررة أسررابيع
 اإللكترونية في إكساب الطلبة مهارات حل المشكلة. 

استقصرررراء أثررررر طريقررررة الترررردريس باسررررتخدام إلررررى ( دراسررررة هرررردفت م6337أجرررررى القرارعررررة )و   
الوسرررائط التعليميررررة المتعرررددة ومسررررتوى التحصررريل السررررابق والجرررنس فرررري التحصررريل العلمرررري فررري مررررادة 

( طالبرًا 23لطلبة الصف التاسع األساسي ودافعية التعلم لرديهم. وتكونرت عينرة الدراسرة مرن ) الكيمياء
وطالبررة مرروزعين فرري أربررع شرررعب مررن الصررف التاسررع األساسرري فررري مرردارس الطفيلررة الحكوميررة. وقرررد 
 أظهرررت الدراسررة النتررائج التاليررة: تفرروق أثررر طريقررة الترردريس باسررتخدام الوسررائط التعليميررة المتعررددة فرري
التحصيل العلمي في مادة الكيمياء ودافعيرة الرتعلم للطلبرة. تفوقرت اإلنراث علرى الرذكور فري التحصريل 

تفروق الطلبرة مرتفعري التحصريل علرى الطلبرة منخفضري  والعلمي، لكن دافعيتهم للتعلم كانت متكافئرة.
أفرادت الطلبرة  التحصريل فري التحصريل العلمري ودافعيرة الرتعلم، مرع أن الوسرائط التعليميرة المتعرددة قرد
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منخفضررري التحصررريل فررري النتاجرررات التعلميرررة. وأوصرررت الدراسرررة باسرررتخدام طريقرررة الوسرررائط التعليميرررة 
المتعددة في تدريس المواد العلمية وبخاصة مادة الكيمياء، وتصرميم برمجيرات تعليميرة تراعري الفرروق 

جررراء المزيررد مررن الدراسرررات حررول أثررر الوسررائط المتعرر ددة فرري نتاجررات تعليميرررة الفرديررة بررين الطلبررة، وا 
 مختلفة.

( دراسرررة هررردفت إلرررى استقصررراء أثرررر اسرررتخدام م6337وأجررررى أبرررو هررروال، والشرررناق، والبرررواب )
الوسررائط التعليميررة المتعررددة علررى اتجاهررات طلبررة كليررة العلرروم فرري الجامعررة األردنيررة، وتكونررت عينررة 

/ م6333مليررة للعررام الجررامعي ( طالبررًا وطالبررة ممررن يدرسررون الكيميرراء العامررة الع662الدراسررة مررن )
، وقرررد أظهررررت نترررائج الدراسرررة إلرررى أن الطلبرررة الرررذين درسررروا بطريقرررة الوسرررائط المتعرررددة قرررد  م6336

 اكتسبوا اتجاهات علمية أفض من الطلبة الذين درسوا بالطريقة التقليدية.
ى ( دراسررة فرري أسرربانيا هرردفت إلررMatrtinez, et al.,2003كمررا أجرررى مررارتينيز وآخرررون )   

الكشرررف عرررن إمكانيرررة اسرررتخدام برنرررامج المعمرررل االفتراضررري فررري مرررادة الكيميررراء كجرررزء مكمرررل للطررررق 
التقليديررررة، وهرررررل هنررررراك أثرررررر السررررتخدام المعمرررررل االفتراضررررري علرررررى تحصرررريل الطرررررالب، ولقرررررد تفوقرررررت 
المجموعررة التجريبيررة الترري اسررتخدمت المعمررل االفتراضرري علررى المجموعررة الضررابطة الترري اسررتخدمت 

 قليدي في مستوى التحصيل والفهم لألساليب األساسية والمفاهيم العلمية.المعمل الت
( دراسررة فرري ألمانيررا هرردفت إلررى التعرررف Jensen,et al.,2004كمررا أجرررى جينسررين وآخرررون )   

علرى أثرر اسررتخدام المعمرل االفتراضرري علرى تحصرريل الطرالب فرري مجرال العلرروم الطبيعيرة والهندسررية، 
عردم وجررود فررق ذو داللرة إحصررائية مرا برين أفررراد المجمروعتين التجريبيررة  وأظهررت نترائج هررذه الدراسرة

والضررابطة، كمررا أكرردت هررذه الدراسررة علررى أن اسررتخدام المعمررل االفتراضرري شررجع المسررتخدمين علررى 
التقليل مرن أخطراء التعلريم وهرذا مرن شرأنه أن يحسرن مرن مخرجرات التعلريم ويرؤدي إلرى قبرول الطرالب 

 وتفاعلهم لهذه التقنية.
( دراسرة Woodfield,et al.,2004وفي الواليات المتحدة األمريكيرة أجررى وود فيلرد وآخررون )
( خررراص بمرررادة Brigham Youngهرردفت إلرررى إنشررراء معمررل افتراضررري فررري جامعررة بيرقهرررام يونرررق )

الكيميررراء يرررتم تررردريس الطرررالب مرررن خاللررره وتوصرررلت هرررذه الدراسرررة إلرررى مجموعرررة مرررن النترررائج أهمهرررا: 
للمعمررل االفتراضرري مررن قبررل الطررالب بسرربب أنرره مررنحهم الحريررة فرري االكتشرراف فرري  اتجاهررات إيجابيررة

بيئررة آمنررة وبرردون أي خسررائر ماديررة أدى إلررى إيجرراد نرروع مررن الثقررة لرردى الطررالب ممررا سرراهم فرري فهررم 
 أساسيات الكيمياء العامة.

( دراسررة Balmush & Dumbraveanu,2005وفرري مالرردوفا أجرررى بررالموش ودومبرافيررانو )  
ت إلى تطوير معمل افتراضي فري مرادة الفيزيراء لتردريس طرالب المرحلرة الجامعيرة وتوصرلت هرذه هدف
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الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن للمعمل االفتراضري أثرر إيجرابي علرى أداء الطرالب حيرث 
يمكررن أدى إلرى فهررم أعمررق للظرواهر الفيزيائيررة مررع إمكانيرة فحررص الظررواهر الفيزيائيرة الكامنررة الترري ال 

 التعرف عليها في المعمل الحقيقي وبالتالي تحسن استيعابهم للظواهر الفيزيائية.
التعررف علررى واقررع اسرتخدام الوسررائط اإللكترونيررة إلررى  دراسرة هرردفت م( 6331الشررناق )واجررى 

في تعليم العلوم بدولة األمرارات العربيرة المتحردة مرن وجهرة نظرر المعلمرين، وبالتحديرد حاولرت الدراسرة 
بدولررة األمررارات العربيررة  واقررع اسررتخدام الوسررائط التعليميررة اإللكترونيررة فرري تعلرريم العلررومالتعرررف علررى 

( معلمرررًا ومعلمرررة ممررن يدرسرررون مررواد العلررروم، واألحيررراء، 621وتكرررون مجتمررع الدراسرررة مررن )المتحرردة، 
ليميرررررة. فررررري منطقررررة العرررررين التع 6331/6331والكيميرررراء، والفيزيررررراء، وعلررررروم األرض للعررررام الدراسررررري 

تررم تطبيرق اسررتبانة لدراسرة واقررع االسرتخدام، وتررم و  ( معلمررًا ومعلمرة. 611وتكونرت عينرة الدراسررة مرن )
وركرزت علرى توظيرف  التري وترم تطبيرق االسرتبانة  برالطرق المعروفرة بحثيرًا،من صردقها وثباتهرا  التأكد

لهررررراتف النقرررررال، كررررل مرررررن االنترنيررررت، والحاسررررروب، والبريرررررد اإللكترونرررري، وجهررررراز عررررررض البيانررررات، وا
أكثرر المجراالت اسرتخدامًا هرو الحاسروب حيرث بلرغ نسربة وكانرت  ومؤتمرات الفيرديو فري تعلريم العلروم. 

%(، وجاء فري المتوسرط جهراز عررض البيانرات 3909%(، يليه اإلنترنيت بنسبة  ) 2301استخدامه )
فض ونسررررربته %(، أمررررا اسرررررتخدام البريررررد اإللكترونرررري فكررررران مررررنخ3101حيررررث بلررررغ نسررررربة اسررررتخدامه )

%(، وجرررراء فرررري الترتيررررب األخيررررر 6702%(، وكررررذلك الهرررراتف النقررررال فكرررران نسرررربة اسررررتخدامه )6909)
أمرررا مرررن حيرررث نوعيرررة االسرررتخدام، جررراء فررري  %(.6607مرررؤتمرات الفيرررديو بنسررربة اسرررتخدام مقررردارها )

( ويصررنف ضررمن 7019المجررال األول اسررتخدام البريررد اإللكترونرري، حيررث بلررغ المتوسررط الحسررابي لرره )
( عرن المجررال األول، حيررث 3036مجراالت االسررتخدام العاليرة، يليرره مجرال مررؤتمرات الفيرديو، وبفررارق )

المتوسررط الحسررابي لرره  غلررب ثيررح(، ثررم مجررال الهرراتف النقررال ثالثررًا، 7012بلررغ المتوسررط الحسررابي لرره )
خامسرًا  ه ويلير ،(7039)ط الحسرابي لره سو تملاغ لب ثيح، وفي المجال الرابع جاء اإلنترنيت، (7066)
( ضررررمن 1-7، وتصررررنف المجرررراالت )(6032المتوسررررط الحسررررابي لرررره ) غلررررب ثيررررحال الحاسرررروب، جررررم

 ثحيررال السرادس واألخيررر جهراز عرررض البيانرات، جررالم مجراالت االسررتخدامات المتوسرطة، وجرراء فري
 ( وصنف ضمن مجاالت االستخدامات الضعيفة. 6066غ المتوسط الحسابي له )لب

اجريرت هرذه الدراسرة ضرمن مشرروع مشرترك وهردفت  (Tlaczala& et.al,2006دراسرة )وفري  
األوروبررري ،  VccSSeمختبرررر الفيزيررراءر اإلفتراضرررير للتعلررريم عرررن بعررردر فررري إطرررار مشرررروعر  الرررى تطررروير

وقرردمت خمسررة فئررات مررن تجررارب الفيزيرراء بالمحاكرراة السررهلة الوصررول عررن طريررق االنترنررت ، ومنهررا: 
نين الكهربررررائي ، و طررررور المختبررررر باسررررتخدام برمجيررررات مختبررررر قررروانين الغررررازات ، نقررررل الحرررررارة و الررررر 

(LabVIEW مرررع تحكرررم عرررن بعرررد و المرررتعلم يمكنرررره ان يفرررتح الررررابط فررري المتصرررفح ويمكنررره اجررررراء )
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التجرررارب و جمرررع البيانرررات ، وهرررذا المختبرررر مقررردم للمتعلمرررين  لالسرررتفادة مرررن تطبيرررق ادوات المختبرررر 
ختبرررر مقررردم لتررردريب المعلمرررين اثنررراء الخدمرررة لالسرررتخدام االفتراضررري فررري قاعرررات الررردروس كمرررا ان الم

 .  االدوات االفتراضية في مناطق العالم المختلفة 
( هرردفت إلررى إعررداد برنررامج بالمهررارات الحاسرروبية لتعلرريم المفرراهيم  م6331دراسررة القرنرري )وفرري  

ة أثرررره فررري العلميرررة المتضرررمنة بوحررردة الجيولوجيرررا مرررن كتررراب العلررروم للصرررف الثررراني المتوسرررط و معرفررر
( طالبررررًا ثررررم تقسرررريمهم إلررررى  13تررررم اختيررررار ) ، اتبعررررت الدراسررررة المررررنهج التجريبرررري حيررررث التحصرررريل 

م تردريبهم باسرتخدام البرنررامج التعليمري القرائم علرى المهررارات ( طالبررًا تر73) مجمروعتين األولرى تجريبيرة
بالقيرراس القبلرري حصرريلي بالطريقررة التقليديررة و تررم تطبيررق االختبررار الت ( طالبرراً 73) و األخرررى ضررابطة

لمجموعره التري ترم تردريبها باسرتخدام او أسفرت نترائج الدراسرة عرن وجرود فرروق برين تحصريل  والبعدي
و المجموعررة الضرابطة لصررالح التجريبيررة و تبرين وجررود فررروق برين نتررائج التحصرريل  التعليمرري البرنرامج

     .المعرفي في اختبار المفاهيم قبل التطبيق و بعده لصالح البعدي
 فري االفتراضري المعمرل فاعليرة استقصراء إلرى هردفتم( دراسرة 6333) المحمرديواجررت امرل  

 إيجراد محاولرةو  . الكيميراء مقررر فري ثرانوي الثراني الصرف لطالبرات المختلفرة المسرتويات تحصريل
 و الرنقص مشركلة و الحراد الطالبري التزايرد مشركلة أهمهرا مرن كران تربويرة مشراكل لعردة عمليرة حلرول
 هرذه فهردفت. العالميرة الشربكة علرى افتراضرية معامرل تروفير خرالل من الدراسية المختبرات في العجز
 ) مرن تكونرت لعينرة المختلفرة المسرتويات تحصريل فري االفتراضري المعمرل فاعليرة معرفرة إلرى الدراسة

 الباحثرة اسرتخدمت فقرد الفرروض صرحة مرن وللتحقرق. ثرانوي الثراني الصرف طالبات من طالبة ( 77
 ( 61 ) مرن تكونرت ضرابطة مجموعرة مجمروعتين إلرى العينرة قسرمت حيرث التجريبري شربه المرنهج
 درسرت طالبرة ( 63 ) مرن تكونرت تجريبيرة مجموعرة و التقليردي المعمرل باسرتخدام درسرت طالبرة

 برين إحصرائية داللرة ذات فرروق وجرود م عرنواسرفرت نترائج الدراسرة  . االفتراضري المعمرل باسرتخدام
لصرالح   المسرتويات بجميرع التحصريل االختبرار فري الضرابطة و التجريبيرة المجمروعتين  درجرات

 التجريبية. 
دراسررررة هررررردفت إلررررى التعرررررف علررررى أثرررررر اسررررتخدام تقنيررررة المعامرررررل م( 6332الراضرررري )أجرررررى و 

االفتراضررية علررى تحصرريل طررالب الصررف الثالررث ثررانوي قسررم العلرروم الطبيعيررة فرري مقرررر الكيميرراء فرري 
وجرود فررق عردم منطقة القصيم التعليمية، ولقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النترائج أهمهرا: 

( بررين متوسررطي درجررات المجمرروعتين الضررابطة والتجريبيررة 3،31ذي داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى )
فرري التطبيررق البعررردي لالختبررار التحصرريلي، ، وهرررذا يعنرري أن الدراسررة باسرررتخدام المعامررل االفتراضرررية 

 .  تؤثر على فاعلية التحصيل الدراسي لدى الطالب مثل األثر الناجم عن الدراسة التقليدية 
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ضية في استقصاء أثر استخدام المميزات االفترا ىإل( هدفت م 6339الشهري ) وفي دراسة 
عملية في  مقرر األحياء لطالب الصف الثالث الثانوي بمدينة جدة و اكتساب مهارات التجارب ال

استخدم المنهج الباحث المنهج شبه التجريبي و تم اختيار العينة من مجتمع الدراسة البالغ عددهم 
( طالبًا تم تدريسهم باستخدام المميزات  71مجموعتين تجريبية ) إلى( طالبًا تم تقسيمهم 12)

( تم تدريسهم بالمختبر التقليدي ، و استخدم الباحث  71االفتراضية و أخرى ضابطة عددها ) 
االتجاه و خلصت النتائج  عملية و الثانية استبانة لقياساألولى بطاقة مالحظة للمهارات الأداتين 

عند بين متوسط درجات اكتساب مهارات التشريح و الفسيلوجيا و  صائياإحوجود فروق دالة  إلى
المهارات الكلية لطالب المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة و عدم وجود فروق بين 

وجود  إلىمتوسطي درجات اكتساب مهارات المورفولوجيا لطالب المجموعتين كما خلصت الدراسة 
ت الحسابية لدرجات الطالب قبل استخدام تطبيقات الحاسوب و بين المتوسطا إحصائيافروق دالة 

 المختبرات االفتراضية و بعد االستخدام لصالح بعد االستخدام .
( الى استقصاء فعالية استخدام المعمل االفتراضي م 6339عبد الفتاح )  هدىدراسةوهدفت 

يولوجي و العلوم الجيلوجية  في تنمية المهارات العملية للكيمياء لطالب كلية التربية شعبة الب
قائمة بالمهارات العملية و تم عرضها على  أعدادتحديد المهارات العملية حيث تم  إلى باإلضافة

الخبراء لتحديد مدى أهميتها و كانت أبرز المهارات تتعلق في استخدام السماحة و التعامل مع 
 . األحماض المركزة و تسخين السوائل ، و بعد التطبيق 

استخدام مختبر المحاكاةر لت حسين ت ع ّلم الفيزياءر  (Ding& Hao Fang 2009 دراسة )وفي 
دراسة استكشافية لتعلم انكسار الضوء ركزت الدراسة على تصميم مختبر الفيزياء بالمحاكاة 
لمساعدة الطلبة على فهم قوانين و مفاهيم الفيزياء ، وعد الباحثان بيئة التعلم بالمحاكاة من خالل 

قديم بيئات عرض قوية وداعمة لمفاهيم الفيزياء، في هذه الدراسة قدم الباحثان تجارب محاكاة ت
( وفي هذه التجربة يمكن للطلبة تعديل ++Cالنكسار االشعة و انحراف الضوء ، باستخدام برمجة )

لية ( طالب من طلبة الك11بارامتر التجربة واستكشاف قانون االنكسار وطبقت هذه التجربة على )
لمعرفة اثر تجارب المحاكاة بالحاسوبر في التعلم االستكشافي ، واظهرت نتائج الدراسة تفوق 
المجموعة التي درست التجربة بالمحاكاة االفتراضية في مهارات البحث وتحسين القدرات 

 االستكشافية    .
استخدام المعمل االفتراضي في تدريس استقصاء درجة (  م6339الحازمي )دعاء وفي دراسة 

وذلك من خالل الكشف عن وحده من مقرر الفيزياء في تحصيل طالبات الصف الثاني الثانوي. 
فروق بين متوسطي طالبات المجموعة التجريبية ) التي درست باستخدام المعامل االفتراضية ( ال
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رسري( في االختبار التحصيلي ومتوسط طالبات المجموعة الضابطة ) التي درست بالمعمل المد
 البعدي للمستويات الدنيا لطالبات الصف الثاني ثانوي في ماده الفيزياء بعد ضبط التحصيل القبلي.

عينه  ، وتكونت  التجريبياستخدم المنهج  ، و لطالبات لفروق للمستويات العليا  والكشف عن ال
(تم تدريسهن باستخدام 66وعددهن )( طالبة،  مقسمات إلى مجموعتين:تجريبية 13الدراسة من )

أداتين   واستخدمت (تم تدريسهن بالمختبر المدرسي،69المعامل االفتراضية، وضابطة وعددهن)
وجود فروق بين متوسط طالبات المجموعة واالتجاه ، وأسفرت النتائج عن  إختبار تحصيلي

لصالح للمستويات العليا  والمجموعة الضابطة لالختبار التحصيلي للمستويات الدنيا و التجريبية 
 لجميع المستويات لصالح المجموعة التجريبية.و المجموعة التجريبية. 

 لطلبة الدروس لتقديم االفتراضية الفصول استخدام تجربة تقييمم( 6339خليف )دراسة وفي 
 الثانوية لطلبة وخاصة التعليم في االفتراضية الفصول استخدام تجربة تقييم إلى هدفت العام الثانوية
 ، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي وتم بناء االنترنت عبر المباشرة الدروس لتقديم فلسطين في العامة
 معلماً   13و الدروس يتابعون الذين الطلبةمن طالب وطالبة  633على  تم تطبيقه  استبيان
 المباشرة الدروس من الطلبة استفادة وتبين مدى الفصول تلك عبر الدروس بتقديم يقومون ومعلمه
قبال ، االفتراضية الفصول عبر المقدمة  العمل في الرغبة إبداء مع استخدامها على المعلمين وا 
 . االفتراضية الفصول باستخدام التدريس على وتشجيعهم وزمالئهم الطالب بين الفكرة نشر على
 الدراسة بينت فقد والطالب المعلمين نظر وجهة من االفتراضية الفصول إيجابيات بخصوص أما
 واستخدام المعلومة إيصال على المعلم قدرة زيادة إلى تؤدي االفتراضية الفصول استخدام أن

 إن. الفصول عبر والمعلمين الطلبة بين التفاعل وزيادة ، الفصول في الموجودة الحديثة التقنيات
 زيادة إلى يؤدي واستخدامها ، الحاسوب في كبيرة خبرة إلى يحتاج ال االفتراضية الفصول استخدام
 الوصول سهولة إلى باإلضافة ، الطالب لدى التعلم دافعية وزيادة الحاسوب استخدام مهارات
 التحصيل زيادة الى يؤدي االفتراضية الفصول استخدام ان إلى الدراسة وأشارت . المقدمة للدروس
 ، الخبرة وتبادل التواصل في المعلمين يساعد االفتراضية الفصول ،استخدام الطالب لدى العلمي
 البحث كشفت فقد ، الطالب آراء وبخصوص والمعلمين الطلبة بين التواصل في الفصول وتساهم

 الكتساب حماسهم من ،وتزيد للدروس الطالب استيعاب في تساهم االفتراضية الفصول ان عن
 يساهم مما المساعدة والكتب الخصوصية الدروس على االعتماد وتقلل ، ومعرفية علمية مهارات

 من االفتراضية الفصول استخدام سلبيات بخصوص أما للطالب األمر ولي عن العبء تخفيف في
 ( الشات ) عبر الجانبي بالحديث أحيانا الطالب انشغال في فكانت  والطالب المعلمين نظر وجهة
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 األسئلة أوقات انتظام عدم ، االلكترونية المواقع ببعض الطلبة انشغال ، الفصل داخل المستخدم
 . والمعلمين الطالب بين واإلجابات
تصميم مختبر كيميائي افتراضي لتدريس  م( دراسة هدفت الى 6366وأجرت خلود بركة ) 

قياس و  .في الجمهورية العربية السورية وحدة الكيمياء العضوية للصّف الثاني الثانوي العلمي
المختبر الكيميائي االفتراضي في تدريس وحدة الكيمياء مستوى تحصيل الطلبة من خالل استخدام 
اتجاهات الطلبة نحو تقنية المختبر والتعّرف على  العضوية للصّف الثاني الثانوي العلمي.

ن التجريب اعتماد مجموعة وبذلك تضمّ  ،م المنهج التجريبيااستخدوتم  الكيميائي االفتراضي.
برمجية حاسوبية وتم استخدام ثالث ادوات  وهي دي باختبار قبلي وبع تجريبية ومجموعة ضابطة

 –بعدّي مباشر  –اختبار تحصيلي )قبلّي ، و لمختبر كيميائي افتراضي لوحدة الكيمياء العضوية 
استبانه اتجاهات لطالب وطالبات المجموعة التجريبية نحو طريقة التدريس و بعدّي مؤّجرل(، 

% من الطلبة إلى نسبة تزيد 31ئج الدراسة عن وصول فاسفرت نتا بالمختبر الكيميائي االفتراضي.
يوجد فرق جوهري بين وتبين انه من درجات االختبار التحصيلي البعدّي المباشر.  %31عن 

إناث( التي تتعّلم بوساطة المختبر الكيميائي  متوّسط درجات طلبة المجموعة التجريبية )ذكور،
بطة التي تتعّلم بالطريقة المتبعة في ماّدة الكيمياء االفتراضي ومتوّسط درجات طلبة المجموعة الضا

وكذلك تبين  .لصالح المجموعة التجريبية  )ذكور،إناث( في االختبار التحصيلي البعدّي المباشر
إناث( التي تتعّلم  فرق جوهري بين متوّسط درجات طلبة المجموعة التجريبية )ذكور، وجود 

إناث(  متوّسط درجات طلبة المجموعة الضابطة )ذكور،بوساطة المختبر الكيميائي االفتراضي و 
لصالح  التي تتعّلم بالطريقة المتبعة في ماّدة الكيمياء، في االختبار التحصيلي البعدّي المؤجل

ال يوجد فرق جوهري بين متوّسط درجات الذكور ومتوّسط درجات بينما  .المجموعة التجريبية 
أي أن ، ياس االتجاهات نحو المختبر الكيميائي االفتراضياإلناث في  المجموعة التجريبية في مق

 اتجاهاتهم ايجابية نحو المختبر الكيميائي االفتراضي.
 االفتراضية المعامل استخداماقع ه( دراسة هدفت التعرف على و 6176واجرى البلطان )

 استخدام متطلبات، وتحديد  السعودية العربية المملكة في الثانوية بالمرحلة العلوم تدريس في
 العلوم معلمي نظر وجهة من المملكة في الثانوية بالمرحلة العلوم تدريس في االفتراضية المعامل

 المعامل استخدام معوقات، وتحديد  السعودية الجامعات في والمختصين التربويين والمشرفين
 والمشرفين العلوم معلمي نظر وجهة من المملكة في الثانوية بالمرحلة العلوم تدريس في االفتراضية
 واعُتمد ، المسحي الوصفي المنهج الباحث خدم، واستالسعودية الجامعات في والمختصين التربويين

، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي وثباتها صدقها من التأكد وتم للدراسة أداة االستبانة على
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 المدرسية المختبراتمشرفي  و( في مدارس التعليم العام 3331العلوم الطبيعية البالغ عددهم )
 الجامعات في التدريس هيئة أعضاء من المختصين إلى باإلضافة مشرفًا، (161) وعددهم
( 761 ) من فتكونت الدراسة عينة أما ، التعليم وتكنولوجيا العلوم تعليم تخصصي في السعودية

 المملكة، في تعليمية إدارة ( 67)يمثلون تربوياً  مشرفاً ) 13 )و الثانوية المرحلة في للعلوم معلماً 
 كانو  . السعودية الجامعات في التدريس هيئة أعضاء من المختصين من ( 76 ) إلى باإلضافة

 في الثانوية المدارس من % 73  بنسبة االفتراضية العلوم معامل تتوفرانه   الدراسة نتائج أهم من
 أن كما ( و%69,1) بنسبة العملية للتجارب االفتراضية المحاكاة برمجيات تتوفر بينما المملكة،

 االفتراضية المعامل من)% 72,6) وأن االنترنت، بشبكة مرتبطة الثانوية المدارس من ( 17,1%)
 أن النتائج أظهرت فقد العلوم بمعلم المرتبط بالواقع يتعلق فيماو  . التقليدية المعامل ضمن مدمجة
 االفتراضي المعمل ماهية ويدرك كبيرة، بدرجة معه والتعامل اآللي الحاسب تشغيل يجيد العلوم معلم
 بدرجة المحاكاة على القائمة وبرامجها االفتراضية المعامل استخدام يجيد كما متوسطة، بدرجة

 أما قليلة، بدرجة االفتراضي المعمل خالل من بأنفسهم التجارب إجراء لطالبه يتيح بينما متوسطة،
 بدرجة معه والتعامل اآللي الحاسب تشغيل يجيدون الطالب أن فوجد بالطالب المرتبط الواقع

 ذلك، حول تدريبية دورات أي لهم تنظم وال االفتراضية، المعامل الستخدام قليلة ودافعيتهم متوسطة،
 تطبيق على تساعد ونشاطاتها المقررات محتوى أن النتائج فأظهرت بالمقررات المرتبط الواقع أما

 االنترنت شبكة خالل من افتراضية تجارب لمواقع روابط وتوفر متوسطة، بدرجة اإللكتروني التعليم
 بدرجة مهم واحد متطلب هناك كان التعلم ببيئة المرتبطة بالمتطلبات يتعلق فيماو  . قليلة بدرجة
 متطلب(  66 )هناك بينما االفتراضي، بالمعمل مربوط البيانات عرض جهاز توفر وهو كبيرة
 أهمها كبيرة، بدرجة مهمة متطلبات(3 )فهناك بالمعلم المرتبطة المتطلبات أما .متوسطة بدرجة
 المعلم لدى القناعة وتوفر االفتراضية، المحاكاة وبرامج اآللي الحاسب واستخدام تشغيل على قدرته
 دمج على المعلم قدرة وهما متوسطة، بدرجة مهمان متطلبان هناك بينما االفتراضي، المعمل بأهمية

 أما. العلوم لمعلمي تدريبية برامج ووجود االفتراضي، الواقع بتقنيات العلوم لتعليم الحديثة األساليب
 واستخدام تشغيل بإتقان ويتعلق كبيرة بدرجة مهم واحد متطلب فهناك بالطالب المرتبطة المتطلبات
 فقد بالمقررات المرتبطة المتطلبات أما .متوسطة بدرجة متطلبات( 1 )و عام، بوجه اآللي الحاسب
 . متوسطة بدرجة عباراتها جميع أهمية جاءت

اتجاهات معلمات و مشرفات الكيمياء نحو الى م( 6366ثقة ) ايمان دراسةوهدفت 
استخدام تقنية المعامل االفتراضية و بعض مطالبها في مدينة مكة المكرمة ثانيًا : المطالب الفنية ، 

المطالب التعليمية و التعلمية  ، وتحديد التقنية الالزمة للمعلمة عند استخدام المعامل االفتراضية 
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المعايير التقويمية المرتبطة بقياس تحصيل الطلبات عند و  عند استخدام المعامل االفتراضية 
إعداد استبانة للتعرف استخدمت الدراسة المنهج الوصفي حيث تم  استخدام المعامل االفتراضية .

على اتجاهات معلمات و مشرفات الكيمياء نحو استخدام تقنية المعامل االفتراضية و بعض 
( عبارة وزعت على أربع محاور  12تكونت االستبانة من )مطالبها في مدينة مكة المكرمة . حيث 

( معلمة  93، تم التحقق من صدق االستبانة تم تطبيق االستبانة على عينة الدراسة المكونة من )
استجابات عينة الدراسة من المعلمات  وتبين ان ( مشرفة كيمياء  61كيمياء للمرحلة الثانوية و )

ية و خصائصها في تدريس بشدة ( نحو مفهوم المعامل االفتراضايجابية بدرجة كبيرة ) أوافق 
حو ت فقد كانت الى حد ما ) أوافق (  أما بالنسبة الستجابات عينة الدراسة من المشرفاالكيمياء 

كانت استجابات عينة الدراسة من ية و خصائصها في تدريس الكيمياء ، و مفهوم المعامل االفتراض
ة بدرجة كبيرة ) أوافق بشدة ( نحو المطالب الفنية ، التقنية الالزمة المعلمات و المشرفات ايجابي

كانت استجابات عينة الدراسة من المعلمات و المشرفات تخدام تقنية المعامل االفتراضية ، و عند اس
ايجابية بدرجة كبيرة ) أوافق بشدة ( نحو المطالب التعليمية الخاصة بالمعلمة من وجهة نظر 

من المعلمات و المشرفات ايجابية تخدام تقنية المعامل االفتراضية ، و ة عند اسالمعلمات الالزم
لخاصة بالطلبة من وجهة نظر المعلمات و  بدرجة كبيرة ) أوافق بشدة ( نحو المطالب التعلمية

كانت استجابة عينة الدراسة من المعلمات و تخدام نظرية المعامل االفتراضية ، و الالزمة عند اس
ايجابية بدرجة كبيرة ) أوافق بشدة ( نحو المطالب التقويمية  المرتبطة بتحصيل الطالبات المشرفات 

توجد عالقة ارتباط موجبة بين استجابات كاًل من ، و  عند استخدام تقنية المعامل االفتراضية
 المعلمات و المشرفات نحو تقنية المعامل االفتراضية توضح شدة االرتباط و في نفس االرتباط بين

 آراء المعلمات و المشرفات نحو استخدام تقنية المعامل االفتراضية .
 الكشرررف عرررن أثرررر اسرررتخدام إلرررىهررردف البحرررث ( م6366) أمرررينوأخيررررا فررري دراسرررة الحرررافظ و 

المختبررر االفتراضرري لتجررارب الفيزيرراء والكيميرراء فرري تنميررة قرروة المالحظررة والتحصرريل المعرفرري، تكررون 
مجتمع البحث من طرالب المرحلرة المتوسرطة، فري اختيرار شرعبتين مرن طرالب الصرف األول متوسرط 
ء لتمرررثال عينتررري البحرررث التجريبيرررة والضرررابطة. قرررام الباحثررران بإعرررداد اختبرررارين فررري التحصررريل للفيزيرررا

ال انرره والكيميرراء، كمررا اسررتخدم مقيرراس قرروة المالحظررة والتحقررق مررن صرردقه وثباترره، تررم التوصررل الررى 
يوجررد فرررق دال إحصرررائيًا بررين المجموعررة التجريبيرررة والمجموعررة الضررابطة فررري تحصرريل أفرادهمررا فررري 

فرررررق دال إحصررررائيًا بررررين المجموعررررة التجريبيررررة والمجموعررررة الضررررابطة فرررري  و تبررررين وجررررود الفيزيرررراء، 
ال يوجررد فرررق دال إحصررائيًا وتبررين انرره تحصرريل افرادهمررا فرري الكيميرراء ولصررالح المجموعررة التجريبيررة. 

بين المجموعة التجريبيرة والمجموعرة الضرابطة فري تنميرة قروة المالحظرة لردى أفرادهمرا، ممرا يعنري أن 
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ي ضروء استخدام المختبر االفتراضي ليس لره دور واضرح فري تنميرة قروة المالحظرة لردى الطرالب. وفر
 .  نتائج البحث قدم الباحثان عدد من التوصيات والمقترحات

 على الدراسات السابقة . التعقيب 
مررن العرررض السررابق للبحرروث والدراسررات السررابقة ذات الصررلة بموضرروع البحررث الحررالي يتضررح   

)  الصرررانعكدراسة اسرررتخدام المختبرررر فررري تررردريس العلررروم الدراسرررات التررري تناولرررت  ان هنالرررك عررردد مرررن
معلمررري العلررروم للعمرررل المخبرررري فررري مررردارس الجمهوريرررة اليمنيرررة  التررري كشرررفت عرررن مهررراراتم (6331

هرردفت إلررى  الترريم( 6331الرفرراعي ) ودراسررة وكانررت تتعلررق بالتجررارب العلميررة بالمرحلررة المتوسررطة . 
سرررة ودرامعرفرررة مررردى اسرررتخدام المعلمرررين للمختبررررات المدرسرررية فررري تررردريس الكيميررراء للمرحلرررة الثانويرررة 

واقع استخدام المختبررات المدرسرية فري تردريس مرواد العلروم الطبيعيرة  التي وصفتهر( 6166القميزي )
تصرررميم هررردفت الرررى م(  6993) ورقيرررة راجررري راجررريوزينرررب ياسرررين  ودراسرررة ، فررري المرحلرررة الثانويرررة 

حجررررم م( تقصرررري 6922الخليلرررري )و مختبررررر الفيزيرررراء بالمحاكرررراة التجريبيررررة االفتراضررررية كبيئررررة تفاعليررررة 
. وقرد اسرتفاد الباحرث ونوعية العمل المخبري في تدريس العلوم في المدارس الثانوية الحكومية باألردن

 من هذه الدراسات في االطار النظري وستساعده في تفسير النتائج. 
فقرد ترم  تنميرة المهرارات العمليرةالدراسات التي تناولت أثر استخدام المختبرات المدرسية في اما 

تصرررميم مختبرررر  ه( التررري هررردفت الرررى 6176ى عررردد قليرررل منهرررا كدراسرررة خلرررود بركرررة )الحصرررول علررر
فررري الجمهوريرررة  كيميرررائي افتراضررري لتررردريس وحررردة الكيميررراء العضررروية للصرررّف الثررراني الثرررانوي العلمررري

 استقصراءم( 6333ودراسرة  المحمردي ، امرل فررج )قياس مستوى تحصريل الطلبرة و  .العربية السورية
 مقررر فري ثرانوي الثراني الصرف لطالبرات المختلفرة المسرتويات تحصيل في االفتراضي المعمل فاعلية
م( معرفة أثر طريقرة االكتشراف فري تحصريل العلروم وتنميرة عمليرات العلرم 6331العبري ) و، الكيمياء

معرفررة أثررر الررى م( 6991شرربر)  ولكنهررا معامررل حقيقيررة ، ودراسررةلرردى المتعلمررين فرري الصررف التاسررع 
، امرا لوب االستقصائي في المختبرر فري تعلريم طرالب الصرف الثراني المتوسرط برالبحرين استخدام األس

 & Susan الدراسررات االجنبيررة فقررد تشررابهت الدراسررة الحاليررة مررع عرردد منهررا ففرري دراسررة سرروزان 
Laura,1996  هرردفت إلررى التعرررف فيمررا إذا كرران هنرراك تررأثير للتجريررب العملرري علررى تفكيررر الطررالب

( كشرررررفت أن اسرررررتخدام األسرررررلوب االستقصررررررائي Tatina1993 ) دراسرررررة ولميرررررة حرررررول المفررررراهيم الع
سرالم و المخبري في تدريس العلوم البيولوجية قد سراعد الطلبرة كثيررا فري تنميرة بعرض عمليرات العلرم  

م( هرردفت إلررى دراسررة واقررع اكتسرراب مهررارات االستقصرراء العلمرري )عمليررات العلررم( لرردى تالميررذ 6996)
زيترررون و الزعبرررري )   ووطلبرررة الصررررف األول الثرررانوي بمررردارس مدينررررة الرياضرررالصرررف األول المتوسرررط 

م( هرردفت إلررى معرفررة أثررر اسررتخدام المختبررر المدرسرري علررى تنميررة مهررارة التفكيررر العلمرري لرردى 6921
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لررى معرفررة أثررر م( هرردفت إ6996علرري ) وطررالب الصررف الثرراني الثررانوي فرري األردن فرري مررادة الفيزيرراء
علرررى اكتسررراب المهرررارات ) العقليرررة واليدويرررة ( لمرررادة الجغرافيرررا لررردى طرررالب  عمليرررةاسرررتخدام الطريقرررة ال

عاليررة اسررتخدام األنشررطة العمليررة م( هرردفت إلررى التعرررف علررى ف6921مررازن)  والصررف األول الثررانوي 
أسرلوب التجريررب العملري، أسررلوب القرراءة، أسررلوب تبرادل األسررئلة واألجوبرة فرري تحقيرق بعررض أهررداف و 

اجريررت هرذه الدراسررة فري اليونرران اذ هردفت الررى  (Avradinis & et.al ,2001دراسرة )و الكيميراء 
 (Tlaczala& et.al,2006دراسررة )و اسررتخدام تقنيررات الواقررع االفتراضرري لمحاكرراة تجررارب الفيزيرراء 

لالسررتخدام االدوات االفتراضررية فررري  وهرردفت الررى تطررويرمختبر الفيزيررراءر اإلفتراضررير للتعلرريم عررن بعررردر 
 (. Tlaczala & et.al,2006 p:467المختلفة )مناطق العالم 
اسررتخدام مختبررر المحاكرراةر لت حسررين ت ع ّلررم الفيزيرراءر  (Ding& Hao Fang 2009 دراسرة )

 .ومن خالل العرض السابق يتبين ما يلي: 
 هررذه الدراسررات علررى ضرررورة االهتمررام بررالمختبرات المدرسررية ومعالجررة المشرركالت الماديررة عررت إجم

 تعوق دون استخدام المختبرات المدرسية.والمعنوية التي 
  تنررروع أسررررلوب ترررردريس التجررررارب العمليررررة فرررري المختبررررات المدرسررررية فجمعررررت بررررين طريقررررة العرررررض

العملررري، طريقرررة المختبرررر بتقسرررريم الطرررالب إلرررى مجموعرررات، طريقررررة اإللقررراء دون االهتمرررام بعمررررل 
 التجارب في العلوم.

  المهرارات العمليرة،  إلرى تنميرة بعرض يرؤديالمدرسرية الدراسات السابقة اتفقت أن تفعيرل المختبررات
 مع تنمية االتجاه اإليجابي نحو العمل المخبري في دراسات مستقلة.

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة انها:
  معظرم  الدراسرات السررابقة اجريرت الستقصرراء اثرر اسرتراتيجيات ترردريس حديثرة فرري اكتسراب  اثررر

 المعامل االفتراضية في مراحل دراسية ثانوية ولكن بالدراسة الحالية المرحلة المتوسطة.  
  معظررررم الدراسررررات السررررابقة قاسررررت اثررررر التعلرررريم االفتراضرررري او اجررررراء التجررررارب علررررى التحصرررريل

 الدراسة الحالية اثرها على المهارات العملية في تطبيق تجارب العلوم.  الدراسي بينما
  معظرررم الدراسرررات كانرررت تقتصرررر علرررى المعمرررل االفتراضررري بينمرررا سررريتم اثرررر التررردريس بالمعمرررل

االفتراضررري بالدراسرررة الحاليرررة علرررى القررردرة علرررى اسرررتخدام االدوات واالجهرررزة الحقيقيرررة بالمعمررررل 
 يق وتنفيذ التجربة واستخالص النتائج من خالل بطاقة مالحظة. باالضافة الى القدرة على تطب

  معظررم ادوات البحررث اسرررتخدمت االختبررارات التحصررريلية بينمررا الدراسررة الحاليرررة بطاقررة مالحظرررة
 لقياس االداء المهاري العملي الجراء التجارب بالعلوم بالمرحلة المتوسطة. 
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 . تمهيد

 الدراسة : منهجأوال

 ثانيًا: مجتمع الدراسة

 ثالثًا: عينة الدراسة

 رابعًا: تحليل المحتوى التعليمي

 خامسًا: بطاقة المالحظة

 سادسًا: المعمل االفتراضي

  الدراسة تطبيق إجراءات سابعًا:

 االحصائية المعالجات ثامنًا:

 

 

 

 ثحلرال ال ا 
  الدراسل امرا ات
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  الدراسل امرا ات
 :تمهيد

 طريقةيتناول هذا الفصل التعريف بمنهجية الدراسة ومجتمع وعينة الدراسة من حيث 
لخصائص السيكومترية من الصدق اوعرض طرق وخطوات اإلعداد  اختيارها باالضافة الى عرض

ثم توضيح الخطوات المنهجية  وخطوات تصميم البرنامج االفتراضي )التجربة االفتراضية( ،والثبات
، د االساليب والمعالجات االحصائيةاالستطالعية واألساسية وتحدي الدراسةواالجرائية في تطبيق 

 ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 
 منهج الدراسة :أواًل: 

جد أن المنهج األكثر مالئمة لطبيعة الدراسة بعد االطالع على مناهج البحث العلمي ، وُ 
التي تبحث أثر استخدام المعمل االفتراضي في تنمية المهارات العملية في تدريس وحدة من مقرر 

 Quasi Experimental Designشبه التجريبي  التصميم التجريبي القائم على العلوم هو المنهج
تدريسها باستخدام المعمل االفتراضي واالخرى تم اختيار مجموعتين االولى تجريبية حيث تم  

المجموعة الضابطة غير المتكافئة ذات تصميم )  مع ي، عادبالمعمل ال تم تدريسهاابطة ض
 ، حيث ذكرت من مميزاتبه المنهج شبه التجريبي  ( ، وذلك لما يتميزاالختبار القبلي والبعدي

( إن  من مميزات هذا المنهج قدرته على التحكم في المتغير 36: ص 6991)رمزيه الغريب 
في هذه الدراسة )استخدام المعامل االفتراضية كطريقة تدريس للعلوم ( وأثره على المستقل وهو 

  عملية (.بر في هذه الدراسة ) المهارات الالمتغير التابع ، ويعت
 متغيرات الدراسة: 

 هما :  انوله مستوي المادة وخواّصها لوحدة  عمليةالتجارب ال دريست:  طريقة  المتغير مستقل
 للمجموعة الضابطة(.  والمعمل التقليدي للمجموعة التجريبية االفتراضيالمعمل )

  لعمليةاستخدام االدوات واالجهزة امخبرية )ال التجاربالمهارات العملية في :  هالتابع اتالمتغير ،
 (واجراء وتنفيذ الخطوات العملية بالتجربة ، و تنمية مهارة استخالص النتائج

 مجتمع الدراسة :ثانيًا: 
تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع طالب الصف االول المتوسط المنتظمين في  

 .هر 6171/6171المدارس الحكومية بمدينة الطائف للفصل الدراسي االول للعام 
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 عينة الدراسة :ثالثًا: 
الدراسة ، وتم اختيار طالب  قصديًا الجراء مدرسة حسان بن ثابت المتوسطةأختيرت 

 المقصودة بالطريقة ختيار االتم ( طالبًا، حيث 33البالغ عددهم اإلجمالي )الصف االول المتوسط 
بينما تم فوقع االختيار على الشعبة )أ( كمجموعة تجريبية  االول المتوسط  الصف  من لشعبة 

وقد تم اختيار المدرسة من  ضابطة.مجموعة شعبة )ب(  ك االول المتوسطالصف اختيار طالب 
لتوافر القاعات الكبيرة والمعامل الحديثة في المدرسة، باالضافة الى أن تلك  دون مدارس المنطقة

ة بمدارس المحافظة االخرى، ومعظم الطالب المدرسة يتوفر بها العدد الكافي من الطالب مقارن
استثناء ثالثة طالب من  حيث تمقادرين على استخدام الحاسوب والتعامل مع نظام الويندوز. 

المجموعة  المجموعة التجريبية لعدم قدرتهم على التعامل مع الحاسوب، وكان عدد طالب
( طالبًا بغياب طالبين وباستبعاد ثالثة منهم تكّون العدد النهائي 71قبل الحذف ) التجريبية

( طالبًا وبغياب 71ابطة )( طالبًا بينما بلغ عدد أفراد المجموعة الض73للمجموعة التجريبية )
( طالبًا بالمجموعة 76ثالث طالب بالقياس القبلي أو البعدي تم اعتماد العدد النهائي للمشاركين )

  الضابطة.
 للوحدة التعليمية تحليل المحتوىرابعًا: 
 العلوممن كتاب  الوحدة المتكونه من الفصلين الثالث والرابعقام الباحث بتحليل محتوى     
" بالمادة وتغيراتها والمركبات والمخاليط " الموسومة  ؛األولبالفصل الدراسي  األول المتوسط للصف 

. المختارة بالوحدةالمتضمنة والقوانين والتعاميم  المفاهيم والمصطلحات و النظرياتو الستخراج الحقائق 
  وقد إختار الباحث الوحده المذكوره لهذه االسباب : 

 لم يسبق تعلم الطالب لها من قبل .  وتطبيقات  اهيم ومهاراتاحتوائها على معارف ومف 
 األساس لبناء مفاهيم معرفية بالعلوم بالمستقبل تعتبر ها الل خبرة الباحث في التدريس، فإنمن خ

لدوري للعناصر بالتعلم اكونها تتعلق بالخصائص الفيزيائية والكيميائية لمعظم العناصر بالجدول 
 تظهر فيها المهارات العملية. و والتي ُتشجع الالحق.  

  لتطبيقات التجارب الحاسوبية . لمناسبة هذه الوحدة التعليمية 
الستخراج الحقائق والمفاهيم والمصطلحات و  التعليميةالوحدة قام الباحث بتحليل محتوى   
وهي الخواص  مواضيعلثالثة  التحليل عملية عن نتج وقدلوحده ، والنظريات المتضمنة با  المبادئ

وقد كانت ( 6)أنظر ملحقوالتغيرات الفيزيائية، والخواص والتغيرات الكيميائية، والمركبات والمخاليط.
 (.6نتائج تحليل المحتوى بالمّرة األولى كما بالجدول )
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 المحتوى تحليل ملخص يوضح ( 4) رقم جدول
 المجموع قوانين نظريات مباديء تعاميم مفاهيم حقائق  الموضوعات

الخواص والتغيرات 
 الفيزيائية

 28 4 3 1 44 44 4 ك

% 22ِ% 75% 43% 76% 433% 35% 57% 

الخواص والتغيرات 
 الكيميائية

 47 4 - 3 - 2 43 ك

% 26% 4675% - 22% - 35% 31% 

 41 3 - - 4 2 8 ك المركبات والمخاليط

% 23% 4675% 8% - - 53% 33% 

 78 1 3 7 43 46 36 ك المجموع

% 13% 35% 46% 4% 2% 7% 433% 

 أسابيع ثالثة  بعد أخرى مرة المعرفي المحتوى بتحليل الباحث قام التحليل عملية ثبات من وللتأكد
 بين االتفاق مرات عدد بحساب الباحث قام ثم األولى المرة في أجراه الذي السابق للتحليل الرجوع دون

 ( .6 ) الجدول في كما النتائج وكانت والثاني األول التحليل
 المحتوى تحليل ثبات حساب نتائج ملخص يوضح ( 3) رقم جدول

 المجموع قوانين نظريات مباديء تعاميم مفاهيم حقائق عملية التحليل الفصل

الخواص 
والتغيرات 
 الفيزيائية

 28 4 3 1 44 44 4 االول

 28 4 3 5 44 44 8 الثاني

 28 4 3 1 44 44 8 عدد االتفاق

 %433 %433 %433 %84 %433 %433 %41 الثبات

الخواص 
والتغيرات 
 الكيميائية

 47 4 - 3 - 2 43 االول

 45 4 - 3 - 3 43 الثاني

 45 4 - 3 - 3 43 عدد االتفاق

 %46 %433 - %433 - %83 %433 الثبات

المركبات 
 والمخاليط

 41 3 - - 4 2 8 االول

 45 3 - - 4 2 4 الثاني

 41 3 - - 4 2 8 االتفاقعدد 

 %46 %433 - - %433 %433 %41 الثبات
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المهارات 
 العملية

 78 1 3 7 43 46 36 االول

 78 1 3 6 43 47 36 الثاني

 76 1 3 7 43 47 36 عدد االتفاق

 %44 %433 %433 %43 %433 %46 %433 الثبات

  طعيمة أوردها التي العالقة باستخدام التحليل ثبات لحساب هولستي معادلة استخدم ثم
  : يلي كما( 661م،ص6331)

 x 2 عليها المتفق العبارات عدد                            

 ------------------------------------------------------------         = هولستي معادلة

 الثانية المرة في العبارات عدد + االولى المرة في العبارات عدد                        
لجميع محتويات من خالل معامل ثبات هولستي يتبين أن ثبات تحليل المحتوى بلغ  

وتراوحت معامالت االتفاق )الثبات( للدروس المختارة بالفصول من  % 99 الفصول المختارة 
93%-633 % 

مما يدل % 633-%96وتراوحت معامالت الثبات لعناصر تحليل المحتوى بالفصول والدروس من 
 على ارتفاع معامل الثبات بطريقة تحليل المحتوى. 

 ملحق)( محكمًا 66) المحكمين من عدد على عرضه تم المحتوى تحليل قصد ولمعرفة
وقد تم  ،بصياغة العبارة نفسها والتي كانت تتعلق قبلهم من التعديالت بعض اقتراح وتم( 7 رقم

 في التحليل نتيجة وأصبحت. الى عناصر غير التي وردت فيه العباراتيف بعض نتص إعادة 
( لفصل الخواص 61( عنصر لفصل الخواص والتغيرات الفيزيائية، و)72) النهائية اتهصور 

 (. 6)أنظر ملحق( للمركبات والمخاليط.  61والتغيرات الكيميائية، و )
 

 ( بطاقة المالحظة) الدراسة أداة خامسًا: 
خطوات أشتقاق المهارات العملية التي هدفت الدراسة إلى قياسها كما ورد يتناول هذا الجزء 

 تنمية المهارات العمليةما اثر المعمل االفتراضي في  لدراسة والذي نص على "الرئيسي لفي السؤال 
" فبعد تحليل المحتوى للوحدة التعليمية المستهدفة لدى طالب الصف االول متوسط  بمدينة الطائف 

لمهارات العملية لمادة ية التالية من أجل إشتقاق قائمة بابالدراسة، قام الباحث بالخطوات المنهج
 وفق المراحل التالية: العلوم 

 تحديد الهدف من إعداد القائمة -
 تحديد مصادر إشتقاق قائمة المهارات  -
 ئمة المهارات إعداد الصور المبدئية لقا -
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 عرض الصورة المبدئية لقائمة المهارات على مجموعة من الخبراء و المحكمين  -
 معالجة إستجابات المحكمين إحصائيًا  -
 المهارات وصياغة بطاقة المالحظة. إعداد الصورة النهائية لقائمة  -

 وفيما يلى عرض لهذه المراحل بالتفصيل :
 . تحديد الهدف العام للقائمة 4

لمادة العلوم التي ينبغي إكسابها العملية مهارات التمثل الهدف العام ألعداد القائمة بتحديد  
من خالل تحليل محتوى الدروس التعليمية واالهداف التفصيلية  لطالب الصف االول متوسط

  .المهارية
 .تحديد مصادر إشتقاق قائمة المهارات 3

 قائمة المهارات :تم االعتماد على المصادر التالية الشتقاق 
بالمهارات العملية المتعلقة بتحديد قائمة المهارات المرتبطة  األطر النظريةالمصدر األول:

م( 6339كدراسة الشهري) التي وردت في ادبيات الموضوع بالدراسات السابقة بالعلوم 
حيث تم االستفادة من تلك  (م6337م( والقرارعة)6333( والمحمدي)م6339وعبدالفتاح)

 في صورتها األولية. ( مهارة 73هارات في إعداد القائمة والتي شملت )الم
تم الرجوع إلى األهداف التدريسية للدروس التعليمية التي تضمنتها الدراسة المصدر الثانى: 

الطالب للصف الحالية وتحليل محتوى الدروس، باإلضافة إلى الرجوع الى كتاب المعلم وكتاب 
  .  االول المتوسط
العلوم أو تقنيات مالحظات الخبراء والمحكمين في أساليب تدريس  االستفادة من تمالمصدر الثالث:

  التعليم
قام الباحث من خالل المصادر السابقة بوضع الصورة إعداد الصور المبدئية لقائمة المهارات :  .7

 المبدئية لقائمة المهارات طبقًا للخطوات التالية
 ة التي تم تحديدها في اربعة تجارب وهي:عمليالتجارب الأعد الباحث  -

 زيائية )تجربة الثلج والكوب(الخواص والتغيرات الفي 
  )حركة الدقائق وحاالت المادة وخصائصها )الكأس الحار والبارد 
 ،الخواص والتغيرات الكيميائية ودالئل حدوث التغيير )الحديد ،فوار الماء، االكسجين 

 النحاس..(، الخميرة، السكر النحاس، 
  .)..المركبات والمخاليط )السكر ، الزيت، الكحول، الماء الساخن 
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القائمة فى صورتها األولية فى ضوء مقياس ثالثى لدرجة أهمية المهارة بالنسبة للطالب أعد  -
 ومدى مناسبتها لهم  )هامة ، متوسطة األهمية ، غير هامة( . 

للمحكمين  بطاقةقام الباحث بتوزيع المهارات الفرعية وتنظيمها وترتيبها منطقيًا ، وتم إعداد  -
،   للطالبشملت أسئلة موجهة  للمحكين الستفتائهم حول مدى مناسبة المهارات  الفرعية 

المهارات العملية والتي تم تصنيفها كخطوة أولية إلى ثالث مهارات ومدى أهميتها في قياس 
 ام األدوات واالجهزة ، إجراء وتنفيذ الخطوات، استخالص النتائج. استخد

 ( مهارة فرعية. 73المبدئية على عدد )للمهارات اشتملت المجاالت الثالثة  -
 . عرض الصورة المبدئية لقائمة المهارات على المحكمين : 1

الخبراء والمحكين  على مجموعة من العملية للعلوممهارات التم توزيع الصورة المبدئية لقائمة  
 العلوم  ومناهج وطرق تدريستقنيات التعليم من المتخصصين في  اً ( محكم66)عددهم  بالمجال

( 7المعلمين )ملحق المشرفين و من و ام القرى جامعة الملك عبد العزيز وجامعة االساتذه في من 
التى  الثالثة  المهاراتوكان الهدف من هذه الخطوة هو التأكد من مدى صالحية القائمة لتغطية 

وقد طلب الباحث من كل محكم من المحكمين إبداء ط االول المتوسينبغى إكسابها لطالب الصف 
 الرأى فى :

 من حيث مدى مناسبتها.  االول المتوسطدرجة أهمية المهارة بالنسبة لطالب الصف  . أ
 الذي اعّده الباحث.ج في ضوء تحليل المحتوى سبة المهارة للصف الدراسي والمنهدرجة منا . ب
 والحكم على مدى تمثيل العبارة للمجال الذي ُصّنفت فيه. تعديل الصياغة اللغوية للمهارات  . ج

 إضافة أو حذف أو دمج بعض المهارات ج. 
وقائمة األهداف التي تسعى الدراسة الى يل المحتوى ، لوتم تزويد المحكين بنسخة من تح
ده بطريقة أولية، تم الطلب من المحكمين الحكم على مدى قياسها، ومفتاح التصحيح الذي تم إعدا

ثم بعد إنتهاء فترة التحكيم  قام الباحث بتجميع قوائم المهارات من السادة المحكمين، فقد وضوحه.  
قام بإجراء التعديالت فى ضوء آرائهم، وذلك بوضع تقدير رقمي لدرجة األهمية فى القائمة فأعطى 

)هامة( درجتان ، و)غير هامة( درجة واحدة . وقد قام الباحث بإجراء )هام جدا( ثالث درجات ، 
مهارة فقط، وتم اعتمادها في  73اإلبقاء على تم التعديالت فى ضوء ارآء المحكمين ، وبالتالي 

بطاقة المالحظة. وفيما يليً  توضيح المعالجات اإلحصائية التي تمت للوصول بالقائمة لصورتها 
 النهائية. 

 معالجة استجابات الخبراء والمحكمين إحصائيًا : -5
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اس المهارات معالجة استجابات المحكمين والخبراء على بنود وعبارات ومجاالت قيتمت 
عملية إحصائيًا لجانبين األول يتعلق بمعامل االتفاق على انتماء المهارة العملية العملية بالتجارب ال

ليها، واآلخر يتعلق باالهمية النسبية للطالب المتعلم، وذلك الفرعية للمهارة العملية التي ُصّنفت إ
 على النحو التالي:   

تم حساب معامل االتفاق التي أبدى فيها المحكمين موافقتهم على انتماء العبارة بالقائمة على  أواًل:
( عبارة تزيد 62حيث كانت نسبة االتفاق بين المالحظين لمعظم  العبارات ) تمثيل المهارة العملية

% وبالتالي تم  االبقاء عليها ، في حين تم إعادة تصنيف عبارتين في التجربة 23عن النسبة 
سيد العناصر المكونة لفوق أكالرابعة وهي أن يسمي العناصر المكونة للماء و عبارة أن يسمي 

بينما تم حذف  استخالص النتائج لكاًل منها إلى مهارة إجراء وتنفيذ الخطوات.الهيدروجين من 
عملية االولى والتي نصت على " يتبع إجراءات السالمة" كونها تكررت ( بالتجربة ال3)العبارة رقم 
عملية الثالثة. وأيضًا تم حذف ( بالتجربة ال2كررت بعبارة رقم )( بالتجربة االولى وت1بعبارة رقم )

( " يتبع إجراءات السالمة" كونها تكررت بالتجربة االول و الثالثة وقد كان سبب ذلك؛ 3لعبارة رقم )ا
نهائية لتنمية حتى ال يتم إعطاء إتباع إجراءات السالمة أوزان أعلى مما تستحقه بالنتيجة ال

 .  (6 ملحق)انظر حتى اصبحت القائمة بالصورة التي ظهرت فيها بالشكل النهائي المهارات العملية.
 األهمية النسبية للمهارات العملية الواردة بالقائمة األولية: ثانيًا: 
تم حساب التكرارات الستجابات الخبراء والنسب المئوية للمهارات من حيث  أهمية كل مهارة  .6

 .  وذلك لكل تجربة منفصلة على حدة من المهارات
حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهمية كل مهارة من مهارات القائمة،  .6

حيث تم ترتيبها تنازليًا وفق المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، وللحكم على درجة 
األهمية تم استخدام الفئات المفتوجة للدرجات من خالل حساب مدى الدرجات وهو الفرق 

( كان طول الفئة 7( وبقسمته على )6( فكان المدى )6وادني قيمة ) (7بين اعلى قيمة )
( وبالتالي كان معيار الحكم التالي على متوسط درجة األهمية، كما يراها الخبراء 3011)

 إذا بلغت قيمة المتوسط الحسابي لألهمية: والمحكمين:
   ويتم استبعادها . ( تكون المهارة غير هامة 6011من )أقل 
 ( 6013من) ( تكون هامة بدرجة متوسطة وبالتالي يتم اإلبقاء عليها وفقاً 6071) أقل من الى 

  ، وُينظر إلى إعادة صياغتها. للتوجيهات من الخبراء والمختصين
 ( فأكثر تكون هامة ويتم االحتفاظ بها . 6071من ) 
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االولية، من حيث التكرارات ( معالجة استجابات المحكمين على قائمة المهارات 7ويبين  جدول ) 
دة.   والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل تجربة على حر

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المئوية الستجابات 2جدول )
 لكل تجربة على ِحدة  ازلياً في تقدير أهميتها مرتبة تن العملية مهارات ال الخبراء على بنود قائمة

متوسطل  هحمل  العرحرة  الرقم
 االهميل

غير 
 هحمل

المتوسط 
 ال سحري

االن راى 
 المعيحرَّ

تقدير درمل 
 االهميل

 (: الِواص والتغيرات ال يزيحئيل9تمررل )

 ي سر مح ي در للثلج 2
 0 6 91 ك

 هحمل 0710 27.0
% .0% 00% 0% 

 يقرأ عداد الترمومتر 0
 0 0 92 ك

 هحمل 07.2 2760
% 60% 10% 0% 

 ي سر مح ي در للمح  .
 0 0 92 ك

 هحمل 07.2 2760
% 60% 10% 0% 

 يراعي امرا ات السالمل 6
 0 0 92 ك

 هحمل 07.2 2760
% 60% 10% 0% 

 يوقد الموقد ويغلي المح  1
 0 0 92 ك

 هحمل 07.2 2760
% 60% 10% 0% 

  ي الكوب يضه الثلج 9
 0 0 92 ك

 هحمل 07.2 2760
% 60% 10% 0% 

   ركل الدقحئق و حالت المحدة وِاحئاهحالتمررل الثحنيل: 

 يقحرن رين  ركل الدقحئق  ي المليد والمح  0
 0 90 90 ك

 هحمل 07.0 27.0
% .0% .0% 0% 

1 
ي سر سرب ت والت المحدة عند اهر مكعرحت 

 المح المليد أو تمميد 

 2 6 92 ك
 هحمل 07.0 27.0

% 60% 00% 90% 

6 

ُي دد الِاحئص ال لزيل المتعلقل رقحرليل 
الطرق والس ب رحلمواد المعروضه أمحمه 

 رحلتمررل

 0 92 0 ك

 % هحمل 07.9 2710
10% 60% 0% 

. 
ُي دد م هوم درمل االناهحر ل حلل المح   ي 

 كأال الرل إلى سحئ 

 0 92 0 ك
 هحمل 07.2 2710

% 10% 60% 0% 

2 
الملونل  ياى ردقل ال حلل عند إضح ل المحدة

 للكأال ال حر والرحرد

 9 99 0 ك
 هحمل 0761 .270

% 10% ..% .% 

 ي ضر كأال  حر وكأال رحرد 9
 2 90 0 ك

 متوسطل 0761 2700
% 10% .0% 90% 

 يراعي شروط السالمل .
 0 99 9 ك

 هحملغير  0710 .976
% .% ..% 10% 

 التمررل الثحلثل: الِواص والتغيرات الكيميحئيل ودالئ   دور التغيير

9 
لواى  ركل ت حع   المنحسرليسمي اسدوات 

 نشحط المواد مه اسكسمين
 

 0 6 91 ك
 هحمل 0710 27.0

% .0% 00% 0% 

2 
ال ديد مه االكسمين نشحط ت حع   ركل ياى 

 وههور الادأ

 0 0 92 ك
 هحمل 07.2 2760

% 60% 10% 0% 

 هحمل 07.2 2760 0 0 92 كقرص ال وار مه نشحط ت حع   ركل ياى  0
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متوسطل  هحمل  العرحرة  الرقم
 االهميل

غير 
 هحمل

المتوسط 
 ال سحري

االن راى 
 المعيحرَّ

تقدير درمل 
 االهميل

 %0 %10 %60 % المح 

1 
ياى التغيرات الكيميحئيل  ي الرسوم 

 المعروضل )النحر الموقدة للِشب إلى رمحد(

 0 0 92 ك
 هحمل 07.2 2760

% 60% 10% 0% 

. 
التغيرات الكيميحئيل  ي الرسوم ياى 

 المعروضل ) الن حال مه االكسمين(

 0 0 92 ك
 هحمل 07.2 2760

% 60% 10% 0% 

6 
ياى التغيرات الكيميحئيل  ي الرسوم 

 المعروضل )السكر مه  مض الكرريتيك(

 0 0 92 ك
 هحمل 07.2 2760

% 60% 10% 0% 

. 
ياى التغيرات الكيميحئيل  ي الرسوم 

 المعروضل)إنح   ضي معتم مه اسكسمين( 

 1 . 99 ك
 هحمل 0700 .270

% ..% 91% 20% 

0 
يتره إمرا ات السالمل المنحسرل أثنح  استِدام 

 اسدوات. 

 0 . 90 ك
 هحمل .076 .270

% .0% 0.% 9.% 

1 
 1 6 90 ك يستِدم اسدوات المنحسرل راورة ا ي ل.

 متوسطل 0702 2700
% .0% 00% 20% 

90 
 1 90 6 ك ياى الِميرة المح ل وت حعلهح مه المح 

 متوسطل 0700 2790
% 00% .0% 20% 

99 
يقحرن رين شك  الِميرة قر  الت حع  ورعد 

 الت حع  مه المح 

 0 6 6 ك
 متوسطل 0710 9710

% 00% 00% 10% 

92 

ُي سر مح ي در ريضح ل السكر للمح  والِميرة 
 دقيقل.  .9رعد 

 1 6 . ك

9700 0702 

 متوسطل

% 
2.% 00% 1.% 

 الرارعل: المركرحت والمِحليطالتمررل 

 ي ضر ويستِدم االدوات 9
 2 0 90 ك

 هحمل 0760 2710
% .0% 10% 90% 

 يسمي العنحار المكونل للمح  2
 . . 90 ك

 متوسطل .070 .272
% .0% 2.% 2.% 

0 
يسمي العنحار المكونل ل وق اكسيد 

 الهيدرومين

 0 2 90 ك
 متوسطل .076 2790

% .0% 90% 10% 

1 
ياى مح ي در عند إذارل السكر رحلمح  

 السحِن

 1 2 1 ك
 متوسطل 0700 2700

% 1.% 90% 1.% 

. 
ياى مح ي در عند إذارل الزيت رحلمح  

 السحِن.

 1 0 0 ك
 متوسطل .076 .971

% 10% 9.% 1.% 

6 
ياى مح ي در عند إذارل الك و  رحلمح  

 السحِن

 90 0 . ك
 متوسطل ..07 .970

% 0.% 9.% .0% 

 يتره االمرا ات السالمل .
 .9 . - ك

 غير هحمل 0790 .972
% - 2.% ..% 

 ( ما يلي: 2)يتبين من جدول
 ( عبارة كانت تقديرات الخبراء والمحكمين لها بدرجة هامة 63أن هناك ) كانت قيمة متوسطاتها

( وهي قيم تقل 3023(  إلى )3012بانحرافات معيارية امتدت بين ) 6077الحسابية تزيد عن 
عن الواحد الصحيح مما يدل على اتفاق الخبراء والمحكمين على تقديرات اهمية هذه المهارات 

ة، وبالتالي تم اختيارها ضمن المهارات التي سيقوم الباحث بتضمينها ببطاقة بدرجة هام الفرعية
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% 33% الى 13المالحظة. وُيالحظ ان  النسب المئوية لتقديرها بدرجة هامة تراوحت من 
 % مما يدل على أنها مهارات مناسبة . 13% الى 73وبدرجة متوسطة من  

 ( مهارات كانت تقديرات63بينما تبين أن هناك )  الخبراء و المحكمين بدرجة متوسطة األهمية
              ( بانحرافات معيارية امتدت بين6023( إلى )6073حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية بين )

( مما يدل على اتفاق الخبراء والمحكمين على تقديرات المهارات بدرجة 3072( الى )3093) 
%( 13%( إلى )63تقديرها بدرجة هامة من )متوسطة. وقد تراوحت النسب المئوية لتكرار 

 % .13% الى 63وبدرجة متوسطة من 
 ( بالتجربة 3لتكرارهما وعدم أهميتها وهي العبارة رقم )تم حذف عبارتين  هويتبين كذلك ان

( من التجربة الرابعة. وبالتالي اكتملت الصورة النهائية لبطاقة المالحظة على 3الثانية والفقرة )
جراء التعديالت التى اقترحها المحكمون على قائمة المهارات حيث تم إخراجها و ( فقرة 73) ا 

 ( . 1)ملحق  كما تتبين تلك المالحظات في المبدئية 
 :الخصائص السيكومترية لبطاقة المالحظة 

تطبيق بطاقة المالحظة على عينة استطالعية ألغراض التأكد من الخصائص تم  
( طالبًا من طالب 73من الصدق والثبات، حيث تم مالحظة ) السيكومترية لبطاقة المالحظة

، حيث تم تكليف الطالب باجراء التجارب االربعة بمعمل المدرسة، ضمن الصف الثاني المتوسط 
المختبر و معلم العلوم مالحظة الطالب من قبل الباحث ومحضر حصص النشاط العلمي ، وقد تم 

 لبطاقة المالحظة.  ، وفيما يلي عرضًا للخصائص السيكومترية
 صدق بطاقة المالحظة :   أواًل:

الى قدرتها على قياس ما ُأعدت لقياسه، ومن أجل التاكد من ذلك فقد بطاقة المالحظةيشير صدق 
 : بثالثة طرقأمكن االستدالل 
  أ. صدق المحتوى

لطالب اجراءات اشتقاق قائمة المهارات العملية تم التأكد من صدق المحتوى، وذلك من خالل 
الصف األول المتوسط، حيث تم ذكرها سابقًا من خالل االجراءات التي قام بها الباحث، وبعد 

فقط المحكمين ( من 63)على فقد تم عرضها مّرة أخرى  وليةاالنتهاء من إعداد القائمة بصورتها األ
م على ة التصحيح والحك، وقد ُطلب منهم النظر في بطاقة المالحظة من حيث الحكم على طريق

تقيس الجانب المهاري في ضوء المهارات التي اجمع عليها التي سلوكية الهداف األمدى تطابق 
، باإلضافة إلى الحكم على مدى  االول المتوسطالمختصين إنها مناسبة وهامة لطالب الصف 

بة من والتي تمثلت وصفًا إجرائيًا بالمهام المطلو كفاية ومناسبة ملحقات استخدام بطاقة المالحظة 
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وبناء على المالحظات التي أبداها السادة في لجنة المحكمين  فقد تم  الطالب القيام بها. 
 االطمئنان على صالحية بطاقة المالحظة للتطبيق.

 ب(. الصدق التالزمي :
قُّقر من الصدق التالزمي لالختبار بعد تطبيقه على عينة استطالعية من خارج عينة  تم الت ح 

المتوسطة من تاريخ  مدرسة حسان بن ثابتمن طالب الصف الثاني المتوسط في الدراسة األصلية 
 ( طالبًا من طالب الصف الثاني المتوسط  73) علىه 1/66/6171الى تاريخ ه 6/66/6171

في بطاقة المالحظة تم حساب معامل ارتباط درجات و  لهم دراسة المادة بالعام السابق، الذين سبق
مقرر التحصيلية باالختبار الفتري األول من طالب المع المحك الخارجي والتي اعتبرت درجات 

 ( .1األول كما تتبين النتائج بجدول )بالفصل الدراسي  العلوم 
 (1جدول )

 ودرجاتهم  بطاقة المالحظة نتائج معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطالب على 
 (73)ن= باالختبار التحصيلي الفتري االول على المحك الخارجي درجاتهم 

 معامل االرتباط  أبعاد المهارات العملية
 **0.48 استخدام األدوات واالجهزة

 **0.77 اجراء و تنفيذ الخطوات 

 **0.47 النتائجاستخالص 

 **0.44 الدرجة الكلية للمهارات العملية

 ( 0.00** دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )

 تطبيق بطاقة المالحظة( أن قيمة معامل اإلرتباط بين درجات 1يتبين من نتائج جدول )
 محكوالدرجات على الالتي هدفت قياس اداء الطالب المهاري للمهارات العملية بمقرر العلوم 

( وهي قيمة دالة احصائيًا عند مستوى 3022بلغ )  )درجاتهم التحصيلية باالختبار الفتري األول(
والدرجة على  بطاقة المالحظة االرتباط بين مكونات  تمعامالقيم  ت. وكذلك تراوح( 3036الداللة )

 ُيعني انمما ( . 3036( وهي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )3023-3033المحك من )
 . يرتبط تالزميًا مع اختبار المحك االداء المهاري للطالب على بطاقة المالحظة 

 (. صدق التكوين الفرضي:ج
قُّقر من صدق التكوين الفرضي )صدق االتساق الداخلي(  للدرجات على بطاقة  تم الت ح 

الثاني من خالل تطبيق بطاقة المالحظة على العينة االستطالعية من طالب الصف  المالحظة 
 :.  حيث تم حساب طالباً ( 73والبالغ عددهم ) حسان بن ثابت المتوسطةمدرسة في  المتوسط 
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مع الدرجة  فرعية )عبارة(الدرجات المتحصلة على كل مهارة  بيرسون بين معامل ارتباط  .6
بطاقة المالحظة  كما تتبين النتائج بجدول  للمهارة العملية التي تنتمي إليها العبارة في  الكلية

(3. ) 
معامل ارتباط بيرسون بين درجات  األداء المهاري للطالب على كل ُبعد )مهارة عملية( مع  .6

 ( 1الدرجة الكلية لبطاقة المالحظة. كما تتبين النتائج بجدول )
 (5جدول )

للمهارة العملية ببطاقة بين درجات الطالب على كل مهارة والدرجة الكلية  بيرسون معامل ارتباط 
 (23المالحظة ) ن=

 إمرا  وتن يذ الِطوات استِالص النتحئج استِدام اسدوات واسمهزة

رقم  معحم  االرترحط رقم الم ردة
 الم ردة

معحم  
 االرترحط

معحم   رقم الم ردة
 االرترحط

رقم 
 الم ردة

معحم  
 االرترحط

9 071.* . 07.9** 20 07.0** 2 0762** 

6 0761** 90 0719** 21 07.6** 0 0711* 

. 0710** 99 07.0** 00 0760** 1 0766** 

90 07..** 92 0701** 

 

0 0701** 

20 0700** 96 07.1** 1 07.0** 

29 0702** 9. 07.9** 91 0719** 

2. 0709** 90 0710** 9. 07.0** 

 

91 07..** 22 07.0** 

20 07.0** 26 071.* 

21 07.0** 2. 0762** 

 .  0.05* دالة احصائياً عند مستوى الداللة .  0.00** دالة احصائياً عند مستوى الداللة 

المالحظة البعاد بطاقة بين الدرجة الكلية  بيرسون( ان جميع معامالت ارتباط 1يتبين من جدول )
( وفقرة رقم 6باستثناء فقرة رقم )( 3036وبين الدرجات لكل مهارة  دالة احصائيًا عند مستوى الداللة )

في مهارة استخدام األدوات وقد تراوحت معامالت االرتباط ( . 3031( دالة عند )61( وفقرة رقم )7)
وفي مهارة إجراء  3096-3016وفي ُبعد استخالص النتائج من .  3093الى  3013بين واالجهزة  

للُبعد الذي ين  تنتمي متمثلة بالعبارة  مما يدل على أن كل مهارة 3096-3011وتنفيذ الخطوات من 
 االتساق الداخلي لفقرات البطاقة. قائمة المالحظة وبالتالي تحقق صدق تصنيفه فيها، في 
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التي تم اشتقاقها وبنائها  ومن أجل التأكد من صدق التكوين )البناء( البعاد المهارات العملية
وتجريبها على العينة االستطالعية، فقد تم حساب معامالت ارتباط الدرجات بين االبعاد الداخلية 

 (. 1المكّونه لبطاقة المالحظة كما تتبين النتائج بجدول )
 (7جدول )

 (23) ن=والدرجة الكلية ببطاقة المالحظة المهارة العمليةابعاد بين درجات بيرسونمعامل ارتباط 
استِدام اسدوات  

 واسمهزة

 استِالص النتحئج إمرا  وتن يذ الِطوات

   - استِدام اسدوات واسمهزة

  - **.070 إمرا  وتن يذ الِطوات

 - **.070 **0706 استِالص النتحئج

 **.071 **.071 **0711 الدرمل الكليل

المالحظة لبطاقة بين الدرجة الكلية  بيرسون( ان جميع معامالت ارتباط 1يتبين من جدول )
( وقد تراوحت 3036دالة احصائيًا عند مستوى الداللة ) ات العمليةمهار ُبعد من الوبين الدرجات لكل 
( وهي قيم مرتفعة مما ُيعني توافر 3091-3093بين االبعاد والدرجة الكلية من )معامالت االرتباط 

 صدق التكوين الفرضي لبطاقة المالحظة. 
 حساب الثبات لبطاقة المالحظة :ثانيًا: 

طالب الصف  طالب من 73على تم تطبيق بطاقة المالحظة على العينة االستطالعية ، 
طريقة ثبات  ثالث طرق وهي: ات بطاقة المالحظة باستخدم ،  وتم التأكد من ثب الثاني المتوسط

التجانس الداخلي كرونباا الفا وطريقة التجزئة النصفية بحساب معادلة سبيرمان وبراون، وطريقة 
 حساب معامل الثبات الداخلي )االتساق/ االتفاق بين المالحظين( كما يلي: 

 :  ( αالتجانس الداخلي )كرونباخ الفا أ(. ثبات 
( نتائج مؤشرات حساب معامل الثبات بطريقة التجانس الداخلي كرونباا الفا 3يبين جدول ) 

 للدرجة الكلية لبطاقة المالحظة وأبعادها.
 ( 3جدول )

 معامل الثبات بطريقة التجانس الداخلي كرونباخ الفا البعاد بطاقة المالحظة والدرجة الكلية
 الثباتمعامل  عدد الفقرات ابعاد بطاقة المالحظة
 3023 3 استِدام اسدوات واسمهزة

 3023 63 إمرا  وتن يذ الِطوات
 3097 67 استِالص النتحئج
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 3091 73 لرطحقل المال هل الدرمل الكليل
( أن قيمة معامل الثبات ألداء العينة االستطالعية على بطاقة 3يتبين من نتائج جدول )

( 3013( وهي قيمة أعلى من الحد األدنى المقبول لمعامل الثبات )3091المالحظة بالدرجة الكلية )
وهي قيم مقبولة بالدراسة الحالية، مما يدل على ثبات بطاقة  3097-3023وقد تراوحت لالبعاد من 
 تطبيق على العينة األساسية. المالحظة وصالحيتها لل

 :  ( سبيرمان وبراون) التجزئة النصفية(. ثبات ب
 ثبات التجزئة النصفية( نتائج مؤشرات حساب معامل الثبات بطريقة 63يبين جدول ) 

 للدرجة الكلية لبطاقة المالحظة وأبعادها.بحساب معادلة سبيرمان وبراون 
 ( 2جدول )

 البعاد بطاقة المالحظة والدرجة الكلية النصفيةالتجزئة معامل الثبات بطريقة 
 معامل الثبات عدد الفقرات ابعاد بطاقة المالحظة
 3023 3 استِدام اسدوات واسمهزة

 3029 63 إمرا  وتن يذ الِطوات
 3023 67 استِالص النتحئج

 3096 73 لرطحقل المال هل الدرمل الكليل
ألداء العينة بطريقة التجزئة النصفية ( أن قيمة معامل الثبات 2يتبين من نتائج جدول )

( وهي قيمة أعلى من الحد األدنى 3096االستطالعية على بطاقة المالحظة بالدرجة الكلية )
وهي قيم مقبولة بالدراسة  3029-3023( وقد تراوحت لالبعاد من 3013المقبول لمعامل الثبات )

 ة المالحظة وصالحيتها للتطبيق على العينة األساسية. الحالية، مما يدل على ثبات بطاق
 (. الثبات الداخلي )معامل االتساق/ االتفاق(  ج

تم حساب ثبات بطاقة  المالحظة بطريقة حساب معامل االتفاق بين المالحظين، حيث تم 
أفراد العينة  منعلى المهارات المختارة ببطاقة المالحظة ( من الطالب 1)مالحظة أداء كل 

تم تدريبه   العلوم الذيمن قبل الباحث ومعلم الثاني المتوسط، االستطالعية من طالب الصف 
العملية، المهارة كل ُبعد من أبعاد لهذا الغرض ، وتم حساب معامل االتفاق بينهما على مستوى 

مة لعدد حساب معامل االتفاق بتطبيق معادلة هولستي والتي نصت على حاصل القسحيث  تم 
مضروب   )عدد العبارات بالبعد( مرات االتفاق على حاصل جمع عدد مرات االتفاق و االختالف

في  ( معامل االتفاق بين المالحظين ببطاقة المالحظة لكال طالب66% ويبين جدول )633في 
 .   الدرجات الفرعية لبطاقة المالحظة والدرجة الكلية
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 (4جدول )
 ( 43ظين ببطاقة المالحظة ) ن=معامل االتفاق بين المالح

 الدرمل الكليل إمرا  وتن يذ الِطوات استِالص النتحئج استِدام اسدوات واسمهزة

رقم  االت حقمعحم   الطحلبرقم 
 الطحلب

معحم  
 االت حق

رقم  االت حقمعحم   الطحلبرقم 
 الطحلب

معحم  
 االت حق

9 06% 9 10% 9 12% 9 10% 

2 06% 2 00% 2 0.% 2 00% 

0 900% 0 00% 0 ..% 0 00% 

1 900% 1 900% 1 900% 1 900% 

. 06% . 10% . 12% . 10% 

% 23( أن جميع معامالت االتفاق قد كانت اعلى من الحد المقبول 9يتبين من جدول ) 
لها. % وقد تم مناقشة أسباب اختالف التقدير 33حيث ظهرت حالة واحدة فقط كان معامل اتفاقها 

الداخلي بين المقدرين متوافر في  النتائج فإنه يمكن اعتبار خاصية مؤشر الثباتوعلى ضوء هذه 
 بطاقة المالحظة . 

 إخراج قائمة المالحظة في صورتها النهائية :
المالحظة على العينة االستطالعية، فقد امكن إخراج القائمة  بطاقةبعد تحليل نتائج  

 المهارات العملية بمقرر العلوم. ( مهارة تقيس 73)التي تكّونت من بصورتها النهائية 
 . عملية االفتراضيةتصميم التجارب ال: سادساً 
 العلوممن كتاب  الثالث والرابعالفصل  بتحديد الوحدة التعليمية بالدراسة وهيقام الباحث     
" بالمادة وتغيراتها والمركبات والمخاليط " الموسومة  ؛األولبالفصل الدراسي  األول المتوسط للصف 

 وقد تم اختيار اربعة تجارب أساسية حتى يتم تصميمها إفتراضيًا وهي:
 . الخواص والتغيرات الفيزيائية -
 . حركة الدقائق وحاالت المادة وخصائصها -
 . الخواص والتغيرات الكيميائية ودالئل حدوث التغيير -
 . المركبات والمخاليط -

وسائط متعددة ولقدرتها على محاكاة الواقع األربعة لمناسبتها لبرمجية  التجاربهذه  وقد تم اختيار
من افكار ترتبط بموضوعات التجارب نظرًا لما تتضمنه هذه  معملي من خالل تطبيقات الحاسوب،ال

 .  دراسة العلوم لتنمية المهارات العمليةهامة للطالب في 
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التعليمي ، ومنها نموذج عبد اللطيف  التصميم من نماذج قام الباحث باالطالع على عدد
( م6333( ونموذج وليد يوسف محمد )م6337( ، ونموذج محمد عطيه خميس )م6991الجزار )

في ( م6337( . فتم  االستفادة من نموذج تصميم لمحمد عطيه خميس )م6339ونموذج عمار )
، ويعرض الشكل بالدراسة )المعمل اإلفتراضي(  المستخدم نامج الحاسوبيالتصميم التعليمي للبر 

 تنمية المهارات العملية. ( النموذج المقترح لتصميم البرنامج في هذه  الدراسة والذي يهدف الى 7)
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
  
 

 الوسائط المتعددةقائم على استخدام  المعمل االفتراضي ( نموذج تصميم 2شكل )
  المعمل االفتراضيخطوات عمليات التصميم التعليمي لبرنامج 

 أواًل: مرحلة التحليل والتصميم :
 :  المعمل االفتراضيتحديد الهدف العام من استخدام  -6

  الوسائط المتعددة التفاعليةالقائم على  التعليميُيعد تحديد الهدف العام من تصميم البرنامج 
عليمية خطوة مبدئية تُبنى  عليها بقية خطوات البرنامج من حيث تحديد محتواه، واإلستراتيجية الت

والوسائط التعليمية والتفاعلية السمعية والصوتية، وأدوات التقويم المناسبة للتقدم في  المستخدمة فيه،
اكتساب المهارات أثناء تدريس المحتوى التعليمي، حيث تحدد الهدف العام التي تسعى الدراسة 

 متوسط بمدينة الطائف. الول الا لدى طالب الصف العمليةمهارات الالحالية إلى تحقيقه هو تنمية 
 تحديد خصائص الفئة المستهدفة :  -6

 مرحلة اإلنتاج والتصميم مرحلة التحليل
 مرحلة التنفيذ واالستخدام مرحلة التجريب والتقويم

.ت ديد الهدى العحم من استِدام 0
  المعم  اال تراضي

 ت ديد ِاحئص الطالب -2

ت ديددددد موضددددوعحت م تددددوأ  -0
 )التمحرب (التعليمي 

ت ديددددددد الريئددددددل التعليميددددددل   -1 
 )معم  ال حسوب( المنحسرل

 ت ديد اسهداى االمرائيل   -.

 ت ديد طرق تقديم الم توأ -6

 الررنحمج .تاميم  -.

 تاميم الت حع -0

 ت ديد طريقل التعلم والتدريال -1

 

 
 
 

 وإِرامه الررنحمج إنتحا -9

رددددأدوات   الررنددددحمجررددددط  -2
 الت حع 

للمعمد  اإلِدراا المرددئي  -0 
اال تراضدددددددي القدددددددحئم علدددددددى 
الوسدددحئط المتعدددددة )الادددوت 
والاددورة الثحرتددل والمت ركددل 

 و ال يديو ..الخ(

 

 

 

التقدددددددددويم الرندددددددددحئي -9
للررندددددحمج  وللمنهومدددددل  

 التدريسيل 

 التمريب  .9

التعدددددددي  واإلِددددددراا  .2

 النهحئي

لردددددد    الررندددددحمج إتح دددددل  .0
 التمررل

تن يددددددددددددذ االسددددددددددددتراتيميل -2

 . التعليميل
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عند بناء برنامج تعليمي معين يجب مراعاة الخصائص الخاصة بالطالب من حيث المستوى   
األكاديمي بحيث ُيراعي ما يتوافر لدى الطالب من تعلم سابق  أو خبرة سابقة ترتبط بمحتوى 

ستوى وقدرات الطالب من حيث الخبرات السابقة وميولهم البرنامج وأهدافه ؛ لذلك راعى الباحث م
، وقد تم التأكد من أن جميع الطالب قادرين على استخدام الستخدام الحاسب اآللي بالتدريس

 . وفيما يلي عرضًا لتحليل خصائص الطالب الذين تم اختيارهم بالتجربة .  الحاسوب
 :الثاني المتوسط بمدينة الطائف. طالب الصف  النوع 
 طالبًا.  73: عدد الطالب المشاركين 
 ه الى 3/6/6171تاريخ من  عشرة أيام : قام  الباحث بتنفيذ البرنامج لمدة مدة التدريس 

عملية د المجموعة التجريبية التجارب اله. حيث تم تدريس الطالب أفرا62/6/6171
محاكاة التجارب بالكتاب المدرسي حاسوبيًا باستخدام فكرة المعمل االفتراضي القائم على 

الموجودة بالكتاب المدرسي بالحاسوب. بينما تم المحافظة على طريقة التدريس المتبعة من 
 المعلم في تدريس باقي عناصر الدرس. 

 ومهارات عن استخدام الحاسب االلي وتشغيل البرامج  :معلوماتالمعارف المسبقة
باالداء المعرفي بالخصائص ة باإلضافة إلى خبرات سابق واستخدام الويندوز. الحاسوبية 

 الفيزيائية والكيميائية التي درسها بالسنوات السابقة. 
 الحاسوب و البرامج الجاهزة لتشغيلالمصادر والموارد المتاحة : CD  

 تحديد موضوعات ومحتوى البرنامج : -2 
تم تحليل المحتوى وقد ،  اربعة تجارب تضمنها الكتاب المدرسييتضمن محتوى البرنامج 

؛ بهدف تحديد المهارات و المفاهيم األساسية التي تشملها الدروس المختارة   للفصولالتعليمي 
، باإلضافة إلى أنه ومن  خالل عمل الباحث  عمليةتمهيدًا للخروج بقائمة عامة تشمل مهارات 

 هم ودراسة العلوم. وخبرته في تدريس العلوم فإن تنمية المهارات العملية عنصرًا هامًا في ف
 تحديد البيئة المناسبة:  -1

بالمعمل   عمليةالتجارب التدريسهم  تمتم تحديد واختيار أفراد المجموعة التجريبية التي 
وقد تم  في مدرسة حسان بن ثابت المتوسطة ،االفتراضي القائم على استخدام الوسائط المتعددة

اختيار هذه المدرسة خصيصًا من بين مدارس المحافظة لكونها تشتمل على مركز لمصادر التعلم 
التجارب ومعامل للحاسوب ، وقاعات تدريسية ، أما عن استخدام المحتوى  التعليمي  وتصميم 

و استخدام أدوات التفاعل ، فقد ُنفرذت  من خالل معمل الحاسب اآللي الخاص  االفتراضية
بمصادر التعلم ، حيث إنها بيئة تعليمية مالئمة  لتنفيذ التجربة حيث يتواجد بالمعمل حواسيب 



92 

 

( طالب من 1بمواصفات عالية، وتوافر فني بالمعمل للدعم الفني،  وتم تجريب البرنامج  على )
اف للتأكد من مناسبتها للعمل وجاهزيتها واكتش حسان بن ثابت في مدرسة  الثاني المتوسط الصف 

 المعوقات التقنية التي قد تعترض سير تطبيق البرنامج . 
 تحديد األهداف اإلجرائية  وصياغتها  -5

يرغت األهداف  المعمل االفتراضيتأسيسًا على التحديد السابق للمحتوي التعليمي وتصميم  ، صر
بصورة إجرائية يمكن مالحظتها ، وقياسها ؛ لمعرفة الدرجة التي  تجربة منفصلةالخاصة  بكل 

تحققت بها  وقد صيغت األهداف في عبارات تصف السلوك المتوقع من الطالب اكتسابها،وقد تم 
 عرضها على لجنة من المحكمين للتاكد من صدق المحتوى للبرنامج التعليمي .  

 تحديد طرق تقديم المحتوى: -7
دت طرق تقد يم المحتوى، بناًء على األهداف السلوكية المعرفية  بحيث تم ُتقديم المحتوى ُحدر

 للمواقف المخبرية  التعليمي كجزء من تدريس المحتوى التعليمي من خالل تعريض الطالب
باإلضافة إلى أنه يمكن أن يستخدم الطالب منهم تنفيذها  للمهام المطلوبةواسماعهم ومشاهدتهم 
وتكرار تنفيذ التجربة  إنتهاء وقت الحصة وبالمنزل ألثراء االنشطة التدريبية عنصر التفاعلية بعد

 .  المخبرية
للتجارب بعد أن تم تحديد األهداف التدريسية :  البرنامج في المعمل االفتراضيتصميم  -6
، فقد تم كتابة السيناريو التعليمي ، و إعداد رسم تخطيطي كامل لتوضيح صفحات عمليةال

 . ( السيناريو التعليمي 1وما به من ارتباطات تشعبية ، حيث يبين ملحق ) البرنامج،
 . تصميم أساليب اإلبحار و واجهة التفاعل مع البرنامج:  8

تم تصميم أساليب اإلبحار و االنسياب بطريقة تجعل الطالب هو المتحكم باإلبحار في البرنامج 
العودة إلى الصفحة الرئيسة  والخروج بكل سالسة والتنقل بشكل يجعله قادرا على التقدم والتراجع و 

 وسهولة وذلك مراعاة للفروق الفردية بين المستفيدين من البرنامج .
 ثانيًا: مرحلة اإلنتاج : 

 : البرنامج التعليمي للمعمل األفتراضي  القائم على الوسائط المتعددة.  إنتاج  4
 تصميم سيناريو البرنامج التعليمي:

عدد من التجارب عداد السيناريو في صورته األولية وكان البرنامج يحتوي على قام الباحث بإ
 تجربة. حيث قام الباحث بوضع األهداف العامة للبرنامج التعليمي واألهداف الخاصة بكل العملية

رشادات لكيفية التعامل مع البرنامج وكيفيه التنقل بين  هعلى حد باالضافه إلى وضع تعليمات وا 
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واستخدمت الصور واألصوات والرسوم المتحركة لكل مشاهدة  ألضافه عنصر التشويق الشاشات . 
 للبرنامج .

 

 
 ( واجهة المعمل االفتراضي1شكل )

اليمين من الصورة يستطيع الطالب التنقل بين الشاشات ومن خالل العناصر الموجودة في أعلى 
بحيث تم مراعاة الصوت المصاحب للصورة وعرض التجارب الخاصة بكل عنصر، ثم تم تقديم 
سؤال بعد االنتهاء من تقديم التعليمات وُتم مراعاة نرك مسافة كافية لإلجابة، ومن ثم الحصول 

سفل الشاشة رابط االنتقال للشاشة االخرى )التالي( أو على التغذية الراجعة الفورية . وهناك في أ
العودة للشاشة السابقة )السابق( أو العودة في أعلى الشاشة . ويستطيع الطالب التحكم في مقدار 
الصوت ، باالضافة الى أنه تم إثراء التجارب والدروس بروابط تشعبية غير خطية من مقاطع فيديو 

 وربطها على شبكة االنترنت. 
بمجموعة من الخطوات ، بدأت بتحديد المهام و الصور الثابتة   البرنامج التعليمير إنتاج م

نتاج   (. 1)انظر ملحق  المعمل اإلفتراضيوالمتحركة  المالئمة لتصميم وا 
 بأدوات التفاعل:  والروابط اإلثرائية  ربط مقاطع الفيديو التعليمي -3

   الطالب اإلجابة  يكتببتدريبات  تفاعلية و  بعروض الفيديو التفاعليُربرطت  المقاطع
. أو يختار االجابة الصحيحة من بدائل معروضة أو يختار الصواب والخطأ سواء الصحيحة 
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في النشاط أو التدريب، وقد تم تقديم التغذية الراجعة بظهور رسالة مكتوبة على الشاشة تطلب 
ال للسؤال الذي يليه بالتدريبات إال إذا منه المحاولة مرة أخرى بحيث ال يستطيع الطالب االنتق

عرف االجابة الصحيحة، بينما يتم تقديم االجابة الصحيحة في اسئلة النشاط بظهور االجابة 
 الصحيحة في حالة خطأ االجابة عن سؤال النشاط. 

 اإلخراج المبدئي للمشاهد  -2
بالدروس االربعة  بصورتها األولية ، وتم عرضه مع  التجارب المستهدفة تم إعداد جميع  

السيناريو على لجنة  من المحكمين للتأكد من صدقه من حيث المعايير التي تم االعتماد عليها من 
ومدى مناسبة الفيديو حيث طريقة العرض وزمن العرض للمهمات وجودة الصورة و الصوت 

 .  التفاعلي المرفق بالتقديم
 لتقويم: ثالثًا: مرحلة ا

 (. العرض على المحكمين: 4
تم عرض البرنامج التعليمي بعد تخزينه على قرص ضوئي مصحوبًا ببطاقة تقويم للبرنامج 
التعليمي على مجموعة من السادة المتخصصين في  تكنولوجيا التعليم؛ وذلك بغرض الوقوف على 

صحة المادة العلمية ومدى مدى صالحية البرنامج ومعرفة مدى مناسبتها لألهداف والتحقق من 
مناسبة الصور والصوت والحركة في المقاطع لالستخدام، وذلك من خالل الحكم على مدى مراعاة 

التعليمية  وقد تبين مدى توافر معظم بالتجارب وأسس تصميم الشاشات  رتصميم البرنامج  لمعايي
قتصرت معظمها على إعادة المعايير، مع توجيه الباحث إلجراء بعض التعديالت في البرنامج، ا

ضبط الصوت بصور أخرى أكثر وضوحًا، وتأسيسًا على آراء المحكمين ُأجريرت التعديالت 
 المطلوبة وأصبح البرنامج التعليمي جاهز لالستخدام الميداني.

 تجريب االبرنامج على العينة االستطالعية : – 3
 الثاني المتوسططالب من الصف  1قام الباحث بإجراء التجربة االستطالعية للبرنامج على 

للتأكد من مناسبتها للعمل وجاهزيتها واكتشاف المعوقات التقنية التي قد تعترض سير تطبيق 
 البرنامج . وكان الهدف من تطبيق البرنامج على هذه العينة االستطالعية. 

 .تحديد الزمن الالزم إلجراء التجربة األساسية واختبارها 
 يمات في البرنامج .التحقق من وضوح التعل 
 .تحديد الصعوبات التي تواجههم أثناء التطبيق 
 التحقق من صدق وموثوقية األدوات 
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ولقد أسفرت نتائج التجربة االستطالعية للبرنامج التعليمي أنه فيما يتعلق بالزمن الالزم إلجراء 
اء التجربة لكل التجربة قام الباحث بحساب معدل متوسط تنفيذ المهام من قبل الطالب أثناء إجر 

دقيقة  11دقيقه إلى  73من المحتوى التعليمي وكان الزمن يتراوح لجميع المقاطع بين  درس 
دقيقه سوف يكفي إلجراء التطبيق ، وتم التحقق من  11وبالتالي تأكد الباحث أن الزمن األساسي 

 وضوح التعليمات في البرنامج وذلك عن طريق أداء الطالب  . 
 التنفيذرابًعا : مرحلة 

تاحة البرنامج التعليمي -4  البرنامج التعليمي " المعمل االفتراضي" : تم تنصيب إجازة وا 
 .  والتطبيق على أجهزة الحاسوب للبدء بالتدريس

ُنفرذت اإلستراتيجية التعليمية الُمقترحة للبحث على تنفيذ اإلستراتيجية التعليمية:   -3
مالحظات على النموذج الذي تم التأكد منه  جريبية خالل ذلك راقب الباحث  أيمجموعة ت

 في مرحلة التقويم  .
  اجراءات تطبيق الدراسةسابعًا: 
فيما يلي عرضًا للخطوات واإلجراءات المنهجية التي سار بها الباحث في تطبيق اجراءات  

 : الدراسة المنهجية
أم كلية التربية بجامعة من قسم المناهج إلى سعادة عميد قام الباحث بالحصول على خطاب  -

بالتطبيق ومخاطبة اإلدارة العامة للتربية والتعليم  بمحافظة ، بتسهيل مهمة الباحث واالذن القرى
 هر. ومن ثم تم الحصول على6171/  66/ 69بتسهيل مهمة الباحث وكان بتاريخ الطائف 

ه 69/66/6171بتاريخ إدارة التربية والتعليم الى  خطاب من سعادة عميد كلية التربية موجهة 
لتطبيق ه . 1/6/6171بتاريخ  حسان بن ثابت المتوسطة  سةمدر . ثم خطاب ادارة التعليم إلى 

  وقد مرت خطوات تطبيق الدراسة المنهجية في مرحلتين وهما :  أدوات الدراسة
 التجربة اإلستطالعية للدراسة (.4

قام الباحث بتطبيق البرنامج وأدوات القياس على طالب العينة االستطالعية من طالب الصف 
بطاقة كتجربة إستطالعية بهدف التأكد من صالحية  حسان بن ثابت من مدرسة  الثاني المتوسط

على المالحظة والبرنامج التعليمي الحاسوبي )المعمل االفتراضي( حيث تم تطبيق بطاقة المالحظة 
ه ، بينما 1/66/6171ه الى تاريخ 6/66/6171الثاني المتوسط  من ( طالبًا من الصف 73)

من الجدير بذكره انه تم تدريب معلم ( من الطالب ، و 1تم تجريب برنامج المعمل االفتراضي على )
وبعد التأكد من توافر  ، ألغراض التأكد من الثبات الداخلي على بطاقة المالحظة بالتطبيق العلوم 

لخصائص السيكومترية تم اخراج بطاقة المالحظة بصورتها النهائية، بناء على خصائصها من ا
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التجربة األساسية  تجهيز البرنامج للتطبيق فيوكذلك تم  والثبات كما تقدم تناوله سابقا.ً الصدق 
 للدراسة .

 التجربة األساسية للدراسة  (. 3
المتعاون االجتماع مع مدير المدرسة والمعلم بقبل البدء بالتجربة االساسية فقد قام الباحث 

وقد مرت التجربة األساسية للدراسة   هر6/6171/  3وكان بتاريخ  لتحديد مجموعتي الدراسة 
شاملة للتطبيق القبلي والبعدي  ه. 62/6/6171الى تاريخ  اً ( يوم66)الحالية والتى استغرقت 

 التالية :الثالث عشر بالمراحل االسبوع وتحديدًا في 
( طالبًا من 16اختيرت عينة الدراسة للتجربة األساسية والمكونة من ). اختيار عينة الدراسة : 4

دراسة الوحدة التعليمية  . حيث لم يسبق لهم  األول المتوسط شعبة أ وشعبة ب طالب الصف 
وافر لتوافر شعب متعددة ولتبالمنطقة  من بين المدارس  المدرسةواختار الباحث من قبل 

بالطريقة  وقد قسمت العينة ولمعرفة معظم الطالب باستخدام الحاسوب، امكانات مادية و تقنية 
 إلى مجموعتين:  العشوائية 

البرنامج الحاسوبي المعمل تطبيق عليها  وهى المجموعة التى تم المجموعة التجريبية: -
بعد استبعاد طالبين لعدم معرفتهم ( طالبًا. 73، وتكونت هذه المجموعة من )االفتراضي 

باستخدام الحاسب، وقد سمح لهم الحضور والمشاركة مع زمالئهم ولكن لم يخضعوا 
 للمالحظة.وكذلك بعد استبعاد ثالثة من الطالب الغائبين.  

نوع من المعالجة وتم تدريسها نفس  وهى المجموعة التى لم تتلقى أى المجموعة الضابطة: -
بعد استبعاد ( طالبًا. 76الوحدة التعليمية بالطريقة المعتادة وتكونت هذه المجموعة من )

 الطالب الغائبين عن القياس البعدي. 
 تجانس المجموعات(: لضمان تطبيق أدوات القياس قبليًا إجراءات ضبط التكافؤ القبلي ). 2

القياس تطبيقًا قبليًا على عينة الدراسة بمجموعتيها التجريبة  قام الباحث بتطبيق أدوات
 والضابطة وذلك لمعرفة مدى تكافؤ أفراد العينة والتجانس بينها. وأن أي فروق ستظهر بعد التجربة

حيث تم تطبيق بطاقة المالحظة  لتجارب( )طريقة تدريس وتنفيذ ا تكون راجعة إلى المتغير المستقل
البرنامج الحاسوبي بالمعمل االفتراضي بقياس مستوى إتقان الطالب قبل البدء بالتدريس باستخدام 

التي تم تحديدها ببطاقة المالحظة للمجموعتين التجريبية  العملية بالعلوم و لمهاراتا لقياس
وق اإلحصائية بين المتوسطات بالقياس والضابطة، وتم جمع البيانات إجراء الكشف عن داللة الفر 

ويبين هر . 6171/ 6/ 3القبلي وذلك للتأكد من تكافؤهما وكان تطبيق بطاقة المالحظة بتاريخ  
 نتائج تكافؤ المجموعتين.  ( 63جدول )
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على ( نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي 43جدول )
 بطاقة المالحظة

بطاقة مكونات 
 المالحظة

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية 

 قيمة ت
الداللة 

 االحصائية

االدوات استِدام 
 واالمهزة

 3781 4743 23 التجريبية
 غير دالة 3734 4778- 73

 4788 43752 23 الضابطة

 امرا  وتن يذ التمررل
 4784 41766 23 التجريبية

 غير دالة 3734 4737- 13
 3747 45711 23 الضابطة

 استِالص النتحئج

 3744 48743 23 التجريبية
 غير دالة 3713 3781- 13

 3744 48775 23 الضابطة

 المهحرات العمليل 
 2743 13766 23 التجريبية

 غير دالة 3744 4723- 13
 6744 11772 23 الضابطة

بين المجموعتين التجريبية  ( عدم وجود فروق دالة إحصائياً 63يتضح من نتائج جدول )
للدرجة الكلية ، حيث بلغت قيمة ت بطاقة المالحظةوالضابطة في القياس القبلي على نتائج 

( =0.05( وهي قيمة اكبر من مستوى الداللة )3069( وكانت داللتها )6076-) للمهارات العملية
مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي تدعي عدم وجود فروق دالة احصائيًا عند مستوى الداللة 

المهاري العملي بين المجموعة التجريبية التي سيتم تطبيق المعمل االفتراضي داء اال( بين 3031)
توسط حيث بلغ الم عليهم والمجموعة الضابطة التي سيتم تدريسهم بالمعمل الحقيقي الواقعي، 

( . مما يدل 11017( وللضابطة )16033الحسابي لدرجات التحصيل القبلي للمجموعة التجريبية )
 على تحقق التكافؤ بين المجموعتين .
الحظة : استخدام االدوات واالجهزة، اجراء مبابعاد بطاقة الوكذلك تبين عدم وجود فروق 
-، 6031-، 6012-على التوالي )( حيث بلغت قيمة ت وتنفيذ الخطوات، استخالص النتائج 

( مما يعني قبول الفرضية 3031( وكانت دالالتها االحصائية تزيد عن مستوى الداللة  ) 3012
المجموعة بالمهارات العملية بطالب الالصفرية التي تدعي عدم وجود فروق في درجات اداء 

. وبالتالي تحقق شرط التكافؤ ةاالبعاد المهاريالقبلي على على نتائج التطبيق التجريبية والضابطة 
 على القياس القبلي

 ( :المعمل االفتراضيت التجريبية ). تطبيق المعالجا1
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للتطبيق القبلي والبعدي ولقد تم تدريس طالب  ( يوم 66)استغرقت مدة التجربة األساسية 
المجموعة التجريبية في معمل مصادر التعلم وكان المعمل يحتوي على أجهزه كمبيوتر، بينما تم 

حيث تم . ( المعمل الواقعي تدريس الطالب افراد المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية للتدريس ) 
المعمل االفتراضي القائم على الوسائط لتجريبية باستخدام البدء بتدريس الوحدة لطالب المجموعة ا

حيث جلس الطالب بمفرده  أمام الكمبيوتر وقام الباحث بفتح الكمبيوتر الخاص بكل   المتعددة
، وتم ترك الطالب يعملوا  بمفردهم بقيامهم  المتعلقة بالتجارب طالب وتم تقديم اهداف الدرس

واستخدام سماعات اآلذن  تيالصو مات المعلم واالستماع الدروس المختارة حسب تعليبتشغيل 
حرصًا على عدم التشويش واتباع اإلرشادات بعد أن تم  التأكد من ان جميع الطالب يستعملوا 
جهاز الكمبيوتر بالتعامل مع الفأرة التي تعتبر أداة التفاعل بين البرنامج والطالب. وكان الطالب 

ينتقل الطالب الى تدريبات كل درس و يقوم البرنامج بتقديم  يمر على الخطوات وبعد االنتهاء 
ذا كانت خاطئة يطلب منه  أنشطة  ذا كانت اإلجابة صحيحة يقوم بالتعزيز وا  بعد شرح كل جزئية وا 

 بارسال رسالة تظهر على الشاشة.إعادة اإلجابة 
 القياس بعديًا :اه . تطبيق أد5

على المجموعتين الضابطة والتجريبية ، وذلك بعد أن تم إجراء القياس البعدي لبطاقة المالحظة 
  العملية مهارات الوذلك بغرض تنمية   المعمل االفتراضيتم تدريس المجموعة التجريبية باستخدام 

 بالمعمل الواقعي. لمقارنة االداء بالمجموعة الضابطة التي تم تدريسها 
 :المعالجات االحصائية  المستخدمةثامنًا: 

( SPSSبتحليل البيانات باستخدام برنامج الرزم االحصائية للعلوم االجتماعية  )قام الباحث 
 وباستخدام المعالجات اإلحصائية التالية:

 لقياس معامل االرتباط للتاكد من الصدق التالزمي على العينة   معامل ارتباط بيرسون
 وصدق االتساق الداخلي )صدق التكوين(. ببطاقة المالحظة االستطالعية  

 اختبار ت لعينتين مستقلتينIndependeant sample  T test    للكشف عن داللة
 الفروق اإلحصائية بين متوسطات القياس للمجموعة التجريبية والضابطة.

  اختبار ت لعينتين معتمدتين Dependant sample t test  للكشف عن داللة الفرق
 للمجموعة التجريبية. االحصائي بين متوسطي درجات القياس القبلي والبعدي 

  معادلة نسبة الكسب المعدل لبالكBlake  المشار لها في يحيى حامد هندام ،
( : نسبة الكسب 733، 6991؛حلمى أحمد الوكيل & محمد أمين المفتى ،  617:ص6921)

 المعدل =
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 حيث : 

و س :  متوسط درجات المجموعة فى   ص :  متوسط درجات المجموعة فى االختبار البعدى
االختبار القبلى .  و د :  النهاية العظمى لبطاقة المالحظة . وكذلك تم حساب حجم األثر 

باستخدام )مربع ايتا( 
2η :إليجاد حجم التأثير باستخدام المعادلة التالية 

      
2η = dft

t
2

2

 
حيث إن: 

2η       2   ،= حجم التأثيرt( مربع اإلحصاء =t  المحسوبة ) 
df  درجات الحرية = 

م( فإن مستويات حجم التأثير بالنسبة لر6337) أبو عالمووفقًا إلى 
2η هي كما يلي 

 األداة المستخدمة
 حجم التأثير

 كبير متوسط صغير
2η 

 فأكثر  3023 3023اقل  -3013 3013اقل  – 3063
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 . تمهيد

 وتفسيره األول ومناقشته النتائج المتعلقة بالفرضأوال: 

 وتفسيره ًا: النتائج المتعلقة بالفرض الثاني ومناقشتهثاني

 وتفسيرهًا: النتائج المتعلقة بالفرض الثالث ومناقشتة ثالث

 وتفسيره: النتائج المتعلقة بالفرض الرابع ومناقشتة رابعًا

 خامسًا : التعليق على النتائج وربطها بالدراسات السابقة 

 
 
 
 
 
 




 

 رارهال ال ا 
 وت سيرهح ومنحقشتهح الدراسل نتحئج
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 نتائج الدراسة ومناقشتها
 تمهيد :

في تنميه   استخدام المعمل االفتراضيهدفت الدراسة الحالية الى  التعرف على اثر 
من خالل االول المتوسط  بمقرر العلوم  بمدينة الطائف، لدى طالب الصف المهارات العملية 

و اختبار الفروض االحصائية المتعلقة بالكشف عن داللة الفروق بين  التساؤل الرئيساالجابة عن 
ومكوناتها،  لبطاقة المالحظةمتوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في درجات القياس البعدي 

لبطاقة و كذلك الكشف عن داللة الفروق االحصائية بين متوسطي القياس القبلي والبعدي 
 بالمعمل االفتراضي. ألفراد المجموعة التجريبية التي تم تدريسها   المالحظة

اإلحصائية والمعالجات اإلحصائية التي تم إتباعها نتائج اختبار الفروضيتناول هذا الفصل 
 الختبار هذه الفروض، ومن ثم تفسير تلك النتائج وذلك على النحو التالي:

 أواًل: نتائج الدراسة
القياس  ( في نتائج3031ال توجد فروق داله احصائيًا عند مستوى )" الفرضية األولى : نتائج 

البعدي من حيث استخدام االدوات واالجهزة العملية بين متوسط المجموعة التجريبية التي تم 
تدريسها باستخدام المعمل االفتراضي ومتوسط المجموعة الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة 

 ".  االعتيادية
ببطاقة وللتحقق من صحة الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

للقياس البعدي بين المجموعتين ، التجريبية التي تم تدريسها باستخدام على الدرجة الكلية  المالحظة
 ، حيث تم الكشف عن بالمعمل العاديوالمجموعة الضابطة التي تم تدريسها   المعمل االفتراضي

داللة الفروق االحصائية بين المتوسطين باستخدام اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطين مستقلين 
(Independent samples T test( وجاءت النتيجة كما تتبين بجدول  )66 ) 

بطاقة  ( نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في نتائج44جدول )
  على القياس البعديواالجهزة العملية  استخدام االدوات المالحظة من حيث

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية 

الداللة  قيمة ت
 االحصائية

 30333 2071 13 3022 23093 73 التجريبية
 2016 17076 76 الضابطة دالة
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( وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية 66يتضح من نتائج جدول)
، االول المتوسطلدى طالب الصف  بطاقة المالحظة والضابطة في القياس البعدي في درجات 

( وهي قيمة اقل من مستوى الداللة 30333( وكانت داللتها )2071حيث بلغت قيمة ت )
(=0.05 مما يعني )التي تدعي جود فرق دال احصائيًا  البديلةالصفرية وقبول الفرضية  رفض

التي  لصالح المجموعة التجريبيةبين درجات المجموعة التجريبية والضابطة وقد كان الفرق 
المعمل االفتراضي القائم على برنامج حاسوبي وُيعزى ذلك الستخدام  استخدمت المعمل االفتراضي،

قبلي، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة بعد ضبط الفروق على القياس ال  للوسائط المتعددة،
لصالح وقد كانت الفروق ( 17076وللضابطة )( 93من الدرجة العظمى )( 23093التجريبية )
 .التجريبية
( في نتائج القياس 3031"ال توجد فروق داله احصائيًا عند مستوى ):  الثانيةالفرضية نتائج 

بين متوسط المجموعة التجريبية التي تم تدريسها  البعدي من حيث اجراء وتنفيذ الخطوات العملية
 باستخدام المعمل االفتراضي ومتوسط المجموعة الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية" . 

ببطاقة وللتحقق من صحة الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
للقياس البعدي بين المجموعتين ، لية بتجارب العلوم استخدام االدوات واالجهزة العمفي  المالحظة

والمجموعة الضابطة التي تم تدريسها   المعمل االفتراضيالتجريبية التي تم تدريسها باستخدام 
، حيث تم الكشف عن داللة الفروق االحصائية بين المتوسطين باستخدام  بالمعمل التقليدي الواقعي

(  وجاءت Independent samples T testاختبار )ت( للمقارنة بين متوسطين مستقلين )
 ( 66النتيجة كما تتبين بجدول )

بطاقة ( نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في نتائج 43جدول )
 على القياس البعدي اجراء وتنفيذ الخطوات العمليةيث من حالمالحظة 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 قيمة ت الحرية 

الداللة 
 االحصائية

 6011 69013 73 التجريبية
13 9013 

30333 
 6096 61071 76 الضابطة دالة

( وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية 66يتضح من نتائج جدول)
بالبعد الذي يقيس اجراء وتنفيذ الخطوات بطاقة المالحظة والضابطة في القياس البعدي في درجات 

( وكانت 9013، حيث بلغت قيمة ت )االول المتوسطلدى طالب الصف العملية بتجارب العلوم 
الصفرية الفرضية  رفض( مما يعني =0.05الداللة ) ( وهي قيمة اقل من مستوى30333داللتها )
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بين درجات المجموعة التجريبية والضابطة وقد التي تدعي جود فرق دال احصائيًا  وقبول البديلة
وُيعزى ذلك الستخدام  التي استخدمت المعمل االفتراضي، لصالح المجموعة التجريبيةكان الفرق 

بعد ضبط الفروق على القياس   حاسوبي للوسائط المتعددة،المعمل االفتراضي القائم على برنامج 
( 66من الدرجة العظمى )( 69013القبلي، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية )

 .لصالح التجريبيةوقد كانت الفروق ( 61071وللضابطة )
تائج القياس ( في ن3031ال توجد فروق داله احصائيًا عند مستوى )":  الثالثةالفرضية نتائج 

البعدي من حيث استخالص النتائج بين متوسط المجموعة التجريبية التي تم تدريسها باستخدام 
 المعمل االفتراضي ومتوسط المجموعة الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية ".

 ببطاقةوللتحقق من صحة الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   
للقياس البعدي بين مهارة اجراء وتنفيذ الخطوات العملية بالتجربةالعملية في  المالحظة

والمجموعة الضابطة   المعمل االفتراضيالمجموعتين ، التجريبية التي تم تدريسها باستخدام 
، حيث تم الكشف عن داللة الفروق االحصائية بين  بالمعمل التقليدي الواقعيالتي تم تدريسها 

 Independent samplesالمتوسطين باستخدام اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطين مستقلين )
T test( وجاءت النتيجة كما تتبين بجدول  )67 ) 

بطاقة ( نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في نتائج 42جدول )
 على القياس البعديبالتجربة  استخالص النتائجالمالحظة من حيث 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 قيمة ت الحرية 

الداللة 
 االحصائية

 1037 13 6033 63031 73 التجريبية
30333 

 7033 66017 76 الضابطة دالة
( وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية 67يتضح من نتائج جدول)

بالبعد الذي يقيس مهارة استخالص بطاقة المالحظة والضابطة في القياس البعدي في درجات 
( وكانت 1037، حيث بلغت قيمة ت )االول المتوسطلدى طالب الصف النتائج بالتجربة العملية 

الصفرية الفرضية  رفض( مما يعني =0.05اللة )( وهي قيمة اقل من مستوى الد30333داللتها )
بين درجات المجموعة التجريبية والضابطة وقد التي تدعي جود فرق دال احصائيًا  وقبول البديلة
وُيعزى ذلك الستخدام  التي استخدمت المعمل االفتراضي، لصالح المجموعة التجريبيةكان الفرق 

بعد ضبط الفروق على القياس   ي للوسائط المتعددة،المعمل االفتراضي القائم على برنامج حاسوب
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( 73من الدرجة العظمى )( 63031القبلي، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية )
 .لصالح التجريبيةوقد كانت الفروق ( 66017وللضابطة )

لقياس البعدي ( في نتائج ا3031ال توجد فروق داله احصائيُا عند مستوى )" الرابعة:الفرضية نتائج 
لبطاقة المالحظة لالداء المهاري الذي يقيس مهارة استخالص النتائج بعد القيام بالتجربة بين 
متوسط المجموعة التجريبية التي تم تدريسها باستخدام المعمل االفتراضي ومتوسط المجموعة 

 الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية ". 
ببطاقة وللتحقق من صحة الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   

للقياس البعدي بين مهارة استخالص النتائج بعد القيام بالتجربة العملية  في  المالحظة
والمجموعة الضابطة   المعمل االفتراضيالمجموعتين ، التجريبية التي تم تدريسها باستخدام 

، حيث تم الكشف عن داللة الفروق االحصائية بين  بالمعمل التقليدي الواقعيسها التي تم تدري
 Independent samplesالمتوسطين باستخدام اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطين مستقلين )

T test( وجاءت النتيجة كما تتبين بجدول  )61 ) 
بطاقة في نتائج ( نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة 41جدول )
 على القياس البعديالنتائج بعد القيام بالتجربة العملية  استخالصمهارة المالحظة ب

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية 

الداللة  قيمة ت
 االحصائية

 1026 13 1032 71067 73 التجريبية
30333 

 1011 61071 76 الضابطة دالة
( وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية 61من نتائج جدول) يتضح

بالبعد الذي يقيس مهارة استخالص بطاقة المالحظة والضابطة في القياس البعدي في درجات 
، حيث بلغت قيمة ت االول المتوسطلدى طالب الصف النتائج بعد القيام بالتجربة العملية  

 رفض( مما يعني =0.05( وهي قيمة اقل من مستوى الداللة )30333( وكانت داللتها )1026)
بين درجات المجموعة التجريبية التي تدعي جود فرق دال احصائيًا  الصفرية وقبول البديلةالفرضية 

وُيعزى  التي استخدمت المعمل االفتراضي، لصالح المجموعة التجريبيةوالضابطة وقد كان الفرق 
بعد ضبط الفروق   تراضي القائم على برنامج حاسوبي للوسائط المتعددة،المعمل االفذلك الستخدام 

من الدرجة العظمى ( 71067على القياس القبلي، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية )
 لصالح التجريبية.وقد كانت الفروق ( 61071وللضابطة )( 79)
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 التعليق على النتائج وربطها بالدراسات السابقة :
ما تقدم من نتائج فإنه تبين مدى فعالية المعمل االفتراضي وأثره الكبير في تنمية من خالل 

جراء وتنفيذ  المهارات العملية، والتي كانت في ثالثة جوانب وهي استخدام األدوات واالجهزة، وا 
 عملية، حيث أن هناك العديد منص النتائج بعد تطبيق التجارب الالخطوات المخبرية و استخال

الدراسات واألدبيات التي أثبتت فوائد وأهمية المعامل االفتراضية، أو التي تناولت أثر استخدام 
ومن خالل المختبرات المحوسبة في تنمية التحصيل الدراسي أو مهارات العلم أو المهارات العملية. 

عامل بأن الم ( 13م، ص6339الحازمي )دعاء دراسة  تأكدما تم ذكره باالطار النظري فقد 
االفتراضية ذات عالقة بتطبيقات التعليم اإللكتروني وذلك باستخدام الحاسب اآللي وبرمجياته في 
تدريس مواد العلوم وذلك الستخدامها في معالجة كم هائل من المشاكل التي تواجه تدريس هذه 

 .المواد 
بيق على أهمية تط( م6339الحازمي ) دعاء ( ودراسةم6366أشارت دراسة الراضي )و  
( أن هناك نواحي 23صم ، 6366 )فراج ت دراسة وأوضح،  في المدارس« المعامل االفتراضية»

وعدم إظهار العلم بصورته  ،الجانب المعرفي للعلم تتعلق في ،قصور عديدة في تدريس العلوم
، و في حياة الطالب ووظيفته أهمية العلم قلة توضيح أو إظهارو  ،الواقعية كطريقة للبحث والتفكير

وبعدها عن حياة  ،سوء تنظيم محتوى مناهج العلوم ونقص األنشطة وعدم وظيفة المعلومات المقدمة
 مما يؤكد على أهمية استخدام المعمل االفتراضي للقضاء على مشكالت تدريس العلوم.  الطالب

 عوض ما ذكرهبالدراسة الحالية باإلضافة إلى ما سبق فما ُيفّسر أسباب فعالية البرنامج 
المعامل   الى ( بمميزات ومبادئ11ه، ص 6169والراضي ) ( 611-611م، ص6337)

التعلم ، و التعليم المستمر ، وضبط المتعلم لعملية التعلم ة، ومبدأ تفريد التعليماالفتراضية، منها 
ديمقراطية التعليم: حيث يجب أن يحقق التعليم االفتراضي أحقية كل فرد من أفراد ، و الذاتي

وأنه كلما  في التعليم بعيًدا عن أي اعتبارات للون أو الجنس أو العرف أو الدين أو الوطن. المجتمع
ندمج ُيلقي بكل ثقله في العملية التعليمية وي ن التحصيل أكبر، وذلك ألن الطالبكان التعلم ذاتًيا كا

 ( جوانب أخرى16-13م، ص6331. وأضاف المهدي)نحو التعلم مما يزيد من دافعيتهمعها 
نحو استقراء المعرفة من مختلف مصادرها بجودة وكفاءة  االتجاهات اإليجابية عند الطالب تنميةك

التفاعل، والتكيف اإليجابي والفعال مع بيئته المحلية  ومهارات التعلم الذاتي  واكتساب عالية.
 .القدرة على طرح األسئلة ومناقشة القضايا المختلفة  وتشجيع الطالبوالعالمية.

إلى أسباب أخرى قد تكون تفسيرًا لنتيجة الدراسة  منها أن ( 111م، ص 6331ار  الشايع )وأش 
تصحيح العديد من  ، والطالب على إدراك المفاهيم العلمية بشكل أعمقالمعامل االفتراضية تساعد 
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جابية تنمية االتجاهات اإلي ، والمفاهيم العلمية الخاطئة التي يحملها الطالب نحو العلوم والتقنية
 .و دراسة العلوم واستخدام التقنية لدى الطالب نح

 Martinez,et al.,2003,347مارتينز وآخرون،  و ، م6331 )عباسأكد كاًل من كذلك و  
 ( على أنYaron,et al.,2005خرون ، ويارون ويWoodfield, et al.,2003,1673ودفيليد 

ط متعددة يمكن استخدامها من خالل البرامج برمجيات ووسائمجموعة  المعامل االفتراضية هي
الحاسب اآللي مباشرة بتحميلها على الحاسب الشخصي باستخدام الويندوز أو استخدامها من خالل 

وتتكون هذه البرامج  شبكة اإلنترنت، وهي برامج في الغالب ذاتية التشغيل وال تحتاج لبرامج تشغيل.
ل ى اليسار منها جميع األدوات واألجهزة والمواد من شاشة رئيسية يتم من خاللها إجراء التجارب وا 

الالزمة إلجراء التجارب في أي فرع من فروع العلوم، وفي أعلى الشاشة يوجد مجموعة من 
 اإليقونات الخاصة ببعض الخدمات واألوامر والتعليمات الخاصة بالبرامج.

الركيزة األساسية في التعليم ( إلى أن المعامل االفتراضية تعتبر 67صم،6331ويؤكد البياتي ) 
اإللكتروني في المجال العملي والتطبيقي، فالمعمل االفتراضي يعتبر من أحد مستحدثات التكنولوجيا 
الحديثة والتي تعتبر امتداًدا لتطور أنظمة المحاكاة اإللكترونية، فالمعمل االفتراضي يحاكي على 

م من خالله الحصول على نتائج مشابهة لنتائج نحو كبير المعمل الحقيقي مع وظائفه وأحداثه، ويت
 المعمل الحقيقي.

 من كالً  وعلى ضوء النتيجة التي توصلت إليه الدراسة الحالية فقد اتفقت مع ما أشار إليه 
( أن معلمي 672-673م ، ص6331(؛ )صبري، توفيق، 711م ، ص6331) الشهراني والسعيد

كوسيلة بديلة عن المعمل في الحاالت التي ال يمكن بحاجة إلى استخدام برامج المحاكاة العلوم 
بعض التجارب المعقدة التي تحتاج إلى وقت طويل  أنالتعلم فيها من خالل الخبرة المباشرة ومنها:

بسهولة كما  للطالبإلنجازها، حيث تعمل المحاكاة على تيسير بعض هذه الحاالت وجعلها مفهومة 
و يحقق الخيال  تمثيل الواقع بتكاليف قليلة. ، ويمكنيعمل على إعطاء الفرصة لتوفير الوقت

 المتعة والتسلية واإلثارة ومعايشة المعلومة. التعليمي للطالب، ويقدم
 على المعلم قدرة منها  االفتراضية الفصول استخدام م( الى فوائد6339أشارت دراسة خليف )

 الطلبة بين التفاعل وزيادة ، الفصول في الموجودة الحديثة التقنيات واستخدام المعلومة إيصال
 ، الحاسوب في كبيرة خبرة إلى يحتاج ال االفتراضية الفصول استخدام إن. الفصول عبر والمعلمين
 ، الطالب لدى التعلم دافعية وزيادة الحاسوب استخدام مهارات زيادة إلى يؤدي واستخدامها
 الفصول استخدام ان إلى الدراسة وأشارت . المقدمة للدروس الوصول سهولة إلى باإلضافة
 تخفيف في يساهم مما المساعدة والكتب الخصوصية الدروس على االعتماد تقلل االفتراضية
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ه( الى بعض المحددات التي 6176البلطان ).واشارت  دراسة  للطالب األمر ولي عن العبء
م( الى اتجاهات 6366تحول دون تفعيل مثل هذه التجارب بالمدارس، واشارت كذلك دراسة ثقة )

 .معلمات و مشرفات الكيمياء نحو استخدام تقنية المعامل االفتراضية ومتطلباتها
االفتراضي في تنمية المهارات  وهناك العيد من الدراسات التي أكدت على أهمية المعمل 

( 666م، ص6339(، )الصفدي،11-11هر، ص 6169عملية منها ما ذكره كال من  )الراضي،ال
إتاحة الفرصة للطالب الذي لم يتمكن من حضور حصص  ( وهي:76م، ص 6331 و)البياتي،

تاحة الفرصة و  عملية التي فاتته من خالل المعمل االفتراضي.معمل المعتاد لممارسة األنشطة الال ا 
عملية في المعمل المعتاد من استكمالها عن طريق لم يتمكن من استكمال األنشطة ال للطالب الذي 
استخدام المعلم للعمل االفتراضي في توضيح وعرض بعض التجارب خاصة و  اضي.المعمل االفتر 

تقليل وقت التعلم و تلك التي تتسم بالخطورة أو ارتفاع التكلفة أو التي تستغرق إجراؤها وقًتا طوياًل. 
ثارة بالنسبة للطالب.و  الذي يقضيه الطالب في المعمل التقليدي.  جعل الجوانب العملية أكثر متعة وا 

عملية في أي وقت وفي أي مكان نشطة المرونة االستخدام من قبل الطالب حيث يمكنه أداء األو 
احتواء برامج المعامل و  وبأي سرعة، وبالتالي يتمكن الطالب من القيام باألنشطة العملية التي فاتته.

وكذلك  ليل.االفتراضية على أدوات تساعد على دعم التجربة مثل الرسوم البيانية والمتحركة والتح
يمكن خالل المعامل االفتراضية أن يقوم المعلم أو الطالب بمراجعة عدد كبير من تجارب المنهج 

توفر للطالب إمكانية تصميم ما يريده من تجارب إضافية غير و في وقت قصير وبدون تكلفة. 
 اص.موجودة بالمنهج الدراسي، بحيث يكون لكل طالب مكتبة تجارب خاصة به ومن تصميمه الخ

 واتفقت نتيجة الدراسة بشكل عام مع عدد من الدراسات التي تناولت المهارات العملية كدراسة
اكتساب المهارات ) العقلية واليدوية في عملية أثر استخدام الطريقة الالتي تبين فيها م( 6996علي )

المهارات لطالب تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في إكساب ا وتبين فيها (
أثر استخدام األسلوب  التي تبين فيهام( 6991شبر)  دراسةوكذلك في . العقلية واليدوية

، واتفقت االستقصائي في المختبر في تعليم طالب الصف الثاني المتوسط بالبحرين لمفهوم اإلزاحة
أظهر أن التجريب العملي التي تبين فيها  Susan & Laura,1996مع نتائج دراسة سوزان ولورا 

واتفقت ضمنيًا مع نتائج في تنمية تفكير الطالب والطالبات نحو المفاهيم العلمية.  إيجابياً   تأثيراً 
المحاكاة تساعد على  التي تبين فيها مزايا االفتراضية بالتعليم بانم(  6993راجي، )و ياسين دراسة 

ياء بالمحاكاة التجريبية الخبرات يقدم مختبر الفيز و تشجيع المتعلمين في البقاء اكثر في بيئة التعلم 
امكانية انشاء و  . سريعة لنشاطاتهم التي يكتسبونها في بيئات آمنة والحصول على تغذية مرتدة

 . بيئات تعلم تفاعلية التي يمكن تشغيلها 
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واتفقت نتائج الدراسة بشكل عرام مرع نترائج الدراسرات التري أكردت علرى فعاليرة الواقرع االفتراضري 
الترري تبررين فيهررا فعاليررة المعامررل  (Avradinis & et.al ,2001دراسررة )لرروم مثررل فرري تجررارب الع

( الترري تبررين فيهررا وجررود فرررق ذي داللررة إحصررائية بررين Change,2002تشررانج )االفتراضررية، ودراسررة 
متوسررررطي درجررررات المجمرررروعتين التجريبيررررة والضررررابطة لصررررالح المجموعررررة التجريبيررررة الترررري اسررررتخدمت 

( التري Dimitrov, McGee & Howard, 2002) وكرذلك مرع نترائج دراسرة المعمرل االفتراضري.
تبررين فيهررا تحسررن فرري قرردرات الطلبررة العلميررة، و قرردرة المررادة التعليميررة اإللكترونيررة فرري إكسرراب الطلبررة 

 مهارات حل المشكلة. 
م( التررري تبرررين فيهرررا تفررروق أثرررر طريقرررة التررردريس 6337واتفقرررت مرررع نترررائج دراسرررة القرارعرررة )  

دام الوسرائط التعليميرة المتعرددة فري التحصريل العلمري فري مرادة الكيميراء ودافعيرة الرتعلم للطلبرة. باستخ
م( التري تبررين فيهرا أن الطلبررة الرذين درسرروا 6337وكرذلك اتفقرت مررع نترائج دراسررة أبرو هرروال، والشرناق )

لطريقررررة بطريقررررة الوسررررائط المتعررررددة قررررد اكتسرررربوا اتجاهررررات علميررررة أفررررض مررررن الطلبررررة الررررذين درسرررروا با
 التقليدية.

( علرى إمكانيرة Matrtinez, et al.,2003واتفقرت كرذلك مرع نترائج دراسرة مرارتينيز وآخررون )   
اسررتخدام برنررامج المعمررل االفتراضرري فرري مررادة الكيميرراء كجررزء مكمررل للطرررق التقليديررة، حيررث  تفوقررت 

الضررابطة الترري اسررتخدمت المجموعررة التجريبيررة الترري اسررتخدمت المعمررل االفتراضرري علررى المجموعررة 
 المعمل التقليدي في مستوى التحصيل والفهم لألساليب األساسية والمفاهيم العلمية.

( التررري توصرررلت الرررى Woodfield,et al.,2004واتفقرررت مرررع نترررائج دراسرررة فيلرررد وآخررررون )
ى اتجاهررات إيجابيررة للمعمررل االفتراضرري مررن قبررل الطررالب وكررذلك اتفقررت مررع نتررائج دراسررة مالرردوفا أجررر 

( التررري تبرررين فيهرررا أثرررر للمعمرررل Balmush & Dumbraveanu,2005برررالموش ودومبرافيرررانو )
االفتراضرري إيجررابي علررى أداء الطررالب حيررث أدى إلررى فهررم أعمررق للظررواهر الفيزيائيررة ، وكررذلك اتفقررت 

دراسرة التري تبرين فيهرا فعاليرة الوسرائط المتعرددة بتردريس العلروم، و م( 6331الشرناق ) مع نترائج دراسرة
(Tlaczala& et.al,2006)  .التي كشفت عن فعالية المختبرات االفتراضية 

التررري تبرررين فيهرررا أثرررر للبرنرررامج الحاسررروبي علرررى (  م6331دراسرررة القرنررري )واتفقرررت مرررع نترررائج 
 م( التري كشرفت عرن 6333تحصريل العلروم، وكرذلك اتفقرت مرع نترائج دراسرة المحمردي ، امرل فررج )

 الضابطة و التجريبية المجموعتين  درجات بين فروق وجود ، حيث تبين  االفتراضي المعمل فاعلية
      الشرهريلصرالح التجريبيرة. واتفقرت كرذلك مرع نترائج دراسرة   المسرتويات بجميرع التحصريل االختبار في
عمليرة ضية في اكتسراب مهرارات التجرارب الأثر استخدام المميزات االفترا التي تبين فيها (  م6339) 

وجررود فررروق عنررد بررين متوسرررط درجررات اكتسرراب مهررارات التشرررريح و  حيررث تبررريناألحيرراء  فرري  مقرررر
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وجررود  . كمررا تبررين الفسرريلوجيا و المهررارات الكليررة لطررالب المجموعررة التجريبيررة و المجموعررة الضررابطة
فرررروق برررين المتوسرررطات الحسرررابية لررردرجات الطرررالب قبرررل اسرررتخدام تطبيقرررات الحاسررروب و المختبررررات 

 بعد االستخدام لصالح بعد االستخدام .االفتراضية و 
فعالية استخدام التي أكدت على (  م6339عبد الفتاح )  واتفقت كذلك مع نتائج دراسة

كانت أبرز المهارات تتعلق في  التيالمعمل االفتراضي في تنمية المهارات العملية للكيمياء 
. واتفقت كذلك مع نتائج استخدام السماحة و التعامل مع األحماض المركزة و تسخين السوائل 

تفوق المجموعة التي درست التجربة  التي تبين فيها (Ding& Hao Fang 2009 دراسة )
 وتحسين القدرات االستكشافية     بالمحاكاة االفتراضية في مهارات البحث
وجود فروق بين التي تبين فيها  (  م6339الحازمي )دعاء واتفقت كذلك مع نتائج دراسة 
 والمجموعة الضابطة لالختبار التحصيلي للمستويات الدنيا و متوسط طالبات المجموعة التجريبية 

 لجميع المستويات لصالح المجموعة التجريبية.و لصالح المجموعة التجريبية. للمستويات العليا 
فرق جوهري بين متوّسط درجات م( التي تبين فيها 6366فقت كذلك مع نتائج دراسة خلود بركة )وات

طلبة المجموعة التجريبية التي تتعّلم بوساطة المختبر الكيميائي االفتراضي ومتوّسط درجات طلبة 
فرق جوهري بين متوّسط  وكذلك تبين وجود  .لصالح المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة 

درجات طلبة المجموعة التجريبية  التي تتعّلم بوساطة المختبر الكيميائي االفتراضي ومتوّسط 
درجات طلبة المجموعة الضابطة التي تتعّلم بالطريقة المتبعة في ماّدة الكيمياء، في االختبار 

 .لصالح المجموعة التجريبية التحصيلي 
( Jensen,et al.,2004سة عن نتائج دراسة جينسين وآخرون )بينما اختلفت نتيجة الدرا

التي تبين فيها عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية ما بين أفراد المجموعتين التجريبية 
م( التي لم يتبين فيها  أثر استخدام 6332والضابطة.وكذلك اختلفت عن نتائج دراسة الراضي )

ب، حيث تبين عدم وجود فرق بين متوسطي درجات تقنية المعامل االفتراضية على تحصيل الطال
 المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي. 

 أثر استخدام م( التي تبين فيها 6367وكذلك اختلفت عن نتائج دراسة الحافظ وجوهر )
يوجد فرق دال إحصائيًا المختبر االفتراضي لتجارب الفيزياء والكيمياء في تنمية قوة المالحظة ال 

فرق  و تبين وجود بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في تحصيل أفرادهما في الفيزياء، 
دال إحصائيًا بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في تحصيل افرادهما في الكيمياء 

بين المجموعة التجريبية  ال يوجد فرق دال إحصائياً وتبين انه ولصالح المجموعة التجريبية. 
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والمجموعة الضابطة في تنمية قوة المالحظة لدى أفرادهما، مما يعني أن استخدام المختبر 
 . االفتراضي ليس له دور واضح في تنمية قوة المالحظة لدى الطالب
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 والتوصياتنتائج الدراسة ملخص 
تناول هذا الفصل عرضًا لملخص النتائج والتوصيات والمقترحات التي تم التوصل اليها 

 بناء على نتائج الدراسة الحالية وذلك على النحو التالي: 
 ملخص النتائج 

العملية لدى تنمية المهارات في االفتراضي المعمل استخدام اسفرت نتائج الدراسة الحالية عن اثر 
 وذلك على النحو التالي:، بمدينة الطائف طالب الصف االول المتوسط، بالعلوم 

ابرز المهارات العملية لمادة العلوم التي ينبغي إكسابها لطالب الصف األول متوسط كانت  -
عملية، والمهارات المتعلقة بإجراء وتنفيذ الخطوات  المتعلقة في استخدام واألجهزة الالمهارات 

 لعملية ومهارة استخالص النتائج بعد تطبيق التجربة المخبرية. ا
( على نتائج القياس البعدي 3031توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -

لبطاقة المالحظة لالداء المهاري العملي بتجارب العلوم بين المجموعة التجريبية التي تم 
مجموعة الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة تدريسها باستخدام المعمل االفتراضي وال

 .  ، لصالح المجموعة التجريبيةاالعتيادية
( في درجات بطاقة المالحظة 3031توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -

التي تقيس االداء المهاري بتجارب العلوم الفراد  المجموعة التجريبية التي تم تدريسها 
 ، لصالح البعدي. الفتراضي قبل وبعد التطبيقباستخدام المعمل ا

( على نتائج القياس البعدي 3031توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -
استخدام االدوات واالجهزة العملية بتجارب العلوم بين المجموعة  لمهاراتلبطاقة المالحظة 

المجموعة الضابطة التي تم التجريبية التي تم تدريسها باستخدام المعمل االفتراضي و 
 .  ، لصالح المجموعة التجريبيةتدريسها بالطريقة االعتيادية

( في درجات بطاقة المالحظة 3031توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -
المجموعة   االدوات واالجهزة العملية بتجارب العلوم الفراد مهارة استخدامالتي تقيس 

 ، لصالح البعدي. التجريبية التي تم تدريسها باستخدام المعمل االفتراضي قبل وبعد التطبيق
( على نتائج القياس البعدي 3031توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -

 مهارة اجراء وتنفيذ الخطوات العملية بالتجربة بين المجموعة التجريبيةللبطاقة المالحظة 
التي تم تدريسها باستخدام المعمل االفتراضي والمجموعة الضابطة التي تم تدريسها 

 .  ، لصالح المجموعة التجريبيةبالطريقة االعتيادية 
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( في درجات بطاقة المالحظة 3031توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -
المجموعة التجريبية التي تم تدريسها  وتنفيذ الخطوات العملية بالتجربة الفراد بمهارة اجراء 

 ، لصالح البعدي. باستخدام المعمل االفتراضي قبل وبعد التطبيق
( على نتائج القياس البعدي 3031توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -

مهارة استخالص النتائج بعد القيام بالتجربة   بين المجموعة التجريبية للبطاقة المالحظة 
التي تم تدريسها باستخدام المعمل االفتراضي والمجموعة الضابطة التي تم تدريسها 

 لصالح المجموعة التجريبية .  بالطريقة االعتيادية 
( في درجات بطاقة المالحظة 3031توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -

فراد  المجموعة التجريبية التي ال  المعملي استخالص النتائج بعد التطبيقمهارة التي تقيس 
 ، لصالح البعدي. تم تدريسها باستخدام المعمل االفتراضي قبل وبعد التطبيق

 : التوصيات
 في ضوء النتائج السابقة خلصت هذه الدراسة إلى التوصيات اآلتية:

  لتنمية وللصف االول المتوسط خاصة عامة العلوم  في تدريس المعمل االفتراضياستخدام
واتجاهات ، نظرًا لما وجده الباحث من دافعية عالية واستعداد عالي  عمليةالمهارات المستوى 

 عالية نحو حب اجراء التجارب باستخدام الحاسوب . 
 الذي تبين أثره على فنيات توظيف المعمل االفتراضي في اجراء التجارب المعلمين  تدريب ،

  على المهارات العملية.  تطبيقه وقياس أثرهبالدراسة من خالل 
  الوسائط المتعددة والتعليم االلكتروني بصفه عامة في مهارات المعلمين في استخدام تطوير

 التدريس . 
  المعمل االفتراضي بتدريس المواد األكاديمية المتشابهة مع العلوم كالرياضبات توظيف

 والفيزباء. 
  والحرص على توفير التقنية وتلبية المتطلبات قبل عملية لتطبيق التجارب الالبيئة المحفزة توفير

 الشروع بتطبيق مشروع المعمل االفتراضي.
  المتعلقة بالتطبيقات االلكترونية .أهمية التركيز على األنشطة والتدريبات بالكتاب المدرسي 
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 : المقترحات
   المزيد من  طالب الدراسات العليا بالجامعات السعودية إلى إجراءتوجيه مشاريع ابحاث

البحوث والدراسات التي تتعلق بقياس أثر المعمل االفتراضي على التحصيل الدراسي والدافعية 
 واالتجاهات والتنور العلمي ومهارات العلم. 

 المعمل و  المعمل االفتراضياستراتيجية سات والبحوث التي تقارن بين أثراجراء المزيد من الدرا
 . أو مهارات عملية أخرى وصفوف أخرى بوحداتطالب الفي تحصيل  المدمج 

  كالدافعية واالتجاهات والتربية أخرى لمعمل االفتراضي وفق متغيرات ادراسة أثر استخدام
 العلمية والتنور العلمي . 

  المعمل متطلبات في ضوء  المتوسطةمناهج العلوم المطورة  بالمرحلة ل يةتقويمدراسة
  االفتراضي. 
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 أواًل: المصادر
  القرآن الكريم                                          

  المراجع العربية ثانيا:
 (نتاج الوسائل التعليمية، المكتبة 6991أحمد، زاهر م( تكنولوجيا التعليم تصميم وا 

 األكاديمية، القاهرة، مصر.

 ( تكنولوجيا م6336إسماعيل الغريب زاهر :)المعلومات و تحديث التعليم، القاهرة، عالم 

 .الكتب

 ( تطوير البيئة التعليمية اآلمنة: الواقع والتطلعات المستقبلية. م6336األشهب، جواهر .)
 (. 6)16رسالة المعلم، األردن، 

 ( واقع موضوعات التجارب ال6161آل أحمد، عبدالعزيز عبود )عملية في مقرر األحياء هر
للصف الثالث الثانوي بالمملكة العربية السعودية وبعض الدول المختارة في ضوء 

، كلية التربية، جامعة أم رسالة ماجستير غير منشورةبعض الممارسات الواقعية. 
 القرى، مكة المكرمة.

 ،العلمي المؤتمر .اإللكتروني وأمنه للتعلم وتحدياته بعد عن (. التعلمم6331مختار ) إيهاب 

 وعصر اإللكتروني التعليم الحاسبات، بعنوان وتكنولوجيا المعلومات لنظم عشر الثاني

 اإلدارية، القاهرة. البحوث السادات: مركز المعرفة. أكاديمية
 ( التعليمم6333بسيوني، عبد الحميد .) القاهرة: دار الكتب الجوال. والتعليم االلكتروني 

 العلمية.
 العلوم تدريس في االفتراضية المعامل استخدامه( 6176)،ابراهيم عبداهلل سليمان البلطان 

رسالة ماجستير )الواقع وسبل التطوير(  السعودية العربية المملكة في الثانوية بالمرحلة
 ، جامعة ام القرى.  غير منشورة

 ( األبعاد العملية والتطبيقية في التعليم اإلل6331البياتي، مهند محمد )كتروني، الشبكة م
 العربية للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، عمان، األردن.

 المرامهو حلماحدرر قحئمل
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 ( أثر استخدام الوسائط الفائقة في تدريس مقرر م6336البيطار، حمدي محمد محمد )
رسالة ماجستير المساحة على تحصيل الطالب الصف الثالث الثانوي الصناعي ، 

 ، كلية التربية : جامعة اسيوط. غير منشورة 
 (. واقع استخدام التعليم االلكتروني في تدريس الرياضيات م6331لتميمي، عبد الرحمن )ا

رسالة دكتوراة ببعض الدول المختارة.  NCTMبالمرحلة الثانوية في ضوء معايير 
 جامعة اإلسكندرية، مصر.  ،غير منشورة

 ( المدرسة االلكترونية وادوار حديثة للمعلم. طم6331التودري، عوض .)مكتبة الراشد، ، 6
 الرياض: المملكة العربية السعودية.

 ( المحاكاة وتطوير التعليم، مجلة مستقبل التربية العربية، 6337توفيق، صالح الدين )م
 .766-611،ص66، مج69ع

 م( اتجاهات معلمات و مشرفات الكيمياء نحو استخدام تقنية 6366) ، ايمان عبدالغنيثقة
غير ماجستير رسالة بها في مدينة مكة المكرمة، المعامل االفتراضية و بعض مطال

 ، جامعة ام القرى.  منشورة
 ( مقدمة م6336الجزار ، عبداللطيف الصغى )تكنولوجيا التعليم النظرية والعملية،  في

 القاهرة: مكتبة االنجلو مصرية .

 ( أثر استخدام المختبرات المحوسبة وبرامج 6332الجوير، يوسف بن فراج بن محمد )م
رسالة  ،حاكاة على تحصيل طالب المرحلة الثانوية واتجاهاتهم نحو مادة الكيمياءالم

 ، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض.منشورةماجستيرغير 

 ( استخدام المعمل االفتراضي في تدريس وحدة من مقرر م6339الحازمي ، دعاء احمد ،)
،  سالة ماجستير غير منشورةر الفيزياء في تحصيل طالبات الصف الثاني الثانوي ، 

 جامعة ام القرى ، مكة المكرمة .
  االفتراضي لتجارب الفيزياء المختبر  م(6366) امين،احمدجوهرو  ،محمودعبدالسالمالحافظ

 والكيمياء وأثره في تنمية قوة المالحظة لطالب المرحلة المتوسطة وتحصليهم المعرفي
 .76-3ص  المجلة العربية للدراسات التربوية واالجتماعية( 6، عدد )

http://ajess.arabstudiesjournals.com/index.php
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 ( االتجاهات الحديثة في تدريس األحياء في المرحلة 6161الحذيفي، خالد بن فهد )هر
مرحلة الثانوية، الثانوية، وقائع ندوة االتجاهات الحديثة في تدريس مادة األحياء في ال

 مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض

 ( اثر تدريس الكيمياء باستخدام 6331الحذيفي، خالد بن فهد والدغيم، خالد بن إبراهيم )م
الحاسب اآللي في تنمية التفكير العلمي واالتجاه نحو مادة الكيمياء لدى طالب 

 .699-673، ص637ريس، عالمرحلة الثانوية، دراسات في المناهج وطرق التد

 ( مطالب استخدام التعليم اإللكتروني لتدريس الرياضيات م6331الحربي، محمد .)
رسالة دكتوراه غير بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر الممارسين والمختصين. 

 . جامعة أم القرى، مكة، السعودية.منشورة
 ( تدريس العلوم، ط6993الحصين، عبداهلل علي )الرياض.1م ، 

 ( : التكنولوجيا التعليمية والمعلوماتية، دار الكتاب الجامعي.م6336محمد محمود )،الحيلة 
 المسيرة دار،  والتطبيق النظرية بين التعليم تكنولوجيا م( 6999) محمود محمد ، الحيلة ، 

  عمان

 ، ( : أثر استخدام بيئة تعلم افتراضية في تعليم العلوم م6332جميلة شريف محمد  )خالد
ي تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في عل

محافظة نابلس. رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 
 فلسطين.

 م(  فاعلية موقع الكتروني على 6331)ومهدي،حسن ربحي،  نجيب نائلة ،الخزندار
في الوسائط المتعددة" لدى طالبات كلية التربية بجامعة  التفكير البصري والمنظومى

اإلسالمية " المؤتمر العلمي الثامن عشر_ مناهج التعليم وبناء اإلنسان العرب، 
 جامعة عين شمس ، جمهورية مصر العربية." 

 م( فاعلية المختبر الكيميائي االفتراضي في تدريس مادة الكيمياء 6366) ، خلود عمربركة
 ، جامعة دمشق. دكتوراة غير منشورة  رسالةف الثاني العلمي ، لطلبة الص

 ( 6339خليف، زهير ناجي )الدروس لتقديم االفتراضية الفصول استخدام تجربة تقييمم 

 القرن في التربوية العملية " في مؤتمر  للمشاركة مقدمة عمل ورقة العام الثانوية لطلبة
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-63-62-63النجاح الوطنية نابلس )جامعة . " وتحديات واقع والعشرين الحادي
6339.) 

 ،القاهرة الكلمة دارمكتبة ،6ط،منتوجات تكنولوجيا التعليم (م6337) عطيةمحمدخميس ،. 
 ( أثر استخدام تقنية المعامل االفتراضي على تحصيل 6332الراضي، أحمد صالح :)م

طالب الصف الثالث الثانوي )قسم العلوم الطبيعية( في مقرر الكيمياء في منطقة 
، كلية التربية، جامعة الملك سعود، غير منشورة رسالة ماجستيرالقصيم التعليمية، 

 الرياض.
 .(. اتجاهات الطالب نحو تجربة التعليم االلكتروني في م6331) الزامل، زكريا بن عبد اهلل

المؤسسة العامة للتعليم الفني والتديب المهمني والجامعة العربية المفتوحة بالرياض، 
 .192-111(. 6، العلوم التربوية والدراسات االسالمية)62مجلة الملك سعود، م

 (. العوالم االفتراضيم6332الزهراني ،عماد جمعان ،) ة ، مجلة المناهج واالشراف التربوي
 . 71-69،  7العدد

 عملية في العلوم الطبيعية هر( تفعيل الدراسة ال6166عطية ) الزهراني، ضيف اهلل بن
، كلية التربية، جامعة الملك سعود، رسالة ماجستير غير منشورةبالمرحلة الثانوية، 

 الرياض.

 ( تجربة 6161الزهراني، عبدالرحمن بن محمد )المختبرات المحوسبة في تدريس العلوم هر
رسالة ماجستير للمرحلة الثانوية بمدارس المملكة العربية السعودية" دراسة تقويمية"، 

 ، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض.غير منشورة

  ( : رؤية جديدة في التعليم "التعلم اإللكتروني" : المفهوم م6331حسن حسين )، زيتون– 
 نشر والتوزيع ، الرياض.تية لللالتقييم، الدار الصو  -التطبيق  –القضايا 

 (، تصميم التدريس ، عالم الكتب ، القاهرة .م6999زيتون ، حسن حسين ، ) 
 ( أساليب تدريس العلوم6991زيتون، عايش .)للنشر والتوزيع ، االردن  دار الشروق ،م. 
 م( تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصال، 6331) .زيتون، كمال عبدالحميد

 ، عالم الكتب، القاهرة.6ط



661 

 

 ( .تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني، الرياض، مكتبة م6331سالم، أحمد محمد .)
 الرشد.

 (.استخدام الحاسوب واإلنترنت في ميادين م6337سعادة، أحمد والسرطاوي، عادل .)
 .دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، االردن التربية والتعليم، 

 (، اساليب تدريس العلوم والرياضيات ، دار اليازوري  م6333). ظسالمة ، عبد الحاف
 العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن .

 ( طرائق تدريس العلوم ودورها في تنمية التفكيرن دار 6336سالمة، عادل أبو العز )م
 .الفكر ، عمان، األردن

 ( .مدرسة المستقبل. دار الخريجي، م6331سالمة، عبد الحافظ وصالح، حسين .)
 الرياض، السعودية.

 التعلم المتمركز حول  استراتيجية( : أثر استخدام م6332) .مرتضى صالح أحمد،  شارب
المشكالت على التحصيل وأنماط التعلم والتفكير واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تالميذ 

 ، كلية التربية ، جامعة أسيوط. غير منشورةرسالة ماجستير عدادية، المرحلة اإل
  ، ( : فاعلية التعليم المدمج على التحصيرل وتنمية عمليات م6333).سعاد أحمد شاهين

جامعة  -العلم لدى تالميذ المرحلرة االبتدائية واتجاهاتهم نحوه . مجلة كلية التربية 
 .72،ع  6اسيوط ، مج 

  م( المختبر المدرسي ودوره في تدريس العلوم، دار 6332وحطاب، خولة )شاهين، جميل
 عالم الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

 ( واقع استخدام مختبرات العلوم المحوسبة في المرحلة 6331الشايع، فهد سليمان )م
 الثانوية واتجاهات معلمي العلوم والطالب نحوها، مجلة جامعة الملك سعود، المجلد

(، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك 6: العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية )69
 .693-116سعود، الرياض ص

 (، الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم م6337جمال عبدالعزيز ،) ،الشرهان
 . ، الرياض6بدون ناشر ،ط،
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 ( البيئة االفتراضية والتعل6331شقور، علي زهدي :)م، 3/6367م، تاريخ الزيارة م
moufouda.jeeran.com/archive/2006/9/94104.html 

 ( .اتجاهات المعلمين والطلبة نحو استخدام م6331الشناق، قسيم وبني دومي، حسن .)
 (.6-6)61التعليم اإللكتروني في المدارس الثانوية األردنية. مجلة جامعة دمشق، 

 م( تدريس العلوم في التعليم العام، 6331يد محمد )الشهراني، عامر عبداهلل والسعيد، سع
 مطابع الملك سعود، الرياض.

 ضية في اكتساب أثر استخدام المميزات االفترا( م6339ظافر ) محمد الشهري ، علي
 عملية في  مقرر األحياء لطالب الصف الثالث الثانوي بمدينة جدةمهارات التجارب ال

 ، جامعة ام القرى.  غير منشورة دكتوراهرسالة ، 
  إكساب في االفتراضية التعلم بيئات استخدام ( أثرم6366ظافر )محمد الشهري ، علي 

( 1مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس ، مجلد )" عمليةالتجارب ال مهارات
 ( مارس. 6عدد)

 ( تحديد االحتياجات التدريبية من تقنيات الت6166الشهري، علي محمد ظافر )عليم هر
لمعلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة كما يراها المشرفون التربويون ومديرو المدارس 

، كلية التربية، جامعة رسالة ماجستير غير منشورةوالمعلمون بمحافظة النماص، 
 الملك سعود، الرياض.

  هر ( التعليم اإللكتروني في المدارس السعودية: قبل أن نشتري 6167) عبداهللالشهري، فايز
 ، الرياض.96مجلة المعرفة، العدد  ؟القطار.. هل وضعنا القضبان

 ( : المختبرات المدرسية في الجمهورية اليمنية الواقع م6331محمد إبراهيم )،  الصانع
الثامن عشر، مناهج التعليم والمعوقات والطموح. دراسة ميدانية، المؤتمر العلمي 

 (.7وبناء اإلنسان العربي، مج )
 ( التنوير التكنولوجي وتحديث التعليم، 6331صبري، ماهر وتوفيق، صالح الدين )م

 المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر.

 ( 6366-66-61( بتاريخ )67( صفحة )732صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم. ) 
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 (وصف للمعامل االفتراضية تاريخ الزيارة 6331عباس، صالح الدين :)م: 3/6367م
www.emgd.com/Arabic/ 

 (. فلسفة التعليم عبر الشبكات. دار عالم الكتب، القاهرة، م6331الحميد، محمد. )عبد
 مصر.

 (. التعليم اإللكتروني م6339).المولىطي، حسن الباتع وأبو خطوة، السيدعبدالعاعبد
 م، االنتاج. االسكندرية، دار الجامعة الجديدة.الرقمي، النظرية، التصمي

 ( فعالية استخدام المعمل االفتراضي في تنمية  م6339)  .، هدى عبدالحميد  عبد الفتاح
( 66، المجلد ) ، مجلة التربية العلمية المهارات العملية للكيمياء لطالب كلية التربية

 . 631-669( . ص6عدد )
 س المملكة واقع استخدام التعليم االلكتروني في مدار  (.م6332الكريم، مشاعل. )العبد

  .جامعة الملك سعود، الرياض ، غير منشورةرسالة ماجستير  ،األهلية بمدينة الرياض
 (. فعالية الذات في االنترنت واالتجاه نحو م6331)، مسعد والشيزاوي، عبد الغفار.عبد اهلل

لية التربية بصحارى سلطنة عمان. االنترنت ومهارة التعلم الموجه ذاتيا لدى طالب ك
http://www.najah.edu/Arabic.text/internetCon/internet3.htm 

 ( البحث العلمي مفهومه 6333عبيدات، ذوقان وعدس، عبدالرحمن وعبدالحق، كايد )م
 عمان األردن.،6وأدواته وأساليبه، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط

  من التعليم المبرمج إلى التعليم االلكتروني. مجلة المعرفة،  (م6336).العريني،عبدالرحمن
(96.) 

 ( معوقات استخدام مختبرات مادة األحياء في مدارس 6167العسيري، عبداهلل علي )هر
رسالة المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعملين والمشرفين بالمنطقة الشرقية، 

 الرياض. لك سعود،الم ، كلية التربية، جامعةماجستير غير منشورة

   أساليب) م6331 ( خليل ، نصرالكحلوتو  نجيب نائلة،والخزندار اسماعيل عزو ، عفانة 

 .غزة ، ،آفاق 6 ط ، الحاسوب تدريس

 ( أثر استخدام المدخل البصري في تنمية القدرة على حل م6336) اسماعيلعزو ،عفانة
المسائل واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة ". المؤتمر العلمي . 
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الثالث عشر)مناهج التعليم ، والثورة المعرفية ، والتكنولوجية المعاصرة (الجزء الثاني 
 يوليو. 61جامعة عين الشمس  –

 ،م( آلية بناء المكتبة االفتراضية، مجلة مستقبل التربية، 6337محمد ) طارق عوض
 .677-636، ص9، مج76ع

 ،التقليدي.  التدريب غير إلى مدخل (. التعليم اإللكترونيم6337)محمد إيمان الغراب
 اإلدارية، مصر. للتنمية العربية المنظمة

  االفتراضية بالصور (. اثر التدريس باستخدام الفصول م6339) محمدالغريبي، ياسر
تكاملي على تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي في -تعاوني-الثالث تفاعلي

 المكرمة . جامعة أم القرى، مكة ،غير منشورةرسالة ماجستير مادة الرياضيات. 
 عمان ، الفكر دار ، التعليم في الحاسوب استخدام ( م6336 ) الوكيل عبد إبراهيم ، الفار . 

  ،م( تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي 6331إبراهيم عبدالوكيل )الفار
 والعشرين، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.

  المنحى المنظومي في مواجهة .( م6336أمين فاروق ومنى عبد الصبور )، فهمى
 التحديات التربوية المعاصرة والمستقبلية. القاهرة: دار المعارف.

 (. التعليم اإللكترونى فى األردن : خيار استراتيجى لتحقيق م6337) لسعيدا الفيومى، نبيل
التحديات، اإلنجازات، وآفاق المستقبل، الندوة اإلقليمية حول  –الرؤية الوطنية 

  3م6337استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فى التعلم اإللكترونى، 
 ( أثر استخدام الم6331القرني، مسفر بن خفير )حاكاة الحاسوبية في تدريس العلوم م

على تحصيل المفاهيم العلمية لدى طالب الصف الثاني المتوسط بمدينة بيشة، 
 ، كلية التربية، جامعة الملك خالد، أبها.غير منشورةرسالة ماجستير 

 ( استخدام المختبرات المدرسية في تدريس العلوم 6166القميزي، حمد بن عبداهلل )هر
رسالة حلة الثانوية من وجهوة نظر المعلمين والمشرفين التربويين، الطبيعية في المر 

 ، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض.ماجستير غير منشورة

 بنائية مقترحة و مستوى التصوير  إستراتيجيةم(  اثر التفاعل 6333) منسي محمد ،قنديل
الميذ الصف األول البصري المكاني على التفكير الهندسي وتحصيل الهندسة لدى ت
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اإلعدادي " مجلة تربويات الرياضيات ، المجلد الثالث الجمعية المصرية لتربويات 
 الرياضيات ، جامعة الزقازيق.

 ( .االتصال االلكتروني وتكنولوجية التعليم،م6331الل، زكريا والجندي، علياء .)7ط، 
 مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية .

 ( .تكنولوجيا المعلومات ووسائطها األلكترونية،القاهرة: مكتبة 6331مازن، حسام محمد .)
 النهضة المصرية. 

 (أثر التدريس باستخدام الفصول االفتراضية عبر  6337المبارك، أحمد بن عبدالعزيز )م
الشبكة العالمية "اإلنترنت" على تحصيل طالب كلية التربية في تقنيات التعليم 

، كلية التربية، جامعة رسالة ماجستير غير منشورةل بجامعة الملك سعود، واالتصا
 الملك سعود، الرياض.

 ( فاعلية المعمل االفتراضي في تحصيل 6333المحمدي، أمل بنت رجا اهلل بن فرج )م
رسالة المستويات المختلفة لطالبات الصف الثاني ثانوي في مقرر الكيمياء، 

 لتربية والعلوم اإلنسانية، جامعة طيبة، المدينة المنورة.، كلية اماجستير غير منشورة

  ( : التعليم االلكتروني ترف أم ضرورة، ورقة عمل 6337إبراهيم عبد القادر )، المحيسن
 مقدمة لندوة مدرسة المستقبل جامعة الملك سعود، الرياض.

 ( التعليم بمساعدة الحاسوب وبرمجياته ا6991المناعي، عبداهلل بن سالم )لتعليمية، م
 .131-176، ص66حولية كلية التربية، جامعة قطر، ع

 ( المختبرات االفتراضية، الجمعية العربية للتعليم والتدريب 6332المناعي، عبداهلل سالم  )م
 11pm، م3/6367اإللكتروني، تاريخ الدخول 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id

=233 
 ( واقع استخدام المختبر المدرسي في تدريس 6333المنتشري، عبداهلل بن ناصر )م

مية في ضوء آراء المعلمين والمشرفين األحياء بالمرحلة الثانوية بمحافظة القنفذة التعلي
، كلية التربية، جامعة رسالة ماجستير غير منشورةومحضري المختبرات المدرسية، 

 أم القرى، مكة المكرمة.

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=233
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=233
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 ( مكانية تطبيقه في التعليم 6331المهدي، مجدي صالح م( فلسفة التعليم االفتراضي وا 
التربوية الحديثة،  مجلة الجامعي المصري: دراسة تحليلية على ضوء االتجاهات 

 .676-9، ص17، ع66مستقبل التربية العربية،  مج

 ( التعليم اإللكتروني األسس والتطبيقات، ط6331الموسى، عبد اهلل المبارك، أحمد )6م ،
 مطابع الحميضي، الرياض.

 ( .التعليم اإللكتروني مفهومه وخصائصه وعوائقه. ورقة عمل 6336الموسى، عبداهلل .)
هر، جامعة الملك 61/2/6167-63ى ندوة مدرسة المستقبل في الفترة مقدمة إل

 سعود، المملكة العربية السعودية.
 ( التعليم االلكتروني : األسس والتطبيقات، م6336الموسى، عبداهلل؛ المبارك، أحمد؛ .)

 الرياض: شبكة البيانات.
 ،العربي، خاصة للعالم إشارة مع الرياضيات وتعلم تعليم في قضايا ) 6991 ( مراد فايز مينا 

 .المصرية األنجلو مكتبة :القاهرة

  ( اتجاهات معاصرة في مناهج وأساليب طرق تدريس 6991نشوان، حسين يعقوب )م
 ، دار الفرقان، عمان، األردن.6العلوم، ط

  ( : المختبر المدرسي ودوره في تدريس 6331حطاب )خولة شاهين جميل و ، نعمان
 ر عالم.، عمان: دا6العلوم، ط

 (  أثر التفاعل بين تحكم المتعلم فى البرنامج التعليمي 6331نوفل، خالد محمود حسين  )
رسالة ماجستير غير متعدد الوسائط واألسلوب المعرفي على تحصيل الطالب، 

 كلية التربية النوعية، جامعة عين شمس. منشورة،

 في التعليم لتطوير اتالمعلوم تكنولوجيا توظيف نحو  )6991 ) محمد محمد ، الهادي 

 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات لنظم الثاني العلمي المؤتمر ودراسات أبحاث  مصر

 . األكاديمية المكتبة ، ،القاهرة
 ،الدولية )انترنت( المعلومات شبكة علي المعتمد العالي (. التعليم6337خديجة. ) هاشم 

مكانية  عبد العزيز. الملك بجامعة االنتساب بنظام الدراسة تطوير في منه اإلفادة وا 

 السعودية. العزيز، جدة، عبد الملك جامعة ، غير منشورةماجستير  رسالة
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 ( استشراف مستقبل تقنية المعلومات في مجال 6163الهدلق، عبداهلل بن عبد العزيز )هر
التعليم، ندوة تكنولوجيا التعليم والمعلومات: حلول تعليمية وتدريبية  مجلة جامعة 

 هر.6163محرم 1-7الملك سعود، كلية التربية، الرياض 

 (استراتيجيات مقترحة الستخدام الحاسب كوسيلة 6992الهدلق، عبداهلل عبدالعزيز )م
 .661-613، ص63تعليمية، مجلة جامعة الملك سعود، مج

 ( المعامل االفتراضية. 6337الهدهود، إبراهيم ،)م
www.docs.ksu.edu.sa/doc/articles30/article300854.doc  

 م(.61/3/6367)تاريخ زيارة الموقع 

 تصميم م(  6993رقية حمزة ) ،راجي زينب حمزة و راجي،و واثق عبد الكريم  ،ياسين
، المجلة المستنصرية اة التجريبية االفتراضية كبيئة تفاعلية مختبر الفيزياء بالمحاك

 .611-636( ص ص 1)61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.docs.ksu.edu.sa/doc/articles30/article300854.doc
http://www.docs.ksu.edu.sa/doc/articles30/article300854.doc
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 المكرم سعادة  الدكتور .......................................... حفظك هللا 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد
دراسة بعنوان " اثر استخدام المعمل االفتراضي في تنمية المهارات العملية  يقوم الباحث  باجراء  

الحصول على درجة الماجستير ات لدى طالب مادة العلوم للصف االول متوسط" وذلك كجزء من متطلب
وقد  قام الباحث بتحليل  من قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، بجامعة ام القرى بمكة المكرمة.

الموسومة  ؛األولبالفصل الدراسي  األول المتوسط للصف  العلوممن كتاب  الثالث والرابعوى الفصل محت
والقوانين  المفاهيم والمصطلحات و النظرياتو الستخراج الحقائق بالمادة وتغيراتها والمركبات والمخاليط 

لم واالطالع بهذا الجانب ؛ ولما لسعادتكم من خبرة وسعة الع بالدروس المختارةالمتضمنة  والتعاميم 
 و النظريات والتعاميم فإنني أضع بين يديكم أساسيات المادة العلمية )الحقائق والمفاهيم والمصطلحات

، راجيًا منكم التكرم بتزويدي بآرائكم القيمة، في مدى مالءمتها وذلك على النحو ( العلمية  والقوانين
 التالي: 

تحت عبارة  √نظرية او تعميم او مباديء  او قانون ( وذلك بوضع عالمة  حذف اي )حقيقة ، مفهوم ) مصطلح( او -
 . غير صحيح

 أي )حقيقة ، مفهوم ) مصطلح( او نظرية او تعميم او مباديء  او قانون( بدياًل عن المحذوف تقترح اضافته.  إضافة -
 مثال على ذلك 

 الصحة العلمية تحليل المحتوى  عناصر المحتوى الرقم 

مفاه حقائق 

 يم 

غير  صحيح قوانين نظريات  مباديء تعاميم 

 صحيح 

  √      x  اإلنسانمهم حلياة  األكسجني 1

ــدون   2 ــي  بـــ ــتنيع أن نعـــ ال نســـ

 أكسجني 

 x √     √ 

معنررى ذلررك انررك تقرررر ان العبررارة  االولررى حقيقررة علميررة والعبررارة الثانيررة تحكررم علررى عرردم صررحة تصررنيفها 
   √الى " مفاهيم" حيث تم تعديلها الى " تعاميم " بوضع اشارة 

 ولكم مني اجزل الشكر واعذبه على ُحسن تعاونكم ،،،،
 
 
 

 التخصص...................................االسم:...............................   
 مكان العمل:.......................................................

 المؤهل العلمي.......................... الرتبة االكاديمية..................
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 تحليل المحتوى 
 الخواص  والتغيرات الفيزيائية الدرس األول :  

 كون قادرًا على أن :يلهذا الدرس سوف  ة الطالبدراس فى نهاية
 حدد الخواص الفيزيائية للمادة.ي   -
 وضح أن المواد المختلفة، كثافتها مختلفة.ي   -
 صف حاالت المادة المختلفة .ي -
 ف درجة االنصهار.عر  ي   -
 حدد نقطة الغليان.ي   -
 بين أثر تغير درجة الحرارة على المواد.ي   -
 خواصها الفيزيائية.ف المواد بناء على صني   -

 الصحة العلمية تحليل المحتوى  عناصر المحتوى الرقم 

غير  صحيح قوانين نظريات مباديء تعاميم مفاهيم حقائق

 صحيح

حاالت المادة: هي : الصلبة ، والسيولة،  1
 والغازية، والبالزما.

 x       

تعتمد حاالت المادة على درجة حرارتها،  2
 ومقدار الضغط الواقع عليها.

  x      

حالة البالزما عند درجات حرارة تحدث  3
 عالية جدًا.

x        

     x    الفيزيائية هاتغيراتو   هاخواصللمادة   4

كل مادة نقية لها درجة غليان ثابتة عند  5
 ظغط جوى معين .

  x      

بعد وضعه في  ما يحدث للثلجمالحظة  6
  كوب

  x      

       x  عداد الترمومتر.   7

       x  .  االشتعال 8

     x    بعد االشتعال ماذا يحدث للماء مالحظة  9

      x   دقائقها.تحدد حالة المادة من خالل  11
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 الصحة العلمية تحليل المحتوى  عناصر المحتوى الرقم 

غير  صحيح قوانين نظريات مباديء تعاميم مفاهيم حقائق

 صحيح

حركة الدقائق : تتكون المادة من دقائق أو  11
 مجسمات متحركة 

 x       

المادة الصلبة: تهتز دقائق المادة  فى في  12
 مكان محدد بحيث تبقى قريبة من بعضها.

  x      

المادة السائلة : تتحرك الدقائق بسرعة في  13
كبيرة، وتملك طاقة كافية لينزلق بعضها 

 فوق بعض.

x        

المادة  الغازية: فتتحرك الدقائق بسرعة في  14
عالية جدا لدرجة أنها تملك طاقة كافية 

 لتتحرك بحرية بعيدًا عن الدقائق األخرى.

  x      

تغيرات فى حالة المادة عندما  مالحظة 14
تنصهر مكعبات من الجليد موضوعة  فى 

 .كأس

   x     

تحول الماء من حالة السيولة إلى الحالة   15
 الصلبة عند وضعة فى مجمد الثالجة.

x        

درجة الحرارة التى  هي: درجة االنصهار 16
تتحول عندها المادة من حالة الصالبة إلى 

 حالة السيولة.

 X       

أنه فى جميع الحاالت لم يحدث  مالحظة  17
تغير فى تركيب الماء األصلي ولكن 

 تغيرت حالته.

  x      

نقطة الغليان : هى النقطة التى تثبت  18
عندها درجة الحرارة عندما يتحول الماء من 

 .الحالة السائلة إلى الحالة الغازية

 x       

    x     درجة 633الماء درجة الغليان =  19

    X     درجة 691النيتروجين = درجة غليان  21

معظم الفلزات  : خاصية قابلية الطرقفي  21
لها قابلية التشكيل فهى من الممكن أن 

  X      
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 الصحة العلمية تحليل المحتوى  عناصر المحتوى الرقم 

غير  صحيح قوانين نظريات مباديء تعاميم مفاهيم حقائق

 صحيح

 تصير صفائح رقيقة عند طرقها بمطرقة. 
عنصر النحاس عنصر مناسب للتشكيل  22

 فى األعمال الفنية بواسطة خاصية الطرق.
x        

خاصية قابلية السحب : وهى سحب  23
مثال  شكل أسالك.  فيوتشكيل الفلز 

األجهزة الكهربية المصنوعة من  األسالك
 النحاس .

 X       

يستخدم المغناطيس خاصية المغناطيسية:  24
لرفع األجسام الفلزية الثقيلة التي  لها 

حيث أن بعض  .خاصية االنجذاب نحوه
 هذه الفلزات لها خواص مغناطيسية.

 X       

      X   المواد المختلفة كثافتها مختلفة 25

       X  الكتلة : كمية المادة بالجسم  26

الكثافة : كتلة المادة الموجودة في وحدة  27
 الحجوم 

 X       

       x  المادة : كل شيء يشكل حيزًا  28

الفيزيائي: تتغير الخصائص التغير  29
الفيزيائية ولكن هوية المادة األصلية تبقى 

 دون تغيير

   X     

        X اللون والشكل من الخصائص الفيزيائية  31

        X الطول والكتلة من الخصائص الفيزيائية 31

        X الحجم والكثافة من الخصائص الفيزيائية 32

        X الخصائص الفيزيائيةحاالت المادة من  32

تتحرك دقائق المادة بسرعة أكبر عند  33
 ارتفاع درجة الحرارة 

X        

الفلز ذو مظهر المع ويقبل التشكيل ويمكن  34
 سحبه

  X      
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 الصحة العلمية تحليل المحتوى  عناصر المحتوى الرقم 

غير  صحيح قوانين نظريات مباديء تعاميم مفاهيم حقائق

 صحيح

      X   غير فلز مظهره معتم  35

   X      الكثافة= الكتلة / الحجم  36

 
 والتغيرات الكيميائيةالخواص  الدرس الثاني: 
 كون قادرًا على أن :يلهذا الدرس سوف  ة الطالبفى نهاية دراس

 حدد الخواص الكيميائيةي   -
 شرح قابلية المادة للتغير.ي -
 وضح النشاط والتفاعل الكيميائي.ي   -
 داللة حدوث التغير. فيوضح دور درجة الحرارة ي   -

 

 العلميةالصحة  تحليل المحتوى  عناصر المحتوى الرقم 

غير  صحيح قوانين نظريات مباديء تعاميم مفاهيم حقائق

 صحيح

هى الخاصة التى الخاصية الكيميائية :  37
تشير إلى ميل المادة لحدوث تغير فى 
تركيبها األصلي بفعل تفاعل كيميائي مما 

  ينتج مواد جديدة.

 X       

من األمثلة على الخصائص الكيميائية :   38
  قابلية المادة للصدأ

   X     

من األمثلة على الخصائص الكيميائية:  39
 النشاط الكيميائي.

   X     

عندما تظهر أو نتنج مادة جديدة يدل هذا  41
 على تغير كيميائي قد حدث للمواد.

X        

عمة يحدث بسبب طورائحة األتغير طعم  41
  مما يدل على حدوث تغير كيميائي. الحرارة

X        
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 العلميةالصحة  تحليل المحتوى  عناصر المحتوى الرقم 

غير  صحيح قوانين نظريات مباديء تعاميم مفاهيم حقائق

 صحيح

الحالة ، درجة  :الخواص الفيزيائيةمن  42
االنصهار، درجة الغليان ، قابلية السحب ، 

 بالمغناطيسية قابلية التأثر

X        

من الخواص الكيميائية: االحتراق ، التفاعل  43
مع األكسجين ، الماء ،الخل  التفاعل 
 وجود الكهرباء أو الضوء أو الحرارة.

X        

   X      قانون حفظ الكتلة 44

الحرارة : صورة من صور الطاقة تسري  45
إلى الجسم الساخن إلى الجسم البارد عند 

 اتصالهما معا 

 X       

التغير الكيميائي: هو التغير الذي يحدث  46
في تركيب المادة بسبب الخصائص 

 الكيميائية لها وتنتج مادة جديدة .

 X       

يتفاعل الحديد مع الهواء بوجود الماء مكونًا  47
 أكسيد الحديد )الصدأ(.

X        

        X تتفاعل المواد مع االكسجين او الكبريت 48

يتفاعل الحجر الجيري عند تعرضه للحرارة  49
 وينتج غاز ثاني اكسيد الكربون

X        

يتفاعل السكر مع حمض الكبريتيك ويكون   51
 غاز سام ويبقى الماء والكربون

X        

يمكن عكس التغير الذي حدث بطريقة  51
فيزيائية كعكس صهر الزبدة الى سائل 

 وتجميدها . 

X        

ال يمكن عكس التغير الكيميائي بطرق  52
 فيزيائية.

X        
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 المركبات والمخاليطالدرس الثالث: 

 كون قادرًا على أن :يلهذا الدرس سوف  ة الطالبنهاية دراس في
 عرف المركب .ي   -
 صف حاالت المركب .ي -
 . اتالمركببعض كتب صيغة ي -
 ي عرف المخاليط -
 يصف طرق فصل المخاليط. -

 الصحة العلمية حتليل احملتوى عناصر المحتوى الرقم

غير  صحيح قوانين نظريات مباديء تعاميم مفاهيم حقائق

 صحيح

المركب  مادة )اصغر أجزائها ذرات ( تشكلت  53
 من ارتباط عنصرين أو أكثر معًا. 

 X       

يتكون من  H2oيكتب الماء بالصيغة  54
عنصرين الهيدروجين واألكسجين. وكل منها 

يتحدان ليكونا  إنهماغاز عديم اللون إال 
 مركبي الماء

X        

تختلف خصائص المركب عن العنصر  55
له  حيث أن الماء يختلف تمامًا عن المكونة 

 العنصرين اللذين كوناه.

X        

يختلف الماء عن فوق أكسيد الهيدروجين مع  56
العلم أن مكوناته من العناصر هى نفس 

 مكونات الماء.

X        

فى الشرب والطبخ والغسل أما  الماء يستخدم 57
فوق أكسيد الهيدروجين يستخدم فى أغراض 

 أخرى مثل تعقيم الجروح

X        

الصيغة الكيميائية : هى الصيغة التى تدل  58
على العناصر التى تكون المركب ، وعلى 

 عدد الذرات لكل منها.

 X       

الماء يتكون من ذرة اكسجين وذرتين  59
 هيدوجين 

X        
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 الصحة العلمية حتليل احملتوى عناصر المحتوى الرقم

غير  صحيح قوانين نظريات مباديء تعاميم مفاهيم حقائق

 صحيح

ثاني اكسيد الكربون  يتكون من ذرة كربون  61
 وذرتين أكسجين

X        

فوق اكسيد الهدروجين ذرتين هيدوجين  61
 وذرتين اكسجين

X        

   H2O      Xصيغة الماء   62

   H2O2      Xصيغة فوق اكسيد الهيدروجين  63

وضع مادتين معًا وال تتحدان  المخاليط: 64
 كيميائياً 

 X       

فصل المخاليط: يتم عن طريق سائل لفصل  65
 مكونات المواد الصلبة او باستعمال مناخل 

  X      

تصنف المخاليط على أنها متجانسة او غير  66
 متجانسة

X        
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 حتليل احملتوى

 يف صورته النهائية 
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 (3) ملحق رقم
 

 

  يف صورتها االولية بناقة املالحظة 
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  بطاقة المالحظة
 سعادة الدكتور ............................................ الفاضل

وتحديددد األهددداف التددي تسددعى الدراسددة إلددى تحقيقهددا حيددث هدددفت إلددى تنميددة  تحليددل محتددوى الدددروس المختددارة تددم 
المهارات العملية من خالل تطبيق تجارب العلوم للصف األول المتوسط، بالفصل الثالث " المادة وتغيراتها" والفصل الرابدع 

نددد ، أرجددو التكددرم بددالنظر فددي " المركبددات والمخدداليط" .  وفيمددا يلددي أهددداف التجددارب االفتراضددية ومجاالتهددا وصددياغة الب
 األهداف المعرفية ومستوياتها ومدى مناسبتها للعبارة )المهارة المعرفية( .  

 المهارة المعرفية  مجال المهارة العملية الهدف المعرفي م
 ( الخواص والتغيرات الفيزيائية6تجربة )

 الثلج في الكوبيضع  استخدام األدوات واألجهزة أن يضع الطالب الثلج في الكوب 4
 يفسر ما يحدث للثلج  إجراء وتنفيذ الخطوات أن يفسر الطالب ما يحدث للثلج  3
 يقرأ  عداد الترمومتر إجراء وتنفيذ الخطوات أن يقرأ الطالب عداد الترمومتر 2
 ويغلي الماء  يوقد الموقد إجراء وتنفيذ الخطوات ويغلي الماء  يوقد الموقدأن  1
 يفسر ما يحدث للماء استخالص النتائج يحدث للماء بعد الغليانأن يفسر ما  5
أن يتبددددع إجددددراءات السددددالمة المناسددددبة أثنددددداء  7

 التجربة
 مالحظة إجراءات السالمة  استخدام األدوات واألجهزة

 ( حركة الدقائق وحاالت المادة وخصائصها6تجربة)
 يحضر كأس حار وكأس بارد واألجهزةاستخدام األدوات  أن يحضر الطالب كأس حار وكأس بارد 6

أن يصدددف الطالددددب بدقدددة الحالددددة عندددد إضددددافة  8
 المادة الملونة للكأس الحار والبارد

يصددددف بدقددددة الحالددددة عنددددد إضددددافة  إجراء وتنفيذ الخطوات
 المادة الملونة للكأس الحار والبارد

أن يقارن الطالب بين حركة الدقائق فدي الجليدد  4
 والماء

يقارن بين حركدة الددقائق فدي الجليدد  الخطواتإجراء وتنفيذ 
 والماء

أن يفسدددر الطالدددب سدددبب تحدددوالت المدددادة عندددد  43
 صهر مكعبات الجليد أو تجميد الماء

يفسددددر سددددبب تحددددوالت المددددادة عنددددد  استخالص النتائج
صدددددهر مكعبدددددات الجليدددددد أو تجميدددددد 

 الماء
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أن ي حدد الطالب مفهدوم درجدة االنصدهار لحالدة  44
 صلبه إلى سائل الماء في كأس

 
 

ي حدددد مفهددوم درجددة االنصددهار لحالددة  استخالص النتائج
 الماء في كأس صلبه إلى سائل

 المهارة المعرفية  مجال المهارة العملية الهدف المعرفي م

أن ي حدددد الطالددب الخصددائص الفلزيددة المتعلقددة  43
بقابليددددة الطددددرق والسددددحب للمددددواد المعروضددددة 

 أمامه بالتجربة

ي حددددد الخصدددائص الفلزيدددة المتعلقدددة  النتائجاستخالص 
بقابليدددددة الطدددددرق والسدددددحب بدددددالمواد 

 المعروضة أمامه بالتجربة
 ودالئل حدوث التغيير ( الخواص والتغيرات الفيزيائية7تجربة )

يستخدم األدوات المناسبة لوصف حركة تفاعل نشراط أن  42
 مع األكسجين المواد

يسررررتخدم األدوات المناسرررربة لوصررررف حركررررة  استخدام األدوات واألجهزة
 مع األكسجين الموادتفاعل نشاط 

أن يصرررف حركررررة تفاعرررل نشرررراط الحديرررد مررررع االكسررررجين  41
 وظهور الصدأ

يصرررررف حركرررررة تفاعرررررل نشررررراط الحديرررررد مرررررع  إجراء وتنفيذ الخطوات
 االكسجين وظهور الصدأ

يصف حركة تفاعل نشراط قررص الفروار مرع  الخطواتإجراء وتنفيذ  أن يصف حركة تفاعل نشاط قرص الفوار مع الماء 45
 الماء

 يصرررف التغيرررررات الكيميائيررررة فررري الرسرررروم المعروضررررةأن  47
 )النار الموقدة للخشب إلى رماد( 

يصررررررف التغيرررررررات الكيميائيررررررة فرررررري الرسرررررروم  استخالص النتائج
 )النار الموقدة للخشب إلى رماد(  المعروضة

 ) الرسوم المعروضةيصف التغيرات الكيميائية في أن  46
 النحاس مع االكسجين(

يصف التغيرات الكيميائية في الرسوم  استخالص النتائج
 النحاس مع االكسجين( ) المعروضة

 يصف التغيرات الكيميائية في الرسوم المعروضةأن  48
 )السكر مع حمض الكبريتيك(

يصف التغيرات الكيميائية في الرسوم  استخالص النتائج
 )السكر مع حمض الكبريتيك( المعروضة

يصف التغيرات الكيميائية في الرسوم المعروضة)إناء أن  44
 مع األكسجين( فضي معتم 

يصف التغيرات الكيميائية في الرسوم  استخالص النتائج
 مع األكسجين( المعروضة)إناء فضي معتم 

يتبع إجراءات السالمة المناسبة أثناء استخدام  استخدام األدوات واألجهزة يتبع إجراءات السالمة المناسبة أثناء استخدام األدواتأن  33
 األدوات

 يستخدم األدوات المناسبة بصورة صحيحة استخدام األدوات واألجهزة يستخدم األدوات المناسبة بصورة صحيحةأن  34

 الخميرة الجافة وتفاعلها مع الماءيصف  إجراء وتنفيذ الخطوات أن يصف الخميرة الجافة وتفاعلها مع الماء 33
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أن يقارن بين شكل الخميرة قبل التفاعل وبعد التفاعل مع  32
 الماء

يقارن بين شكل الخميرة قبل التفاعل وبعد  استخالص النتائج
 التفاعل مع الماء

 61أن ُيفسر ما يحدث بإضافة السكر للماء والخميرة بعد  31
 دقيقة. 

ُيفسر ما يحدث بإضافة السكر للماء والخميرة  استخالص النتائج
 دقيقة.  61بعد 

 ( المركبات والمخاليط1تجربة )
 يحضر ويستخدم األدوات للتجربة استخدام األدوات واألجهزة أن يحضر ويستخدم األدوات للتجربة 35

 للماءيسمي العناصر المكونة  إجراء وتنفيذ الخطوات يسمي العناصر المكونة للماءأن  37

أن يسدددددمي العناصدددددر المكوندددددة لفدددددوق أكسددددديد  36
 الهيدروجين

يسمي العناصر المكونة لفوق أكسيد  إجراء وتنفيذ الخطوات
 الهيدروجين

يفسر المواد الجديدة من إذابرة السركر بالمراء  استخالص النتائج يفسر المواد الجديدة من إذابة السكر بالماء الساخن.أن  38
 الساخن.

بالماء  لزيتيفسر المواد الجديدة من إذابة ا استخالص النتائج بالماء الساخن. لزيتالمواد الجديدة من إذابة ايفسر أن  34
 الساخن.

بالماء  الكحوليفسر المواد الجديدة من إذابة أن  23
 الساخن.

 الكحوليفسر المواد الجديدة من إذابة  استخالص النتائج
 بالماء الساخن.
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 لبنود بطاقة المالحظةاستبانة التحكيم 
رقم 
 المهارة

للهدف  الصياغةمدى مالئمة  صياغة الهدف
 قيسهتالذي 

 التعديل المقترح

 غير مناسبة مناسبة  غير مناسبة مناسبة 

4      
3      
2      
1      
5      
7      
6      
8      
4      
43      
44      
43      
42      
41      
45      
47      
46      
48      
44      
33      
34      
33      
32      
31      
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رقم 
 المهارة

للهدف  الصياغةمدى مالئمة  صياغة الهدف
 قيسهتالذي 

 التعديل المقترح

 غير مناسبة مناسبة  غير مناسبة مناسبة 

35      
37      
36      
38      
34      
23      
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  يف صورتها النهائية بناقة املالحظة 
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 قائمة بأمساء احملكمني

 

 

 (5ملحق رقم )
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 أسماء المحكمين

 جهة العمل الدرجة العلمية االسم م

كلية التربية جامعه   –قسم المناهج وطرق تدريس العلوم  استاذ مشارك د. غازي بن صالح المطرفي 4
 ام القرى 

 جامعة الملك عبد العزيز  –برنامج الدراسات التربوية العليا  استاذ مشارك د. عصام شوقي شبل 3

كلية التربية جامعه   –قسم المناهج وطرق تدريس العلوم  استاذ مساعد  د. صالح بن محمد السيف 2
 ام القرى

 قسم المناهج وطرق التدريس تقنيات تعليم  استاذ مساعد  د. نبيل السيد محمد 1
 جامعه ام القرى   

 قسم المناهج وطرق التدريس تقنيات تعليم  استاذ مساعد  د. احمد حلمي ابو المجد 5
 جامعه ام القرى   

 جامعه الملك عبدالعزيز –عمادة التعليم الكتروني  استاذ مساعد د. محمد عبدالمقصود 7

 قسم المناهج وطرق التدريس تقنيات تعليم  محاضر  عامر احمد صالح الجيزاوي 6
 جامعه ام القرى   

 مشرف تربوي علوم تعليم الطائف ماجستير ابراهيم محمد الزهراني 8

 مشرف تروي تقنيات تعليم الطائف ماجستير عبدالرحمن عوض العرابي 4

 مشرف تربوي تقنيات تعليم الطائف ماجستير فهد محمد الخديدي 43
 مشرف تربوي علوم تعليم الطائف بكالوريوس عبيد حمود الثبيتيعبداالله  44

 مشرف تربوي علوم تعليم الطائف بكالوريوس مطلق احمد الزايدي 43

 مشرف تربوي علوم تعليم الطائف بكالوريوس علي محمد سعيد الزهراني 42

 مشرف تربوي علوم تعليم الطائف بكالوريوس نوار سفر الثبيتي 41

 مشرف تربوي علوم تعليم الطائف بكالوريوس حامد الحارثيسلطان  45
 مشرف تربوي تقنيات تعليم الطائف بكالوريوس مهدي حسين عيضة الثبيتي 47
 مشرف تروي تقنيات تعليم الطائف بكالوريوس علي حسن القرشي 46
 مشرف تربوي علوم تعليم الطائف بكالوريوس علي عواض الربيعي 48

 مشرف تربوي تقنيات تعليم الطائف بكالوريوس القرشيحسن محسن  44

 معلم علوم تعليم الطائف بكالوريوس ضيف اهلل خضران المالكي 33
 معلم علوم تعليم الطائف بكالوريوس سعد قاسم الزهراني 34
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