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االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي واالفتراضي وفقا ملطالب منهج الكيمياء املطور يف املرحلة ( : عنوان الدراسة

  )الثانوية مبكة املكرمة
أهم والكشف عن  فتراضيالتعرف على أهم مطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي واال الدراسة إىل  هدفت 

  .الكيمياء ومشريف مادة من وجهة نظر معلمي وفق منهج الكيمياء املطور استخدامهمااملعوقات اليت حتول دون 
  :تتحدد مشكلة الدراسة باإلجابة عن  األسئلة التالية  و

الثانوية من وجهة نظـر  ما أهم مطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة 
  معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة ؟

ما أهم مطالب االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية من وجهة نظـر  
  معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة ؟

قي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية من وجهة نظـر  ما أهم معوقات االستخدام الفعال للمخترب احلقي
  معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة ؟

ما أهم معوقات االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر 
  معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة ؟

  تعزى إىل اختالف أداة الدراسةعلى حماور  ملستجيبنيصائية بني متوسطات درجات اوجد فروق ذات داللة إحهل ت
  ؟ )املؤهل العلمي –سنوات اخلدمة  –العمل احلايل ( 
بلغ عـدد  و ،  مكة املكرمة  مدينةيف  ثانويةيف املرحلة ال كيمياءال معلميمشريف وتكون جمتمع الدراسة من مجيع و

  . معلما ومشرفا  )١٦٥(الدراسة جمتمع  ليصبح) ٧(املشرفني التربويني  ومعلما  ) ١٥٨( املعلمني
  . أداة للدراسة كاالستبانة  و، ملنهج الوصفي استخدم الباحث ا

  : ما يلي أظهرت نتائج الدراسة  و
استجاباا  نويةيف املرحلة الثا كانت مطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور -

وكانت أهم املطالب وجود وية وإضاءة جيدة  يف املخترب ووجود طفايات حريق سارية  ،بدرجة كبرية 
طالب االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء ويف ما يتعلق مب، املفعول بإعداد كافية 

وكانت أهم املطالب توفر جهاز عرض ،  طةبدرجة متوس استجابااكانت املرحلة الثانوية املطور يف 
  .يف املخترب )  Data Show(البيانات 

 مياء املطور يف املرحلة الثانويةكانت معوقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكي -
ة وكانت أهم املعوقات ضعف توافر األدوات واملواد إلجراء التجارب الكيميائي ،كبرية  بدرجة استجاباا

عوقات االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج ويف ما يتعلق مب، وكثرة أعداد الطالب يف املخترب 
وكانت أهم املعوقات غياب الصيانة ، بدرجة كبرية  استجابااكانت ملرحلة الثانوية الكيمياء املطور يف ا

  .تراضيةاملخصصة للمختربات االف الدورية والدعم الفين  وضعف امليزانية
معوقات االستخدام بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول توجد فروق ذات داللة إحصائية  -

  .االفتراضي حسب اختالف طبيعة العمل لصاحل املشرف التربوي  الفعال للمخترب
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حسب املؤهـل العلمـي    -

  .دمةوسنوات اخل
  : ويف ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث عددا من التوصيات أمهها 

اليت تناولتـها   توفري مجيع مطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي واالفتراضيحث وزارة التربية والتعليم على 
سعي يف إجياد احللول وال، ضي والتغلب على معوقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي واالفترا، الدراسة احلالية 

عقد لقاءات تربوية بني املشرفني واملعلمني لرفع مستوى الـوعي لـدى   و ،زيادة املخصصات املالية للمدارس و هلا
  . االفتراضية واستخدامها بشكل فعال يف املدارس واحلقيقية املعلمني عن املختربات 
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Abstract 
nd virtual laboratory according to the demands of the curriculum ( effective use of real a: Title of the study

developer chemistry at the secondary level in Makkah ) 
The study aimed to identify the most important demands of the effective use of real and virtual lab and 
disclosure of the most important obstacles that prevent their use in accordance with the chemistry curriculum 
developer from the viewpoint of teachers and administrators chemistry.   

   : The study determined the problem by answering the following questions 
What are the main demands of the effective use of the laboratory according to the real chemistry curriculum 
developer at the secondary level from the viewpoint of teachers and supervisors  chemistry in Makkah?  
What are the main demands of the effective use of the Virtual Laboratory according to the developer chemistry 
curriculum at the secondary level from the viewpoint of teachers and supervisors  chemistry in Makkah?    
What are the main obstacles to the effective use of laboratory according to real chemistry curriculum developer 
at the secondary level from the viewpoint of teachers and supervisors  chemistry in Makkah?  
What are the main obstacles to the effective use of the Virtual Laboratory according to the developer chemistry 
curriculum at the secondary level from the viewpoint of teachers and supervisors  chemistry in Makkah?   
Is there a statistically significant difference between the mean scores of the respondents on the variables studied 
are attributable to the difference in (the current work - years of service – Qualification) ?  
Where the study population consisted of all teachers of chemistry and the supervisors of chemistry in high 
school in the city of Makkah , and the number of teachers (158 ) teachers and educational supervisors (7) to 
become a community study (165 ), a teacher and supervisors.   

. The researcher used the descriptive approach , and the questionnaire as a tool for the study  
Results of the study showed:   

       The demands of the effective use of laboratory true according to the methodology of chemistry developer 
in secondary responses significantly , was the most important demands the presence of ventilation and good 
lighting in the laboratory and the presence of fire extinguishers in force in sufficient numbers , in relation to the 
demands of the effective use of the Virtual Laboratory in accordance with the curriculum of chemistry 
developer at the secondary level was responses moderately , and was the most important demands provide a 
data projector (Data Show) in the laboratory.  

       The impediments to the effective use of laboratory true according to the methodology of chemistry 
developer in secondary responses significantly , and the most important obstacles weakness of the availability of 
tools and materials to conduct chemical experiments and the large number of students in the lab , with regard 
handicaps effective use of the Virtual Laboratory in accordance with the curriculum of chemistry developer at 
the secondary level were responses significantly , and the most important obstacles absence of regular 
maintenance , technical support and the weakness of the budget allocated to virtual labs.   

     There were statistically significant differences between the mean responses community study on obstacles to 
the effective use of the Virtual Laboratory by the different nature of work for the benefit of the educational 
supervisor.   

     No statistically significant differences between the mean responses study population by qualification and 
years of service.  
In light of the results of the study , the researcher presented a number of recommendations including: 
And urged the Ministry of Education to provide all the demands of the effective use of real and virtual 
laboratory addressed by the current study and to overcome the obstacles to the effective use of real and virtual 
lab and seek to find solutions to them And increased financial allocations for schools.   

     Holding educational meetings between supervisors and teachers to raise the level of awareness among 
teachers about the real and virtual laboratories used effectively in schools.   
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  ـداءاإلھـــ
، أهدي هذا اجلهد املتواضع إىل من أيقظ يفّ روح الطموح وغرس يف نفسي اهلمة والسمو 

  وأوقد مشعل اجلد واالجتهاد 

  .....إىل 

 . روح والدي ووالديت رمحهما اهللا ومجعين ما يف فسيح جناته  •
إىل تـؤام  ، علة الذكاء والنورإىل ش، من أرى التفاؤل بعينه والسعادة يف ضحكته  •

 .روحي أخي عبد العزيز 
اليت شاركتين آمال املستقبل ووفرت يل املناخ املالئم ، زوجيت العزيزة ورفيقة دريب  •

 . للبحث والدراسة 
  .حفظهم اهللا) أسامة و جىن ( ائي قرة عيين أبن •
 . معلمي األفاضل على مر املراحل التعليمية  •
  .كل طالب علم  •
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  كر والتقدیرالش
احلمد هللا على نعمه وفضله محدا يليق جبالل وجهه ، احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات 

والصالة والسالم على خري خلق اهللا حممد بن عبداهللا وعلى آله وصحبه ، وعظيم سلطانه 
  : وسلم أما بعد 

وي التعليمي الباحث وهو ينهي دراسته أن يتقدم بالشكر اجلزيل للصرح التربفإنه يسر 
وإىل ، معتوق عساس بن جامعة أم القرى ممثلة يف مديرها الفاضل معايل الدكتور بكري 

وإىل عميد كلية التربية احلايل ،  عميد كلية التربية السابق الدكتور زايد بن عجري احلارثي
الدكتور وطرق التدريس وإىل رئيس قسم املناهج ، الدكتور علي بن مصلح املطريف 

وإىل أعضاء هيئة التدريس األفاضل كافة وأخص منهم ، الزهراين غرم اهللا  بنمرضي 
الذي بدأ معي من اختيار موضوع الدراسة ووضع السيف بن حممد سعادة الدكتور صاحل 

وسعادة الدكتور مأمون بن حممد ، اخلطة املختصرة فجزاه اهللا عن ما قدم خري اجلزاء 
ي تابع استمرار مراحل هذه الدراسة والذي املشرف على الدراسة الذالشناق  مبارك

كانت توجيهاته ونصائحه النرباس املنري خالل هذه الدراسة والذي غمرين بلطف تعامله 
  .ونبل أخالقه فله جزيل الشكر واالمتنان 

، الرائقي بن محيد وكذلك الشكر موصول ألصحاب السعادة الدكتور عبد اللطيف  
  .الشهراين على قبوهلما مناقشة خطة الدراسة  بن عبد اهللاوسعادة الدكتور ناصر 

الدكتور غازي بن كما أتقدم بالشكر اجلزيل ألصحاب السعادة مناقشي هذه الدراسة  
  . على قبوهلما مناقشة هذه الدراسة والدكتور ناصر بن عبداهللا الشهراين ، املطريف  صالح

وعلى رأسهم سعادة  الدراسة المتنان لكافة حمكمي أداةكما أتقدم خبالص الشكر وعظيم ا
الزهراين وسعادة بن غرم اهللا السيف وسعادة الدكتور مرضي بن حممد الدكتور صاحل 
  .الودعاين بن ثابت بنجر وسعادة الدكتور فهد  بن صاحل الدكتور فوزي
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حامد بن والشكر موصول لإلدارة العامة للتربية والتعليم مبكة املكرمة ممثلة مبديرها األستاذ 
ر السلمي ومشريف العلوم والزمالء معلمي الكيمياء على تعاوم املثمر أثناء تطبيق هذه جاب

  . الدراسة 

ة الدراسة وعلى رأسهم دور يف مسانديت ومؤازريت خالل مدكل من كان له  كما اشكر
بن واألستاذ منصور ، مسعود البشري بن عاتق واألستاذ ، أمين بن أمحد احلمد األستاذ 
، القحطاين بن جابر واألستاذ حيىي ، نوار املقاطي بن واألستاذ حسن ، صحفي العبداهللا 

بن  واألستاذ فواز، املسعودي بن منيع اهللا واألستاذ هاين ،  احلريببن حسني واألستاذ أمين 
  . اللحياين بن هالل واألستاذ فهد ، الزويهري  فاحل

وجهه الكرمي وأن يلهمنا من أمرنا هذا العمل خالصا لوختاما أسأل املوىل عزوجل أن جيعل 
  . رشدا أنه ويل ذلك والقادر عليه واحلمد هللا رب العاملني 

  احــثالب                                                                   
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 أ الدراسة باللغة العربية  ستخلصم

 ب  )Abstract(الدراسة باللغة اإلجنليزية تخلصسم

 ج اإلهـــــداء

 د الشكر والتقدير

 و فهرس املوضوعات 

 ك      فهرس اجلداول 

 ل     فهرس األشكال

 م فهرس املالحق

 

 ٢      املقدمة -١

 ٥ مشكلة الدراسة وأسئلتها-٢

 ٧ أهداف الدراسة-٣

 ٧ الدراسةأمهية -٤

 ٨ الدراسةحدود  -٥

 ٨ الدراسةمصطلحات  -٦
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 ١١ :اإلطار النظري: أوالً

 ١٢  -:  احلقيقي ملختربا: األول وراحمل

  ١٢  مفهوم املخترب احلقيقي –أ 

 ١٢ رب احلقيقي أمهية املخت -ب

 ١٨ املخترب احلقيقيواقع  -ج

 ٢٠ بكفاءة مع املناهج املطورةاملخترب احلقيقي استخدام مطالب  – د

 ٢٣ معوقات استخدام املخترب احلقيقي – ه

 ٢٧  -:  املخترب االفتراضي : الثاين وراحمل

  ٢٧  مفهوم املخترب االفتراضي –أ 

 ٢٧ أمهية املخترب االفتراضي  -ب

  ٣٧  واقع املخترب االفتراضي – ج

 ٣٩ بكفاءة مع املناهج املطورةاملخترب االفتراضي  استخداممطالب  -د

 ٤٠     معوقات استخدام املخترب االفتراضي  -ه
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 ٤٢     -: املعملية التجارب : الثالث  وراحمل

 ٤٢     ب املعمليةمفهوم التجار –أ 

 ٤٢     التجارب املعملية أمهية –ب 

 ٤٤     أهداف التجارب املعملية  –ج 

 ٤٥     أنواع التجارب املعملية  –د 

 ٤٦     مراحل التجارب املعملية  –ه 

 ٤٩     خطوات التجارب املعملية –و 

 ٥٠     احتياطات األمان اخلاصة بالتجارب املعملية  –ز 

 ٥١     على االكتساب العلمي واملعريف اربأثر التج –ح 

 ٥٣     الدراسات السابقة : ثانيا 

 

 ٦٦ منهج الدراسة -١
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 ٦٦ جمتمع الدراسة -٢

 ٦٧ عينة الدراسة -٣

 ٧٢ أداة الدراسة -٤

 ٧٧ صدق اإلحصائيال -٥

 ٧٩ ثبات أداة الدراسة -٦

 ٨٠ إجراءات تطبيق الدراسة -٧

 ٨٢  أساليب املعاجلة اإلحصائية - ٨

 

  ٨٤ :نتائج الدراسة  عرض: أوالً 

  ٨٤  عرض السؤال األول

 ٨٨ عرض السؤال الثاين

 ٩١ عرض السؤال الثالث

 ٩٥ عرض السؤال الرابع 

 ٩٨ عرض السؤال اخلامس 

 ١٠٦  : مناقشة النتائج: ثانياً 
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 ١١٣ ملخص النتائج -١

 ١١٦ التوصيات -٢

 ١١٦ املقترحات-٣

 ١١٧ فهرس املراجع

 ١٢٥ املالحق
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رقم 
  الصفحة  عنوان اجلدول  اجلدول

وصف جمتمع الدراسة من مشريف ومعلمي مادة الكيمياء من حيث العدد والنسبة   ١
  . املئوية

٦٧  

  ٦٨  وصف جمتمع الدراسة حسب العمل احلايل من حيث العدد والنسبة املئوية  ٢
  ٦٩  يةوصف جمتمع الدراسة حسب املؤهل العلمي من حيث العدد والنسبة املئو  ٣
وصف جمتمع الدراسة حسب املؤهل العلمي بعد الدمج من حيث العدد والنسبة   ٤

  .املئوية
٧٠  

  ٧١  وصف جمتمع الدراسة حسب سنوات اخلدمة من حيث العدد والنسبة املئوية  ٥
وصف جمتمع الدراسة حسب سنوات اخلدمة بعد الدمج من حيث العدد والنسبة   ٦

  .املئوية
٧٢  

يف حالة  اط بني درجة كل عبارة مع درجة احملور الذي تنتمي اليهمعامالت االرتب  ٧
  . درجة التحقق

٧٨  

  ٧٩  . معامالت كرونباخ الفا للمحاور األربعة والدرجة الكلية لألداة  ٨
حول مطالب  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة  ٩

  .وفق منهج الكيمياء املطوراالستخدام  الفعال للمخترب احلقيقي 
٨٥  

الدراسـة حـول     املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع  ١٠
  .مطالب االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور

٨٨  

الدراسـة حـول     املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع  ١١
  .ستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطورمعوقات اال

٩٢  

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمـع الدراسـة حـول      ١٢
  .معوقات االستخدام الفعال  للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور

٩٥  

ستجيبني على حمـاور أداة  درجات املللمقارنة بني متوسطات ) ت(نتائج اختبار   ١٣
  .الدراسة حسب طبيعة العمل احلايل

    ٩٩  

درجات املستجيبني على حمـاور أداة  للمقارنة بني متوسطات ) ت(نتائج اختبار   ١٤
  .الدراسة حسب سنوات اخلدمة 

١٠١  

درجات املستجيبني على حمـاور أداة  للمقارنة بني متوسطات ) ف(نتائج اختبار   ١٥
  .ل العلميالدراسة حسب املؤه

١٠٤  
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رقم 
  الفهرس

  رقم الصفحة  عنوان الشكل

  ٢٨  .واجهة تطبيقية ملعمل الكيمياء االفتراضي من موقع الكروكودايل  ١

  ٢٩  .واجهة تطبيقية ملعمل الكيمياء االفتراضي من موقع الكروكودايل  ٢

  ٢٩  .واجهة تطبيقية ملعمل الكيمياء االفتراضي من موقع الكروكودايل  ٣

  ٣٠  .واجهة تطبيقية ملعمل الكيمياء االفتراضي من موقع الكروكودايل  ٤

  ٦٧  . ونسبهم املئويةجمتمع الدراسة  عدد افرادرسم بياين توضيحي ل  ٥

ونسـبهم  جمتمع الدراسة حسب العمل احلـايل   عدد افرادرسم بياين توضيحي ل  ٦
  .املئوية

٦٨  

نسـبهم  حسب املؤهل العلمـي  دراسة جمتمع ال لعدد أفرادرسم بياين توضيحي   ٧
  املئوية 

٦٩  

جمتمع الدراسة حسب املؤهل العلمي بعد الدمج  لعدد أفراد رسم بياين توضيحي  ٨
  .ونسبهم املئوية 

٧٠  

ونسـبهم   حسب سنوات اخلدمة لعدد أفراد جمتمع الدراسة رسم بياين توضيحي  ٩
  . املئوية

٧١  

لدراسة حسب سنوات اخلدمة بعد الدمج جمتمع العدد أفراد رسم بياين توضيحي   ١٠
  .ونسبهم املئوية 

٧٢  
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رقم 
  الصفحة  عنوان امللحق  امللحق

  ١٢٦  . ولية االستبانة يف صورا األ  ١

  ١٣٥  . قائمة بأمساء احملكمني  ٢

  ١٣٨  . االستبانة يف صورا النهائية  ٣

عامة للتربية والتعلـيم مبكـة   خطاب مدير إدارة التخطيط والتطوير يف اإلدارة ال  ٤
  .املكرمة  لتزويد الباحث بأعداد مشريف مادة الكيمياء 

١٤٥  

خطاب مدير إدارة التخطيط والتطوير يف اإلدارة العامة للتربية والتعلـيم مبكـة     ٥
  .املكرمة  لتزويد الباحث بأعداد معلمي مادة الكيمياء 

١٤٧  

دارة العامة للتربية والتعلـيم مبكـة   خطاب مدير إدارة اإلشراف التربوي يف اإل  ٦
  .املكرمة موضح فيه أعداد مشريف مادة الكيمياء 

١٤٩  

خطاب مدير إدارة شؤون املعلمني يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبكة املكرمة   ٧
  .موضح فيه أعداد معلمي مادة الكيمياء 

١٥١  

ادة عميد كلية التربية خطاب من رئيس قسم املناهج وطرق التدريس املوجه لسع  ٨
  ملخاطبة اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبكة املكرمة للسماح بتطبيق أداة البحث

١٥٣  

خطاب سعادة عميد كلية التربية املوجة ملدير التربية والتعلـيم مبكـة املكرمـة      ٩
  . لتسهيل مهمة الباحث

١٥٥  

لتربية والتعليم لتسهيل مهمة خطاب مدير التربية والتعليم مبكة املكرمة ملكاتب ا  ١٠
  .تطبيق األداة على جمتمع الدراسة 

١٥٧  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  .مقدمة الدراسة  :أوالً
  .مشكلة الدراسة: ثانياً
  .أهداف الدراسة: ثالثاً

  .أهمية الدراسة: رابعاً 
  .حدود الدراسة: خامساً 
  .مصطلحات الدراسة: سادساً 
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  :بعد والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني واحلمد هللا رب العاملني 

مخترب وجتاربه تويل االجتاهات احلديثة يف تدريس العلوم أمهية كبرية ودوراً بارزاً لل
ولكي يكون معلم ، ولكي يعكس تدريس العلوم طبيعة العلم وخصائصه ، العلمية املرافقة 

العلوم موجهاً كل عمله ونشاطه العلمي إلكساب الطالب املهارات العلمية املختلفة فـال  
الطـالب األدوات واألجهـزة   بد أن يتم تدريس العلوم من خالل املخترب وأن يستخدم 

  . يف إجراء التجارب املختلفة ومبساعدة معلم العلوم  املخربية

ألوسـاط  أن املخترب أو ما يطلق عليـه يف ا ) ١٣٠ص ، م ٢٠٠٧(ويؤكد حممد 
التجهيزات واألدوات واملواد واألجهزة اليت ميكن حيتوي على هو مكان ) املعمل(التربوية 

 حتقيـق األهـداف   استخدامها داخل املخترب أو خارجة للقيام بتجارب علمية دف إىل
  . العامة لتدريس العلوم 

أن املؤسسات التعليمية تضـم بكافـة   )  ٣٩ص ، م  ٢٠٠٩(ويشري بصمة جي 
صورها وأشكاهلا سواًء اليت تم بالعلوم النظرية أو بالعلوم التطبيقية جمموعة من املختربات 

طبيقاا املختلفة مبـا  اليت تم بتفعيل خمتلف املقررات واملناهج الدراسية وتوسيع جماالت ت
يتالءم مع تعزيز إدراك وفهم الطالب وترسيخ معلوماته وتوسيع قدراته وملكاته العقليـة  

، والفكرية واإلبداعية مبختلف املعلومات النظرية اليت يتلقاها من خالل احلصص النظريـة  
ـ  ة هلـذا  لتطبيق فيما بعد هذه املعلومات بطريقة علمية جتريبية ضمن املختربات املتخصص

  : ت التعليمية إىل أربعة أنواع وميكن تقسيم املختربات يف املؤسسا، الغرض 

  : املختربات البحثية  – ١

وغالبـا مـا   ، هي تلك املختربات اليت مت ختصيصها لتنفيذ خطط البحث العلمي 
  . تكون هذه املختربات جمهزة ومزودة بأحدث األدوات وأدق األجهزة والتقنيات املتطورة
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  : ملختربات اللغوية ا -٢

توجد مثل هذه املختربات عادة ضمن املؤسسات التعليمية اللغوية اليت تعىن بدراسة 
ودف هذه املختربات إىل حتقيق االتصال املباشر بني املعلم والطالب يف ، وتعليم اللغات 

  . عمليات التدريب اللغوي 

  :خمتربات احلاسب اآليل  – ٣

ات يف مجيع املؤسسات التعليمية اليت ـتم بدراسـة   يوجد هذا النوع من املخترب
كما توجد يف املراكز واملعاهد اليت ـتم بإقامـة الـدورات    ، العلوم املختلفة للحاسب 

  . التدريبية على احلاسب اآليل 

  :  ةالتعليمي اتاملخترب – ٤

ذلك احليز املكاين اهز بتقنيات وجتهيزات خاصة تسمح للطالب بتنفيـذ   يوه
تلف التجارب ومبا خيدم رفع قدرام ومواهبهم وتزويدهم باملهـارات الـيت تؤهلـهم    خم

الكيميـاء والفيزيـاء    اتومن أمثلته خمترب، مستقبالً لتوظيفها يف خدمة اتمع وتطويره 
  . واألحياء 

 التجريـب  أن) ٣٠٤ص ، م  ٢٠٠٤( و عبد اللطيف و حممد اخلليلي وأوضح
 مبادة التصاقا التدريس أساليب أكثر من ويعد ، احلديث العلم مبفهوم مباشر ارتباط يرتبط
 يكـون  حـىت   للمعلم خاص وتدريب كافية معرفة إىل حيتاج التجريب ولكن ، العلوم
 خـربات  تكـوين  التجريب من األساسي الغرض وأن ، للطالب معىن وذو فعاال النشاط
 وتطوير ، اليدوي العمل راتمها واكتساب العلمي التفكري مهارات وتنمية مباشرة تعليمية

  . العمل حنو االجيابية االجتاهات
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أن املناهج احلديثة تؤكد علـى إكسـاب   ) ١٣ص ، هـ ١٤٣٣(ويرى صبان 
الطالب املهارات العلمية والعناية بالنواحي التطبيقية يف خمرجات التعليم العام ، فـالتعليم  

 حتقيق ذلك ، حيث تقدم املعـارف  عن طريق املختربات يعترب من أهم الوسائل املؤدية إىل
العلمية النظرية  بصفة عامة واردة بصفة خاصة  بأشكال وطرق تطبيقية جمسدة تستدعي 
إدخال أكثر من حاسة من احلواس اخلمس يف املوقف التعليمي ، مما يؤدي إىل تعزيز التعلم 

 .وبقاء أثره بصورة عملية 

 يف املدرسـية  املختـربات  ألمهية نظراًأنه ) ١٦٠ص ، م  ٢٠٠٥(زيتون  ويؤكد
 خـالل  مـن  والتجريب املشاهدة على القائمة التعليمية الوسائل كأحد الكيمياء تدريس
 ، لديهم العلمي التحصيل عزيزدف ت بالتجارب والقيام املخترب ألدوات الطالب استخدام

 الكيميائية هزةاألج أحدث إىل افتقارها نالحظ املختربات تلك واقع على النظر عند أنه إال
 املختـربات  فـإن لذلك  ، التجارب بعض بتطبيق القيام خطورة وأيضا الكيميائية واملواد

 بالتجـارب  بالقيام للطالب العلمية احللول وتقدم املضمون إيصال على تساعد االفتراضية
 يةالتعليم األفالم بفضل وذلك فاعلية أكثر التعليمية العملية وجتعل السهولة مبنتهى مبفرده

 االستخدام يف أمانا أكثر ويعترب ومكان زمان أي يف استخدامها وميكن املعدة والتجارب
  .احلقيقي املخترب من

،  م ٢٠٠١الزهـراين   كـل مـن   دراسةوقد أكدت العديد من الدراسات مثل 
علـى وجـود قصـور يف     ،م ٢٠٠٧املنتشري  ،م  ٢٠٠٣العرتي  ،م  ٢٠٠١القميزي 

سية وجتهيزاا والذي سيؤثر علـى اسـتخدامها يف إجـراء    مستلزمات املختربات املدر
ولذلك اجتهت وزارة التربية والتعلـيم  ، التجارب املعملية وحتقيق األهداف بشكل فعال 

باململكة العربية السعودية إىل التقنية احلديثة املرتبطة باحلاسب اآليل للبحث عن حلول هلا 
  . لقائمة على تكنولوجيا الواقع االفتراضي ومن ضمنها استخدام املختربات االفتراضية ا
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له أمهية كـبرية يف   إذا كان املخترب احلقيقي )  ٦ص ،  م ٢٠١١(يؤكد البلطان و
تعليم الكيمياء فال شك أن دجمه بالتقنيات احلديثة عن طريق احلاسـب اآليل وتطبيقاتـه   

بشكل كامل ، فلم يعد أكسبه أمهية أكرب ، حيث عملت التقنية على تغيري املناخ التعليمي 
املعلم على طالبه من معلومات أو ما يقوم به من جتـارب   ليم مقصوراً على ما يقدمهالتع

خمربيه بسيطة داخل املخترب املدرسي ، بل أوجدت املختربات االفتراضية بيئات جديـدة  
أكثر فاعليه وتشويق يف عمليه التعليم والتعلم ، وتتكون هذه املختـربات مـن بـرامج    

سوبية افتراضيه أو مواقع على شبكة االنترنت حتاكي التجارب العلمية ويتواصل مـن  حا
خالهلا املعلم وطالبه إىل نتائج دقيقة ومفيدة تقدم من خالل خربات متنوعة ويف الوقـت  

املادية العالية أو اخلطورة  التكلفةذاته يتم تاليف عيوب التجارب املخربيه التقليدية من قبيل 
  .بعض التجارب أو نقص األجهزة واألدوات وغريهااليت ترافق 

 

تؤكد االجتاهات احلديثة املتعلقة بطرائق تدريس العلوم على أمهيـة التجريـب يف   
وأن املخترب املدرسي هو املكان احلقيقي لتدريس املوضـوعات  ، تدريس العلوم الطبيعية 

، إذ أنه يوفر اخلربات املباشـرة للطـالب   ، ألنشطة العلمية العلمية وإجراء التجارب وا
وال يكاد خيلو مقرر مـن  ، والدراسة املعملية أصبحت جزءاً ال يتجزأ من تدريس العلوم 

مقررات العلوم اليت تدرس يف مؤسسات التعليم العام من نشاط خمربي بصفته جزءاً أساسيا 
  . فيه 

اين منه املختربات من خالل نتـائج وتوصـيات   مع الواقع احلايل اليت تع انطالقاًو
واليت مت أدراجها يف اجلزء املخصص له يف هذه الدراسة واليت أعطت ، الدراسات السابقة 

مؤشر إىل وجود قصور يف مستلزمات املختربات وجتهيزاا والذي سيؤثر على استخدامها 
عـدوان  (راسة كل من مثل د ،يف إجراء التجارب املعملية وحتقيق األهداف بشكل فعال

ورغبة من الباحث والكـثري مـن    ،) م ٢٠٠٧املنتشري ، م ٢٠٠١الزهراين ، م ١٩٩٩
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  املتطلبـات  مجيـع  وتـوفري  املناسـب  املكـان  رياليت تطالب بتوف الدراسات التربوية 
االستخدام الفعـال   وقاتعلى أهم مطالب ومعف للتعر الدراسة هذه تأيت، والتجهيزات

، االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية مبكة املكرمة للمخترب احلقيقي و
   : وحتددت أسئلة الدراسة يف التايل 

  :السؤال األول 

املطور يف املرحلـة   الكيمياء منهج وفق احلقيقي للمخترب الفعال االستخدام أهم مطالب ما
  املكرمة؟ ومشريف الكيمياء مبدينة مكة معلمي نظر وجهة من الثانوية 

    : السؤال الثاين 

املطور يف املرحلة  الكيمياء منهج وفق االفتراضي للمخترب الفعال االستخدام أهم مطالب ما
  ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة؟ معلمي نظر وجهة من الثانوية

  :السؤال الثالث 

 املطور يف املرحلة الكيمياء منهج وفق احلقيقي للمخترب الفعال االستخدام أهم معوقات ما
  ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة؟ معلمي نظر وجهة الثانوية من

  :السؤال الرابع 

املطـور يف   الكيميـاء  منهج وفق االفتراضي للمخترب الفعال االستخدام أهم معوقات ما
  ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة؟ معلمي نظر وجهة من املرحلة الثانوية 

  : امس السؤال اخل

أداة على حمـاور  ملستجيبني ات درجات اهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط
  ؟ )سنوات اخلدمة  –املؤهل العلمي  –العمل احلايل ( تعزى إىل اختالف  دراسةال
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  : 

 :يلي ماعلى  التعرف إىل دف الدراسة
املطـور يف   الكيميـاء  منهج وفق حلقيقيا للمخترب الفعال االستخدام أهم مطالب  –

  .ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة معلمي نظر وجهة من املرحلة الثانوية 
املطـور يف   الكيمياء منهج وفق االفتراضي للمخترب الفعال االستخدام أهم مطالب -

 .ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة معلمي نظر وجهة من املرحلة الثانوية
املطـور يف   الكيميـاء  منهج وفق احلقيقي للمخترب الفعال االستخدام عوقاتأهم م -

 .ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة معلمي نظر وجهة الثانوية من املرحلة
املطـور يف   الكيمياء منهج وفق االفتراضي للمخترب الفعال االستخدام أهم معوقات -

 .لكيمياء مبدينة مكة املكرمةومشريف ا معلمي نظر وجهة من املرحلة الثانوية 
  :  

  : التايل النحو على الدراسة أمهية تتمثل
 احلقيقـي  املخترب استخدام مطالب أهمعن التعرف  يف الدراسة هذه أمهية تتضح
 تفيـد  أن ميكـن   واليت الثانوية املرحلة يف املطور الكيمياء منهج تدريس يف واالفتراضي
 ـا  اخلاصـة  األهداف وحتقيق احلديثة باملناهج العمل تفعيل متابعة ئمني علىالقا النتائج
 فعال بشكل املختربات استخدام دون حتول اليت املعوقات  لتذليل دعم من ما يلزم واختاذ
  .هلا كامل وتأمني تدريب من

علـم   قة وعلى حـد وتكتسب هذه الدراسة امهية خاصة كون الدراسات الساب
و العرتي ) م٢٠٠١(ستخدام الفعال للمخترب احلقيقي كدراسة الزهراين الاالباحث تناولت 

واالستخدام الفعال للمختـربات  ) م٢٠٠٩(و احلقباين ) م٢٠٠٧(املنتشري  و) م٢٠٠٣(
) م ٢٠٠٩(والشـهري  ) ٢٠٠٨(والراضـي  ) م٢٠٠٦(االفتراضية كدراسة السكجي 

للمخترب احلقيقي واالفتراضي وهذه الدراسة دجمت االستخدام الفعال ) م٢٠١١(والبلطان 
  .معاً 
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  :  

  :اقتصرت الدراسة على احلدود التالية 

طبقت على املدارس الثانوية احلكومية التابعة لإلدارة العامة للتربية :  احلدود املكانية - ١
 .والتعليم مبدينة مكة املكرمة 

 .ه ١٤٣٥ – ١٤٣٤ من العامسي األول طبقت يف الفصل الدرا:  احلدود الزمانية - ٢
التعرف على مطالب ومعوقات االستخدام الفعـال للمختـرب   :  احلدود املوضوعية - ٣

 .مكة املكرمةدينة احلقيقي واالفتراضي يف املرحلة الثانوية مب
 .معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة  :احلدود البشرية  -٤

 :  

  : الحقيقي ) المعمل( المختبر
عملية أو عمليات يقوم ا الفرد لتحقيق شـعار  " بأنه  )م ٢٠٠٢(عرفه عطا اهللا 

وقد جيريها ضمن حدود مكان معني باملدرسة أو الصـف أو يف  ، التعلم عن طريق العمل 
  . ٣٠٥ص " حديقة املدرسة أو الغابة أو البحر 

ة املخصـص إلجـراء   ذلك اجلزء من املدرس" بأنه ) م٢٠٠٧(كما عرفه احمليسن 
"     والتحقق من صحة القوانني والفرضيات النظريـة عمليـاً   ، التجارب والعروض العلمية 

  )١٠٨ص (

مكان خمصص إلجراء التجارب الكيميائية واألنشطة : الباحث إجرائيا بأنه  ويعرفه
املصاحبة هلذه التجارب يف ضوء شروط  ومواصفات علمية جمهـزة بكافـة املتطلبـات    

  . ل السالمة الالزمةووسائ
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  :  االفتراضي) المعمل( المختبر
وسط تفاعلي إلنشاء وإجراء جتارب عن طريق احملاكاة " بأنه  )م ٢٠٠٨(عرفه طلبه       

، وهذا الوسط الرسومي يتكون من برامج حملاكاة التجارب ختتلف من ختصص آلخـر  ، 
خدم تلك الوحدات إلجراء ووحدات جتريبية تتضمن بداخلها ملفات بيانات ووسائل تست

  )١١٣ص (" التجارب وتقييم أداء ارب 

أنه وسط أو بيئة تعليمية تفاعلية يتم من خالهلا  "بأنه ) م٢٠٠٣ شرف(كما عرفه       
حيث ، إنشاء وإجراء التجارب املختلفة عن بعد بطريقة حتاكي التجارب املعملية احلقيقية 

عمل من خالل حتكمه يف األجهزة كما لو أنه موجود يشعر املستخدم أو الطالب بأنه يف امل
  )٣١ص" (يف موقع التجربة 

، لواقع خمترب إلكتروين يستخدم فيه احلاسب حملاكاة ا :ويعرفه الباحث إجرائيا بأنه 
وذلك عن طريق شـبكة اإلنترنـت أو   ، التعرض للخطر  ويتم فيه عرض التجارب دون

  . برامج خاصة معدة مسبقا 

 :  ةالمطور ياءالكيم مناهج

أقرا وزارة التربية والتعلـيم  الكتب املدرسية اليت :  االباحث إجرائياً بأ ايعرفه
للعـام الدراسـي    اململكة العربية السعودية طالب املرحلة الثانوية يفل لتدريس الكيمياء 

  . وما يصاحبها من وسائل وأنشطة هـ  ١٤٣٤ – ١٤٣٣
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  .اإلطار النظري: أوالً

  

  الدراسات السابقة: ثانياً 
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قام الباحث خالل هذا الفصل باستعراض آراء بعض املختصني التربـويني الـذين   
 تناولوا موضوع املخترب احلقيقي وأمهيته يف تدريس العلوم بشكل عام ومنـهج الكيميـاء  

بكفـاءة مـع    املخترب احلقيقي ومطالب استخدام احلقيقيةختربات املبشكل خاص وواقع 
إضـافة إىل موضـوع املختـرب    ، ةاحلقيقي اتملختربومعوقات استخدام ااملناهج املطورة 

املناهج املطـورة ومعوقـات   ومطالب استخدامه بكفاءة مع  ة استخدامهي وأمهياالفتراض
وأمهيتـها  املعملية مث استعراض موضوع التجارب ،  الستخدام الفعال للمخترب االفتراضيا

كما قام باسـتعراض  ، يف وأثرها على االكتساب العلمي واملعر عمليةرب املومراحل التجا
لبعض الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع هذه الدراسة وبيان ألهم نتائجهـا ومـن مث   

  : وذلك على النحو التايل ، راسة مناقشة العالقة بينها وبني موضوع الد

 

   : اورقام الباحث بتقسيم اإلطار النظري يف هذه الدراسة إىل ثالثة حم

 ة املختـرب احلقيقـي  أمهيو  مفهوم املخترب احلقيقي ويتضمن احلقيقي املخترب:  األول وراحمل
 ومعوقـات  استخدامه بكفاءة مع املناهج املطـورة  مطالب واهم املخترب احلقيقيوواقع 

  .  استخدامه

يـة املختـرب   أمهمفهوم املختـرب االفتراضـي و  املخترب االفتراضي ويتضمن :  الثاين احملور
  . معوقات استخدامه و مطالب استخدامه بكفاءة مع املناهج املطورةتراضي واهم االف

يـة التجـارب   أمه – مفهوم التجارب املعملية(املعملية وتتضمن التجارب  : الثالث احملور
مراحل التجارب املعملية  – أنواع التجارب املعملية –أهداف التجارب املعملية  -املعملية
 أثـر  -احتياطات األمان اخلاصة بالتجـارب املعمليـة    -لية خطوات التجارب املعم –

  . )على االكتساب العلمي واملعريف التجارب
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أمهيـة املختـرب   مفهوم املخترب احلقيقي و ويتضمن ياحلقيق املخترب: األول  احملور
استخدامه بكفاءة مع املناهج املطورة  مطالب واهم احلقيقياملخترب احلقيقي وواقع 

  . خدامهاست ومعوقات

يعد املخترب املدرسي من أهم مرافق املدرسة فهو البيئة األساسية لتعلم العلوم ويعمل علـى  
  . حتقيق أهداف املدرسة لكونه ميثل اجلانب العملي التطبيقي يف تدريس العلوم 

 –:  
ر فيـه مسـتلزمات   مكان للتعلم تتوف"بأنه )٨ص ، م ٢٠٠٧(تعرفه آالء عبداحلميد      

والفراغ واملعـدات والعمليـات   ويقصد به البناء ،لتجارب بداخلهدروس العلوم إلجراء ا
  "اجلارية ضمنها 

 

على أمهية املخترب إذ يعترب املخترب )  ٦٤ص ، م   ٢٠٠٥( يؤكد شاهني وحطاب 
،  اعد يف حتويل اـرد إىل حمسـوس  تس املدرسي يف العصر احلاضر من أبرز ااالت اليت

أهـم ركـائز   على حد سواء ، ويعترب من  طالبستوى خربات كل من املعلم والوترفع م
حيث يؤدي استخدام املخترب إىل توفري خربات حسـية متعـددة   ، مناهج العلوم احلديثة 

 ضـافه إىل ومتنوعة تعد أساساً لفهم الكثري من احلقائق واملعلومات والتطبيقات العلمية ، أ
على اكتساب مهارات ومعلومات وتكوين اجتاهـات   أن استخدام املخترب يساعد الطالب

ممـا  و تدريس العلوم ، مما يؤدي إىل فهم أفضل لطبيعة العلـم ختدم أهداف  اجيابية وميول
يساهم يف رسوخ املعلومات إىل يتعلمها الطالب إىل أمد بعيد مقارنه باملعلومـات الـيت   

  .يتعلمها نظرياَ

أن املخترب حيتل مكانـاً بـارزاً يف دراسـة    ) ١٧ص ، م٢٠٠٧(ويرى املنتشري 
وتدريس العلوم ، حيث يعد التدريس يف املخترب من اخلصائص املميزة لتدريس هذه املادة ، 
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أ مـن  سواء يف املدرسة أو اجلامعات ويعترب معظم املربني أن املخترب املدرسي جزء ال يتجز
ف جماالا ، لذا يعد املخترب أحد املالمـح التربويـة واألفكـار    العلوم على اختالمناهج 

التعليمية اليت تسعى حنو إعطاء الطالب الفرصة من أجل تقدير روح العمل والقدرة علـى  
  .التحليل واستثارة السلوك والتوجه حنو الطريقة املثلى يف حل املشكلة 

احلديثة للمخترب بأا  إىل الفلسفة)  ٧٤ص ، م ٢٠٠٥( السامرائي نبيهة وأشارت 
على النظري وصوالً إىل املعارف النظريـة الـيت    مليى بأنه جيب أن يقدم اجلانب العتر

الفعاليات  الطالب من غرفة املخترب إىل حتقيق استنتجها الطالب ، كما أن التطبيق قد خيرج
ج وتـدوين  تاواملالحظات وباليت فإن دور الطالب يتحول إىل دور إجيايب قائم على االستن

يعد املخترب وسيلة إلثارة الـتفكري لـدى الطـالب وحتضـريهم     و، النتائج واملشاهدات
الكتشاف احللول من جهة وإثارة املشكالت من جهة أخرى ، فيعترب دافعاً حنو اإلبـداع  

  .واالبتكار مما جيعل العملية التربوية مستمرة ومشوقة 

أنـه رمبـا   )  ٢٨٠ص ،ب هـ ١٤٢٣ ( و راشد ، وسعودي ، ذكر النجدي و
يف املختـرب ،   اليت جيرا الطالب  باألمهية القصوى للدروس العمليةيقتنع قليل من املعلمني

وملا للمختـربات مـن   ، لعلوم وهم بذلك يبتعدون من حتقيق الكثري من أهداف تدريس ا
 فهي تعد من أهم مقومـات التربيـة   ظريات والقوانني إىل واقع ملموسأمهية يف ترمجة الن

وهي تساعد الطالب  العلوماحلديثة وهي من الوسائل اليت ال غىن عنها يف تدريس مقررات 
على توفري خربات متعددة ومتنوعة وتعترب أساساً لفهم الكثري من احلقـائق واملعلومـات   

  .واملفاهيم والظواهر املوجودة يف بيئة الطالب 

أمهيـة   علـى )  ١٨٢-١٨١م ، ص ص ٢٠٠٥( ويؤكد كل من شاهني وحطاب 
له من أثر على تكوين االجتاهات وامليول واكتسـاب   املخترب يف تدريس العلوم وذلك ملا

  :يف عدة جوانب من أمهها األمهية تتلخص و،  بالطالاملهارات واملعلومات لدى 
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 . ارب أمهية التجعلى ى فهم طبيعة العلم وأن العمل املخربي يساعد عل )١
واألفكار النظرية اليت يطلع عليها الطالب حول إضفاء الواقعية على بعض املعلومات  )٢

 .العلم 
 .ة املباشرة خربي وإتاحة الفرصة للخربة احلسياستخدام احلواس أثناء العمل امل )٣
تدريب الطالب على طرق استخدام األجهزة الرئيسية وكيفيـة احملافظـة عليهـا     )٤

 .والتعرف على تصميمها وتركيبها 
 جيب إتباعها أثناء التجريب للحصول علـى  تدريب الطالب على االحتياطات اليت )٥

 .نتائج دقيقة 
تدريب الطالب على كيفية التغلب على الصعوبات العلمية اليت يتطلبـها املعمـل    )٦

 .املخربي 
ي واخذ احلذر أثنـاء اسـتخدام   المة واألمان أثناء التجريب العملمراعاة قواعد الس )٧

 .بعض املواد واألجهزة 
العادات احلسنة كترتيب األدوات وإعادة األشـياء   تعويد الطالب على سلوك بعض )٨

 .إىل أماكنها بعد استخدامها 
 .تنمية املقدرة على املالحظة الدقيقة وتسجيل املالحظات والنتائج بطريقة علمية  )٩
تنمية التفكري املنطقي للتوصل للنتائج املالئمة من املشاهدة واملعلومات الـيت يـتم    )١٠

 .احلصول عليها أثناء التجربة 
 .تنمية االجتاهات العلمية كالدقة يف النتائج والقدرة على النقد  )١١
ل إجـراء الطـالب للتجـارب    تنمية حب الناشئة للعلم ووسائله وأدواته من خال )١٢

 .بأنفسهم
 .إثارة ميول الطلبة وتنمية اهتمامهم  )١٣
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 ،٢٨٥ –٢٨٤ص ص ، ب هـ ١٤٢٣النجدي وآخرون( ويف هذا الصدد يؤكد       
األدائـي  وعلى أمهية املخترب من خـالل اـال املعـريف    ) ٣٦ص ، م  ٢٠٠٣والرشيد 

   -: والوجداين اليت تتلخص يف عدة جوانب منها  

 .تعزيز تعليم املفاهيم العلمية  - ١
 . تطوير مهارات حل املشاكل  - ٢
 .واإلبداعي تنمية التفكري االبتكاري  - ٣
 .تطوير مهارات حتليل املعلومات البحثية  - ٤
 .مع اآلخرين كة واملشارمهارات العمل  - ٥
 .تشجيع اإلدراك اإلجيايب لقدرة الطالب على الفهم والتأثري على اآلخرين  - ٦
 .تنمية بعض القيم كالدقة واألمانة العلمية  - ٧

، أن املختربات املدرسية هلا دور كبري يف توضـيح  ) م  ٢٠٠٣( ويذكر العسريي    
نفوس الطالب ، مـن حيـث   املعلومة العلمية ، حيث تتجسد أمهيتها بترك أثر إجيايب يف 

واالستنتاجات اليت حيصـل عليهـا    لقيهم املعارف واحلقائق العلميةإكسام اخلربات ، وت
وما أحوج الطالب اليوم إىل املختـرب لتوضـيح    ،الطالب من خالل التجارب يف املخترب 

ملـي  لعلمية بشكل عفعندما يطبق الطالب التجربة ا ،وترسيخ املعلومة العلمية يف أذهام 
ويسعى إىل احلصول على مستوى أعلى يف سلم العلم وحتصيل احلقـائق   تترسخ يف ذهنه

  ) ١٠ص( .العلمية ، ورمبا تشجعه على تطوير مهاراته العلمية حنو آفاق أوسع 

أن املخترب يعترب البيئة املناسبة لتدريس  -) : ١٠٤ص، م  ٢٠٠١( ويرى العيوين 
تلك الغرفة املصممة إلجراء التجارب إىل إمكانيـة  العلوم ، حيث يتعدى مفهوم املخترب 

يف أي مكان عند توفر األدوات واملـواد   عمليةوطالبه من تنفيذ التجارب امل معلم العلوم
  .املوجودة 
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أن خمترب العلوم ركنا أساسـياً يف تـدريس العلـوم    ، ) م  ٢٠٠٩( ويؤكد اجلرب 
ت املباشرة للمتعلمني اليت ترتبط ارتبـاط  الطبيعية باختالف جماالا ، فاملخترب يوفر اخلربا

مما يـؤدي إىل جنـاح العمليـة     –إذا ما استخدم بشكل صحيح  –وثيق حبيام اليومية 
وباإلضافة إىل ذلك . التعليمية من خالل التغلب على سلبيه املتعلمني وخلق التفاعل بينهم 

دوات واألجهزة املعملية وغريها فإن خمتربات العلوم الطبيعية توفر للمتعلمني كافة املواد واأل
ثر االجيـايب للـتعلم   اليت جتعلهم قادرين على اكتساب اخلربات املباشرة ، وبالتايل بقاء األ

فمن هذا املنطلق تسعى املؤسسات التعليمية والتربوية إىل تكوين املهـارات  ، لفترة أطول 
حمـوراً   طالـب عليمية جاعلة اللعملية التالعلمية التطبيقية من خالل تفعيل دور املخترب يف ا

  . )١١٦ص ( ليمية واملعلم مشرفاً وموجاً هلاللعملية التع

أن للطريقة العملية مزايا كثرية ومن هذه )  ١٠٦ص ، م  ٢٠٠٧( ويؤكد احمليسن 
  :املزايا 

تناسب هذا العصر، عصر التراكم املعريف الذي أصبح فيه املعلم عاجزاً عن تقدمي كل  - ١
وات م ، وزيادة املعرفة العلمية اليت بدأت تتضاعف كل بضع سـن املعلومات للمتعل

ؤولية التعليم مـن املعلـم إىل   نقل مس اًفاحلل إذ، بعد أن كانت تتضاعف كل قرن 
 .طالبال

 .ترتكز على املهارات اليت هي من أهم أهداف تدريس العلوم  - ٢
 . طالبتنمية الثقة يف النفس لدى ال - ٣
 .على املعلومات وعلى التفكري تنمي قدرات الطالب على احلصول  - ٤
 .حيث أن العلوم قامت على البحث واالستقصاء ، تناسب ختصص العلوم  - ٥
 .املشاركة الفعلية للمتعلم  - ٦
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كيمياء أن كثري من الباحثني يف تعليم ال) Cengiz,2010,38(ويضيف سينجز 
 الكيمياء مادةيؤكدون أن الدراسات املختربية تزيد من اهتمام الطالب وقدرام لدراسة 

  .وهلا آثار اجيابية على اجنازات الطالب 

أن االجتـاه احلـديث يف   )  ٥٠- ٤٩م ، ص ص ٢٠١٠(  وتذكر دعاء احلازمي   
تدريس الكيمياء يعطي املخترب أمهية كربى ملا يتمتع به من املميزات ، لتحقيق األهـداف  

قـدمها  ائف اليت ميكن أن يومن أهم الوظ، أو الوجدانية  العقلية أو املهاريهاملنشودة سواء 
  : املخترب للمتعلم ما يلي 

من حيث حتديـد املشـكالت    لطالبتنمية التفكري العلمي لدى ايسهم املخترب يف  )١
مـن   جات وحلول وما يرافق هذا التفكريوالتنبؤ وفرض الفروض للتوصل إىل استنتا

تـدوين    –  التنبـؤ   – ري التفس  -  املالحظة( وخمتلفة مثل عمليات عقلية عليا
 .)املعلومات 

وإتقان املهارات العلمية والفنية مـن خـالل    بنمية املهارات العملية لدى الطالت )٢
استخدام املخترب وتوظيف األجهزة واألدوات يف العمل املخربي حيث يتم تقيـيم  

ربط األجهزة ( أثناء العمل املخربي مثل ) عملي ( تعلمهم هلا على أساس سلوكي 
تنظيف األدوات املختربية  –التعامل مع املواد بشكل صحيح  –مسك األدوات  –
 ) .التبلور  -التسخني   –التقطري  –الترشيح  –

وزيادة محاسهم حنو دراسة الكيمياء و دافعيتهم حنو التعلم مـن   بتنمية ميول الطال )٣
 . رصة هلم إلجراء التجارب املخربيةخالل إتاحة الف

وهو من  بميق االجتاهات العلمية عند الطالوتعتساعد التجارب املخربية على تنمية  )٤
 –دقة املالحظة ( أحد األهداف الرئيسية يف تدريس الكيمياء ومن هذه االجتاهات 

االستنتاج السليم املبين على أسس  –عدم التسرع يف إصدار األحكام  –املوضوعية 
 ) .التفكري العلمي 
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سواء من حيث حتسني وتطوير  االبتكاريلإلبداع والتفكري  بإتاحة الفرص للطال )٥
 .د أو اإلتيان بأجوبة وأسئلة جيدةالتجارب القائمة أو من حيث اقتراح أفكار جدي

يزداد اجيابياً على لطبيعة العلم واملعرفة العلمية وإمكانية تطبيقها  بزيادة فهم الطال )٦
 وبدون التجارب يضعف احتمال فهمها لذلك يلجأ الطلبة إىل حفظهااثر تعلمهم ،

 .طفق
جعل املعلومات واألفكار النظرية أكثر واقعية وجتديد وحيوية ألا وليده اسـتخدام   )٧

 .مجيع حواسهم ، وبالتايل إكسام اخلربات احلسية املباشرة 
 .الصعوبات العلمية اليت قد تواجههمساعدة الطالب على كيفية التغلب على بعض  )٨
 ) .ميومة التعلم د( بقاء املادة املتعلمة واالحتفاظ ا وقت أطول  )٩

تنمية بعض املهارات االجتماعية اليت تتمثل يف العمل اجلماعي وتفاعل الطالب مع  )١٠
 .بعضهم البعض 

 .تطوير االستيعاب املفاهيمي والقدرات العقلية للطالب  )١١

يرى الطالب كيف يفكر العلماء وكيف يعملون من خالل ممارسـتهم للتجـارب    )١٢
 .اكتشاف العالقة بني األسباب والنتائج واكتشاف احلقائق والتوصل للنتائج و

يستخدم لتطبيق وتعزيز أهداف تعلمها الطالب بصورة مسبقة ، ومفاهيم عملية سبق  )١٣
  .أن تعلمها يف مواقف جديدة 

 

أن خمترب الكيمياء هو البيئة األساسية لـتعلم  )  ٢٣٧ص ، م  ٢٠٠٧(نور يؤكد 
للمعلومات واخلربات العلمية بطريقـة   طالبالفاعل يف إكساب ال لدورة الكيمياء وذلك

عملية ، وتنمية مهارام اليدوية يف القياس والتعامل مع األجهزة واألدوات واملواد العلمية 
ومهارام العقلية يف املالحظة والتنبؤ واالستنتاج والتفسري وغريهـا ، وتنميـة امليـول    

ب االستطالع والترتيب والنظام واحترام العلم وتقـدير  واالجتاهات العلمية لديهم مثل ح



- ١٩ - 

ولكي يكون خمترب الكيمياء بيئة صاحلة لتدريب وتعلم العلـوم جيـب أن   ،  جهود العلماء
  .تتوفر فيه املواصفات العلمية الالزمة وتوفر سبل األمن والسالمة فيه 

أنواع من املدارس  يرينا ثالثةواقع املختربات أن  )٥٥م ص ٢٠١٠(احلازمي دعاء وتشري 
:-  

 : مدارس منوذجية  - ١

يف الغالب حتوي خمتربات جمهزة جتهيزاً جيداً ، وفيها مواصفات صحية وسـالمة     
األدوات واألجهزة اخلاصة بالتجارب اليومية وميكن ملعلـم  بعض كافية ، إال أا ينقصها 

البيئة بالتعاون مات أن يستفيد من صناعة أجهزة من خا –كحل هلذه املشكلة  –الكيمياء 
  .مع الطالب

 :مدارس مستأجرة فيها خمترب  - ٢

يكون خمترب املدرسة عادة صغرياً ، وال تتوفر فيه االحتياطات األمنية والصحية إال    
أنه يؤدي الكثري من أغراض املخترب التقليدية ، وهذه املختربات ال ختتلـف كـثرياً عـن    

  .ي االهتمام بتنظيم الطالب لصغر املخترب سابقتها من حيث التجهيز وما ينبغي عمله وينبغ

 :رس مستأجرة ال يوجد فيها خمترب مدا - ٣

بالرغم من اجلهود لتوفري خمتربات الكيمياء يف كل مدرسة ، إال أن هنـاك مـدارس يف   و 
مناطق نائية وقرى بعيدة ومبان صغرية مكتظة بالطالب وال يتوفر فيها خمترب للكيميـاء ،  

علم الكيمياء إنشاء خمترب بالتعاون مع إدارة املدرسـة أو إحضـار   ويف هذه احلالة حياول م
  .بعض العروض إىل الفصل مع مالحظة شروط السالمة واألمان ، أو محل خمترب مصغر 

وواقع املدارس يف جمتمع الدراسة كما يرى الباحث خيتلف من مدرسة ألخـرى ولكـن   
س النموذجية ولكـن ينقصـها   أغلب مدراس جمتمع الدراسة من النوع األول وهي املدرا

  .بعض األدوات واألجهزة وميكن التغلب على هذا النقص بتوفري األدوات واألجهزة 



- ٢٠ - 

– 

أن ابرز الدراسات املعاصـرة يف  )  ٢٦٦-٢٦٥ص ص  ،م ٢٠٠٤( يؤكد زيتون   
البنائية مخسة مطالب يؤدي حتقيقها إىل فعالية األنشطة  تطبيق األنشطة املعملية من منظور

ليم والتعلم وهذه املطالـب  املعملية يف تشييد بنية املعلومات يف ذهن املتعلم أثناء عملية التع
  : هي 

  : يتطلب التعلم نشاطاً فكرياً : املطلب األول 

 من اسـتقباله  من منظور البنائية فأن كل متعلم يبين بفاعلية ويعيد بناء فهمة بدالً
املعرفة من مصدر معتمد كاملعلم أو الكتاب املدرسي وهذا يعين أن عملية بنـاء املعرفـة   
تتطلب نشاطاً ذهنياً يقوم به املتعلم ولذلك ينبغي جتهيز املعامل مبا يناسب النشاط املعـريف  

دراك للمتعلم وان ال تقدم له املواد أو األدوات واألجهزة لتنفيذ وصفات جـاهزة دون إ 
وهذا يؤكد أمهية الدور االستقرائي واالستنباطي  ،واضح املقاصد والطرق ولالرتباط بينها 

  .لألنشطة املعملية 

  :علومات إىل نقص فعالية التعلم تؤدي املعاجلة السطحية للم: املطلب الثاين 

االستراتيجيات العميقة تؤدي إىل تعلم ذو معىن وحتقق ارتباط املعلومات اجلديـدة     
ن الفهم العميق يساعد املعلم على كشف التصـورات  كما أ،باملعلومات السابقة للمتعلم 

  .يف هذه ااالت  وإحداث تغري املفاهيم تعلمنيدى املالبديلة ل

  : جيب أن يدرك املتعلم حاجته إىل زيادة معرفته: املطلب الثالث 

مجيع املشكالت اليت ل الفرد من معلومات ليست كافياً حل أي إدراكه بأن ما لدى   
تواجهه وأن حل مشكلة ما يتطلب عادة مزيداً من البيانات واملعلومـات مـن خـالل    

ولذلك جيب تقـدمي املشـكالت واملواقـف    ، وغريها  واالطالعريب واالستقصاء التج
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 األنشـطة املعرفية وتؤكد احلاجة إىل مزيدا مـن   ملتعلمنيعليمية اليت تتحدى إمكانات االت
  .هذه املشكالت  املعملية حلل

  :لتعلم جانب اجتماعي ل: املطلب الرابع 

إىل جمموعـات   تعلمنييم امللذلك جيب تصميم وجتهيز املخترب حبيث يسمح بتقس
فرصة الكافية ملناقشـة تنبـؤام    ملتعلمنيا ىاألنشطة املعملية وأن يعطصغرية أثناء ممارسة 

ا مع أقرام قبل االنتهاء من النشـاط  وتفسريام وإجراءام والبيانات اليت حيصلون عليه
لنتائج عملهم على طالب الفصل يف  تعلمنيذلك يئة الفرصة لعرض بعض املاملعملي وك

اية النشاط املعملي استناداً إىل أن التعلم هو نتاج للتفاعل االجتماعي كما أن احملادثـات  
ما يصل إلية من أفكار تساعد على بني أفراد اموعة واليت يناقش فيها املتعلم نتائج عملة و

  .التعلم ذي معىن 

  :كيد ما مت تعلمه يؤدي التطبيق إىل تأ: املطلب اخلامس 

الفرصة حلل مشكالت جديدة علـيهم باسـتخدام    تعلمنيب ذلك إعطاء امليتطل
ـ املفاهيم والتعميمات واملهار إىل التعـرف علـى    تعلمنيات اليت سبق تعلمها وتوجيه امل

تكنولوجية للمبادئ اليت يعرفوا ومناقشته القضايا العلمية والبيئية اليت تتطلب التطبيقات ال
  .من الطالب إصدار القرارات املناسبة يف ضوء ما سبق تعلمه 

ملختـرب   أساسية مواصفاتمطالب وهناك أن ) ٢٣٨ص ، م ٢٠٠٧(نور  يشريو
  : الكيمياء أمهها

 .أن يكون املخترب يف الدور األرضي  - ١
 .ملخترب واسعاً يسهل التحرك فيه وأرضيته غري زلقة  أن يكون ا - ٢
 .أن ال يقل ارتفاع سقف املخترب عن ثالثة أمتار  - ٣
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 .وجود خمرج للطوارئ  - ٤
أن يكون النصف العلوي من أبواب املخترب من الزجاج الشفاف ملراقبة ما حيـدث   - ٥

 .داخل املخترب 
 .وجود وية جيدة باملخترب  - ٦
 .لالزمة فيه توفر أجهزة األمن والسالمة ا - ٧
 .توفر املواد اإلسعافيه الالزمة  - ٨
 .ترك منطقة عمل ال تقل عن متر حول كل جهاز أو طاولة عمل  - ٩
 .وجود ممر رئيسي ال يقل عرضة عن متر ونصف باإلضافة لوجود ممرات فرعية  - ١٠
 .أن يكون ارتفاع اخلزانات يف مستوى ارتفاع النظر  - ١١
 .زمة فيه توفر األجهزة واألدوات العلمية الال - ١٢

أنه ال ميكن النظـر   التربوية اليت أطلع عليها الباحثوبناء على ما تقدم من األدبيات       
إىل املخترب املدرسي يف تدريس العلوم بشكل عام والكيمياء بشكل خاص على أنـه مـن   
األشياء التكميلية أو اليت ال ميكن االستغناء عنها عندما تصطدم الطموحات باإلمكانـات  

باإلضافة إىل ضرورة ، دية ، بل يعترب املخترب ضروريا ضرورة الكتاب وطريقة التدريس املا
وجود مكان خمصص يف املدرسة يكون مقر للمخترب وجمهز جبميع األدوات واملسـتلزمات  

ومن املهم أيضاً أن تؤدى حصص الكيمياء يف املخترب وتفقد أدوات املختـرب  ، الضرورية 
كما ال بد من توفر أدوات السالمة كعنصر أساسي ، ستخدام والتأكد من صالحيتها لال

   .والعناية بالقواعد والتعليمات اليت من شأا حتقيق األهداف التربوية والتعليمية، يف املخترب 
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أن العمل املخربي يف كـثري مـن   )١٨٣ص ، م ٢٠٠٥(يؤكد شاهني وحطاب 

 تؤدي إىل نتائج سلبيه على الطالب ، لذلك كاناليت  وقاتعال خيلو من بعض املاألحيان 
نها بالكثري من احلرص والعمل على تفاديها أو التخفيف موقات البد من النظر إىل هذه املع
  -:  وقاتقدر اإلمكان ومن هذه املع

 .عدم وجود قاعة خمصصة للعمل املخربي  - ١
 .ضيق املساحة داخل املخترب  - ٢
 .وفر اخلدمات األساسية يف املخرب من ماء وكهرباء وغاز عدم ت - ٣
 .عدم وجود أثاث خمربي مناسب  - ٤
 .عدم توفر التهوية واإلضاءة املناسبة  - ٥
 .توفر التجهيزات املخربيه مع املناهج الدراسية ضعف  - ٦
 . األولية دم توفر متطلبات السالمة واإلسعافاتع - ٧
 .يه املخرب فاض مستوى صالحية األجهزة واألدواتاخن - ٨
شرح احلصة عن عرض الدرس بشكل نظري ، مث إجراء التجارب بعد مرور وقت  - ٩

 .نظرياً 

  ف األجهزة مبا حيقق أهداف الدرسضعف قدرة املعلم على استخدام أو توظي -١٠

 .قصر الوقت املخصص للحصة املعملية مما يؤدي إىل عدم إاء العمل املخربي  - ١١

 .العمل ويسبب خماطر كثرية  كثرة أعداد الطالب مما يعيق -١٢

  .التوجيهات الالزمة عندما يتطلب األمر لذلك  إعطاءعدم قدرة املعلم على  -١٣

)   ٣٠٧ص ، م ٢٠٠٢ عطا اهللاو ،١٧٧ -١٧٦ص ص ، م ٢٠٠٥( وأورد زيتون كما 
  : ربقات التالية الستخدام املختاملعو
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 .سهم والظروف للطالب إلجراء التجارب بأنف اإلمكاناتعدم توفر  - ١
 .عداد التجارب إعدم وجود وقت كاف لتحضري و - ٢
 .عدم وجود حصة خاصة باملخترب يف الربنامج املدرسي  - ٣
 .قلة األدوات واألجهزة واملواد الضرورية لعمل التجارب  - ٤
 .عدم توفر وسائل األمن والسالمة العامة يف املخترب  - ٥
 .كرب حجم املادة الدراسية  وطول املنهج  - ٦
 .الفصل الواحد  كثرة عدد الطالب يف - ٧
 .عدم معرفة املعلم بتشغيل وصيانة األجهزة املخربيه  - ٨
 .عدم تعاون اإلدارة املدرسية يف متويل التجارب املخربيه  - ٩
 .التكلفة املالية العالية اليت حيتاج إليها تأسيس املخترب وتزويدها باألجهزة  -١٠
 .حيتاج العمل املخربي إىل وقت وجهد كبري من معلم العلوم  -١١
 . العمل املخربي يف بعض أشكاله مثل الغازات السامة واحلموض املركزة خطورة -١٢

ونشـوان    ، ٢٨٧ص ، ب هــ  ١٤٢٣النجدي وآخـرون  ( يذكر كل من و
  -:ومنها وقاتعض املعب)  ١١٨ص ، هـ ١٤٢٢

حة مما يـثري الفوضـى   نتائج غري صحي إعطاءبعض الطالب إىل التعود على  جلوء - ١
 .عدم النظافة ويسود املخترب 

 .بعض املعلمني ال ميتلكون املهارات الكافية عند إجراء التجارب  - ٢
 .قلة األدوات واألجهزة العلمية  - ٣
 .املتدرب تدريبا عالياً  عدم وجود أمني املخترب - ٤
توظيف التجريب العمل على حنـو   من احلصص واليت متنعمعلم العلوم  كثرة نصاب - ٥

 .جيد 

بالرغم مما متثلـه الطريقـة   )  ١٠٧ص  ٢٠٠٧( ويف هذا الصدد يؤكد احمليسن    
  :ناك بعض امللحوظات عليها ومنها العملية من نقلة جيدة لتعليم العلوم إال أن ه
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حتتاج إىل وقت طويل ، فرمبا يأخذ املتعلم وقتاً طويالً للحصول على معلومة كان ميكـن   
التربية  ةخصوصاً يف وقت تشتكي فيه وزارومكلفة ، ها له بوقت أقل بالطرق اللفظية تقدمي
ود مبان كافيـة  اإلمكانات وزيادة أعداد الطالب ، حىت وصل األمر إىل عدم وج قلةمن 

  . الستيعاب الطالب
على الرغم من أمهية املختـرب يف تعلـيم   ) Cengiz,2010:39(ويشري سينجز        

وميكـن  ، ، لكن هناك بعض القيود واملشاكل وخصوصا يف البلـدان الناميـة   كيمياءال
  : على النحو التايل تلخيصها

خالل تطبيق األنشـطة  بعض أنشطة املخترب تستغرق وقتا طويال يف أداء الطالب  -
 . التخطيط والتطبيق الصحيحألنه ينقصها 

 . اكتظاظ املختربات بأعداد الطالب  -
 .عدم وجود خمترب متكامل من املواد  أو األدوات   -
  . ألداء انشطة املخترب عدم كفاية املختربات بالشروط اليت ميكن للمعلمني  -

، ١٢٠ص ، م ٢٠٠٣وعلـي  ،  ٣٠٦ص ، م ٢٠٠٢عطـا اهللا  ( يؤكد وكما 
أنه على الرغم من  )١٨٥ص ،  م٢٠٠٥وشاهني وحطاب ،  ١٦٢ص، م ٢٠٠٥وزيتون 

من بعض  لوختال  ايف تدريس الكيمياء ، إال أ تؤديها التجربة العمليةليت الفوائد الكثرية ا
وكما ذكر سابقاً فان معوقات العمل املخربي تنعكس بآثار سلبية العيوب وأوجه النقد ، 

كثرية على كل من الطالب والعملية التربوية على حد سواء ، وميكن أن تلخـص هـذه   
  -:النتائج مبا يلي 

قد تنمي لدى الطالب اجتاهات سلبية حنو التجريب العملـي ، ممـا يـدفعهم إىل     - ١
 .ي االعتقاد بعدم جدية وجدوى العمل املخرب

شعورهم بعـدم جـدوى العمـل     سوء استخدام املخترب من قبل الطالب يف حال - ٢
 .املخربي

 االسـتراتيجية قيام الطالب بتزييف النتائج والفوضى يف العمل وهذا ال يعد عيباً يف  - ٣
ذاا ، وإمنا يرجع إىل القصور يف القيم العلمية اليت ينبغي أن يكتسبها الطـالب يف  

 .ية مقدمتها األمانة العلم
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عدم إدراك الطلبة حلجم املسؤولية امللقاة على عاتقهم أثناء التجريب العملي ، وسوء  - ٤
استغالل للمواد واألدوات واستخدام األجهزة الثمينة بشكل عشوائي مما يتسبب يف 

أو تصـاعد   االنفجاراتإضرار باملخترب أو باملعلم أو الطالب بسبب وإحلاق إتالفها 
 قد تنتج من إجراء بعض التفاعالت الكيميائيـة وميكـن   يتلبعض الغازات السامة ا

 .ذلك مبراعاة احتياطات األمان والسالمة جيداً  ىالتغلب عل
حتول الدرس العملي إىل مضيعة للوقت واجلهد واملال وإهدار الكـثري مـن القـيم     - ٥

 .التربوية الغري جمدية اليت قد تكسب الطالب اجتاهات علمية غري مرغوبة 
الفوضى ، وذلك إذا حدث خلل يف التجربة أو سوء تنظيم الطالب  قد تشجع على - ٦

وهذا عيب خطة الدراسة ويف إدارة املعلم للفصل ، ولـيس عيـب يف   . يف املخترب 
 .الطريقة العملية 

كثرة عدد الطالب ونقص اإلمكانات وكثرية األعباء على املعلمني كل ذلك يعتـرب   - ٧
بعض الدروس العملية يف املنهج وفـق   عائق يف استخدامها ، ولكن ميكن استخدام

اإلمكانات املتاحة باملدرسة ، مع االستعانة باألدوات البديلة ومن إمكانيات البيئـة  
 .احمللية 

      ومن خالل إطالع الباحث على األدبيات السابقة ومن واقع امليدان التربوي ميكـن         
  :  تلخيص أهم معوقات استخدام املخترب املدرسي بالتايل

  . ضعف توافر األدوات واملواد الكيميائية ألجراء التجارب اخلاصة باملنهج احلديث  – ١
كثرة أعداد الطالب يف الصف الدراسي مما يعيق العمل يف املخترب لعدم توفر املكان  – ٢

  .املالئم بأعدادهم 
  .  قت احملدداء املنهج املقرر بالوأاملطالبة بواحلديثة  التجارب املعمليةكثافة  – ٣
  . العمليةاملخصص للحصص  ملعلم الكيمياء يقابله قلة الزمن زيادة النصاب التدريسي – ٤
  .ضيق مساحة املخترب  – ٥
  .عدم تواجد حمضر املخترب  – ٦
  . ضعف مقدرة بعض معلمي الكيمياء على ضبط الطالب داخل املخترب – ٧
               . للمخترب ضعف متابعة املشرف التربوي الستخدام املعلم  – ٨
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بعـض التجـارب    ولوجود، يقية والصعوبات اليت تواجه املختربات احلق وقاتنتيجة املع 
ال ميكـن أجرائهـا يف املختـربات    واليت حتتاج إىل أجهزة دقيقة طرة أو التجارب اليت اخل

واليت متثلت يف هلذه املختربات أو بديلة مكملة احلقيقية كان البد من البحث عن خمتربات 
  .املختربات االفتراضية 

–  

خمترب ذات مواصفات تقنيه عاليـة يف احلاسـبات   " بأنه ) م ٢٠٠٩(شهري يعرفه ال      
اآللية للتدريس وإجراء وعرض التجارب املخربية وتكرارها وتسهيل االتصال بني املعلـم  

  ).  ٥٧ص" (والطالب ويئة بيئة تفاعلية بينهما 

– 

لتحقيق الفائدة مـن املختـرب يف   ) ٤١١ص ،م ٢٠٠٩( يؤكد البشايرة والفتينات        
تتمثـل يف   عمليةجديدة يف أجراء التجارب امل ظهرت أساليبإجراء التجارب الكيميائية 

استخدام احلاسب من خالل برامج تعمل على تسهيل املفاهيم العلمية للطـالب وتـوفري   
ام احلاسـب يف  واستخد، فرص التعلم الذايت للطالب للوصول للمعرفة العلمية بأنفسهم 

إجراء التجارب الكيميائية أو ما يعرف باملخترب االفتراضي يتم من خالل تصميم بـرامج  
حاسوبية تتيح الفرصة أمام الطالب إلجراء التجارب وفق خطوات متسلسـلة وـدف   

وهذا يزيد من ، إجراءها بوقت قصري وبطريقة توفر األمن والسالمة وبدقة علمية متناهية 
  . على املالحظة العلمية وتنمية امليول واالجتاهات العلمية لديهم قدرة الطالب 

انه يف املختربات االفتراضـية يسـتخدم احلاسـب    ) م٢٠٠٩(ويضيف احلجيلي        
للمحاكاة باستخدام تقنية الواقع االفتراضي للتجارب اليت يصعب إجراؤها عمليـاً مـن   

  . خالل برامج معدة هلذا الغرض 
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خمتربات إلكترونية تقـوم  " املخترب االفتراضي بأنه ) م٢٠١١( املسحال وتعرف روال      
مبحاكاة املختربات احلقيقية بواسطة الكمبيوتر وبواسطة معدات افتراضية وأدوات عـرض  
مميزة ال تتوفر يف املختربات احلقيقية ويستطيع املستخدم من خالهلـا تنفيـذ التجـارب    

لتعلـيم اإللكتـروين بالتعـاون مـع شـركة      وقد قامت شركة جمـد ل ، " الكيميائية 
CROCODILE CLIPS    بتعريب وتطوير ومواءمة النسخة اإلجنليزية مـن هـذه

وكيـل ملختـربات   وشركة جمـد هـي   ، املختربات لتالءم بيئة التعليم يف اتمع العريب 
  .مبا فيها اململكة العربية السعودية  الدول العربيةمعظم الكروكودايل يف 

واجهات تطبيقيـة ملعامـل كروكودايـل    )  ٤،  ٣،  ٢،  ١(شكال وتوضح األ   
  :  للكيمياء من موقع الكروكودايل على شبكة االنترنت

 clips.html-technologies/crocodile-http://www.emgd.com/educational  

  

  واجهة تطبيقية ملعمل الكيمياء االفتراضي من موقع الكروكودايل) ١(كل رقم ش

http://www.emgd.com/educational
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  واجهة تطبيقية ملعمل الكيمياء االفتراضي من موقع الكروكودايل) ٢(شكل رقم 

  

  واجهة تطبيقية ملعمل الكيمياء االفتراضي من موقع الكروكودايل) ٣(شكل رقم 
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  اء االفتراضي من موقع الكروكودايلواجهة تطبيقية ملعمل الكيمي) ٤(شكل رقم 

أن استخدام التعليم اإللكتروين مبنظومته املتكاملة ومنها ) ٢ص ،  م٢٠٠٨(ى ويشري املوس
املختربات االفتراضية أصبح متطلباً مهماً وأمراً ضرورياً دعت إليه احلاجـة إىل التطـوير   

البيئة  وإثراءزمة يف تفعيل النوعي للمحتوى العلمي للمناهج الدراسية ووسائل التدريس الال
  . وتقنيات ضرورية  وأساليبالتعليمية مبعطيات 

 االفتراضـي أو بـرامج   أن استخدام املخترب) Cengiz,2010,40(ويشري سينجز
يف التطبيقات املختربية التقليديـة وتقـدمي    انواجهاحملاكاة يتغلب على بعض املشاكل اليت 
ساليب التعليمية الفكرة استخدام ا و، م التعليمي مسامهات إجيابية يف حتقيق أهداف النظا

قد قبلت يف مجيع أحناء العـامل  أو الربامج املعدة االنترنت برامج ملادة الكيمياء القائمة على 
كافية قليدية ملادة الكيمياء مل تعد واليت استخدمت يف نطاق واسع ألن أساليب التدريس الت

ميكن يف مادة الكيمياء  البتكاريعليه فإن التفكري اطالب ولل تكاريلفرص بناء التفكري االب
تفاعليـة   املختربات االفتراضية هي بيئـة تعليميـة   و، أن يتحقق من خالل املختربات االفتراضية 



- ٣١ - 

حيث أصبح لدى الطالب األفكار ورد، اباستخدام الرسوم املتحركة واحملاكاة للموضوع 
  .أكثر سهولةبب للبناء وفهم املفاهيم الصعبة احلديثة يف التعليم ، مع توفري الفرص للطال

أن املختربات االفتراضية واحدة من أهم )  ١٣ص ، م ٢٠٠٦( يؤكد البيايت وكما        
تدريس  كاستراتيجيةمصادر التعليم  املتاحة يف البيئة االفتراضية للدور الكبري الذي تقوم به 

ئات تعليمية متكاملة فعالة تتكامـل مـع   وتستخدم كتعزيز للعملية التعليمية باعتبارها بي
املخترب املدرسي لتعطي املوقف التعليمي شخصيته وتفرده ، فتؤثر يف املتعلم عندما يتفاعل 
معها بشكل ال ميكن أن توفره البيئات التعليمية األخرى مبا تنتجيه من خـربات واقعيـة   

ا ميكنهم من فهم احلقائق مباشرة وملموسة تقدمها للطالب يف مجيع املراحل الدراسية ، مم
العلمية واكتساب املهارات واالجتاهات املرغوبة ، وبالتايل تساعد علـى إمتـام التعلـيم    

  .أثراً  أبقىوتسهيل حدوثه وجتعله 

واحلازمي   ١٦٦ -١٦٤ص ص ، م ٢٠٠٥زيتون ( ويف هذا اال يؤكد كل من        
على أمهيـة  )  ٦٦– ٦٥ص ص ، م ٢٠٠٨والراضي  ١٥٤-١٥٣ص ص ، م  ٢٠١٠

املختربات االفتراضية وبأا وسيلة تعليمية مهمة حيتاجها الوسط التعليمي ملا تتسم به مـن  
  -:مميزات وفوائد من أمهها 

 .تعوض النقص يف اإلمكانات املعملية احلقيقة لعدم توفر التمويل الكايف  - ١
بب خطورـا  إمكانية إجراء التجارب اليت يصعب تنفيذها يف املختربات احلقيقة بس - ٢

 .على املتعلم 
 .تقليل وقت التعليم الذي يقضيه الطالب يف املخترب التقليدي  - ٣
 .تقدمي التغذية الراجعة املناسبة للمتعلمني  - ٤
العرض املرئي للبيانات والظواهر اليت ال ميكن عرضها من خالل التجـارب   إمكانية - ٥

 .احلقيقة 
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ى خمرجات التجربة من خـالل  سهولة جتريب املعامالت املختلفة ودراسة أثرها عل - ٦
 .لوحات افتراضيه 

 .إمكانية التفاعل والتعاون مع آخرين يف إجراء نفس التجربة  - ٧
إمكانية توثيق نتائج التجارب الكترونياً دف حتليلها أو معاجلتها أو مشاركتها مع  - ٨

 .اآلخرين 
 .إمكانية متابعة ما أجنزه املتعلم من أعمال  - ٩
عديدة متكن من دعم العمل املخربي فتراضية على أدوات ات االحتتوي برامج املخترب -١٠

  .والرسوم البيانية والصور املتحركة  –) البعد الثالث ( التجسيم : مثل 

 Richard , 2004(ريتشـارد  و )Keller & Keller 2 , 2005 ,( ويشري كلري وكلري    

ي الكيميـاء  ملة معاالفتراضي توفر طريقة ملساعدأن استخدام تكنولوجيا املخترب  )  73,
على تذليل العقبات وحتسني نتائج التعلم ألنه عن طريق املخترب ميكـن أن تتـاح فـرص    

الطريقة األكثر فاعليـة   احملاكاة وتعد لى أساليب وطرق التفكري العلميمباشرة للتدريب ع
م اليت ميكن استخدامها يف تدريس العلوم ، ألا تقدم طرق تعليم وتعلم جديدة ميكن القيا

ا باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، وميكن أن يقوم الطالب الذي يستخدم 
  .احملاكاة بتجربة األشياء اليت من املستحيل أو من الصعب القيام ا بطريقة أخرى بسرعة  

أن املختربات االفتراضية تقدم العديد من املزايـا  )  ٨٨، صم ٢٠١١(ويذكر البلطان     
  -:وفر يف املختربات احلقيقية واليت تساهم يف تعميق فهم املادة العلمية ومن أمهها اليت ال تت

تقدمي مواقف تعليمية غري تقليدية بالنسبة للمتعلم وذلـك بشـكل يـثري تفكـريه      - ١
 .ويستخدم إمكانات احلاسب املتقدمة واليت ال تتمتع  ا الوسائط األخرى 

ئجها خطرة أو سيئة علـى املـتعلم أو   يسمح للمتعلم بارتكاب أخطاء ال تكون نتا - ٢
 .املؤسسة التعليمية 
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يضم املخترب االفتراضي برامج حماكاة جيدة تقدم سلسلة من األحـداث الواضـحة    - ٣
ح هلا الفرصة للمشاركة اإلجيابية يف جتارب احملاكاة ، وتقدم للمتعلم يللمتعلم واليت تت

 .العديد من االختبارات اليت تناسبه 
ل أفكار املقرر الدراسي بتجارب علمية تفاعلية ، وهذا يصـعب  إمكانية تغطية ك - ٤

حتقيقه من خالل املخترب احلقيقي نتيجة حملدودية اإلمكانات واملكان والوقت املتـاح  
 .للعلمي 

 .التزامن بني شرح األفكار النظرية والتطبيق العملي  - ٥
ملـتعلم علـى   إمكانية إعادة إجراء التجربة أي عدد ممكن من املرات طبقاً لقدرة ا - ٦

 .االستيعاب ويف الوقت املناسب له دون وجود رقيب بشري 
مي مبدأ التعلم الذايت والتعليم باملمارسة لدى الطالب حيث متكنه مـن تصـميم   تن - ٧

وتنفيذ ما يشاء من التجارب بنفسه ، وبذلك خيرج عن إطار السلبية يف التلقـي إىل  
 .اإلجيابية يف املشاركة والتنفيذ 

املعامالت املختلفة ودراسة أثرها على خمرجات التجربة من خـالل  سهولة جتريب  - ٨
 .لوحات حتكم افتراضية 

تقدم حالً مثالياً إلثراء العملية التعليمية وجعلها أكثر فاعلية بفضل األفالم والتجارب  - ٩
 .املعدة واألشكال ثالثية األبعاد 

تعلم ملساعدة يف فهـم  توفري قاعدة كبرية من املعلومات اليت ميكن أن يلجأ إليها امل -١٠
 .موضوع التجربة 

جتعل املتعلم يكامل مفاهيم متعددة ، وتزيد من قدرته على االحتفاظ باملعلومـات   -١١
 .وزيادة احلافز للتعلم 

توفر الوقت واجلهد يف إعداد وتنفيذ التجارب ، حيث إن حتضري وجتهيـز وتنفيـذ    -١٢
بري ، أما يف املختـربات  التجربة يف املخترب احلقيقي حيتاج إىل وقت طويل وجهد ك
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من ساعات طويلة  االفتراضية فيمكن أن خيتصر وقت حتضري وجتهيز وتنفيذ التجارب
 .معدودة دقائقإىل 

 .ميكن الطالب من إجناز بعض الوجبات املعملية يف منازهلم  -١٣
تنمي الفكر اإلبداعي وتوسيع اخليال العلمي لدى الطالب ، حيث متكنه من تصميم  -١٤

دة باملنهج الدراسي ، وأخرى تفوق مستوى مرحلتـه الدراسـية   جتارب غري موجو
 .مبراحل كبرية 

لدى الطالب ، حيث توفر له عدد كبري من  واالطالعتنمي اجتاهات حب البحث  -١٥
التجارب اجلاهزة ميكنه االطالع عليها ، وكذلك عدد كـبري مـن األدوات الـيت    

 .تساعده يف تنفيذ أي جتربة يود التحقق منها 
قيد بعدد الطالب الذين يقومون بأداء التجربة يف نفس الوقت ما دامت سعة عدم الت -١٦

 .قناة االتصال كافيه لنقل البيانات 
إمكانية تسريع أو إبطاء التجارب والظواهر العلمية املختلفة للتمكن من متابعتـها   -١٧

 .ومالحظة نتائجها 
ذلك يستغرق وقتاً متكن الطالب من حتديد األخطاء اليت وقع فيها وقت احملاكاة ، و -١٨

  .أقل من التجارب املباشرة مما يسمح احلصول على مزيد من التدريب 
أن ) Subramanian & marsic ,2001,316(مانني ومارسـك  ويضيف سـوبرا    

املختربات االفتراضية تدعم وتعزز اخلربات التعليمية وذلك بتزويدها للطـالب خبـربات   
للتجارب وجتميع البيانات وإعـداد التقـارير ،    إضافية ، فهي تسمح هلم باإلجراء الفعلي

وتزيد مشاركة الطالب واهتمامام عن طريق احملاوالت اخلاطئة وتصحيحها للوصول إىل 
  . احلقيقة
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إن املختــربات )  ١٥٨ - ١٥٦ص  ص ، م٢٠١٠( احلــازميدعــاء  وتشــري   
ادة الكيمياء على ملمن كفاءة املعلم عند استخدامها يف جمال طرق تدريسه تزيد االفتراضية 
  -:النحو التايل

صلبه  اعة املواد الكيميائية من حني كوعن طبيمبعلومات سهلة وسريعة  تزود املعلم - ١
وخصائصها من حيث اللون ، والذي يظهر بوضوح والتركيـب  أو سائلة غازية  وأ

 .الكيميائي ، والذي يظهر مبجرد وضع الفأرة على املادة الكيميائية املختارة 
يد املعلم بكثري من املعلومات التفصيلية فهي تزود املعلم بإطار مفصل لتفاصـيل  تزو - ٢

، وعدد التفاعل والذي حيوي معادلة التفاعل ، وتركيزات املواد ، ودرجة حرارا 
وكذلك توفر للمعلم إطار لعرض التركيب الدقيق للمواد ، موالا ، وغريها الكثري

مع إعطاء ألوان ) رات أو جزيئات أو أيونات سواء كانت على شكل ذ( الكيميائية 
  .وحجوم خمتلفة لكل من هذه التراكيب 

مكونات املخترب مرتبة ، ومصنفة بطريقة غاية يف الدقة والسهولة واليت تسهل علـى   - ٣
 أمحـاض  فمكونات املخترب مقسمة إىل، لية البحث ، والتعامل مع املواد املعلم عم

ل على املعلم البحث عن تلك املواد وربط تفاعل مما  يسه ،وقواعد وأمالح وغريها 
كل مادة بقرنيتها من نفس اموعة مما يسهل عليه استيعاب العدد اهلائل من املواد 

  .الكيميائية وخصائصها وطرق تفاعالا 
تتوفر باملخترب إمكانيات هائلة توفر الكثري من وقت املعلم الذي يبذله يف البحـث   - ٤

ففـي املختـرب   ، ته وقدرته إىل درجات عالية جداً يرفع كفاءواحلفظ واملراجعة مما 
يتوفر عدد كبري من األدلة وشرائط األلوان واليت تغين املعلم عن حفظ الكثري مـن  
ألوان املواد الكيميائية مع األدلة يف األوساط ذات درجات احلموضـة املختلفـة ،   

ات القياس املختلفة واليت كذلك يتوفر عدد كبري من املعدات الزجاجية املتنوعة وأدو
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غىن عنها ألي معلم كيمياء ، وهي موظفة يف التجارب بصورة رائعة متكن املعلم  ال
  .من التعرف عليها ومعرفة كيفية استخدامها بدرجة اختراق عالية 

حتتوي املختربات االفتراضية على عدد كبري من األجهزة وأدوات القياس واليت متكن  - ٥
مقيـاس  ( نتائج جتاربه بسهولة وسرعة ودقة متناهيـة مثـل   املعلم من التحقق من 

 ) . وين والسخان الكهربائي احلموضة وامليزان اإللكتر
حتتوي املختربات االفتراضية على الكثري من خصائص العرض واليت تساعد املعلـم   - ٦

على توصيل املفاهيم العلمية بسهولة ويسر وجتعل شرحه للمادة العلمية أكثر إقناعاً 
سوم البيانية ومربعات زيادة القيم وإمكانية إضافة النصوص وعالمات التحذير كالر

واليت ميكن للمعلم توظيفها داخل  ،بتة أو متحركة للتجربة وغريها وإضافة صور ثا
 .جتربة احملاكاة اليت يريدها 

مسبقة ( اهزة حتتوي املختربات االفتراضية على عدد كبري من التجارب الكيميائية اجل - ٧
فروع علم الكيمياء ، واليت تعترب مرجعاً علمياً متميزاً يتفوق  تغطي أغلب) عداد اإل

على العديد من املراجع العلمية األخرى لكونه مرجعاً تفاعلياً جيسـد املعـادالت   
 .والتجارب واملفاهيم النظرية إىل واقع تطبيقي مشاهد وحمسوس 

جيري خالهلا التجـارب عـدة    كيتوفر املختربات االفتراضية للمعلم لبيئة سهله ل - ٨
، ويتحقق من نتائجها بسرعة ودقة مما يقي املعلم من الوقـوع يف اخلطـأ ،   مرات

 .والتعرض للمواقف احملرجة أمام طالبه 
تعترب املختربات االفتراضية وسيلة هامة للتحقق من نتائج التجارب العلمية املعقـدة   - ٩

 .واملسائل املنهجية ومسائل االختبارات 
ويعترب مرجعاً تفصيليا منفصالً للمعلم  )Guide(  املختربات االفتراضية دليليف يتوفر -١٠

يستخدم وما هـي   ام لكل جزء من األجزاء ، يوضح له كيف يعمل هذا اجلزء ويف
 .خصائصه وكيف يتحكم ا 
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 تقدم التجارب التفاعلية للمعلم أسلوباً متميزاً يف تقومي الطالب حيث ميكن للمعلـم  -١١
الً مـن  يف عمل أسئلة  تقوميية للطالب بـد  ارب املخترب االفتراضيأن يستخدم جت

 . األسئلة التقليدية 
يكسب املعلم مهارات حبيث اهتمام املختربات االفتراضية بالتفاصيل العلمية الدقيقة  -١٢

من حيث حسن املالحظة ودقة التحكم يف كافة ) منهجية البحث العلمي ( العلماء 
لتجربة وطريقة التفكري العلمي يف حتليل النتائج وغريها من املتغريات اليت تتحكم يف ا

  .أساليب البحث العلمي 
ألمهيـة  )   Martinez,et. al ,2003,346(ويف هذا الصدد يشري مارتنيز وآخرون    

املخترب االفتراضي يف أمكانية حماكاة التجارب اخلطرة أو التجارب اليت حتتاج إىل أجهـزة  
التغلب على الكثري من الصعوبات يف إجراء التجارب وتقدميها  معقدة ، ومن خالله ميكن

بشكل حياكي الواقع دون مشاكل يف عملية إجرائها ، لذا يتجه العمل املخربي حالياً إىل 
  .تكنولوجيا الواقع االفتراضي

   - ج

أنـه  )  ٨ص ، م ٢٠١١(يؤكد البلطـان  على صعيد اململكة العربية السعودية و   
وانطالقاً من أمهية هذه التكنولوجيا يف عملية التعليم والتعلم فقد أولت اململكـة العربيـة   
السعودية ممثلة يف وزارة التربية والتعليم اهتماماً كبرياً ا من خالل مشروع امللك عبداهللا 

يل بن عبد العزيز لتطوير التعليم ، حيث عملت الوزارة على توفري أجهـزة احلاسـب اآل  
ملدارس ومن أبرزهـا برنـامج   وبرامج احملاكاة االفتراضية للتجارب العلمية للطالب يف ا

وهو برنامج بريطاين شهري مت اعتماده من قبل  (CROCODILE CLIPS) الكروكودايل
الوزارة وتعريبه من قبل إحدى الشركات املختصة بأنظمة احلاسبات ، ويعد من أفضـل  

، عامة وجتارب الكيمياء على وجه اخلصـوص   جتارب العلوم برامج احملاكاة االفتراضية يف
وقامت العديد من ادارات التربية والتعليم يف اململكة بتعميم تطبيق هذه الربامج يف تدريس 

كما تعمل وزارة التربية والتعليم حالياً علـى أرشـفة   ،لوم وخاصة يف املرحلة الثانوية الع
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على شبكة االنترنت واليت يتم اسـتخدامها بصـورة    للمختربات االفتراضية املطبقة عاملياً
جمانية أو مفتوحة املصدر وإتاحتها للجميع وذلك عرب فريق تربوي متخصص ومن أشـهر  

، وهو  )Colorado(التابع جلامعة كولورادو)phet(تلك املختربات ما يوفره مشروع فيت 
يس مـواد الفيزيـاء   موقع تفاعلي يقوم على جمموعة من تقنيات احملاكاة لتحسني تـدر 

جتربة افتراضية موزعة حسب مستوى )  ٢٠٠( والكيمياء واألحياء وحيتوي على أكثر من 
الصفوف من املرحلة االبتدائية حىت املرحلة اجلامعية ، ومن أهم الرعـاة الـدوليني هلـذا    
املشروع الريادي جامعة امللك سعود ممثلة يف مركز التميـز البحثـي لتطـوير العلـوم     

ضيات ، حيث قام املركز بتبين مشروع لترمجة هذه املختربات ومواءمتها مع مناهج والريا
العلوم يف اململكة العربية السعودية ، ويعمل املركز حالياً على بناء موقـع علـى شـبكة    
اإلنترنت مرتبط مبوقع املركز من أجل تكوين قاعدة مرجعية للمختربات االفتراضية جلميع 

  .ململكة التخصصات العلمية يف ا

ويرى الباحث واقع املختربات االفتراضية يف جمتمع الدراسة انه الزال يفتقر إىل املختربات 
  .ومل يعمم على مجيع املدارس واستخدامه بشكل قليل ونادر يف املدارس االفتراضية 
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اضية مل تعد فكرة جديدة أو ختيالت علمية بل أصبحت واقعا يف املختربات االفتر   
وقد وجدت برامج عاملية تعمل علـى نظـام   ، التعليم العام يف اململكة العربية السعودية 

الويندز وتتكون هذه الربامج غالبا من شاشة رئيسية حتتوي على أيقونات خاصة باألوامر 
ومعظم هذه الـربامج  ، اصة بإجراء التجارب  والتعليمات واألجهزة واألدوات واملواد اخل
الكروكودايل كلـبس  برنامج ر هذه الربامج معدة مسبقا بالتجارب الكيميائية ومن أشه

)CROCODILE CLIPS( .  

أن االنتقال من التعلـيم  ) ١٥٨ - ١٥٧ص ص ، م  ٢٠٠١(وتذكر رميا اجلرف    
التكنولوجيـا ومنـها املختـربات    بالطرق التقليدية إىل التعليم اإللكتروين املعتمد علـى  

  : االفتراضية تتطلب جمموعة من املطالب حتتاج إىل وقت وجهد طويل ومنها 

حبيث جتعل التكنولوجيا أداة أساسية ، تعديل سياسة التعليم على مستوى املدارس   -١
  .يف العملية التعليمية يف مجيع املراحل 

تتكون من فريق ، وىل عملية التطوير تشكيل جلان على مستوى املناطق التعليمية تت  -٢
  . عمل يضم جمموعة من املتخصصني يف عدة جماالت 

  .دراسة واقع استخدام التكنولوجيا يف املدارس   -٣

التعليم واستخدام املعلمـني   دعم إدارات املدارس وتشجيعها لدمج التكنولوجيا يف  -٤
  .هلا

  .لوجيا يف التعليم وضع تصور أو خطة شاملة طويلة املدى لدمج التكنو  -٥

إنشاء بنية تكنولوجية حتتية تشمل تزويد املدارس بأجهزة حاسب وما يصاحبها من   -٦
  . برامج تعليمية 

مة أثناء استخدام املعلمـني  توفري الدعم الفين وصيانة األجهزة والشبكة بصورة دائ  -٧
  .هلا 
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املرتبطـة   وقـات أن هناك عدد مـن املع )  ١٦٦، ص  م٢٠٠٥( يشري زيتون    
  -: باملختربات االفتراضية من أبرزها 

 . األجهزة واألدوات واملواد واملعلم والزمالء نقص التفاعل احلقيقي مع - ١
تتطلب أجهزة كمبيوتر ومعدات ذات مواصفات خاصة وذلك لتمثيـل الظـواهر    - ٢

 .املعقدة بشكل واضح 
إىل فريق عمل متخصص من املربجمني وخـرباء املنـاهج    حيتاج تصميمها وإنتاجها - ٣

يتوافر يف بعض املؤسسـات  ال وخرباء يف املادة الدراسية وعلماء النفس وهو ما قد 
 .التعليمية 

 .ندرة املعامل االفتراضية اليت تعتمد اللغة العربية يف التعامل معها  - ٤

إلمكانات والفوائد إىل أنه بالرغم من كل ا)  ٩٨ص ، م  ٢٠١١(ويرى البلطان    
املتوفرة يف البيئات التعليمية االفتراضية فإنه مازالت هناك بعض العوائق اليت تقف يف طريق 

ومـن  ، كن بتضافر اجلهود والتغلب عليها استخدامها يف مؤسساتنا التعليمية واليت من املم
  -: أهم هذه املعوقات ما يلي 

احلاسوبية ، لذلك البد من وضع خطط يعانون من األمية  بزال الكثري من الطال ال - ١
هذه األمية لدى الطلبة واالستفادة من التقدم  ة يتضمنها املنهج املدرسي إلزالةشامل

 .التكنولوجي الذي يشهده عصرهم 
هناك العديد ممن يتمسكون بطرق التعليم التقليدية سواء كـانوا معلمـني أو مـن     - ٢

على ما مت الوصول إليه من  طالعهمواصانعي القرار ، فالبد من مواجهتهم بالواقع 
 .تسخري للتكنولوجيا خلدمة التعليم 
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 .لتصميم بيئة التعليم االفتراضية  التكلفة الباهظة - ٣
بعض املؤسسات التعليمية السترياد بيئات تعليم افتراضية من اخلارج ولكن قد حتتاج  - ٤

لتتماشى مع مية التعليفالبد من تصميم هذه البيئات ، البد من التنبيه خلطورة ذلك 
 .عادات وتقاليد الطالب العريب 

أن من عيـوب املختـربات   )  ١٦٧ص  ، م ٢٠٠٥ زيتون( يرىويف هذا الصدد        
   -: االفتراضية ما يلي 

دراية  لديهم قد تكون هذه املختربات مربكة إىل حد كبري بالنسبة للطالب ممن ليس - ١
 .ياح جتاه تصفح الربنامج باستخدام احلاسب اآليل والذين ال يشعرون بارت

قد يقض املعلم وقتاً طويالً يف مساعده الطالب من خالل اإلجابة على ما يثريونـه   - ٢
 .من أسئلة تتعلق مبسائل فنية باحلاسب اآليل 

البصريات احلقيقة نتيجة االفتقاد  إىل العنصر امللموس الـذي   ترباتصعوبة تصور خم - ٣
املتعلمني يتعلمون األشياء على حنو أفضل  قد يؤثر على فهم النظرية نظراً الن بعض

توفره يف مجيع خمتربات  فقط إذا ما كان هلم اتصال مباشر ا وهذا احتمال ضعيف
 .املدارس

 .ب اآليل قد تشتمل خمتربات البصريات االفتراضية على أخطاء ومشاكل فنية باحلاس - ٤
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 هاأهدافتها ويأمه وعملية مفهوم التجارب امل(التجارب املعملية وتتضمن  : الثالث احملور
أثـر  و احتياطات األمان اخلاصة بالتجـارب املعمليـة  و اخطواو هامراحلها وأنواعو

  ) .التجارب على االكتساب العلمي واملعريف

هلـا دور  سواء كانت يف املختربات احلقيقية أو االفتراضية ال شك أن التجارب املعملية  
وذلك ألا حتقق التكامل بني املعرفة بشكل خاص  الكيمياءالعلوم عامة وكبري يف تدريس 

وتزود الطالب باملهارات  لعلوملدى الطالب وأيضاً حتقق أهداف تدريس ا العمليةالنظرية و
  .املعملية املطلوبة 

 

نشاط عملي يقوم بـه الطالـب   : "ة عمليالتجربة امل) م  ٢٠٠٢( يعرف عطا اهللا        
وخيطط بنفسه نشاط التجريـب  ، دراسة مشكلة معينة ال يعلم مقدماّ نتائجها أو حلها ب

القائم على أساس املالحظة الدقيقة وفرض الفروض أو احللول احملتملة للمشكلة واختبـار  
  )٣١٥ص (". صحة هذه الفروض للوصول إىل حل املشكلة 

وم به الطالب حتـت  النشاط الذي يق"أا ذلك  )م  ٢٠٠٣(ويعرفها علي كما    
إشراف املعلم بغية احلصول على املعرفة العلمية وحل املشكالت  واكتسـاب املهـارات   

وذلك من خالل التعامل مع األدوات واملواد واألجهزة وممارسة عمليات العلـم  ، العلمية 
  )١١٥ص ( .  "األساسية والتكاملية

– 

تعد دراسة التجارب من أهـم االجتاهـات   ) ١٧٤ص ، م  ٢٠٠٦(عطيو يشري    
فالتجريب من أهم وسائل البحث للحصول علـى املعـارف   ، احلديثة يف تدريس العلوم 

ويتفق ذلك مع طبيعة هذه العلوم اليت تدرس الظـواهر  ، العلمية يف جمال العلوم الطبيعية 
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والتنبؤ حبدوثها كلما توفرت  الطبيعية واحلياتية للتعرف على العالقات السببية هلا وتفسريها
  .مث التحكم يف حدوثها مستقبالّ ، الظروف املطلوبة 

)  ٣٨ص ، م ٢٠٠٩، بصمة جـي  و،  ٢٨ص ، م  ٢٠٠٥، أبو جاللة (وحيدد 
  : أمهية التجارب يف حتقيق عملية التعلم فيما يلي 

ني تساعد الطالب على اكتساب املعلومات اليت تفيده يف فهـم املبـادئ والقـوان     -١
  . لقيمتها التطبيقية  واحلقائق العلمية نظراًواملفاهيم والنظريات 

تساعد الطالب على تنمية اجتاهات اجتماعية حيث يشترك مع زمالئـه يف تـوفري     -٢
  . أفضل ظروف التعلم 

، تستخدم التجارب يف حل املشكالت اليت يواجهها الطالب يف مواقفهم التعليمية   -٣
قيا يؤدي إىل حتليل املشكلة ومن مث التعامل مع كـل جزئيـة   مما يتطلب تفكرياّ منط

  . بأسلوب يضفي إىل حلها 

  . تنمي لدى الطالب مهارة التفكري العلمي   -٤

وذلك ألن بعض التجارب تتطلب دقة عاليـة  ، تعويد الطالب على الدقة يف العمل   -٥
  . يف أوزان املواد املستخدمة ودقة يف ظروف التشغيل 

  . ومات النظرية وترسيخها يف أذهان الطالب تقريب املعل - ٥
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– 

أهـداف  ) ٢٧١ ص، م ٢٠٠٥و اهلويدي ،  ١٧٤ص ، م ٢٠٠٦عطيو (يوجز    
  : التجارب فيما يلي 

مساعدة الطالب على اكتساب املعارف العلمية عن طريق العمل واستخدام احلواس  - ١
ربات علمية حسية مباشره وبقـاء املـادة   ويترتب على ذلك اكتساب الطالب خل
 .العلمية املتعلمة واالحتفاظ ا مدة أطول 

إتاحة الفرصة للطالب يف اكتساب املهارات العلمية املناسبة كاملهـارات اليدويـة    - ٢
املتعلقة باستخدام األجهزة واألدوات واملهارات األكادميية كتسجيل البيانات وكتابة 

 .التقارير املخربيه 
كالدقة : ة الطالب على اكتساب امليول والقيم واالجتاهات العلمية املناسبة مساعد - ٣

 .واألمانة العلمية واملوضوعية 
مساعدة الطالب على اكتساب مهارات عمليات العلـم األساسـية كاملالحظـة     - ٤

 .والقياس وضبط املتغريات والتجريب 
إجراء التجارب مساعدة الطالب على فهم طبيعة العلم ، وذلك من خالل قيامهم ب - ٥

 .العلمية والوصول للمعلومات وتسجيل النتائج 
إتاحة فرصة التعليم الذايت للطالب ، وبالتايل تطبيق طرق العلم والطريقة العلمية يف  - ٦

 .استقصاء املعرفة وحل املشكالت 
زيادة دافعية الطالب لتعليم العلوم وخاصة عندما تتاح هلم الفرصة الكتشاف بعض  - ٧

  .سهم املعلومات بأنف

وهذا يعين أن اهلدف الرئيس من التجريب املعملي هو وضع الطالـب يف مكـان      
حيث ال يزود بنتائج التجربة و أمنا يكتشف املعرفة العلمية بنفسه ، الباحث أو املكتشف 
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والذي ، من خالل إجراء التجارب وتوظيف األدوات املعملية حتت إشراف وتوجيه املعلم 
  . جه وامليسر واملسهل لعملية التعلميصبح دوره هو دور املو

  
ظهرت ثالثة أنـواع  أن األدبيات التربوية أ)  ٣١٥ص ، م  ٢٠٠٢(يرى عطا اهللا    

  : اليت ميكن توظيفها يف درس العلوم وهي  عمليةمن التجارب امل

  : التجارب الوصفية  – ١

ويتوصلون إىل استنتاجات وصفية ، ث ما يقوم فيها الطالب بدراسة ظاهرة أو حد   
مثل دراسة تفاعل ، غري مشفوعة باستخدام األرقام لوصف مسة أو أكثر من مسات الظاهرة 

ودراسة قدرة املغناطيس على ، كيميائي بني محض مركز وعنصر النحاس بوجود احلرارة 
  . جذب املواد احلديدية 

  : التجارب الكمية  – ٢

رب الوصفية فإن االستنتاجات اليت يتوصل إليها الطـالب  على العكس من التجا   
  . مثل دراسة األوزان و احلجوم وتقدير زمن سقوط جسم سقوطاّ حرا ، يرافقها األرقام 

  : التجارب الضابطة  – ٣

ولكي ندرس هـذه  ، يؤثر يف أغلب األحيان يف مشكلة أو ظاهرة أكثر من متغري    
وملعرفة تأثريها يف املشـكلة أو  ، ريات والعالقات بينها الظاهرة ينبغي أن نتعرف على املتغ

، الظاهرة يلزم التحكم يف هذه املتغريات وضبطها عن طريق تثبيتها ماعدا متغريين منـها  
ويسمى املتغري املراد معرفة أثره باملتغري املستقل وأما املتغري اآلخر الذي يظهر أثـر املـتغري   

   .املستقل فيه فهو املتغري التابع 
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أن العمل الذي يقوم )  ١١٣ – ١١١ص ص ، م٢٠٠٧( يؤكد عياش والصايف 
، به الطالب سواء أكان مالحظة أم جتربة علمية حيقق الكثري من أهداف تدريس العلـوم  

حيث ميكن من خالله تطوير قدرات الطالب على التفكري العلمـي وتنميـة مهـارات    
، زة واكتساب حقائق ومفاهيم ومبادئ جديدة واجتاهات علمية مرغوبة استخدام األجه

  .وإن هذا ال يتم إال إذا أحسن املعلم التحضري والتخطيط واإلعداد

مرحلة اإلعداد والتخطيط : وهي وتتضمن مراحل التجريب العملي ثالثة مراحل    
  . ومرحلة التنفيذ ومرحلة إاء التجارب وتقوميها 

 

  : مما جيب مراعاته يف هذه املرحلة 

  : حتديد األهداف ووضوحها  –أ 

قيقها مـن خـالل النشـاطات    على املعلم أن حيدد األهداف اليت سيسعى إىل حت   
  . وأن تكون هذه األهداف منسجمة مع أهداف الدرس ، العملية

  : حتديد اإلمكانات من تسهيالت ومعوقات  –ب 

يتعرف املعلم مسبقاّ على إمكانات املدرسة من جتهيزات وأجهزة ووسائل  جيب أن
وكذلك جيب أن يعرف طبيعة التجربة والوقت املتاح لـه  ، ومدى مناسبتها لتنفيذ درسه 

واملسـتوى املهـاري   ، لتنفيذ التجربة ومكان تنفيذ التجربة واملستوى املهاري للطالب 
  . املطلوب اكتسابه 
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  : ربة اختبار التج –ج 

ويفيـد هـذا   ، جيب أن يقوم املعلم بتنفيذ التجربة يف غرفة التحضري قبل الدرس    
التجريب من أجل تقدير الزمن الالزم إلجناز التجربة والتعرف على العقبات اليت ميكن أن 

  . كما يكتشف املعلم نوع األخطاء اليت ميكن أن تنجم يف أثناء التجربة ، تعترض الطالب 

 

  : شتمل هذه املرحلة على ما يلي ت

  : االستشارة املوجهة  –أ 

جيب أن يقوم املعلم بإثارة املشكلة املراد حلها بأسلوب بسيط ومفهـوم بعـد أن      
  . يهيئ الطالب لتقبل هذه املشكلة وأمهيتها 

  :توضيح أهداف التجربة  –ب 

  . راد حتقيقها من خالل أداء التجربة على املعلم أن يقوم بشرح األهداف امل   

  : توضيح التعليمات وشرحها  –ج 

يقوم املعلم بإعطاء تعليمات موجزة عن التجربة وعـن أمـاكن وجـود املـواد        
ويف حال الضـرورة  ، والتجهيزات ومراحل سري التجربة واالحتياطات الواجب اختاذها 

  . لطالب وتنفيذها بنفسه ميكن أن يقوم املعلم بعرض التجارب اخلطرة أمام ا

  : التوجيه واإلشراف  –د 

كما يقوم املعلم ، جيب على املعلم أن يراقب عمل الطالب وجييب على أسئلتهم    
  . بتقومي أعمال الطالب وفق مستوى السرعة واإلتقان 
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  : شتمل هذه املرحلة على ما يلي ت

  : لنهائية عن التجربة كتابة التقارير ا –أ 

على املعلم أن خيصص وقتاّ كافياّ للطالب ليتمكنوا من كتابة التقرير النهائي وفـق         
  . منوذج مقرر يف أوراق العمل أو يف التعليمات 

  : مناقشة نتائج التجربة  –ب 

ويـتم  ، بعد إاء التجربة يف الوقت احملدد يناقش املعلم مع طالبه نتائج التجربـة  
  . تلخيص التجربة وكتابة النتائج 

  : تقومي الطالب  –ج 

يقوم املعلم الطالب من خالل األهداف احملددة للتجربة ومدى ما حتقق من هـذه  
أن حيكم املعلم فيها إذا كان على ومن خالل التقومي ميكن ، لتجربة األهداف من خالل ا

  . الطالب إعادة التجربة بطريقة أخرى أم ال 

  : لتجربة تقومي ا –د 

يستطيع املعلم من خالل نتائج تقوميه للطالب ومن خالل سري التجـارب تقـومي   
التجارب واملشكالت اليت يواجهها املعلم هو وطالبه واليت حتـول دون أداء التجـارب   

  .بالشكل األمثل والعمل على تدارك النقص واألعطال يف املراحل الالحقة 

  : حفظ التجهيزات   -هـ 

ء من التجارب يشرف املعلم على إعادة املواد واألدوات واألجهزة إىل بعد االنتها
  .أماكنها بعد تنظيفها ليتمكن من استخدامها مرة أخرى بيسر وسهولة 
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  :خطوات التجريب باخلطوات اآلتية ) ١١٩ص ، م  ٢٠٠٣(يوجز علي       

  . طالب به حتديد اهلدف من التجربة وإعالم ال   -١

  .إعداد األدوات واملواد واألجهزة الالزمة إلجراء التجربة   -٢

إعالم الطالب باحتياطات األمان الواجب مراعاا عند إجراء التجربة والتعامل مع   -٣
  . األجهزة 

إعداد أوراق عمل التجربة اليت تتضمن اهلدف من التجربة واإلجـراءات املتبعـة      -٤
  . أو املعرفة العلمية اجلديدة  للوصل إىل االستنتاجات

  . توزيع الطالب إىل جمموعات أو أفراد حسب اإلمكانات املتاحة   -٥

  . تعريف الطالب باألدوات واملواد واألجهزة املستخدمة يف التجربة   -٦

  . توزيع أوراق العمل اخلاصة بالتجربة على الطالب   -٧

  . لعمل قبل بدء التجربة إعطاء الطالب التوجيهات والتعليمات الالزمة ل  -٨

  . مالحظة الطالب أثناء التجربة وتقدمي املساعدة ملن يرغب يف ذلك   -٩

ومن مث طرح األسـئلة ليبلغـوا   ، التأكد من أن مجيع الطالب قد نفذوا التجربة   -١٠
  . االستنتاج املطلوب 

  . مناقشة الطالب يف االستنتاجات اليت توصلوا إليها   -١١

وذلـك يف حالـة األداء   ، ة مرة أخرى للوصول إىل األداء الصحيح إعادة التجرب  -١٢
  .اخلاطئ

  . إجراء تقومي ائي للتجربة يف اية الدرس  -١٣
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–  

  : هيحتياطات األمان اخلاصة بالتجارب أن ا)  ١٢٢ص ، م  ٢٠٠٣(علي  يرى   

  . واد كيميائية اال يتذوق الطالب أية م  -١

أن يتدرب الطالب على الطريقة الصحيحة لصب السوائل واحملاليل مـن زجـاج     -٢
  .حفظ السوائل يف أنابيب االختبار 

على املعلم أن حيذر الطالب من إرجاع باقي السوائل واحملاليـل إىل زجاجـات     -٣
  . احلفظ أو تبديل أغطية هذه الزجاجات 

ذر التام عند استخدام األمحاض والقلويات املركـزة  توجيه الطالب إىل مراعاة احل  -٤
  . وغريها من املواد اآلكلة كي ال تنسكب على اجللد أو املالبس 

عند استخدام سوائل متطايرة قابلة لالشتعال مثل الكحول و اإليثر والبرتين ينبغي   -٥
  . التأكد من عدم وجود هلب مكشوف داخل املخترب أو على طاوالت املخترب 

أن حيذر املعلم طالبه من تقريب وجوههم من فوهات أنابيب االختبار اليت جيري   -٦
  .كما حيذرهم من توجيه فوهاا حنو زمالئهم ، تسخني حمتوياا 

  . أن جترى داخل دوالب الغازات التجارب اليت تتولد منها غازات سامة أو خانقة   -٧

ينبغي ، ة  مثل الفسفور األبيض عند التعامل مع بعض املواد ذات اخلطورة اخلاص  -٨
وإذا ترك ،على طاوالت املخترب ألنه سريع االشتعال  هااحلذر من ترك أي قطعة من

  .يف اجلو اشتعل بعد مدة 



- ٥١ - 

 –  

أن أسـاليب تـدريس العلـوم    ) ١١٨ -١١٧ص ص ،هـ١٤٢٢(يذكر نشوان       
تطوير قدرات الطالب للوصول إىل املعرفة وذلك من خالل إكسام  احلديثة تعتمد على

مهارات التفكري العلمي من أجل حتقيق أهداف العلوم ومن ضمن هذه األساليب أسلوب 
التجريب املخربي، فطريقة التجريب دف إىل وضع الطالـب يف مكـان الباحـث أو    

ائق العلميـة مـن خـالل    املستكشف ، فهو الذي يقوم باالكتشاف والتنقيب عن احلق
ومـن  . استخدام التجارب وتوظيف األدوات املخربيه للتوصـل إىل احلقـائق العلميـة    

النشاط امللحقـة بالكتـاب    إجياد كتباملمارسات اليت سعت املناهج احلديثة إىل حتقيقها 
املدرسي حيث يتضمن التجارب اليت سيقوم ا الطالب والتساؤالت اليت قد تساعد على 

  .إىل االستنتاج  وصوهلم

أن التجريب يتضمن عمليات العلـم  )  ٧٠م ،  ص ٢٠٠٥( ويؤكد أبو جاللة    
األساسية واملتكاملة واليت تتطلب مهارات عملية تتعلـق باسـتعمال املـواد واألدوات    
واألجهزة اليت عن طريقها يكتسب الطالب مهارات القياس والتصنيف والتحكم وضـبط  

يقة وغريها من املهارات العلمية ، حيث أن الغرض األساسي من العوامل ، واملالحظة الدق
البيانات ويتواصلون  مية مباشرة جيمع من خالهلا الطالبالتجريب هو تكوين خربات تعلي

  .إىل النتائج للتوصل إىل معرفة علمية جديدة 

أن التجريب )  ٣٨٤ص،  ب هـ١٤٢٣( وراشد، وسعودي ،  ويذكر النجدي
م ولقد قيل أن العلم ال يكون يف احلقيقة علماً ما مل يكـن مصـحوباً   هو قمة عمليه العل

فالتجارب تقود إىل اكتشاف ما هو  بالتجريب فعن طريق التجريب ينمو العلم ويتطور ،
من املفاهيم و املبادئ وبالتايل تولد جتارب جديدة ، ومن هنا تظهر ديناميكية العلم  جديد

  .ه املتراكم من املادة العلمية حيث يتوازن االهتمام باحملتوى بكم
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أن طريقة التجريب العملي يغلب )  ٤٥ - ٤٤ص  ص، م٢٠٠٧(ويؤكد دعمس        
فيها قيام الطالب بشكل فردي أو مجاعي بأداء عمل يقوم خالله بدراسة ظاهرة معينة من 
خالل التحكم املقصود واملضبوط بالعوامل اليت تؤثر يف حدوثها بقصـد االكتشـاف أو   

ولقـد  ،د من صحته يف الظاهرة املدروسـة  تحقق من صحة فرض معني يفترضه ويتأكال
أخذت طريقة التجريب مكانا بارزاّ يف تدريس العلوم عامة ألا تعكس طبيعـة العلـم   

فالتجريب يتيح ، وطرائقه وهذا التوجه هو من أبرز التوجهات احلديثة يف تدريس العلوم 
وأن ، بنفسـه  تناوله للمواد واألدوات واألجهـزة   للطالب أن جيمع البيانات من خالل

نه من التوصـل إىل  يتدرب على استعماهلا وتشغيلها ليتمكن من تصميم موقف جترييب ميك
والتجربة هي طريقة يف البحث العلمي ـدف إىل إخضـاع الظـاهرة    ، مجع املعلومات

رة أو للتحقـق مـن   املدروسة لعوامل حيددها الباحث ويتحكم ا لدراسة أثرها يف الظاه
  . صحة فرض معني 
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يستعرض يف ، بعد أن حتدث الباحث يف اجلزء السابق عن اإلطار النظري للدراسة    

هذا اجلزء الدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة احلالية والتعرف على هـدف  
  .ةابه واالختالف بينها وبني الدراسة احلاليكل منها والنتائج اليت توصلت إليها ومدى التش

  : وقد مت تقسيم الدراسات السابقة بشكل عام إىل قسمني 

مـن حيـث الصـعوبة     الدراسات ذات العالقة باملخترب احلقيقي:  القسم األول •
 . يف تدريس العلوموالواقع واملعوقات 

وواقـع   امهيةيث من ح الدراسات ذات العالقة باملخترب االفتراضي:  القسم الثاين •
 .يف تدريس العلوماالفتراضي  املخترب

ويف ما يلي استعراض هلذه الدراسات حسب التقسيم السابق مرتبة مـن األقـدم      
لألحدث ويليه حتليل ومناقشة هذه الدراسات وبيان أوجه الشبه واالخـتالف بينـها   

  .وبني الدراسة احلالية 


 

إىل الكشف عن الصعوبات اليت تواجـه   دراسة هدفت) م١٩٩٩(أجرى عدوان 
استخدام املختربات املدرسية يف الصف العاشر األساسي من وجهة نظر املعلمني واملعلمات 

احلكومية التابعة حملافظة نابلس و ملدارس يف ا) فيزياء ، كيمياء ، أحياء ( الثالث  واديف امل
الدراسة من مجيع املعلمني واملعلمـات   عينة تتكونام الباحث املنهج الوصفي  و استخد

)  ٢٠٠(والبالغ عددهم ) يمياء ، أحياء فيزياء ، ك( الذين يدرسون املواد العلمية الثالث 
  . كأداة لدراسته  واستخدام الباحث االستبانةمعلم ومعلمة 
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معيقـاً تواجـه املعلمـني     ١٣كان عدد املعيقـات  وأظهرت نتائج الدراسة أنه 
وجد أن أكثر معيقات العمل املخربي شيوعاً يف املواد ، واملعلمات يف املختربات املدرسية 

  :على النحو التايل كانت ) فيزياء ، كيمياء ، أحياء (  العلمية الثالث

 . عدم صالحيتهايه أو قله املواد واألدوات واألجهزة املخرب  -

 .صصة للمختربعدم توفر قاعة خم  -

 .كثرة املادة النظرية  ضيق الوقت بسبب  -

 .لتجربة بسبب كثرة احلصص عدم توفر وقت كاف للتحضري ل  -

 . الدراسية  كثرة عدد الطالب يف الشعب  -

 . املخترب عدم توفر التمديدات الضرورية من ماء وكهرباء ومصادر حرارة يف  -

 .جراء التجاربزمن حصة املخترب غري كاف إل  -

ف على أمهية املعوقـات  هدفت إىل التعردراسة  )م٢٠٠١(الزهراين  كما أجرى 
مبنطقـة  اليت حتد من ممارسة إجراء األنشطة العلمية يف تدريس الفيزياء باملرحلة الثانويـة  

) ٣١(ة الدراسة من عين تكونتو، بع الباحث املنهج الوصفي املسحي أت، الباحة التعليمية 
نتائج الدراسة على أن أهم  كشفتو،  الباحث االستبانة كأداة لدراستهاستخدم ، معلماً 

 : س الفيزياء باملرحلة الثانوية هيلالزمة لتدريااملعوقات اليت حتد من إجراء األنشطة العلمية 

 يف التحضـري لألنشـطة  املعلم ال يساعد وبذلك نصاب املعلم من احلصص كثرة   -
 .العلمية وإجرائها قبل احلصة 

 .عدم وجود درجات خمصصة للجانب العلمي   -

 .من األجهزة واألدوات  تأخري إحضار البديل  -

 .عدم تدريب املعلمني على استخدام األجهزة احلديثة   -
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 .األجهزة واألدوات املعملية  عدم توفر بعض  -

 .عدم حتديث وجتهيز املختربات باستمرار   -

هـدفت إىل استقصـاء واقـع اسـتخدام     دراسة ) م ٢٠٠١(جرى القميزي كما أ     
واستخدم الباحث املنهج ، م الطبيعية يف املرحلة الثانوية املختربات املدرسية يف تدريس العلو

اقتصرت عينة الدراسة على معلمي ومشريف العلوم للمرحلة الثانوية يف حمافظة و، الوصفي 
وكان جمموع عدد األنشطة العملية .نة كأداة لدراسته استخدم الباحث االستباو، اخلرج 

،  ٣٩، ٦٥(هـو  ) األول، والثاين، والثالث(يف الفصل الدراسي األول جلميع الصفوف 
وكانت أهم نتيجة توصل على التوايل  الفيزياء و الكيمياءو األحياء وادنشاطاً عملياً مل) ٣١

تسـتخدم  % ) ٢٨( فقط وبنسبة ١٣٥نشاطاً علمياً من أصل )  ١٨( إليها الباحث أن 
 . استخدام املختربات يف التدريساملختربات املدرسية يف تنفيذها دائما ، وهذا يدل على تدين

بدارسة هدفت إىل معرفة معوقات تنفيذ أنشطة العلوم )  م ٢٠٠٣( العرتي كما قام     
رفني التربويني ، أتبـع  دينة عرعر من وجهة نظر املعلمني واملشباملرحلة االبتدائية للبنني مب

لدراسة ، حيث طبقت الدراسة كأداة لواستخدام االستبانة ،  املنهج الوصفيالباحث فيها 
أن من أهم املعوقـات يف تنفيـذ   النتائج  معلما ومشرفا تربوياً ، وكشفت)  ٧٢( على 

عدم وجود خمترب متكامل يف معظم املدارس ، وعدم إملام معلمـي العلـوم   األنشطة هي 
  .اسيات إعداد األنشطة ، كما أنه ال تتوفر ميزانية خاصة ألنشطة العلوم يف املدارس بأس

بإجراء دراسة هدفت إىل معرفة واقع استخدام املختـرب   )م٢٠٠٧(املنتشري كما قام     
ـ  مبحافظة القنفذة التعليميةاملدرسي يف تدريس األحياء باملرحلة الثانوية  ن ، والكشـف ع

واملشرفني التربويني ، وحمضري املختـربات  ء املعلمني يف ضوء أرامعوقات استخدامها ، 
وحمضر معلماً ومشرفاً )  ٨٨( فراد اتمع وعددهم رسية ، ومشلت عينة الدراسة مجيع أاملد

املشـرفني   من)  ٧( من حمضري املختربات املدرسية و ) ٣٥( معلماً و ) ٤٦( بواقع خمترب، 
، واستخدم الباحث يف دراسته املنهج الوصفي املسحي التربويني ، وقد استخدم الباحث 
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وجود قصور يف املخصصات املالية املتعلقـة  كما وأثبتت النتائج .االستبانة كأداة لدراسته 
باملختربات املدرسية ، وقلة املواد الالزمة إلجراء التجارب املعملية ، وإىل ضـعف لـدى   

  .لكيمائية ، وإىل زيادة النصاب التدريسي للمعلم طالب املرحلة الثانوية يف التعامل مع املواد ا
بإجراء دراسة هدفت إىل التعرف على جوانب القـوة  ) م٢٠٠٩(كما قام احلقباين       

والضعف يف استخدام معلمي العلوم للمختربات املدرسية للصـف الثالـث متوسـط يف    
الباحث يف دراسته املنهج وقد استخدم ، املدارس احلكومية النهارية للبنني يف حمافظة اخلرج 
، معلم  ١٥تكونت عينة الدراسة من و ،الوصفي ومتثلت أداة الدراسة يف بطاقة مالحظة 

للمختـربات   م معلمي العلوموجود ضعف يف مستوى استخدا ت الدراسة إىلوقد توصل
املدرسية وإىل أن النشاطات العملية تنفذ بعد تدريس حمتوى الدرس بأسـلوب العـرض   

وكما كشـفت  ، لذي يقوم به املعلم مبفرده عند أكثر من نصف عينة الدراسة العملي وا
حتياطـات األمـان يف العمـل    الدراسة أيضاً عن ضعف واضح يف إملام معلمي العلوم با

وكشفت الدراسة أيضاً إىل عدم تنويع معلمي العلوم يف أساليب تقومي الطالب يف ، املعملي
  . الدرس العملي 

 إىل التعرف على مدى استخدام بإجراء دراسة هدفت) م٢٠٠٩(هراين الز كما قام      
قـات  الليلية املتوسطة وكذلك التعرف على معواحلكومية املدرسية يف املدارس  املختربات

مبدينيت مكة لمي العلوم واملشرفني التربويني من وجهة نظر معاستخدام املختربات املدرسية 
يف دراسته املنهج الوصفي ، واسـتخدم الباحـث   وقد استخدم الباحث ، املكرمة وجدة 

الدراسة من مجيع معلمي العلوم باملدارس الليلية  عينة تتكونو، االستبانة كأداة لدراسته 
 يف املدينتني  مشرفا تربويا )٢٦(معلما و )٣٣(بواقعاملتوسطة احلكومية واملشرفني التربويني 

   -: وتوصلت نتائج الدراسة إىل ما يلي ، 

 استخدام املخترب يف التدريس الليلي حيث دلت النتائج على أن املسـتخدمني  تدين  -
 . %  ٤٠للمخترب املدرسي عندما تتهيأ الظروف الستخدامه ال تتجاوز 
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، وجود العديد من العوائق اليت حتد من استخدام املخترب يف التدريس الليلي  منها   -
وعدم تواجد حمضر املخترب ليال ،الليلية س عدم قناعة املعلم بأمهية املخترب لطالب املدار

معلمـي   وضعف إملام بعض، يم الليلي وتقليص اخلطة الدراسية يف التعل، يف املدرسة 
  .دوات واملواد الكيميائية الالزمةاألوعدم توفر ، العلوم مبهارات إجراء التجارب 

إىل  دراسـة هـدفت  ب) Gokan & Mustafa,2011(ومصطفى جوكان كما قام        
دراسة تأثري املخترب على فهم الطالب ملوضوع معدل التفـاعالت الكيميائيـة مقارنـة    

دون استخدام املخترب يف مدرسة األناضول الثانويـة  باموعة اليت تدرس باملنهج التقليدي 
وتكونـت عينـة   ، استخدم الباحثان املنهج الشبه التجرييب  و، يف تركيا  يف مدينة أزمري
طالباً ) ١٧(وجمموعة ضابطة ، طالباً وطالبة ) ١٩(جمموعة جتريبية ، موعتني الدراسة من جم

 فقرة) ١٩(اختباراً حتصيلياً يتكون من لتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحثان و، وطالبة 
أن هناك فرقا كبرياً بني اموعة التجريبية الـيت مت  وأثبتت نتائج الدراسة ، كأداة للدراسة 
ام أسلوب التدريس املعملي على اموعة اليت كانت تـدرس باملنـهج   تدريسها باستخد

  . التقليدي لصاحل اموعة التجريبية 
املعامـل   راسة هدفت لتقدمي حملة عامة عن واقـع د) Belay, 2012(وأجرى بيلي        
ج واستخدم الباحث املنـه ، يف جامعة هارميي  يف اثيوبيا ملنهج الكيمياء العضوية  احلقيقية

استخدم الباحث االسـتبانة كـأداة   ، طالباً ) ٢٥(وتكونت عينة الدراسة من ، الوصفي 
و أشارات نتائج الدراسة أن غالبية أنشطة املخترب يف منهج الكيمياء العضـوية  ، لدراسته 

، اليت قام ا الطالب مل حتقق املستوى املطلوب واخنفض فيها مستوى التحقق من النتائج 
تائج أن املخترب هو الدليل العملي إلثبات املواد اليت تدرس مـن قبـل   وأكدت كذلك الن
  . املعلمني للطالب 

 ي ومعلمـات  بدراسة هدفت إىل تقييم جودة استخدام معلم) Ibe,2013(اييب كما قام       
واستخدم ، التعليمية من والية كروس ريفر يف نيجرييا  املناطق الكيمياء لألجهزة املختربية يف
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) ٤٥٤(لدراسة مـن  وتكونت عينة ا االستبانة كأداة لدراسته و ،ث املنهج الوصفي الباح
من املعلمني واملعلمات ال ميكن حتديد القطع ) ٣٤٠(وكشفت النتائج أن ، معلماً ومعلمة

معلم ومعلمة ميكن حتديد ) ٦٠( و) من خالل كتابة االمساء واالستخدامات ( املستخدمة 
بينما العدد املتبقي أجاد كتابة أمساء األجهـزة  ، أجهزة املخترب ستخدمة عادة من القطع امل

  . واالستخدامات 


 

ستخدام  رفة أثر ادراسة هدفت إىل مع) م ٢٠٠٤(  أمفضي و البوابأجرى الشناق و     
من خالل احلاسب اآليل يف حتصيل طلبة كلية العلوم ) االفتراضي املعمل (  املعمل اجلاف

واستخدم الباحث )  املعمل احلقيقي( لطريقة العادية واجتاهام مقارنة باباجلامعة األردنية 
)  ٨٤( جتريبيـة   جمموعة ،جمموعتني  وتكونت عينة الدراسة من، التجرييب الشبه املنهج 

وأظهرت نتائج الدراسة أن هنـاك  . طالباً وطالبة ) ٥٨(  ضابطةجمموعة طالباً وطالبةً ، و
يف حتصـيل طلبـة العلـوم    )  ٠.٠٥( فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

 .التدريس باملعمل االفتراضي  استراتيجيةواجتاهام تعزى لطريقة التدريس ولصاحل 

أثر استخدام خمترب  هدفت إىل الكشف عن ) م٢٠٠٦(اسة دركما أجرى السكجي       
افتراضي يف تدريس وحدة الضوء يف مادة الفيزياء لطالب الصف العاشـر يف اكتسـاب   

، العلم مقارنة باملخترب التقليدي يف أحـدى مـدارس حمافظـة أربـد     مهارات عمليات 
جمموعة  ،جمموعتني  نتكونت عينة الدراسية مو،التجرييب الشبه واستخدام الباحث املنهج 

ية خاصة قام الباحث بتصميم برجمو، طالباً ) ٤٤( طالباً ، وجمموعة ضابطة)  ٤٦( جتريبية 
 :خلصت الدراسة إىل نتائج عديدة ، من أمهها ، متثل املخترب االفتراضي 

بني درجات الطالب يف )  ٠.٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 .ت العلم لصاحل اموعة التجريبية اكتساب مهارات عمليا
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بني درجات الطالب يف )  ٠.٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
اكتسام ملهارات عمليات العلم تعزى ألثر التفاعل بني طريقة التدريس وفئـة مسـتوى   

 .التحصيل 

عمـل  دراسة هدفت إىل دراسـة فاعليـة امل   )م٢٠٠٨(احملمدي أمل كما أجرت        
االفتراضي على حتصيل املستويات املختلفة لطالبات الصف الثاين الثانوي يف مقرر الكيمياء 

، استخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب ، حيث قسـمت العينـة إىل   يف املدينة املنورة 
طالبة  درست باستخدام املعمل التقليدي )  ١٦( جمموعة ضابطة تكونت من ، جمموعتني 

 .طالبة درست باستخدام املعمل االفتراضي )  ١٧( ريبية تكونت من ، وجمموعة جت

وأظهرت نتائج الدراسة تفوق اموعة التجريبية يف متوسطات درجات االختبار 
ومن هذا املنطلق ) املنخفضات  –املتوسطات  –املتفوقات (التحصيلي يف مجيع املستويات 

مزايا استخدام املعامل االفتراضية يف تنمية فقد أوصت الباحثة بضرورة تنمية الوعي بأمهية و
التحصيل واملهارات العلمية ، وحماولة إجياد التعاون املستمر بـني املؤسسـات التعليميـة    
واملؤسسات اخلاصة إلنتاج املواقع التعليمية من أجل تصميم معامل افتراضية على مستوى 

  .فين عالٍ حيقق األهداف التربوية املرجوة 

هدفت إىل التعرف على أثر استخدام تقنية دراسة  )م ٢٠٠٨ (جرى الراضي  كما أ       
 لاملعامل االفتراضية على حتصيل طالب الصف الثالث ثانوي قسم العلوم الطبيعية يف الفص

ـ ( األول والثاين والثالث  ابات االتزان الكيميائي ، احملاليل املوصلة للتيار الكهربائي ، حس
استخدام الباحث املنهج شـبه  و، يف منطقة القصيم التعليمية ) د متعلقة باحلموض والقواع

طالباً مت تدريسهم ) ٤٣( اوعددهمن جمموعتني جتريبية عينة الدراسة وتكونت ، التجرييب 
طالباً مت تدريسهم باسـتخدام  )  ٤٢( ملعامل االفتراضية وضابطة وعددهاباستخدام تقنية ا
 .املعامل التقليدية 
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كأداة لدراسته ، يتكون  صيلياً موضوعياً من إعداده اختباراً حت استخدام الباحثو
، اصة باملوضوعات اخلاصة بالتجربـة  فقرة وفق أهداف حددها الباحث ، خ)  ٢٠( من 

 :خلصت الدراسة إىل النتائج التالية 

بني متوسطي درجات التطبيق القبلـي   ٠.٠٥يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 
 .التجريبية لصاحل التطبيق البعدي ار التحصيلي لدى اموعةدي لالختبوالتطبيق البع

بني متوسطي حتصيل اموعة التجريبية  ٠.٠٥يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 
بار التحصيلي بعـد تطبيـق   ومتوسط حتصيل اموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لالخت

 .  لصاحل اموعة التجريبيةوذلك التجربة 

دراسة هدفت إىل التعرف علـى أثـر اسـتخدام    ) م٢٠٠٩(كما أجرى الشهري       
املختربات االفتراضية يف إكساب مهارات التجارب املعملية يف مقرر األحيـاء لطـالب   

واستخدم بطاقة ، ستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب ا، الصف الثالث ثانوي مبدينة جدة 
ضابطة وجمموعة جتريبية ، نت عينة الدراسة من جمموعتني وتكو، مالحظة كأداة للدراسة 

وخلصت نتائج الدراسة إىل وجود فـروق ذات داللـه    ،طالباً  )٣٤(كل منها عددها 
بني املتوسطات احلسابية لدرجات الطالب قبل استخدام ) ٠.٠٥(إحصائية عند مستوى 

احلاسب واملختـربات  تطبيقات احلاسب واملختربات االفتراضية وبعد استخدام تطبيقات 
  . االفتراضية لصاحل درجات الطالب بعد استخدام احلاسب واملختربات االفتراضية 

دراسة هدفت إىل تطوير مقياس للتقيم السـهل  ) Ozden , 2010(وأجرى أوزدين       
والـيت  بتركيا والسريع لربجميات املخترب االفتراضي يف مقررات الفيزياء يف مدينة اسطنبول 

،  آثار الربامج على التعليم وال سيما من حيث سهولة االستخدام واالستفادة منها حتقق يف
، فقرة )٧٩(تقييم املكون من واستخدم اختبار مقياس ال، اتبع الباحث املنهج شبه التجرييب 

معلم وجمموعـة ضـابطة   ) ٢٥(ية جمموعة جتريب، وتكونت عينة الدراسة من جمموعتني 
راسة أن مقياس التقييم الذي وضع يف هذه الدراسة ميكن يكون وأظهرت نتائج الد، )٢٤(
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مبثابة دليل يف اختيار برامج املخترب االفتراضي واليت تكون مناسبة للمعلمني واملؤسسـات  
  . التعليمية األخرى الذين يرغبون يف استخدام الربجميات االفتراضية

على واقـع ومتطلبـات    دراسة هدفت إىل التعرف) م ٢٠١١(كما أجرى البلطان       
استخدام املختربات االفتراضية يف تدريس العلوم باملرحلة الثانويـة يف اململكـة العربيـة    

تمد علـى االسـتبانة كـأداة    استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي وأع، السعودية 
يف ما يتعلـق  ، مشرفا تربويا ) ٦٧(ومعلم ) ٣٢٥(وتكونت عينة الدراسة من ، للدراسة

%) ٣٧(توفر خمتربات العلوم االفتراضية تقريباً بنسبة  االستخدام كشفت النتائج عناقع بو
من املدارس الثانوية يف اململكة بينما تتوفر برجميات احملاكاة االفتراضية للتجارب العلميـة  

 %)٣٨( وأن باإلنترنتمن املدارس الثانوية مرتبطة %) ٦٤(كما أن%)  ٢٠(تقريباً بنسبة
تطلبات االستخدام ما يتعلق مب يفو، امل التقليدية االفتراضية مدجمة ضمن املعمن املختربات 
هناك متطلب واحد مهم بدرجة كبرية وهو توفر جهاز عرض البيانات ،  أظهرت النتائج

بينما هناك متطلبان بدرجة متوسطة ومها قدرة املعلـم علـى   ، مرتبط باملخترب االفتراضي 
علمي لعلوم بتقنيات الواقع االفتراضي ووجود برامج تدريبية ملدمج األساليب احلديثة لتعلم ا

  .متطلب) ٢١(العلوم من أصل 

دراسة هـدفت إىل تـأثري خمتـرب    ) Tatli & Ayas , 2013(واياس وأجرى تاتلي        
يف الكيمياء االفتراضي على التحصيل العلمي لطالب الصف التاسع يف مدينة طروبـزان  

 ،اختباراً حتصـيلياً   انواستخدم الباحث، املنهج الشبه التجرييب  انواستخدم الباحث، تركيا 
) ٤٥(يف كل من مهـا  و ضابطة جمموعة جتريبية ، وتكونت عينة الدراسة من جمموعتني 

وخلصت نتائج هذه الدراسة بأن املخترب االفتراضي له نفس فاعلية املخترب احلقيقي ، طالباً 
رف على املعدات املختربية والقيام بإجراء التجارب سواء من حيث قدرة الطالب على التع

م بشكل عـام والكيميـاء   األمهية الكربى يف جمال التعلي ختربية والتطبيقات املختربية هلاامل
  .بشكل خاص
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من حيث الصعوبة الدراسات ذات العالقة باملخترب احلقيقي  :القسم األول * 
  : يف تدريس العلوموقات والواقع واملع

الدراسات يف هذا اجلزء على واقع استخدام املختـربات املدرسـية   بعض ركزت    – ١
واتفقت مجيعها على تدين استخدام املختربات يف تدريس العلوم ومنـها دراسـة   

ومصطفى  وجوكان) م٢٠٠٣(و العرتي ) م٢٠٠١(و الزهراين ) م١٩٩٩(عدوان 
Gokan & Mustafa )ا وا،  )م٢٠١١لبعض اآلخر تتشابه مع الدراسة احلالية بأ

تواجه بعض الصعوبات واملعيقات اليت حتد من استخدام املختربات بشكل فعـال  
و ،)  م٢٠٠٩(واحلقباين ) م٢٠٠٧(و املنتشري ) م٢٠٠١(ومنها دراسة القميزي 

) م٢٠٠٩(وهناك دراسة الزهراين ) م٢٠١٣( Ibe واييب،  )م٢٠١٢( Belayبيلي 
وختتلف الدراسة احلالية عن بقية الدراسات يف أـا  ،  الواقع واملعيقات مجعت بني

ومعيقـات  لفعال للمختربات احلقيقية دف إىل التعرف على مطالب االستخدام ا
  . استخدامها 

اتفقت مجيع الدراسات السابقة على استخدام املنهج الوصفي وهو ما يتفق مـع     – ٢
بأـا   Gokan & Mustafaومصطفى جوكان  وختتلف دراسة، الدراسة احلالية 

  . استخدمت املنهج الشبه جترييب 

و ) م٢٠٠١(و الزهـراين  ) م١٩٩٩(تتشابه الدراسة احلالية مع دراسة عـدوان     – ٣
الزهـراين  و) م٢٠٠٧(و املنتشـري  ) م٢٠٠٣(ي و العـرت ) م٢٠٠١(القميزي 

ـ ) م٢٠١٣( Ibeواييب ، ) م٢٠١٢( Belayو بيلي ) م٢٠٠٩( ا تسـتخدم  يف أ
الـيت  ) م٢٠٠٩(احلقبـاين  دراسـة   اختلفت معبينما . االستبانة كأداة للدراسة 
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 Gokan & Mustafaومصـطفى   جوكان ودراسة، بطاقة مالحظة استخدمت 
  . استخدمت اختبار جلمع البيانات اليت  )م٢٠١١(

تتشـابه دراسـة القميـزي    ، يف ما يتعلق بالعينة اليت طبقت عليها الدراسـات     – ٤
مع ) م٢٠٠٩(و الزهراين ) م٢٠٠٧(و املنتشري ) م٢٠٠٣(و العرتي ) م٢٠٠١(

بينما طبقت دراسة الزهـراين  ، الدراسة احلالية بأا تطبق على املعلمني واملشرفني 
على ) م٢٠١٣( Ibeواييب  )م١٩٩٩(و عدوان ) م٢٠٠٩(و احلقباين ) م٢٠٠١(

) م٢٠١١( Gokan & Mustafaمصطفى و بينما طبقت دراسة جوكان، املعلمني 
  .على الطالب) م٢٠١٢( Belayو بيلي 

من حيث امهية  الدراسات ذات العالقة باملخترب االفتراضي: القسم الثاين  * 
  :  يف تدريس العلوماالفتراضي  وواقع املخترب

ركزت معظم الدراسات يف هذا اجلزء على معرفة أثر أو فاعلية استخدام املختـرب     -١
و ) م٢٠٠٤(ارنة باملخترب احلقيقي ومنها دراسة الشناق وآخـرون  االفتراضي باملق

والشـهري  ) م٢٠٠٨(والراضـي  ) م٢٠٠٨(واحملمـدي  ) م٢٠٠٦(السكجي 
ــن) م٢٠٠٩( ــاس ) م٢٠١٠( Ozden وأوزدي ــاتلي واي  Tatli & Ayasو ت
بينمـا  ، وتتشابه مع الدراسة احلالية يف استخدام املخترب االفتراضـي  ) م٢٠١٣(

مع الدراسة احلالية إىل التعرف علـى مطالـب   ) م٢٠١١(البلطان تتشابه دراسة 
وختتلف الدراسة احلالية عن بقية الدراسات يف أا ، استخدام املختربات االفتراضية 

  .استخدام املختربات االفتراضية معيقاتمطالب ودف للتعرف على 

التجـرييب  لشبه ايف ما يتعلق باملنهج املستخدم بعض الدراسات استخدمت املنهج   -٢
) م٢٠٠٨(واحملمدي ) م٢٠٠٦(و السكجي ) م٢٠٠٤(كدراسة الشناق وآخرون 

و تاتلي ) م٢٠١٠( Ozden  وأوزدين) م٢٠٠٩(والشهري ) م٢٠٠٨(والراضي 
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وتتشابه الدراسة احلالية مع دراسة البلطـان  ، ) م٢٠١٣( Tatli & Ayasواياس 
  . يف أا استخدمت املنهج الوصفي ) م٢٠١١(

، يف أا استخدمت االستبانة ) م٢٠١١(اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة البلطان   -٣
و ) م٢٠٠٤(كان االختبار هو األداة املستخدمة يف دراسة الشناق وآخرون بينما 

 Ozden وأوزدين) م٢٠٠٨(والراضي ) م٢٠٠٨(واحملمدي ) م٢٠٠٦(السكجي 
ـ ) م٢٠١٣( Tatli & Ayasو تاتلي واياس  ) م٢٠١٠( ا دراسـات شـبه   كو

  ) . م٢٠٠٩(أما املالحظة فقد استخدمت يف دراسة الشهري ، جتريبية

بأـا   بعض الدراساتفقد اتفقت ، اليت طبق عليها الدراسات يف ما يتعلق بالعينة   -٤
على املرحلة ) م٢٠٠٤(فقد طبقت دراسة الشناق وآخرون ، طبقت على الطالب 

) م٢٠٠٨(احملمـدي  و ) م٢٠٠٦(ي دراسة السـكج يف حني تتشابه ، اجلامعية 
 Tatli & Ayasو تـاتلي وايـاس    )م٢٠٠٩(والشـهري  ) م٢٠٠٨(والراضي 

وختتلف دراسة ،مع الدراسة احلالية يف أا تطبق على املرحلة الثانوية  ) م٢٠١٣(
 ، عن الدراسة احلالية بأا تطبق على معلمي الفيزياء) م٢٠١٠( Ozdenأوزدين 
، وليس على الطـالب   على معلمي ومشريف الكيمياءطبقت  احلاليةالدراسة  بينما

على أا تطبق على املعلمـني  ) م٢٠١١(واتفقت هذه الدراسة مع دراسة البلطان 
   . واملشرفني يف املرحلة الثانوية 

ومن خالل إطالع الباحث على هذا النوع من الدراسات اخلاصة بالقسـم األول  
واملعاجلة االحصـائية واملنـهج   يف إعداد أداة الدراسة الثاين استفاد الباحث منها القسم و

وكـذلك   واالفتراضـي  وحصر أهم مطالب ومعوقات املخترب احلقيقيالعلمي للدراسة 
    .االستفادة منها يف مناقشة النتائج
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  .منهج الدراسة : أوالً 
  .مجتمع الدراسة: ثانياً 
  .عينة الدراسة: ثالثاً 
  .أداة الدراسة: رابعاً

  .اإلحصائي  صدقال: خامساً 
  . الدراسة ثبات أداة : سادساً 
  إجراءات تطبيق الدراسة: سابعاً 
  .األساليب اإلحصائية : ثامناً 
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وحتديد ، الدراسة  يف هذا الفصل مت حتديد منهج الدراسة املناسب، وصف جمتمع
حتديد  والثبات لألداة املستخدمة، وأخرياًوكيفية بناؤها وطريقة التأكد من الصدق ، ا أدا
  .ألساليب اإلحصائية اليت مت استخدامهاا

 

بناء على مشكلة الدراسة وتساؤالا فإن املنهج املالئم للدراسة احلالية هو املنهج 
هرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفاً الوصفي حيث يعتمد على دراسة الظا

دقيقاً، ويعرب عنها تعبرياً كيفياً أو كمياً، فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ويبني 
كما أن  ،أو حجمها خصائصها، بينما التعبري الكمي يعطينا وصفاً رقمياً ملقدار الظاهرة

ميضي إىل ما هو أبعد من ذلك ألنه  لى مجع البيانات وتبويبها وإمناهذا املنهج ال يقتصر ع
  .)١٩١ص ، م ٢٠١٠(العساف . قدراً من التفسري هلذه البياناتيتضمن 

  :ويف الدراسة احلالية استخدم الباحث نوعان من املنهج الوصفي على النحو التايل

املنهج الوصفي املسحي ملعرفة مطالب ومعوقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي  -
 . وفق منهج الكيمياء يف املرحلة الثانوية مبكة املكرمةواالفتراضي 

املنهج الوصفي املقارن ، للمقارنة بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حسب  -
  . )سنوات اخلدمة –املؤهل العلمي  –العمل احلايل (متغريات 

 

، ومجيع  يني ملادة الكيمياءتكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع املشرفني التربو
حسب اإلحصائية  افرد) ١٧١(والبالغ عددهم يف مدينة مكة املكرمة لكيمياء معلمي ا

) ٧(بواقع وذلك ،  هـ١٤٣٤/١٤٣٥للعام الدراسي باملدينة الواردة من إدارة التعليم 
  .معلم كيمياء) ١٦٤(و ملادة الكيمياء،  نيتربوي نيمشرف
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ملادة  نيتربويني مشرف) ٧(تكون جمتمع الدراسة من  ،) ١(كما يبني اجلدول رقم 
  %).٩٦(معلم كيمياء تقريباً بنسبة ) ١٦٤(و،  %)٤(الكيمياء تقريباً بنسبة 

وصف جمتمع الدراسة من مشريف ومعلمي مادة الكيمياء من حيث العدد ): ١(جدول رقم 
   والنسبة املئوية

  %  العدد  طبيعة العمل

  ٤.٠٩  ٧  مشرف تربوي ملادة الكيمياء

  ٩٥.٩١  ١٦٤  معلم كيمياء

  ١٠٠  ١٧١  اموع

  : والشكل التايل يبني أعداد أفراد جمتمع الدراسة حسب طبيعة العمل ونسبهم املئوية 

٠
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠

١٠٠
١٢٠
١٤٠
١٦٠
١٨٠

  %  العدد

 مشرف تربوي لمادة الكیمیاء

 معلم كیمیاء

  
  هم املئويةونسب جمتمع الدراسة عدد افرادلتوضيحي رسم بياين ): ٥(شكل رقم 

 
ويعترب هذا العدد مناسب ألن ،  فردا١٧١ن عدد افراد جمتمع الدراسة كان مبا أ

بل مت التطبيق على كامل   مل يلجأ الباحث إىل أسلوب العينات،، يكون عينة الدراسة 
. من إمجايل حجم اتمع%) ٩٦.٤٩(استبيان، بواقع ) ١٦٥(أفراد اتمع، ومت استعادة 
  .سب متغريات الدراسةاسة حوفيما يلي وصفا تمع الدر
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) ٧(تكون جمتمع الدراسة يف الدراسة احلالية من  ، )٢(اجلدول رقم  يبنيكما 
معلم كيمياء تقريباً بنسبة ) ١٥٨(، و %)٤(ملادة الكيمياء تقريباً بنسبة  نيتربوي نيمشرف

)٩٦.(%  

  .العمل احلايل من حيث العدد والنسبة املئوية وصف جمتمع الدراسة حسب): ٢(جدول رقم 

  %  العدد  العمل احلايل

 ٤.٢٤ ٧  مشرف تربوي ملادة الكيمياء

 ٩٥.٧٦ ١٥٨  معلم كيمياء

 ١٠٠ ١٦٥  اموع

  . والشكل التايل يبني أعداد أفراد جمتمع الدراسة حسب العمل احلايل ونسبهم املئوية 
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  .ونسبهم املئوية جمتمع الدراسة حسب العمل احلايل عدد افرادل توضيحي رسم بياين): ٦( شكل رقم
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بسبب وجود فرد واحد فقط حاصل على ) ٣(كما هو واضح يف اجلدول رقم 

ري، حتت املؤهل العلمي دكتوراه، مت دجمه مع فئة احلاصلني على املؤهل العلمي ماجست
مسمى دراسات عليا، وذلك لسهولة التحليل اإلحصائي الحقا عند املقارنة حسب املؤهل 

  .العلمي
  وصف جمتمع الدراسة حسب املؤهل العلمي من حيث العدد والنسبة املئوية):  ٣(جدول رقم 

 % العدد املؤهل العلمي

 ٠.٦١ ١ دكتوراه
 ٧.٢٧ ١٢ ماجستري

 ٧٩.٣٩ ١٣١ بكالوريوس مع إعداد تربوي
 ١٢.٧٣ ٢١ بكالوريوس بدون إعداد تربوي

 ١٠٠ ١٦٥ اموع

  .والشكل التايل يبني أعداد أفراد جمتمع الدراسة حسب املؤهل العلمي ونسبهم املئوية
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  ية ونسبهم املئوحسب املؤهل العلمي  جمتمع الدراسة لعدد أفرادتوضيحي رسم بياين ): ٧(شكل رقم 
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فردا من ) ١٣(تكون جمتمع الدراسة من ) ٤(يف اجلدول رقم موضح كما هو 
) ١٣١(، و %) ٨(تقريباً بنسبة ) دكتوراه –ماجستري (املؤهل العلمي دراسات عليا 

بكالوريوس بدون إعداد ) ٢١(، و %)٧٩(بكالوريوس مع إعداد تربوي تقريباً بنسبة 
  %).١٣(تربوي تقريباً بنسبة 

وصف جمتمع الدراسة حسب املؤهل العلمي بعد الدمج من حيث العدد ): ٤(جدول رقم 
  .والنسبة املئوية

 % العدد املؤهل العلمي

 ٧.٨٨ ١٣ دراسات عليا

 ٧٩.٣٩ ١٣١ بكالوريوس مع إعداد تربوي

 ١٢.٧٣ ٢١ بكالوريوس بدون إعداد تربوي

 ١٠٠ ١٦٥ اموع

سة حسب املؤهل العلمي بعد الدمج والشكل التايل يبني أعداد أفراد جمتمع الدرا
  . ونسبهم املئوية 
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جمتمع الدراسة حسب املؤهل العلمي بعد  لعدد أفراد توضيحي رسم بياين): ٨(شكل رقم 

  .ونسبهم املئوية  الدمج
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معلمني فقط ذوي سنوات ) ٣(وبسبب وجود ) ٥(كما هو موضح باجلدول رقم 

 ١٥أقل من إىل   ٥سنوات، مت دجمهم مع فئة ذوي سنوات اخلربة من  ٥اخلدمة أقل من 
سنة، وذلك لسهولة التحليل اإلحصائي الحقا عند املقارنة  ١٥سنة، حتت مسمى أقل من 
  .حسب سنوات اخلدمة

  والنسبة املئوية مة من حيث العددوصف جمتمع الدراسة حسب سنوات اخلد): ٥(جدول رقم 

 % العدد سنوات اخلدمة

 ١.٨٢ ٣ سنوات ٥أقل من 

 ٥٠.٩١ ٨٤ سنة ١٥أقل من  إىل ٥من 
 ٤٧.٢٧ ٧٨ سنة فأكثر ١٥من 

 ١٠٠ ١٦٥ اموع

  . والشكل التايل يبني أعداد أفراد جمتمع الدراسة حسب سنوات اخلدمة ونسبهم املئوية
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 بكالوریوس بدون إعداد تربوي

  
   حسب سنوات اخلدمة لعدد أفراد جمتمع الدراسة توضيحيرسم بياين ): ٩(شكل رقم 

  . ونسبهم املئوية
فردا من ) ٨٧(تكون جمتمع الدراسة من ) ٦(كما هو موضح باجلدول رقم 

فردا من سنوات اخلربة من ) ٧٨(، و %)٥٣(سنة تقريباً بنسبة  ١٥سنوات اخلربة أقل من 
  %).٤٧(سنة فأكثر تقريباً بنسبة  ١٥
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وصف جمتمع الدراسة حسب سنوات اخلدمة بعد الدمج من حيث العدد ): ٦(جدول رقم 
  والنسبة املئوية

 % العدد سنوات اخلدمة

 ٥٢.٧٣ ٨٧ سنة ١٥أقل من  

 ٤٧.٢٧ ٧٨ سنة فأكثر ١٥من 

 ١٠٠ ١٦٥ اموع

هم والشكل التايل يبني أعداد أفراد جمتمع الدراسة حسب سنوات اخلدمة بعد الدمج ونسب
  . املئوية 
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جمتمع الدراسة حسب سنوات اخلدمة بعد لعدد أفراد رسم بياين توضيحي ): ١٠(شكل رقم 
  .الدمج ونسبهم املئوية 

 

من أكثر  ، حيث أن االستبانة لدراسة احلاليةكأداة ل استخدم الباحث االستبانة
يف  الية، ومت حتديد أهداف االستبانةداما واألكثر مالئمة للدراسة احلأدوات البحث استخ

معرفة مطالب ومعوقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي واالفتراضي وفق منهج 
  .الكيمياء يف املرحلة الثانوية مبكة املكرمة
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  : وقد قام الباحث بتطوير األداة وفق ما يلي 

حيث مت االستعانة بعدد و، دبيات املتعلقة ذه الدراسة قام الباحث مبراجعة األ: أوالً 
  : من االستبانات املشاة من دراسات سابقة وهي 

دراسة الزهراين و) م ٢٠٠٧( دراسة املنتشريو) م  ١٩٩٩(دراسة عدوان    – ١
واليت تناولت واقع وصعوبات استخدام  )م٢٠١١(دراسة البلطان و )م٢٠٠٩(

  .اضي يف تدريس العلوم املخترب احلقيقي واالفتر

ت االستبانة يف صورا حيث تكون )١(األولية ملحق رقم  اصوراالستبانة يف : ثانياً 
  : األولية من جزأين  

املؤهل  –العمل احلايل : (املعلومات الشخصية عن جمتمع الدراسة من حيث: اجلزء األول
  ).سنوات اخلدمة –العلمي 

  :التايلفقرة وعلى النحو ) ٤٥(من حماور مكون ) ٤(يتضمن هذا اجلزء : اجلزء الثاين

مطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور، : احملور األول •
  فقرة) ١١(وتكون من 

مطالب االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منـهج الكيميـاء   : احملور الثاين •
  فقرة) ١١(املطور، وتكون من 

معوقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منـهج الكيميـاء   : الثاحملور الث •
 فقرة ) ١١(املطور، وتكون من 

معوقات االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منـهج الكيميـاء   : احملور الرابع •
 فقرة) ١٢(املطور، وتكون من 
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من ) ٢( ملحق رقم بأمساء احملكمني قائمةعرضت األداة يف صورا األولية على : ثالثاً 
وذلك للتأكـد مـن   ، ذوي االختصاص واخلربة من جامعات سعودية وأخرى أردنية 

  . وانتمائها للمحاور وسالمة الصياغة اللغوية  عبارات االستبانةمناسبة 

بناًء على آراء احملكمني حول مدى مناسبة االستبانة ألهداف الدراسـة،  ووفقـاً   
وحذف بعض العبـارات   ، ل صياغة بعض الفقرات لغوياًلتوجيهام ومقترحام مت تعدي
عبـارات  )  ٤ (وعلى مستوى احملور األول قد مت تعديل ،وأضافه بعض العبارات املناسبة 

املواد يف املخترب  –األجهزة  –توفر كافة املستلزمات العلمية األدوات ( وهي تعديل العبارة
وجود غرفـة خمصصـة   (وتعديل العبارة )  توافر كافة األدوات العلمية يف املخترب( إىل ) 

وجود غرفة خمصصة ومهيئة حلفـظ املـواد   (إىل ) حلفظ وختزين املواد واألجهزة الالزمة 
البـالطو   –توافر أدوات الوقاية املعملية النظارات ( وتعديل العبارة ) واألجهزة الكيميائية 

قفازات  –البالطو  –النظارات  توافر أدوات الوقاية املعملية(إىل ) بعدد كاف يف املخترب 
وجود حصص ثابته باجلـدول  (وتعديل العبارة ) األحذية الواقية بعدد كاف يف املخترب –

وجود حصص خمصصة للجانب العملـي  (إىل ) املدرسي خمصصة للجانب العملي للمقرر 
شكل توفر املياه وأنابيب الغاز ب( ومت حذف عبارتني وهي ) للمقرر يف خطة توزيع املنهج 

ختصيص جزء من درجات املادة (و العبارة ) مستمر مما يساعد على إجراء التجارب العلمية
توافر كافـة املـواد   (فقرات وهي إضافة الفقرة )  ٣(ومت إضافة )  لتقومي اجلانب العملي
إعطـاء الطـالب   (و ) وجود وية وإضاءة جيدة يف املختـرب (و ) الكيميائية يف املخترب
 ) ٣ (وعلى مستوى احملور الثاين قد مت تعـديل )  عن اإلسعافات األولية واملعلمني دورات

توفر قائمة مبواقع االنترنت اليت تقدم جتارب علمية افتراضية لـدى  (عبارات وهي العبارة 
) توافر قائمة مبواقع االنترنت اليت تقدم جتـارب علميـة افتراضـية   (إىل ) معلم الكيمياء 

سرعة (إىل ) للتركيب والصيانة تابعة إلدارة التربية والتعليموجود كوادر مؤهلة (والعبارة 
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تدريب الطالب على طرق (والعبارة ) جتاوب كوادر التركيب والصيانة يف حالة االستعداد
تدريب الطالب على استخدام احلاسـب  (إىل ) استخدام املخترب االفتراضي داخل املدرسة

وقد ،  ) ربط املخترب بشبكة االنترنت( وقد مت حذف عبارة واحدة وهي ، ) بصورة فعالة
، ) حتديث برجميات احملاكاة بشكل دوري ملسايرة التطور الـتقين (مت أضافة عبارة واحدة 

قلة توفر مصادر املـاء  (عبارات وهي العبارة ) ٥(وبالنسبة للمحور الثالث فقد مت تعديل 
 –الغـاز   –يث املـاء  ضعف التجهيز املتكامل للمختربات من ح(إىل ) والكهرباء والغاز

نـدرة تـوافر وسـائل    (إىل ) ندرة وسائل السالمة العامة يف املخترب (والعبارة ) الكهرباء
ضـعف  (إىل ) عدم توفر التدريب الكايف أثناء اخلدمة (والعبارة ) السالمة العامة يف املخترب

اسية يف املناهج كثافة املقررات الدر(والعبارة ) التدريب على استخدام املخترب أثناء اخلدمة
بعـد املختـرب عـن    (والعبارة ) كثافة التجارب املعملية يف املناهج املطورة (إىل ) املطورة

ضـعف مقـدرة   (إىل ) الفصول مما يؤدي إىل الفوضى يف املدرسة أثناء االنتقال للمخترب 
وقد مت إضافة عبارة واحدة وهي ) بعض معلمي الكيمياء على ضبط الطالب داخل املخترب

وعلى مستوى احملور الرابع مت ) عف توافر األدوات واملواد إلجراء التجارب الكيميائيةض(
نقص أجهزة العرض الالزمة إلجراء التجـارب  (عبارات وهي  تعديل العبارة  )٤(تعديل 

نقص التقنيـة  (إىل ) جهاز عرض البيانات –العلمية االفتراضية مثل أجهزة احلاسب اآليل 
جهـاز عـرض    –رب العلمية االفتراضية مثل أجهزة احلاسب اآليل الالزمة إلجراء التجا

عدم قناعة بعض معلمي الكيميـاء يف التعامـل مـع    (والعبارة ) خط انترنت –البيانات 
ضعف قناعة بعض معلمي الكيميـاء بأمهيـة املختـرب    (إىل ) تكنولوجيا التعليم احلديث 

إىل ) ويني بأمهية املخترب االفتراضـي  عدم قناعة بعض املشرفني الترب(والعبارة ) االفتراضي
عـدم تـوفر   (والعبارة ) ضعف قناعة بعض املشرفني التربويني بأمهية املخترب االفتراضي (

غياب الصيانة الدورية والـدعم الفـين   (إىل ) الصيانة والدعم الفين للمختربات االفتراضية
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املخصصة للنشـاط   قلة عدد احلصص( ومت حذف عبارة واحده ) للمختربات االفتراضية 
) عدم توافر برجميات تفاعلية باللغـة العربيـة   (ومت أضافة عبارتني وهي العبارة ) العملي 

، ) ضعف قدرة املعلم مواكبة التطور يف استخدام األجهزة احلديثة يف التدريس (والعبارة 
) ٣(حماور ملحق رقـم  ) ٤(عبارة موزعة على ) ٤٨(ليصبح عدد الفقرات يف االستبانة 

  .االستبانة يف صورا النهائية 

،  إىل املعلمني واملشرفني )٣(ملحق رقم يف صورا النهائية وجهت االستبانة :  رابعاً
  : منها واليت وزعت على جمتمع الدراسة األجزاء التالية  استبانةحيث اشتملت كل 

ات إرشاد - ملشرفني وتبني هلم غرض الدراسةتطلب تعاون املعلمني وارسالة    - ١
  .ألفراد اتمع لتوجيههم يف اإلجابة على االستبانة بصورة صحيحة 

العمل ( عن املعلم واملشرف واليت تساعد يف غرض الدراسة معلومات شخصية   - ٢
  ). سنوات اخلدمة  –املؤهل العلمي  –احلايل 

قائمة ببعض املطالب واملعيقات لالستخدام الفعال للمخترب احلقيقي واالفتراضي   - ٣
فقرة وزعت على ) ٤٨(و يشمل ، اء املطور يف املرحلة الثانوية ق منهج الكيميوف
  :حماور، وكل حمور يندرج حتته عدد من الفقرات كالتايل) ٤(

مطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور، : احملور األول •
  فقرة) ١٢(وتكون من 

لفعال للمخترب االفتراضي وفق منـهج الكيميـاء   مطالب االستخدام ا: احملور الثاين •
  فقرة) ١١(املطور، وتكون من 

معوقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منـهج الكيميـاء   : احملور الثالث •
 فقرة ) ١٢(املطور، وتكون من 



- ٧٧ - 

معوقات االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منـهج الكيميـاء   : احملور الرابع •
  فقرة) ١٣(ون من املطور، وتك

وقد مت توزيع االستبانة على جمتمع الدراسة يف الفصل الدراسي األول من العام 
  . هـ  ١٤٣٥ - هـ ١٤٣٤

  :كما مت التأكد من الصدق والثبات على النحو التايل

 

األوىل قبل التطبيق ومتثلـت يف صـدق   : مت التأكد من صدق االستبيان بطريقتني
  .نية بعد التطبيق  ومتثلت يف صدق االتساق الداخلياحملكمني، والثا

 

شـرف علـى   نة وبناء عباراا، وعرضها علـى امل بعد االنتهاء من إعداد االستبا
) ١(ملحق رقـم  فقرة ) ٤٥(حيث تكونت من ، يف صورا األولية   عرضهامث، الرسالة

ن السادة أعضاء هيئة التدريس على جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص واخلربة  م
 ومت توجيه األداة ، أخرى سعودية وأردنية  ومن جامعات بكلية التربية جامعة أم القرى،

)  ١٧( للمحكمني موضحا به مشكلة وأهداف الدراسة وتساؤالا، و بلغ عدد احملكمني 
 ،العمل العلمية والتخصص وجهة  رتبةيوضح أمساء احملكمني وال )٢(ملحق رقم ، حمكما 

ذلك للتأكد من درجة مناسبة العبارة، ووضوحها، وانتمائها للمحور وسالمة الصياغة  و
  . نظر يف تدرج املقياس ومدى مالءمته اللغوية، وكذلك ال

 
مت التأكد إحصائيا من صدق أداة الدراسة وذلك من خـالل حسـاب صـدق    

عن مدى التناسق املوجود بني العبارات املوجـودة   االتساق الداخلي ، وهو يعطي صورة
ومت التأكد من . داخل نفس احملور ، ومدى اتساق هذه العبارات مع احملور الذي تنتمي إليه
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توافر صدق االتساق الداخلي عن طريق حساب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة مع 
  :النتائج كالتايلالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة، وكانت 

   
 احملور الرابع احملور الثالث  احملور الثاين احملور األول

 االرتباط  م االرتباط  م االرتباط  م االرتباط  م
٠.٧٤  ١ ٠.٦١  ١ ٠.٨١  ١ ٠.٧٧  ١ 
٠.٧٩  ٢ ٠.٦٣  ٢ ٠.٨٣  ٢ ٠.٧٥  ٢ 
٠.٦٠  ٣ ٠.٧٣  ٣ ٠.٧٩  ٣ ٠.٦٦  ٣ 
٠.٧٤  ٤  ٠.٦٦  ٤ ٠.٧٣  ٤ ٠.٧٩  ٤ 
٠.٦٠  ٥ ٠.٦٦  ٥ ٠.٦٢  ٥ ٠.٨٣  ٥ 
٠.٧٤  ٦ ٠.٧٤  ٦ ٠.٨٢  ٦ ٠.٦٧  ٦ 
٠.٧٧  ٧ ٠.٦٨  ٧ ٠.٨٢  ٧ ٠.٧٧  ٧ 
٠.٧٤  ٨ ٠.٦٨  ٨ ٠.٧٩  ٨ ٠.٦٨  ٨ 
٠.٧٩  ٩ ٠.٦٦  ٩  ٠.٥٠  ٩  ٠.٦٨  ٩  
٠.٧٦  ١٠ ٠.٦٢  ١٠  ٠.٧٣  ١٠  ٠.٧٣  ١٠  
٠.٧٩  ١١  ٠.٧٠  ١١  ٠.٧٩  ١١  ٠.٧١  ١١  
٠.٧٢  ١٢  ٠.٧٨  ١٢      ٠.٧٦  ١٢  
            ٠.٧٨  ١٣  

  الرتباط بني درجة كل عبارة مع درجة احملور الذي تنتمي اليهمعامالت ا): ٧(جدول رقم 
  . يف حالة درجة التحقق

مجيع قيم معامالت االرتباط موجبة يبني أن السابق ) ٧(هو موضح يف اجلدول رقم  كما
ومجيعها ذات داللة إحصائية مما يشري إىل ) ٠.٨٣إىل  ٠.٥٠(ومرتفعة وتراوحت من 

  .دالة إحصائيا باحملور الذي تنتمي إليه ارتباطيهات عالقة صدق املقياس وأن العبارات ذ
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  :طريقة الفا كرونباخ وكانت النتائج كالتايلمت التأكد من ثبات أداة الدراسة باستخدام  

 

  قيمة كرونباخ الفا  احملاور
  ٠.٩١  األول
  ٠.٩٣  الثاين
  ٠.٨٧  الثالث
  ٠.٨٤  الرابع
  ٠.٩٤  س ككلاملقيا

  معامالت كرونباخ الفا للمحاور األربعة والدرجة الكلية لألداة): ٨(جدول رقم 

مجيع قيم كرونباخ الفا مرتفعة السابق كانت ) ٨(وكما هو واضح من اجلدول    
للمقياس ككل وهذا ) ٠.٩٤(للمحاور األربعة وبلغ ) ٠.٩١ إىل ٠.٨٤(وتراوحت من 

  . وثبات األداة ككل ترب قيم الثبات مقبولة جلميع احملاور حيث تع، مؤشر على ثبات األداة 

  :فئات االستجابة 

  :ثالثي أمام كل عبارة كالتايلالقياس املاستخدم الباحث 

  
  م

  
  العبارة

  بدرجةمعيق / مطلب 
  كبرية
٣  

  متوسطة
٢  

  ضعيفة
١  

        توافر كافة األدوات العلمية يف املخترب  ١
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معتمداً على مدى املقياس ، فئات املدى للمطالب واملعيقات لكل عبارة  مت حساب   
ومن مث تقسيمه على احلد األعلى للمقياس ليحصل على أن ، ) ٢=  ١-٣(والذي يساوي 

  : أي متوسط 

  ." معيق بدرجة ضعيفة / مطلب " ميثل  ١.٦٦ إىل أقل من١من     -١

  " يق بدرجة متوسطة مع/ مطلب " ميثل  ٢.٣٣إىل أقل من  ١.٦٧من     -٢

  " معيق بدرجة كبرية / مطلب " ميثل  ٣ إىل ٢.٣٤من   -٣

  ٠.٦٦=  ٢/٣= عدد فئات االستجابة / مدى االستجابة = طول الفئة 
  االستجابة  املتوسط احلسايب

  ضعيفة  ١.٦٦ إىل أقل من ١من 
  توسطةم  ٢.٣٤ إىل أقل من ١.٦٧من  

  كبرية  ٣ إىل ٢.٣٤من        
  

 

قام الباحث بإعـداد  ، بعد اعتماد أداة الدراسة من قبل احملكمني واملشرف على الرسالة 
مت تطبيقهـا   - )٣(ملحق رقم  -خطاب وبعض التعليمات موجهة ألفراد جمتمع الدراسة 

  :هـ وفقاً للخطوات التالية  ١٤٣٥ -هـ  ١٤٣٤يف الفصل الدراسي األول من العام 
احلصول على خطاب موجه من مدير إدارة التخطيط والتطوير يف اإلدارة العامـة     - ١

للتربية والتعليم مبكة املكرمة لتزويد الباحث بأعداد مشريف مادة الكيمياء ملحـق  
  .١٤٥ ص) 4(رقم
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احلصول على خطاب موجه من مدير إدارة التخطيط والتطوير يف اإلدارة العامـة    -٢
كة املكرمة لتزويد الباحث بأعداد معلمي مادة الكيمياء ملحـق  للتربية والتعليم مب

  . ١٤٧ص ) ٥(رقم
احلصول على خطاب موجه من مدير إدارة اإلشراف التربوي موضح فيه عـدد    -٣

مشريف مادة الكيمياء يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبكة املكرمة  ملحق رقـم  
  . ١٤٩ ص) ٦(

مدير إدارة شؤون املعلمني موضح فيه عدد معلمي احلصول على خطاب موجه من   -٤
ص ) ٧(مادة الكيمياء يف اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبكة املكرمة  ملحق رقـم  

١٥١ .  
احلصول على خطاب من رئيس قسم املناهج وطرق التدريس موجه إىل عمـادة    -٥

كرمة للسماح بتطبيق أداة كلية التربية ملخاطبة اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبكة امل
  .١٥٣ص  )٨(البحث ملحق رقم 

احلصول على خطاب من عميد كلية التربية موجة ملدير عام التربية والتعليم مبدينة   -٦
ص ) ٩(ملحق رقـم  لتسهيل مهمة الطالب حنو تطبيق أداة الدراسة مكة املكرمة

١٥٥.  
عليم مبكة املكرمة ملكاتب من اإلدارة العامة للتربية والت احلصول على خطاب موجه  -٧

طبيق األداة علـى جمتمـع   تالتربية والتعليم يف مدينة مكة املكرمة بتسهيل مهمة 
  .١٥٧ص  )١٠(ملحق رقم الدراسة 

الربيـد   –املناولـة  ( توزيع االستبيانات على جمتمع الدراسة بعدة طرق منـها    -٨
  ) . الربيد الرمسي  –اإللكتروين 

نات الدراسة إىل احلاسب اآليل باستخدام برنـامج احلـزم   قام الباحث بإدخال بيا  -٩
  . بعد فحص أدوات الدراسة وترميزها ) SPSS(اإلحصائية يف العلوم االجتماعية 

أحد أعضاء هيئة التدريس املتخصصـني يف  ( استشار الباحث اللجنة اإلحصائية   -١٠
  . يف األساليب اليت مت استخدامها ) أساليب التحليل اإلحصائي 
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بعد االنتهاء من التحليل اإلحصائي مت عرض النتائج املستخرجة على املشرف على   -١١
  .  وعلى اللجنة اإلحصائية للتأكد من سالمة التحليل اإلحصائي ، الرسالة 

 
  :لإلجابة عن تساؤالت الدراسة مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية

  .ب املئوية لوصف جمتمع الدراسة بالنسبة للمعلومات الشخصيةالتكرارات والنس .١
املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري وذلك حلساب القيمة اليت يعطيها أفراد جمتمع  .٢

 ).احملور(الدراسة لكل عبارة أو جمموعة من العبارات 
للعينات املستقلة للمقارنة بني متوسطات استجابات جمتمع ) T-test(احتبار  .٣

 . سنوات اخلدمة –راسة حسب متغري العمل احلايل الد
 . اختبار ليفن للتأكد من جتانس التباين .٤
للمقارنة بني متوسطات ) ANOVA  - One Way(احتبار حتليل التباين األحادي  .٥

 .استجابات جمتمع الدراسة حسب متغري املؤهل العلمي
 .االتساق الداخلي للصدق  .٦
  .معامل الفا كرونباخ للثبات .٧
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  . نتائج السؤال األول 
  . نتائج السؤال الثاني 
  . نتائج السؤال الثالث 
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ها قام الباحث يف هذا الفصل باإلجابة على تساؤالت الدراسة، والوصول إىل نتائج

تفسري تلك النتائج من خالل أدبيات اإلطار النظري و ومن مث عرضها ومناقشتها
  : والدراسات السابقة على النحو التايل

  : عرض النتائج :  أوالً

ما أهم مطالب االستخدام الفعال للمختبر الحقيقي وفق : ألولؤال اــالس
منهج الكيمياء المطور في المرحلة الثانوية من وجهـة نظـر معلمـي    

  ومشرفي الكيمياء بمدينة مكة المكرمة؟
السؤال األول، مت استخدام بعض مقاييس اإلحصاء الوصفي واليت متثلت يف  إلجابة

ري لكل عبارة من عبارات احملور األول والذي يقيس املتوسط احلسايب واالحنراف املعيا
مطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية 

حساب املتوسط من وجهة نظر معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة، كذلك مت 
  :و التايلاحلسايب العام للمحور األول، وكانت النتائج على النح



- ٨٥ - 

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة):  ٩(جدول رقم 
  حول مطالب االستخدام  الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور
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 االحنراف  املتوسط 

 االستجابة
 املعياري احلسايب

 كبرية ٠.٥٨ ٢.٦٥ ١ .وجود وية وإضاءة جيدة يف املخترب  ١١
 كبرية ٠.٦١ ٢.٦١ ٢ .وجود  طفايات حريق سارية املفعول بإعداد كافية  ٦
 كبرية ٠.٧١ ٢.٥١ ٣ . وجود غرفة خمصصة ومهيئة حلفظ املواد واألجهزة الكيميائية  ٣
 كبرية ٠.٧١ ٢.٤٤ ٤ .كافة األدوات العلمية يف املخترب توافر  ١
 كبرية ٠.٧١ ٢.٤٣ ٥ . توافر كافة املواد الكيميائية يف املخترب  ٢
 كبرية ٠.٧١ ٢.٤٢ ٦ .وجود حصص خمصصة للجانب العملي للمقرر يف خطة توزيع املنهج  ٨
 كبرية ٠.٧٥ ٢.٣٩ ٧ .املخترب على صندوق اسعافات أوليه متكامل  احتواء ٤

توافر بيانات إرشادية تساعد معلم الكيمياء على إجراء مجيع التجارب  ٩
 .املعملية املوجودة باملقرر الدراسي 

 كبرية ٠.٧٠ ٢.٣٨ ٨

 متوسطة ٠.٧٨ ٢.٣٣ ٩ .وجود خمارج للطوارئ يف املخترب  ٧

 -قفازات  -البالطو  -النظارات ( توافر أدوات الوقاية املعملية  ٥
 . بعدد كاف يف املخترب ) لواقية األحذية ا

 متوسطة ٠.٧٨ ٢.٢٧ ١٠

 متوسطة ٠.٦٩ ٢.١٥ ١١ .متابعة املشرف التربوي يف تقوميه ألداء املعلم باجلانب العملي  ١٠
 متوسطة ٠.٨٥ ٢.١١ ١٢ إعطاء الطالب واملعلمني دورات عن اإلسعافات األولية  ١٢

 كبرية ٠.٥١ ٢.٣٩  املتوسط العام

أن مطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقـي  ) ٩( ئج اجلدول رقممن نتايتضح 
الكيميـاء  وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي ومشـريف  

) ١٢( خالل استجابات جمتمع الدراسـة كانـت   مت قياسها من مبدينة مكة املكرمة اليت
اسـتجابتها  عبـارات  ) ٤(و  ،) بريةك(بدرجة استجابتها عبارات ) ٨(عبارة، وكانت 

  ).متوسطة(بدرجة 



- ٨٦ - 

مطالـب  تراوحت قيم املتوسطات احلسابية الستجابات جمتمع الدراسة حـول  و
 مـن  االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانويـة 

دورات عـن   إعطاء الطالب واملعلمني(وهي ) ١٢(للعبارة رقم ) ٢.١١( متوسط حسايب
وجود ويـة  (وهي ) ١١(رقم للعبارة ) ٢.٦٥( متوسط حسايب إىل) اإلسعافات األولية

  ).وإضاءة جيدة يف املخترب

الدراسة  جمتمعاملتوسط احلسايب العام الستجابات أن ) ٩(يتضح من اجلدول رقم و
  ). كبرية(، أي بدرجة  )٢.٣٩(على عبارات احملور األول يساوي 

الستجابات جمتمع الدراسة على عبارات احملور األول واليت تقيس وفيما يلي وصفا 
مطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانويـة  

 .من وجهة نظر معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة

  : مطالب بدرجة كبرية
 عبارات حصلت على اسـتجابات ) ٨(وجد ت) ٩(كما هو مبني يف اجلدول رقم 

من حيث مطالب االستخدام ) ثامنال(إىل ) األول(وجاءت يف الترتيب من ) كبرية(بدرجة 
الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية من وجهـة نظـر   

حسب قيم معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة، ومت ترتيب هذه العبارات تنازليا 
  :املتوسطات احلسابية على النحو التايل

وجود وية (هي و) ١١(العبارة رقم كان أكثر هذه املطالب أمهية هي الواردة يف 
وجـود   (وهي ) ٦(العبارة رقم تليها ، )٢.٦٥(مبتوسط حسايب ) وإضاءة جيدة يف املخترب

،  )٢.٦١(توسط حسايب يف الترتيب الثاين مب) طفايات حريق سارية املفعول بإعداد كافية
) وجود غرفة خمصصة ومهيئة حلفظ املواد واألجهزة الكيميائية(وهي ) ٣(العبارة رقم تليها 

تـوافر كافـة   (وهي ) ١(العبارة رقم مث ،  )٢.٥١(يف الترتيب الثالث مبتوسط حسايب 
ارة رقم العبتليها ، )٢.٤٤(يف الترتيب الرابع مبتوسط حسايب ) األدوات العلمية يف املخترب

يف الترتيب اخلامس مبتوسط حسـايب  ) توافر كافة املواد الكيميائية يف املخترب(وهي ) ٢(
وجود حصص خمصصة للجانب العملي للمقـرر يف  (وهي ) ٨(العبارة رقم مث ،  )٢.٤٣(
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) ٤(العبارة رقم ليها ت، )٢.٤٢(يف الترتيب السادس مبتوسط حسايب ) خطة توزيع املنهج
يف الترتيب السابع مبتوسـط  ) ترب على صندوق اسعافات أوليه متكاملاملخ احتواء(وهي 

كآخر العبارات ترتيبا يف درجة املطالب ) ٩(العبارة رقم وقد جاءت ،  )٢.٣٩(حسايب 
توافر بيانات إرشادية تساعد معلم الكيمياء على إجراء مجيع التجارب (وهي بدرجة كبرية 

  ).٢.٣٨(الترتيب الثامن مبتوسط حسايب  يف) املعملية املوجودة باملقرر الدراسي
  : مطالب بدرجة متوسطة
 عبارات حصلت علـى اسـتجابات  ) ٤(وجد ت) ٩(اجلدول رقم  كما يتضح من

من حيث مطالـب  ) الثاين عشر(إىل ) تاسعال(وجاءت يف الترتيب من ) متوسطة(بدرجة 
رحلة الثانوية من وجهة االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور يف امل

نظر معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة، ومت ترتيب هذه العبارات تنازليا حسب 
  :قيم املتوسطات احلسابية على النحو التايل

يف الترتيب التاسـع  ) وجود خمارج للطوارئ يف املخترب(وهي ) ٧(العبارة رقم  كانت
( وهي توافر أدوات الوقايـة املعمليـة   ) ٥(م العبارة رق أما ، )٢.٣٣(مبتوسط حسايب 

يف كانـت  بعدد كاف يف املختـرب  ) األحذية الواقية  -قفازات  -البالطو  -النظارات 
متابعة املشـرف  (وهي ) ١٠(العبارة رقم مث ،  )٢.٢٧(الترتيب العاشر مبتوسط حسايب 

ي عشر مبتوسط حسـايب  يف الترتيب احلاد) التربوي يف تقوميه ألداء املعلم باجلانب العملي
إعطاء الطالب واملعلمني ( فتعد أقل املطالب أمهية وهي )١٢(العبارة رقم  أما ، )٢.١٥(

  ).٢.١١(يف الترتيب الثاين عشر مبتوسط حسايب ) دورات عن اإلسعافات األولية
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أهم مطالب االستخدام الفعال للمختبر االفتراضـي   ما: ؤال الثانيـالس
مياء المطور في المرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي وفق منهج الكي

  ومشرفي الكيمياء بمدينة مكة المكرمة؟
املتوسط الوصفي كالسؤال الثاين، مت استخدام بعض مقاييس اإلحصاء  إلجابة

مطالب احلسايب واالحنراف املعياري لكل عبارة من عبارات احملور الثاين والذي يقيس 
االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية من  االستخدام الفعال للمخترب

حساب املتوسط وجهة نظر معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة، كذلك مت 
  :، وكانت النتائج على النحو التايللمحور الثايناحلسايب العام ل
الدراسة   جمتمع املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات):١٠(جدول رقم 

 حول مطالب االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور
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 االحنراف  املتوسط 

 االستجابة
 املعياري يباحلسا

 كبرية ٠.٦٩ ٢.٥٩ ١  .يف املخترب) DATA SHOW(توافر جهاز عرض البيانات  ٥
 كبرية ٠.٦١ ٢.٥٠ ٢ .توافر القناعة لدى املعلم بأمهية املخترب االفتراضي يف تعليم الكيمياء ٩
 كبرية ٠.٧٦ ٢.٤١ ٣ .وجود فين مدرب مؤهل لتجهيز وتشغيل املخترب االفتراضي يف املدرسة ٤

ضي املعرب واملعتمد من وزارة التربية توافر دليل استخدام برنامج املخترب االفترا ٦
 .والتعليم 

 متوسطة ٠.٧٦ ٢.٢٥ ٤

تقدمي املشرف التربوي لدورات تدريبية يتم من خالهلا تدريب معلمي الكيمياء على  ٨
 .مهارات املخترب االفتراضي

 متوسطة ٠.٧٧ ٢.٢٤ ٥

 متوسطة ٠.٨٠ ٢.٢٤ ٥ .وجود خمترب حاسويب افتراضي متكامل وحديث  ١
 متوسطة ٠.٨٣ ٢.٢٣ ٧ . رعة جتاوب كوادر التركيب والصيانة يف حالة االستعداد س ٧

 متوسطة ٠.٧٩ ٢.١٩ ٨ .حتديث برجميات احملاكاة بشكل دوري ملسايرة التطور التقين  ١١
 متوسطة ٠.٧٢ ٢.١٨ ٩ . تدريب الطالب على استخدام احلاسب بصورة فعالة  ١٠
 متوسطة ٠.٨٠ ٢.١٦ ١٠ .يت تقدم جتارب علمية افتراضية توافر قائمة مبواقع االنترنت ال ٣
 متوسطة ٠.٨٠ ٢.٠٩ ١١ .توافر مكتبة للربامج التفاعلية القائمة على احملاكاة االفتراضية للتجارب املعملية  ٢

 متوسطة ٠.٥٧ ٢.٢٨ املتوسط العام
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يتضح أن مطالب االستخدام الفعال للمخترب ) ١٠(من نتائج اجلدول رقم 
ريف تراضي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي ومشاالف

 كانتمت قياسها من خالل استجابات جمتمع الدراسة  الكيمياء مبدينة مكة املكرمة اليت
استجابتها عبارات ) ٨(، و) كبرية(بدرجة عبارات استجابتها ) ٣(، وكانت  عبارة) ١١(

  .) متوسطة(بدرجة 
مطالب ت قيم املتوسطات احلسابية الستجابات جمتمع الدراسة حول تراوحو

من  االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية
توافر مكتبة للربامج التفاعلية القائمة على (وهي ) ٢(للعبارة رقم ) ٢.٠٩(متوسط حسايب 

وهي ) ٥(للعبارة رقم ) ٢.٥٩(متوسط حسايب إىل ) مليةاحملاكاة االفتراضية للتجارب املع
  .)يف املخترب) DATA SHOW(توافر جهاز عرض البيانات (

 جمتمعاملتوسط احلسايب العام الستجابات  أن) ١٠(يتضح من اجلدول رقم و
  ). متوسطة(، أي بدرجة  )٢.٢٨(دراسة على عبارات احملور الثاين يساوي ال

ت جمتمع الدراسة على عبارات احملور الثاين واليت تقيس وفيما يلي وصفا الستجابا
مطالب االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية 

 .من وجهة نظر معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة

  : مطالب بدرجة كبرية

بدرجة  استجاباتت على عبارات حصل) ٣(وجد ت) ١٠(كما يشري اجلدول رقم 
من حيث مطالب االستخدام الفعال ) الثالث(إىل ) األول(وجاءت يف الترتيب من ) كبرية(

للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي 
ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة، ومت ترتيب هذه العبارات تنازليا حسب قيم 

  :املتوسطات احلسابية على النحو التايل
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وهي توافر جهاز ) ٥(العبارة رقم كان أكثر هذه املطالب أمهية هي الواردة يف 
العبارة  تليها ، )٢.٥٩(مبتوسط حسايب  يف املخترب) (DATA SHOW عرض البيانات

يف ) يمياءتوافر القناعة لدى املعلم بأمهية املخترب االفتراضي يف تعليم الك(وهي ) ٩(رقم 
وجود فين مدرب (وهي ) ٤(العبارة رقم مث ،  )٢.٥٠(الترتيب الثاين مبتوسط حسايب 

يف الترتيب الثالث مبتوسط حسايب ) مؤهل لتجهيز وتشغيل املخترب االفتراضي يف املدرسة
)٢.٤١ .(  

  : مطالب بدرجة متوسطة
 تعبارات حصلت على استجابا) ٨(وجد ت) ١٠(دول رقم كما  يتضح من اجل

من حيث مطالب ) احلادي عشر(إىل ) الرابع(وجاءت يف الترتيب من ) متوسطة(بدرجة 
االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية من 
وجهة نظر معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة، ومت ترتيب هذه العبارات تنازليا 

  :ات احلسابية على النحو التايلحسب قيم املتوسط
توافر دليل استخدام برنامج املخترب االفتراضي (وهي ) ٦(العبارة رقم كانت 

،  )٢.٢٥(يف الترتيب الرابع مبتوسط حسايب ) املعرب واملعتمد من وزارة التربية والتعليم
هلا تقدمي املشرف التربوي لدورات تدريبية يتم من خال(وهي ) ٨(العبارة رقم تليها 

وجود (وهي ) ١(العبارة رقم و) تدريب معلمي الكيمياء على مهارات املخترب االفتراضي
،  )٢.٢٤(يف الترتيب اخلامس مبتوسط حسايب ) خمترب حاسويب افتراضي متكامل وحديث

) سرعة جتاوب كوادر التركيب والصيانة يف حالة االستعداد(وهي ) ٧(العبارة رقم تليها 
حتديث برجميات (وهي ) ١١(العبارة رقم مث ،  )٢.٢٣(توسط حسايب يف الترتيب السابع مب

،  )٢.١٩(يف الترتيب الثامن مبتوسط حسايب ) احملاكاة بشكل دوري ملسايرة التطور التقين
يف ) تدريب الطالب على استخدام احلاسب بصورة فعالة(وهي ) ١٠(العبارة رقم تليها 

توافر قائمة مبواقع (وهي ) ٣(العبارة رقم  اما) ٢.١٨(الترتيب التاسع مبتوسط حسايب 
مبتوسط حسايب كانت يف الترتيب العاشر ) مية افتراضيةاالنترنت اليت تقدم جتارب عل

توافر مكتبة للربامج التفاعلية القائمة (وهي فتعد أقل املطالب أمهية ) ٢(العبارة رقم اما ،  )٢.١٦(
  ).٢.٠٩( الترتيب احلادي عشر مبتوسط حسايب يف) على احملاكاة االفتراضية للتجارب املعملية
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أهم معوقات االستخدام الفعال للمختبر الحقيقي  ما: ؤال الثالثــالس
وفق منهج الكيمياء المطور في المرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي 

  ومشرفي الكيمياء بمدينة مكة المكرمة؟
ء الوصفي واليت متثلت يف السؤال الثالث، مت استخدام بعض مقاييس اإلحصا إلجابة

املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل عبارة من عبارات احملور الثالث والذي يقيس 
معوقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية 

توسط املحساب من وجهة نظر معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة، كذلك مت 
  :، وكانت النتائج على النحو التايلاحلسايب العام للمحور الثالث
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  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع):  ١١(جدول رقم 
 الدراسة حول معوقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور

ارة
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 املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف 
 االستجابة املعياري

 كبرية ٠.٥٨ ٢.٦٥  ١ . ضعف توافر األدوات واملواد إلجراء التجارب الكيميائية ١٢

 كبرية ٠.٥٧ ٢.٦٤ ٢  .كثرة أعداد الطالب يف املخترب  ٦
 كبرية ٠.٦٠ ٢.٦٢ ٣  . التدريسي للمعلم  زيادة النصاب ٩
 كبرية ٠.٦٦ ٢.٥٢ ٤  ) . الكهرباء  -الغاز  -املاء (  حيثالتجهيز املتكامل للمختربات من  ضعف ١
 كبرية ٠.٦٧ ٢.٤١ ٥   .ضيق مساحة املخترب  ٢
 كبرية ٠.٦٨ ٢.٣٥ ٦  . ندرة توافر وسائل السالمة العامة يف املخترب  ٣
 كبرية ٠.٦٨ ٢.٣٤ ٧  .على استخدام املخترب أثناء اخلدمة ضعف التدريب  ٤
 متوسطة ٠.٧١ ٢.٢١ ٨  . كثافة التجارب املعملية يف املناهج املطورة  ٥

 متوسطة ٠.٧٣ ٢.٢٠ ٩  .ضعف إملام بعض معلمي الكيمياء مبهارات إجراء التجارب املعملية  ١١
 متوسطة ٠.٦٩ ٢.١٢ ١٠  .داخل املختربضعف مقدرة بعض معلمي الكيمياء على ضبط الطالب  ١٠
 متوسطة ٠.٧٥ ٢.٠١ ١١  . وجود جتارب متطورة يف مقررات الكيمياء مل تدرس أثناء اإلعداد األكادميي للمعلم  ٨
 متوسطة ٠.٧٠ ١.٩٢ ١٢  .ضعف متابعة املشرف التربوي الستخدام املعلم للمخترب  ٧

 كبرية ٠.٣٦ ٢.٣٤ املتوسط العام

أن معوقات االستخدام الفعال للمخترب ) ١١(ائج اجلدول رقم من نتيتضح 
احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي ومشريف 

 خالل استجابات جمتمع الدراسة كانتمت قياسها من  اليت الكيمياء مبدينة مكة املكرمة
  ).متوسطة(بدرجة البقية و) كبرية(ة بدرجعبارات استجابتها ) ٧(نت ، وكا عبارة) ١٢(

  
  
معوقات تراوحت قيم املتوسطات احلسابية الستجابات جمتمع الدراسة حول و

من  االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية
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م ضعف متابعة املشرف التربوي الستخدا(وهي ) ٧(للعبارة رقم ) ١.٩٢(متوسط حسايب 
ضعف توافر (وهي ) ١٢(للعبارة رقم ) ٢.٦٥(متوسط حسايب إىل ) املعلم للمخترب

  ).األدوات واملواد إلجراء التجارب الكيميائية
 جمتمعاملتوسط احلسايب العام الستجابات أن ) ١١(ويتضح من اجلدول رقم 

  ). كبرية(، أي بدرجة  )٢.٣٤(الدراسة على عبارات احملور الثالث يساوي 
يلي وصفا الستجابات جمتمع الدراسة على عبارات احملور الثالث واليت تقيس وفيما 

معوقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية 
 .من وجهة نظر معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة

  :  معوقات بدرجة كبرية
بدرجة  عبارات حصلت على استجابات) ٧(وجد ت) ١١(كما يشري اجلدول رقم 

من حيث معوقات االستخدام ) السابع(إىل ) األول(وجاءت يف الترتيب من ) كبرية(
الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر 

ت تنازليا حسب قيم ، ومت ترتيب هذه العبارا معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة
  :املتوسطات احلسابية على النحو التايل

ضعف توافر (وهي ) ١٢(العبارة رقم كان أكثر هذه املعيقات أمهية ما ورد يف 
العبارة رقم تليها ،  )٢.٦٥(مبتوسط حسايب ) ء التجارب الكيميائيةاألدوات واملواد إلجرا

،  )٢.٦٤(ب الثاين مبتوسط حسايب يف الترتي) كثرة أعداد الطالب يف املخترب(وهي ) ٦(
يف الترتيب الثالث مبتوسط ) زيادة النصاب التدريسي للمعلم(وهي ) ٩(العبارة رقم مث 

ضعف التجهيز املتكامل للمختربات من  (وهي ) ١(العبارة رقم تليها ،  )٢.٦٢(حسايب 
تليها ،  )٢.٥٢(يف الترتيب الرابع مبتوسط حسايب ) الكهرباء  -الغاز  -املاء ( حيث 

يف الترتيب اخلامس مبتوسط حسايب ) ضيق مساحة املخترب(وهي ) ٢(العبارة رقم 
يف ) ندرة توافر وسائل السالمة العامة يف املخترب(وهي ) ٣(العبارة رقم مث ، )٢.٤١(

ضعف (وهي ) ٤(العبارة رقم وأخرياً ، ) ٢.٣٥(الترتيب السادس مبتوسط حسايب 
  ).٢.٣٤(يف الترتيب السابع مبتوسط حسايب )  أثناء اخلدمةالتدريب على استخدام املخترب
  : معوقات بدرجة متوسطة
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بدرجة  عبارات حصلت على استجابات) ٥(وجد ت) ١١(كما يشري اجلدول رقم 
من حيث معوقات ) الثاين عشر(إىل ) الثامن(وجاءت يف الترتيب من ) متوسطة(

يمياء املطور يف املرحلة الثانوية من وجهة االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الك
نظر معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة، ومت ترتيب هذه العبارات تنازليا حسب 

  :قيم املتوسطات احلسابية على النحو التايل
يف ) كثافة التجارب املعملية يف املناهج املطورة(وهي ) ٥(العبارة رقم  كانت

ضعف إملام (وهي ) ١١(العبارة رقم تليها ،  )٢.٢١(حسايب  الترتيب الثامن مبتوسط
يف الترتيب التاسع مبتوسط حسايب ) بعض معلمي الكيمياء مبهارات إجراء التجارب املعملية

ضعف مقدرة بعض معلمي الكيمياء على ضبط (وهي ) ١٠(العبارة رقم مث  ، )٢.٢٠(
العبارة رقم تليها ،  )٢.١٢(يب يف الترتيب العاشر مبتوسط حسا) الطالب داخل املخترب

وجود جتارب متطورة يف مقررات الكيمياء مل تدرس أثناء اإلعداد األكادميي (وهي ) ٨(
فتعد أقل ) ٧(العبارة رقم أما ،  )٢.٠١(يف الترتيب احلادي عشر مبتوسط حسايب ) للمعلم

يف الترتيب ) ربضعف متابعة املشرف التربوي الستخدام املعلم للمخت(وهي املعيقات أمهية 
  ).١.٩٢(الثاين عشر مبتوسط حسايب 
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أهم معوقات االستخدام الفعال للمختبر االفتراضي  ما: ؤال الرابعــالس
وفق منهج الكيمياء المطور في المرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي 

  ومشرفي الكيمياء بمدينة مكة المكرمة؟
املتوسط ك اإلحصاء الوصفي يسالسؤال الرابع، مت استخدام بعض مقاي إلجابة

معوقات احلسايب واالحنراف املعياري لكل عبارة من عبارات احملور الرابع والذي يقيس 
االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية من 

سط توحساب املوجهة نظر معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة، كذلك مت 
  :، وكانت النتائج على النحو التايلاحلسايب العام للمحور الرابع

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة ): ١٢( جدول رقم 
 حول معوقات االستخدام الفعال  للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور
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 كبرية ٠.٥٨ ٢.٦٣ ١ . غياب الصيانة الدورية والدعم الفين للمختربات االفتراضية  ٩
 كبرية ٠.٥٨ ٢.٦٢ ٢ . ضعف امليزانية املخصصة للمختربات االفتراضية  ٦

أجهزة ( لالزمة إلجراء التجارب العلمية االفتراضية مثل نقص التقنية ا ١
 ) .خط انترنت -جهاز عرض البيانات   - احلاسب اآليل 

 كبرية ٠.٦٠ ٢.٦١ ٣

 كبرية ٠.٦٢ ٢.٥٠ ٤ .ضعف إملام بعض حمضري املخترب بأنشطة املخترب االفتراضي  ٧
 كبرية ٠.٦٦ ٢.٤٢ ٥ .ضي عدم مالءمة تصميم املختربات احلالية لتقنية املخترب االفترا ٥

 كبرية ٠.٦١ ٢.٣٧ ٦ .نقص تدريب املعلمني على كيفية توظيف تقنيات التعليم االفتراضي  ١٠
 كبرية ٠.٦٧ ٢.٣٧ ٦ متسك بعض املعلمني بالطرق التقليدية لتعليم الكيمياء  ١١
 متوسطة ٠.٦٦ ٢.٣١ ٨ .عدم توافر برجميات تفاعلية باللغة العربية  ١٢

عداد األكادميي ملعلمي الكيمياء يف التعامل مع تكنولوجيا ضعف اإل ٢
 متوسطة ٠.٦٤ ٢.٢٦ ٩ .التعليم احلديث 

 متوسطة ٠.٦٨ ٢.٢٢ ١٠ .ضعف قناعة بعض معلمي الكيمياء بأمهية املخترب االفتراضي  ٣

ضعف قدرة املعلم مواكبة التطور يف استخدام األجهزة احلديثة يف  ١٣
 متوسطة ٠.٧٠ ٢.٢٢ ١٠ . التدريس 

 متوسطة ٠.٦٧ ٢.١٩ ١٢ ضعف مهارات استخدام احلاسب اآليل لدى الطالب  ٨

ضعف قناعة بعض المشرفین التربویین بأھمیة المختبر  ٤
 متوسطة ٠.٦٧ ٢.٠٦ ١٣ .االفتراضي 

 كبیرة ٠.٣٥ ٢.٣٧ المتوسط العام
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 معوقات االستخدام الفعال للمخترب يتضح أن) ١٢(من نتائج اجلدول رقم 
االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي ومشريف 

 كانتمت قياسها من خالل استجابات جمتمع الدراسة اليت الكيمياء مبدينة مكة املكرمة 
عبارات استجابتها ) ٦(و، ) كبرية(بدرجة استجابتها عبارات ) ٧(، وكانت  عبارة) ١٣(

  ).متوسطة(بدرجة 
معوقات راوحت قيم املتوسطات احلسابية الستجابات جمتمع الدراسة حول تو

من  االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية
ضعف قناعة بعض املشرفني التربويني (وهي ) ٤(للعبارة رقم ) ٢.٠٦(متوسط حسايب 

غياب (وهي ) ٩(للعبارة رقم ) ٢.٦٣(حسايب متوسط إىل ) بأمهية املخترب االفتراضي
  ).الصيانة الدورية والدعم الفين للمختربات االفتراضية

 جمتمعاملتوسط احلسايب العام الستجابات أن ) ١٢(يتضح من اجلدول رقم و
  ). كبرية(أي بدرجة ،  )٢.٣٧(يساوي الدراسة على عبارات احملور الرابع 

لدراسة على عبارات احملور الرابع واليت تقيس وفيما يلي وصفا الستجابات جمتمع ا
معوقات االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة 

 .الثانوية من وجهة نظر معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة

  :  معوقات بدرجة كبرية
بدرجة  استجاباتعبارات حصلت على ) ٧(وجد ت) ١٢(كما يشري اجلدول رقم 

من حيث معوقات االستخدام ) السابع(إىل ) األول(وجاءت يف الترتيب من ) كبرية(
الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر 
معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة، ومت ترتيب هذه العبارات تنازليا حسب قيم 

  :سطات احلسابية على النحو التايلاملتو
غياب الصيانة (وهي ) ٩(العبارة رقم كان أكثر هذه املعيقات أمهية ما ورد يف 

العبارة رقم تليها ،  )٢.٦٣(مبتوسط حسايب  )ات االفتراضيةالدورية والدعم الفين للمخترب
 مبتوسط تيب الثاينيف التر) ضعف امليزانية املخصصة للمختربات االفتراضية(وهي ) ٦(
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نقص التقنية الالزمة إلجراء التجارب العلمية (وهي ) ١(العبارة رقم مث ، ) ٢.٦٢(حسايب 
يف  )خط انترنت -جهاز عرض البيانات   - أجهزة احلاسب اآليل ( االفتراضية مثل 

ضعف إملام بعض (وهي ) ٧(العبارة رقم تليها ،  )٢.٦١(الترتيب الثالث مبتوسط حسايب 
،  )٢.٥٠(يف الترتيب الرابع مبتوسط حسايب ) بأنشطة املخترب االفتراضيحمضري املخترب 

عدم مالءمة تصميم املختربات احلالية لتقنية املخترب (وهي ) ٥(العبارة رقم تليها 
وهي ) ١٠(العبارة رقم مث ،  )٢.٤٢(يف الترتيب اخلامس مبتوسط حسايب ) االفتراضي

) ١١(و العبارة رقم ) نيات التعليم االفتراضينقص تدريب املعلمني على كيفية توظيف تق(
يف الترتيب السادس مبتوسط )  متسك بعض املعلمني بالطرق التقليدية لتعليم الكيمياء(وهي 

  )٢.٣٧(حسايب 

  :  معوقات بدرجة متوسطة
بدرجة  جاباتعبارات حصلت على است) ٦(وجد ت) ١٢(رقم كما يشري اجلدول 

من حيث معوقات ) عشر الثالث(إىل ) الثامن(وجاءت يف الترتيب من ) متوسطة(
االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية من 
وجهة نظر معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة، ومت ترتيب هذه العبارات تنازليا 

  :حسب قيم املتوسطات احلسابية على النحو التايل
يف ) عدم توافر برجميات تفاعلية باللغة العربية(وهي ) ١٢(لعبارة رقم ا كانت

ضعف اإلعداد (وهي ) ٢(العبارة رقم تليها ،  )٢.٣١(الترتيب الثامن مبتوسط حسايب 
يف الترتيب التاسع ) األكادميي ملعلمي الكيمياء يف التعامل مع تكنولوجيا التعليم احلديث

ضعف قناعة بعض معلمي الكيمياء (وهي) ٣(رة رقم العبامث ، ) ٢.٢٦(سايب مبتوسط ح
ضعف قدرة املعلم مواكبة التطور يف (وهي ) ١٣(و العبارة رقم ) بأمهية املخترب االفتراضي

مث ، ) ٢.٢٢(رتيب العاشر مبتوسط حسايب يف الت)استخدام األجهزة احلديثة يف التدريس
يف الترتيب )  لدى الطالبضعف مهارات استخدام احلاسب اآليل(وهي ) ٨(العبارة رقم 

وهي فتعد أقل املعيقات أمهية ) ٤(العبارة رقم  أما، )٢.١٩(الثاين عشر مبتوسط حسايب 
عشر  لثيف الترتيب الثا) ضعف قناعة بعض املشرفني التربويني بأمهية املخترب االفتراضي(

  ).٢.٠٦(مبتوسط حسايب 



- ٩٨ - 

ين متوسطات درجـات  صائية بهل توجد فروق ذات داللة إح: الخامس ؤالـالس
سنوات  –العمل الحالي (تعزى إلى اختالف  على محاور أداة الدراسةلمستجيبين ا

  ؟)المؤهل العلمي - الخدمة
  : املقارنة حسب العمل احلايل: أوال

 درجات املستجيبنيبني متوسطات  إحصائيةملعرفة هل توجد فروق ذات داللة 
واجلدول ) ت(اختبار حلايل، مت استخدام حسب اختالف العمل ا على حماور أداة الدراسة

لة لكل حمور من يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومستوى الدال) ١٣(رقم 
  .احملاور األربعة

وبسبب التفاوت الكبري بني أعدد مشرف ) ت(قبل البدء يف استخدام اختبار 
، وتأثري ذلك على دقة معلما) ١٥٨(مشرفني، ومعلم الكيمياء ) ٧(تربوي ملادة الكيمياء 

. للتأكد من جتانس التباين  (Leven) النتائج، قام الباحث باستخدام اختبار ليفن 
ومجيعها غري دالة  ٢.٤٠إىل  ٠.٠٥وتراوحت قيم اختبار ليفن لتجانس التباين من 

، وبالتايل تأكد الباحث إىل صالحية وإمكان ٠.٠٥إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 
للمقارنة بني متوسطي استجابات املشرفني واملعلمني بالرغم من ) ت(تبار استخدام اخ

  .التفاوت املوجود بني أعداد كل من املشرفني واملعلمني
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درجات املستجيبني على حماور أداة للمقارنة بني متوسطات ) ت(نتائج اختبار ): ١٣(جدول رقم 
  حسب طبيعة العمل احلايل الدراسة 

 العمل احلايل احملور
 اختبار ليفن

 العدد
 املتوسط

 احلسايب 
 االحنراف
 قيمة ت املعياري

 درجات
 احلرية

 مستوى
  الداللة القيمة الداللة

مطالب املخترب 
 احلقيقي

 مشرف تربوي ملادة الكيمياء
٠.٦٠ ٢.٤٠ ٧ ٠.٥١ ٠.٤٣ 

٠.٩٤ ١٦٣ ٠.٠٧ 
 ٠.٥١ ٢.٣٩ ١٥٨ معلم كيمياء

 مطالب املخترب
 االفتراضي

 مشرف تربوي ملادة الكيمياء
٠.١٢ ٢.٤٠ 

٠.٧٦ ٢.٠٤ ٧ 
٠.٢٦ ١٦٣ ١.١٤ 

 ٠.٥٧ ٢.٢٩ ١٥٨ معلم كيمياء
معوقات املخترب 

 احلقيقي
 مشرف تربوي ملادة الكيمياء

٠.٣٥ ٢.٢٩ ٧ ٠.٨٣ ٠.٠٥ 
٠.٧٣ ١٦٣ ٠.٣٥ 

 ٠.٣٦ ٢.٣٣ ١٥٨ معلم كيمياء
معوقات املخترب 

 االفتراضي

 تربوي ملادة الكيمياءمشرف 
٠.٤٢ ٠.٦٢ 

٠.١٥ ٢.٦٢ ٧ 
٠.٠٤ ١٦٣ ١.٩٩ 

 ٠.٣٦ ٢.٣٦ ١٥٨ معلم كيمياء

  

  مطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي: احملور األول

املتوسط احلسايب الستجابات بلغ  السابق )١٣(رقم كما هو واضح يف اجلدول 
النتائج وتشري ، ) ٢.٣٩(وملعلم الكيمياء ) ٢.٤٠(املشرف التربوي ملادة الكيمياء يساوي 

بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول  ذات دالله إحصائيةإىل عدم وجود فروق 
عند مستوى  حلقيقي حسب اختالف العمل احلايلمطالب االستخدام الفعال للمخترب ا

  .  )٠.٠٥(داللة 

  

  

  راضيمطالب االستخدام الفعال للمخترب االفت: احملور الثاين
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املتوسط احلسايب الستجابات املشرف التربوي بلغ السابق ) ١٣( رقم كما يف اجلدول
إىل عدم وجود النتائج وتشري ، ) ٢.٢٩(الكيمياء  وملعلم) ٢.٠٤(ملادة الكيمياء يساوي 

بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول مطالب  ذات دالله إحصائيةفروق 
عند مستوى داللة  فتراضي حسب اختالف العمل احلايلاالستخدام الفعال للمخترب اال

)٠.٠٥(  .  

  معوقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي: احملور الثالث

املتوسط احلسايب الستجابات املشرف بلغ السابق ) ١٣(رقم  يشري اجلدولكما 
إىل عدم النتائج وتشري ، ) ٢.٣٣(علم الكيمياء ومل) ٢.٢٩(التربوي ملادة الكيمياء يساوي 

بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول معوقات  ذات داللة إحصائيةوجود فروق 
عند مستوى داللة  فتراضي حسب اختالف العمل احلايلاالستخدام الفعال للمخترب اال

)٠.٠٥(  .  

  معوقات االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي: احملور الرابع
املتوسط احلسايب الستجابات بلغ ابق الس) ١٣(رقم هو موضح باجلدول كما 

ومستوى الداللة ) ٢.٣٦(يمياء وملعلم الك) ٢.٦٢(املشرف التربوي ملادة الكيمياء يساوي 
وتشري إىل وجود ) ٠.٠٥(وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة أقل من ) ٠.٠٤(ساوي ي

ات بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول معوق ذات داللة إحصائيةفروق 
 املشرف لصاحلو اختالف العمل احلايلاالستخدام الفعال للمخترب االفتراضي حسب 

  . التربوي ملادة الكيمياء
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 درجات املسـتجيبني ملعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 

وكانت ) ت( استخدام اختبار على حماور أداة الدراسة حسب اختالف سنوات اخلدمة، مت
  :النتائج كالتايل
درجات املستجيبني على للمقارنة بني متوسطات ) ت(نتائج اختبار ): ١٤(جدول رقم 

.حماور أداة الدراسة حسب سنوات اخلدمة  

 سنوات اخلدمة احملور
 اختبار ليفن

 العدد
 املتوسط

 احلسايب 
 االحنراف
 املعياري

 قيمة ت
 درجات
 احلرية

 مستوى
 الداللة القيمة لداللةا

مطالب املخترب 
 احلقيقي

 سنة ١٥أقل من  
٠.٤٨ ٢.٤١ ٨٧ ٠.٢٠ ١.٦٩ 

٠.٦٤ ١٦٣ ٠.٤٧ 
 ٠.٥٤ ٢.٣٧ ٧٨ سنة فأكثر ١٥من 

مطالب املخترب 
 االفتراضي

 سنة ١٥أقل من  
٠.٥٥ ٢.٣٢ ٨٧ ٠.٣٠ ١.١٠ 

٠.٤٠ ١٦٣ ٠.٨٤ 
 ٠.٦١ ٢.٢٤ ٧٨ سنة فأكثر ١٥من 

معوقات املخترب 
  احلقيقي

 سنة ١٥أقل من  
٠.٣٤ ٢.٣٣ ٨٧ ٠.٥٧ ٠.٣٢ 

٠.٨٦ ١٦٣ ٠.١٨ 
 ٠.٣٨ ٢.٣٤ ٧٨ سنة فأكثر ١٥من 

معوقات املخترب 
 االفتراضي

 سنة ١٥أقل من  
٠.٧٥ ٠.١١ 

٠.٣٥ ٢.٣٤ ٨٧ 
٠.٢٨ ١٦٣ ١.٠٩ 

 ٠.٣٥ ٢.٤٠ ٧٨ سنة فأكثر ١٥من 

  

  الفعال للمخترب احلقيقي مطالب االستخدام: احملور األول

احلسايب الستجابات من كانت كان املتوسط السابق ) ١٤(رقم  كما يشري اجلدول
 سنة فأكثر يساوي ١٥من كانت خدمته و) ٢.٤١(يساوي  سنة ١٥خدمته أقل من 

بني متوسطات  ذات داللة إحصائيةإىل عدم وجود فروق  النتائج وتشري) ٢.٣٧(
مطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي حسب  استجابات جمتمع الدراسة حول

   .  )٠.٠٥(عند مستوى داللة  اخلدمة اختالف سنوات
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  : مطالب االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي: احملور الثاين

الستجابات املتوسط احلسايب بلغ السابق ) ١٤(رقم  كما هو واضح من اجلدول
) ٢.٢٤( سنة فأكثر ١٥ن كانت خدمته وم) ٢.٣٢(سنة   ١٥من كانت خدمته أقل من 

بني متوسطات استجابات جمتمع  ذات داللة إحصائيةإىل عدم وجود فروق  النتائج وتشري
فتراضي حسب اختالف سنوات الدراسة حول مطالب االستخدام الفعال للمخترب اال

  .  )٠.٠٥(عند مستوى داللة  اخلدمة

  ترب احلقيقيمعوقات االستخدام الفعال للمخ: احملور الثالث

من كانت  املتوسط احلسايب الستجاباتبلغ السابق ) ١٤(كما يشري اجلدول رقم 
وتشري ، ) ٢.٣٤( سنة فأكثر ١٥ومن كانت خدمته ) ٢.٣٣(سنة   ١٥خدمته أقل من 

بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة  ذات داللة إحصائيةإىل عدم وجود فروق النتائج 
عند  ختالف سنوات اخلدمةحسب ا حلقيقيعال للمخترب احول معوقات االستخدام الف

  . )٠.٠٥(مستوى داللة 

  معوقات االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي: احملور الرابع

بلغ املتوسط احلسايب الستجابات من كانت السابق ) ١٤(كما يف اجلدول رقم 
وتشري ،  )٢.٤٠(سنة فأكثر  ١٥ومن كانت خدمته ) ٢.٣٤(سنة   ١٥خدمته أقل من 

بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة  ذات داللة إحصائيةإىل عدم وجود فروق النتائج 
عند  فتراضي حسب اختالف سنوات اخلدمةحول معوقات االستخدام الفعال للمخترب اال

  . )٠.٠٥(مستوى داللة 
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 :  املقارنة حسب املؤهل العلمي:  ثالثا

درجات املستجيبني بني متوسطات  ائيةإحصملعرفة هل توجد فروق ذات داللة 
حتليل التباين   حسب اختالف املؤهل العلمي، مت استخدام اختبار على حماور أداة الدراسة

   ألنه مت تقسيم املؤهل العلمي إىل ثالثة أقسام) ف( ANOVA - One Wayاألحادي 
  )بويتروبكالوريوس بدون إعداد ، وبكالوريوس مع إعداد تربوي ، دراسات عليا ( 

وبسبب التفاوت الكبري بني ) ف(قبل البدء يف استخدام اختبار حتليل التباين و
فردا، بكالوريوس مع إعداد ) ١٣(أعدد احلاصلني على املؤهل العلمي دراسات عليا 

فردا، وتأثري ذلك على دقة ) ٢١(فردا، بكالوريوس بدون إعداد تربوي ) ١٣١(تربوي 
وتراوحت قيم . اختبار ليفن للتأكد من جتانس التباين النتائج، قام الباحث باستخدام
ومجيعها غري دالة إحصائيا عند مستوى  ١.٦٢إىل  ٠.٤٩اختبار ليفن لتجانس التباين من 

) ف(، وبالتايل تأكد الباحث إىل صالحية وإمكانية استخدام اختبار ٠.٠٥داللة أقل من 
  ملؤهل العلميللمقارنة بني متوسطي استجابات جمتمع الدراسة حسب ا
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درجات املستجيبني على حماور أداة للمقارنة بني متوسطات ) ف(نتائج اختبار ): ١٥(جدول رقم 
  الدراسة حسب املؤهل العلمي

 احملور
  اختبار ليفن

جمموع  مصادر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
  ف

مستوى 
  الداللة  القيمة  الداللة

مطالب 
خترب امل

 احلقيقي
٠.٢١  ١.٥٦  

 ٠.٧٤ ٠.٣٠ ٠.٠٨ ٢ ٠.١٦ بني اموعات
     ٠.٢٦ ١٦٢ ٤٢.١٢ داخل اموعات

       ١٦٤ ٤٢.٢٧ الكلي
مطالب 
املخترب 

 االفتراضي
٠.٥٩  ٠.٥١  

 ٠.٩٥ ٠.٠٦ ٠.٠٢ ٢ ٠.٠٣٧ بني اموعات
     ٠.٣٣ ١٦٢ ٥٤.٠٣ داخل اموعات

       ١٦٤ ٥٤.٠٧ الكلي
معوقات 
املخترب 
 احلقيقي

٠.١٩  ١.٦٢  

 ٠.٨٥ ٠.١٦ ٠.٠٢ ٢ ٠.٠٤ بني اموعات
     ٠.١٣ ١٦٢ ٢٠.٨٣ داخل اموعات

       ١٦٤ ٢٠.٨٧ الكلي
معوقات 
املخترب 

  االفتراضي
٠.٦١  ٠.٤٩  

 ٠.٣٤ ١.١٠ ٠.١٣٧ ٢ ٠.٢٧٤ بني اموعات
     ٠.١٢ ١٦٢ ٢٠.١٤ داخل اموعات

       ١٦٤ ٢٠.٤١ ليالك

  مطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي: احملور األول

 ذات داللةإىل عدم وجود فروق السابق ) ١٥(تشري النتائج كما يف اجلدول رقم 
بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول مطالب االستخدام الفعال  ةإحصائي

  . )٠.٠٥(ند مستوى داللة ع قيقي حسب اختالف املؤهل العلميللمخترب احل

  

  

  

  مطالب االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي: احملور الثاين
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ذات داللة إىل عدم وجود فروق النتائج تشري السابق ) ١٥(كما يف اجلدول رقم 
بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول مطالب االستخدام الفعال  إحصائية

  . )٠.٠٥(عند مستوى داللة  ؤهل العلميتراضي حسب اختالف املللمخترب االف

  معوقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي: احملور الثالث

إىل عدم وجود فروق النتائج تشري السابق ) ١٥(كما هو موضح يف اجلدول رقم 
ستخدام بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول معوقات اال ذات داللة إحصائية

  .  )٠.٠٥(عند مستوى داللة  حسب اختالف املؤهل العلمي الفعال للمخترب احلقيقي

  معوقات االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي: احملور الرابع

ذات إىل عدم وجود فروق  النتائج تشريالسابق  )١٥(كما يشري اجلدول رقم 
بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حول معوقات االستخدام الفعال  داللة إحصائية

  . )٠.٠٥(عند مستوى داللة  فتراضي حسب اختالف املؤهل العلميخترب االللم
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أن املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة حول  تشري نتائج الدراسة   – ١

مطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة 
حبيث تفسر هذه النسبة العالية  ،)كبرية(، أي بدرجة )٢.٣٩(وية يساوي الثان

دلت النتائج كما ، استشعار جمتمع البحث بأمهية مطالب استخدام املخترب احلقيقي 
جيدة ووجود طفايات حريق سارية املفعول يف  على أن وجود وية وإضاءة

وذلك ألن جمتمع ، يقي املخترب أحد أهم مطالب االستخدام الفعال للمخترب احلق
ويثمن أمهية اشتراطات وسائل السالمة العامة يف املختربات وذلك الدراسة يؤكد 

توفري اإلضاءة اجليدة من  والبد، يف املختربالحتمال تصاعد أخبرة  وغازات وأتربة 
، تقلل من إجهاد العني كذلك متكن الطالب من الرؤية املرحية ويف املخترب لكي 
ال تعرض خمترب الكيمياء لعدة حوادث وانفجارات فمطلب رئيسي ونظراً الحتم

  .وجود طفايات حريق حلماية الطالب واملعلمني من احلريق احملتمل ال مسح اهللا 

وأشارت نتائج الدراسة أيضاً أن أقل املطالب أمهية إعطاء املعلمني والطالب 
وقت كاف ومناسب لعدم توفر  وكان أقل املطالب، دورات عن اإلسعافات األولية 

منشورات ولوحات  أن يكون السبب وجود من احملتمل نوأل، إلعطاء مثل هذه الدورات 
وقيام بعض املعلمني بشرح عن اإلسعافات األولية يف ، إرشادية موجودة يف املختربات 

  . حصص املخترب 

ول أشارت النتائج أن املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة حكما    – ٢
مطالب االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة 
الثانوية من وجهة نظر معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة، يساوي 

كما دلت النتائج على أن توافر جهاز عرض ، ) متوسطة(، أي بدرجة )٢.٢٨(
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م الفعال للمخترب االفتراضي وهذا ما البيانات يف املخترب من أهم مطالب االستخدا
) Data Show(ويعترب جهاز عرض البيانات ) . م٢٠١١(أتفق مع دراسة البلطان 

جهاز يعرض املادة العلمية بأسلوب جذاب فضالً عن قدرته الفائقة يف تنويع 
حيث ميكن عرض البيانات الصوتية والرسومات احلركية وعرض ، أساليب العرض 

كما دلت النتائج على أن توافر دليل ، طرة عن طريق الفيديو بعض التجارب اخل
من أهم مطالب االستخدام الفعال للمخترب استخدام برنامج املخترب االفتراضي 

حيث أن الدليل ) م٢٠١٠( Ozdenاالفتراضي وهذا ما اتفق مع دراسة أوزدين 
جارب سهولة استخدام التيساعد يف سهولة الوصول للتجارب ومن احملتمل أن 

، ) م٢٠٠٤(وقد أكدت العديد من الدراسات كدراسة الشناق وآخرون ، املقررة
ودراسة ) م٢٠٠٨(و دراسة احملمدي ، )  م٢٠٠٦(وكذلك دراسة السكجي 

  .ملخترب االفتراضي على أمهية استخدام ا) م٢٠٠٩(الشهري 

ذلك نتيجة أن من احملتمل أن يكون وكانت مطالب هذا احملور بدرجة متوسطة و
وزارة التربية والتعليم بدأت يف تطبيق املخترب االفتراضي على بعض املدارس ومل يكن 

  . مدارس جمتمع البحثعلى كل  إلزامياً

أشارات نتائج الدراسة أيضا أن أقل املطالب أمهية كانت توافر مكتبة للربامج  و
الباحث ذلك ألن ويعزو ، جارب املعملية التفاعلية القائمة على احملاكاة االفتراضية للت

  .مكتبة الربامج التفاعلية مل تتوفر يف مدارس جمتمع البحث 

أشارت النتائج أن املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة حول  كما   - ٣
معوقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة 

كما دلت النتائج على بعض ،رية أي بدرجة كب، )٢.٣٤(الثانوية يساوي 
اليت حتول دون استخدام املخترب ومنها ضعف توافر األدوات واملواد  وقاتاملع
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وكثرة أعداد الطالب يف املخترب وزيادة النصاب التدريسي للمعلم وضعف التجهيز 
وضعف إملام بعض معلمي املتكامل للمختربات من حيث املاء والغاز والكهرباء 

مع العديد من جزئياً وهذا ما يتفق ،رات إجراء التجارب املعملية الكيمياء مبها
املنتشري ، ٢٠٠١،  الزهراين ، ١٩٩٩ ، عدوان(الدراسات السابقة مثل دراسة 

  ) .٢٠٠٩،الزهراين  ،٢٠٠٩،احلقباين ، ٢٠٠٧،

على حسب املتوسط احلسايب كان  وقاتثر املعكما دلت نتائج الدراسة أن أك
واملواد إلجراء التجارب الكيميائية وهذا ما اتفقت نتائجه مع دراسة ضعف توافر األدوات 

وذلك )  ٢٠٠٩، الزهراين ،   ٢٠٠٧،املنتشري ، ٢٠٠١، الزهراين ، ١٩٩٩، عدوان ( 
يرجع لعدم توفر بعض املواد واألدوات من املستودعات املركزية التابعة إلدارة التربية 

وبعض املدارس ال يوجد غرفة خمصصة ، وجدت  والتعليم والتأخر يف صرفها للمدارس أذا
كذلك إمهال الصيانة يف املختربات مما يؤدي إىل تلف ، حلفظ بعض املواد واألدوات املهمة 

  . املواد واألدوات 

حسب املتوسط احلسايب هو كثرة أعداد الطالب يف املخترب  وقاتاملعثاين وكان 
ذلك يرجع إلزالة بعض لعل و، ) ١٩٩٩، عدوان (وهذا ما اتفقت نتائجه مع دراسة 

وكذلك لعدم  املدارس لتطوير املشاريع القائمة يف مكة املكرمة وتوسعة احلرم الشريف
   .وزيادة أفراد اتمع وتأخر بعض املشاريع التعليمية افتتاح مدارس جديدة 

حسب املتوسط احلسايب  وقاتب التدريسي للمعلم كثالث املعوجاء زيادة النصا
ويرجع )  ٢٠٠٧، املنتشري ،  ٢٠٠١، الزهراين ( اتفقت نتائجه مع دراسة وهذا ما 

  .وعدم دراسة التضخم السكاين للمدينة ، ذلك لعدم استحداث وظائف تعليمية 

حسب املتوسط احلسايب هو ضعف التجهيز املتكامل للمخترب  وقاتوكان رابع املع
) ١٩٩٩، عدوان (جه مع دراسة الكهرباء وهذا ما اتفقت نتائ –الغاز  –من حيث املاء 
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املخترب  ويرجع ذلك لعدم جاهزية املختربات لوجود بعض املدارس املستأجرة وعدم متابعة
  . من قبل حمضر املخترب 

 ,Belayبيلي( وجاء ضعف التدريب على استخدام املخترب متوافق مع نتائج دراسة 

الذين يقومـون بتـدريب    وذلك يرجع لقلة املشرفني التربويني) Ibe,2013اييب،  2012
املعلمني وضعف امليزانيات املخصصة للتدريب والتطوير وعدم وجود الشاغر للمعلـم يف  

  .املدرسة 

متوافق وجاء ضعف إملام بعض معلمي الكيمياء مبهارات إجراء التجارب املعملية 
بب ومن احملتمل أن يكون الس)  ٢٠٠٩، لزهراين ا،  ٢٠٠٧، احلقباين ( مع نتائج دراسة 

  .بعض التجارب احلديثة يف املناهج املطورة مل تدرس يف أثناء املرحلة اجلامعية  عدم وجود 

، ضعف متابعة املشرف التربوي الستخدام املعلم للمخترب  وقاتوكان أقل املع
وذلك لوجود خطة معتمدة ملتابعة املعلم يف كشف الزيارات ومنها متابعة املعلم 

  .  التجاربالستخدامه للمخترب وتنفيذ 

أشارت النتائج أن املتوسط احلسايب العام الستجابات جمتمع الدراسة حول كما    – ٤
معوقات االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور يف 

، كما دلت بعض النتائج )كبرية(، أي بدرجة )٢.٣٧(املرحلة الثانوية يساوي 
املخصصة  صيانة الدورية وضعف امليزانيةعلى بعض املعيقات ومنها غياب ال

 ، الزهراين(مع بعض الدراسات السابقة ومنها دراسة  للمختربات وهذا ما يتفق
  )٢٠٠٧ ، املنتشري ،٢٠٠٣ ، العرتي ،٢٠٠١

حسب املتوسط احلسايب كان غياب الصيانة  وقاتودلت النتائج أن كثر املع
)  ٢٠٠١،الزهراين (اتفق مع دراسة  ذا ماوهالدورية والدعم الفين للمختربات االفتراضية 
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قلة متابعة قسم املشاريع والصيانة ويرجع ذلك لعدم توفر الفين املتخصص يف املدارس و
  . االفتراضية  للصيانة الدورية للمختربات باملنطقة التعليمية

حسب املتوسط احلسايب هو ضعف امليزانية املخصصة  وقاتوكان ثاين املع
،  ٢٠٠٣، العرتي (اضية وهذا ما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة للمختربات االفتر

نظراً الرتفاع أسعار  وذلك لقلة املخصصات املالية للمدارس، )  ٢٠٠٧، املنتشري 
  . الربجميات اخلاصة باملختربات االفتراضية 

على حسب املتوسط احلسايب هو ضعف قناعة بعض املشرفني  وقاتوكان أقل املع
وذلك لوجود توجه من قبل وزارة التربية والتعليم ،  بأمهية املختربات االفتراضية التربويني

توجيه املشرفني للمختربات االفتراضية واعتمادها على املدى البعيد وذلك يعتمد على 
  . التربويني ألقامه دورات عن هذه املختربات احلديثة وترغيب امليدان التربوي باستخدامها 

بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة على حماور أداة  بالفروق أما ما يتصل   - ٥
  ).املؤهل العلمي  –سنوات اخلربة  –العمل احلايل (الدراسة يف ما يتعلق بـ 

فيما يتعلق بالعمل احلايل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مطالب 
ل للمخترب االفتراضي وكذلك مطالب االستخدام الفعااالستخدام الفعال للمخترب احلقيقي 

وهذا يعين أن آراء املعلمني حول ، وكذلك معوقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي  
  .هذه املطالب وهذه املعيقات ال ختتلف عن آراء املشرفني التربويني 

وبالنسبة ملعوقات االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي فأن مستوى الداللة 
إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة لصاحل  وهي دالة) ٠.٠٤(  يساوي

على يعزو الباحث سبب هذه الفروق بأن مشريف الكيمياء على اطالع املشرف التربوي و
  . قامه دورات تدريبية عن هذه املختربات إلملختربات االفتراضية بشكل أوسع ا
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ند مطالب وفيما يتعلق بسنوات اخلدمة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ع
االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وكذلك مطالب االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي 
وكذلك معوقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وكذلك معوقات االستخدام الفعال 
للمخترب االفتراضي وهذا يعين أن آراء املعلمني حول هذه املطالب وهذه املعيقات ال 

  .املشرفني التربويني  ختتلف عن آراء

ما يتعلق باملؤهل العلمي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مطالب يوف
االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وكذلك مطالب االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي 
وكذلك معوقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وكذلك معوقات االستخدام الفعال 

املعيقات ال ختتلف  وفتراضي وهذا يعين أن آراء املعلمني حول هذه املطالب للمخترب اال
  .عن آراء املشرفني التربويني 
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  .ملخص النتائج : أوالً 

  .التوصيات: ثانياً 

  .المقترحات: ثالثاً
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يف هذا الفصل مت عرض أهم النتائج اليت مت احلصول عليها يف قسـمني، القسـم   
باستجابات جمتمع الدراسـة علـى مطالـب     تناول ملخص ألهم النتائج اخلاصة: األول

يف املطـور  ومعوقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي واالفتراضي وفق منهج الكيمياء 
املقارنة بني متوسطات اسـتجابات جمتمـع   : والقسم الثاين. املرحلة الثانوية مبكة املكرمة

واالفتراضـي وفـق   الدراسة حول مطالب ومعوقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي 
ة حسب متغريات الدراسـة التاليـة   كة املكرميف املرحلة الثانوية مب املطور منهج الكيمياء

  . )املؤهل العلمي، سنوات اخلدمة ، العمل احلايل (

  :مطالب ومعوقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي واالفتراضي: القسم األول

وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلـة  مطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي  •
وكانت بدرجة  الثانوية من وجهة نظر معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة،

كانـت  ،  عبارة) ١٢(مت قياسها من خالل و، ) ٢.٣٩(كبرية مبتوسط حسايب بلغ 
عبارات حصـلت  ) ٤(و، ) كبرية(بدرجة عبارات حصلت على استجابات ) ٨(

) ٢.١١(مـن  سطات احلسابية تراوحت املتوو).  متوسطة(درجة بعلى استجابات 
، بدرجة متوسطة ) عن اإلسعافات األوليةإعطاء الطالب واملعلمني دورات (للعبارة 

  . بدرجة كبرية  )وية وإضاءة جيدة يف املخترب وجود(للعبارة ) ٢.٦٥(إىل 

املطور يف املرحلة  مطالب االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء •
وكانـت  الثانوية من وجهة نظر معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمـة،  

) ١١(مت قياسها مـن خـالل   و، ) ٢.٢٨(بدرجة متوسطة مبتوسط حسايب بلغ 
) ٨(و ،) كـبرية (عبارات حصلت على استجابات بدرجـة  ) ٣(كانت عبارة، 
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توافر ( لعبارةث حصلت احي). متوسطة(بدرجة حصلت على استجابات عبارات 
على أقل  )مكتبة للربامج التفاعلية القائمة على احملاكاة االفتراضية للتجارب املعملية

توافر جهاز عرض (عبارة و وكانت بدرجة متوسطة) ٢.٠٩(بـ متوسط حسايب 
) ٢.٥٩(على أعلى متوسـط حسـايب بــ     يف املخترب) Data Show(البيانات 

  .وكانت بدرجة كبرية 

ت االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلـة  معوقا •
وكانت بدرجة الثانوية من وجهة نظر معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة، 

كانـت  عبارة، ) ١٢(مت قياسها من خالل و، ) ٢.٣٤(كبرية مبتوسط حسايب بلغ 
عبارات حصـلت  ) ٥(و ، )كبرية(عبارات حصلت على استجابات بدرجة ) ٧(

) ١.٩٢(تراوحت املتوسطات احلسابية مـن  و. )متوسطة(على استجابات بدرجة 
بدرجة متوسـطة  ) للمختربضعف متابعة املشرف التربوي الستخدام املعلم (للعبارة 

 )واد إلجراء التجـارب الكيميائيـة  ضعف توافر األدوات وامل(للعبارة  )٢.٦٥(إىل 
  . بدرجة كبرية 

ستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة معوقات اال •
وكانت بدرجة الثانوية من وجهة نظر معلمي ومشريف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة، 

كانـت  عبارة، ) ١٣(مت قياسها من خالل و، ) ٢.٣٧(كبرية مبتوسط حسايب بلغ 
عبـارات  ) ٦(وكانـت    ،) كبرية(عبارات حصلت على استجابات بدرجة ) ٧(

ضعف قناعـة  (لعبارة ا حيث حصلت،  )متوسطة(حصلت على استجابات بدرجة 
على أقل متوسط حسـايب بــ    )بعض املشرفني التربويني بأمهية املخترب االفتراضي

عم الفـين  غياب الصيانة الدورية والد(عبارة وكانت بدرجة متوسطة  و )٢.٠٦(
  .وكانت بدرجة كبرية ) ٢.٦٣(وسط حسايب بـ على أعلى مت )للمختربات االفتراضية
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  :املقارنة بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة : القسم الثاين
 املقارنة حسب العمل احلايل: أوال
بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسـة   ذات داللة إحصائيةعدم وجود فروق   -

سب اختالف العمل حواالفتراضي حول مطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي 
  . احلايل

بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسـة   ذات داللة إحصائيةعدم وجود فروق  -
  . حسب اختالف العمل احلايل ستخدام الفعال للمخترب احلقيقيحول معوقات اال

بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة حـول   ذات داللة إحصائيةوجود فروق  -
.  خترب االفتراضي حسب اختالف العمـل احلـايل  معوقات االستخدام الفعال للم

 .لصاحل املشرف التربوي ملادة الكيمياء وكانت
  املقارنة حسب سنوات اخلدمة: ثانيا

بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة  ذات داللة إحصائيةعدم وجود فروق  -
حسب اختالف واالفتراضي حول مطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي 

  . خلدمةسنوات ا
بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة  ذات داللة إحصائيةعدم وجود فروق  -

حسب اختالف واالفتراضي  احلقيقيحول معوقات االستخدام الفعال للمخترب 
  . سنوات اخلدمة

  املقارنة حسب املؤهل العلمي: ثالثا
 بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة ذات داللة إحصائيةعدم وجود فروق  -

حسب اختالف واالفتراضي حول مطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي 
  . املؤهل العلمي
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بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة  ذات داللة إحصائيةعدم وجود فروق  -
حسب اختالف واالفتراض ي الستخدام الفعال للمخترب احلقيقحول معوقات ا
  . املؤهل العلمي

 
  :يوصي الباحث مبا يلينتائج الدراسة  يف ضوء

  .   وزارة التربية والتعليم على توفري وجتهيز وسائل السالمة يف املختربات حث  -
داخل  على توفري األجهزة احلديثةواجلهات ذات العالقة وزارة التربية والتعليم حث  -

 . املختربات االفتراضية
واملواد وتقليص أعداد الطالب يف وزارة التربية والتعليم بتوفري األدوات مطالبة  -

  . الصف الدراسي
متابعة الصيانة الدورية ولة على اجلهات املسؤحث وزارة التربية والتعليم و -

 .للمختربات وزيادة املخصصات املالية للمدارس

 
من خالل استعراض الباحث الدراسات السابقة واإلطار النظري للدراسة احلالية ويف 

   -:نتائج هذه الدراسة يقترح الباحث بإجراء بعض الدراسات يف املواضيع التالية  ظل
شاة تطبق على املشـرفات التربويـات واملعلمـات    ات املدراساملزيد من الإجراء  ١

 .ومقارنة النتائج مع الدراسة احلالية
 شاة تدرس االستخدام الفعال للمختـرب احلقيقـي  امل اتدراساملزيد من الإجراء - ٢

 . واحملوسب وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية  
أجراء املزيد من الدراسات املشاة حبيث يأخذ بعني االعتبار متغريات أخرى مثل  – ٣

 .املقررات العلمية األخرى ، املكان ، اجلنس 
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 ضوء جلديد يف تدريس جتارب العلوم يفا). م ٢٠٠٥.(صبحي محدان ، أبو جاللة 

 .األمارات العربية املتحدة ، مكتبة الفالح ،  استراتيجيات التدريس املعاصرة
أثر استخدام برنـامج تعليمـي   ). م٢٠٠٩. (نضال ، علي و الفتينات ، البشايرة 

حموسب يف إجراء التجارب الكيميائية يف حتصيل طلبة الصف التاسع األساسـي يف  
،  ٢٥الـد  ،  ٢+١العدد ،  عة دمشقجملة جام، مبحث الكيمياء وعلوم األرض 

  .٤٤٢ – ٤٠٥ص ص 
دار األندلس للنشـر  ،  إدارة املختربات التعليمية). م٢٠٠٩. (حممد ، بصمة جي 

  .اململكة العربية السعودية ، حائل ، والتوزيع 
، األبعاد العلمية والتطبيقية يف التعليم اإللكتـروين  ) . ٢٠٠٦.(مهند حممد ، البيايت 
 .األردن ، عمان ، عربية للتعليم املفتوح والتعليم عن بعد الشبكة ال
استخدام املعامل االفتراضية يف تـدريس  ) . م٢٠١١.(إبراهيم عبداهللا ، البلطان 

، )الواقع وسـبل التطـوير  (العلوم باملرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية 
 . القرى  جامعة أم، كلية التربية ، رسالة ماجستري غري منشورة  

معوقات استخدام املخترب يف تدريس العلـوم مـن   ) . ٢٠٠٩. (جرب حممد، اجلرب 
وجهة نظر معلمي العلوم الطبيعية يف املرحلة الثانوية مبدينة الرياض باململكة العربيـة  

 .  ١٨٣ –١١٢ص ص ،  ١٢الد ،  ٣العدد ،  جملة التربية العلمية، السعودية 
متطلبات االنتقال من التعلـيم التقليـدي إىل   ). م ٢٠٠١.(رميا سعد ، اجلرف 

منـاهج التعلـيم   " حبث مقدم للمؤمتر العلمي الثالث عشـر  ، التعليم اإللكتروين 
جامعـة عـني   ،  ٢٠٠١يوليو  ٢٥- ٢٤" والثورة املعرفية والتكنولوجية املعاصرة 

 .مصر ، مشس 
مكتبـة  ،  علم العلوماملعامل االفتراضية يف ت). م ٢٠١٠. (دعاء أمحد ، احلازمي 

 . اململكة العربية السعودية .الرياض ، الرشد 



- ١١٨ - 

تطبيقات التعليم اإللكتروين يف تعليم الرياضيات . عبدالعزيز حممد،احلجيلي
 والعلوم

/www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=356&Modelhttp:/

=M&SubModel=138&ID=282&ShowAll=On  ١/  ١٥مت االسترجاع  /
  . هـ  ١٤٣٥

بيئة تعلم العلوم ) . م ٢٠٠٩. (أفنان عبدالرمحن ، أماين حممد و العبيد ، احلصان 
ثالث عشـر التربيـة   املؤمتر العلمي ال،  االفتراضية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة

 ٤-٢، اجلمعية املصـرية للتربيـة العمليـة    ، والكتاب، واملنهج، املعلم : العملية 
 .  ٢٠٠٩أغسطس 
 العلوم تدريس . )م ٢٠٠٤. (يونس ،حممد حيدر و، اللطيف عبد و خليل ، اخلليلي

 .تحدة األمارات العربية امل . ديب ، والتوزيع للنشر القلم دار ، العام التعليم مراحل يف
االستراتيجيات احلديثة يف تدريس العلـوم  ) : م٢٠٠٧.(مصطفى منر ، دعمس 

 . األردن ، عمان ، دار غيداء للنشر والتوزيع ، العامة
أثر استخدام تقنية املعامل االفتراضية علـى  ). م ٢٠٠٨.(أمحد صاحل ، الراضي 

صـيم  حتصيل طالب الصف الثالث الثانوي يف مقرر الكيميـاء يف منطقـة الق  
، جامعة امللـك سـعود   ، كلية التربية ، رسالة ماجستري غري منشورة ،  التعليمية
 . الرياض 
واقع استخدام املخترب يف تـدريس مـادة   ) . م٢٠٠٩. (أمحد منصور، الزهراين 

رسالة ماجستري غري منشورة ،  العلوم باملدارس الليلة املتوسطة مبدينيت مكة وجدة
  . القرى  جامعة أم، كلية التربية ، 

معوقات إجراء األنشـطة العمليـة يف   ) . م ٢٠٠١.(مجعان غرم اهللا ، الزهراين 
تدريس الفيزياء باملرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي الفيزياء مبنطقـة الباحـة   

 . جامعة أم القرى  –كلية التربية ، رسالة ماجستري غري منشورة ،  التعليمية

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=356&Model


- ١١٩ - 

، التعليم اإللكتروين –جديدة يف التعليم  رؤيا). م٢٠٠٥.(حسنيحسن ، زيتون 
 . الرياض، الدار الصولتية للنشر والتوزيع ،  التقومي –التطبيق  –القضايا  –املفهوم 
عمان ، دار الشروق ،  أساليب تدريس العلوم). م٢٠٠٥.( حممود عايش، زيتون 

 .األردن ،
 ٢ط ،  ؤية بنائيةتدريس العلوم للفهم ر) . م ٢٠٠٤.(كمال عبد احلميد ، زيتون 

 . القاهرة ، عامل الكتب ، 
أساسيات طرق تدريس العلوم واجتاهاتـه  ) . م ٢٠٠٥.(نبيهة صاحل ، السامرائي 

 . األردن ، عمان ،دار األخوة للنشر ، احلديثة 
أثر استخدام خمترب ختيلي يف تدريس وحدة الضوء ) . م ٢٠٠٦. (عمر، السكجي 

رسـالة  ،  اكتسام مهارات عمليات العلملطالب الصف العاشر األساسي يف 
 . األردن ، اربد ،جامعة الريموك ، كلية التربية ، ماجستري غري منشورة 

املخترب املدرسي ودورة يف تـدريس  ) . م٢٠٠٥.(خولة ،مجيل وحطاب ، شاهني 
  .األردن ، عمان ،دار عامل الثقافة للنشر والتوزيع ،  العلوم

آفاق التعليم االفتراضي الفلسطيين ودوره يف  ) .٢٠٠٦.(فاروق حممد ، شرف 
، رسالة ماجستري غري منشورة ،  )حنو جامعة افتراضية فلسطينية(التنمية السياسية 

  .فلسطني ، جامعة النجاح الوطنية
اثر اسـتخدام املختـربات االفتراضـية يف    ) . م٢٠٠٩. (علي حممد ، الشهري 

حياء لطالب الصف الثالث ثانوي إكساب مهارات التجارب املعملية يف مقرر األ
  .جامعة أم القرى ، كلية التربية ،  رسالة ماجستري غري منشورة .مبدينة جدة
تأثري استخدام ) . م٢٠٠٤.(عبري ، أمفضي و البواب ،قسيم و أبو هوال ، الشناق 

جملـة   ،استراتيجية املخترب اجلاف يف حتصيل طلبة العلوم يف اجلامعـة األردنيـة   
 . ٣٣٧ – ص ص٣١٨،  ٣١الد ،  ٢العدد ،  علوم التربويةدراسات ال
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معوقات تفعيل مشروع اسـتثمار املختـربات   ) . هـ ١٤٣٣. (حسن ، صبان 
املدرسية يف تدريس مقررات األحياء للمرحلة الثانوية مبدينيت مكة وجدة يف ضوء 

 .ة أم القرى جامع، كلية التربية ، رسالة ماجستري غري منشورة  ،  املعايري املختارة
الشـبكة  ، التعليم اإللكتروين يف التعليم العام  ) .م٢٠٠٨.(أمحد سعيد ، طلبة 

 . األردن ، عمان ،  العربية للتعليم املفتوح والتعليم عن بعد
،  أساليبه، أدواته ، مفهومه ، البحث العلمي ) . هـ  ١٤٢٤.(ذوقان ، عبيدات 

 . األردن ، عمان ، دار إشراقات للنشر 
دار ،  مفهومه وأدواته وأساليبه –البحث العلمي  ) .م ٢٠٠٨.(ذوقان ، يدات عب

  .األردن ، عمان ،الفكر 
دار اليازووي العليمة للنشر ،  املختربات املدرسية) . م٢٠٠٧.(آالء ، عبداحلميد 

 . األردن ، عمان ، والتوزيع 
ات املدرسية الصعوبات اليت تواجه استخدام املخترب). م ١٩٩٩.(أمحد ، عدوان 

يف الصف العاشر األساسي من وجهة نظر معلمي ومعلمات املدارس احلكومية يف 
 ،نـابلس  ، معة النجاح الوطنية جا، رسالة ماجستري غري منشورة،  حمافظة نابلس

 eman.com/aleman/library/messages/01257.pdf-http://www.al.  فلسطني
   هـ  ١٤٣٤ / ١١/  ١٥استرجعت بتاريخ 

،  املدخل إىل البحث يف العلـوم السـلوكية  ) : م٢٠١٠. (صاحل محد، العساف 
 .الرياض ، مكتبة العبيكان 

مادة األحياء يف  معوقات استخدام خمتربات) . م٢٠٠٣.(عبداهللا علي ، العسريي 
مدارس املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني واملشـرفني التربـويني باملنطقـة    

، جامعة امللـك سـعود   ، كلية التربية ، رسالة ماجستري غري منشورة  ،  الشرقية
 . الرياض 

http://www.al
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دار املسرية ،  طرق وأساليب تدريس العلوم). م٢٠٠٢. (ميشيل كامل، عطا اهللا 
 .األردن ، عمان ، ع للنشر والتوزي

،  طرق تدريس العلوم بني النظرية والتطبيـق ) : م ٢٠٠٦.(حممد جنيب ، عطيو 
  . اململكة العربية السعودية ، مكتبة الرشد 

دار ،  ١ط ،  التربية العلمية وتدريس العلـوم ) . م ٢٠٠٣.(حممد السيد، علي 
 .األردن ، املسرية للنشر والتوزيع والطباعة 

معوقات تنفيذ أنشطة العلوم باملرحلة االبتدائية ) . م  ٢٠٠٣.(ر جاس، العرتي 
 . جامعة أم القرى ، كلية التربية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، للبنني
طرق تدريس العلوم للمرحلة ) . م٢٠٠٧.( عبداحلكيم ، أمال و الصايف ، عياش 

 األردن ، عمان،دار الفكر ،  األساسية
حتديد املهارات األساسية لتـدريس العلـوم   ) . م ٢٠٠١(.صاحل حممد ، العيوين 

باملخترب باملرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضـاء هيئـة   
 – ١٠٤ص ص ،  ١٨العـدد  ،  جملة كلية التربيـة ، التدريس بكليات املعلمني 

 . جامعة األمارات العربية املتحدة ، ١٦٣
استخدام املختربات املدرسية يف تدريس ) . م ٢٠٠٠.(محد عبداهللا ، القميزي 

رسالة ،  العلوم يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني
  .الرياض  ، جامعة امللك سعود ، كلية التربية ، ماجستري غري منشورة 
 http://www.emgd.com/educational-  م٢٠١٣،جمد للتطوير

clips.html-technologies/crocodile   ١٤٣٥/  ١/  ١٥مت االسترجاع بتاريخ 
  هـ

مكتبة ،الطبعة األوىل ،  طرق تدريس العلوم) . م٢٠٠٧.(عبدالرحيم ، حممد 
 .اململكة العربية السعودية ، الرياض ، الرشد 

http://www.emgd.com/educational
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فاعلية املعمل االفتراضي على حتصيل ). م ٢٠٠٨.(أمل فرج ، مدي احمل 
رسالة ، املستويات املختلفة لطالبات الصف الثاين ثانوي يف مقرر الكيمياء 

 . املدينة املنورة ، جامعة طيبة ، كلية التربية ، ماجستري غري منشورة 
ـ ) . م٢٠٠٧.(إبراهيم عبداهللا ، احمليسن  ،  ٢ط ،  ديثتدريس العلوم تأصيل وحت

 .اململكة العربية السعودية. املدينة املنورة ، مكتبة العبيكان
سبورات ذكية و خمتربات .. جولة يف املعرض ).م٢٠١١.(روال ، املسحال 
 على املوقع .  افتراضية

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=381&Model

=M&SubModel=138&ID=994&ShowAll=On   ١/  ١٥مت االسترجاع  /
  هـ١٤٣٥

واقع استخدام املخترب املدرسي يف تدريس ) . م٢٠٠٧.(عبداهللا صاحل ، املنتشري 
ية يف ضوء آراء املعلمني األحياء باملرحلة الثانوية مبحافظة القنفذة التعليم

رسالة ماجستري غري منشورة  ،  واملشرفني التربويني وحمضري املختربات املدرسية
 .جامعة أم القرى  –كلية التربية ، 
متطلبات تفعيل التعليم اإللكتروين ورقة عمل ): م٢٠٠٨. (عالء حممد ، املوسى  

ــروين األول  ــيم اإللكت ــى التعل ــة مللتق ــى ،  مقدم ــوفرة عل ــع مت املوق
http://www.abegs.org/sites/Upload/DocLib3     ١/ ١٥مت االســترجاع / 

  هـ  ١٤٣٥
املـدخل يف  ). هــ  أ ١٤٢٣.(علي، مىن  و راشد ،أمحد و سعودى ، النجدي 

 .القاهرة ، فكر العريب دار ال،  تدريس العلوم
طرق وأساليب ). هـ  ب١٤٢٣.(علي، مىن و راشد ،أمحد و سعودى ، النجدي 

 .القاهرة ، دار الفكر العريب ،   واستراتيجيات حديثة يف تدريس العلوم

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=381&Model
http://www.abegs.org/sites/Upload/DocLib3
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، دار الفرقـان  ،  اجلديد يف تعليم العلوم). هـ ١٤٢٢.(يعقوب حسني ، نشوان 
 .األردن ، عمان 
مكتبة ،  تدريس العلوم من منظور حديث طرق ) .م  ٢٠٠٧. ( معبد املنع، نور 

  .اململكة العربية السعودية.الرياض ، الرشد 
، العني ، دار الكتاب اجلامعي ،  معلم العلوم الفعال). م٢٠٠٥. (زيد ، اهلويدي 

  . اإلمارات العربية املتحدة 
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  ولیةاألاالستبانة في صورتھا 
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  المملكة العربیة السعودیة

  وزارة التعلیم العالي        

    جامعة أم القرى     

  كلیة التربیة      

  قسم المناھج وطرق التدریس

  

  :استبانة دراسة بعنوان 

ستخدام الفعال للمخترب احلقيقي واالفتراضي وفقا ملطالب منهج الكيمياء اال" 
  "املطور يف املرحلة الثانوية مبكة املكرمة 

  معلومات عن محكم االستبانة

  

  .................................................................................... االسم  

  ................................................................:...........الدرجة العلمیة

:................................................................................. التخصص
  :................................................................................جھة العمل

  .................................................................................:...العنوان

  :.........................................................................البرید اإللكتروني

  .................................:.........................................جوال/ھاتف

  

  إعداد الطالب 

  نایف عمیس جبران الودعاني
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  المملكة العربیة السعودیة

  وزارة التعلیم العالي        

    جامعة أم القرى     

  كلیة التربیة      

  قسم المناھج وطرق التدریس

  حفظة اهللا              /                                               سعادة الدكتور 

  عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم 

االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي واالفتراضي وفقا ملطالب منهج الكيمياء " يقوم الباحث بدراسة بعنوان 
وذلك ضمن متطلبات احلصول على درجة املاجستري من قسم " املطور يف املرحلة الثانوية مبكة املكرمة 
  .أم القرى  املناهج وطرق التدريس لكلية التربية جبامعة

االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي واالفتراضي وفق منهج ومعيقات دف الدراسة إىل التعرف على مطالب 
  .الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية مبكة املكرمة 

وقد أعد الباحث االستبانة املرفقة الستخدامها يف تقدير مطالب استخدام املخترب وأهم معوقات استخدامه 
وجهة نظر املشرفني التربويني ملادة الكيمياء ومعلمي الكيمياء يف املرحلة الثانوية ،وقد قسمت االستبانة  من

احملور األول مطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي واالفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور : إىل حمورين 
واملرجو ، ي واالفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور واحملور الثاين معوقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيق، 

من سعادتكم قراءة عبارات االستبانة مث إبداء الرأي حيال كل عبارة باملوافقة عليها أو حذفها أو تعديلها 
وإضافة أي عبارة أخرى ترون أمهيتها ، مع العلم أن مالحظاتكم ومقترحاتكم سيكون هلا أمهية بالغة يف 

  .اسة بالصورة املرجوة أخراج أداة الدر

  .ويف اخلتام يقدم الباحث خالص شكره وتقديره ملا تبذلونه من جهد ووقت رغم مشاغلكم اجلمة 

  شاكر لكم مجيل تعاونكم سلفاً وكرم تفضلكم وراجياً من املوىل أن جيعل ذلك يف موازين حسناتكم 

  -:الباحث 

     نايف عميس جربان الودعاين

  ٢٣٨٧٠٥٥٥٥٧جوال : للتواصل  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  احملترم:                                                          أخي مشرف مادة الكيمياء 

  احملترم:                                                          أخي معلم  مادة الكيمياء  

  - :وبعد          السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته             

طالب منهج مل ااالستخدام الفعال للمخترب احلقيقي واالفتراضي وفق( يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 
وذلك كجزء من متطلبات احلصول على درجة املاجستري من ) الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية مبكة املكرمة 

  .عة أم القرى مبكة املكرمة قسم املناهج وطرق التدريس بكلية التربية جبام

ودف هذه الدراسة إىل التعرف على مطالب ومعيقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي واالفتراضي وفق 
لذا آمل منك أخي الكرمي اإلجابة على مجيع فقرات االستبانة بطريقة ، منهج الكيمياء املطور  يف املرحلة الثانوية 

يف املربع الذي ميثل وجهة نظرك كما يف ) √(موضوعية وذلك بوضع عالمة تعرب عن رأيك الشخصي وبدقة و
  : املثال التايل 

  مطلب بدرجة  العبارة  م
  ضعيفة  متوسطة  كبرية 

      √  وجود خمترب حاسويب افتراضي متكامل وحديث   ١
  

تعاونك معه ويقدر والباحث يقدر ، كما يأمل الباحث منك أخي الكرمي عدم ترك أي عبارة دون اإلجابة عليها 
ل معها بسرية ويؤكد لك أن مجيع إجاباتك يتعام، لك سلفاً جزيل الشكر وعظيم االمتنان على حسن اهتمامك 

  .فقط يف أغراض البحث العلمي  إالتامة ولن تستخدم 

  الباحث                                                        

  نايف عميس جربان الودعاين                                                           

  قسم املناهج وطرق التدريس –كلية التربية  –جامعة أم القرى                                                     
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  املعلومات الشخصية 

  :داخل املربع املناسب )  √( الرجاء وضع عالمة 

  :العمل احلايل  -:
 ملادة الكيمياء                مشرف تربوي  •

 معلم كيمياء                    •

  :املؤهل العلمي  -:

 ماجستري                        •

 بكالوريس مع إعداد تربوي   •

 بكالوريس بدون إعداد تربوي    •

 .................غري ذلك ، حدد  •

  :سنوات اخلدمة  -:

 سنوات    ٥أقل من   •

 سنوات     ١٠إىل أقل  ٥من  •

 سنة   ١٥إىل أقل من  ١٠من  •

 سنة فما فوق              ١٥ •



- ١٣٠ - 

   ) /ا(احملور األول 

  :مطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية مبكة املكرمة 

                                                      
  العبارة

    العبارة مناسبة
  تعدل  حتذفتبقى           العبارة بعد التعديل

 توفر  كافة املستلزمات العلمية -١
  يف املخترب) املواد –األجهزة  –األدوات (  

        

توفر املياه وأنابيب الغاز بشكل مستمر مما  -٢
  يساعد على إجراء التجارب العلمية

        

وجود غرفة خمصصة حلفظ وختزين املواد  -٣
  الالزمة  واألجهزة

        

احتواء املخترب على صندوق إسعافات  -٤
  أوليه متكامل 

        

النظارات (توفر أدوات الوقاية املعملية   -٥
  بعدد كاف يف املخترب) البالطو  –

        

          وجود  طفايات حريق بكميات كافية  -٦
          وجود خمارج للطوارئ يف املخترب  -٧
وجود حصص ثابتة باجلدول املدرسي  -٨

  انب العملي للمقرر خمصصة للج
        

توفر بيانات إرشادية تساعد معلم  -٩
الكيمياء على إجراء مجيع التجارب 

  املعملية املوجودة باملقرر املدرسي

        

متابعة املشرف التربوي يف تقوميه  - ١٠
  ألداء املعلم باجلانب العملي 

        

ختصيص جزء من درجات املادة  - ١١
  لتقومي اجلانب العملي

        

١٢ - *          
١٣ - *          
١٤ - *          

  فضال أذكر بعض مطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور واليت مل تذكر بعاليه *



- ١٣١ - 

  )/ب(احملور األول 

  :مطالب االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية مبكة املكرمة  

    مناسبة العبارة  العبارة
  تعدل  حتذفتبقى           لعبارة بعد التعديلا

وجود خمترب حاسويب افتراضي متكامل  -١
  وحديث

        

          ربط املخترب بشبكة االنترنت -٢
توفر مكتبة للربامج التفاعلية القائمة على  -٣

  احملاكاة االفتراضية للتجارب املعملية
        

توفر قائمة مبواقع االنترنت اليت تقدم جتارب  -٤
  فتراضية لدى معلم الكيمياءعلمية ا

        

وجود فين مدرب مؤهل لتجهيز وتشغيل  -٥
  املخترب االفتراضي يف املدرسة

        

 DATA(توفر جهاز عرض البيانات  -٦
SHOW  ( يف املخترب  

        

توفر دليل استخدام الربنامج املخترب  -٧
االفتراضي املعرب واملعتمد من قبل 

  وزارة التربية والتعليم 

        

شرف التربوي لدورات تدريبية يتم تقدمي امل -٨
من خالهلا تدريب معلمي الكيمياء على 

  برجميات ومهارات املخترب االفتراضي 

        

وجود كوادر مؤهلة للتركيب والصيانة تابعة  -٩
  إلدارة التربية والتعليم

        

توفر القناعة لدى املعلم بأمهية املخترب  - ١٠
  االفتراضي يف تعليم الكيمياء 

        

لطالب على طرق استخدام تدريب ا - ١١
  املخترب االفتراضي داخل املدرسة

        

١٢ - *          
١٣ - *          
١٤ - *          

  .فضال أذكر بعض مطالب االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور واليت مل تذكر بعاليه * 
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  )أ(احملور الثاين 

  :يمياء املطور يف املرحلة الثانوية مبكة املكرمة معوقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الك 

    مناسبة العبارة  العبارة

  العبارة بعد التعديل
  تعدل  حتذفتبقى         

قله توفر مصادر املاء والكهرباء  -١
  والغاز

        

          ضيق مساحة املخترب  -٢

ندرة وسائل السالمة العامة يف  -٣
  املخترب

        

اء عدم توفر التدريب الكايف أثن -٤
  اخلدمة

        

كثافة املقررات الدراسية يف املناهج  -٥
  املطورة

        

          كثرة أعداد الطالب يف املخترب  -٦

ضعف متابعة املشرف التربوي  -٧
  الستخدام املعلم للمخترب 

        

بعد املخترب عن الفصول مما يؤدي إىل  -٨
الفوضى يف املدرسة أثناء االنتقال 

  للمخترب

        

الكيمياء مل وجود جتارب يف مقررات  -٩
  تدرس أثناء اإلعداد األكادميي 

        

زيادة النصاب التدريسي ملعلم  - ١٠
  الكيمياء 

        

ضعف إملام بعض معلمي الكيمياء  - ١١
  مبهارات إجراء التجارب املعملية

        

١٢ - *          

١٣ - *          

  مل تذكر بعاليه فضال أذكر بعض معوقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور واليت * 
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   ) ب(احملور الثاين

  :معوقات االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية مبكة املكرمة 

    مناسبة العبارة  العبارة
  تعدل  حتذفتبقى           العبارة بعد التعديل

نقص أجهزة العرض الالزمة إلجراء التجارب  -١
أجهزة احلاسب (االفتراضية مثل العلمية 

  )جهاز عرض البيانات –اآليل 

        

ضعف اإلعداد األكادميي ملعلمي الكيمياء يف  -٢
  التعامل مع تكنولوجيا التعليم احلديث

        

عدم قناعة بعض معلمي الكيمياء بأمهية املخترب  -٣
  االفتراضي 

        

عدم قناعة بعض املشرفني التربويني بأمهية  -٤
  راضي املخترب االفت

        

          قلة عدد احلصص املخصصة للنشاط العملي  -٥
عدم مالئمة تصميم املختربات احلالية لتقنية  -٦

  املخترب االفتراضي
        

          ضعف امليزانية املخصصة للمختربات االفتراضية -٧
عدم إملام بعض حمضري املخترب بأنشطة املخترب  -٨

  االفتراضي 
        

لدى  ضعف مهارات استخدام احلاسب اآليل -٩
  الطالب 

        

عدم توفر الصيانة والدعم الفين  - ١٠
  للمختربات االفتراضية 

        

نقص تدريب املعلمني على كيفية توظيف  - ١١
  تقنيات التعليم االفتراضي 

        

متسك بعض املعلمني بالطرق التقليدية  - ١٢
  لتعليم الكيمياء 

        

١٣ - *          
١٤ - *          

  .ترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور واليت مل تذكر بعاليه فضال أذكر بعض معوقات االستخدام الفعال للمخ* 

  



- ١٣٤ - 

 
  جهة العمل التخصص العلمية لرتبةا االسم م

 جامعة الريموك مناهج وطرق تدريس أستاذ  عبداهللا حممد خطايبه  ١

 جامعة أم القرى رق تدريسمناهج وط أستاذ مشارك الزهراين غرم اهللامرضي بن   ٢

 جامعة أم القرى مناهج وطرق تدريس أستاذ مشارك فوزي بن صاحل بنجر ٣

 جامعة مؤتة مناهج وطرق تدريس أستاذ مشارك زيد علي البشائرة ٤

 عبد العزيز جامعة امللك مناهج وطرق تدريس أستاذ مشارك حيىي محيد الظاهري  ٥

 جامعة أم القرى هج وطرق تدريسمنا أستاذ مساعد صاحل حممد السيف  ٦

 جامعة أم القرى مناهج وطرق التدريس أستاذ مساعد أمحد حلمي أبو اد ٧

 جامعة أم القرى مناهج وطرق تدريس أستاذ مساعد نبيل السيد حممد ٨

 طيبةجامعة  كيمياء أستاذ مساعد فهد ثابت الودعاين ٩

 طيبةة جامع كيمياء أستاذ مساعد أمحد عمر احليدري ١٠

 طيبةجامعة  كيمياء أستاذ مساعد خلف مجعان الغامدي ١١

 طيبةجامعة  كيمياء أستاذ مساعد خدجية حممد عمران ١٢

  إدارة التربية والعليم بعسري  علوم  ماجستري  حيىي جابر القحطاين  ١٣
  بعسريإدارة التربية والعليم   علوم  ماجستري  حسني ناصر القحطاين  ١٤
  إدارة التربية والتعليم جبدة  علوم  ماجستري  قيأمحد حممد الشر  ١٥
  إدارة التربية والتعليم جبدة  لغة عربية  بكالوريوس   حممد أمحد الغامدي   ١٦
  إدارة التربية والتعليم جبدة  كيمياء  بكالوريوس  حسن حممد باقيس   ١٧
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 االستبانة في صورتھا النھائیة
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  المملكة العربیة السعودیة

  لتعلیم العالي     وزارة ا   

    جامعة أم القرى     

  كلیة التربیة      

  قسم المناھج وطرق التدریس

  

  

  : دراسة بعنوان  استبانة

االستخدام الفعال للمختبر الحقیقي واالفتراضي وفقا لمطالب 
  منھج الكیمیاء المطور في المرحلة الثانویة بمكة المكرمة

  
  

  

  إعداد الطالب

  ينایف بن عمیس الودعان
٤٣٢٨٨٤٠١  

  
  إشراف

  مأمون محمد مبارك . د
  

  

  ھـ  ١٤٣٥ – ١٤٣٤
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  احملترم                 :                                أخي مشرف مادة الكيمياء 

  احملترم:                                                          أخي معلم  مادة الكيمياء  

  - :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته                وبعد       

طالب منهج مل ااالستخدام الفعال للمخترب احلقيقي واالفتراضي وفق( يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 
وذلك كجزء من متطلبات احلصول على درجة املاجستري من ) الكيمياء املطور يف املرحلة الثانوية مبكة املكرمة 

  .سم املناهج وطرق التدريس بكلية التربية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة ق

ودف هذه الدراسة إىل التعرف على مطالب ومعيقات االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي واالفتراضي وفق 
ستبانة بطريقة لذا آمل منك أخي الكرمي اإلجابة على مجيع فقرات اال، منهج الكيمياء املطور  يف املرحلة الثانوية 

يف املربع الذي ميثل وجهة نظرك كما يف ) P(تعرب عن رأيك الشخصي وبدقة وموضوعية وذلك بوضع عالمة 
  : املثال التايل 

  مطلب بدرجة  العبارة  م
  ضعيفة  متوسطة  كبرية 

      P  حاسويب افتراضي متكامل وحديث خمتربوجود   ١
  

والباحث يقدر تعاونك ، ي عبارة دون اإلجابة عليها كما يأمل الباحث منك أخي الكرمي عدم ترك أ
ويؤكد لك أن مجيع إجاباتك يتعامل ، معه ويقدر لك سلفاً جزيل الشكر وعظيم االمتنان على حسن اهتمامك 

  .يف أغراض البحث العلمي  إالم معها بسرية تامة ولن تستخد

  الباحث

  نايف عميس جربان الودعاين

Almhand2006_t@hotmail.com 

  ٠٥٥٥٥٧٢٣٨٧/ جوال 

mailto:Almhand2006_t@hotmail.com
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  : املعلومات الشخصية 

  :داخل املربع املناسب )  P(الرجاء وضع عالمة 

  :العمل احلايل 
 مشرف تربوي ملادة الكيمياء                 •

 معلم كيمياء                    •

  :املؤهل العلمي 

 دكتوراة                      •

 ماجستري •

     بكالوريوس مع إعداد تربوي    •

 بكالوريوس بدون إعداد تربوي      •

  :سنوات اخلدمة 

 سنوات    ٥أقل من   •

 سنة      ١٥سنوات إىل ٥من  •

 سنة فما فوق              ١٥ •
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  : احملور األول 

مطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة 
  :الثانوية مبكة املكرمة 

  طلب بدرجةم  العبارة  م
  ضعيفة  متوسطة  كبرية 

        .توافر كافة األدوات العلمية يف املخترب   ١
        . توافر كافة املواد الكيميائية يف املخترب   ٢
        . وجود غرفة خمصصة ومهيئة حلفظ املواد واألجهزة الكيميائية   ٣
        .إحتواء املخترب على صندوق اسعافات أوليه متكامل   ٤
األحذية  –قفازات  –البالطو  –النظارات ( دوات الوقاية املعملية توافر أ  ٥

  . بعدد كاف يف املخترب ) الواقية 
      

        .وجود  طفايات حريق سارية املفعول بإعداد كافية   ٦
        .وجود خمارج للطوارئ يف املخترب   ٧
        .وجود حصص خمصصة للجانب العملي للمقرر يف خطة توزيع املنهج   ٨
توافر بيانات إرشادية تساعد معلم الكيمياء على إجراء مجيع التجارب   ٩

  .املعملية املوجودة باملقرر الدراسي 
      

        .متابعة املشرف التربوي يف تقوميه ألداء املعلم باجلانب العملي   ١٠
        .وجود وية وإضاءة جيدة يف املخترب   ١١
        .افات األولية إعطاء الطالب واملعلمني دورات عن اإلسع  ١٢
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  :احملور الثاين 

مطالب االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة 
  : الثانوية مبكة املكرمة 

  مطلب بدرجة  العبارة  م
  ضعيفة  متوسطة  كبرية 

        .وجود خمترب حاسويب افتراضي متكامل وحديث   ١
التفاعلية القائمة على احملاكاة االفتراضية للتجارب  توافر مكتبة للربامج  ٢

  .املعملية 
      

        .توافر قائمة مبواقع االنترنت اليت تقدم جتارب علمية افتراضية   ٣
        .وجود فين مدرب مؤهل لتجهيز وتشغيل املخترب االفتراضي يف املدرسة  ٤
        .يف املخترب)  DATA SHOW(توافر جهاز عرض البيانات   ٥
توافر دليل استخدام برنامج املخترب االفتراضي املعرب واملعتمد من وزارة   ٦

  .التربية والتعليم 
      

        . سرعة جتاوب كوادر التركيب والصيانة يف حالة االستعداد   ٧
تقدمي املشرف التربوي لدورات تدريبية يتم من خالهلا تدريب معلمي   ٨

  .ي الكيمياء على مهارات املخترب االفتراض
      

        .توافر القناعة لدى املعلم بأمهية املخترب االفتراضي يف تعليم الكيمياء  ٩
        . تدريب الطالب على استخدام احلاسب بصورة فعالة   ١٠
        .حتديث برجميات احملاكاة بشكل دوري ملسايرة التطور التقين   ١١
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  : احملور الثالث 

قيقي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة معوقات االستخدام الفعال للمخترب احل
  : الثانوية مبكة املكرمة 

  يعيق بدرجة   العبارة  م
  ضعيفة  متوسطة  كبرية 

 –الغاز  –املاء ( ضعف التجهيز املتكامل للمختربات من  حيث   ١
  ) . الكهرباء 

      

        .ضيق مساحة املخترب   ٢
        . خترب ندرة توافر وسائل السالمة العامة يف امل  ٣
        .ضعف التدريب على استخدام املخترب أثناء اخلدمة   ٤
        . كثافة التجارب املعملية يف املناهج املطورة   ٥
        .كثرة أعداد الطالب يف املخترب   ٦
        .ضعف متابعة املشرف التربوي الستخدام املعلم للمخترب   ٧
س أثناء اإلعداد وجود جتارب متطورة يف مقررات الكيمياء مل تدر  ٨

  . األكادميي للمعلم 
      

        . زيادة النصاب التدريسي للمعلم   ٩
        .ضعف مقدرة بعض معلمي الكيمياء على ضبط الطالب داخل املخترب  ١٠
        .ضعف إملام بعض معلمي الكيمياء مبهارات إجراء التجارب املعملية   ١١
        . الكيميائية ضعف توافر األدوات واملواد إلجراء التجارب   ١٢
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  : احملور الرابع 

معوقات االستخدام الفعال للمخترب االفتراضي وفق منهج الكيمياء املطور يف املرحلة  
:الثانوية مبكة املكرمة   

  يعيق بدرجة   العبارة  م
  ضعيفة  متوسطة  كبرية 

أجهزة ( نقص التقنية الالزمة إلجراء التجارب العلمية االفتراضية مثل   ١
  ) .خط انترنت - جهاز عرض البيانات   –اسب اآليل احل

      

ضعف اإلعداد األكادميي ملعلمي الكيمياء يف التعامل مع تكنولوجيا   ٢
  .التعليم احلديث 

      

        .ضعف قناعة بعض معلمي الكيمياء بأمهية املخترب االفتراضي   ٣
        .ي ضعف قناعة بعض املشرفني التربويني بأمهية املخترب االفتراض  ٤
        .عدم مالءمة تصميم املختربات احلالية لتقنية املخترب االفتراضي   ٥
        . ضعف امليزانية املخصصة للمختربات االفتراضية   ٦
        .ضعف إملام بعض حمضري املخترب بأنشطة املخترب االفتراضي   ٧
        .ضعف مهارات استخدام احلاسب اآليل لدى الطالب   ٨
        . ة الدورية والدعم الفين للمختربات االفتراضية غياب الصيان     ٩
        .نقص تدريب املعلمني على كيفية توظيف تقنيات التعليم االفتراضي   ١٠
        .متسك بعض املعلمني بالطرق التقليدية لتعليم الكيمياء   ١١
        .عدم توافر برجميات تفاعلية باللغة العربية   ١٢
التطور يف استخدام األجهزة احلديثة يف ضعف قدرة املعلم مواكبة   ١٣

  . التدريس 
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خطاب مدیر إدارة التخطیط والتطویر في اإلدارة العامة 
للتربیة والتعلیم بمكة المكرمة  لتھوید الباحث بأعداد مشرفي 

 مادة الكیمیاء 



- ١٤٤ - 

  

  

  



- ١٤٥ - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

خطاب مدیر إدارة التخطیط والتطویر في اإلدارة العامة 
للتربیة والتعلیم بمكة المكرمة  لتھوید الباحث بأعداد معلمي 

 كیمیاء مادة ال
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خطاب مدیر إدارة اإلشراف التربوي في اإلدارة العامة 
للتربیة والتعلیم بمكة المكرمة موضح فیھ أعداد مشرفي 

 مادة الكیمیاء 
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خطاب مدیر إدارة شؤون المعلمین في اإلدارة العامة للتربیة 
ادة والتعلیم بمكة المكرمة موضح فیھ أعداد معلمي م

 الكیمیاء 
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خطاب من رئیس قسم المناھج وطرق التدریس الموجھ 
لسعادة عمید كلیة التربیة لمخاطبة اإلدارة العامة للتربیة 

 والتعلیم بمكة المكرمة للسماح بتطبیق أداة البحث
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خطاب سعادة عمید كلیة التربیة الموجة لمدیر التربیة 
 ة المكرمة لتسھیل مھمة الباحثوالتعلیم بمك
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خطاب مدیر التربیة والتعلیم بمكة المكرمة لمكاتب التربیة 
 والتعلیم لتسھیل مھمة تطبیق األداة على مجتمع الدراسة 
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