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 الكلمات الرئيسية:

 .االداء النظري والعملي -المختبرات االفتراضية

 مستخلص البحث:

يهدف البحث الحالي إلى تعرف اثر استتتتتخدام المختبرات االفتراضتتتتية في اظداء النظري 

 : تطبيقي ، ولتحقيق أهدافه صيغت الفرضيات اآلتيةوالعملي لطلبة الصف الخامس العلمي ال

بين متوستتتتج د جات اظداء  0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصتتتتائية عند م تتتتتو  الداللة  .1

النظري للطلبة الذين يد ستو  باستتعماا المختبرات االفتراضتية ومتوستج د جات اظداء النظري 

 .للطلبة اللذين يد سو  على وفق الطريقة التقليدية

بين متوستتتتتج د جات اظداء  0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصتتتتتائية عند م تتتتتتو  داللة  .2

العملي للطلبة الذين يد ستتتو  باستتتتعماا المختبرات االفتراضتتتية ومتوستتتج د جات اظداء العملي 

 .للطلبة الذين يد سو  على وفق الطريقة التقليدية

ًي كامًل عمدوا فيها الى تنفيذ وقد أجر  الباحثو  تجربة ميدانية استتتتتغرقت فصتتتتل د استتتت

تجربة اشتتتتملت على التد يس باستتتتعماا المختبرات االفتراضتتتية مط عينة الطلبة التي ت ونت من 

( 29( طالباً ، واخر  ضابطة  بواقـتتتتط )25مجموعتين عدت إحداها مجموعة تجريبية تألفت من)

ة الماحظة لقياس اظداء العملي طالباً فضتتتتتتتا عن بناء أداتين هما  اختبا  اظداء النظري ، وبطاق

  وتم التأكد من خصائصها ال اي ومترية التي تمثلت بصدقها وثباتها والمعامات التميز والصعوبة

( ، على مد  الفصتتتتتل 2016 – 2015تم تطبيق التجربة البحثية في العام الد استتتتتي )    

البحث ، وتم تجهيز مختبر الد استتتتتتتي الثاني بواقط يوم واحد أستتتتتتتبوعياً مط مجموعتي طلبة عينة 

اثر استخدام المختبرات االفتراضية في االداء النظري والعملي 
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الحاستتتتتتتوا ر ومختبر الفيزياء والتأكد من ال تتتتتتتامة الداخلية والخا جية للتجربة ، قام الباحثو  

بتد يس مجموعتي طلبة عينة البحث وتمت معالجة البيانات إحصتتتتتتتائياً بواستتتتتتتطة المعالجات 

وتم التوصل إلى النتائج  ,(SPSS) المطلوبة بواسطة برنامج الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 : اآلتية

فاعلية برنامج المختبرات االفتراضتتتتتية  في  فط م تتتتتتو  اظداء النظري واظداء العملي 

وفي ضتتتتتتتوء ذل  قدم . لطلبة الصتتتتتتتف الخامس العلمي التطبيقي بالمقا نة مط الطريقة االعتيادية

 .الباحثو  عدداً من التوصيات والمقترحات

  : مشكلة البحث

لفيزياء علم طبيعي معني بد اسة القوانين العامة للمادة والطاقة بإش الها المختلفة بما ا  ا 

وبتتد استتتتتتتتة جميط التفتتاعات الموجودة في الطبيعتتة. فهو يعتتالج الحركتتة والزمن وتركيتت  وبنيتتة 

اظج تتتتام وتحوالت المادة و الطاقة وغير ذل  من الظواهر الفيزيائية. ويحوا اظحدال والظواهر 

التي نرصدها إلى أف ا  ومبادئ لها انتظاميات معينة و مميزة مبرهناً القوانين والعاقات المختلفة 

التي تح م الظواهر لصتتتوغها في نظريات متبنياً الجان  العملي المختبري وم تتتتدالً به ت املياً مط 

 . الجان  النظري للمادة

ي  الطال  على ا  لذا كا  من الضتتتتتتترو ي االهتمام بأجراء التجا ب المختبرية وتد   

ي ل  سلوك العالم الصغير في بحثه وتوّصله إلى النتائج ، كأْ  يحدّد المش لة ويصوغ الفرضيات 

 . ويجمط المعلومات ويصّمم التجربة وياحظ ويقيس ومن ثم يتوّصل إلى النتائج

في ومن خاا تبادا اآل اء بين الباحثين وبعض مد ستتتتتتتي الفيزياء في المدا س الثانوية     

بغداد  اتضتتتتحت جملة من الضتتتترو ات التي تحتاا إلى معالجات م ملة لواقط التد يس المختبري 

كا  من أبرزها نقص اظجهزة واظدوات المختبرية وقدمها ، اظمر الذي ينع س ستتتتلباً على اظداء 

ان  النظري والعملي للطلبة  في وقت هم بحاجة ماستتة إلى إتقا  إجراء التجا ب العملية ، ومن ج

قة العر  او  ية ستتتتتتتواء بطري اخر عزوف معظم مد ستتتتتتتي الفيزياء على اجراء التجا ب العمل

 . التجري  الفردي من قبل الطلبة ب ب  ضيق غرفه المختبر وكثر عدد الطلبة

وبما اننا نعيش في ظل الثو ة الت نولوجية وما ضتتتتمته من منجزات وعلى  أستتتتها التعليم 

هذا االل تروني في المجتمعات التعل خدام  باحثو  على مميزات استتتتتتتت يمية ر ومن خاا اطاع ال

المنجز ب افة اشتت اله ومنها المحاكاة الحاستتوبية وبرمجياتها الخاصتتة بمحاكاة التجا ب المختبرية، 

التي تعد كنقطة اشتتتعاع واستتتتقطاب با زة يم ن االستتتتبصتتتا  منها الى كيفية القيام بتغيير وتطوير 

تاءم مط االتجاهات العالمية المعاصتتتتتتترة وتحدياتها وافرازاتها العلمية واقط التجري  العملي بما ي

والت نلوجية بما توفره من اجهزة ومعدات وأف ا  ووستتتتائل وإم انيات تد ي تتتتية تم ن المتعلم من 

اتقا  التعلم واظداء و تجاوز جملة التحديات اضتتتتتتافة الى تفادي الخطو ة الحاصتتتتتتلة و اء بعض 

ً التجا ب فضاً عن الت  .ح م بدقة النتائج ايضا
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نة المفتوحة التي وجهت الى ) با ( من 35ومن خاا المعلومات التي برزت من االستتتتتتتت

 : مد سي  الفيزياء في بغداد والتي ناقشت القضايا التالية

استتتتتتتتعمالهم انماط التعليم االل تروني في الميادين التعليمية بنحوت عام وتقنية المختبرات  .1

 . االفتراضية بنحوت خاص

 . خلفية اشتراكهم ببرامج تد يبية ذات عاقة بالموضوع .2

 . تم ن طلبتهم من االداء العملي والنظري للتجا ب المختبرية .3

% من العينة يطمحو  إلدخاا االنماط المختلفة للتعليم 80ا  نتائج االستتتتتتتتبانة بينت أ     

يد كو  استعماالت ت نولوجيا % من العينة ال 90االل تروني في مؤس ات التعليم  العراقية ر وا  

المختبرات االفتراضتتتتتية في العملية التعليمية وال يمتل و  اب تتتتتج مها ات التعامل مط المختبرات 

% من العينة أبدوا  غبة في االشتتتتتتتراك في برامج تد يبية ذات عاقة بهذا 75االفتراضتتتتتتية وا  

مرحلة الثانوية وهم غير % من التد ي تتتتتين يرو  ا  معظم طلبتهم ينهو  ال70الموضتتتتتوع. وا  

قاد ين على اجراء التجا ب ر  هذا كله اد  الى ت وين  وية مفادها أ  معالجة واقط مختبرات 

الفيزياء قد ي و  باستتتتتتعماا المختبرات االفتراضتتتتتية  ، وهذا يعد تج تتتتتيداً لمشتتتتت لة بحثية مفادها 

    : ال ؤاا التالي

الداء النظري والعملي لطلبة الصف الخامس العلمي ما اثر استخدام المختبرات االفتراضية في ا "

 "التطبيقي

  : أهمية البحث

لقد شتتتتهدت المما ستتتتات التربوية عموماً وتد يس العلوم على وجه الخصتتتتوص قفزات   

وتطو ات هائلة نحو االفضتتتل لمواكبة خصتتتائص العصتتتر ومتغيراته وتحدياته واصتتتب  التحديث 

م  الميدا  التربوي وباتت الحاجة اليه م تتتتتمرة ، والتطوير ستتتتمة واضتتتتحة من اهم ستتتتمات وما

وهذا ما شهده تد يس الفيزياء من محاوالت كثيرة تهدف إلى اال تقاء به من التركيز على م تو  

المعرفة إلى الوصتتتتوا إلى إنماء البنية المعرفية له والتي تتضتتتتمن فهم المتعلم طبيعة علم الفيزياء 

 . اء في المراحل التعليمية المختلفةوالمحتو  التعليمي لمقر ات الفيزي

على الرغم من ذل  فإ  واقط تد يس الفيزياء يعاني من صتتتتعوبات ومشتتتت ات عديدة ، و    

من أهمها االهتمام الزائد بالم تتتتتتتائل الفيزيائية ، والتركيز على حفظ القوانين الفيزيائية من دو  

ات إلى الجان  العملي وما يتبعه من ( . من دو  االلتف108: 2007فهمها أو استتتتتتتتيعابها )محمد، 

إتقتتا  مهتتا ات إجراء التجتتا ب العمليتتة على الرغم من اظهميتتة التجتتا ب في تتد يس الفيزيتاء ، 

شر مط البيئة الطبيعية ر فالتجربة أعظم  كيزة  بوصفها منبط المعرفة الناتجة عن تفاعل الفرد المبا

ة المعروضتتة ويضتتط الفرضتتية ذات العاقة لاكتشتتاف واالستتتقصتتاء ر والطال  يحدد فيها المشتت ل

 . (96: 1986بالمش لة وبالتالي يقترح وينفذ فعلياً الطريقة الخاصة باختبا ها)زيتو  وطاا،
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أهميتتة العمتتل المختبري بنتتاًء على نتتتائج العتتديتتد من  (Harlen,1999) وفي هتتذا االتجتتاه لخص 

لدافعي ة للتعلم ر وتعلم المها ات ر وتعزيز التعلم اظبحال بقوله أنه أعطى نتائج مؤكدةً في إثا ة ا

 المفتتتاهيمي، وأنتتته جوهر الطريقتتتة العلميتتتة فضتتتتتتتاً عن تنميتتتة االتجتتتاهتتتات العلميتتتة للطلبتتتة

(Harlen:1999, 7) 

ول و  ال ثير من اظستتتالي  واظدوات الم تتتتعملة في المختبر التقليدي لم تعد تفي بحاجة  

ة إلى تفعيل واستتتثما  أحدل تقنيات العصتتر للوصتتوا المتعلمين ظستتباب عديدة  لذا ظهرت الحاج

إلى تعلم وتعليم فعاا وذل  عن طريق استتتتعماا الم تتتتجدات على م تتتتو  التقنيات واالتصتتتاالت 

وتوظيفها لتطوير تد يس الفيزياء عملياًر ومن هذه الم تتتتتتتتجدات ام انيات الحاستتتتتتتوب الفنية بما 

الهتمام على اإلفادة من تطبيقات الحاستتتتتتوب في يوافره من مميزات تعليمية كثيرة ، لذا انصتتتتتت  ا

ايجتاد بيئتة تعلميته تفتاعليتة نشتتتتتتتطتة ومنته تحتاكي الواقط ومن هتذه التطبيقتات مختبرات المحتاكتاة 

االفتراضتتتتتتتية التي تعد م تبة من البرمجيات التي تضتتتتتتتم مجموعة من تجا ب المحاكاة التفاعلية 

هل عملية الفهم بجعل االشتتتتتتياء مرئية تغطي معظم موضتتتتتتوعات مناهج الفيزياء الحديثة كما ت تتتتتت

فضتتتاً عن كونها تفاعلية ر فالطال  يم ن ا  يعدا في الفولتية او انواع القوة وير  بنحوت بصتتتري 

ما يحدل من تأثير في التجربة مثاً  ؤية تأثيرات مخفية مثل الشتتتتتتتحنات او د جات الحرا ة أو 

اصتة أ  يمثل احتماا تفاعل مادة معينة القوة المشتعة . و ي تتطيط الحاستوب عن طريق برمجية خ

مط أخر  أو تصتتاعد غاز معين أو حدول انفجا  ما ، وه ذا يشتتعر الطلبة بأنهم هم الذين أوجدوا 

فاعل كانت مخزنة في  جة هذا الت ية ، ول ن في واقط اظمر أ  نتي بإجراءات تجريب فاعل  هذا الت

التي نحصتتتتتتتتل عليهتتا من إجراء تلتت  ذاكرة الحتتاستتتتتتتوب المحتويتة على معظم احتمتتاالت النتتتائج 

 .)115: 2002التفاعات )الفا ، 

أ  مختبر المحاكاة االفتراضتي مهم ، ظنه يحاكي  (Martinez&et.al,2003) وأضتاف    

التجتتا ب الخطرة او التجتتا ب التي تحتتتاا الى اجهزة معقتتدة ر وعن طريقهتتا يم ن التغلتت  على 

واقعية وتقديمها بنحوت يحاكي الواقط من دو  مش ات ال ثير من الصعوبات في اجراء التجا ب ال

 . ((Martinez&et.al: 2003, 346في عملية اجرائها

ومن ابرز برمجيات المختبرات االفتراضتتتتتتتي برنامج فيت االلماني والبرنامج المنتج من 

البريطانية ر وتم إنتاا مختبرات افتراضتتتتية  Clips (Crocodile)قبل شتتتتركة كروكودايل كليبز

 يمياء والفيزياء والرياضتتتيات والت نولوجيا للمراحل الد استتتية المختلفة )االبتدائيةر المتوستتتطةر لل

% من المدا س البريطانية وكذل  70والثانويةر وما بعدها(. وهذه التقنيات معتمدة في أكثر من 

 . دولة حوا العالم 60معتمدة في أكثر من 

ختبرات االفتراضتتتتتية  ففي مجاا الفيزياء واجريت العديد من الد استتتتتات حوا فاعلية الم

 حصتتتتتتتتتترا نتتتتذكتتتتر عتتتتلتتتتى ستتتتتتتتتتبتتتتيتتتتل التتتتمتتتتثتتتتاا د استتتتتتتتتتة )بتتتتالتتتتمتتتتو  ودومتتتتبتتتترافتتتتيتتتتانتتتتو

(Balmush&Dumbraveanu,2005)  التي اجريتتت في متتالتتدوفتتا وهتتدفتتت إلى تطوير مختبر

افتراضتتتي في مادة الفيزياء لتد يس طلبة المرحلة الجامعية وتوصتتتلت الد استتتة إلى مجموعة من 



 

 =53 = 

 2017 يونيو -( 9مسلسل العدد ) - األول العدد - الخامسالمجلد 

 2017عدد خاص بالمؤتمر العلمي للجمعية  – الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

ا أ  للمختبر االفتراضتتتتتي أثراً إيجابياً على أداء الطلبة إذ أد  إلى فهم أعمق للظواهر النتائج أهمه

ها في المختبر  ية ال امنة التي ال يم ن التعرف علي ية فحص الظواهر الفيزيائ ية مط إم ان الفيزيائ

 . (8:  2008الحقيقي وبالتالي تح ن استيعابهم للظواهر الفيزيائية )الراضي،

 :الحاجة إلى هذا البحث متمثلة باآلتيومن هنا تبرز 

تنبط اهمية هذا البحث من كينونة ال ثير من الد استتتتتتتات ال تتتتتتتابقة التي تؤكد على تعلم  .1

 .اظداءات المختبرية عن طريق نمذجتها او محاكاتها

قد توافر نتائج البحث الحالي فرصة ال شف عن أثر استعماا المختبرات االفتراضية في  .2

عملي للطلبة عن طريق اشباع حاجات الطلبة وحبهم لاستطاع االمن اظداء النظري وال

في التجري  والمحاولة والخطأ، بعيدا عن التعلم االستتتتتت شتتتتتافي في المختبرات التقليدية 

  الذي قد يتضمن عامل الخوف من التجري  اوبدو ه يؤدي إلى نتائج ال يم ن إصاحها

 : هدف البحث

ر التد يس باستتتتتتتتعماا المختبرات االفتراضتتتتتتتية في اظداء يهدف البحث الى ))تعرف أث    

ويتم التحقق من االهداف اعاه عن    النظري والعملي لطلبة الصتتتف الخامس العلمي التطبيقي.((

 : طريق اختبا  صحة الفرضيات التالية

بين متوستتتتج د جات اظداء  0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصتتتتائية عند م تتتتتو  الداللة  .1

للطلبة الذين يد ستتتو  باستتتتعماا المختبرات االفتراضتتتية ومتوستتتج د جات اظداء النظري 

 .النظري للطلبة الذين يد سو  على وفق الطريقة التقليدية

بين متوستتتتتج د جات اظداء  0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصتتتتتائية عند م تتتتتتو  داللة  .2

ومتوستتتج د جات اظداء  العملي للطلبة الذين يد ستتتو  باستتتتعماا المختبرات االفتراضتتتية

 .العملي للطلبة الذين يد سو  على وفق الطريقة التقليدية

 : حدود البحث

 .الحدود الم انية: اعدادية  المنصو  للبنين .1

 . (2016-2015) الحدود الزمانية: تم تطبيق الد اسة خاا العام الد اسي .2

يزياء للصتتتف الخامس العلمي الحدود الموضتتتوعية: تجا ب الفيزياء ضتتتمن مقر  مادة الف .3

 .التطبيقي

 



 

 =54 = 

 2017 يونيو -( 9مسلسل العدد ) - األول العدد - الخامسالمجلد 

 2017عدد خاص بالمؤتمر العلمي للجمعية  – الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

 : تحديد المصطلحات

بيئة تعليمية تم ن الطلبة من ) (Shen & others,2013) :: المختبرات االفتراضية وعرفها -أ  

تصميم التجا ب ومحاكاة العمليات الحقيقية في المختبر الحقيقي في العالم االفتراضي للتغل  على 

 .  (Shen & others,2013: 726) ( ر أو نقص اظجهزةم ألة الوقت المحدود للمختب

ويعرفها الباحثو  نظرياً بـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتت: بأنها بيئة تعلم وتعليم افتراضية تقوم على محاكاة الواقط 

ل  تصتتتتتتتميم وإجراء التجتا ب العلميتة واستتتتتتتتخاص النتتائج  الحقيقي في المختبرات وتتي  للطتا

  تي يم ن تحميلها من االقراص المدمجة أو شب ة االنترنتباستعماا البرامج الحاسوبية الخاصة ال

ويعرفوها إجرائياً بـتـتـتـتـتـتـتـتـتـتـتـتـتـتـتـت: بأنها بيئات تعليم وتعلم إل ترونية افتراضية يتم عن طريقها  

محاكاة تجا ب الفيزياء الحقيقية وذل  بتطبيق التجا ب العملية بنحوت افتراضتتتتتتتي يحاكي التطبيق 

لاستتتتتعماا عن طريق اظقراص المدمجة التي أختا ها الباحثو  وتحوي  الحقيقي ، وت و  متاحة

  برنامج )فيت والتم اح( أو عن طريق )موقط شب ة االنترنت(

( :) د الفعتتل االيجتتابي 1972اظداء : وعرفتتته)المنظمتتة العربيتتة للتربيتتة والثقتتافتتة والعلوم  -ب 

م ن الجيتتد من أدائهتتا تبعتتاً للمعتتايير النشتتتتتتتيج الكت تتتتتتتتاب المهتتا ة أو القتتد ة أو المعلومتتات، والت

  (7: 1972الموضوعة( )جامعة الدوا العربية:

 :و ي و  االداء على نوعين هما

( : بأنه )محصتتتتلة ما يتعلمه الطال  2008اوال : اظداء النظري )التحصتتتتيل( : عرفه )أبو جادو، 

ي اختبا  تحصتتتتتيلي بعد مرو  فترة زمنية محددة ، ويم ن قياستتتتته بالد جة التي يحصتتتتتل عليها ف

وذل  لمعرفة مد  نجاح االستتراتيجية التي يضتعها ويخطج لها المد س لتحقيق أهدافه وما يصتل 

 . (2008:425إليه الطال  من معرفة تترجم إلى د جات( )أبو جادو، 

ــ: هو قد  المعلومات والمعا ف التي ي ت بها الطال   ـ ـ ـ ويعرف الباحثو  اظداء النظري نظرياً ب

 .  اسة موضوع معين يقاس باالختبا ات التحصيلية المناسبةبعد د

ً بتتأنتته: لمقتتدا  المعلومتتات النظريتتة المتعلقتتة بتتالتجتتا ب  ويعرف البتتاحثو  االداء النظري اجرائيتتا

المختبرية في مختبر البصتتتتريات التي ي ت تتتتبها طلبة  الخامس العلمي وتقاس بالد جة ال لية التي 

 ."اعده الباحثو  لهذا الغر يحصل عليها في االختبا  الذي 

( : بتأنته )هو مجموعتة من اإلجراءات المختبريتة 2010ثتانيتاً : اظداء العملي  وعرفته )المومني،

التي يحتاجها الطلبة للقيام بالتجا ب العلمية )العملية( وتشتتتتتتتمل على استتتتتتتتعماا االجهزة العلمية 

ً بتالتد جتة التي يحصتتتتتتتتل عليهتا ال  طتالت  على بطتاقتة الماحظتة(  واالدوات بتدقتة وتقتاس اجرائيتا

        . (34: 2010)زياد المومني ر 
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الفعاليات والمها ات االنع استية التي يوديها الطال   -ويعرف الباحثو  اظداء العملي نظرياً بأنه :

 . في المختبرات  نتيجة د استه النظرية لظاهرة علمية سعياً إلى برهنتها

باحثو  اظداء العملي إجر ها ويعرف ال طة واإلجراءات التي يقوم ب نه : )مجموعة اظنشتتتتتتت بأ  ً يا ائ

الطال  في اثناء إجراء تجا ب مختبر الفيزياء والمتمثلة باستتتتتعماا اظجهزة واظدوات وتشتتتتغيلها 

وأخذ القراءات واستخراا النتائج وتف يرها ويقاس عن طريق الماحظة العلمية الدقيقة وبواسطة 

 باحثو  لهذا الغر (بطاقة ماحظة خاصة  أعدها ال

 خلفية  نظريه 

    اوال :المختبرات  االفتراضية

تعد ت نولوجيا المختبرات االفتراضتتتية أحد ثما  دمج الت نولوجيا في تعليم العلوم، وأحد   

 . إفرازات التوسط في توظيف ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت

ئات التعلم اإلل تروني االفتراضتتتية ( المختبرات االفتراضتتتية كأحد بي2005يذكر زيتو  )    

التي يتم عن طريق محاكاة المختبر المد ستتتتتيا الجامعي الحقيقي المعتاد في وظائفه وأحداثه التي 

يقوم الطال  عن طريقها بمما ستتتتتتتة اظنشتتتتتتتطة المختبرية التي تحدل عادة في المختبر التقليدي 

   . (163: 2005)زيتو  

مج قوية جداً، وفي الوقت نف تتتتتته تتميز بالمرونة وال تتتتتتهولة ا  المختبرات االفتراضتتتتتتية هي برا

وسرعة االستخدام، تصل  لتنفيذ التجا ب العلمية للمراحل الد اسية المختلفة، وي تطيط الم تخدم 

  عن طريقها تطبيق أي تجربة علمية

 :أنواع المختبر االفتراضي 

التم احلواجه تطبيق ( 1ش ل)  
 



 

 =56 = 

 2017 يونيو -( 9مسلسل العدد ) - األول العدد - الخامسالمجلد 

 2017عدد خاص بالمؤتمر العلمي للجمعية  – الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

 :هناك نوعا  من المختبرات االفتراضية

االستتتقصتتائي: ويعرف بأنه لبيئة تعلم افتراضتتية توفرها برمجيات  المختبر االفتراضتتي  •

الحاسوب تتي  للمتعلمين الحرية في تصميم التجا ب الفيزيائية واختيا  أدواتها وابت ا  إجراءاتها 

حتى يتوصتتلوا إلى النتائج بأنف تتهم ، مط إم انية المحاولة والت را  بدو  التعر  ظدني مخاطرة 

قل جهد وت لف يل )، وبأ له برنامج ال روكودا ( CROCODILE CLIPSة مم نة . لومن امثا

البريطاني المشتتتهو  ويعد من أفضتتتل برامج المحاكاة االفتراضتتتية في تجا ب العلوم عامة ، التي 

يتم استتتتتتتتعمالها بصتتتتتتتو ة مجانية أو مفتوحة المصتتتتتتتد  وإتاحتها للجميط وذل  عبر فريق تربوي 

 (.8: 2011متخصص)البلطا 

االفتراضتتتتتي التوضتتتتتيحي:  يعرف بأنه لبيئة تعلم افتراضتتتتتية توفرها برمجيات  المختبر •

الحاستتتتتتتوب يزود فيها المتعلمو  بنماذا وأمثلة للتجا ب الفيزيائية التي يم ن لهم محاكاتها باتباع 

الخطوات الموضتتحة وباستتتخدام اظدوات المحددة حتى يتم التوصتتل إلى النتائج مط إم انية ت را  

( .مثل 66: 2010عر  ظدنى مخاطرة ، وبأقل جهد وت لفة مم نة ل ) ضتتتتتتتا ، ذل  بدو  الت

( ، وهو تطبيق عل شتتتتتتت ل موقط Colorado( التابط لجامعة  كولو ادو )phetمشتتتتتتتروع فيت )

تفاعلي يقوم على مجموعة من تقنيات المحاكاة لتح تتتتتين تد يس مواد الفيزياء وال يمياء واظحياء 

جربة افتراضتتتية موزعة بح تتت  م تتتتو  الصتتتفوف من المرحلة ( ت200ويحتوي على أكثر من )

االبتدائية حتى المرحلة الجامعية ، مط ترجمة هذه المختبرات ومواءمتها مط مناهج العلوم كم في 

 (.27: 2014الش ل)النو ي،

وستتتيعتمد الباحثو  كا المختبرين االفتراضتتتيين االستتتتقصتتتائي والتوضتتتيحي وبح تتت  ما يتطلبه 

 .  الموقف

 

فيتلواجه تطبيق ( 2شكل)     

 



 

 =57 = 

 2017 يونيو -( 9مسلسل العدد ) - األول العدد - الخامسالمجلد 

 2017عدد خاص بالمؤتمر العلمي للجمعية  – الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

  ض مميزات المختبرات االفتراضيةبع

( أ  المختبرات االفتراضتتتتتتتيتتة تقتتدم العتتديتتد من المزايتتا التي ال تتوافر في 2011يتتذكر )البلطتتا 

 -: المختبرات الحقيقية التي ت هم في تعميق فهم المادة العلمية ومن أهمها

ي تتتتتتم  للمتعلم با ت اب أخطاء ال ت و  نتائجها خطرة أو ستتتتتتيئة على المتعلم أو  .1

 . المؤس ة التعليمية

إم انية تغطية كل أف ا  المقر  الد استتتي بتجا ب علمية تفاعلية ، وهذا يصتتتع   .2

تحقيقه عن طريق المختبر الحقيقي نتيجة لمحدودية اإلم انات والم ا  والوقت 

 . المتاح للعملي

إم انية إعادة إجراء التجربة أي عدد مم ن من المرات طبقاً لقد ة المتعلم على  .3

 . تيعاب وفي الوقت المناس  له من دو  وجود  قي  بشرياالس

تنمي مبدأ التعلم الذاتي والتعليم بالمما ستتتتتتتة لد  الطال  إذ تم نه من تصتتتتتتتميم  .4

وتنفيذ ما يشاء من التجا ب بنف ه ، وبذل  يخرا عن إطا  ال لبية في التلقي إلى 

 . اإليجابية في المشا كة والتنفيذ

ختلفة ود استتتتتتتة أثرها في مخرجات التجربة عن ستتتتتتتهولة تجري  المتغيرات الم .5

 .) 88: 2011طريق لوحات تح م افتراضية )البلطا 

مبادئ ينبغي مراعاتها عند استتتتتخدام المختبر االفتراضتتتتي :أ  هناك خمس خطوات أستتتتاستتتتية    

 : ومهمة يج  أ  تتبط لضما  نجاح التعليم باستعماا التقنية ، وهذه الخطوات هي

 نولوجية : لنجاح التعليم الفو ي يج  أ  ي و  لد  المشتتتتا كين القد ة التواصتتتتل مط الت .1

  .على االتصاا عن طريق هذه الوسائل ب هولة وي ر

  . االجراءات والتوجهات : ال بد من أ  ت و  التوجيهات واإلجراءات غير مقيدة .2

  . المشا كة : تعد المشا كة من اظشياء اظساسية لنجاح التعليم الفو ي .3

التعليم المشترك : الجهود المشتركة بين الطلبة ت هم في إنجاز م تو  أعلى من المعرفة  .4

 ، 

لتقويم : على المشتتتتتتتتتتا كين عمتتتتل تقويم ظعمتتتتالهم في متتتتا بينهم . )الموستتتتتتتى 5 . ا

 (269:2005والمبا ك،
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 المختبر االفتراضي المختبر التطبيقي

يشتمل على  اظدوات والوسائل 

اد المتنوعة التي تم ن الطال  واظجهزة والمو

 من اكت اب المها ات العملية

هو مختبر افتراضي ال تروني يقوم بمحاكاة 

المعامل الحقيقية ي تطيط الم تخدم عن طريقها 

تنفيذ التجا ب الفيزيائية وال يميائية عن طريق 

النماذا الجاهزة وكذل   تجا ب أخر  يم ن 

ال يمياءإضافتها عن طريق م تبة الفيزياء أو   

يم ن الطال  من العمل كمجموعات عند 

 إجراء التجا ب
 ال يتوافر في هذا النوع فهو فردي

ن بة  التعر  للمخاطر الصحية 

 والج دية عند إجراء التجا ب العلمية عالية

توافر اظمن من المخاطر الصحية والج دية 

% 100والبيئية عند اجراء التجربة بن بة   

ب الخطرة فقج عند يم ن إجراء التجا 

توفير واحتياطات اظمن وال امة على د جة 

عالية في المعاهد العلمية والجامعات 

 المتخصصة

يتم ن الم تخدم من تنفيذ هذه التجا ب بن بة 

 عالية جداً.

                                                  ي( مقا نه  المختبر التطبيقي واالفتراض1مخطج )

(50: 2013ربي، ووخرو )الح    

 

  ثانيا : األداء النظري والعملي

( نقاً عن التميمي من أكبر التحديات التي تواجه 1995اظداء النظري: يشتتتتتتتير )الزيات،  أ.

الم تتؤولين عن التربية والتعليم هو  فط م تتتو  االداء النظري )التحصتتيل الد استتي( للمتعلمين، 

ت حيزاً كبيراً من تف ير وجهود علماء التربية وعلم النفس ظنه من الموضتتوعات المهمة التي شتتغل

   .(43: 2011)التميمي،

وهناك ال ثير من العوامل التي تؤثر في التحصتتتتتيل الد استتتتتي أشتتتتتا  إليها كل من )زيتو  وكماا 

 : ( منها1995،

 . عوامل تربوية  -

 . عوامل شخصية -

 . فضاً عن عوامل اخر  )48 :1995زيتو  وكماا. )العوامل اظسرية واالجتماعية -

 اظداء العملي )المختبري( ب.
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يشتتتتتت ل اظداء وحدة قياس المعرفة التي يظهرها الطال  في الموقف ، وهو نتاا التفاعل والفهم    

والتف ير الذي يوظفه الطال  في الموقف . وأ  ما يظهره الطال  إنما هو نتاا عمل ذهني شتتتتتامل 

  (313: 2000ام المعرفي في بيئة مت املة )قطامي ووخرو  ، يتضمن استجابة للعالم والنظ

 : ويشمل اظداء م ونين هما

  : اظوا مهام اظداء وت و  مباشرة وواقعية حقيقية وتتطل 

إجراء عمليات ستتل تتلة من اظنشتتطة أو أداء عمل معين بطريقة مناستتبة مثل ، أداء حركي في  -1

  . استعماا المجهر أو  سم خريطة

اجات مركبة تحقق م تتتويات جودة معينة أو تقدم هذه النتاجات كوحدة مت املة منفصتتلة عن نت -2

 . اظداء ذاته كما في و قة بحثية أو أنموذا علمي

الثانـتتتتتتي محاكاة الح م على جودة اظداء ونوعيته ، في هذه الحالة ينبغي تقويم العمليات المتضمنة 

تاجات النهائية وتقدير د جة م تتتتتتتتو  جودتهما ونوعيتهما في اظداء وفي أثناء تنفيذه ، وتقيم الن

 . استناداً إلى موازين تقدير تعد لهذا الغر 

  أسالي  تقويم االداء العملي المختبري

  : تتفق اظدبيات التربوية على أنه يم ن تقويم اظداء العملي المختبري بعدة أسالي  هي

 .أ. كتابة التقا ير

 . النظرية ب. االختبا ات المختبرية

 . ا. االختبا ات المختبرية العملية

 . د. التقويم خاا الماحظة

 : وهناك من يذكر طريقتين اخر لتقويم اظداء  هما

  الطريقة ال لية : ويجري التقويم في ضتتوء النتيجة النهائية ومعيا  التقويم بهذه الطريقة هو

الذي يقوم به، وتعتمد في ذل  مد  صحة النتيجة التي توصل إليها الطال  وجودت العمل 

 . عادة اختبا ات االنجاز النهائي

  الطريقة التحليلية أو ماحظات اظداء : وهذا اظستتتتتتتلوب يعتمد على ماحظة الطال  في

أثناء المما ستتتتتتتة الفعلية للخطوات المراد تقويمها، فيم ن ماحظة الطال  في أثناء اظداء 

احظة التي تحدد فيها مراحل اإلنجاز وم تتتتتتويات وتقدمه، وهنا يم ن استتتتتتعماا قوائم الم

 . (217: 2004اظداء المها ي)الزند،
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وستتتتتتتيعتمد الباحثو  في د استتتتتتتتهم الطريقة التحليلية كأستتتتتتتلوب لتقويم اظداء العملي للطلبة 

سلوب  ستعماا بطاقة ماحظة تحتوي ضمناً مقاييس تقدير وصفية بيانية، العتقاد الباحثين بأ  أ با

تقدير هو أستتتلوب دقيق وموضتتتوعي في تحديد ن تتتبة التقديرات اظدائية للمها ة في أثناء مقاييس ال

الماحظة، إذا كانت الماحظة منظمة بطريقة يم ن بها ماحظة ستتتتتلوك الطال  وأدائهر وظ  كل 

التجا ب تشتتتترك بمها ات خاصتتتة ب ل تجربة، إذ تم إعداد بطاقة الماحظة المعتمدة على ستتتالم 

  . وتم ترتي  تل  المها ات بح   خطوات إجراء التجا بالتقدير، 

 ( يمثل التصميم التجريبي لعينة الطلبة2مخطج  )

 المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة

 التجريبية
 تنفيذ التجا ب المختبرية بواسطة

 برمجيات المختبرات االفتراضية 
 اظداء النظري

 اظداء العملي
 يذ التجا ب المختبرية بالطرائق التقليديةتنف         الضابطة

 

  ثانيا : مجتمع البحث وعينته :ـ

تحتتديتتد مجتمط البحتتث : ا  تحتتديتتد مجتمط البحتتث من الخطوات المنهجيتتة المهمتتة في  

تائجه  يه إجراء البحث وتصتتتتتتتميمه وكفاءة ن غة ، إذ يتوقف عل بال البحول التربوية ويتطل  دقة 

 . (184: 2001)محمد، 

 جتمط البحث الحالي منيت و  م

مجتمط الطلبة :  ويضم جميط طلبة الصف الخامس العلمي التطبيقي في اعدادية المنصو   .1

ً 137( ، ويبلغ عددهم )2016ا2015للبنين  للعام الد اسي)  . ( طالبا

عينة البحث: وقد تطل  البحث اختيا  اختيا  عينة البحث عشتتتتتوائياً متمثلة بشتتتتتعبتين من  .2

( طالباً تد س ب 25ي ، عدت احدهما كمجموعة تجريبية قوامها )شتتتتتتتع  الخامس العلم

( طالباً تد س باستتتخدام 29استتتخدام المختبرات االفتراضتتي واخر  ضتتابطة بواقـتتتتتتتتط )

من االختيا  العشتتتتوائي ت افؤ الطلبة ، فضتتتتاً عن  االنماط التقليدية لتنفيذ التجا ب ،وضتتتتا

 .المقر ة نف ها تشابه م ونات الوسج التعليمي التي تد س المادة

 ثالثاً:إعداد متطلبات البحث

ئة      بة تم تهي ية الم ت تتتتتتت تد يب لتحقيق اهداف البحث ول ي تت امل المراحل لتطبيق الخبرات ال

 المتطلبات لتطبيق المرحلة الثانية وفقاً لما يلي :
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 (  متطلبات تطبيق المرحلة الثانية )من اعداد الباحثو (3مخطج )
 

 

 يليةالمرحلة التش -1

الخطوة الثانية: اختيا  المحتو   -الخطوة اظولى: اختيا  المجتمط والعينة وتم الحديث عنها ستابقا 

 التعليمي )تجا ب الفيزياء(

 المرحلة التنظيمية-2

الخطوة االولى : تحديد المحتو  التعليمًي  بعد االطاع على المادة المقر ة في كتاب  الفيزياء -

سي الثاني  سي )للفصل الد ا ( وتحديد التجا ب العملية المتضمنه فيها 2016 – 2015للعام الد ا

 . وهي خمس  تجا ب عملية

الخطوة الثانية : تحديد االهداف الخاصة وال لوكية للمحتو  الد اسي سترد التفاصيل عند اعداد -

   . االختبا  التحصيلي

  المرحلة التهيئة-3
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للمجموعتين التجريبية والضابطة أعد الباحـثو  الخطـج الخطوة االولى اعداد الخطج التد ي ية  -

التد ي ـتتتتية الخاصـتتتتة بالمجموعة التجريبية التي تد س المادة المقر ة وفقاً لبرمجيات المختبرات 

االفتراضية  والمجموعة الضابطة التي تد س المادة نف ها على وفق الطريقة االعتيادية المعتمدة 

  . عشر خطج بمعدا خمس خطج ل ل مجموعةحالياً في المختبر ومجموعها 

الخطوة الثانية تهيئة المختبرات:قام الباحثو  قبل البدء بتنفيذ التجربة قام بإجراء جرد بالمتطلبات -

التي تحتاا إليها التجا ب بالتعاو  مط  ئاستتتتة ق تتتتم الفيزياء في كلية التربية للعلوم الصتتتترفةاابن 

بات التجا ب الغ ير موجودة في المد ستتتتتتتةر وتم تحديد مختبرين اثنين اظوا الهيثم  لتوفير متطل

)مختبر الفيزياء يتم تنفيذ التجا ب العملية فيه على الطريقة االعتيادية(. واآلخر )مختبر الحاسبات 

( 25تنفذ فيه التجا ب العملية على وفق برنامج المختبرات االفتراضية ، ول ونه مجهزاً اصاً بـ )

استتتتتتتتثمرت في التد يس بعد  (DATA SHOW) عا   البياناتجهاز حاستتتتتتتوب . وجهاز 

 . تنصي  برامج المختبرات االفتراضية عليها

بطاقة الماحظة  -االختبا  التحصتتتيلي لءداء النظري ب -الخطوة الثالثة  تهيئة أدوات القياس :)أ-

 . لءداء العملي( وسيتم توضي  اجراءات اعدادها الحقا

 المرحلة التنفيذية-4

: تد يس المجموعة التجريبية بالمختبرات االفتراضتتتية : تم التد يس من قبل الباحث الثالث و اوال

 . وفق الخطج التي اعدت لهذا الغر 

ثانيا: تد يس المجموعة الضتتابطة بالمختبر التقليدي : وتمت هذه المرحلة كما هو معتاد تقليدياً في 

 . مختبر الفيزياء من قبل الباحث الثاني

  تقويم التد يس مرحلة -5

( 2( االختبا  التحصتتتتتتتيلي وملحق )1الخطوة االولى: تح يم االختبا ات من قبل الخبراء ملحق)-

 بطاقة الماحظة

ية والضتتتتتتتابطة بعد -  بة المجموعتين التجريب ية : قياس االداء العملي والنظري لطل ثان الخطوة ال

: اختبا  االداء النظري    واختبا   االنتهاء من تد يس كافة التجا ب من خاا تطبيق االختبا ين

 .االداء العملي

  :  رابعا : إعداد ادوات البحث

 : االداة االولى اختبا  اظداء النظري وتم عن طريق اإلجراءات اآلتية
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تحتتديتتد الهتتدف من االختبتتا : يهتتدف االختبتتا  الى قيتتاس اظداء النظري لطلبتتة)عينتتة  .1

الخمس في مادة مختبر البصتتريات للفصتتل البحث( المجموعتين في التجا ب العملية 

 . الد اسي الثاني

تحديد المادة العلمية: تحدت المادة العلمية  للفصتتتتل الد استتتتي الثاني المقر ة ضتتتتمن  .2

 . (2016-2015) كتاب الفيزياء للخامس العلمي  للعام الد اسي

 صتتتتتوغ اظهداف ال تتتتتلوكية : قام الباحثين بقراءة المحتو  العلمي بصتتتتتو ة معمقة ، .3

ووضتتط االهداف الخاصتتة ل ل تجربة ، ومنها اشتتتقت االغرا  ال تتلوكية بعد تحليل 

محتو  المادة العلمية الخاصتتة للتجربة ، وذل  لضتتما  الدقة والشتتموا ، وللتأكد من 

أ  جميط مها ات المحتو  التعليمي قد غطيت باظغرا  ال لوكية المقر  تد ي ها 

سلوكياً منها )80غ )في مدة التجربة ، وعلى وفق ذل  تم صو ( غرضاً 35( غرضاً 

( غرضتتتتتاً وجدانياً ،واعتمد الباحثين تصتتتتتنيف 10( غرضتتتتتاً مها ياً و)35معرفياً و)

المعرفي بم تتتتتتتتوياته ال تتتتتتتتة وتذكر، وفهم ، وتطبيق ، وتحليل ،  (Bloom) بلوم

 ( على التوالي7ر6ر8ر5ر5ر4وتركي  ، وتقويم{ وعددها )

 ة االختبا ية(.باالعتماد علىإعداد جدوا المواصفات )الخا ط .4

تحديد أوزا  كل تجربة واظهداف ال تتتتتتلوكية من خاا اعتماد عدد الصتتتتتتفحات ل ل  .5

تجربة ، و أوزا  اظهداف ال تتتتلوكية الموضتتتتوعة لم تتتتتويات المجاا المعرفي التي 

 .اعتمدت

جدوا  .6 با  على وفق  ته:  تم صتتتتتتتوغ فقرات االخت ما با  وتعلي صتتتتتتتوغ فقرات االخت

 ة فقرات موضوعية ومقالية ، ظنهما يوفرا  معاً د جة مقبولة من المواصفات بصو

إلى أ  أية مادة د استتية تتضتتمن معلومات مختلفة ال  1998الصتتدق . إذ يشتتير عودة 

  (135: 1998يناسبها جميعا نوع واحد من اظسئلة )عودة ر 

من  ( فقرات20تحديد عدد فقرات االختبا  ومعايير التصتتتتتتتحي : ت و  االختبا  من) .7

نوع اختيا  من متعدد. ذات اال بعة بدائل ل ل فقرة ، وخمس فقرات مقالية ، وبذل  

( فقرة متنوعة ، كل فقرة تغطي هدفاً ستتلوكياً واحداً بالن تتبة 25أصتتب  عدد الفقرات )

إلى الفقرة الموضتتتوعية ، هذا فضتتتاً عن إعداد تعليمات مرافقة لو قة اظستتتئلة توجه 

( . 1بتتة عن فقرات االختبتتا  في و قتتة اظجوبتتة ، ملحق)الطلبتتة إلى طريقتتة اإلجتتا

 : وضعت معايير لتصحي  االختبا ر وكما يأتي

تصتتحي  الفقرات الموضتتوعية : ي و  بإعطاء الطال  )د جة واحدة( لةجابة الصتتحيحة  -أ

عن كل فقرة موضتتتوعية من فقرات االختبا . ويعطى للطال  د جة )صتتتفر(  لةجابة الخاطئة أو 

  كةالمترو

  . د جات   عند اجابتها بصو ة صحيحة 4الفقرات المقالية   ل ل فقرة  -ب

الصتتتتتتتدق الظاهري لاختبا  :عـتتتتتتتتتتتتتر  االختبا  واظهداف ال تتتتتتتلوكية وجدوا  .8

المواصفات ومحتو  المادة على مجموعة من الخبراء في تخصص الفيزياء والعلوم 
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صتتتوال للصتتتيغة النهائية التربوية ، وفي ضتتتوء و اء الخبراء عدلت بعض الفقرات و

 . التي تحقق الصدق الظاهري

التطبيق االستتتتطاعي لاختبا :ـتتتتتتتتت  لغر  التعرف على وضتتتوح فقرات االختبا   .9

التحصتيلي وتحديد مد  غمو  أو صتعوبة أي فقرة وتشتخيص الفقرات التي تحتاا 

إلى تعديل ومعرفة الزمن الذي قد ي تتتتتتتتغرقه الطلبة لةجابة على فقرات االختبا ، 

وح تتتتتاب الثبات، ومعامل الصتتتتتعوبة ، والقوة التمييزية ، فضتتتتتا عن فعالية البدائل 

الخاطئة للفقرات . وقام الباحثو  بتطبيق االختبا  على عينة استتتتتتتتطاعية اختيرت 

( طالباً ، وطبق 83عشتتتوائياً من مجتمط البحث ومن غير عينته اظستتتاستتتية . بحجم )

وبإشتتراف الباحثين ، وقد تبين أ  متوستتج  2016ا4ا 22االختبا  التحصتتيلي بتا ي  

( دقيقة ، وح تتتت  معدا الزمن الذي استتتتتغرقه أوا 90الزمن المطلوب لةجابة بلغ )

ثاثة طاب  ووخر ثاثة طاب لةجابة على االختبا  ، كما أفاد الباحثو  من بيانات 

تصتتتحي  العينة االستتتتطاعية في التحليل اإلحصتتتائي لفقرات االختبا  وبعد إجراء ال

إلجابات الطلبة وجمط الد جات على فقرات االختبا  وبعد ترتي  الد جات تنازلياً 

%( من 50من أعلى د جة إلى ادنى د جة ر ثم ق تمت على مجموعتين بعد أ  اخذ )

( الى انه في 2008%( من الد جات الدنيار إذ يشتير )أبو لبدة ر 50الد جات العليا و)

%( للفئة العليا والدنيا، 50( يتم اعتماد ن تتتتتتتبة )100)حالة كو  حجم العينة اقل من 

%( للفئة العليا والدنيا 27( فأكثر يتم اعتماد ن تتتبة )100وفي حالة كو  حجم العينة )

 . (309: 2008)أبو لبدة ر 

      ومنها تم ح اب

معامل صعوبة الفقرة  تم ح اب معامل الصعوبة ل ل فقرة من فقرات االختبا  التحصيلي  -

( للفقرات المقالية 0.70-0.54( للفقرات الموضوعية و)0.76-0.47د أنها تراوحـتتتـتتتت بين )ووج

،. وبهذا تعد فقرات االختبا  جيدة ومعامل صتتعوبتها مناستتباً ه ظنها تقط ضتتمن المد  الذي  حدده 

 . (107: 1983( )بلوم ووخرو  ر 0.80 -0.20بلوم وهو )

ني لقتتد ة الفقرة على تمييز الفروق الفرديتتة بين معتتامتتل التمييز لفقرات االختبتتا  : ويع -

اظفراد التذين يعرفو  اإلجتابتة وبين التذين ال يعرفو  اإلجتابتة الصتتتتتتتحيحتة ل تل فقرة من فقرات 

( . وتم ح تتتاب معامل التمييز للفقرات الموضتتتوعية 66:  2002االختبا ل )الدليمي والمهداوي ر 

-0.23التمييز للفقرات المقتتاليتتة تراوح بين )( وا  معتتامتتل 0.69 -0.21وجتتد انتته يتراوح بين )

 ( فمتتا فوق0.20( . ويم ن عتتد الفقرة مقبولتتة إذا كتتانتتت قوتهتتا التمييزيتتة )3( ر الملحق )0.26

(Brown . 1981:104) .    لذا تعد فقرات االختبا  جميعاً مقبولة من حيث قد تها التمييزية . 

بعد تطبيق معادلة فعالية البدائل  الخاطئة فعالية البدائل الخاطئة للفقرات الموضتتتتتتتوعية:  -

ظهر أ  البدائل قد جذبت بها عدداً اكبر من طلبة المجموعة الدنيا مقا نة بطلبة المجموعة العليا ، 

 ..اذ كانت جميط الد جات سالبة ، وبذل  تقر  إبقاء البدائل الخاطئة كما هي  من دو  تغيير
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  يعطي االختبا  النتائج أنف ها إذا ما اعتمده أكثر من مرة ثبات االختبا  : يقصد بثبات االختبا  أ

     .بظروف مماثلة . ويعبر الثبات عن دقة الفقرات وات اقها في قياس الخاصية المراد قياسها

والثبات بمفهومه العام يعني الدقة في القياس وهناك أكثر من طريقة لتقدير معامل الثبات )عودة ر 

ق االختبا  على العينة االستتتتتتطاعية اعتمدت معادلة ألفا وقد بلغ الثبات ( فبعد تطبي345:  1998

( التي ت و  فيها 1985( وهو معامل ثبات جيد . في ضتتتوء الن تتتبة التي حددها )دو ا ، 0.932)

بات يتراوح بين ) باتت عاات إذا كا  معامل الث با ات ذات ث :  1985()دو ا  ر 0.95-0.80االخت

133)  

ة: بناء أداة تقويم اظداء العملي ) بطاقة ماحظة (: أعد الباحثو  استتتتتتتتما ة ماحظة اظداة الثاني•

تضتمنت تحويل كل نشتاط أدائي إلى خطوات وأفعاا ستلوكية محددة ومت تل تلة ووضتعها أوصتافاً 

على مقياس تقدير وصتتتتتفي بياني ذي )خم تتتتتة أبعاد( لت تتتتتاعد على تحديد م تتتتتتو  اظداء وزيادة 

د قياستتته، وبذل  ستتتوف ت تتتهل عملية التقدير. ونظراً لخصتتتوصتتتية كل تجربة توضتتتي  البعد المرا

ووجود بعض االختافتتات من حيتتث الغر  من كتتل تجربتتةر وطريقتتة تثبيتتت اظجهزة واظدوات 

المطلوبة والخاصة ب ل تجربةر وتنظيم البيانات والقراءات في جداوا خاصة لغر   سم الش ل 

هذه التجا ب تشتتترك أجمعها في مها ات  ئي تتة يج  المرو  البياني وإجراء الح تتابات ر إال إ  

بها وهي )التهيؤ العام للتجربةر وتشغيل اظجهزة واستعمالهار وتحديد وت جيل القراءات في جدوا 

ستما ة الماحظة ر واعتماداً على  خاصر والتمثيل البياني، وإجراء الح ابات( وكانت ضمناً في ا

باحثو  بمناقشتتة أعضتتاء الهيأة التد ي تتية في ق تتم الفيزياء وال ستتيما هذه المها ات الرئي تتة قام ال

مد س مادة البصتتتتتريات النظري ومط التد ي تتتتتيين في اختصتتتتتاص طرائق تد يس الفيزياء ومط 

المعيدين في مختبر البصتتتترياتر لغر  تصتتتتميم بطاقة ماحظة يتم عن طريقها تجزئة االداءات 

 تتتتهيل عملية ماحظتها وقياستتتتها لغر  تقويم الطلبة في الرئي تتتتة وتحويلها الى اداءات فرعية لت

أثناء أدائهم ل ل مها ة في أثناء تنفيذ التجا ب العملية داخل المختبرر وبذل  صتتمم الباحثو  خمس 

أدوات تقويم )اظنشطة( بحيث تغطي جميط التجا ب العملية المعدة للفصل الد اسي الثاني. ملحق 

  المقياس الوصفي البياني من أكثر أنواع المقاييس استعماالً فهو ( )أ1986(.  وقد ذكر لندفل )2)

(.وبهتتذا تم 300:  1986يوفر تمييزا ي في لتعريف اظداء المراد قيتتاستتتتتتتته كمتتاً ونوعتتاً( )لنتتدفتتلر

احت تتاب الد جة القصتتو  ل ل أداة تقويمية التي تمثل الحد اظعلى للدقة عن طريق إيجاد حاصتتل 

خم ة أنشطة * أعلى د جة للمقياس  د جة للمقياس الخماسي( أي ضرب )عدد اظنشطة في أعلى

 ( (4) الخماسي

 . (20) وبهذا ت و  د جة االمتحا  النهائي العملي على استما ة الماحظة من

 تحديد الخصائص ال اي ومترية لبطاقة الماحظة

اً من صتتتدق اظداة: تم احت تتتاب صتتتدق اظداة بطريقة الصتتتدق الظاهري ، وهو يعد واحد -1

مؤشتترات الصتتدق . فقد عرضتتت استتتما ة الماحظة بصتتيغتها اظولية على مجموعة الخبراء في 

مجاا طرائق تد يس الفيزياء والقياس والتقويم واظساتذة في ق م الفيزياء والمعيدين إلبداء و ائهم 
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م إجراء فيها وفي وضوحها وسامة صوغها وتغطيتها إلجراءات التجربة وإم انية تطبيقها، وقد ت

بعض التعديات على صتتوغها بعض الفقرات في ضتتوء و اء الخبراء وأصتتبحت بطاقة الماحظة 

  (2) م ونة من خمس فقراتر ملحق

 :  ثبات اظداة  -2

( من الطلبة بنف تتتته وتم ماحظتهم 10بماحظة اداء ) 2016ا3ا2اوالً : قام الباحث االوا بتا ي  

ستتتتتجلت د جات كل ماحظة ، وبعد مرو  استتتتتبوعين من وتقويمهم على استتتتتتما ة الماحظة ، و

الماحظة االولى ، ثّم إعادة التجربة مرة اخر  للطلبة أنف تتتتتتهم  وتم ايضتتتتتتاً ماحظتهم وتقويمهم 

على استتتتتتتما ة الماحظة وستتتتتتجلت د جات كل ماحظة ، وباعتماد معامل ا تباط بيرستتتتتتو  تم 

( وهو 0.89الثانية ووجد ا  معامل هو )ح تتتتتتاب معامل اال تباط بين د جات الماحظة االولى و

 ً  .داا احصائيا

ثانياً: اختا  الباحثو  احد مد ستتتتتتي الفيزياء في المد ستتتتتته بوصتتتتتتفه ماحظاً ثانياً، ومن ماحظة 

الطلبة العشتتتترة انف تتتتهم، وباعتماد معامل ا تباط بيرستتتتو  بين د جات الباحث بوصتتتتفه الماحظ 

(.وهذا دليل على 91.0ثاني وجد أ  معامل الثبات )االوا وبين د جات المد س وهو الماحظ ال

 . ثبات بطاقة الماحظة، وبذا اصبحت االداة جاهزة لاعتماد

 خامساً :إجراءات تطبيق التجربة: 

 :تم تطبيق تجربة البحث كما يلي

 بدء التد يس : 

مد س في اتفق  مط ادا ة المد ستتتتة على تطبيق التجربة بأشتتتتراف وادا ة الباحث الثاني باعتبا ه 

المد ستتته والباحث الثالث ، كذل  تم االتفاق على تنظيم الحصتتتص االستتتبوعية المخصتتتصتتتة لمادة 

 الفيزياء وهي )ثال ساعات اسبوعياً( بحيث ت و  ساعه واحدة منها مخصصة للتجري  العملي

. 

جا ب على   يذ الت ية استتتتتتتتعماا البرنامج في تنف ية على كيف بة المجموعة التجريب تد ي  طل وتم 

الحاسوبر قبل التد يس الفعلي لتنفيذ التجا ب ،وقد اوصى الباحث ادا ة المد سة ومد س المادة 

 . النظري بأ  ال يعلم الطاب بأنهم تحت التجربة حفاظاً على سرية التجربة

 :د ست المجموعة التجريبية وفقاً لبرنامج المختبرات االفتراضية بح   الخطوات االتية

 .توجه الى احد  حاسبات المختبر كا على حدةيطل  الى الطلبة  ال .1

 . فت  وتنفيذ برنامج المختبرات االفتراضية )التم اح او فيت( على اجهزة الحواسي  .2

 . التعريف باسم التجربة المراد تنفيذها واهدافها .3
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 توزيط او اق عمل التجربة .4

دوات الى طاولة استتتتعماا االجهزة والمواد واالدوات االزمة لتنفيذ التجربة من اشتتترطة اال .5

  تنفيذ التجا ب في التطبيق

 بج وتشغيل اجزاء التجربة بعد التعرف على تلميحات وام انات تشغيلها من اداة تلميحات  .6

 . االستعماا في التطبيق

تتبط خطوات العمل الوا دة في طريقة العمل للتجربة من او اق المحتو  العلمي للتجا ب  .7

 . بنحوت واض  ومب ج

القراءات المطلوبة من شتتتتتاشتتتتتات اجهزة الحواستتتتتي  وتوثيقها في او اق عمل اخذ وتثبيت  .8

 . التجربة

يطل  من الطال  اعداد الرستتم البياني الخاص بالتجربة على شتتاشتتات الحواستتي  بقراءات  .9

الم تتتتتتحصتتتتتلة في طريقة عمل التجربة لماحظة تفاعل متغيرات التجا ب بصتتتتتو ة اكثر 

 . وضوحاً مط الرسم البياني التفاعلي للتجربة

و قة العمل وعلى أ   اعطاء الطلبة الوقت ال افي إلعادة تنفيذ التجربة وتثبيت النتائج في .10

 . يتم العمل بنحوت فردي ، أو زوجي ، أو جمعي بح   طبيعة التجربة

يقوم الباحث بمناقشتتتتتتتة اجراءات تنفيذ التجربة مط الطلبة داخل المختبر، ويتأكد من فهمهم   .11

  .لها

يتم خز  التجربة بعد االنتهاء من اجرائها باستتتتتتتم الطال  ، ويعمل الباحث على مراجعة  .12

  . ت الفرعية للتجربة ومدلولها، اهدافها ، واستعماالتهااالداءا

يعمل الباحث على تشتتتجيط الطلبة على استتتتعماا التطبيق خا ا المختبر والتأكد من النتائج  .13

تأكد من  لة على استتتتتتتتعماالت التجربة لي يات واالهداف المرجوة واعطاء اظمث غا ولمس ال

 . اتقانهم الستخداماتها

جموعة التهيؤ لءستتتتتتتبوع القادم مط تجربة اخر  تواك  الطرح يطل  من جميط طلبة الم .14

 . النظري لمقر  مادة الفيزياء

 : وقد د ست المجموعة الضابطة وفقا الطريقة االعتيادية بح   الخطوات االتية

يتوجه الطلبة كا ح تت  المجاميط الموزعو  اليها كل مجموعة الى طاولة التجربة المناطة  .1

 م بقا اليهم بموج  جدوا معد

يقوم المد س بربج الدائرة الخاصتتتتتتتة بالتجربة او تشتتتتتتتغيل الجهاز الخاص بالتجربة مط  .2

  . الطاب

 .يترك الطال  ياخذ القراءات وتدوين النتائج في او اق عمل التجربة .3

 . يقوم الطال  باعداد التقرير الخاص بالتجربة على االسبوع القادم .4

جربة القادمة بح تتتتت  ت تتتتتل تتتتتل ترتيبها في قاعة يطل  من الطال  االستتتتتتعداد الى تنفيذ الت .5

المختبر  ولم يُ م  للطلبة باالنتقاا بين المجموعتين في أثناء مدة التجربة ، ولم يُ م  ظي 

طال  بالحضتو  مط غير مجموعته .استتمر العمل بهذا االستلوب من اوا الفصتل الد استتي 

 28لتتت  يوم الخميس الموافق )الثتتتاني وانتهتتتاًء بتطبيق اختبتتتا  اظداء العملي النهتتتائي ذ

( أستتتتتتتابيط 7( وهو وخر إجراء من إجراءات تطبيق التجربة. إذ امتدت التجربة )2015ا4ا

هائي بنحوت يتطابق مط  ثاني. اعقبه موعد لامتحا  الن لد استتتتتتتي ال وعلى مد  الفصتتتتتتتل ا
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صتتتتتتتيلي المجموعة التجريبية بعد انتهاء تد يس المادة العلمية ، إذ تم تطبيق االختبا  التح

  على الطلبة عينة البحث في يوم واحد، وبإشراف الباحثين بالتعاو  مط مد س المادة

  الوسائل االحصائية .6

 (SPSS) باستعماا برنامج الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

لعينتين م تتتتتتقلتين ، معامل ا تباط بيرستتتتتو  ،معادلة إلفا كرونبا ،معادلة  t test اختبا  -أ

رات الموضتتتوعية  ،معادلة التميز للفقرات المقالية ،معادلة الصتتتعوبة للفقرات المقالية ، التميز للفق

 .معادلة الصعوبة للفقرات الموضوعية ،معادلة معايير كوهين لحجم االثر

  عرض النتائج :ـ
   .يتضمن عر  النتائج بح   أهداف البحث وكما يأتي :ـ

استتتتتتتعماا المختبرات االفتراضتتتتتتية في أداء بما ا  هدف البحث هو تعّرف أثر التد يس ب  

 :الطلبة النظري. وقد تم عن طريق التحقق من الفرضية التالية

بين متوستتتتج د جات اظداء  0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصتتتتائية عند م تتتتتو  الداللة  .1

النظري للطاب الذين يد سو  باستعماا المختبرات االفتراضية ومتوسج د جات اظداء النظري 

 للطاب الذين يد سو  على وفق الطريقة التقليدية.
(1جدوا )  

 بيانات طاب المجموعتين  التجريبية والضابطة في اختبا  االداء النظري.
 

 المجموعة
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 القيمة التائية 

 المحسوبة

 3.604 30.36 التجريبية
4.417   

 4.109 25.62 الضابطة

 

 

 

 

 

 

 

 
 في اختبا  االداء النظري المجموعتين  التجريبية والضابطة(  سم بياني لمتوسطي د جات 3ش ل)

 

( أ  متوستتج د جات طاب المجموعة التجريبية الذين دُ ستتوا 3( والشتت ل )1يتبين من الجدوا )

.(، وهو أعلى من 6043(، وانحراف معيا ي )30.36باستتتخدام المختبرات االفتراضتتية فقد بلغ )

المجموعة الضتتتتابطة الذين د ستتتتوا باستتتتتعماا المختبر التقليدي الذي بلغ  وستتتتج د جات طابمت

( ، من الواض  أ  الفروق الفردية في االداء النظري بين 4.109( ، وانحراف معيا ي )25.62)

أفراد طاب المجموعة التجريبية اقل مما هو عند طاب المجموعة الضتتتتتتتابطة اظمر الذي يظهر 
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احظة الفرق بين االنحراف المعيا ي للمجموعتين. و الختبا  معنوية الفرق بين بوضتتتتتتوح من م

المتوستتتتتطين والتأكد من داللته اإلحصتتتتتائية اعتمد االختبا  التائي لعينتين م تتتتتتقلتين وباستتتتتتعماا 

( وهي اكبر من 4.417تبين أ  القيمة التائية المح تتتتتوبة ت تتتتتاوي ) SPSS البرنامج اإلحصتتتتتائي

( ، وهذا يدا على 0.05( وم تتتو  داللة )52( عند د جة حرية )2التي ت تتاوي ) القيمة الجدولية

وجود فرق ذي داللة إحصتتتتتائية بين المتوستتتتتطين  لصتتتتتال   متوستتتتتج د جات طاب المجموعة 

التجريبيتتة في االداء النظري. ولتحتتديتتد حجم االثر للمتغير الم تتتتتتتتقتتل )استتتتتتتتعمتتاا المختبرات 

( ، 1.225االداء النظري( تم ح تتاب قيمة حجم االثر ، إذ بلغت )االفتراضتتية( في المتغير التابط )

 .وتعد هذه القيمة ذات تأثير  كبير ح   معايير كوهين

الهدف الثاني تعّرف أثر التد يس باستتتتعماا المختبرات االفتراضتتتية من قبل التد ي تتتيين   

تحقق من الفرضتتتتتتية الخاضتتتتتتعين للبرنامج التد يبي في أداء الطاب العملي. وقد تم عن طريق ال

 : التالية

بين متوستتتتتج د جات اظداء  0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصتتتتتائية عند م تتتتتتو  داللة  .2

العملي للطاب الذين يد ستتو  باستتتعماا المختبرات االفتراضتتية ومتوستتج د جات اظداء العملي 

 .للطاب الذين يد سو  على وفق الطريقة التقليدية

(2) جدوا  

العملي .مجموعتين  التجريبية والضابطة في اختبا  االداء بيانات طاب ال  

 العدد المجموعة
 المتوسج

الح ابي   

 االنحراف

المعيا ي   
 القيمة التائية المح وبة

 2.797 14.08 25 التجريبية
4.098 

 3.844 10.275 29 الضابطة

    

 

 

 

 

 

وعة التجريبية الذين د ستتوا ( أ  متوستتج د جات طاب المجم4(  والشتت ل )2يتبين من الجدوا )

(، وهو أعلى من 2.797(، وانحراف معيا ي )14.08باستتتتتتتخدام المختبرات االفتراضتتتتتتية بلغ )
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المجموعتين  في اختبار رسم بياني لمتوسطي درجات  (4شكل )

 االداء العملي
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متوستتتتج د جات طاب المجموعة الضتتتتابطة الذين د ستتتتوا باستتتتتخدام المختبر التقليدي الذي بلغ 

ء العملي بين (، من الواضتتتت  أ  الفروق الفردية في االدا3.844(، وانحراف معيا ي )10.275)

أفراد طاب المجموعة التجريبية قد تقلصتتتتت قياستتتتاً بطاب المجموعة الضتتتتابطة ، والذي يظهر 

بوضتتتتتتوح من ماحظة الفرق بين االنحراف المعيا ي للمجموعتين،  والختبا  معنوية الفرق بين 

وباستتتتعماا المتوستتتطين والتأكد من داللته اإلحصتتتائية استتتتعمل االختبا  التائي لعينتين م تتتتقلتين 

(، وهي اكبر من 4.098وتبين أ  القيمة التائية المح تتتوبة ت تتتاوي ) SPSS البرنامج اإلحصتتتائي

(، وهذا يدا على 0.05( وم تتتتو  داللة )52( عند د جة حرية )2القيمة الجدولية التي ت تتتاوي )

في وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المتوسطين  لصال   متوسج د جات المجموعة التجريبية 

االداء العملي. ولتحديد حجم االثر للمتغير الم تتقل )استتعماا المختبرات االفتراضتية( في المتغير 

(، وتعد هذه القيمة ذات تأثير 1.136التابط )االداء العملي( تم ح تتتتاب قيمة  حجم االثر، إذ بلغت )

 .كبير بح   معايير كوهين

  تفسير النتائج

 : تفسير نتائج األداء النظري 

( بين 0.05ظهرت نتائج االختبا  التحصتتتتيلي وجود فرق ذي داللة إحصتتتتائية بم تتتتتو  داللة )أ  

المجموعتين التجريبية والضتتتتتتتابطة في متغير اظداء النظري  أي تفوق المجموعة التجريبية التي 

د ستتتتتت المادة النظرية المرافقة للتجا ب العملية على وفق برنامج المختبرات االفتراضتتتتتية على 

عة الضتتابطة التي د ستتت المادة نف تتها بالطريقة االعتيادية .  ويعزو الباحثو  هذه النتيجة المجمو

باه والتشتتتتتتتويق  قة تثير االنت ية بطري جا ب العمل ية د ستتتتتتتوا الت إلى أ  طاب المجموعة التجريب

والرغبتتة في التعلم كونهتتا تتي  الفرصتتتتتتتتة للمتعلم أ  يحتتاكي اظجهزة واظدوات المطلوبتتة لتنفيتتذ 

جا ب العملية والتفاعل معها بحرية عن طريق شتتتتتتتاشتتتتتتتة الحاستتتتتتتوب ، إذ ير  الباحثو  أ  الت

المختبرات االفتراضتتية تتضتتمن خطوات منتظمة ومت تتل تتلة من ال تتهل إلى الصتتع  ر ذل  وافر 

للطال  الوقت ال افي بأ  يتقدم في تعلمه بالقد  الذي يتاءم مط طاقاته وقد اته العقلية وستتتتتتترعته 

في التوصتتتل للمعلومة بنف تتته ، وفهم الهدف المطلوب تحقيقه  مما زاد من  غبته في مما ي تتتاعده 

معرفة المزيد عن المادة النظرية فضا إلى إثا ة اهتمام الطاب و غبتهم الذاتية في معرفة المادة 

 العلمية النظرية المرافقة للتجا ب العملية وتحضتتتتيرها بتفصتتتتياتها كلها قبل تنفيذ خطواتها عملياً 

عن طريق جهاز الحاستتتتتتوب ر مما أد  إلى زيادة فهم الطاب للمادة النظرية بما فيها من المفاهيم 

والمصطلحات الفيزيائية المرتبطة ب ل تجربة وكيفية اقتنائها لتؤدي وظيفتها بصو ة صحيحة مما 

لمقابل ي اعد في تحقيق الغر  من التجربة وذل  بدو ه ساعده في  فط اظداء النظري لهم ر و با

ير  الباحثو  أ  ال تب  في انخفا  م تتو  اظداء النظري لد  طاب المجموعة الضتابطة هو 

اعتماد اظستتتتلوب التقليدي مط الطاب في إيصتتتتاا المعلومة كو  هذا اظستتتتلوب ستتتتلبياً يركز على 

ي ية التعليميةر ويهمل دو  الطال ، إذ ي و  دو  الطال  ف ه المد س فقج، ظنه يعد محو  العمل

ستتتلبياً متلقياً للمعلومات، بطريقة تركز على المنهج الد استتتي )المحتو ( على ح تتتاب الطال  من 

دو  أ  يعطي الطال   أيه أو يطرح أف ا ه في مناقشتتتتة هذه المعلومات لمعالجتها واستتتتت شتتتتافها 
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استتتتتتقصتتتتتائياً فضتتتتتاً عن العوامل ال ثيرة االخر  ، منها ضتتتتتيق الوقت، وكثرة افراد المجموعة 

باحثو  أ  الطاب اعتمدوا بنحوت كبير على المد س ال بإعداد التجربة . والحظ ال فة  واحدة الم ل

أثناء تنفيذ التجا ب في الحصتتوا على المعلومة مما اد  الى ضتتعف شتتعو هم بالم تتؤولية كونهم 

حصتتلوا على المعلومات المرتبطة بالتجا ب العملية بصتتو ة جاهزة ر مما ستتب  تخلفهم في اظداء 

نظري مقا نة بالمجموعة التجريبية . كما ا  هذه البرمجيات ستتتتتاعدت على إتاحة فرصتتتتتة أكبر ال

للطاب الضتتتعاف في التحصتتتيل لت تتتهيل عملية تعلمهم واستتتتيعابهم للمفاهيم والمعلومات النظرية 

المرتبطة بالتجا ب. وتتفق النتائج الم تتتحصتتلة مط معظم الد استتات ال تتابقة في هذا المجاا على 

تعلم بواستتطه المختبرات االفتراضتتية ستتاعد في اكت تتاب مها ات التف ير العلمي وفي تطوير ا  ال

االتجاهات للطلبة نحو الفيزياءر وفي تح تتتتين إد اك الطلبة واكت تتتتاب المفاهيم العلميةر وكذل  في 

 فط م تو  تحصيلهم ر ومها ات البحث وتح ين القد ات االست شافية مثل  ود اسة  لالجوير ، 

 . 2012ل والموسوي 2014لو د اسة لالنو ي ، 2008

 -: تفسير نتائج  األداء العملي

( بين 0.05يوضتتتتتت  جدوا نتائج بطاقة الماحظة وجود فرق داا إحصتتتتتتائياً بم تتتتتتتو  داللة )   

  . مجموعات البحث )التجريبية والضابطة( في متغير اظداء العملي

شاط ويعزو الباحثو  هذه النتيجة إلى أ  التد يس ع لى وفق المختبرات االفتراضية يركز على الن

الذاتي للمتعلم في عملية التعلمر فالطاب ي تشفو  بأنف هم ويطبقو  ما يتوصلو  إليه من معا ف 

علمية في مواقف جديدة مما ي تتتتاعد على اكتشتتتتاف المعرفة بنحوت علمي ستتتتليم  كما أنها تتضتتتتمن 

ال تتتير معها على وفق قد اته وخصتتتائصتتته  خطوات مت تتتل تتتلة ومتتابعة بحيث ي تتتتطيط الطال 

ال اي ولوجية والمعرفيةر ومن ثم فا  حافز التعلم كا  من داخل الطاب أنف هم، وليس من مصد  

خا جي، إذ أنه كا  نابعاً من حبهم ودوافعهم الداخلية للتعلم ، يقبلو  على تنفيذ التجا ب العملية 

ويعمدو  الى  غبتهم في الحصتتوا على ن تت   ظكثر من مرة وبح تت  ما ي تتم  به وقت المختبر

من برامج المختبرات االفتراضتتتتتتتية ظداء التجا ب خا ا المختبر، كذل  يعزو الباحثو   ستتتتتتتب  

تفوق المجموعة التجريبية إلى أ  استتتتتخدام البرنامج المرتبج بالتجا ب العملية ستتتتاعد في إعطاء 

هم وقد اتهم العقلية الفعلية وشتتتجعهم على الطاب حيًزا من الحرية، إذ ستتتم  لهم باستتتتثما  طاقات

تحديد أهدافهم من التعلم وقد تهم على توظيف أف ا هم ومعا فهم بشتتتتتتت ل جماعي في التجربة 

  . الواحدة وت خيرها  في مواقف جديدة مما ساعد في  فط أدائهم

يادية وير  الباحثو  أ  الطريقة المعتمدة في تد يس المجموعة الضتتتتتتتابطة هي الطريقة االعت 

اإللقائية التي تركز على المد س، فهو يعد محو  العملية التد ي تتتتتتتية ويتحمل الع ء اظكبر في 

تنفيذ خطوات العمل الازمة في المختبر وي و  مازماً للطاب منذ البداية وحتى النهاية وصتتتواًل 

أداء خطوات إلى تحقيق الغر  من التجربة، وال يتي  الفرصة للطاب لاعتماد على أنف هم في 

العمل وشعو هم بالم ؤولية الفردية والجمعيةر كذل  الحظ الباحثو  أ  الطاب يتخلفو  عن أداء 
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التجربة عملياً ويعتمدو  بعضتتهم على بعضتتهم اآلخر في انجاز المهمة الموكلة ر وذل  يؤثر ستتلبا 

 في م تو  اظداء العملي لهم،

 االستنتاجات 

 :احثو في ضوء نتائج البحث استنتج الب

اظثر االيجابي الستتتتتتتتعماا ت نولوجيا المختبرات االفتراضتتتتتتتية في زيادة االداء النظري والعملي  

لطاب الخامس العلمي التطبيقي الذين د ستوا على وفق برمجيات المختبرات االفتراضتية مقا نة 

 .مط اللذين د سوا بالطريقة التقليدية

 التوصيات

لمي العلوم لتوظيف وستتائج التعليم إل ترونية في تعليم عقد وتنظيم ندوات و   تد يبية لمع .1

العلوم في بيئات التعلم االفتراضية كم ـتحدل ت نولـوجي . وتأكيد ضرو ة اهتمام القيادات 

التربوية بإدخاا أستتتلوب التعليم اإلل ترونـتتتتتتتتتي في جميط مراحل التعليم، خاصتتتةً استتتتعماا 

 . الحاسوب واالنترنت في تعليم العلوم

 . المناهج أنشطة وتجا ب توظف بيئات التعلم االفتراضية في العملية التعليميةتضمين  .2

بناء وتطوير البنى التحتية لاتصتتتتاا والمعلومات عن طريق توفير وستتتتائل المعلوماتية من  .3

 .حواسي  وال ترونيات وبرمجيات والخبراء في مجاا التعامل مط المعلومات

هام في تعزيز وتشتتتتتتتجيط جهود البحث ا .4 لعلمي والتطوير إجراء المزيد من البحول اإلستتتتتتت

 والد اسات حوا توظيف بيئات التعلم االفتراضية على مراحل عمرية أخر  .

 :المقترحات
 يقترح الباحثو  إجراء د اسة مماثلة تبين:ـ

 . إجراء د اسة مماثلة لهذه الد اسة في تد يس التجا ب العملية لمواد د اسية أخر  .1

 لة لهذه الد اسة في تد يس مادة الفيزياء للمرحلة المتوسطه.إجراء د اسة مماث .2
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 =73 = 

 2017 يونيو -( 9مسلسل العدد ) - األول العدد - الخامسالمجلد 

 2017عدد خاص بالمؤتمر العلمي للجمعية  – الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

 المـراجــع :

ر دا  الم تتتيرة للنشتتتر  1ل ر ط علم النفس التربوي( : ل2008أبو جادو ر صتتتال  محمد علي ) .1

  والتوزيط ر عما  .

 ، عما .، دا  الف ر   1، ط "مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي": م( 2008أبو لبدة ر ) .2

، م تبة النهضتتتتتة  1، ط "القياس النفسيييييي التربوي"( : 1981أحمد ، محمد عبد ال تتتتتام ) .3

 المصرية ، القاهرة .

"اسييييتخدام المعامل االفتراضييييية في تـيييييييييييدريس العلوم (: 2011، إبراهيم عبدهللا ) البلطا  .4

 سالة ، ) "الواقع وسـبل التطـوير(بالمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية 

 ماج تير غير منشو ة ، كلية التربية ، جامعة أم القر 

ترجمة محمد أمين المفتي  "تقييم تعلم الطالب التجمعي"( : 1983بلوم ، بنيامين ووخرو  ) .5

 ووخرين ، دا  ماكجروهيل للنشر 

"فاعلية استراتيجية معالجة المعلومات في تحصيل ( : 2011التميمي ، أحمد لعيبي ح ين) .6

ومهارات ما وراء المعرفة لطالب الصييييف األول المتوسييييط لطالب الصييييف  الكيمياء

 سالة ماج تير غير منشو ة ، جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثم ، االول متوسط" 

 بغداد ، العراق .

لالمؤتمر الثالث لوز اء التربية العرب المنعقد في كانو  ( : 1972جامعة الدوا العربية ) .7

 القاهرة ، ل17-8الثاني من 

برنامج مهارات التعامل مع المختبرات والمختبرات "( : 2013الحربي نو  عيد ووخرو  ) .8

الممل ة العربية ال تتعودية ا وزا ة التربية والتعليم ا اإلدا ة  التطبيقية واالفتراضييية"

تد ي   ية والتعليم بمنطقة م ة الم رمة ، الشتتتتتتتؤو  التعليمية ا إدا ة ال مة للترب عا ال

 .التربوي 

ر  )القياس والتقويم((: 2002الدليمي، إح تتتتتتتا  عليوي وعدنا  محمود المهداوي ) .9

 . ، دا  الصادقر بغـداد2ط

، ترجمة محمد  "أساسيات القياس والتقويم في تدريس العلوم"( : 1985دو ا  ،  ودني ) .10

 .سعيد صابرين، ووخرين ، المطبعة الوطنية ، جامعة اليرموك

"المعامل االفتراضيييييييية نموذا من نماذا التعلم ( : 2008الراضتتتتتتتي، أحمد بن صتتتتتتتال  ) .11

و قتتة عمتتل مقتتدمتتة لملتقى التعليم اإلل تروني اظوا في التعليم العتتام  اإللكتروني"

 وزا ة التربية والتعليم اإلدا ة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الريا .

ية مهارات إنتاا "فاعلية برنامج محاكاة في تنم( : 2010 ضتتتتتتتا ، إبراهيم عبد المعبود ) .12

 ستتتتالة ماج تتتتتير ،  النماذا والمجسييييمات التعليمية لدب تالب تكنولوجيا التعليم "

 كلية التربية النوعية ، جامعة عين شمس . 

"التصييييييياميم التعليمية ر الجظور النظرية ر ونماذا ( : 2004، وليد خضتتتتتتتر عباس )الزند .13

دا ات أكاديمية ، ستتتتتتل تتتتتتلة إصتتتتتت 1ط وتطبيقات علمية ر وبحوث عربية وعالمية"

 التربية الخاصة ، ال عودية .
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" اثر اسيييييييتخييدام المختبر على تنمييية مهييارات ( : 1986زيتو  ر عتتايش وطاا الزعبي ) .14

ر المجلتتة  التفكير العلمي لييدب تلبيية الصيييييييف الثيياني الثييانوي العلمي في األردن"
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Abstract: 

The present research aims to identify the effect of using virtual laboratories on 

the theoretical and practical performance of fifth grade applied scientific 

students. It consisted of (25) students, and another officer with (29) students, in 

addition to building two tools, the theoretical performance test and observation 

card to measure the practical performance and its psychometric characteristics 

which were represented by its honesty and consistency and coefficients of 

excellence and difficulty. To reach the following results: the effectiveness of 

virtual laboratory program in raising the theoretical level of performance and 

the practical performance of students in the fifth grade applied scientific 

method as compared to normal. In light of this, the researchers made a number 

of recommendations, namely: 
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1- Holding and organizing training seminars for science teachers to employ 

electronic learning media in science education in virtual learning environments 

as a technological innovator. And emphasize the need for the attention of 

educational leaders to introduce the method of e-learning in all stages of 

education, especially the use of computers and the Internet in science 

education. 

2. Include curricula activities and experiences that employ virtual learning 

environments in the educational process. 

3. Building and developing the infrastructure of communication and 

information by providing information means of computers, electronics, 

software and experts in the field of dealing with information. 
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