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ه يف تنمية أثرو لتجارب الفيزياء والكيمياء االفرتاضياملخترب 
املرحلة املتىسطة وحتصليهم املعريف قىة املالحظة لطالب  

 
 

محمد أمين أحمد جوهر                                الحافظ        محمد السالم عبد محمود                    
        أستاذ طرق تدريس الكيمياء المساعد                         أستاذ طرق تدريس الفيزياء المساعد

العراق جامعة الموصل،  ،كمية التربية  
 

 االفتراضياستخداـ المختبر  أثرالكشؼ عف  إلىييدؼ البحث  _ممخصال
، حصيؿ المعرفيلتجارب الفيزياء والكيمياء في تنمية قوة المبلحظة والت

ختيار متوسطة طة، وتـ االمرحمة المتوستكوف مجتمع البحث مف طبلب 
عامر عبد اهلل لمبنيف كعينة لممدارس بالطريقة القصدية، كما تـ استخداـ 

العشوائي في اختيار شعبتيف مف طبلب الصؼ األوؿ متوسط  األسموب
في  فاختباري عدادبإ افالباحثقاـ  لتمثبل عينتي البحث التجريبية والضابطة.
مقياس قوة  المبلحظة والتحقؽ  االتحصيؿ لمفيزياء والكيمياء، كما استخدم

والتحقؽ منو، كما تـ وضع  االفتراضيمف صدقو وثباتو، وتييئة المختبر 
ىدؼ البحث، ومف تحميؿ  إلىلمتحقؽ مف الوصوؿ  عدد مف الفرضيات

د و وجالمناسبة تـ التوصؿ إلى عدـ  اإلحصائيةات باستخداـ الوسائؿ انالبي
بية والمجموعة الضابطة في بيف المجموعة التجري حصائياً إفرؽ داؿ 
 االفتراضياستخداـ المختبر  فأفرادىما في الفيزياء، مما يعني تحصيؿ أ

 حصائياً إفرؽ داؿ ود جو ليس لو دور واضح في زيادة تحصيؿ الطبلب. و 
في  أفرادىمالضابطة في تحصيؿ بيف المجموعة التجريبية والمجموعة ا

استخداـ المختبر  فأالكيمياء ولصالح المجموعة التجريبية مما يدؿ عمى 
د فرؽ و وجدور واضح في زيادة تحصيؿ الطبلب. وعدـ لو  االفتراضي

ابطة في تنمية قوة بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الض حصائياً داؿ إ
ليس  االفتراضياستخداـ المختبر  فأفرادىما، مما يعني المبلحظة لدى أ

لو دور واضح في تنمية قوة المبلحظة لدى الطبلب. وفي ضوء نتائج 
منيا االستفادة مف تقنية  عدد مف التوصيات افالباحثالبحث قدـ 

المختبرات االفتراضية لتجاوز المشكبلت والعوائؽ التي تواجو المدرسيف 

خبرة سابقة بيا أو وخاصة في بعض التجارب التي ليس لمطالب أي 
نشاء موقع لممختبرات  التجارب التي تنطوي عمى بعض المخاطر. وا 
االفتراضية عمى الشبكة العالمية لكافة المواد العممية ولمصفوؼ الثانوية 

الطبلب والمدرسيف مف ىذه التقنية وخاصة  استفادةالمختمفة بما يتيح 
أثر  الباحثاف دراسة كما اقترحالطبلب لكي يمارسوا النشاطات البلصفية. 

برنامج تدريبي لمطمبة / المطبقيف بقسـ الكيمياء والفيزياء في تنمية ميارات 
 التدريس. نحو  اتجاىاتيـاستخداـ المختبر االفتراضي وتنمية 

 ، الكيمياء، الفيزياء، قوة المبلحظة.افتراضيالمختبر،  الكممات المفتاحية :

 مقدمةال .1
 تصاالت والحاسباتعصر العمـ واالد تدريس العمـو في شي     

لمواكبة  مستمراً  وتطوراً  ىتماما كبيراً ة واليندسة الوراثية ااإللكتروني
خصائص العصر العممي وتفجر المعرفة العممية ويستمد ىذا 

مسايرة ىذا التوسع المعرفي  افالتطور أصولو مف طبيعة العمـ لضم
ىذا التقدـ  فأبداعية، إذ تقني بميارات عممية إوالتطور العممي وال

وىذا  متميزاً  والتقني يعتمد عمى نظاـ تعميمي يقدـ تعميماً العممي 
عني تحديث تدريس العمـو بوجو تمواكبة التقدـ العممي  فأ يعني

 خاص والعممية التربوية بوجو عاـ. 
بالتقنية سواء  رتباطاً العمـو مف أكثر المواد الدراسية امواد  تعد     

مف خبلؿ دمج التقنية في نمو الطالب العممي  معرفياً  رتباطاً ا افكأ
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 فأضافة إلى ذا معنى إ يكوف تعميماً  فإلى أالمتكامؿ الذي يسعى 
العديد مف التربوييف يؤكدوف عمى أىمية دمج تقنية المعمومات 

 .  واالتصاالت في تدريس العمـو
العمـو  ومف العمـو الطبيعية يظير الفيزياء كأحد ركائز ىذه     

يستند عمى أساس قوي في  فبقية العمـو عميو أولكي يتفيـ المتعمـ 
ة اإللكترونيالعمـ ىو سبب معظـ االختراعات ىذا  فأالفيزياء خاصة 
مف  تاج التكنولوجيا بدالً نمعظـ الدوؿ تسعى إل فوالحواسيب وأل

ىـ العمـو التي ظار نحو الفيزياء بوصفو أنألجيت او تاستيرادىا 
 .  [1]عصب التكنولوجيا الحديثةتشكؿ 
لنسبة لعمـ الكيمياء والذي يمثؿ أحد العمـو وكذا الحاؿ با     
ساسية التي تشكؿ عماد الحياة العصرية لما تؤثره في متطمبات األ

 فأعمـ تجريبي و  امف خصائص كوني اا ليكثيرة لحياتنا اليومية لم
العمـو مف  أنو مف معرفة تـ بطريقة التجربة كماجميع ما توصؿ لو 

عمى مدى  المتطورة بشكؿ مستمر لتمبية متطمبات الحياة المختمفة
سياـ في تقديـ الحموؿ لمعديد مف المشاكؿ العصور وذلؾ مف خبلؿ اإل

 .[2]وتفسيرىا
استخداـ طريقة التدريس تقاؿ والتحوؿ إلى ننقطة اال ففإلذا      

وبرامج التعميـ دريسية يعد مف أىداؼ العممية الت اإللكتروني
ذ يتطمب ذلؾ التغيير في النوعية وتطويرىا في ضوء المعاصر، إ

متطمبات سوؽ العمؿ الحالية والمستقبمية، ومف أجؿ التكيؼ مع 
 اإللكترونيندمج قضية التدريس  فأالمجتمع المعموماتي ينبغي لنا 

جميع  طبلبكطريقة مف الطرائؽ التدريسية المستخدمة في تدريس 
بد مف إحداث تحوالت جوىرية  ال أنوالمراحؿ الدراسية، وبيذا نجد 

في أساليب التعميـ والتعمـ ليتحوؿ النموذج التربوي مف بيئات تعمـ 
مغمفة متمثمة بالطرائؽ التدريسية التقميدية والتي يكوف فييا المدرس 
المصدر الوحيد لممعرفة والمعمومات إلى بيئات تعمـ مفتوحة ومرنة 

  [3]طبلبوغنية بالمعمومات وموجية مف قبؿ ال
ىذه المواد الطبيعية )الفيزياء والكيمياء(  فأشؾ فيو  ومما ال     

مف أىـ المواد التي تحتاج في شرحيا وتفسير مفاىيميا إلى استخداـ 

المختبر المدرسي لممساعدة عمى توفير خبرات حسية متعددة 
دراكي و اإليكتمؿ فييا النم ة مرحمةالثانويومتنوعة وتعد المرحمة 
 أنوسس التفكير المنطقي والرمزي، بمعنى لمطالب حيث يتمكف مف أ
 افإلى ما ىو ماثؿ أمامو في الزم باإلضافةيفكر فيما ىو ممكف، 

قدـ تفسيرات ويفرض فرضيات فتصبح فيتوصؿ إلى نتائج وي افوالمك
يستوعب الموضوعات بشكؿ  فأأفكاره قوية ومرنة وبذلؾ يستطيع 

 .  [4]أفضؿ
المختبرات المدرسية في تدريس  استخداـ فأضؼ إلى ذلؾ أ     

 عمى تنمية االتجاىات العممية لدى الطمبة الفيزياء والكيمياء يساعد
لرئيسة في تدريس العمـو ا األىداؼىـ أوتعميقيا والتي تعد مف 

 إصدارعدـ التسرع في فضبل عف دقة وقوة المبلحظة الموضوعية، 
 . [5]لؤلفكارالسميـ  واالستنتاجاألحكاـ، 

 عدالمختبر المدرسي يعد مف أبرز المجاالت التي تسا فأكما      
في تحويؿ المجرد إلى ثوابت وترفع مستوى خبرات كؿ مف المدرس 

مناىج العمـو الحديثة ال غنى في  ففإوالطالب عمى حد سواء. لذا 
 المختبر الذي يؤدي استخدامو إلى توفيرتدريسيا عف استخداـ 

لفيـ الكثير مف الحقائؽ  ساساً خبرات حسية متعددة ومتنوعة تعد أ
 .  [6]والمعمومات والتطبيقات العممية

ىـ الحاسوب ىو أ فأىناؾ إجماع عمى  ففإمف جية أخرى      
ىذا االختراع دخؿ  فأاختراع عرفتو البشرية منذ فجر التاريخ، إذ 

دارة إكؿ مجاالت الحياة ومنيا المجاؿ التعميمي فظير ما يسمى ب
والتعمـ الشمولي  اإللكترونيعممية التعميـ بالحاسوب وكذلؾ الكتاب 

 . اإللكترونيوالبريد  اإلنترنتبالحاسوب مف خبلؿ 
بشكؿ متسارع تناسب  اإللكترونيوقد تعددت تطبيقات التعميـ      

 :ف ىذه التطبيقاتىؿ في تطبيقات الحاسب اآللي وممع التطور المذ
   االفتراضيـ التعمي

Virtual learning   االفتراضيوالواقع Virtual reality  
ة االفتراضيوالفصوؿ  Electronic Classesة اإللكترونيوالصفوؼ 

Virtual Classes  والمحاكاة الحاسوبيةComputer 
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Simulation  ة االفتراضيوالمختبراتVirtual Labs  مختبرات الو
 . Microcomputer based laboratoryالمحوسبة 

ف خبلؿ تقنية المختبر قد بات مف الممكف لممتعمـ مف     
لعوامؿ  يتعمميا واقعياً  فأيمر بخبرات قد ال يستطيع  فأ االفتراضي

 جراءجيزة كافية إلأعدـ توفر نيا الخطورة، التكمفة العالية أو كثيرة م
ناىي لحجـ التجارب أو بسبب ضيؽ الوقت أو الدقة والصغر المت

ىذه التقنية تقـو عمى مزج بيف الخياؿ  فأالمادة المدروسة. كما 
والواقع مف خبلؿ خمؽ بيئات صناعية تخيمية قادرة عمى تمثيؿ 
الواقع الحقيقي وتييء لمفرد القدرة عمى التفاعؿ معيا. ويمعب البعد 

التقنية حيث يكوف ىناؾ  في ىذه رئيساً  الثالث أو التجسيـ دوراً 
 وكأنما ا يندمج تماماً كثر مف حاسة فتجعؿ المتعامؿ معياشتراؾ أل

 . [7]ىو مغموس في بيئة الواقع ذاتو
نوع مف التعميـ  أنوب االفتراضيالمختبر  [8]ويعرؼ الراضي      

ترنت نالقائـ عمى الحاسب اآللي سواء باستخداـ شبكة اإل اإللكتروني
قراص المدمجة التي و مف خبلؿ برامج حاسب آلي عمى األأ

  .ومكاف افالقياـ بعممو في أي زميستطيع المتعمـ مف خبلليا 
استخداـ الحاسوب كمختبر تعميمي  افمكصبح باإلوىنا أ     
تبلئـ التجارب المختمفة )طالما توفرت برامج تربوية جيدة  إلجراء

المختبرات التقميدية، جرائيا في ذلؾ( خاصة تمؾ التي يتعذر إ
 . الخطرةالتجارب  وأالتكاليؼ  باىظةكالتجارب 

ى وقت طويؿ عقدة والتي تحتاج إلالتجارب الم فضبًل عف     
جازىا حيث تعمؿ الحاسبة عمى تيسير بعض ىذه الحاالت نإل
عطاء فرصة ا تعمؿ عمى إأنيجعميا مفيومة لمطبلب بسيولة كما و 

 لتوفير الوقت. 
المختبرات  فأMartinez [13] وفي نفس السياؽ يشير      

اسب في تدريس مواد العمـو الحة ليا عبلقة بتطبيقات االفتراضي
في معالجة كـ ىائؿ مف المشاكؿ التي تواجو  الستخدامياوذلؾ 

 تدريس العمـو بوجو عاـ. 

ية محاكاة انمكىميتو في إـ نظاـ المحاكاة تكمف أاستخدا فإ     
 فأجيزة معقدة كما التي تحتاج إلى أالتجارب الخطرة والتجارب 

كؿ ىذه الصعوبات بؿ وتقديميا  نظاـ المحاكاة يمكنو التغمب عمى
ىا، لذا دوف أي مشاكؿ في عممية إجراء بشكؿ مثالي يحاكي الواقع

وسقؼ ولكف يمكف في  افيتميز بعدـ وجود مختبر فعمي محدد بجدر 
يرات مناسبة فيو ة بمختبر تقميدي مع تحو انستعاف االحيبعض األ

 .[9]لزيادة فعاليتو 
ة فوائد عديدة )في تدريس االفتراضيلممختبرات  ففإوبشكؿ عاـ 
( منيا:   العمـو

عف المختبرات التقميدية بحيث تقدـ  ممتازاً  تعد بديبلً  -1
 مف الخبرة المباشرة.  لمطبلب خبرات ميارية قريبة جداً 

تعطي الطالب قدرة كبيرة عمى تصور الكثير مف المفاىيـ  -2
 . يتخيميا واقعياً  فأالتي يصعب عميو 

ت التي تحوؿ دوف ممارسة تسيـ في التغمب عمى المعوقا -3
 التجارب الواقعية. 

 . مشوقاً  تفاعمياً  عممياً  توفر لممتعمميف مناخاً  -4
ية ممارسة التجربة العممية خطوة انمكإتتيح لمطبلب  -5

 بخطوة. 
ستعاضة عف بعض ية االكما يمكف بواسطة ىذه التقن -6

 صعب توفيرىا. التجييزات التي ي
معات ومراكز المعديد مف الجثبتت التجارب العالمية أوقد      

ة في التعميـ والبحوث االفتراضيالبحوث العممية أىمية المختبرات 
كاديمية اصة لمدوؿ النامية تعاوف مؤسسات أوخ ومف الميـ جداً 

وبحثية ومؤسسات التدريب الميني الصناعية لبناء مختبرات 
افتراضية عالية الجودة وذات مردود عممي وتقني يسيـ في رفع 

 .  [9]مستوى الخريجيف والباحثيف
شاء مختبرات نإبحثية بإذ قامت عدة جامعات ومؤسسات      

كماؿ متطمبات ستخداميا إليمكف لمطالب أو الباحث ا افتراضية
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 البحوث والتجارب ومف تمؾ إجراءدراستو العممية أو قيامو ب
 المختبرات: 

ة التي تدعـ الكيمياء في جامعة بيتسبرغ االفتراضيالمختبرات  -1
أف  [14] وقد أكد ياروف ، األمريكيةفي الواليات المتحدة 

في تعميـ  االفتراضيالمكاسب الكبيرة التي حققيا المختبر 
 بلب في دورات الكيمياء وأثرتمشاركات الط الكيمياء قد حفزت

 . الكيميائية دراكيـ لممفاىيـإعمى 
إذ قاـ مجموعة  ،ياانلمبأ ىوفرفي جامعة  االفتراضيالمختبر  -2

مف الباحثيف بتطوير بيئة لمتصور والمحاكاة التعميمية 
الطبيعية حيث قاموا في العمـو  ة(االفتراضي)المختبرات 

بصياغة برامج المختبرات وجعميا متوافقة مع المناىج باإلضافة 
 . الجوية األرصادإلى تطوير مختبر افتراضي في مجاؿ 

 Crocodile Clipsالمنتج مف شركة  االفتراضيالمختبر  -3
لمفيزياء والكيمياء والرياضيات  افتراضيةوالذي يضـ مختبرات 

بله عأوالتكنولوجيا وتستخدـ لتنفيذ التجارب العممية لممواد 
 .  [10]( ويةانبتدائية، متوسطة، ثا لممراحؿ الدراسية المختمفة )

 قوة المالحظة:  
عرؼ الناس عمى الدواـ أف عدد مف األنماط السموكية إنما      

تكتسب مف خبلؿ المحاكاة والتعمـ بالمبلحظة، فيناؾ مصدريف 
رئيسيف لمتعمـ ىما نتائج االستجابات )التعمـ بالعمؿ( وما ظؿ حتى 
اآلف يدرس بصورة تقميدية تحت عناويف مختمفة مثؿ )المحاكاة( 

أو التعمـ القائـ عمى المبلحظة )التعمـ  والعمميات اإلبدالية النموذجية
 بالمبلحظة(. 

 ومف نظريات التعمـ التي اىتمت بالتعمـ بالمبلحظة ىي نظرية     
( Bandura  ) وكانت أبرز قضية فييا تمؾ التي تتعمؽ بالجانب

في ىذا الشأف  [11]االنتقائي في التعمـ بالمبلحظة، فيقوؿ باندورا
ى نفس النموذج فإف بعضيـ يتعمـ )حتى عند تعريض األطفاؿ إل

 جوانب مختمفة مف جوانب سموؾ ذلؾ النموذج(. 

فنحف بحاجة إلى نظرية شاممة لمتعمـ بالمبلحظة لتفسير كيفية      
لماذا ييتـ المبلحظ ببعض الجوانب و  ماط االستجاباتاكتساب أن

 ويحتفظ بيا دوف غيرىا مف الجوانب األخرى. 
قدـ باندورا نظريتو في تحميؿ التعمـ وفي نفس الوقت الذي      

نظرية محاكاة مشابية إاّل أف أردنفريد  [12] اردنفرد ـبالمبلحظة قد
ف فإاختمؼ مع باندورا في رأيو اآلتي" أنو في أثناء المبلحظة 

إلى القوالب  أشراطياالحاالت المبيجة والمنفردة عمى حد سواء يتـ 
داء الظاىر لمسموؾ المكتسب بالمبلحظ يتـ األ فأالمعرفية ويفترض 

 ضبطو بفعؿ ىذا المكوف الوجداني". 
ف المتعمـ الذي لديو قوة مبلحظة فإنو يقـو بعممية تجريد فإلذا      

لبعض القوانيف العامة التي تكمف وراء االستجابات المحددة، كما أنو 
يصبح باستطاعتو حؿ مشاكؿ جديدة تماما عف طريؽ تطبيقو 

 انيف التي اكتسبيا مف خبلؿ المبلحظة في المواقؼ الجديدة. لمقو 
ويميز باندورا أربع عمميات فرعية مترابطة لمتعمـ 

 بالمبلحظة ىي: 
 ف ينتبو لممبلمح المناسبة لعمؿ النموذج )عممية االنتباه(. أ -1
المبلحظة عمى شكؿ رمزي  باألحداثف يحتفظ بعد ذلؾ أ -2

 ظ(. السترجاعيا بالمستقبؿ )عممية الحف
عادة إصدار المعمومات لديو القدرات الجسمية إلف يكوف أ -3

 الحركية(.  اإلصدارالمحفوظة )عممية إعادة 
وذج المحتذى ف يكوف لديو الحافز ألداء سموؾ النمأ -4

 . )العممية الدافعية(
وجدير بالذكر ىنا أف المبلحظة وقوة المبلحظة ال تتـ مف      

مية بشكميا الواسع المبلحظة العمخبلؿ حاسة البصر بؿ تقصد بيا 
ي حاسة مف الحواس الخمس، والمبلحظة عادة ما أي التي تتـ بأ

تكوف رديؼ االنتباه، واالنتباه والمبلحظة ىما صورة مف صور 
الجتماعية وبواسطتو االتصاؿ والتفاىـ، فاالتصاؿ محور عبلقاتنا ا

مف صور  خريف لنتعايش معيـ وما التدريس إاّل صورةنتفاىـ مع اآل
 االتصاؿ بيف المدرس والطالب. 
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 دراسة:مشكمة ال .2
استنادًا لما عرض في المقدمة ومف خبلؿ عمؿ أحد الباحثيف      

في لجنة التطبيقات المركزية في كمية التربية ألكثر مف عشريف سنة 
ومواكبتو المباشرة لتدريس العموـ في المرحمة الثانوية فقد الحظ ما 

 يأتي: 
ندرة استخداـ المختبر في إجراء التجارب العممية الخاصة      

بمادتي الفيزياء والكيمياء وأف أسباب ىذه الندرة في االستخداـ يعود 
إلى عدـ توفر المختبرات أساسًا في معظـ المدارس فضبًل عف عدـ 
توفر أجيزة كافية إلجراء التجارب في المدارس التي تحتوي عمى 

الوقت ال يسعؼ المدرسيف الستخداـ  مختبرات أصبًل. كما أف
المختبر نظرًا لكثرة الخبرات التعميمية التي تمؤل المناىج المقررة 
لتدريس ىاتيف المادتيف. وىذا ما أكدتو نتائج الكثير مف البحوث 

وأكدت ىذه القمة في استخداـ  الشأفوالدراسات التي أجريت في ىذا 
اء والكيمياء بالمرحمة المختبرات في تدريس العمـو وخاصة الفيزي

الثانوية وأف تدريس ىاتيف المادتيف يتـ بطريقة نظرية بعيدة إلى حد 
 . [16]،[15]كبير عف التجريب 

 أسئمة البحث: . أ
سيحاوؿ البحث الحالي ، مشكمة البحثفي ضوء إحساس الباحثيف ب

 السؤاليف اآلتييف: اإلجابة عف 
ما أثر استخداـ المختبر االفتراضي لتجارب الفيزياء والكيمياء في _1

 تحصيؿ طبلب الصؼ األوؿ المتوسط؟. 
ما أثر استخداـ المختبر االفتراضي لتجارب الفيزياء والكيمياء في _2

 تنمية قوة المبلحظة لدى طبلب الصؼ األوؿ المتوسط؟. 
 فروض البحث:  . ب
 اغة الفروض الصفرية اآلتية: ألسئمة البحث السابقة تـ صي استنادا

بيف ( 0.05عند مستوى داللة ) ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً _1
متوسطي درجات طبلب المجوعة التجريبية )التي درست باستخداـ 
المختبر االفتراضي( ودرجات طبلب المجموعة الضابطة )التي 

درست باستخداـ المختبر التقميدي( في أدائيـ عمى االختبار 
 في مادة الفيزياء. التحصيمي 

بيف ( 0.05ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة )_2
متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية )التي درست باستخداـ 
المختبر االفتراضي( ودرجات طبلب المجموعة الضابطة )التي 
درست باستخداـ المختبر التقميدي( في أدائيـ عمى االختبار 

 التحصيمي في مادة الكيمياء. 
( بيف 0.05ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة )_3

طي الفرؽ في درجات االختبار البعدي والقبمي الختبار قوة متوس
المبلحظة بيف طبلب المجموعة التجريبية )التي درست باستخداـ 
المختبر االفتراضي( وطبلب المجموعة الضابطة )التي درست 

 باستخداـ المختبر التقميدي(.
  دراسة:ال ةأهمي ج.

 تكمف أىمية البحث في ما يمي: 
تناولو لمادتي الفيزياء والكيمياء والمتاف تدخبلف وألوؿ مرة ىذا _1

 العاـ ضمف مناىج الصؼ األوؿ المتوسط في العراؽ. 
تناولو جانب ميـ مف جوانب العممية التعميمية أال وىو الجانب _2

 العممي في تدريس الفيزياء والكيمياء. 
يف في قد يسيـ في التغمب عمى الصعوبات التي تواجو المدرس_3

 استخداـ المختبرات التقميدية. 
قد يقدـ البحث آلية جديدة في تدريس الفيزياء والكيمياء ضمف _4

 مفيـو التعمـ الذاتي. 
تناوؿ البحث لمتغير قوة المبلحظة كمتغير تابع وىو متغير لـ _5

يتعرض لو الباحثيف في طرائؽ التدريس عمى حد عمـ الباحثيف رغـ 
 ب. أىمية تنميتو لدى الطبل

قد يفيد واضعي المناىج بضرورة األخذ بتقنية المختبرات _6
 االفتراضية في تدريس العمـو بالمرحمة الثانوية.

 : دراسةأهداف ال. د
 ييدؼ البحث إلى تحقيؽ ما يأتي: 
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التعرؼ عمى أثر استخداـ المختبر االفتراضي لتجارب  -1
الفيزياء والكيمياء في تحصيؿ طبلب الصؼ األوؿ 

 متوسط.
الكشؼ عف أثر استخداـ المختبر االفتراضي لتجارب  -2

دى طبلب لفي تنمية قوة المبلحظة الفيزياء والكيمياء 
 . سطمتو الصؼ األوؿ 

 
 
 دراسة:لا اتحددم .ـه

 يتحدد البحث الحالي بػ: 
الحدود الزمانية: تـ تطبيؽ البحث خبلؿ الفصؿ الدراسي  -1

 ـ.  2010/ 2009األوؿ مف العاـ 
الحدود المكانية: تـ تطبيؽ البحث بمتوسطة عامر عبد  -2

اهلل لمبنيف بمدينة الموصؿ والتي تحتوي عمى مختبر 
 حاسوب وتمتمؾ أجيزة حواسيب كافية. 

الحدود الموضوعية: قاـ الباحثاف بتحديد فصميف مف  -3
الكتاب المقرر لمفيزياء وفصميف مف الكتاب المقرر 

 لمكيمياء لمصؼ األوؿ المتوسط. 
 التعريفات اإلجرائية:  .و

 يعرؼ الباحثاف المختبر االفتراضي  :المختبر االفتراضي_1
مختبر مصمـ بالحاسوب يتضمف تجارب  :إجرائيًا عمى أنو

الفيزياء والكيمياء المتضمنة في الفصميف الثاني والثالث مف كؿ 
مف كتاب الفيزياء وكتاب الكيمياء المقرريف لمناىج الصؼ 
األوؿ المتوسط وعرضيا في شكؿ صور ورسـو ثابتة ومتحركة 
مع مؤثرات صوتية بيدؼ مساعدة الطبلب عمى تنمية قوة 

 لدييـ وكذلؾ زيادة تحصمييـ المعرفي. المبلحظة 
يعرؼ الباحثاف التحصيؿ المعرفي التحصيل المعرفي: _2

قدرة طالب الصؼ األوؿ المتوسط عمى تذكر : إجرائيًا عمى أنو
المعمومات الكيميائية والفيزيائية واستيعابيا مف خبلؿ تفسير 

الخاص فضبل عف تطبيقو  بأسموبوالظواىر وتعميميا وشرحيا 
عمى  استجابتو)جديدة( ويقاس مف خبلؿ  أخرىفي مواقؼ ليا 

 فقرات االختبار التحصيمي المعد لغرض البحث الحالي. 
عمى  يعرؼ الباحثاف قوة المبلحظة إجرائياً قوة المالحظة:  .1

قدرة الطالب عمى شد انتباىو بكؿ حواسو في موقؼ : أنيا
التعمـ المتواجد فيو، ومف ثـ قدرتو عمى القياـ بعممية تجريد 
لممعمومات المكتسبة لتمكنو بالنتيجة مف زيادة قدرتو عمى 

 حؿ مشاكؿ في مواقؼ جديدة. 
ويعبر عف قوة المبلحظة بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب    

 البحث.  ألغراضأثناء أدائو عمى مقياس قوة المبلحظة المعد 
 :الدراسات السابقة .3

ستقصاء ىدفت إلى ا دراسة في تايواف  Change [17]جرىأ     
مبني عمى حؿ المشكبلت في ال االفتراضيتقنية المختبر  أثر

يجابية إ لى نتائجالطبلب نحو العمـو وتوصؿ إ تجاىاتتحصيؿ وا
 . االفتراضيستخدـ في تدريسيا المختبر الممجموعة التي 

يا ىدفت إلى انلمأفي فقد قاموا بدراسة  Jensen [18]ما أ     
عمى تحصيؿ الطبلب  االفتراضيالمختبر  استخداـالتعرؼ عمى أثر 

ظيرت النتائج عدـ وجود جاؿ العمـو الطبيعية واليندسية وأفي م
فراد المجموعتيف التجريبية أما بيف  إحصائيةفروؽ ذات داللة 

 االفتراضياستخداـ المختبر  فأوالضابطة، كما أكدت الدراسة عمى 
 فأ أنوخطاء التعميـ وىذا مف ششجع المستخدميف عمى التقميؿ مف أ

ه يحسف مف مخرجات التعميـ ويؤدي إلى قبوؿ الطبلب وتفاعميـ ليذ
 التقنية. 
  Balmush & Dumbraveanuجرى كؿ مف في حيف أ     
في مادة  افتراضيىدفت إلى تطوير مختبر  امالدوفي دراسة ف [19]

لممختبر  فأالفيزياء لتدريس طبلب المرحمة الجامعية وتوصمت إلى 
عمؽ دى إلى فيـ أمى أداء الطبلب حيث أع إيجابي أثر االفتراضي

ية فحص الظواىر الفيزيائية الكامنة التي انمكإلمظواىر الفيزيائية مع 
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المختبر الحقيقي وبالتالي تحسيف ال يمكف التعرؼ عمييا في 
 لمظواىر الفيزيائية.  استيعابيـ

بدراسة ىدفت  [10]اضيالر  وفي المممكة العربية السعودية قاـ     
في تحصيؿ طبلب  ياالفتراضستخداـ المختبر التعرؼ عمى أثر ا

وقد قسـ العمـو الطبيعية في مقرر الكيمياء  الثانويالصؼ الثالث 
حصائية بيف المجموعتيف التجريبية توصؿ إلى عدـ وجود فروؽ إ

ة االفتراضيالدراسة باستخداـ المختبرات  فأوالضابطة وىذا يعني 
الناجـ  ثرتؤثر عمى فاعمية التحصيؿ الدراسي لدى الطبلب مثؿ األ

 .عف الدراسة التقميدية
ىدفت التعرؼ  دراسة [7]جرى الشيري وفي السعودية أيضًا أ     
رات كساب مياة في إاالفتراضياستخداـ المختبرات  أثرعمى 

. الثانويحياء لطبلب الصؼ الثالث التجارب المعممية في مقرر األ
في وقد خمصت إلى وجود فروؽ بيف المجموعة التجريبية والضابطة 

اكتساب ميارات التشريح والفسيولوجيا والميارات الكمية في حيف لـ 
 تظير فروؽ في ميارات المورفولوجيا. 

 :واإلجراءات.الطريقة 4
 الدراسة: أ. منهجية

 : التصميم التجريبي: أوالا 
تصميـ المجموعتيف التجريبية والضابطة ذات  افالباحث استخدـ     

يتضمف  نوسب لمبحث ألنىو األو االختباريف القبمي والبعدي 
 مجموعتيف متكافئتيف. 

 
 

التجارب الخاصة بالفصميف  التجريبيةمجموعة ال تدرسحيث      
ي والثالث مف كؿ مف منيج الفيزياء ومنيج الكيمياء المقرر انالث

نفس الضابطة مجموعة درست الو  االفتراضيباستخداـ المختبر 
 عبله ولكف باستخداـ المختبر التقميدي. التجارب أ

 : اوعينته دراسةمجتمع ال ب.

الصؼ األوؿ المتوسط في  طبلبتحدد مجتمع البحث ب     
ة في مركز مدينة الموصؿ لمسنة الثانويالمدارس النيارية المتوسطة و 

وفي ضوء التصميـ التجريبي المعتمد،  ـ 2009/2010الدراسية 
ة النيارية لمبنيف الثانويعمى واقع المدارس المتوسطة و  افالباحثاطمع 

 بتيف فأكثر لمصؼ األوؿ فضبلً عالتي تحوي عمى شوحددا المدارس 
حتوائيا عمى مختبر لمفيزياء وآخر لمكيمياء وكذلؾ مختبر عف ا

وقع  أنوت إاّل لمحاسوب وقد وجدا عدة مدارس بيذه المواصفا
اختيارىما عمى متوسطة عامر عبد اهلل لمبنيف بشكؿ قصدي 

  لؤلسباب اآلتية:
دارة المدرسة البحث مف قبؿ إ إجراءييؿ متطمبات ية تسانمكإ_1

سي الفيزياء والكيمياء فييا حيث أبدوا تعاونيـ المسبؽ مف أجؿ ومدر 
 تجربة البحث.  إنجاح

حتواء المدرسة عمى ست شعب لمصؼ األوؿ مما يتيح عممية ا_2
 االختيار العشوائي لمعينة. 

 واقتصادياً  كوف الطبلب في المدرسة مف بيئة متقاربة اجتماعياً _3
 . وثقافياً 
ر سموب القصدي وفقا لمفقرات المشاوبعد اختيار المدرسة باأل      
ات الطبلب ناى بيالمدرسة عم مف افالباحثعبله اطمع إلييا أ

عدادىـ ستبعاد ، وبعد اطالباً  204 بمغ طبلبعداد الأ فأفوجدا  وا 
الخبرة  دنى مفالذيف ال يمتمكوف الحد األ طبلبف واليالراسب طبلبال

. وبالطريقة طالباً  112صبح العدد السابقة بتشغيؿ الحاسوب أ
حدى الشعب ليمثموا مف إ طالباً  15البسيطة تـ اختيار  العشوائية

خرى ليمثموا طالبا آخريف مف شعبة أ 15والمجموعة التجريبية 
 المجموعة الضابطة. 

موزعيف عمى  طالباً  30فراد العينة صبح عدد أفقد اعميو      
يف في بعض المتغيرات التي يعتقد مجموعتيف متساويتيف ومتكافئت

ا تؤثر في المتغيرات التابعة كالعمر الزمني ودرجات التحصيؿ أني
 .واألمياتفي السنة الماضية والمستوى التعميمي لآلباء 

 البحث:  مستمزمات ج.

R       O1    X     O2  

R       O3    C     O4 
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 سية: تدريالخطط ال وال:أ
عداد إىداؼ البحث والتصميـ التجريبي المتبع تطمب وفقا أل     

الدروس لتنفيذ نموذجيف مف الخطط التدريسية وعمى عدد مف 
فصوؿ الكتاب ضمف تجربة تحديد عمى  بناءً  التجربة وقد تـ ذلؾ

ي والثالث( مف منيجي الفيزياء والكيمياء وتحديد انالبحث )الث
 التجارب الكيميائية والفيزيائية التي تتضمنيا تمؾ الفصوؿ كما يأتي: 

 مادة الفيزياء:  -1
 .The Mass & Densityالكتمة والكثافة  –ي انالفصؿ الث

مفيـو الكتمة، وحدة قياس  الكتمة، مفيـو الكثافة، كثافة المواد 
تطبيقية في  أمثمةالصمبة، كثافة المواد السائمة، الكثافة النسبية، 

 حساب الكثافة. 
 .Forceالقوة  –الفصؿ الثالث 

مفيـو القوة، تأثير القوة في األجساـ الساكنة، تأثير القوة في 
قوى، وحدات واع النأجساـ المتحركة، كيؼ نمثؿ القوة بالرسـ، األ

 [20]سئمة ومسائؿ.قياس قوة االحتكاؾ، أ
 مادة الكيمياء:  -2

  .المادة –ي انالفصؿ الث
يػػػوف والتكػػػافؤ، العناصػػػر، الرمػػػوز الكيميائيػػػة، المػػػادة وبنيػػػة الػػػذرة، األ

واع نػػػػأالجػػػػدوؿ الػػػػدوري، المركبػػػػات، الصػػػػيغة الكيميائيػػػػة لممركبػػػػات، 
 المادة المخاليط. 
  .الماء واليواء –الفصؿ الثالث 

المػػػاء، المحمػػػوؿ، التقطيػػػر، الترشػػػيح، تصػػػفية وتعقػػػيـ الميػػػاه، اليػػػواء، 
تمػػوث الميػػػاه، الوقايػػػة مػػف تمػػػوث المػػػاء، مموثػػات اليػػػواء، الوقايػػػة مػػػف 

 [21]تموث اليواء. 
منيػػػػا  5تجػػػػارب عمميػػػػة لكػػػػبل المػػػػادتيف،  10بعػػػػدىا تػػػػـ تحديػػػػد      

 األخرى في الكيمياء وىذه التجارب ىي:  5فيزياء والػ لم
 الكيمياء:

 الكشؼ عف الماء )سائؿ أو بخار(. _
 في اليواء.  CO2الكشؼ عف وجود غاز _
 في اليواء الجوي.  O2اثبت نسبة _

 الصمبة والسائمة والغازية.  األجساـالتمييز في الخواص بيف _
 سة. انوالمخاليط غير المتجسة انتجربة تميز بيف المخاليط المتج_

 الفيزياء: _     
 قوة المرونة.  -
 قوة االحتكاؾ.  -
 قياس كثافة سائؿ.  -
 ذو الكفتيف لقياس كتمة الجسـ.  افستعماؿ الميز ا -
 الرقمي لقياس كتمة جسـ.  افستعماؿ الميز ا -
-  
 دواته: تهيئة المختبر المدرسي وأ -ثانيا

مختبػػػػر المدرسػػػػة  افالباحثػػػػقبػػػػؿ البػػػػدء بتنفيػػػػذ التجربػػػػة ىيػػػػأ 
عػػة الضػػابطة( مػػف حيػػث التأكػػد فػػة الػػذكر )لممجمو نآالتجػػارب  جػػراءإل

مػػػػػػاكف جمػػػػػػوس وأ إلجرائيػػػػػػاجيػػػػػػزة والمػػػػػػواد البلزمػػػػػػة مػػػػػػف األدوات واأل
 والسبلمة الداخمية.  افمتوفير األ افواألخذ بالحسب طبلبال

 : االفتراضيتهيئة المختبر  –ثالثا
بنػػػػاء مختبػػػػػر مجيػػػػات ألغػػػػراض ة بمصػػػػمـ بر انسػػػػتعتػػػػـ اال

التجػػػارب المحػػػددة )لممجموعػػػة التجريبيػػػة( فقػػػد قػػػاـ  جػػػراءافتراضػػػي إل
بتصػػػػػػػميـ برنػػػػػػػامج حاسػػػػػػػوبي متطػػػػػػػور باالسػػػػػػػتفادة مػػػػػػػف المختبػػػػػػػرات 

ة المنشػػػورة فػػػي الكثيػػػر مػػػف المواقػػػع والمنتػػػديات فػػػي شػػػبكة االفتراضػػػي
 ترنت مف قبؿ الباحثيف ذوي العبلقة باالختصاص. ناإل
 اة الدراسة:دأ د.

دوات ؼ البحػػػػث وفروضػػػػو تطمػػػػب إعػػػػداد ثػػػػبلث أىػػػػدالتحقيػػػػؽ أ     
االختبػػارات التحصػػيمية لمػػادتي  فتمػػثبل افثنتػػات البحػػث، اانػػلجمػػع بي

قػػػوة المبلحظػػػة وفيمػػػا يمػػػي عػػػرض الفيزيػػػاء والكيميػػػاء والثالثػػػة مقيػػػاس 
 داة: لكؿ أ
 ختبارات التحصيمية: اال -1

ميػػػػاء الفيزيػػػػاء والكيمػػػػا يمّيػػػػز الكتػػػػب المنيجيػػػػة المقػػػػررة لمػػػػادتي      
غػراض السػموكية مصػاغة فػي بدايػة لمصؼ األوؿ المتوسػط وجػود األ

تيػػػاء مػػػف تمقػػػي نبعػػػد اال طػػػبلبكػػػؿ فصػػػؿ والمتوقػػػع تحقيقيػػػا لػػػدى ال
المادة في الفصؿ. وقد تـ االعتماد عمييا فػي بنػاء فقػرات االختبػارات 
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غػػراض ألمجمػػوع ا اف(( فقػػد كػػ2( والممحػػؽ )1التحصػػيمية )الممحػػؽ )
 ( ىػػػػدفاً 15ي والثالػػػػث فػػػػي مػػػػادة الفيزيػػػػاء )انوكية لمفصػػػػميف الثػػػػالسػػػػم

ي انلمفصػػميف الثػػغػػراض السػػموكية مجمػػوع األ اف، فػػي حػػيف كػػسػػموكياً 
عداد جداوؿ . بعدىا تـ إسموكياً  ( ىدفاً 18والثالث في مادة الكيمياء )

عطاء شمولية وموضوعية لبلختبػارات التحصػيمية وفػي المواصفات إل
يػػػػت فقػػػػرات االختبػػػػاريف التحصػػػػيمييف لمفيزيػػػػاء ضػػػػوء تمػػػػؾ الجػػػػداوؿ بن

نوعػػت فقػرة اختباريػة ت 15والكيميػاء بحيػث تكػوف اختبػار الفيزيػاء مػف 
شػػكاليا المختمفػػة واالختبػػارات المقاليػػة بػػيف االختبػػارات الموضػػوعية بأ

فقػػػػػرة اختباريػػػػػة بػػػػػنفس  18فػػػػػي حػػػػػيف تػػػػػألؼ اختبػػػػػار الكيميػػػػػاء مػػػػػف 
 مواصفات فقرات اختبار الفيزياء. 

  الدراسة: أداة وثباتصدق  .ـه
وليػػة االختبػػارات تػػـ عرضػػيا بصػػيغتيا األ يجػػاد صػػدؽلغػػرض إا     

ختصػػاص طرائػؽ تػػدريس الفيزيػػاء اعمػى مجموعػػة مػػف المحكمػيف فػػي 
 والكيمياء وعدال في ضوء المبلحظات المؤشرة منيـ. 

حصػػػػائية الطػػػػرؽ اإل افالباحثػػػػعتمػػػػد مػػػػا ثبػػػػات االختبػػػػار فقػػػػد أأ     
- ) خابػػػػكرون-لفػػػػاالػػػػداخمي مػػػػف خػػػػبلؿ تطبيػػػػؽ معادلػػػػة أؽ لبلتسػػػػا

Cronbach  )ومقاليػػػةار مػػػا بػػػيف موضػػػوعية لكػػػوف فقػػػرات االختبػػػ ،
ت نسبة الثبات مقبولة لبلختبارات التحصيمية غير المقننة وبذلؾ انوك
صػػػبح االختبػػػاريف التحصػػػيمييف جػػػاىزيف لمتطبيػػػؽ والصػػػيغة النيائيػػػة أ

 (. 4( والممحؽ )3الممحؽ )كؿ مف ليما معروضة في 
 مقياس قوة المالحظة:  -

مػػػػػػتبلؾ طػػػػػػبلب الصػػػػػػؼ األوؿ المتوسػػػػػػط لقػػػػػػوة لقيػػػػػػاس مػػػػػػدى ا     
المقػػاييس  التقصػػي عػػف. وبعػػد خاصػػاً  المبلحظػػة تطمػػب ذلػػؾ مقياسػػاً 

عبد  ستخداـ مقياساىنا  افالباحث ارتأىأخروف،  باحثوفدىا عأالتي 
 18لمقيػػاس مػػف لمبلئمتػػو لعينػػة البحػػث، إذ يتػػألؼ ىػػذا ا [22]الكػػافي

 فقرة وموقؼ اختباري.
 مقياس قوة المالحظة.وثبات صدق 
عػػػف طريػػػؽ  يجػػػاد صػػػدؽ مقيػػػاس قػػػوة المبلحظػػػةإب افالباحثػػػقػػػاـ      

عرضو عمى مجموعة مػف المحكمػيف مػف ذوي االختصػاص فػي عمػـ 
الػػػػػنفس التربػػػػػػوي والقيػػػػػاس والتقػػػػػػويـ وطرائػػػػػػؽ التػػػػػدريس ومػػػػػػف خػػػػػػبلؿ 

 14بقػػػاء عمػػػى مواقػػػؼ واإل 4لمؤشػػػرة مػػػنيـ، تػػػـ حػػػذؼ المبلحظػػػات ا
 . موقفاً 
(  test-retest ) طريقػػػػػة امػػػػػا ثبػػػػػات المقيػػػػػاس، فقػػػػػد اسػػػػػتخدمأ     

فػي الصػؼ  المقياس عمى ثمانية طبلب ممفيؽ وذلؾ مف خبلؿ تطب
( صميةخارج عينة البحث األاألوؿ المتوسط في مدينة الموصؿ )مف 

، وقػد طػبلبعيػد تطبيػؽ المقيػاس عمػى نفػس السػبوعيف أوبعد مػرور أ
حصػػػاء باسػػتخداـ إ حصػػائياً إي انعولجػػت نتػػائج التطبيقػػيف األوؿ والثػػػ

اعتبػػػػػار و  لػػػػةت مقبو انػػػػوك Correlation Ratioنسػػػػبة االرتبػػػػاط 
لمتطبيػػػؽ عمػػػى عينػػػة  صػػػبح المقيػػػاس جػػػاىزاً المقيػػػاس ثابػػػت. وبػػػذلؾ أ

 (. 5البحث الحالي، وىو معروض في الممحؽ )
 :  : تنفيذ تجربة البحثرابعاا 
الكيميػػػػػاء لمتجربػػػػػة دور ضػػػػػروري فػػػػػي دراسػػػػػة العمػػػػػـو وخاصػػػػػة      

سػػتيعاب المفػاىيـ العمميػة وىػػي ا طػبلبعمػى ال والفيزيػاء فيػي الميسػػرة
ستعصػػى فيمػػو وىػػي قػػدـ لمطػػبلب بعػػض مػػا خفػػي عمػػييـ أو االتػػي ت

التػػي تحبػػب ليػػـ دراسػػة المػػواد العمميػػة وىػػي التػػي تجعػػؿ مػػنيـ عممػػاء 
المستقبؿ وقادة لمبحث العممي في مقتبؿ حياتيـ وتضػعيـ عمػى بدايػة 

  .[23]المخترعيف والمبدعيف 
فبعػػػػػػد تييئػػػػػػة مجمػػػػػػوعتي البحػػػػػػث ومكافأتيمػػػػػػا فػػػػػػي عػػػػػػدد مػػػػػػف      

عػػػػػػداد الخطػػػػػػط الدراسػػػػػػية وتييئػػػػػػة المختبػػػػػػر المدرسػػػػػػي ا  و  المتغيػػػػػػرات،
حػػد البػػاحثيف أوقبػػؿ البػػدء بتطبيػػؽ التجربػػة قػػاـ  االفتراضػػيوالمختبػػر 

بػػالتطبيؽ القبمػػي لمقيػػاس قػػوة المبلحظػػة ومػػا يميػػز ىػػذا المقيػػاس ىػػو 
بسػػػبب وجػػػود فقػػػرات  ولػػػيس جماعيػػػاً  ضػػػرورة اختبػػػار الطػػػبلب فرديػػػاً 

مراقبػػػػػػػػة أداء المفحػػػػػػػػوص التػػػػػػػػي تتطمػػػػػػػػب مػػػػػػػػف الفػػػػػػػػاحص المقيػػػػػػػػاس 
الطبلب العينػة فػرادى ويسػجؿ حد الباحثيف يمتقي بػأ افومبلحظتو. فك

تيػػػاء مػػػف اختبػػػار نالػػػدرجات التػػػي يحصػػػموف عمييػػػا مباشػػػرة. وبعػػػد اال
وبعػػػد  ،جميػػع طػػبلب مجمػػػوعتي البحػػث عمػػى مقيػػػاس قػػوة المبلحظػػة

تيػػػػاء مدرسػػػػي الفيزيػػػػاء والكيميػػػػاء مػػػػف تػػػػدريس الفصػػػػؿ األوؿ لكػػػػبل ان
الموافػػػػػػؽ  األربعػػػػػػاءبػػػػػػدأ تنفيػػػػػػذ تجربػػػػػػة البحػػػػػػث فػػػػػػي يػػػػػػـو  ،يفالمػػػػػػادت

فػػي حصػػة الفيزيػػاء لممجموعػػة الضػػابطة تمتيػػا حصػػة  4/11/2009
 5/11/2009الفيزياء لممجموعة التجريبية في يػـو الخمػيس الموافػؽ 



968 

 

الموافػػػػؽ  األحػػػػدثػػػػـ حصػػػػة الكيميػػػػاء لممجموعػػػػة الضػػػػابطة فػػػػي يػػػػـو 
ريبيػػػػػة فػػػػػي يػػػػػـو ثػػػػػـ حصػػػػػة الكيميػػػػػاء لممجموعػػػػػة التج 8/11/2009

سػػبوعية فقػػد خصصػػت الحصػػص األ 9/11/2009االثنػػيف الموافػػؽ 
 أسػػبوععػػبله مػػف كػػؿ أيػػاـ الفيزيػػاء والكيميػػاء حسػػب ترتيػػب األلمػػادتي 

 لتجربة البحث. 
لمجموعػػػػػػة مدرسػػػػػػي المػػػػػػادتيف يصػػػػػػطحبوف طػػػػػػبلب ا افوقػػػػػد كػػػػػػ     

وا يصػػطحبوف طػػبلب انالضػػابطة إلػػى المختبػػر المدرسػػي فػػي حػػيف كػػ
مختبػػػر الحاسػػػوب فػػػي المدرسػػػة لمحصػػػص المجموعػػػة التجريبيػػػة إلػػػى 

غراض البحث الحالي في لتمقي تجارب المادتيف المخصصة أل عبلهأ
 مدرسػػا افوقػػد كػػتجربػػة البحػػث.  ألغػػراضالمعػػد  االفتراضػػيالمختبػػر 

مػػػػف  المػػػػادتيف يتولػػػػوف تػػػػدريس الطػػػػبلب وفػػػػؽ الخطػػػػط المعػػػػدة مسػػػػبقاً 
 طبلبيحضر ويرافؽ ال افحد الباحثيف الذي كأفاؽ مع الباحثيف باالت

عمى سير التجربة  افالمختبر لبلطمئنوفي كبل مجموعتي البحث في 
لمحػػاالت التػػي قػػد تتطمػػب تدخمػػو وخاصػػة مػػع يػػا نآوتقػػديـ المعالجػػات 

ا أنيػمعيػـ إذ  االفتراضيالمجموعة التجريبية نظرا الستخداـ المختبر 
لكػػػبل مدرسػػػي المػػػادتيف مػػػع ىػػػذه التقنيػػػة  تعػػػد التجربػػػة والخبػػػرة األولػػػى

التجربػػة بواقػػع عػػرض تجربػػة واحػػدة  الجديػػدة تمامػػا عمػػييـ. واسػػتمرت
 سػػبوعياً الفيزيػػاء وتجربػػة واحػػدة ألممجمػػوعتيف لكػػؿ مػػف مػػادة  سػػبوعياً أ

ت آخػػر حصػػة دراسػػية فػػي يػػـو االثنػػيف الموافػػؽ انػػلمػػادة الكيميػػاء. وك
14/12/2009 . 

جمػػع جميػػع طػػبلب  17/12/2009فػػؽ وفػي يػػـو الخمػػيس الموا     
جػػػػػري ليػػػػػـ جريبيػػػػػة والضػػػػػابطة فػػػػػي قاعػػػػػة واحػػػػػدة وأالمجمػػػػػوعتيف الت

تخداـ االختبػػػار التحصػػػيمي االختبػػػار البعػػػدي فػػػي مػػػادة الفيزيػػػاء باسػػػ
يػػػػػػػػػـو االثنػػػػػػػػػيف الموافػػػػػػػػػؽ غػػػػػػػػػراض ىػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػث. وفػػػػػػػػػي المعػػػػػػػػػد أل

جػػػػػري االختبػػػػػار البعػػػػػدي ليػػػػػـ فػػػػػي مػػػػػادة الكيميػػػػػاء أ 21/12/2009
االختبار التحصػيمي المعػد ألغػراض البحػث الحػالي أيضػا، تخداـ باس

األيػاـ بلحظػة )اختبػار بعػدي( فػي عػادة تطبيػؽ مقيػاس قػوة المثـ تػـ إ

جابػػػػػات طػػػػػبلب التػػػػػي تمػػػػػت التػػػػػاريخ أعػػػػػبله. ثػػػػػـ صػػػػػححت إالثبلثػػػػػة 
المجمػػػػػػػوعتيف عمػػػػػػػى االختبػػػػػػػاريف التحصػػػػػػػيمييف وعمػػػػػػػى اختبػػػػػػػار قػػػػػػػوة 

 فيما بعد.  حصائياً إالمبلحظة أيضا وعولجت 
 حصائية: المعالجة اإل و.

حصػػػائية لتحميػػػؿ نتػػػائج البحػػػث تػػػـ اسػػػتخداـ عػػػدة أسػػػاليب إ
 وىي: 
حرافػػات المعياريػػة فػػي كػػؿ مػػف نالمتوسػػطات الحسػػابية واال -1

درجات عينة البحث عمى مقياس قوة المبلحظة واختبارات 
 التحصيؿ المعرفي. 

فػي اختبػار صػحة الفػروض ومكافئػة  (t-test)اختبػار ت  -2
 . مجموعتي البحثلعينتيف مستقمتيف 

 . اخ لمثباتبكرون-لفاأمعامؿ  -3
 . رتباط لمثباتمعامؿ نسبة اال -4
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لمنتػػائج التػػي توصػػؿ  يتنػػاوؿ ىػػذا المحػػور مػػف البحػػث عرضػػاً        
إلييا البحث وتفسيرىا ومناقشتيا وربطيا بالدراسات السابقة وذلؾ مػف 

 خبلؿ التأكد مف صحة الفروض وعمى النحو اآلتي: 
ــ  ــنص عم ــه الفــرض الول وي بػػيف  حصػػائياً إال يوجػػد فػػرؽ داؿ  : أن

المجموعة التجريبية )التػي درسػت باسػتخداـ  طبلبمتوسطي درجات 
المجموعػػػػة الضػػػػابطة )التػػػػي درجػػػػات طػػػػبلب ( و االفتراضػػػػيالمختبػػػػر 
ختبػػػػػار دائيػػػػػـ عمػػػػػى االباسػػػػػتخداـ المختبػػػػػر التقميػػػػػدي( فػػػػػي أ درسػػػػػت

 . التحصيمي في مادة الفيزياء"
سػػػػب نالفرضػػػػية، تػػػػـ اسػػػػتخداـ االختبػػػػار األولمتحقػػػػؽ مػػػػف ىػػػػذه       

لعينتػػػػػػػػيف  (t-test)وىػػػػػػػػو االختبػػػػػػػػار التػػػػػػػػائي  حصػػػػػػػػائياً لمعالجتيػػػػػػػػا إ
ما ىي معروضة فػي ت النتائج كانات كانمستقمتيف، وبعد معالجة البي

  (.1الجدوؿ )
 1جدول 

 مجموعتي البحث في اختبار الفيزياء تبار التائي لمتوسطات درجات طالباالخ
 العدد المجموعة

(n) 
 الوسط الحسابي

(x) 
 حراف المعياريناال 

(s) 

درجة 
 الحرية

 المحسوبة tقيمة 



969 

 

 1.667 10.266 15 التجريبية
28 0.204 

 1.92 10.4 15 الضابطة

( 0.204المحسوبة بمغت ) tقيمة  فأعبله أيتضح مف الجدوؿ      
( عنػػػد 3.674،  2.763،  2.048وبالمقارنػػػة مػػػع القػػػيـ الجدوليػػػة )

عمػى التػوالي ودرجػة  (0.05  ,0.01  ,0.001)مسػتويات الداللػة 
ية صػػغر مػف كػػؿ القػيـ وىػػي تعنػي قبػػوؿ الفرضػػا أأنيػيبػػدو  28حريػة 

بػػػػػيف المجموعػػػػػة  إحصػػػػػائيؽ الصػػػػػفرية ممػػػػػا يعنػػػػػي عػػػػػدـ وجػػػػػود فػػػػػر 
والمجموعػػػػة  االفتراضػػػػيالتجريبيػػػػة التػػػػي درسػػػػت باسػػػػتخداـ المختبػػػػر 

 الضابطة التي درست باستخداـ المختبر التقميدي. 
حصػػائيا بػػيف ال يوجػػد فػػرؽ داؿ إ" :أنــه ي ويــنص عمــ انالثــالفــرض 

المجموعة التجريبية )التػي درسػت باسػتخداـ  طبلبمتوسطي درجات 

المجموعػػػػة الضػػػػابطة )التػػػػي درجػػػػات طػػػػبلب ( و االفتراضػػػػيالمختبػػػػر 
ختبػػػػػار دائيػػػػػـ عمػػػػػى االأدرسػػػػػت باسػػػػػتخداـ المختبػػػػػر التقميػػػػػدي( فػػػػػي 

 . التحصيمي في مادة الكيمياء"
سػػػػب نالفرضػػػػية تػػػػـ اسػػػػتخداـ االختبػػػػار األ ولمتحقػػػػؽ مػػػػف ىػػػػذه      

لعينتػػيف مسػػتقمتيف،  t-testوىػػو االختبػػار التػػائي  حصػػائياً لمعالجتيػػا إ
ىػػي معروضػػة فػػي الجػػدوؿ  ت النتػػائج كمػػاانػػات كانػػوبعػػد معالجػػة البي

(2.) 

 2جدول 
 مجموعتي البحث في اختبار الكيمياء طالبتبار التائي لمتوسطات درجات االخنتيجة 

 العدد المجموعة
(n) 

 الوسط الحسابي
(x) 

 حراف المعياريناال 
(s) 

درجة 
 الحرية

 المحسوبة tقيمة 

 2.404 12.933 15 التجريبية
28 4.227* 

 1.334 9.933 15 الضابطة

   *P < 0.001 
( 4.227المحسػػوبة بمغػػت ) tقيمػػة  ف( أ2)يتضػػح مػػف الجػػدوؿ      

ا أنيػػوبالمقارنػػة مػػع القػػيـ الجدوليػػة لمسػػتويات الداللػػة المعتمػػدة تظيػػر 
( 0.001( لمسػػػػػتوى الداللػػػػػة )3.674كبػػػػػر مػػػػػف القيمػػػػػة الجدوليػػػػػة )أ

وىػػذا يعنػػي رفػػض الفرضػػية الصػػفرية أعػػبله ممػػا  28ودرجػػة الحريػػة 
يبيػػة والضػػابطة، تجر بػػيف المجمػػوعتيف ال جػػداً  عػػاليؽ يعنػػي وجػػود فػػر 
لصػالح  افؽ كػالفػر  فأ الحسابية يبدو جمياً  متوسطاتومف مبلحظة ال

 .المجموعة التجريبية
  

ــنص عمــ  ــث وي ــه الفــرض الثال بػػيف  حصػػائياً "ال يوجػػد فػػرؽ داؿ إ:أن
متوسػػػطي الفػػػرؽ فػػػي درجػػػات االختبػػػار البعػػػدي والقبمػػػي الختبػػػار قػػػوة 

المجموعػػة التجريبيػػة )التػػػي درسػػت باسػػػتخداـ  طػػػبلبالمبلحظػػة بػػيف 
درسػػػػت  المجموعػػػػة الضػػػػابطة )التػػػػيطػػػػبلب ( و االفتراضػػػػيالمختبػػػػر 

 . باستخداـ المختبر التقميدي("
سػػػػب نولمتحقػػػػؽ مػػػػف ىػػػػذه الفرضػػػػية، تػػػػـ اسػػػػتخداـ االختبػػػػار األ     

والجػدوؿ وىو االختبػار التػائي لعينتػيف مسػتقمتيف،  حصائياً إلمعالجتيا 
 . نتيجة الفرض الثالث( يوضح 3)
 3الجدول 

 نتيجة االختبار التائي لمتوسطات الفرق بين االختبار القبمي والبعدي لمجموعتي البحث في اختبار قوة المالحظة
 العدد المجموعة

(n) 
 الوسط الحسابي

(x) 
 حراف المعياريناال 

(s) 
 المحسوبة tقيمة  درجة الحرية

 1.175 1.333 15 التجريبية
28 0.140 

 1.183 1.40 15 الضابطة
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المحسػػػوبة والبالغػػػة  tقيمػػػة  افعػػػبله أيتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ 
صػػػػغر مػػػػف كػػػػؿ القػػػػيـ الجدوليػػػػة لمسػػػػتويات الداللػػػػة أ( ىػػػػي 0.140)

ية الصػػػفرية ممػػػا يعنػػػي قبػػػوؿ الفرضػػػ 28المعتمػػػدة عنػػػد درجػػػة حريػػػة 
 ؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة. وبالتالي عدـ وجود فر 
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ض البحػػػػث والتػػػػي ظيػػػػرت مػػػػف خػػػػبلؿ نتػػػػائج التحقػػػػؽ مػػػػف فػػػػرو      
التػػي بػػدورىا ( و 3( و )2( و )1حصػػائية فػػي الجػػداوؿ )معالجاتيػػا اإل

بػػػيف مجمػػػوعتي البحػػػث فػػػي أداء  حصػػػائياً وجػػػود فػػػرؽ داؿ إ أظيػػػرت
لكيمياء في حيف لـ يظير فرؽ االختبار التحصيمي في افرادىا عمى أ

فرادىػػػػػا عمػػػػػى االختبػػػػػار المجمػػػػػوعتيف فػػػػػي أداء أبػػػػػيف  حصػػػػػائياً داؿ إ
فػي فػرؽ  حصػائياً إالتحصيمي فػي الفيزيػاء وكػذلؾ لػـ يظيػر فػرؽ داؿ 

لتطبيػػػػػؽ البعػػػػػدي والتطبيػػػػػؽ القبمػػػػػي داء طػػػػػبلب المجمػػػػػوعتيف بػػػػػيف اأ
ىنا شػبو عػاجزيف عػف تفسػير  افالباحثقوة المبلحظة. ويقؼ  الختبار

فممػػػػاذا ظيػػػػرت الفػػػػروؽ بػػػػيف المجمػػػػوعتيف فػػػػي مػػػػادة  ،ىػػػػذه النتيجػػػػة
وجػػػػد الباحثػػػػاف أف طبيعػػػػة  ـَ تظيػػػػر فػػػػي مػػػػادة الفيزيػػػػاء،الكيميػػػػاء ول ػػػػ

فعمػػػى التجػػارب العمميػػة المخصصػػة لتجربػػػة البحػػث تقػػؼ وراء ذلػػؾ، 
بػدو ذو الكفتػيف لقيػاس الكتمػة، ي افسبيؿ المثػاؿ تجربػة اسػتعماؿ الميػز 

وبشػػكؿ حػػي  اففػػي الحيػػاة اليوميػػة ليػػذا الميػػز  طػػبلبمشػػاىدات ال فأ
لػـ يكػف يػوازي مشػاىدتو عمػى  فإىميتػو لػدى الطالػب ربما يفوؽ في أ

شاشػػػة الحاسػػػوب وبالتػػػالي ليسػػػت العبػػػرة ىنػػػا فػػػي التقنيػػػة مقارنػػػة مػػػع 
عمػػى تجربػػة  النمػػاذج والمشػػاىدات الحيػػة، وىػػذا الكػػبلـ ينطبػػؽ تمامػػاً 

مػػة جسػػـ. وحتػػى تجربتػػي المرونػػة الرقمػػي لقيػػاس كت افسػػتعماؿ الميػػز ا
وبشكؿ جمػي بػيف  حصائي ظيرؽ اإلالفر  فأحتكاؾ بالمقابؿ نجد واال

وتتفػػػػػؽ ىػػػػػذه ضػػػػػابطة فػػػػػي مػػػػادة الكيميػػػػػاء الالمجمػػػػوعتيف التجريبيػػػػػة و 
 . Balmush & Dumbraveanu [19]النتيجة مع دراسة

 فأغػراض البحػث نجػد سػتعراض التجػارب المخصصػة ألاوعند      
المشػػػػػاىدات اليوميػػػػػة لتمػػػػػؾ المفػػػػػاىيـ والمعمومػػػػػات الػػػػػواردة فػػػػػي تمػػػػػؾ 

فػة نآقؿ بكثير مما ىو عميو الحاؿ في تجارب الفيزيػاء أ التجارب ىي
عينػػػة  طػػػبلبجراىػػػا أتمػػػؾ التجػػػارب قػػػد  فأضػػػؼ إلػػػى ذلػػػؾ أ ،الػػػذكر

يقػدميا  افبشػكؿ شػبو فػردي مقارنػة بػالعروض العمميػة التػي كػ البحث
الكيميػاء لتمػؾ التجػارب فػي مختبػر المدرسػة التقميػدي. بمعنػى  مدرسو

قػػػػد يولػػػػد فيػػػػو الحمػػػػاس  الطالػػػػب عنػػػػدما يكػػػػوف مواجيػػػػا لمحاسػػػػوب فأ
وزيػػادة االسػػتطبلع العممػػي والتعػػرؼ عمػػى المجيػػوؿ وبالمقابػػؿ قػػد ال 
يتولػػد ىػػذا الشػػعور لػػدى الطػػبلب عنػػدما يشػػاىدوف المػػدرس وىػػو يقػػـو 

ي المختبػػر المدرسػػي( فػػ الصػػفي )ضػػؼ إلػػى ذلػػؾ الضػػبط أبالتجربػػة 
قػػػؿ مػػػف أقػػػؿ مقارنػػػة بمختبػػػر الحاسػػػوب وحتػػػى بػػػبل شػػػؾ يكػػػوف أفيػػػو 

وتتفػػؽ . طػػبلبسػػباب منيػػا ربمػػا طريقػػة جمػػوس الألالصػػؼ التقميػػدي 
 . [10] ودراسة [18]ىذه النتيجة مع دراسة 

بػيف مجمػوعتي  إحصػائياً ما فيما يخص عدـ ظيور فروؽ دالػة أ     
ى قمػػػػة البحػػػػث فػػػػي قػػػػوة المبلحظػػػػة، فقػػػػد يعػػػػزى السػػػػبب فػػػػي ذلػػػػؾ إلػػػػ

غػػػػراض ىػػػػذا البحػػػػث حيػػػػث يعتقػػػػد التجػػػػارب العمميػػػػة المخصصػػػػة أل
تجػارب بمعنػى خمػس جمسػات سػواء فػي المختبػػر  خمػس فأ افالباحثػ

في الفيزياء وخمس جمسات في مختبر المدرسػي التقميػدي  االفتراضي
ربمػػا لػػف تكػػوف كافيػػة لتنميػػة قػػوة المبلحظػػة ألي مػػف نػػوع المختبػػرات 

ىذه النتيجة ليست غريبػة  فأ افالباحثالمستخدمة. وعمى العمـو يرى 
ال فيػو سػتخدامو االمختبػر المدرسػي إذا حسػف  فأ ا ما عممناإذ تماماً 

كػػػػؿ  كػػػدت عمػػػى أىميتػػػوأوقػػػد  ،االفتراضػػػػيعػػػف المختبػػػر  اً انيقػػػؿ شػػػ
ت تتنػػػػاوؿ المختبػػػػر المدرسػػػػي انػػػػالدراسػػػػات والبحػػػػوث السػػػػابقة التػػػػي ك

التػػي تعػػود عمػػى الطالػػب فػػي حالػػة تمقيػػو المػػواد العمميػػة فػػي  والفوائػػد
ت تقػارف تقػديـ المػادة انػفالبحوث السابقة فػي ىػذا المجػاؿ ك ،المختبر

ت نتائجيػا بالكامػؿ انػكالعممية فػي الصػؼ مػع تقػديميا فػي المختبػر و 
تقػػاؿ بالطالػػب نبرزىػػا االالمختبػػر لمػػا فيػػو مػػف مميػػزات أتعػػود لصػػالح 
مػػا البحػػث الحػػالي والمحسػػوس، أ اإلدراؾريػػد إلػػى حالػػة مػػف حالػػة التج

مػف  بمختبػر واقعػي وحقيقػي ويبػدو واضػحاً  افتراضػيا فقػد قػارف مختبػراً 
 ة بالمختبر المدرسي. انالتسمية عدـ االستي

 توصيات:.ال7
فػػػػي ضػػػػوء مػػػػا ورد فػػػػي أىميػػػػة البحػػػػث ومقدمتػػػػو والخمفيػػػػة 

عمػػػػى نتػػػػائج البحػػػػث يوصػػػػي  النظريػػػػة والدراسػػػػات السػػػػابقة واعتمػػػػاداً 
 بما يمي:  افالباحث
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لتجػػػػػػػاوز  ةاالفتراضػػػػػػػيالمختبػػػػػػػرات االسػػػػػػػتفادة مػػػػػػػف تقنيػػػػػػػة  -1
المشػػػكبلت والعوائػػػؽ التػػػي تواجػػػو المدرسػػػيف وخاصػػػة فػػػي 
بعػض التجػارب التػي لػػيس لمطالػب أي خبػرة سػابقة بيػػا أو 

 التجارب التي تنطوي عمى بعض المخاطر. 
قيػػػػػاـ كميػػػػػات التربيػػػػػة وكميػػػػػات المعممػػػػػيف بوضػػػػػع مقػػػػػررات  -2

خاصػػة لطبلبيػػا تشػػجع عمػػى اسػػتخداـ تطبيقػػات الحاسػػوب 
 فػػػػي تػػػػدريس الكيميػػػػاء خصوصػػػػاً ة االفتراضػػػػيوالمختبػػػػرات 
 . والعمـو عموماً 

ة عمػػى الشػػبكة العالميػػة االفتراضػػيشػػاء موقػػع لممختبػػرات نإ -3
ة المختمفػة بمػا يتػيح الثانويػلكافة المػواد العمميػة ولمصػفوؼ 

والمدرسػػػػػيف مػػػػػف ىػػػػػذه التقنيػػػػػة وخاصػػػػػة  طػػػػػبلبسػػػػػتفادة الا
 لكي يمارسوا النشاطات البلصفية. طبلبال

 مقترحات البحث: ب.
المزيػػػػػد مػػػػػف البحػػػػػوث فػػػػػي مجػػػػػاؿ  إجػػػػػراء افالباحثػػػػػيقتػػػػػرح 

 وكما يمي:  ة،االفتراضيالمختبرات 
 واعػونأالتفكيػر بفاعمية مختبر العمػـو االفتراضػي فػي تنميػة  -1

 .ولصفوؼ المرحمة اإلعدادية
أثػػػػػر برنػػػػػامج تػػػػػدريبي لمطمبػػػػػة / المطبقػػػػػيف بقسػػػػػـ الكيميػػػػػاء  -2

والفيزيػػػاء فػػػي تنميػػػة ميػػػارات اسػػػتخداـ المختبػػػر االفتراضػػػي 
 نحو مينة التدريس. واتجاىاتيـوتنمية ميوليـ العممية 
 :المراجع.8

 راجع العربية:الم . أ
دورة  يالنموذجفاعمية (، 2009لجزراوي، بيار احمد محمود )ا [1]

( في التغيير المفاىيمي لممفاىيـ الفيزيائية 7التعمـ والشكؿ )
وتنمية ميارات عمميات العمـ والدافعية لمتعمـ لدى طبلب 

دكتوراه  أطروحة، )الصؼ الرابع قسـ الفيزياء في كمية التربية
 غير منشورة(، كمية التربية، جامعة دىوؾ.

يؿ دور المختبرات تفع (،2002) إبراىيـأبو عبدوف، عديساف  [2]
، جامعة العممية لتطوير تعميـ الكيمياء في المرحمة الثانوية

 العربية المتحدة. اإلماراتالشارقة، 

(، دور مدرسي 2008الحافظ، محمود عبد السبلـ محمد ) [3]
ومدرسات الكيمياء في مواجية التعميـ اإللكتروني اعتماد 
أكاديميي لضماف جودة التحوالت النوعية مف طريقة التدريس 
التقميدية إلى طريقة التدريس اإللكتروني، جامعة الموصؿ، 

 األساسية، مجمة أبحاث كمية التربيةكمية التربية األساسية، 
 .3، العدد  8المجمد 

برامج التمفزيوف  إنتاجىػ(، 1415) إبراىيـالشاعر، عبد الرحمف [4] 
 ، المممكة العربية السعودية، الرياض. التعميمية

االتجاىات الحديثة في ىػ(، 1415الحذيفي، خالد بف فيد ) [5]
وقائع ندوة االتجاىات الحديثة في المرحمة الثانوية،  األحياءتدريس 

في المرحمة الثانوية، مكتب التربية العربي  األحياءفي تدريس مادة 
 لدوؿ الخميج العربي، الرياض. 

المختبر المدرسي (، 2005شاىيف، جميؿ وخولة حطاب ) [6]
، ، عماف، دار عالـ الثقافة األردف ودوره في تدريس العمـو

 لمنشر والتوزيع. 
ثر استخداـ المختبرات أ(، 2009مي بف محمد )الشيري، ع [7]

ميارات التجارب المعممية في مقرر  إكساباالفتراضية في 
، جامعة اـ لطبلب الصؼ الثالث الثانوي بمدينة جدة األحياء

 دكتوراه غير منشورة. أطروحةالقرى، كمية التربية، 
المعامؿ االفتراضية  ىػ(،4949الراضي، احمد بف صالح ) [8]

، ورقة عمؿ مقدمة لممتقى نموذج مف نماذج التعميـ اإللكتروني
 التعميـ اإللكتروني األوؿ في التعميـ العاـ، السعودية، الرياض.

العممية والتطبيقية في  األبعاد (،4446البياتي، ميند محمد ) [9]
الشبكة العربية لمتعميـ المفتوح والتعميـ عف  التعميـ اإللكتروني،

 ، عماف. األردفبعد، 
أثر استخداـ تقنية المعامؿ (، 4448الراضي، احمد صالح ) [10]

االفتراضية عمى تحصيؿ طبلب الصؼ الثالث الثانوي )قسـ 
العمـو الطبيعية( في مقرر الكيمياء في منطقة القصيـ 

ة، كمية التربية، جامعة ، رسالة ماجستير غير منشور التعميمية
 الممؾ سعود، الرياض.
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 –نظريات التعميـ (، 4986غازدا، جورج وريموند كورسيني ) [11]
، الجزء الثاني، ترجمة عمي حسيف حجاج، دراسة مقارنة

 الكويت، مطابع الرسالة.
لتجارب  أنماطمقارنة ثبلثة (، 4449الشبلوي، طو محمود ) [15]

الفرص االستكشافية في تحصيؿ طبلب الصؼ الثاني 
، )رسالة المتوسط لمادة الكيمياء وتنمية استطبلعيـ العممي

 ماجستير غير منشورة(، كمية التربية، جامعة الموصؿ.
فاعميػػة اسػػتراتيجية العصػػؼ  (،4449الحيػػاوي، محػػب الػػديف ) [16]

حػػػػػو العمػػػػػؿ والدافعيػػػػػة ن اإلبػػػػػداعيالػػػػػذىني فػػػػػي تنميػػػػػة التفكيػػػػػر 
، )رسػػػػالة المختبػػػػري لػػػػدى طػػػػبلب الصػػػػؼ الرابػػػػع قسػػػػـ الفيزيػػػػاء
 ماجستير غير منشورة(، كمية التربية، جامعة الموصؿ.

ميوريػػػة العػػػراؽ، وزارة التربيػػػة، المديريػػػة العامػػػة لممنػػػاىج ج  [20]
لبنػػػػػاف، المطبعػػػػػة  الفيزيػػػػاء لمصػػػػػؼ األوؿ المتوسػػػػػط،(، 4449)

 العربية، ش.ـ.ؿ. 
العػػراؽ / ب، وزارة التربيػػة، المديريػة العامػػة لممنػػاىج  جميوريػة[21] 
، األردف، مبػػػػػادئ الكيميػػػػػاء لمصػػػػػؼ األوؿ المتوسػػػػػط(، 4449)

 .األردنيةمطابع الدستور 
اختبػارات الػذكاء (، 4444عبد الفتػاح ) إسماعيؿعبد الكافي،  [22]

 لمكتاب. اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية، مصر، والشخصية
أسػاليب تػدريس العمػـو فػػي (، 4445راجػي عيسػى )القبػيبلت،  [23]

، عماف، دار األردف، ومرحمة رياض األطفاؿ األساسيةالمرحمة 
 الثقافة. 

 ب. المراجع الجنبية:
[12] Bandura, A.(1977) .Social Learning Theory. 

Englewood Cliffs, Prentice – Hall . New York 

[13] Martinez, A. (2003). Learning in chemistry 

with virtual laboratories. Journal of Chemical 

Education, 80, (3), 346 -454.  

[14] Yaron, D., Karabinos, M., Lange, D., James 

G. Greeno, & Leinhardt. G. (2010). "The 

ChemCollective: Virtual labs and online 

activities for introductory chemistry courses", 

Science, Vol. 328, No. 5978. April, 2010. 
[17] Change, Chun-Yen (2002), Dose Computer 

Assisted instruction + Problem Solving = 

Improved Science outcomes? A pointer Study, 

Journal of Education Research, 95(3): 143-

150.  

[18] Jensen, Nils, Voigt, Gabriele, Nejdl, 

Wolfgang, Olbrich, Stephan., (2004), 

Development of a Virtual laboratory System 

for Science Education, Interactive Multimedia 

Electronic Journal of Computer – Enhanced 

Learning:   

 http://imej.wfu.edu/articles/2004/2/03/index.asp. 

[19] Balmush, N & Dumbravianu, R. (2005), 

Virtual laboratory in Optics, third 

international conference on Multimedia and 

Information of  Communication Technologies 

in Education, June 7-10th, 2005. 
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 (1ممحق )
 السموكية لمادة الفيزياء الغراض

 : فأعمى  جعؿ الطالب قادراً 
 . افيقيس الكتمة باستعماؿ الميز  -4
 (. kgيعرؼ الكيموغراـ ) -4

 ومضاعفاتيا.  أجزائياإلى  kgيحوؿ الػ  -4

 . افيستعمؿ الميز  -9

 يقيس كتمة المادة الصمبة وكذلؾ كتمة المادة السائمة.  -5

 يحسب كثافة المادة وكثافتيا النسبية.  -6

 يحسب كتمة الجسـ مع الوحدة المناسبة ليا.  -7

 يذكر أىمية موضوع القوة في التطبيقات الحياتية.  -8

 يعرؼ مفيـو القوة كمتجو.  -9

 يبيف بالرسـ ميارة في كيفية رسـ القوة.  -44

 القوى في الطبيعة.  أنواعيعدد  -44

 يعرؼ وحدة قياس القوة.  -44

 يعدد فوائد االحتكاؾ.  -44

 يعدد مضمار االحتكاؾ.  -49

 المتحركة.  األجساـالقوة في  أثريبيف  -45
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 ( 2الممحق )
 السموكية لمادة الكيمياء الغراض

 : فأعمى  جعؿ الطالب قادراً 
 يحدد خواص المادة وحاالتيا.  -4
 يصؼ التركيب الجزيئي لمحاالت الثبلث.  -4

 يوضح البناء البسيط لمذرة ومكوناتيا.  -4

 .  أىميتيايميز التغيرات الفيزيائية والكيميائية ويبيف  -9

 يأخذ فكرة عف الجدوؿ الدوري.  -5

 المواد كعناصر ومركبات ومخاليط.  واعنأصنؼ ي -6

 يحدد وجود الماء في الطبيعة.  -7

 يشرح دورة الماء في الطبيعة.  -8

 . واألمطاريوضح كيفية تكوف البرد )الحالوب( والضباب والندى والصقيع  -9

 والكائنات الحية.  لئلنسافيبيف أىمية الماء واليواء  -44

 يتعرؼ عمى التركيب الجزيئي لمماء وخواصو الطبيعية.  -44

 يعّرؼ المحموؿ والتقطير والترشيح والتعقيـ.  -44

 يشرح كيفية تعقيـ مياه الشرب.  -44

 يتعرؼ عمى أىمية النسب الطبيعية لمكونات اليواء الجوي.  -49

 ي حياتنا اليومية ويذكر استعماالتيا. يبيف أىمية الغازات النبيمة ف -45

 الكاربوف.  أوكسيديبيف تأثير دورة غاز ثنائي  -46

 . اإلنسافعمى صحة  وأخطارىايتعرؼ عمى مموثات الماء واليواء  -47

 يذكر طرائؽ الوقاية مف مموثات اليواء لجعؿ البيئة خالية منيا.  -48
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 ( 3الممحق )
 االختبار التحصيمي لمادة الكيمياء 

 ختر الجواب الصحيح لكؿ مما يأتي: / ا4س
 الحالة التي يكوف لممادة حجـ ثابت وشكؿ متغير ىي:  -4
 الحالة الغازية.  –أ 
 الحالة الصمبة.  -ب
 الحالة السائمة.  –ج 
 تفرؽ بينيما:  افذرتي الصوديـو والحديد فكيؼ يمكنؾ  أجزاءإذا كنت قادرا عمى رؤية  -4
 عدد البروتونات.  بإحصاء –أ 
 مجموع عدد البروتونات والنيوترونات.  بإحصاء -ب
 . اإللكتروناتالتي تدور فييا  األغمفةعدد  بإحصاء –ج 
 عدد النيوترونات فيو :  فاف 19وعدد الكتمي  9عنصر عدده الذري  -4
  9 –أ 
  10 -ب
 19 –ج 
 ىو:  اآلتيةتغير فيزيائي موجود بيف التغيرات  -9
 حرؽ ورقة.  –أ 
 عجف طحيف.  -ب
 تحضير الطعاـ.  –ج 
 ترتيب العناصر في الجدوؿ الدوري بشكؿ عمودي يسمى -5
 الحالة .  –أ 
 الزمرة.  -ب
 الدورة.  –ج 
 العنصر المعيف يمتزج بعنصر آخر؟  افعنصر معينا يتحد بعنصر آخر؟ وىؿ يختمؼ المفيـو إذا قمنا  اف/ ماذا نقصد عندما نقوؿ ب4س
 اء في حياتنا اليومية؟ / ما أىمية الم4س
 / اشرح دورة الماء في الطبيعة. 9س
 / عرؼ عممية التقطير. 5س
 / عدد مكونات اليواء الجوي واذكر نسبيا في الطبيعة. 6س
 / عمؿ ما يأتي: 7س

 طفاء الحرائؽ. عمؿ غاز ثنائي أوكسيد الكربوف في إيست -4
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 وجود غاز النتروجيف في اليواء الجوي.  -4

 طة التصفية مف وسط النير وليس مف الشاطئ. يؤخذ الماء إلى مح -4

 / امؤل الفراغات اآلتية: 8س
 تنطفئ الشمعة المشتعمة داخؿ الناقوس المغمؽ بعد نفاذ غاز __________ في داخمة.  -4
 تتموث كبريتات النحاس البلمائية بالموف __________ عند تعرضيا __________.  -4

 حجـ غاز الييدروجيف المتحرر ىو __________ حجـ غاز __________.  افعند تحميؿ الماء كيربائيا نبلحظ  -4

 مف أكثر المموثات شيوعا لممياه ىي __________ و __________ و __________.  -9

اليػػػػواء الجػػػػوي فػػػػي محمػػػػوؿ ىيدروكسػػػػيد الكالسػػػػيـو الرائػػػػؽ نبلحػػػػظ بعػػػػد فتػػػػرة __________ وىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى وجػػػػود  إمػػػػرارعنػػػػد  -5
 اء الجوي. __________ في اليو 
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 ( 4الممحق )
 االختبار التحصيمي لمادة الفيزياء 

 . (kg)/ عرؼ الكيموغراـ 4س 
0.3m/ جسـ حجمو 4س

 احسب:  180kgوكتمتو  3
 كثافتو.  -4
 كثافتو النسبية.  -4

g/cm 13.6/ كثافة الزئبؽ 4س
3
 احسب كتمة كؿ مف:   

10cmالزئبؽ  -4
3
  . 

cm 1الزئبؽ  -4
3
  . 

 كثافة الحميب فكيؼ تقيس كؿ مف:  إيجادلؾ قنينة ممموءة بالحميب وطمب منؾ  أعطيت/ 9س
 كتمة الحميب.  -4
 حجـ الحميب.  -4

 رقمي.  افمدرجة وميز  أسطوانةباستعماؿ 
 وجد:  فإ صحح الخطأ/ أي مف العبارات اآلتية صحيحة واي منيا خاطئة ثـ 5س

 كتمة الجسـ تمثؿ وزنو وال تعتمد عمى كمية المادة التي يحوييا ذلؾ الجسـ.  -4
 س ىي الكتمة لوحدة الحجـ مف الجسـ. انكثافة الجسـ المتج -4

 .  gوحدة قياس كتمة الجسـ في النظاـ الدولي لموحدات ىي  -4

 / امؤل الفراغات اآلتية بما يناسبيا: 6س
 يس بػ __________ عف بعد. يجذب المغناطيس الحديد، إذ يؤثر المغناط -4
 .تخضع التفاحة الساقطة مف الشجرة بفعؿ قوة __________ ىذه القوة تؤثر __________ -4

 الحركة.  قوة االحتكاؾ تعمؿ عمى __________ -4

 .__________ الذي يسحب عربة يؤثر عمى العربة بقوة  افالحص -9

 .جنوباً  200Nية انشماال والث 200Nلى واحد ومف نقطة واحدة األو  اففي جسـ في  افتؤثر  اف/ قوت7س
 مثميما بمخطط اتجاىي عمى وفؽ مقياس رسـ مناسب.  -4
 جد مقدار القوة المحصمة.  -4

 ؟ ولماذا؟ افىؿ الجسـ في حالة اتز  -4

  .واع القوى في الطبيعة؟نأ/ عدد 8س
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Abstract 

   This research aimed to discovering the impact of the use of virtual laboratory for physics and 

chemistry experiments in the development of cognitive achievement and observation force, 

population of research consist of students from middle school, and was selected medium Amer 

Abdullah male as a sampled schools by intent method, and used random Style to selection of two 

groups from the students of first graders which represent the sample of research an experimental 

and control. The researchers preparation two achievement of physics, chemistry, and use a 

measurement the Force observation and verification of validity and stability, and creating virtual 

lab and verified, and a number of hypotheses have been put to verify aims to search, and analyze 

data using appropriate statistical instruments, the results showed that there is no difference 

statistically between experimental group and control subjects in their Achievement in physics, 

meaning that the use of virtual laboratory does not have a clear role in increasing student 

achievement. There is no difference statistically between experimental group d and control 

subjects in their Achievement in chemistry and experimental group, indicating that the use of 

virtual lab has a clear role in increasing student achievement. There is no difference statistically 

between experimental group d and control group in the development of the observation force 

badge, which meant that using virtual lab does not have a clear role in the development of 

students ' observation force. Also the researchers suggest a study to investigate the impact of a 

training program for the students/ teachers in dept. of chemistry and physics to develop the skills 

of using the virtual laboratory and their attitude for teaching.    

Key words: Laboratory, Virtual, chemistry, Physics, observation force.   

 
 
 
 

 
 

 


