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املخترب االفرتاضي لتجارب الفيزياء والكيمياء وأثره يف تنمية
قىة املالحظة لطالب املرحلة املتىسطة وحتصليهم املعريف
أحمد جوهر محمد أمين

محمود عبد السالم محمد الحافظ

أستاذ طرق تدريس الفيزياء المساعد

أستاذ طرق تدريس الكيمياء المساعد

كمية التربية ،جامعة الموصل ،العراق

الممخص_ ييدؼ البحث إلى الكشؼ عف أثر استخداـ المختبر االفتراضي

وخاصة في بعض التجارب التي ليس لمطالب أي خبرة سابقة بيا أو

لتجارب الفيزياء والكيمياء في تنمية قوة المبلحظة والتحصيؿ المعرفي،

التجارب التي تنطوي عمى بعض المخاطر .وانشاء موقع لممختبرات

تكوف مجتمع البحث مف طبلب المرحمة المتوسطة ،وتـ اختيار متوسطة

االفتراضية عمى الشبكة العالمية لكافة المواد العممية ولمصفوؼ الثانوية

عامر عبد اهلل لمبنيف كعينة لممدارس بالطريقة القصدية ،كما تـ استخداـ

المختمفة بما يتيح استفادة الطبلب والمدرسيف مف ىذه التقنية وخاصة

األسموب العشوائي في اختيار شعبتيف مف طبلب الصؼ األوؿ متوسط

الطبلب لكي يمارسوا النشاطات البلصفية .كما اقترح الباحثاف دراسة أثر

لتمثبل عينتي البحث التجريبية والضابطة .قاـ الباحثاف بإعداد اختباريف في

برنامج تدريبي لمطمبة  /المطبقيف بقسـ الكيمياء والفيزياء في تنمية ميارات

التحصيؿ لمفيزياء والكيمياء ،كما استخدما مقياس قوة المبلحظة والتحقؽ

استخداـ المختبر االفتراضي وتنمية اتجاىاتيـ نحو التدريس.

مف صدقو وثباتو ،وتييئة المختبر االفتراضي والتحقؽ منو ،كما تـ وضع

الكممات المفتاحية  :المختبر ،افتراضي ،الكيمياء ،الفيزياء ،قوة المبلحظة.

عدد مف الفرضيات لمتحقؽ مف الوصوؿ إلى ىدؼ البحث ،ومف تحميؿ

 .1المقدمة

البيانات باستخداـ الوسائؿ اإلحصائية المناسبة تـ التوصؿ إلى عدـ وجود

شيد تدريس العموـ في عصر العمـ واالتصاالت والحاسبات

فرؽ داؿ إحصائياً بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في

اإللكترونية واليندسة الوراثية اىتماما كبي اًر وتطو اًر مستم اًر لمواكبة

تحصيؿ أفرادىما في الفيزياء ،مما يعني أف استخداـ المختبر االفتراضي

خصائص العصر العممي وتفجر المعرفة العممية ويستمد ىذا

ليس لو دور واضح في زيادة تحصيؿ الطبلب .ووجود فرؽ داؿ إحصائياً

التطور أصولو مف طبيعة العمـ لضماف مسايرة ىذا التوسع المعرفي

بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في تحصيؿ أفرادىما في

والتطور العممي والتقني بميارات عممية إبداعية ،إذ أف ىذا التقدـ

الكيمياء ولصالح المجموعة التجريبية مما يدؿ عمى أف استخداـ المختبر

العممي والتقني يعتمد عمى نظاـ تعميمي يقدـ تعميماً متمي اًز وىذا

االفتراضي لو دور واضح في زيادة تحصيؿ الطبلب .وعدـ وجود فرؽ

يعني أف مواكبة التقدـ العممي تعني تحديث تدريس العموـ بوجو

داؿ إحصائياً بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في تنمية قوة

خاص والعممية التربوية بوجو عاـ.

المبلحظة لدى أفرادىما ،مما يعني أف استخداـ المختبر االفتراضي ليس
لو دور واضح في تنمية قوة المبلحظة لدى الطبلب .وفي ضوء نتائج

تعد مواد العموـ مف أكثر المواد الدراسية ارتباطاً بالتقنية سواء

البحث قدـ الباحثاف عدد مف التوصيات منيا االستفادة مف تقنية

أكاف ارتباطاً معرفياً مف خبلؿ دمج التقنية في نمو الطالب العممي

المختبرات االفتراضية لتجاوز المشكبلت والعوائؽ التي تواجو المدرسيف
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المتكامؿ الذي يسعى إلى أف يكوف تعميماً ذا معنى إضافة إلى أف

المختبر المدرسي لممساعدة عمى توفير خبرات حسية متعددة

العديد مف التربوييف يؤكدوف عمى أىمية دمج تقنية المعمومات

ومتنوعة وتعد المرحمة الثانوية مرحمة يكتمؿ فييا النمو اإلدراكي

واالتصاالت في تدريس العموـ.

لمطالب حيث يتمكف مف أسس التفكير المنطقي والرمزي ،بمعنى أنو

ومف العموـ الطبيعية يظير الفيزياء كأحد ركائز ىذه العموـ

يفكر فيما ىو ممكف ،باإلضافة إلى ما ىو ماثؿ أمامو في الزماف

ولكي يتفيـ المتعمـ بقية العموـ عميو أف يستند عمى أساس قوي في

والمكاف فيتوصؿ إلى نتائج ويقدـ تفسيرات ويفرض فرضيات فتصبح

الفيزياء خاصة أف ىذا العمـ ىو سبب معظـ االختراعات اإللكترونية

أفكاره قوية ومرنة وبذلؾ يستطيع أف يستوعب الموضوعات بشكؿ

والحواسيب وألف معظـ الدوؿ تسعى إلنتاج التكنولوجيا بدالً مف

أفضؿ ].[4
أضؼ إلى ذلؾ أف استخداـ المختبرات المدرسية في تدريس

استيرادىا توجيت األنظار نحو الفيزياء بوصفو أىـ العموـ التي

الفيزياء والكيمياء يساعد عمى تنمية االتجاىات العممية لدى الطمبة

تشكؿ عصب التكنولوجيا الحديثة ].[1
وكذا الحاؿ بالنسبة لعمـ الكيمياء والذي يمثؿ أحد العموـ

وتعميقيا والتي تعد مف أىـ األىداؼ الرئيسة في تدريس العموـ

األساسية التي تشكؿ عماد الحياة العصرية لما تؤثره في متطمبات

فضبل عف دقة وقوة المبلحظة الموضوعية ،عدـ التسرع في إصدار

كثيرة لحياتنا اليومية لما ليا مف خصائص كونيا عمـ تجريبي وأف

األحكاـ ،واالستنتاج السميـ لؤلفكار].[5

جميع ما توصؿ لو مف معرفة تـ بطريقة التجربة كما أنو مف العموـ

كما أف المختبر المدرسي يعد مف أبرز المجاالت التي تساعد

المتطورة بشكؿ مستمر لتمبية متطمبات الحياة المختمفة عمى مدى

في تحويؿ المجرد إلى ثوابت وترفع مستوى خبرات كؿ مف المدرس

العصور وذلؾ مف خبلؿ اإلسياـ في تقديـ الحموؿ لمعديد مف المشاكؿ

والطالب عمى حد سواء .لذا فإف مناىج العموـ الحديثة ال غنى في

وتفسيرىا].[2

تدريسيا عف استخداـ المختبر الذي يؤدي استخدامو إلى توفير
خبرات حسية متعددة ومتنوعة تعد أساساً لفيـ الكثير مف الحقائؽ

لذا فإف نقطة االنتقاؿ والتحوؿ إلى استخداـ طريقة التدريس

والمعمومات والتطبيقات العممية ].[6

اإللكتروني يعد مف أىداؼ العممية التدريسية وبرامج التعميـ
المعاصر ،إذ يتطمب ذلؾ التغيير في النوعية وتطويرىا في ضوء

مف جية أخرى فإف ىناؾ إجماع عمى أف الحاسوب ىو أىـ

متطمبات سوؽ العمؿ الحالية والمستقبمية ،ومف أجؿ التكيؼ مع

اختراع عرفتو البشرية منذ فجر التاريخ ،إذ أف ىذا االختراع دخؿ

المجتمع المعموماتي ينبغي لنا أف ندمج قضية التدريس اإللكتروني

كؿ مجاالت الحياة ومنيا المجاؿ التعميمي فظير ما يسمى بإدارة

كطريقة مف الطرائؽ التدريسية المستخدمة في تدريس طبلب جميع

عممية التعميـ بالحاسوب وكذلؾ الكتاب اإللكتروني والتعمـ الشمولي

المراحؿ الدراسية ،وبيذا نجد أنو ال بد مف إحداث تحوالت جوىرية

بالحاسوب مف خبلؿ اإلنترنت والبريد اإللكتروني.

في أساليب التعميـ والتعمـ ليتحوؿ النموذج التربوي مف بيئات تعمـ

وقد تعددت تطبيقات التعميـ اإللكتروني بشكؿ متسارع تناسب

مغمفة متمثمة بالطرائؽ التدريسية التقميدية والتي يكوف فييا المدرس

مع التطور المذىؿ في تطبيقات الحاسب اآللي ومف ىذه التطبيقات:

المصدر الوحيد لممعرفة والمعمومات إلى بيئات تعمـ مفتوحة ومرنة

االفتراضي

وغنية بالمعمومات وموجية مف قبؿ الطبلب ][3

التعميـ
 Virtual learningوالواقع االفتراضي

Virtual reality

ومما ال شؾ فيو أف ىذه المواد الطبيعية (الفيزياء والكيمياء)

والصفوؼ اإللكترونية  Electronic Classesوالفصوؿ االفتراضية

مف أىـ المواد التي تحتاج في شرحيا وتفسير مفاىيميا إلى استخداـ

Computer
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Classes

Virtual

والمحاكاة

الحاسوبية

إف استخداـ نظاـ المحاكاة تكمف أىميتو في إمكانية محاكاة

 Simulationوالمختبرات االفتراضية  Virtual Labsوالمختبرات

التجارب الخطرة والتجارب التي تحتاج إلى أجيزة معقدة كما أف

المحوسبة .Microcomputer based laboratory
فقد بات مف الممكف لممتعمـ مف خبلؿ تقنية المختبر

نظاـ المحاكاة يمكنو التغمب عمى كؿ ىذه الصعوبات بؿ وتقديميا

االفتراضي أف يمر بخبرات قد ال يستطيع أف يتعمميا واقعياً لعوامؿ

بشكؿ مثالي يحاكي الواقع دوف أي مشاكؿ في عممية إجراءىا ،لذا

كثيرة منيا الخطورة ،التكمفة العالية أو عدـ توفر أجيزة كافية إلجراء

يتميز بعدـ وجود مختبر فعمي محدد بجدراف وسقؼ ولكف يمكف في

التجارب أو بسبب ضيؽ الوقت أو الدقة والصغر المتناىي لحجـ

بعض األحياف االستعانة بمختبر تقميدي مع تحويرات مناسبة فيو

المادة المدروسة .كما أف ىذه التقنية تقوـ عمى مزج بيف الخياؿ

لزيادة فعاليتو ].[9

والواقع مف خبلؿ خمؽ بيئات صناعية تخيمية قادرة عمى تمثيؿ

وبشكؿ عاـ فإف لممختبرات االفتراضية فوائد عديدة (في تدريس

الواقع الحقيقي وتييء لمفرد القدرة عمى التفاعؿ معيا .ويمعب البعد

العموـ) منيا:

الثالث أو التجسيـ دو اًر رئيساً في ىذه التقنية حيث يكوف ىناؾ

 -1تعد بديبلً ممتا اًز عف المختبرات التقميدية بحيث تقدـ

اشتراؾ ألكثر مف حاسة فتجعؿ المتعامؿ معيا يندمج تماماً وكأنما

لمطبلب خبرات ميارية قريبة جداً مف الخبرة المباشرة.
 -2تعطي الطالب قدرة كبيرة عمى تصور الكثير مف المفاىيـ

ىو مغموس في بيئة الواقع ذاتو].[7

التي يصعب عميو أف يتخيميا واقعياً.

ويعرؼ الراضي] [8المختبر االفتراضي بأنو نوع مف التعميـ

 -3تسيـ في التغمب عمى المعوقات التي تحوؿ دوف ممارسة

اإللكتروني القائـ عمى الحاسب اآللي سواء باستخداـ شبكة اإلنترنت

التجارب الواقعية.

أو مف خبلؿ برامج حاسب آلي عمى األقراص المدمجة التي

 -4توفر لممتعمميف مناخاً عممياً تفاعمياً مشوقاً.

يستطيع المتعمـ مف خبلليا القياـ بعممو في أي زماف ومكاف.

 -5تتيح لمطبلب إمكانية ممارسة التجربة العممية خطوة

وىنا أصبح باإلمكاف استخداـ الحاسوب كمختبر تعميمي

بخطوة.

إلجراء التجارب المختمفة (طالما توفرت برامج تربوية جيدة تبلئـ

 -6كما يمكف بواسطة ىذه التقنية االستعاضة عف بعض

ذلؾ) خاصة تمؾ التي يتعذر إجرائيا في المختبرات التقميدية،

التجييزات التي يصعب توفيرىا.

كالتجارب باىظة التكاليؼ أو التجارب الخطرة.
فضبلً عف التجارب المعقدة والتي تحتاج إلى وقت طويؿ

وقد أثبتت التجارب العالمية لمعديد مف الجامعات ومراكز

إلنجازىا حيث تعمؿ الحاسبة عمى تيسير بعض ىذه الحاالت

البحوث العممية أىمية المختبرات االفتراضية في التعميـ والبحوث

وجعميا مفيومة لمطبلب بسيولة كما أنيا تعمؿ عمى إعطاء فرصة

ومف الميـ جداً وخاصة لمدوؿ النامية تعاوف مؤسسات أكاديمية

لتوفير الوقت.

وبحثية ومؤسسات التدريب الميني الصناعية لبناء مختبرات

وفي نفس السياؽ يشير ] Martinez [13أف المختبرات
االفتراضية ليا عبلقة بتطبيقات الحاسب في تدريس مواد العموـ

افتراضية عالية الجودة وذات مردود عممي وتقني يسيـ في رفع

وذلؾ الستخداميا في معالجة كـ ىائؿ مف المشاكؿ التي تواجو

مستوى الخريجيف والباحثيف ].[9

تدريس العموـ بوجو عاـ.

إذ قامت عدة جامعات ومؤسسات بحثية بإنشاء مختبرات
افتراضية يمكف لمطالب أو الباحث استخداميا إلكماؿ متطمبات
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فنحف بحاجة إلى نظرية شاممة لمتعمـ بالمبلحظة لتفسير كيفية

دراستو العممية أو قيامو بإجراء البحوث والتجارب ومف تمؾ
المختبرات:

اكتساب أنماط االستجابات ولماذا ييتـ المبلحظ ببعض الجوانب

 -1المختبرات االفتراضية التي تدعـ الكيمياء في جامعة بيتسبرغ

ويحتفظ بيا دوف غيرىا مف الجوانب األخرى.

في الواليات المتحدة األمريكية  ،وقد أكد ياروف ] [14أف

وفي نفس الوقت الذي قدـ باندو ار نظريتو في تحميؿ التعمـ

المكاسب الكبيرة التي حققيا المختبر االفتراضي في تعميـ

بالمبلحظة قدـ اردنفرد ] [12نظرية محاكاة مشابية إالّ أف أردنفريد

الكيمياء قد حفزت مشاركات الطبلب في دورات الكيمياء وأثرت

اختمؼ مع باندو ار في رأيو اآلتي" أنو في أثناء المبلحظة فإف

عمى إدراكيـ لممفاىيـ الكيميائية.

الحاالت المبيجة والمنفردة عمى حد سواء يتـ أشراطيا إلى القوالب
المعرفية ويفترض أف األداء الظاىر لمسموؾ المكتسب بالمبلحظ يتـ

 -2المختبر االفتراضي في جامعة ىوفر بألمانيا ،إذ قاـ مجموعة

ضبطو بفعؿ ىذا المكوف الوجداني".

مف الباحثيف بتطوير بيئة لمتصور والمحاكاة التعميمية
(المختبرات االفتراضية) في العموـ الطبيعية حيث قاموا

لذا فإف المتعمـ الذي لديو قوة مبلحظة فإنو يقوـ بعممية تجريد

بصياغة برامج المختبرات وجعميا متوافقة مع المناىج باإلضافة

لبعض القوانيف العامة التي تكمف وراء االستجابات المحددة ،كما أنو

إلى تطوير مختبر افتراضي في مجاؿ األرصاد الجوية.

يصبح باستطاعتو حؿ مشاكؿ جديدة تماما عف طريؽ تطبيقو
لمقوانيف التي اكتسبيا مف خبلؿ المبلحظة في المواقؼ الجديدة.

 -3المختبر االفتراضي المنتج مف شركة Crocodile Clips
والذي يضـ مختبرات افتراضية لمفيزياء والكيمياء والرياضيات
والتكنولوجيا وتستخدـ لتنفيذ التجارب العممية لممواد أعبله

ويميز باندو ار أربع عمميات فرعية مترابطة لمتعمـ
بالمبلحظة ىي:
 -1أف ينتبو لممبلمح المناسبة لعمؿ النموذج (عممية االنتباه).

لممراحؿ الدراسية المختمفة ( ابتدائية ،متوسطة ،ثانوية ) ].[10

 -2أف يحتفظ بعد ذلؾ باألحداث المبلحظة عمى شكؿ رمزي

قوة المالحظة:

السترجاعيا بالمستقبؿ (عممية الحفظ).

عرؼ الناس عمى الدواـ أف عدد مف األنماط السموكية إنما

 -3أف يكوف لديو القدرات الجسمية إلعادة إصدار المعمومات

تكتسب مف خبلؿ المحاكاة والتعمـ بالمبلحظة ،فيناؾ مصدريف

المحفوظة (عممية إعادة اإلصدار الحركية).

رئيسيف لمتعمـ ىما نتائج االستجابات (التعمـ بالعمؿ) وما ظؿ حتى

 -4أف يكوف لديو الحافز ألداء سموؾ النموذج المحتذى

اآلف يدرس بصورة تقميدية تحت عناويف مختمفة مثؿ (المحاكاة)

(العممية الدافعية).

والعمميات اإلبدالية النموذجية أو التعمـ القائـ عمى المبلحظة (التعمـ

وجدير بالذكر ىنا أف المبلحظة وقوة المبلحظة ال تتـ مف

بالمبلحظة).
ومف نظريات التعمـ التي اىتمت بالتعمـ بالمبلحظة ىي نظرية

خبلؿ حاسة البصر بؿ تقصد بيا المبلحظة العممية بشكميا الواسع

(  ) Banduraوكانت أبرز قضية فييا تمؾ التي تتعمؽ بالجانب

أي التي تتـ بأي حاسة مف الحواس الخمس ،والمبلحظة عادة ما

االنتقائي في التعمـ بالمبلحظة ،فيقوؿ باندو ار] [11في ىذا الشأف

تكوف رديؼ االنتباه ،واالنتباه والمبلحظة ىما صورة مف صور

(حتى عند تعريض األطفاؿ إلى نفس النموذج فإف بعضيـ يتعمـ

االتصاؿ والتفاىـ ،فاالتصاؿ محور عبلقاتنا االجتماعية وبواسطتو

جوانب مختمفة مف جوانب سموؾ ذلؾ النموذج).

نتفاىـ مع اآلخريف لنتعايش معيـ وما التدريس إالّ صورة مف صور
االتصاؿ بيف المدرس والطالب.
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درست باستخداـ المختبر التقميدي) في أدائيـ عمى االختبار

 .2مشكمة الدراسة:

التحصيمي في مادة الفيزياء.

استناداً لما عرض في المقدمة ومف خبلؿ عمؿ أحد الباحثيف
في لجنة التطبيقات المركزية في كمية التربية ألكثر مف عشريف سنة

_2ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.05بيف

ومواكبتو المباشرة لتدريس العموـ في المرحمة الثانوية فقد الحظ ما

متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية (التي درست باستخداـ

يأتي:

المختبر االفتراضي) ودرجات طبلب المجموعة الضابطة (التي
درست باستخداـ المختبر التقميدي) في أدائيـ عمى االختبار

ندرة استخداـ المختبر في إجراء التجارب العممية الخاصة
بمادتي الفيزياء والكيمياء وأف أسباب ىذه الندرة في االستخداـ يعود

التحصيمي في مادة الكيمياء.

إلى عدـ توفر المختبرات أساساً في معظـ المدارس فضبلً عف عدـ

_3ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.05بيف

توفر أجيزة كافية إلجراء التجارب في المدارس التي تحتوي عمى

متوسطي الفرؽ في درجات االختبار البعدي والقبمي الختبار قوة

مختبرات أصبلً .كما أف الوقت ال يسعؼ المدرسيف الستخداـ

المبلحظة بيف طبلب المجموعة التجريبية (التي درست باستخداـ

المختبر نظ اًر لكثرة الخبرات التعميمية التي تمؤل المناىج المقررة

المختبر االفتراضي) وطبلب المجموعة الضابطة (التي درست

لتدريس ىاتيف المادتيف .وىذا ما أكدتو نتائج الكثير مف البحوث

باستخداـ المختبر التقميدي).

والدراسات التي أجريت في ىذا الشأف وأكدت ىذه القمة في استخداـ

ج .أهمية الدراسة:

المختبرات في تدريس العموـ وخاصة الفيزياء والكيمياء بالمرحمة

تكمف أىمية البحث في ما يمي:

الثانوية وأف تدريس ىاتيف المادتيف يتـ بطريقة نظرية بعيدة إلى حد

_1تناولو لمادتي الفيزياء والكيمياء والمتاف تدخبلف وألوؿ مرة ىذا

كبير عف التجريب ].[16]،[15

العاـ ضمف مناىج الصؼ األوؿ المتوسط في العراؽ.
_2تناولو جانب ميـ مف جوانب العممية التعميمية أال وىو الجانب

أ .أسئمة البحث:
في ضوء إحساس الباحثيف بمشكمة البحث ،سيحاوؿ البحث الحالي

العممي في تدريس الفيزياء والكيمياء.

اإلجابة عف السؤاليف اآلتييف:

_3قد يسيـ في التغمب عمى الصعوبات التي تواجو المدرسيف في

_1ما أثر استخداـ المختبر االفتراضي لتجارب الفيزياء والكيمياء في

استخداـ المختبرات التقميدية.

تحصيؿ طبلب الصؼ األوؿ المتوسط؟.

_4قد يقدـ البحث آلية جديدة في تدريس الفيزياء والكيمياء ضمف

_2ما أثر استخداـ المختبر االفتراضي لتجارب الفيزياء والكيمياء في

مفيوـ التعمـ الذاتي.

تنمية قوة المبلحظة لدى طبلب الصؼ األوؿ المتوسط؟.

_5تناوؿ البحث لمتغير قوة المبلحظة كمتغير تابع وىو متغير لـ
يتعرض لو الباحثيف في طرائؽ التدريس عمى حد عمـ الباحثيف رغـ

ب .فروض البحث:
استنادا ألسئمة البحث السابقة تـ صياغة الفروض الصفرية اآلتية:

أىمية تنميتو لدى الطبلب.

_1ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.05بيف

_6قد يفيد واضعي المناىج بضرورة األخذ بتقنية المختبرات

متوسطي درجات طبلب المجوعة التجريبية (التي درست باستخداـ

االفتراضية في تدريس العموـ بالمرحمة الثانوية.

المختبر االفتراضي) ودرجات طبلب المجموعة الضابطة (التي

د .أهداف الدراسة:
ييدؼ البحث إلى تحقيؽ ما يأتي:
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 -1التعرؼ عمى أثر استخداـ المختبر االفتراضي لتجارب

الظواىر وتعميميا وشرحيا بأسموبو الخاص فضبل عف تطبيقو

الفيزياء والكيمياء في تحصيؿ طبلب الصؼ األوؿ

ليا في مواقؼ أخرى (جديدة) ويقاس مف خبلؿ استجابتو عمى

متوسط.

فقرات االختبار التحصيمي المعد لغرض البحث الحالي.

 -2الكشؼ عف أثر استخداـ المختبر االفتراضي لتجارب

 .1قوة المالحظة :يعرؼ الباحثاف قوة المبلحظة إجرائياً عمى

الفيزياء والكيمياء في تنمية قوة المبلحظة لدى طبلب

أنيا :قدرة الطالب عمى شد انتباىو بكؿ حواسو في موقؼ

الصؼ األوؿ متوسط.

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

هـ .محددات الدراسة:

أثناء أدائو عمى مقياس قوة المبلحظة المعد ألغراض البحث.

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

 .3الدراسات السابقة:
أجرى ] Change [17دراسة في تايواف ىدفت إلى استقصاء

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

أثر تقنية المختبر االفتراضي المبني عمى حؿ المشكبلت في

اهلل لمبنيف بمدينة الموصؿ والتي تحتوي عمى مختبر

تحصيؿ واتجاىات الطبلب نحو العموـ وتوصؿ إلى نتائج إيجابية

حاسوب وتمتمؾ أجيزة حواسيب كافية.

لممجموعة التي استخدـ في تدريسيا المختبر االفتراضي.

 -3الحدود الموضوعية :قاـ الباحثاف بتحديد فصميف مف

أما ] Jensen [18فقد قاموا بدراسة في ألمانيا ىدفت إلى

الكتاب المقرر لمفيزياء وفصميف مف الكتاب المقرر

التعرؼ عمى أثر استخداـ المختبر االفتراضي عمى تحصيؿ الطبلب

لمكيمياء لمصؼ األوؿ المتوسط.

في مجاؿ العموـ الطبيعية واليندسية وأظيرت النتائج عدـ وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية ما بيف أفراد المجموعتيف التجريبية

و .التعريفات اإلجرائية:
يعرؼ الباحثاف المختبر االفتراضي

والضابطة ،كما أكدت الدراسة عمى أف استخداـ المختبر االفتراضي

إجرائياً عمى أنو :مختبر مصمـ بالحاسوب يتضمف تجارب

شجع المستخدميف عمى التقميؿ مف أخطاء التعميـ وىذا مف شأنو أف

الفيزياء والكيمياء المتضمنة في الفصميف الثاني والثالث مف كؿ

يحسف مف مخرجات التعميـ ويؤدي إلى قبوؿ الطبلب وتفاعميـ ليذه

مف كتاب الفيزياء وكتاب الكيمياء المقرريف لمناىج الصؼ

التقنية.

_1المختبر االفتراضي:

األوؿ المتوسط وعرضيا في شكؿ صور ورسوـ ثابتة ومتحركة

في حيف أجرى كؿ مف Balmush & Dumbraveanu

مع مؤثرات صوتية بيدؼ مساعدة الطبلب عمى تنمية قوة

] [19دراسة في مالدوفا ىدفت إلى تطوير مختبر افتراضي في مادة

المبلحظة لدييـ وكذلؾ زيادة تحصمييـ المعرفي.

الفيزياء لتدريس طبلب المرحمة الجامعية وتوصمت إلى أف لممختبر

_2التحصيل المعرفي :يعرؼ الباحثاف التحصيؿ المعرفي

االفتراضي أثر إيجابي عمى أداء الطبلب حيث أدى إلى فيـ أعمؽ

إجرائياً عمى أنو :قدرة طالب الصؼ األوؿ المتوسط عمى تذكر

لمظواىر الفيزيائية مع إمكانية فحص الظواىر الفيزيائية الكامنة التي

المعمومات الكيميائية والفيزيائية واستيعابيا مف خبلؿ تفسير
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تحدد مجتمع البحث بطبلب الصؼ األوؿ المتوسط في

ال يمكف التعرؼ عمييا في المختبر الحقيقي وبالتالي تحسيف

المدارس النيارية المتوسطة والثانوية في مركز مدينة الموصؿ لمسنة

استيعابيـ لمظواىر الفيزيائية.
وفي المممكة العربية السعودية قاـ الراضي] [10بدراسة ىدفت

الدراسية  2010/2009ـ وفي ضوء التصميـ التجريبي المعتمد،

التعرؼ عمى أثر استخداـ المختبر االفتراضي في تحصيؿ طبلب

اطمع الباحثاف عمى واقع المدارس المتوسطة والثانوية النيارية لمبنيف

الصؼ الثالث الثانوي قسـ العموـ الطبيعية في مقرر الكيمياء وقد

وحددا المدارس التي تحوي عمى شعبتيف فأكثر لمصؼ األوؿ فضبلً

توصؿ إلى عدـ وجود فروؽ إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية

عف احتوائيا عمى مختبر لمفيزياء وآخر لمكيمياء وكذلؾ مختبر

والضابطة وىذا يعني أف الدراسة باستخداـ المختبرات االفتراضية

لمحاسوب وقد وجدا عدة مدارس بيذه المواصفات إالّ أنو وقع

تؤثر عمى فاعمية التحصيؿ الدراسي لدى الطبلب مثؿ األثر الناجـ

اختيارىما عمى متوسطة عامر عبد اهلل لمبنيف بشكؿ قصدي

عف الدراسة التقميدية.

لؤلسباب اآلتية:

وفي السعودية أيضاً أجرى الشيري ] [7دراسة ىدفت التعرؼ

_1إمكانية تسييؿ متطمبات إجراء البحث مف قبؿ إدارة المدرسة

عمى أثر استخداـ المختبرات االفتراضية في إكساب ميارات

ومدرسي الفيزياء والكيمياء فييا حيث أبدوا تعاونيـ المسبؽ مف أجؿ

التجارب المعممية في مقرر األحياء لطبلب الصؼ الثالث الثانوي.

إنجاح تجربة البحث.

وقد خمصت إلى وجود فروؽ بيف المجموعة التجريبية والضابطة في

_2احتواء المدرسة عمى ست شعب لمصؼ األوؿ مما يتيح عممية

اكتساب ميارات التشريح والفسيولوجيا والميارات الكمية في حيف لـ

االختيار العشوائي لمعينة.

تظير فروؽ في ميارات المورفولوجيا.

_3كوف الطبلب في المدرسة مف بيئة متقاربة اجتماعياً واقتصادياً
وثقافياً.

.4الطريقة واإلجراءات:

وبعد اختيار المدرسة باألسموب القصدي وفقا لمفقرات المشار

أ .منهجية الدراسة:

إلييا أعبله اطمع الباحثاف مف المدرسة عمى بيانات الطبلب

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

واعدادىـ فوجدا أف أعداد الطبلب بمغ  204طالباً ،وبعد استبعاد

االختباريف القبمي والبعدي وىو األنسب لمبحث ألنو يتضمف

الطبلب الراسبيف والطبلب الذيف ال يمتمكوف الحد األدنى مف الخبرة

مجموعتيف متكافئتيف.
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R

السابقة بتشغيؿ الحاسوب أصبح العدد  112طالباً .وبالطريقة

O4

O3 C

R

العشوائية البسيطة تـ اختيار  15طالباً مف إحدى الشعب ليمثموا
المجموعة التجريبية و 15طالبا آخريف مف شعبة أخرى ليمثموا

حيث درست المجموعة التجريبية التجارب الخاصة بالفصميف

المجموعة الضابطة.

الثاني والثالث مف كؿ مف منيج الفيزياء ومنيج الكيمياء المقرر

عميو فقد اصبح عدد أفراد العينة  30طالباً موزعيف عمى

باستخداـ المختبر االفتراضي ودرست المجموعة الضابطة نفس

مجموعتيف متساويتيف ومتكافئتيف في بعض المتغيرات التي يعتقد

التجارب أعبله ولكف باستخداـ المختبر التقميدي.

أنيا تؤثر في المتغيرات التابعة كالعمر الزمني ودرجات التحصيؿ

ب .مجتمع الدراسة وعينتها:

في السنة الماضية والمستوى التعميمي لآلباء واألميات.
ج .مستمزمات البحث:
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_التمييز في الخواص بيف األجساـ الصمبة والسائمة والغازية.

أوال :الخطط التدريسية:

_تجربة تميز بيف المخاليط المتجانسة والمخاليط غير المتجانسة.

وفقا ألىداؼ البحث والتصميـ التجريبي المتبع تطمب إعداد

_الفيزياء:

نموذجيف مف الخطط التدريسية وعمى عدد مف الدروس لتنفيذ

 -قوة المرونة.

بناء عمى تحديد فصوؿ الكتاب ضمف تجربة
التجربة وقد تـ ذلؾ ً

 -قوة االحتكاؾ.

البحث (الثاني والثالث) مف منيجي الفيزياء والكيمياء وتحديد

 -قياس كثافة سائؿ.

التجارب الكيميائية والفيزيائية التي تتضمنيا تمؾ الفصوؿ كما يأتي:

 -استعماؿ الميزاف ذو الكفتيف لقياس كتمة الجسـ.

 -1مادة الفيزياء:

 -استعماؿ الميزاف الرقمي لقياس كتمة جسـ.

الفصؿ الثاني – الكتمة والكثافة .The Mass & Density
مفيوـ الكتمة ،وحدة قياس

الكتمة ،مفيوـ الكثافة ،كثافة المواد

الصمبة ،كثافة المواد السائمة ،الكثافة النسبية ،أمثمة تطبيقية في
حساب الكثافة.

ثانيا -تهيئة المختبر المدرسي وأدواته:
قب ػػؿ الب ػػدء بتنفي ػػذ التجرب ػػة ىي ػػأ الباحثػ ػاف مختب ػػر المدرس ػػة
إلجػراء التجػػارب آنفػػة الػػذكر (لممجموعػػة الضػػابطة) مػػف حيػػث التأكػػد

الفصؿ الثالث – القوة .Force
مفيوـ القوة ،تأثير القوة في األجساـ الساكنة ،تأثير القوة في
األجساـ المتحركة ،كيؼ نمثؿ القوة بالرسـ ،أنواع القوى ،وحدات
قياس قوة االحتكاؾ ،أسئمة ومسائؿ[20].

م ػ ػػف األدوات واألجيػ ػ ػزة والمػ ػ ػواد البلزم ػ ػػة إلجرائي ػ ػػا وأم ػ ػػاكف جم ػ ػػوس
الطبلب واألخذ بالحسباف توفير األماف والسبلمة الداخمية.
ثالثا– تهيئة المختبر االفتراضي:
تػ ػػـ االسػ ػػتعانة بمصػ ػػمـ برمجيػ ػػات ألغ ػ ػراض بنػ ػػاء مختبػ ػػر

 -2مادة الكيمياء:

افت ارضػػي إلجػ ػراء التج ػػارب المح ػػددة (لممجموعػػة التجريبي ػػة) فق ػػد ق ػػاـ

الفصؿ الثاني – المادة.

بتص ػ ػ ػػميـ برن ػ ػ ػػامج حاس ػ ػ ػػوبي متط ػ ػ ػػور باالس ػ ػ ػػتفادة م ػ ػ ػػف المختبػ ػ ػ ػرات

المػػادة وبني ػػة ال ػػذرة ،األي ػػوف والتك ػػافؤ ،العناص ػػر ،الرم ػػوز الكيميائي ػػة،

االفت ارضػػية المنش ػػورة فػػي الكثي ػػر مػػف المواق ػػع والمنت ػػديات ف ػػي ش ػػبكة

الجػ ػػدوؿ الػ ػػدوري ،المركبػ ػػات ،الصػ ػػيغة الكيميائيػ ػػة لممركبػ ػػات ،أن ػ ػواع
المادة المخاليط.

اإلنترنت مف قبؿ الباحثيف ذوي العبلقة باالختصاص.
د .أداة الدراسة:

الفصؿ الثالث – الماء واليواء.

لتحقيػ ػػؽ أىػ ػػداؼ البحػ ػػث وفروضػ ػػو تطمػ ػػب إعػ ػػداد ثػ ػػبلث أدوات

المػػاء ،المحمػػوؿ ،التقطيػػر ،الترشػػيح ،تصػػفية وتعقػػيـ الميػػاه ،الي ػواء،

لجمػػع بيان ػات البحػػث ،اثنت ػاف تمػػثبلف االختبػػارات التحصػػيمية لمػػادتي

تمػػوث الميػػاه ،الوقايػػة مػػف تمػػوث المػػاء ،مموثػػات الي ػواء ،الوقايػػة مػػف

الفيزيػػاء والكيميػػاء والثالثػػة مقيػػاس قػػوة المبلحظػػة وفيمػػا يمػػي عػػرض

تموث اليواء[21] .
بع ػػدىا ت ػػـ تحدي ػػد  10تجػػػارب عممي ػػة لكػػػبل الم ػػادتيف 5 ،مني ػػا
لمفيزياء والػ  5األخرى في الكيمياء وىذه التجارب ىي:

لكؿ أداة:
 -1االختبارات التحصيمية:
يميػ ػػز الكت ػػب المنيجيػ ػػة المق ػػررة لمػ ػػادتي الفيزي ػػاء والكيميػ ػػاء
م ػػا ّ

الكيمياء:

لمصؼ األوؿ المتوسػط وجػود األغػراض السػموكية مصػاغة فػي بدايػة

_الكشؼ عف الماء (سائؿ أو بخار).

ك ػػؿ فص ػػؿ والمتوق ػػع تحقيقي ػػا ل ػػدى الط ػػبلب بع ػػد االنتي ػػاء م ػػف تمق ػػي

_الكشؼ عف وجود غاز  CO2في اليواء.

المادة في الفصؿ .وقد تـ االعتماد عمييا فػي بنػاء فقػرات االختبػارات

_اثبت نسبة  O2في اليواء الجوي.
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التحصػػيمية (الممحػػؽ ( )1والممحػػؽ ( ))2فقػػد ك ػاف مجمػػوع األغ ػراض

المبلحظػػات المؤشػ ػرة مػػنيـ ،تػػـ ح ػػذؼ  4مواقػػؼ واإلبقػػاء عمػػى 14

السػ ػػموكية لمفصػ ػػميف الث ػ ػاني والثالػ ػػث فػ ػػي مػ ػػادة الفيزيػ ػػاء ( )15ىػ ػػدفاً

موقفاً.

سػػموكياً ،فػػي حػػيف ك ػاف مجمػػوع األغ ػراض السػػموكية لمفصػػميف الث ػاني

أمػ ػػا ثبػ ػػات المقيػ ػػاس ،فقػ ػػد اسػ ػػتخدما طريقػ ػػة ( ) test-retest

والثالث في مادة الكيمياء ( )18ىدفاً سموكياً .بعدىا تـ إعداد جداوؿ

وذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ المقياس عمى ثمانية طبلب ممف فػي الصػؼ

المواصفات إلعطاء شمولية وموضوعية لبلختبػارات التحصػيمية وفػي

األوؿ المتوسط في مدينة الموصؿ (مف خارج عينة البحث األصمية)

ض ػػوء تم ػػؾ الج ػػداوؿ بني ػػت فقػ ػرات االختب ػػاريف التحص ػػيمييف لمفيزي ػػاء

وبعد مػرور أسػبوعيف أعيػد تطبيػؽ المقيػاس عمػى نفػس الطػبلب ،وقػد

والكيميػاء بحيػث تكػوف اختبػار الفيزيػاء مػف  15فقػرة اختباريػة تنوعػػت

عولجػػت نتػػائج التطبيقػػيف األوؿ والث ػاني إحصػػائياً باسػػتخداـ إحصػػاء

بػػيف االختبػػارات الموضػػوعية بأشػػكاليا المختمفػػة واالختبػػارات المقاليػػة

نسػ ػػبة االرتبػ ػػاط Ratio

 Correlationوكان ػ ػت مقبولػ ػػة واعتبػ ػػار

ف ػ ػػي ح ػ ػػيف ت ػ ػػألؼ اختب ػ ػػار الكيمي ػ ػػاء م ػ ػػف  18فقػ ػ ػرة اختباري ػ ػػة ب ػ ػػنفس

المقيػػاس ثابػػت .وب ػػذلؾ أصػػبح المقيػػاس ج ػػاى اًز لمتطبيػػؽ عمػػى عين ػػة

مواصفات فقرات اختبار الفيزياء.

البحث الحالي ،وىو معروض في الممحؽ (.)5

هـ .صدق وثبات أداة الدراسة:

رابعا :تنفيذ تجربة البحث:

الغػػرض إيجػػاد صػػدؽ االختبػػارات تػػـ عرضػػيا بصػػيغتيا األوليػػة

لمتجرب ػ ػػة دور ض ػ ػػروري ف ػ ػػي د ارس ػ ػػة العم ػ ػػوـ وخاص ػ ػػة الكيمي ػ ػػاء

عمػى مجموعػػة مػػف المحكمػيف فػػي اختصػػاص ط ارئػؽ تػػدريس الفيزيػػاء

والفيزيػاء فيػي الميسػرة عمػى الطػبلب اسػػتيعاب المفػاىيـ العمميػة وىػػي

والكيمياء وعدال في ضوء المبلحظات المؤشرة منيـ.

التػػي تقػػدـ لمطػػبلب بعػػض مػػا خفػػي عمػػييـ أو استعصػػى فيمػػو وىػػي
التػػي تحبػػب ليػػـ د ارسػػة المػواد العمميػػة وىػػي التػػي تجعػػؿ مػػنيـ عممػػاء

أمػ ػػا ثبػ ػػات االختبػ ػػار فقػ ػػد أعتمػ ػػد الباحث ػ ػاف الطػ ػػرؽ اإلحصػ ػػائية
لبلتسػ ػػاؽ الػ ػػداخمي مػ ػػف خػ ػػبلؿ تطبيػ ػػؽ معادلػ ػػة ألفػ ػػا-كرونب ػ ػاخ ( -

المستقبؿ وقادة لمبحث العممي في مقتبؿ حياتيـ وتضػعيـ عمػى بدايػة

 ) Cronbachلك ػػوف فقػ ػرات االختبػ ػار م ػػا ب ػػيف موض ػػوعية ومقالي ػػة،

المخترعيف والمبدعيف ].[23

وكانت نسبة الثبات مقبولة لبلختبارات التحصيمية غير المقننة وبذلؾ

فبعػ ػ ػػد تييئػ ػ ػػة مجمػ ػ ػػوعتي البحػ ػ ػػث ومكافأتيمػ ػ ػػا فػ ػ ػػي عػ ػ ػػدد مػ ػ ػػف

أصػػبح االختب ػػاريف التحص ػػيمييف ج ػػاىزيف لمتطبي ػػؽ والصػػيغة النيائي ػػة

المتغيػ ػ ػرات ،واع ػ ػػداد الخط ػ ػػط الد ارس ػ ػػية وتييئػػ ػػة المختب ػ ػػر المدرس ػ ػػي

ليما معروضة في كؿ مف الممحؽ ( )3والممحؽ (.)4

والمختبػػر االفت ارضػػي وقبػػؿ البػػدء بتطبيػػؽ التجربػػة قػػاـ أحػػد البػػاحثيف

 -مقياس قوة المالحظة:

بػػالتطبيؽ القبمػػي لمقيػػاس قػػوة المبلحظػػة ومػػا يميػػز ىػػذا المقيػػاس ىػػو

لقي ػ ػػاس مػ ػ ػػدى امػ ػ ػػتبلؾ طػ ػ ػػبلب الصػ ػ ػػؼ األوؿ المتوسػ ػ ػػط لقػ ػ ػػوة

ض ػػرورة اختب ػػار الط ػػبلب فرديػ ػاً ول ػػيس جماعيػ ػاً بس ػػبب وج ػػود فقػ ػرات

المبلحظػػة تطمػػب ذلػػؾ مقياس ػاً خاص ػاً .وبعػػد التقصػػي عػػف المقػػاييس

المقي ػ ػ ػػاس الت ػ ػ ػػي تتطم ػ ػ ػػب م ػ ػ ػػف الف ػ ػ ػػاحص مراقب ػ ػ ػػة أداء المفح ػ ػ ػػوص

التي أعدىا باحثوف أخروف ،ارتأى الباحثاف ىنا استخداـ مقياس عبد

ومبلحظتو .فكاف أحد الباحثيف يمتقي بػالطبلب العينػة فػرادى ويسػجؿ

الكػػافي] [22لمبلئمتػػو لعينػػة البحػػث ،إذ يتػػألؼ ىػػذا المقيػػاس مػػف 18

الػػدرجات التػػي يحص ػػموف عمييػػا مباش ػرة .وبع ػػد االنتيػػاء مػػف اختبػػار

فقرة وموقؼ اختباري.

جميػػع طػػبلب مجمػػوعتي البحػػث عمػػى مقيػػاس قػػوة المبلحظػػة ،وبعػػد

صدق وثبات مقياس قوة المالحظة.

انتي ػػاء مدرس ػػي الفيزي ػػاء والكيميػ ػػاء م ػػف ت ػػدريس الفص ػػؿ األوؿ لكػ ػػبل

قػػاـ الباحث ػاف بإيجػػاد صػػدؽ مقيػػاس قػػوة المبلحظػػة عػػف طريػػؽ

المػ ػ ػػادتيف ،بػ ػ ػػدأ تنفيػ ػ ػػذ تجربػ ػ ػػة البحػ ػ ػػث فػ ػ ػػي يػ ػ ػػوـ األربعػ ػ ػػاء الموافػ ػ ػػؽ

عرضو عمى مجموعة مػف المحكمػيف مػف ذوي االختصػاص فػي عمػـ

 2009/11/4فػػي حصػػة الفيزيػػاء لممجموعػػة الضػػابطة تمتيػػا حصػػة

ال ػ ػػنفس الترب ػ ػػوي والقي ػ ػػاس والتق ػ ػػويـ وط ارئ ػ ػػؽ الت ػ ػػدريس وم ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ

الفيزياء لممجموعة التجريبية في يػوـ الخمػيس الموافػؽ 2009/11/5
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ثػ ػػـ حصػ ػػة الكيميػ ػػاء لممجموعػ ػػة الضػ ػػابطة فػ ػػي يػ ػػوـ األحػ ػػد الموافػ ػػؽ

الثبلثػ ػػة الت ػ ػػي تمػ ػػت الت ػ ػػاريخ أع ػ ػػبله .ث ػ ػػـ صػ ػػححت إجاب ػ ػػات ط ػ ػػبلب

 2009/11/8ث ػ ػػـ حص ػ ػػة الكيمي ػ ػػاء لممجموع ػ ػػة التجريبي ػ ػػة ف ػ ػػي ي ػ ػػوـ

المجمػ ػ ػػوعتيف عمػ ػ ػػى االختبػ ػ ػػاريف التحصػ ػ ػػيمييف وعمػ ػ ػػى اختبػ ػ ػػار قػ ػ ػػوة

االثنػػيف الموافػػؽ  2009/11/9فقػػد خصصػػت الحصػػص األسػػبوعية

المبلحظة أيضا وعولجت إحصائياً فيما بعد.

لمػػادتي الفيزيػػاء والكيميػػاء حسػػب ترتيػػب األيػػاـ أعػػبله مػػف كػػؿ أسػػبوع

و .المعالجة اإلحصائية:

لتجربة البحث.

تػػـ اسػػتخداـ عػػدة أسػػاليب إحصػػائية لتحميػػؿ نتػػائج البحػػث

وق ػ ػػد كػ ػ ػاف مدرس ػ ػػي الم ػ ػػادتيف يص ػ ػػطحبوف ط ػ ػػبلب المجموع ػ ػػة

وىي:

الضػػابطة إلػػى المختبػػر المدرسػػي فػػي حػػيف كػانوا يصػػطحبوف طػػبلب

 -1المتوسػػطات الحسػػابية واالنح ارفػػات المعياريػػة فػػي كػػؿ مػػف

المجموعػػة التجريبيػػة إلػػى مختبػػر الحاسػػوب فػػي المدرسػػة لمحصػػص

درجات عينة البحث عمى مقياس قوة المبلحظة واختبارات

أعبله لتمقي تجارب المادتيف المخصصة ألغراض البحث الحالي في

التحصيؿ المعرفي.

المختبػػر االفت ارضػػي المعػػد ألغػراض تجربػػة البحػػث .وقػػد كػاف مدرسػػا

 -2اختبػار ت ) (t-testفػي اختبػار صػحة الفػروض ومكافئػة

الم ػػادتيف يتول ػػوف ت ػػدريس الط ػػبلب وف ػػؽ الخط ػػط المع ػػدة مس ػػبقاً م ػػف

لعينتيف مستقمتيف مجموعتي البحث.

الباحثيف باالتفاؽ مع أحد الباحثيف الذي كاف يحضر ويرافؽ الطبلب

 -3معامؿ ألفا-كرونباخ لمثبات.

وفي كبل مجموعتي البحث في المختبر لبلطمئناف عمى سير التجربة

 -4معامؿ نسبة االرتباط لمثبات.

وتقػػديـ المعالجػػات آنيػػا لمحػػاالت التػػي قػػد تتطمػػب تدخمػػو وخاصػػة مػػع
 .5نتائج الدراسة:

المجموعة التجريبية نظ ار الستخداـ المختبر االفتراضي معيػـ إذ أنيػا
تعػػد التجربػػة والخب ػرة األولػػى لكػػبل مدرسػػي المػػادتيف مػػع ىػػذه التقنيػػة

يتنػػاوؿ ىػػذا المحػػور مػػف البحػػث عرض ػاً لمنتػػائج التػػي توصػػؿ

الجديػػدة تمامػػا عمػػييـ .واسػػتمرت التجربػػة بواقػػع عػػرض تجربػػة واحػػدة

إلييا البحث وتفسيرىا ومناقشتيا وربطيا بالدراسات السابقة وذلؾ مػف

أسػػبوعياً لممجمػػوعتيف لكػػؿ مػػف مػػادة الفيزيػػاء وتجربػػة واحػػدة أسػػبوعياً

خبلؿ التأكد مف صحة الفروض وعمى النحو اآلتي:

لمػػادة الكيميػػاء .وكانػت آخػػر حصػػة د ارسػػية فػػي يػػوـ االثنػػيف الموافػػؽ

الفــرض الول ويــنص عم ـ أنــه :ال يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائياً بػػيف

.2009/12/14

متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية (التػي درسػت باسػتخداـ

وفػي يػػوـ الخمػػيس الموافػػؽ  2009/12/17جمػػع جميػػع طػػبلب

المختب ػػر االفت ارض ػػي) ودرج ػػات ط ػػبلب المجموع ػػة الض ػػابطة (الت ػػي

المجم ػ ػػوعتيف التجريبي ػ ػػة والض ػ ػػابطة ف ػ ػػي قاع ػ ػػة واح ػ ػػدة وأج ػ ػػري لي ػ ػػـ

درس ػ ػػت باس ػ ػػتخداـ المختب ػ ػػر التقمي ػ ػػدي) ف ػ ػػي أدائي ػ ػػـ عم ػ ػػى االختب ػ ػػار

االختب ػػار البع ػػدي ف ػػي م ػػادة الفيزي ػػاء باسػ ػتخداـ االختب ػػار التحص ػػيمي

التحصيمي في مادة الفيزياء".

المع ػ ػ ػ ػػد ألغػ ػ ػ ػ ػراض ى ػ ػ ػ ػػذا البح ػ ػ ػ ػػث .وف ػ ػ ػ ػػي ي ػ ػ ػ ػػوـ االثن ػ ػ ػ ػػيف المواف ػ ػ ػ ػػؽ

ولمتحق ػػؽ م ػػف ى ػػذه الفرض ػػية ،ت ػػـ اس ػػتخداـ االختب ػػار األنس ػػب

 2009/12/21أجػ ػػري االختب ػ ػػار البع ػ ػػدي ليػ ػػـ ف ػ ػػي م ػ ػػادة الكيمي ػ ػػاء

لمعالجتيػ ػ ػ ػػا إحصػ ػ ػ ػػائياً وىػ ػ ػ ػػو االختبػ ػ ػ ػػار التػ ػ ػ ػػائي ) (t-testلعينتػ ػ ػ ػػيف

باستخداـ االختبار التحصػيمي المعػد ألغػراض البحػث الحػالي أيضػا،

مستقمتيف ،وبعد معالجة البيانات كانت النتائج كما ىي معروضة فػي

ثـ تػـ إعػادة تطبيػؽ مقيػاس قػوة المبلحظػة (اختبػار بعػدي) فػي األيػاـ

الجدوؿ (.)1

جدول 1
االختبار التائي لمتوسطات درجات طالب مجموعتي البحث في اختبار الفيزياء
المجموعة

العدد

الوسط الحسابي

اال نحراف المعياري

درجة

)(n

)(x

)(s

الحرية

968

قيمة  tالمحسوبة

التجريبية

15

10.266

1.667

الضابطة

15

10.4

1.92

28

0.204

يتضح مف الجدوؿ أعبله أف قيمة  tالمحسوبة بمغت ()0.204

المختب ػػر االفت ارض ػػي) ودرج ػػات ط ػػبلب المجموع ػػة الض ػػابطة (الت ػػي

وبالمقارنػػة مػػع القػػيـ الجدوليػػة ( )3.674 ، 2.763 ، 2.048عنػػد

درس ػ ػػت باس ػ ػػتخداـ المختب ػ ػػر التقمي ػ ػػدي) ف ػ ػػي أدائي ػ ػػـ عم ػ ػػى االختب ػ ػػار

مسػتويات الداللػة ) (0.001, 0.01, 0.05عمػى التػوالي ودرجػة

التحصيمي في مادة الكيمياء".

حريػة  28يبػػدو أنيػا أصػػغر مػف كػػؿ القػيـ وىػػي تعنػي قبػػوؿ الفرضػية

ولمتحقػ ػػؽ مػ ػػف ىػ ػػذه الفرضػ ػػية تػ ػػـ اسػ ػػتخداـ االختبػ ػػار األنسػ ػػب

الصػ ػػفرية مم ػ ػػا يعن ػ ػػي عػ ػػدـ وج ػ ػػود ف ػ ػػرؽ إحصػ ػػائي ب ػ ػػيف المجموع ػ ػػة

لمعالجتيػػا إحصػػائياً وىػػو االختبػػار التػػائي  t-testلعينتػػيف مسػػتقمتيف،

التجريبيػ ػػة التػ ػػي درسػ ػػت باسػ ػػتخداـ المختبػ ػػر االفت ارضػ ػػي والمجموعػ ػػة

وبعػػد معالجػػة البيانػات كانػت النتػػائج كمػػا ىػػي معروضػػة فػػي الجػػدوؿ

الضابطة التي درست باستخداـ المختبر التقميدي.

(.)2

الفــرض الث ـاني ويــنص عم ـ أنــه" :ال يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيا بػػيف
متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية (التػي درسػت باسػتخداـ
جدول 2
نتيجة االختبار التائي لمتوسطات درجات طالب مجموعتي البحث في اختبار الكيمياء
المجموعة

*

العدد

الوسط الحسابي

اال نحراف المعياري

درجة

)(n

)(x

)(s

الحرية

التجريبية

15

12.933

2.404

الضابطة

15

9.933

1.334

28

قيمة  tالمحسوبة

*4.227

P < 0.001

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ ( )2أف قيمػػة  tالمحسػػوبة بمغػػت ()4.227

الفــرض الثالــث ويــنص عمــ أنــه":ال يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائياً بػػيف

وبالمقارنػػة مػػع القػػيـ الجدوليػػة لمسػػتويات الداللػػة المعتمػػدة تظيػػر أنيػا

متوسػػطي الفػػرؽ فػػي درجػػات االختبػػار البعػػدي والقبمػػي الختبػػار قػػوة

أكب ػ ػػر م ػ ػػف القيم ػ ػػة الجدوليػ ػػة ( )3.674لمسػ ػػتوى الدالل ػ ػػة ()0.001

المبلحظػػة بػػيف طػػبلب المجموعػػة التجريبيػػة (التػػي درسػػت باسػػتخداـ

ودرجػػة الحريػػة  28وىػػذا يعنػػي رفػػض الفرضػػية الصػػفرية أعػػبله ممػػا

المختبػ ػػر االفت ارضػ ػػي) وطػ ػػبلب المجموعػ ػػة الضػ ػػابطة (التػ ػػي درسػ ػػت

يعنػػي وجػػود فػػرؽ عػػالي جػػداً بػػيف المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة،

باستخداـ المختبر التقميدي)".

ومف مبلحظة المتوسطات الحسابية يبدو جمياً أف الفػرؽ كػاف لصػالح
المجموعة التجريبية.

ولمتحقػ ػػؽ مػ ػػف ىػ ػػذه الفرضػ ػػية ،تػ ػػـ اسػ ػػتخداـ االختبػ ػػار األنسػ ػػب
لمعالجتيا إحصائياً وىو االختبػار التػائي لعينتػيف مسػتقمتيف ،والجػدوؿ
( )3يوضح نتيجة الفرض الثالث.

الجدول 3
نتيجة االختبار التائي لمتوسطات الفرق بين االختبار القبمي والبعدي لمجموعتي البحث في اختبار قوة المالحظة
العدد

الوسط الحسابي

اال نحراف المعياري

المجموعة

)(n

)(x

)(s

التجريبية

15

1.333

1.175

الضابطة

15

1.40

1.183

969

درجة الحرية

28

قيمة  tالمحسوبة

0.140

المجمة الدولية التربوية المتخصصة ،المجمد ( ،)1العدد ( – )8ايموؿ2012 ،

يتض ػػح م ػػف الج ػػدوؿ أع ػػبله اف قيم ػػة  tالمحس ػػوبة والبالغ ػػة

البحث بشػكؿ شػبو فػردي مقارنػة بػالعروض العمميػة التػي كػاف يقػدميا

( )0.140ى ػػي أص ػػغر م ػػف ك ػػؿ الق ػػيـ الجدولي ػػة لمس ػػتويات الدالل ػػة

مدرسو الكيميػاء لتمػؾ التجػارب فػي مختبػر المدرسػة التقميػدي .بمعنػى

المعتمػػدة عنػػد درجػػة حريػػة  28مم ػػا يعن ػػي قبػػوؿ الفرض ػية الص ػػفرية

أف الطال ػػب عن ػػدما يك ػػوف مواجي ػػا لمحاس ػػوب ق ػػد يول ػػد في ػػو الحم ػػاس

وبالتالي عدـ وجود فرؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة.

وزيػػادة االسػػتطبلع العممػػي والتعػػرؼ عمػػى المجيػػوؿ وبالمقابػػؿ قػػد ال
يتولػػد ىػػذا الشػػعور لػػدى الطػػبلب عنػػدما يشػػاىدوف المػػدرس وىػػو يقػػوـ
بالتجربػػة أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ الضػػبط الصػػفي ( فػي المختبػػر المدرسػػي)

.6مناقشة النتائج:
م ػػف خ ػػبلؿ نت ػػائج التحق ػػؽ م ػػف ف ػػروض البح ػػث والت ػػي ظي ػػرت

فيػػو بػػبل شػػؾ يكػػوف أقػػؿ مقارنػػة بمختبػػر الحاسػػوب وحتػػى أقػػؿ مػػف

معالجاتيػػا اإلحصػػائية فػػي الجػػداوؿ ( )1و ( )2و ( )3والتػػي بػػدورىا

الصػػؼ التقميػػدي ألسػػباب منيػػا ربمػػا طريقػػة جمػػوس الطػػبلب .وتتفػػؽ

أظي ػػرت وج ػػود ف ػػرؽ داؿ إحص ػػائياً ب ػػيف مجم ػػوعتي البح ػػث ف ػػي أداء

ىذه النتيجة مع دراسة ] [18ودراسة ].[10

أفرادىا عمى االختبار التحصيمي في الكيمياء في حيف لـ يظير فرؽ

أما فيما يخص عدـ ظيور فروؽ دالػة إحصػائياً بػيف مجمػوعتي

داؿ إحص ػ ػػائياً ب ػ ػػيف المجم ػ ػػوعتيف ف ػ ػػي أداء أفرادى ػ ػػا عم ػ ػػى االختب ػ ػػار

البح ػػث فػػػي قػػػوة المبلحظ ػػة ،فق ػػد يعػ ػػزى الس ػػبب ف ػػي ذلػػػؾ إلػ ػى قمػ ػػة

التحصيمي فػي الفيزيػاء وكػذلؾ لػـ يظيػر فػرؽ داؿ إحصػائياً فػي فػرؽ

التجػ ػػارب العمميػ ػػة المخصصػ ػػة ألغ ػ ػراض ىػ ػػذا البحػ ػػث حيػ ػػث يعتقػ ػػد

أداء ط ػ ػػبلب المجم ػ ػػوعتيف ب ػ ػػيف التطبي ػ ػػؽ البع ػ ػػدي والتطبي ػ ػػؽ القبم ػ ػػي

الباحثػاف أف خمػس تجػارب بمعنػى خمػس جمسػات سػواء فػي المختبػػر

الختبار قوة المبلحظة .ويقؼ الباحثاف ىنا شػبو عػاجزيف عػف تفسػير

االفتراضي في الفيزياء وخمس جمسات في مختبر المدرسػي التقميػدي

ىػ ػػذه النتيجػ ػػة ،فممػ ػػاذا ظيػ ػػرت الفػ ػػروؽ بػ ػػيف المجمػ ػػوعتيف فػ ػػي مػ ػػادة

ربمػػا لػػف تكػػوف كافيػػة لتنميػػة قػػوة المبلحظػػة ألي مػػف نػػوع المختب ػرات

الكيميػ ػػاء ول ػ ػ َـ تظيػ ػػر فػ ػػي مػ ػػادة الفيزيػ ػػاء ،وجػ ػػد الباحثػ ػػاف أف طبيعػ ػػة
التجػػارب العمميػػة المخصصػػة لتجربػػة البحػػث تقػػؼ وراء ذلػػؾ ،فعمػػى

المستخدمة .وعمى العموـ يرى الباحثاف أف ىذه النتيجة ليست غريبػة
تماماً إذا ما عممنا أف المختبػر المدرسػي إذا حسػف اسػتخدامو فيػو ال

سبيؿ المثػاؿ تجربػة اسػتعماؿ الميػزاف ذو الكفتػيف لقيػاس الكتمػة ،يبػدو

يق ػػؿ شػ ػاناً ع ػػف المختب ػػر االفت ارض ػػي ،وق ػػد أك ػػدت عم ػػى أىميت ػػو ك ػػؿ

أف مشػػاىدات الطػػبلب فػػي الحيػػاة اليوميػػة ليػػذا الميػػزاف وبشػػكؿ حػػي

الد ارس ػػات والبح ػػوث الس ػػابقة الت ػػي كانػ ػت تتن ػػاوؿ المختب ػػر المدرس ػػي

ربما يفوؽ في أىميتػو لػدى الطالػب إف لػـ يكػف يػوازي مشػاىدتو عمػى

والفوائػػد التػػي تعػػود عمػػى الطالػػب فػػي حالػػة تمقيػػو الم ػواد العمميػػة فػػي

شاشػػة الحاس ػػوب وبالتػػالي ليسػػت العبػ ػرة ىنػػا فػػي التقنيػػة مقارنػػة م ػػع

المختبر ،فالبحوث السابقة فػي ىػذا المجػاؿ كانػت تقػارف تقػديـ المػادة

النمػػاذج والمشػػاىدات الحيػػة ،وىػػذا الكػػبلـ ينطبػػؽ تمام ػاً عمػػى تجربػػة

العممية فػي الصػؼ مػع تقػديميا فػي المختبػر وكانػت نتائجيػا بالكامػؿ

اسػػتعماؿ الميػػزاف الرقمػػي لقيػػاس كتمػػة جسػػـ .وحتػػى تجربتػػي المرونػػة

تعػػود لصػػالح المختبػػر لمػػا فيػػو مػػف ممي ػزات أبرزىػػا االنتقػػاؿ بالطالػػب

واالحتكاؾ بالمقابؿ نجد أف الفرؽ اإلحصائي ظير وبشكؿ جمػي بػيف

مػػف حالػػة التجريػػد إلػػى حالػػة اإلدراؾ والمحسػػوس ،أمػػا البحػػث الحػػالي

المجمػ ػػوعتيف التجريبيػ ػػة والضػ ػػابطة فػ ػػي مػ ػػادة الكيميػ ػػاء وتتفػ ػػؽ ىػ ػػذه

فقػد قػارف مختبػ اًر افت ارضػيا بمختبػر واقعػي وحقيقػي ويبػدو واضػحاً مػف

النتيجة مع دراسة .[19] Balmush & Dumbraveanu

التسمية عدـ االستيانة بالمختبر المدرسي.
.7التوصيات:

وعند اسػتعراض التجػارب المخصصػة ألغػراض البحػث نجػد أف
المش ػ ػػاىدات اليومي ػ ػػة لتم ػ ػػؾ المف ػ ػػاىيـ والمعموم ػ ػػات الػ ػ ػواردة ف ػ ػػي تم ػ ػػؾ

فػ ػػي ضػ ػػوء مػ ػػا ورد فػ ػػي أىميػ ػػة البحػ ػػث ومقدمتػ ػػو والخمفيػ ػػة

التجارب ىي أقؿ بكثير مما ىو عميو الحاؿ في تجارب الفيزيػاء آنفػة

النظريػ ػػة والد ارسػ ػػات السػ ػػابقة واعتمػ ػػاداً عمػ ػػى نتػ ػػائج البحػ ػػث يوصػ ػػي

الػػذكر ،أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ أف تم ػػؾ التج ػػارب قػػد أج ارىػػا طػػبلب عينػػة

الباحثاف بما يمي:
974

 -1االس ػ ػ ػػتفادة م ػ ػ ػػف تقني ػ ػ ػػة المختبػ ػ ػ ػرات االفت ارض ػ ػ ػػية لتج ػ ػ ػػاوز

] [3الحافظ ،محمود عبد السبلـ محمد ( ،)2008دور مدرسي

المش ػػكبلت والعوائ ػػؽ الت ػػي تواج ػػو المدرس ػػيف وخاص ػػة ف ػػي

ومدرسات الكيمياء في مواجية التعميـ اإللكتروني اعتماد

بعػض التجػارب التػي لػػيس لمطالػب أي خبػرة سػابقة بيػػا أو
التجارب التي تنطوي عمى بعض المخاطر.
 -2قيػ ػػاـ كميػ ػػات التربيػ ػػة وكميػ ػػات المعممػ ػػيف بوضػ ػػع مقػ ػػررات
خاصػػة لطبلبيػػا تشػػجع عمػػى اسػػتخداـ تطبيقػػات الحاسػػوب
والمختب ػ ػرات االفت ارضػ ػػية فػ ػػي تػ ػػدريس الكيميػ ػػاء خصوص ػ ػاً
والعموـ عموماً.
 -3إنشػػاء موقػػع لممختب ػرات االفت ارضػػية عمػػى الشػػبكة العالميػػة
لكافة المػواد العمميػة ولمصػفوؼ الثانويػة المختمفػة بمػا يتػيح
اسػ ػػتفادة الطػ ػػبلب والمدرسػ ػػيف مػ ػػف ىػ ػػذه التقنيػ ػػة وخاصػ ػػة
الطبلب لكي يمارسوا النشاطات البلصفية.

أكاديميي لضماف جودة التحوالت النوعية مف طريقة التدريس
التقميدية إلى طريقة التدريس اإللكتروني ،جامعة الموصؿ،

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

] [4الشاعر ،عبد الرحمف إبراىيـ (1415ىػ) ،إنتاج برامج التمفزيوف
التعميمية ،المممكة العربية السعودية ،الرياض.

] [5الحذيفي ،خالد بف فيد (1415ىػ) ،االتجاىات الحديثة في
تدريس األحياء في المرحمة الثانوية ،وقائع ندوة االتجاىات الحديثة
في تدريس مادة األحياء في المرحمة الثانوية ،مكتب التربية العربي
لدوؿ الخميج العربي ،الرياض.

] [6شاىيف ،جميؿ وخولة حطاب ( ،)2005المختبر المدرسي

ب.مقترحات البحث:
يقتػ ػػرح الباحثػ ػ ػاف إج ػ ػراء المزي ػ ػػد م ػ ػػف البحػ ػػوث ف ػ ػػي مج ػ ػػاؿ
المختبرات االفتراضية ،وكما يمي:

ودوره في تدريس العموـ ،األردف ،عماف ،دار عالـ الثقافة
لمنشر والتوزيع.

] [7الشيري ،عمي بف محمد ( ،)2009أثر استخداـ المختبرات

 -1فاعمية مختبر العمػوـ االفت ارضػي فػي تنميػة التفكيػر بأنواعػو

االفتراضية في إكساب ميارات التجارب المعممية في مقرر

ولصفوؼ المرحمة اإلعدادية.
 -2أث ػ ػػر برن ػ ػػامج ت ػ ػػدريبي لمطمب ػ ػػة  /المطبق ػ ػػيف بقس ػ ػػـ الكيمي ػ ػػاء
والفيزيػػاء فػػي تنميػػة ميػػارات اسػػتخداـ المختبػػر االفت ارضػػي
وتنمية ميوليـ العممية واتجاىاتيـ نحو مينة التدريس.

األحياء لطبلب الصؼ الثالث الثانوي بمدينة جدة ،جامعة اـ
القرى ،كمية التربية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة.

] [8الراضي ،احمد بف صالح (4949ىػ) ،المعامؿ االفتراضية
نموذج مف نماذج التعميـ اإللكتروني ،ورقة عمؿ مقدمة لممتقى

.8المراجع:

التعميـ اإللكتروني األوؿ في التعميـ العاـ ،السعودية ،الرياض.

أ .المراجع العربية:

] [1الجزراوي ،بيار احمد محمود ( ،)2009فاعمية النموذجي دورة
التعمـ والشكؿ ( )7في التغيير المفاىيمي لممفاىيـ الفيزيائية
وتنمية ميارات عمميات العمـ والدافعية لمتعمـ لدى طبلب
الصؼ الرابع قسـ الفيزياء في كمية التربية( ،أطروحة دكتوراه
غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة دىوؾ.

] [2أبو عبدوف ،عديساف إبراىيـ ( ،)2002تفعيؿ دور المختبرات
العممية لتطوير تعميـ الكيمياء في المرحمة الثانوية ،جامعة
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.
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] [9البياتي ،ميند محمد ( ،)4446األبعاد العممية والتطبيقية في
التعميـ اإللكتروني ،الشبكة العربية لمتعميـ المفتوح والتعميـ عف
بعد ،األردف ،عماف.

] [10الراضي ،احمد صالح ( ،)4448أثر استخداـ تقنية المعامؿ
االفتراضية عمى تحصيؿ طبلب الصؼ الثالث الثانوي (قسـ
العموـ الطبيعية) في مقرر الكيمياء في منطقة القصيـ
التعميمية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة
الممؾ سعود ،الرياض.

] [11غازدا ،جورج وريموند كورسيني ( ،)4986نظريات التعميـ – ب .المراجع الجنبية:
دراسة مقارنة ،الجزء الثاني ،ترجمة عمي حسيف حجاج،

[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

الكويت ،مطابع الرسالة.

] [15الشبلوي ،طو محمود ( ،)4449مقارنة ثبلثة أنماط لتجارب

Education, 80, (3), 346.454-

الفرص االستكشافية في تحصيؿ طبلب الصؼ الثاني
المتوسط لمادة الكيمياء وتنمية استطبلعيـ العممي( ،رسالة
ماجستير غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة الموصؿ.

] [16الحيػػاوي ،محػػب الػػديف ( ،)4449فاعميػػة اسػػتراتيجية العصػػؼ
الػ ػػذىني فػ ػػي تنميػ ػػة التفكيػ ػػر اإلبػ ػػداعي والدافعيػ ػػة نحػ ػػو العمػ ػػؿ
المختب ػػري ل ػػدى ط ػػبلب الص ػػؼ ال ارب ػػع قس ػػـ الفيزي ػػاء( ،رس ػػالة
ماجستير غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة الموصؿ.
] [20جميوري ػػة العػ ػراؽ ،و ازرة التربي ػػة ،المديري ػػة العام ػػة لممن ػػاىج
( ،)4449الفيزيػ ػػاء لمصػ ػػؼ األوؿ المتوسػ ػػط ،لبنػ ػػاف ،المطبعػ ػػة
العربية ،ش.ـ.ؿ.
] [21جميوريػة العػراؽ  /ب ،و ازرة التربيػػة ،المديريػة العامػػة لممنػػاىج
( ،)4449مب ػ ػػادئ الكيمي ػ ػػاء لمص ػ ػػؼ األوؿ المتوس ػ ػػط ،األردف،
مطابع الدستور األردنية.

] [22عبد الكافي ،إسماعيؿ عبد الفتػاح ( ،)4444اختبػارات الػذكاء
والشخصية ،مصر ،اإلسكندرية ،مركز اإلسكندرية لمكتاب.

] [23القبػيبلت ،ارجػي عيسػى ( ،)4445أسػاليب تػدريس العمػوـ فػػي
المرحمة األساسية ومرحمة رياض األطفاؿ ،األردف ،عماف ،دار

[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): 143150.
[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.

الثقافة.
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ممحق ()1
الغراض السموكية لمادة الفيزياء
جعؿ الطالب قاد اًر عمى أف:
 -4يقيس الكتمة باستعماؿ الميزاف.
 -4يعرؼ الكيموغراـ (.)kg
 -4يحوؿ الػ  kgإلى أجزائيا ومضاعفاتيا.
 -9يستعمؿ الميزاف.
 -5يقيس كتمة المادة الصمبة وكذلؾ كتمة المادة السائمة.
 -6يحسب كثافة المادة وكثافتيا النسبية.
 -7يحسب كتمة الجسـ مع الوحدة المناسبة ليا.
 -8يذكر أىمية موضوع القوة في التطبيقات الحياتية.
 -9يعرؼ مفيوـ القوة كمتجو.
 -44يبيف بالرسـ ميارة في كيفية رسـ القوة.
 -44يعدد أنواع القوى في الطبيعة.
 -44يعرؼ وحدة قياس القوة.
 -44يعدد فوائد االحتكاؾ.
 -49يعدد مضمار االحتكاؾ.
 -45يبيف أثر القوة في األجساـ المتحركة.

974

الممحق ()2
الغراض السموكية لمادة الكيمياء
جعؿ الطالب قاد اًر عمى أف:
 -4يحدد خواص المادة وحاالتيا.
 -4يصؼ التركيب الجزيئي لمحاالت الثبلث.
 -4يوضح البناء البسيط لمذرة ومكوناتيا.
 -9يميز التغيرات الفيزيائية والكيميائية ويبيف أىميتيا.
 -5يأخذ فكرة عف الجدوؿ الدوري.
 -6يصنؼ أنواع المواد كعناصر ومركبات ومخاليط.
 -7يحدد وجود الماء في الطبيعة.
 -8يشرح دورة الماء في الطبيعة.
 -9يوضح كيفية تكوف البرد (الحالوب) والضباب والندى والصقيع واألمطار.
 -44يبيف أىمية الماء واليواء لئلنساف والكائنات الحية.
 -44يتعرؼ عمى التركيب الجزيئي لمماء وخواصو الطبيعية.
يعرؼ المحموؿ والتقطير والترشيح والتعقيـ.
ّ -44
 -44يشرح كيفية تعقيـ مياه الشرب.
 -49يتعرؼ عمى أىمية النسب الطبيعية لمكونات اليواء الجوي.
 -45يبيف أىمية الغازات النبيمة في حياتنا اليومية ويذكر استعماالتيا.
 -46يبيف تأثير دورة غاز ثنائي أوكسيد الكاربوف.
 -47يتعرؼ عمى مموثات الماء واليواء وأخطارىا عمى صحة اإلنساف.
 -48يذكر طرائؽ الوقاية مف مموثات اليواء لجعؿ البيئة خالية منيا.
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الممحق ()3
االختبار التحصيمي لمادة الكيمياء
س /4اختر الجواب الصحيح لكؿ مما يأتي:
 -4الحالة التي يكوف لممادة حجـ ثابت وشكؿ متغير ىي:
أ – الحالة الغازية.
ب -الحالة الصمبة.
ج – الحالة السائمة.
 -4إذا كنت قاد ار عمى رؤية أجزاء ذرتي الصوديوـ والحديد فكيؼ يمكنؾ اف تفرؽ بينيما:
أ – بإحصاء عدد البروتونات.
ب -بإحصاء مجموع عدد البروتونات والنيوترونات.
ج – بإحصاء عدد األغمفة التي تدور فييا اإللكترونات.
 -4عنصر عدده الذري  9وعدد الكتمي  19فاف عدد النيوترونات فيو :
أ–9
ب10 -
ج – 19
 -9تغير فيزيائي موجود بيف التغيرات اآلتية ىو:
أ – حرؽ ورقة.
ب -عجف طحيف.
ج – تحضير الطعاـ.
 -5ترتيب العناصر في الجدوؿ الدوري بشكؿ عمودي يسمى
أ – الحالة .
ب -الزمرة.
ج – الدورة.
س /4ماذا نقصد عندما نقوؿ باف عنصر معينا يتحد بعنصر آخر؟ وىؿ يختمؼ المفيوـ إذا قمنا اف العنصر المعيف يمتزج بعنصر آخر؟
س /4ما أىمية الماء في حياتنا اليومية؟
س /9اشرح دورة الماء في الطبيعة.
س /5عرؼ عممية التقطير.
س /6عدد مكونات اليواء الجوي واذكر نسبيا في الطبيعة.
س /7عمؿ ما يأتي:
 -4يستعمؿ غاز ثنائي أوكسيد الكربوف في إطفاء الحرائؽ.
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 -4وجود غاز النتروجيف في اليواء الجوي.
 -4يؤخذ الماء إلى محطة التصفية مف وسط النير وليس مف الشاطئ.
س /8امؤل الفراغات اآلتية:
 -4تنطفئ الشمعة المشتعمة داخؿ الناقوس المغمؽ بعد نفاذ غاز __________ في داخمة.
 -4تتموث كبريتات النحاس البلمائية بالموف __________ عند تعرضيا __________.
 -4عند تحميؿ الماء كيربائيا نبلحظ اف حجـ غاز الييدروجيف المتحرر ىو __________ حجـ غاز __________.
 -9مف أكثر المموثات شيوعا لممياه ىي __________ و __________ و __________.
 -5عن ػػد إمػ ػرار اليػ ػواء الج ػػوي ف ػػي محم ػػوؿ ىيدروكس ػػيد الكالس ػػيوـ ال ارئ ػػؽ نبلح ػػظ بعػ ػػد فتػ ػرة __________ وى ػػذا يػ ػػدؿ عم ػػى وج ػػود
__________ في اليواء الجوي.
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الممحق ()4
االختبار التحصيمي لمادة الفيزياء
س /4عرؼ الكيموغراـ ).(kg
س /4جسـ حجمو  0.3m3وكتمتو  180kgاحسب:
 -4كثافتو.
 -4كثافتو النسبية.
س /4كثافة الزئبؽ  13.6 g/cm3احسب كتمة كؿ مف:
 -4الزئبؽ . 10cm3
 -4الزئبؽ . 1 cm3
س /9أعطيت لؾ قنينة ممموءة بالحميب وطمب منؾ إيجاد كثافة الحميب فكيؼ تقيس كؿ مف:
 -4كتمة الحميب.
 -4حجـ الحميب.
باستعماؿ أسطوانة مدرجة وميزاف رقمي.
س /5أي مف العبارات اآلتية صحيحة واي منيا خاطئة ثـ صحح الخطأ إف وجد:
 -4كتمة الجسـ تمثؿ وزنو وال تعتمد عمى كمية المادة التي يحوييا ذلؾ الجسـ.
 -4كثافة الجسـ المتجانس ىي الكتمة لوحدة الحجـ مف الجسـ.
 -4وحدة قياس كتمة الجسـ في النظاـ الدولي لموحدات ىي . g
س /6امؤل الفراغات اآلتية بما يناسبيا:
 -4يجذب المغناطيس الحديد ،إذ يؤثر المغناطيس بػ __________ عف بعد.
 -4تخضع التفاحة الساقطة مف الشجرة بفعؿ قوة __________ ىذه القوة تؤثر __________.
 -4قوة االحتكاؾ تعمؿ عمى __________ الحركة.
 -9الحصاف الذي يسحب عربة يؤثر عمى العربة بقوة __________ .
س /7قوتاف تؤثراف في جسـ في اف واحد ومف نقطة واحدة األولى  200Nشماال والثانية  200Nجنوباً.
 -4مثميما بمخطط اتجاىي عمى وفؽ مقياس رسـ مناسب.
 -4جد مقدار القوة المحصمة.
 -4ىؿ الجسـ في حالة اتزاف؟ ولماذا؟
س /8عدد أنواع القوى في الطبيعة؟.
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VIRTUAL LABORATORY FOR EXPERIMENTS IN PHYSICS,
CHEMISTRY AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF THE
POWER OF OBSERVATION FOR MIDDLE- SCHOOL STUDENTS AND
ACHIEVEMENT KNOWLEDGE

Mahmoud Abdul Salam ALhafez
Ahmad Jawhar Mohammad Ameen
Assist. Prof. of Chemistry Teaching Methods
Assist. Prof. of Physics Teaching Methods
Faculty of Education, AL Mosel University
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.
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