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 العلىم تدريس يف االفرتاضية املعامل استخدام واقع
 مبدينة املعلمات نظر وجهة من انىيةالث باملرحلة املطىرة

 أبها
ىدفت الدراسة الحالية لمتعرف عمى واقع استخدام المعامل  _الممخص

االفتراضية في تدريس العموم المطورة بالمرحمة الثانوية من وجية نظر 
المعممات بمدينة أبيا، وقد تم تطبيق المنيج الوصفي المسحي الذي 

القوة والضعف من خالل جمع يدرس الواقع لموقوف عمى جوانب 
البيانات، وفي سبيل ذلك تم إعداد أداة الدراسة المتمثمة في استبانة 

عبارة، وقد تم تطبيق األداة  30مكونة من ثالثة محاور رئيسية شممت 
( معممة من مجتمع البحث من 16عمى عينة الدراسة التي تمثمت في )

محافظة أبيا، حيث أجابت المنتمين لممدارس التابعة لوزارة التعميم في 
%( من أفراد المجتمع األصمي لمدراسة، وذلك خالل 80عمى األداة )

ه، ولإلجابة عمى أسئمة 1437الفصل األول من العام الدراسي 
الدراسة تم تجميع البيانات وتفريغيا، ومن ثم تم استخدام بعض 
األساليب االحصائية لتفسير النتائج. وقد توصمت الدراسة إلى أن 
المعامل االفتراضية تتوافر بمدارس المرحمة الثانوية بمدينة أبيا من 

%( وىي درجة 75.933وجية نظر المعممات بسبة مئوية مقدارىا )
توفر متوسطة. وأن متطمبات استخدام المعامل االفتراضية من وجية 

%( وىي درجة متطمب 562267نظر المعممات بنسبة مئوية بمغت )
ستخدام المعامل االفتراضية في تدريس العموم متوسطة. وأن معوقات ا

بالمرحمة الثانوية بمدينة أبيا من وجية نظر المعممات بنسبة مئوية 
%( ودرجة معوق منخفضة. وبناًء عمى النتائج تم 512267بمغت )

تقديم بعض المقترحات والتوصيات التي قد تسيم في تحقيق أىداف 
 .الدراسة

الفتراضية، العموم المطورة، معامل المعامل ا :الكممات المفتاحية
 .العموم، الفصول االفتراضية، المرحمة الثانوية، معممات العموم

 . المقدمة1
يعيش العالم اليوم ثورة عممية وتكنولوجية ضخمة كان ليا      

بالغ األثر في مجاالت الحياة العصرية عامة، وفي الميدان 
العممي التربوي عمى وجو الخصوص. وحيث بات التطور 

والتكنولوجي سمة من سمات ىذا العصر، كان من الضروري 
اختيار أساليب حديثة لتحسين عممية التعميم والتعمم، وعميو كان 
دخال تغييرات  ال بد لمعممية التربوية من إعادة ىيكمية، وا 

 ].1مصاحبة ليذا التطور المتسارع ]
 تخدام الواقع ديث بات اسـر الحــات العصــدثــل مستحــي ظــوف     

االفتراضي في العممية التعميمية ضرورة حتمية البد منيا، حيث 
يتجو المجتمع التعميمي حاليًا إلى تكنولوجيا الواقع االفتراضي 
لمتغمب عمى مشكالت الواقع الحقيقي في مجال تدريس العموم. 
ومن ىنا ظيرت الحاجة إلى تفعيل واستخدام أحدث المستجدات 

توى التقنيات واالتصاالت لموصول إلى تعميم التربوية عمى مس
وتعمم فعال، واستغالل تطبيقاتيا لتطوير تدريس العموم، ومن ىذه 

 ].2التطبيقات المعامل االفتراضية ]
ويتمثل المعمل االفتراضي في عدم وجود معمل فعمي محدد      

بجدران وسقف ولكن يمكن في بعض األحيان االستعانة بمختبر 
حويرات مناسبة لزيادة فعاليتو. فمع وجود اإلمكانيات تقميدي مع ت

التكنولوجية لممعامل االفتراضية الستجابة وتمبية احتياجات 
المتعمم بأسرع وقت وجيد أقل بكثير من مقارنة بيا فإن الكثير 
من األساليب واألدوات المستخدمة في المعمل التقميدي لم تعد 

مل االفتراضية لتعزيز تفي بحاجة المتعممين. كما تسعى المعا
التعمم المستمر مدي الحياة ومساعدة المؤسسات التربوية إلزالة 
تاحة فرصة تعمم واقعي قادرة  العزلة التقميدية لحجرة الدراسة وا 
عمي جذب الطالب ذوي المستويات التحصيمية المتنوعة وتوسيع 
مداىا، كما أن بعض المواقف التعميمية يتعذر فييا استخدام 

ت الحسية المباشرة نظرًا لخطورتيا أو ندرتيا أو كمفتيا أو الخبرا
بعدىا المكاني أو الزماني حيث تبرز الحاجة لبيئات التعمم 

[. 3االفتراضية كالبديل األكثر فاعمية في ىذه الحالة البياتي ]
البيانات عن أي ظاىرة كما يتيح المعمل االفتراضي تمثيل 

يمكن المستخدم من التحكم تخيميا بيسر وسيولة، و  بصورة يمكن
في متغيرات التجربة ومتابعة النتائج، كما يوفر تغذية راجعة 
فورية لممتعممين عن أنشطتيم وأفعاليم التي يقومون بيا، ويتيح 
تفاعل المتعممين مع بعضيم داخل بيئة التعمم االفتراضي، 
وأىميا العمل في بيئة آمنة بدون خطورة أو ىدر لموارد مادية 

[4.[ 
وتعد مواد العموم من أىم المواد التي تحتاج في شرحيا      

وتفسيرىا لممعمل، ولكن المعامل الحقيقية يكتنفيا العديد من 
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المعوقات والصعوبات التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة 
منيا، تتمثل في كثرة أعداد الطالب وعدم توفر األجيزة والمواد 

 ].6المناسب ] الكافية لممارسة التجارب بالشكل
وعميو تعتبر معامل العموم أحد المجاالت الرائدة في األخذ     

بتكنولوجيا الواقع االفتراضي وتطويعيا لمتغمب عمى مشكالت 
الواقع التعميمي في مجال تدريسيا. حيث أن الطرق التقميدية 
لممعامل المدرسية لم تعد فعالة وال عممية في ظل تكدس أعداد 

 .داخل حجرات الدراسة كبيرة من الطالب
ويمثل المعمل االفتراضي قمة ما أنتجتو التقنية الحديثة في      

مجال تطوير تدريس العموم بجميع مراحمو، فمقارنة بالوسائل 
التعميمية األخرى تتميز المعامل االفتراضية بمعالجة الكثير من 
المشاكل، كاستخدام نظام المحاكاة في عرض المادة العممية 

اة الظواىر العالمية والتجارب الخطرة والتجارب التي لمحاك
تحتاج إلى أجيزة معقدة، كما تمكن الطالب من إيجاد الحمول 
ألي مشكمة تواجيو والتغمب عمى العديد من الصعوبات بل 

 ].527وتقديميا في شكل مثالي يحاكي الواقع ]
وتيدف المعامل االفتراضية إلى رفع مستوى المعامل      
دية واستثمارىا في تدريس العموم، فيي تتميز بقدرة تقنية التقمي

عالية عمى نقل الصور المتحركة ونقل صوت المعمم لمطالب 
والعكس باستخدام أجيزة الصوتيات كما أن األجيزة مقسمو في 
ىذه المعامل إلى مجموعات بحيث تعمل كل مجموعة مستقمة 

فيما عن األخرى وتكمن عناصر كل مجموعة من المشاركة 
بينيم، كما تتميز ىذه المعامل بإمكانية إرسال رسائل إلكترونية 
بواسطة البريد اإللكتروني كما تتميز بخاصية حفظ آخر 
 العمميات والتجارب التي قام بيا المتعمم وبالتالي تكون مرجعاً 

 ].8لممعمم لمعرفة ما أنجزه المتعمم داخل المعمل ]
اضية في تدريس العموم مع ويتفق استخدام المعامل االفتر      

الدعوات العالمية لتوظيف تكنولوجيا التعميم في تعميم الطمبة لما 
[. 9تتمتع بو من خصائص ومميزات تؤىميا لذلك  الحازمي ]

[ في ورقة عمل قدميا في ممتقى التعميم 10وقد ذكر الراضي ]
 األول في التعميم العام أنو "يمكن اعتبار مواد العموماإللكتروني 

من أكثر المواد الدراسية ارتباطا بالتقنية سوآءا معرفيا أو من 
حيث دمج التقنية في التعميم ليتمكن الطالب من دراسة الكثير 
من الظواىر العممية أو التجارب العممية التي يتعذر دراستيا 
معمميًا نظرًا لخطورتيا أو الرتفاع تكمفتيا المادية أو لعدم توفر 

الزمة إلجرائيا". من ىنا اىتمت الدراسة المواد واألدوات ال
الحالية بمعرفة واقع استخدام المعامل االفتراضية في تدريس 

  العموم المطورة بالمرحمة الثانوية من وجية نظر المعممات 
 .بمدينة أبيا

 واسئمتها دراسةمشكمة ال. 2
نتيجة لمتطورات المستجدة في مجال تقنية االتصاالت       

، تغيرت النظرة الحديثة لمعممية التدريسية بشكل وتعميم العموم
عام، وفي تدريس العموم عمى وجو الخصوص، فالتربية 
بمفيوميا الشامل لم تعد تقتصر عمى ما يمقيو المعمم عمى طالبو 
ضمن اإلطار التقميدي لمتعميم والذي يعتمد عمى التمقين 
وينحصر داخل الفصول الدراسية. لذا كان من الضروري أن 

متد التربية إلى ما ىو أوسع من ذلك بحيث تستفيد من منجزات ت
العصر التكنولوجي وتسخرىا لخدمتيا، وتعمل عمى تنويع الطرق 
واالستراتيجيات المؤثرة عمى الطالب وتجدد البيئة التعميمية من 
حولو، ومن ىذه البيئات ما يعرف بالمعامل االفتراضية التي 

الميمة المعتمدة عمى برامج أصبحت إحدى التقنيات التربوية 
الحاسب اآللي، والتي تقدم تجسيدًا لمتجارب والظواىر الطبيعية 
بشكل افتراضي، ويتم التفاعل بينيا وبين المستخدم كنموذج 
عممي يحاكي واقعًا أو نظرية عممية يمكن استخداميا كجزء من 

 ].11الخطة المرسومة لتدريس العموم ]
التجارب العالمية لمجامعات ومراكز وقد أثبتت العديد من       

البحوث العممية أىمية المعامل االفتراضية في تحسين التعمم، 
كما أكدت المؤسسات األكاديمية البحثية ومؤسسات التدريب 
الميني الصناعية أن المعامل االفتراضية ليا مردود عممي وتقني 

ا [. كم3يساىم في رفع مستوى المتعممين والخريجين البياتي ]
اىتمت الكثير من البحوث والدراسات بأىمية المعامل االفتراضية 

[ البمطان 12وفعالية تطبيقيا في تدريس العموم، كدراسة حسين ]
[، حيث أكدت نتائج ىذه الدراسات أن تدريس 14] [ عمر13]

ىذه المواد يتم بطريقة نظرية بعيدة إلى حد كبير عن التجريب، 
لمختبرات في تدريس مواد كما أشارت إلى ضعف استخدام ا

العموم، كما أكدت عمى أىمية استخدام المعامل االفتراضية في 
محاكاة المعامل التقميدية ومساعدة الطمبة عمى ممارسة األنشطة 

 .المعممية بكل راحو وأمان
وفي ضوء ما سبق ومن خالل ما أشارت إليو الدراسات        

التعرف عمى واقع السابقة، تحدد مشكمة الدراسة في محاولة 
استخدام المعامل االفتراضية في تدريس العموم المطورة بالمرحمة 
الثانوية من وجية نظر المعممات بمدينة أبيا. ويمكن تمخيص 

ما واقع استخدام  :مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي
 ي تدريس العموم المطورة بالمرحمة الثانوية ـة فــراضيــل االفتـــالمعام
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وينبثق من ىذا السؤال  ن وجية نظر المعممات بمدينة أبيا؟م
 :األسئمة الفرعية التالية

ما مدى توافر المعامل االفتراضية بمدارس المرحمة الثانوية  -1
 بمدينة أبيا من وجية نظر المعممات؟

ما متطمبات استخدام المعامل االفتراضية في تدريس العموم  -2
 وجية نظر المعممات؟بالمرحمة الثانوية بأبيا من 

ما معوقات استخدام المعامل االفتراضية في تدريس العموم  -3
 بالمرحمة الثانوية بأبيا من وجية نظر المعممات؟

 أهداف الدراسةب. 
 :تيدف الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف التالية      

معرفة مدى توافر المعامل االفتراضية بمدارس المرحمة  -1
 .وجية نظر المعممات بأبيا الثانوية من

التعرف عمى متطمبات استخدام المعامل االفتراضية في  -2
 .تدريس العموم بالمرحمة الثانوية من وجية نظر المعممات بأبيا

التعرف عمى معوقات استخدام المعامل االفتراضية في  -3
 .تدريس العموم بالمرحمة الثانوية من وجية نظر المعممات بأبيا

 الدراسةأهمية ج. 
 :تكمن أىمية الدراسة فيما يمي      

تفيد متخذي القرار بضرورة األخذ بتقنية المختبرات االفتراضية  -
 .في تدريس العموم المطورة بالتعميم العام

الوقوف عمى المعوقات والصعوبات التي تواجو معممات  -
 .العموم عند استخدام المعامل االفتراضية

ة التعميم عمى مميزات المعامل تعريف المسؤولين بوزار  -
 .االفتراضية وأىمية استخداميا في تدريس العموم المطورة

تزويد التربويين بأسس إنتاج المعامل االفتراضية كبيئة تفاعمية  -
 .تحاكي المعامل الحقيقية

 الدراسةحدود د. 
 :تتمثل حدود البحث فيما يمي      

ام المعامل الحدود الموضوعية: التعرف عمى واقع استخد
االفتراضية في تدريس العموم المطورة بالمرحمة الثانوية من وجية 

 نظر المعممات بمدينة أبيا
الحدود البشرية: طبقت الدراسة عمى عينة من معممات العموم 

 .المطورة في المرحمة الثانوية بمدينة أبيا
الحدود الزمنية: اقتصر تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي األول 

 .ه1437/1438لعام الدراسي من ا
الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة عمى المدارس الثانوية )بنات( 

 .ه1437/1438لمعام الدراسي 

 لدراسةمصطمحات اه. 
[ بأنو" عبارة 15يعرفو وودفيمد وآخرون ] :المعامل االفتراضية

عن بيئة منفتحة يتم من خالليا محاكاة مختبر العموم الحقيقي 
ط الجانب النظري بالجانب العممي، ويتم من خاللو والقيام برب

تدريس ميارات التفكير، ويكون لدى الطالب مطمق الحرية في 
اتخاذ القرارات بأنفسيم دون أن يترتب عمى ىذا القرار أي أثار 

 ". سمبية
بأنيا: بيئة تعمم افتراضية توفرىا  [16وتعرفيا رضا ]     

ين الحرية في تصميم برمجيات الحاسب اآللي تتيح لممتعمم
التجارب واختيار أدواتيا وابتكار إجراءاتيا حتى يتوصموا إلى 

 .النتائج بأنفسيم
وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا: إحدى تطبيقات التعمم      

التي استخداميا معممي العموم من أجل تطبيق اإللكتروني 
يم العام الميارات المعممية المتضمنة بوحدة من كتاب العموم لمتعم

وعرضيا في شكل صور أو رسوم متحركة أو فالشات مع 
مؤثرات صوتية وحركية وذلك من خالل برامج الحاسوب 
التطبيقية المناسبة، بيدف مساعدة الطالب في اكتساب 

 .الميارات المعممية المطموبة
ىي إحدى السالسل التعميمية والتي  :مقررات العموم المطورة

 Mc Graw Hill ألمريكية لمتربيةأعدتيا شركة ماكجروىل ا

Education حيث وفرت المناىج التعميمية في العموم بالتعاون ،
مع شركة العبيكان لألبحاث والتطوير بحيث يتم ترجمتيا 
وموائمتيا لتصبح مناسبة لمبيئة التعميمية المحمية. وتشمل ىذه 
المناىج جميع الخبرات: من كتب مقررة ودليل أنشطة لمطالب 

ة بأىداف المنيج، وأدلة المعممين، وما يستخدمونو من مرتبط
 ].17طرائق تدريس وتقنيات تعميم، وأساليب تقويم تعمم الطالب ]

  اإلطار النظري. 3
 :المبحث األول: المعامل االفتراضية

تعد معامل العموم االفتراضية من التطورات التي القت       
أحد ثمار دمج التقنية  ترحيبا كبيرا عمى الساحة التربوية، وتمثل

في تعمم العموم واحد إفرازات التوسع في استخدام تقنية 
المعمومات واالتصاالت، نظرا لتوفيرىا بيئات تعميم وتعمم 

[. وتحاكي معامل العموم االفتراضية 10] افتراضية الراضي
المعامل التقميدية في نواحي كثيرة، بل وتتميز بالعديد من 

ن مستوى المعامل المعتادة. وتساعد المميزات التي ترفع م
المعامل االفتراضية الطالب عمى اكتساب العديد من الخبرات 

 ].6المعممية وتسمح ليم بأن يدرسوا في األوقات التي تالئميم ]
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 :أواًل: مفيوم المعامل االفتراضية
ىناك العديد من الكتابات التي تناولت مفيوم المعمل       

[ بأنو: بيئة تعميم 2أشار إليو زيتون ]االفتراضي ومن ذلك ما 
وتعمم افتراضية تستيدف تنمية العمل المخبري لدى الطالب 
وتقع ىذه البيئة عمي أحد المواقع في شبكة االنترنت ويضم 
الموقع عادة صفحة رئيسية ليا عدد من الروابط أو األيقونات 

، أما )األدوات( المتعمقة باألنشطة المخبرية وانجازاتيا وتقويميا
[ فتري أنيا بيئات تعميم وتعمم إلكترونية 18عبد العزيز ]

افتراضية يتم من خالليا محاكاة مختبرات العموم الحقيقية وذلك 
بتطبيق التجارب العممية بشكل افتراضي وتكون متاحة 
لالستخدام من خالل قرص مدمج أو موقع عمي شبكة االنترنت. 

تمفة تقوم بتشبيو التجارب [ بأنيا: برامج مخ3ويعرفيا البياتي ]
عمى الحاسوب معتمدة عمى خوارزميات مبنية عمى حسابات 
معينة وعند العمل عمى ىذه البرامج تعرض شاشة الحاسوب 
صورا ورسومات مختمفة تعبر عن التجربة المراد إجراؤىا 
وتنفيذىا بشكل يساعد الطالب أو الباحث عمي إجراء التجربة 

 .منيا وفيميا والحصول عمى نتائج
 .ثانيًا: أىداف استخدام المعامل االفتراضية في تدريس العموم

تتعدد وتتنوع األىداف الستخدام المعامل االفتراضية في         
 ]:6تدريس العموم ومن أىم تمك األىداف ما يمي الشيري ]

 :بالنسبة لممعمم •
في عممية اإللكتروني التدريب عمى كيفية توظيف التعميم  1.
 .مالتعم
التدريب عمى العديد من البرمجيات التعميمية وكيفية  2.

 .توظيفيا
 .التدريب عمى أسموب حل المشاكل .3
التدريب عمى كيفية تبسيط العموم وتقديميا بطريقة مثيرة  .4

 .ومشوقة
 .التدريب عمى ترجمة المفاىيم العممية إلى واقع يدركو المتعمم .5
 :بالنسبة لمطالب •
طالب ومساعدتيم عمى التعامل مع البرمجيات االرتقاء بال .1

 .التعميمية
 .إبعاد الممل الذي يورثو النمط الواحد من التعميم .2
 .جعل عممية التعمم متعة لمطالب .3
 .مساعدة الطالب المتفوقين دراسيا عمى تنمية قدراتيم العقمية .4
   مساعدة الطالب ضعاف التحصيل ومعالجة نقاط  .5

 ].1الضعف ]

[ أن أىم أىداف استخدام المعامل 9ويضيف الحازمي ]     
االفتراضية ىي أن يشعر الطالب بالراحة واالسترخاء أثناء القيام 
بتنفيذ النشاطات المعممية االفتراضية وان يكون الطالب أكثر 
قدرة عمى تصميم وتجميع أجزاء التجارب بأنفسيم لمحصول عمى 

ى تحسين إجراءات نتائج تجريبية ذات معنى باإلضافة إل
السالمة إثناء األداء المعممي مما يتيح القيام بتجارب خطرة ال 
يستطيع الطالب القيام بيا في المعامل التقميدية وكذلك تكوين 
اتجاىات ايجابية لدي الطمبة حول دراسة العموم مما يساعد عمي 
مزيد من االىتمام بدراسة المفاىيم العممية وتنمية قدرة الطالب 

التفكير االستنتاجي من خالل عمل الفرضيات واختبارىا عمي 
تجريبيا عبر بيئات غير حقيقية وكذلك تدريبيم عمي جمع 

 .البيانات وتحمييا وتفسيرىا
 :ثالثًا: أنواع المعامل االفتراضية

يتوفر في بيئة التعمم االفتراضية نوعان من المعامل       
 :االفتراضية ىما

 :معامل المحاكاة -أ
وىي عبارة عن معامل افتراضية تحاكي المعامل الحقيقية      

حيث يتم إجراء التجارب في بيئة افتراضية عن طريق استخدام 
تقنية الواقع االفتراضي ويمكن محاكاة األجيزة المعممية عن 
طريق البرامج التي ال تعتمد عمى نوع نظام التشغيل أو 

لغة الجافا الحاسبات المرتبطة بالشبكة كما ىو الحال في 
 .ومثيالتيا

 :المعامل الحقيقية المستخدمة عن بعد -ب
حيث يمكن لممتعمم االتصال بالمعمل الحقيقي من المنزل       

باستخدام التحكم ونظم التواجد االفتراضي عن بعد لتنفيذ التجربة 
ومشاىدة ما يحدث بالصوت والصورة كما تظير نتائج التجربة 

ويمكن تحميميا وتخزينيا وكال عمى الحاسب اآللي المتصل 
النوعين السابقين تزود الطالب والمعمم والمتدرب بوسائل لمتعاون 

 ].19تمكن من التغمب عمى عقبات التواصل البيئية والجغرافية ]
   [ المعامل االفتراضية إلى20كما يصنف السكجي ]       

 :ىي ثالثة أنواع
ضرورة وجود وتتطمب  :المعامل االفتراضية المتزامنة -1

المتعممين والمعمم في نفس الوقت داخل المعمل المدرسي حتى 
تتوافر عممية التفاعل المباشر بينيم كأن يتبادل االثنان الحوار 
من خال المحادثة أو تمقي الدروس من خالل المعامل 
االفتراضية ويعرف أيضا بأنو تعمم إلكتروني يجتمع فيو المعمم 

 م اتصال متزامن بالنص أو ـم بينيــد ليتــاحي آن و ــن فمميع المتعــم
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 ". الصوت أو الفيديو " التواصل المتزامن عبر الشبكات
ومن إيجابيات ىذا النوع من التعمم أن الطالب يستطيع      

الحصول من المعمم عمي التغذية الراجعة المباشرة في الوقت 
ق نفسو من خالل إشراف وتوجيو المعمم بالتالي يمكن إن نطم

عمييا مسمي المعامل االفتراضية أو المعامل التخيمية أو 
 .المعامل اإللكترونية المتزامنة

ال يتطمب ىذا النوع  :المعامل االفتراضية غير المتزامنة -2
ضرورة وجود المعمم والمتعمم في نفس وقت التعمم داخل المعمل 
المدرسي، فالمتعمم يستطيع التفاعل مع المحتوي التعميمي 

، كأن يرسل رسالة إلى اإللكترونيفاعل من خالل البريد والت
المعمم يستفسر فييا عن شيء ما ثم يجيب عميو المعمم في وقت 
الحق، ويتم تطبيق ىذا النوع من خالل تقنيات التعمم 

وأشرطة الفيديو والمنتديات اإللكتروني ، مثل البريد اإللكتروني
 .لشبكةوالموقع المتاح لممعمل االفتراضي عبر ا

وتتميز ىذه المعامل بأنيا يمكن المعمم من وضع مصادر       
مع خطة تدريس وتقويم عمى الموقع التعميمي ثم يدخل الطالب 
لمموقع في أي وقت ويتبع إرشادات المعمم في إتمام التعمم دون 
أن يكون ىنالك اتصال متزامن مع المعمم، كما أنو يمكن المتعمم 

والرجوع إلييا إلكترونيا كمما احتاج إلى  من إعادة دراسة المادة
أو اإللكتروني ذلك بالتالي يمكن أن نطمق عمييا مسمي المعمل 

 .المعامل اإللكترونية الغير متزامنة
ىو التعمم الذي يستخدم فيو  :المعامل االفتراضية المدمجة -3

وسائل اتصال متصمة معا لتعمم مادة معينو وقد تتضمن ىذه 
من اإللقاء المباشر في قاعة المحاضرات  الوسائل مزيجا

والتواصل عبر االنترنت والتعمم الذاتي بالتالي يمكن أن نطمق 
 ].11عمييا مسمي المعمل االفتراضي المتمازج ]
 :رابعًا: دور المعمم في المعامل االفتراضية

يتمثل دور المعمم في المعامل االفتراضية كموجو ومرشد،       
ي المعامل المدرسية التقميدية، حيث أنو البد بعكس دور المعمم ف

أن يتوخى الحذر من تأكيد رأيو أو الجزم بو بدون أن تكون لديو 
المبررات الكافية لذلك وعمي مديره في العمل أن يعمم وليس أن 
يحاضر وأن يرشد ال أن يخبر وأن تتمثل أسمي أىدافو في قيادة 

فأن استخدام المعمل  تالميذه لمتحري والسعي وراء الحقيقة ولذا
االفتراضي في الفصل المدرسي يتطمب نوع جديد من معرفة 
المحتوي التعميمي يركز بشكل أكبر عمي الطالب أكثر مما ىو 
موجود في التعميم المباشر التقميدي. كذلك يكمن الفرق الرئيسي 
بين بيئة تعمم المعمل المدرسي وبيئة تعمم المعمل االفتراضي في 

كان أو الحيز الدراسي، ففي األولي نجد أن عممية استخدام الم
التعميم مقيده بالجداول الزمنية وبأوقات المعمم والطالب داخل 
حجرة المعمل المدرسي لمدة زمنية محدده بينما في الثانية نجد 
انو ال توجد مثل ىذه القيود فعممية التعميم تتم في أماكن متعددة 

 ].21ي أي موعد ]من الممكن خارج أسوار المدرسة وف
ويقوم المعمم بدوره في المعمل االفتراضي من خالل ثالث      

 :مراحل، وىي
التقديم: ويتم فيو قيام المستخدم لممعمل االفتراضي بإجراء  -1

وخطوات تتضمن إدخال البيانات والفروض عن طريق وحدات 
 .اإلدخال في الحاسب اآللي

اإلجراءات إلى سموك، التطبيق: ويتم فييا ترجمة الخطوات و  -2
 .أي قبول فروض المستخدم وتحويميا إلى معمومات

التخزين: بعد تحول الفروض إلى معمومات يقوم المستخدم  -3
 .بتخزين ىذه المعمومات لمرجوع إلييا عند الحاجة

 :خامسًا: استراتيجيات التدريس في المعامل االفتراضية
ستراتيجيات يمكن أن يستخدم في المعمل االفتراضي ا     

      التعميم والتعمم المستخدمة في المعمل المدرسي المعتاد 
 :عمى النحو التالي

 .استراتيجية لعب األدوار •
 .استراتيجية المحاكاة اإللكترونية •
 .استراتيجية العروض التقديمية اإللكترونية •
 .استراتيجية الممارسة والتطبيق •
 .الرحالت العممية اإللكترونية •
التعمم التعاوني  ،جية مناقشات المجموعات الصغيرةاستراتي •

 .والتشاركي
 .استراتيجية األلعاب التعميمية اإللكترونية •
 .استراتيجية التعمم البحثي " التعمم الفردي •
 .استراتيجية العروض العممية اإللكترونية •

 :[ عدد من االستراتيجيات إلى ما سبق22ويضيف الجوير ]
 .ة حل المشكالتاستراتيجي •
 (.استراتيجية التعميم المتمازي )المدمج •
 .استراتيجية النمذجة اإللكترونية •
 .اإللكترونياستراتيجية التعميم المبرمج  •
 .استراتيجية التجارب العممية باستخدام المختبر الجاف •
 .استراتيجية الحقائب التعميمية اإللكترونية •

 :ل االفتراضية: مزايا استخدام المعامسادساً 
 لقد أحدثت المعامل االفتراضية طفرة كبيرة في أسموب التعمم     
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العممي والتطبيقي، وبالتالي نجد أن المعامل االفتراضية أضافت 
  :مزايا جديدة لممعامل التقميدية، منيا

عدم التقيد بعدد الطمبة الذين يقومون بأداء التجربة في نفس  -1
تصال كافية لنقل البيانات الوقت مادامت سعة قناة اال

وباستطاعة برنامج التمثيل المتواجد في المزود لخدمات جميع 
 .الطمبة

إلغاء حاجز الزمان والمكان، حيث يمكن لممستخدمين  -2
 .اختيار التوقيت المناسب لتنفيذ التجارب

إمكانية إعادة التجربة بسيولة مما يساعد بعض الطمبة ذو  -3
يف عمى القيام بتكرارىا مرات عديدة المستوي التحصيمي الضع

 .لحين إتقانيا وفيميا بشكل جيد
إمكانية إعادة تشكيل مجاميع الطمبة الذين يقومون بالتجربة  -4

بسيولة لزيادة الترابط والتعاون بين المتعممين وترسيخ مفيوم 
 .العمل كفريق، بيدف تنمية التكييف في العمل المستقبمي

 .يل فيم كثير من الظواىر العمميةتوفير وسائل عديدة تس -5
القدرة عمى استخدام الوسائل التي ال يسيل تواجدىا في  -6

المعامل التقميدية وعميو فأنيا تمكن من الوصول إلى نتائج ليس 
 ] 3] .بالسيل التوصل إلييا من خالل المعامل التقميدية

تساىم في التخفيف من الميزانية الضخمة الالزمة لتأسيس  -7
 .امل التقميديةالمع
تتميز برامجيا بسيولة التعامل، باإلضافة ألنيا تتيح خبرات  -8

 .ممتعة وشيقة
الدقة واالنضباط وقمة فرص األخطاء البشرية، خاصة في  -9

 .العمميات اإلحصائية الخاصة بالتجارب
تسمح تمك المعامل باستخدام قاعدة بيانات أوسع وبشكل  -10

 .أكثر تفصيال
ويمكن أن تصل إلى عدد أكبر من المتعممين،  غير مكمفة -11

ويمكن لممدارس التي يصعب عمييا توفير معامل حقيقية لطالبيا 
 ].23من خالل االستعانة بيذا البرنامج ]

[ العديد من المزايا التي تميز 24كما يضيف شباط ]       
 :المعامل االفتراضية، ومن أىميا

قية في معظم سد النقص في تجييزات المعامل الحقي -
 .المدارس

إمكانية إجراء التجارب المعممية التي يصعب تنفيذىا في  -
المعامل الحقيقة بسبب خطورتيا عمى المتعمم مثل التجارب 

 .النووية أو الكيمائية أو غيرىا
 النسبة لممتعمم وذلك بشكل يثير تفكيره ـة بــميميـف تعــواقـم مـــتقدي -

تقدمة والتي ال تتمتع بيا الوسائط ويستخدم إمكانات الحاسب الم
 .األخرى

تسمح لممتعمم بارتكاب أخطاء ال تكون نتائجيا خطرة أو سيئة  -
 .عمى المتعمم أو المؤسسة التعميمية

يضم المعمل االفتراضي برامج محاكاة جيدة تقدم سمسمة من  -
التي تتيح لو الفرصة لممشاركة األحداث الواضحة لممتعمم و 

جارب المحاكاة وتقدم لممتعمم العديد من يجابية في تاإل
 .االختيارات التي تناسبو

إمكانية العرض المرئي لمبيانات التي ال يمكن عرضيا من  -
خالل التجارب الحقيقية مع االستعانة بالصوت والصور والرسوم 

 .الثابتة والمتحركة
إمكانية تغطية كل أفكار المقرر الدراسي بتجارب عممية  -

ا يصعب تحقيقو من خالل المعمل الحقيقي نتيجة تفاعمية وىذ
 .لمحدودية اإلمكانات والمكان والوقت المتاح لمعممي

 .التزامن بين شرح األفكار النظرية والتطبيق العممي -
تنمي مبدأ التعمم الذاتي والتعمم بالممارسة لدي الطالب حيث  -

تمكنو من تصميم وتنفيذ ما يشاء من التجارب بنفسو وبذلك 
خرج عن إطار السمبية في التمقي إلى االيجابية في المشاركة ي

 .والتنفيذ
إمكانية التفاعل والتعاون مع آخرين في إجراء نفس التجربة  -

 .من بعد
إمكانية توثيق نتائج التجارب إلكترونيا بيدف تحميميا أو  -

 .معالجتيا أو مشاركتيا مع اآلخرين
المنزلية المعممية في يمكن الطالب من انجاز بعض الواجبات  -

 .منازليم
تنمي الفكر اإلبداعي وتوسيع الخيال العممي لدي الطالب  -

حيث تمكنو من تصميم تجارب غير موجودة بالمنيج الدراسي 
 .وأخري تفوق مستوى مرحمتو الدراسية بمراحل كبيرة

تنمي اتجاىات حب البحث واالطالع لدي الطالب حيث توفر  -
رب الجاىزة يمكنو االطالع عمييا وكذلك لو عدد كبير من التجا

عدد كبير من األدوات التي تساعده في تنفيذ أي تجربة يود 
 .التحقق منيا

إمكانية تسريع أو إبطاء التجارب والظواىر العممية المختمفة  -
 .لمتمكن من متابعتيا ومالحظة نتائجيا

تمكن الطالب من تحديد األخطاء التي وقع فييا وقت  -
وذلك يستغرق وقتا أقل من وقت التجارب المباشرة مما  المحاكاة

 ].7يسمح الحصول عمى مزيد من التدريب ]
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 :سابعًا: عيوب المعامل االفتراضية
تجدر اإلشارة إلى أنو ال يوجد نظام تعميمي متكامل،         

وأي منيج تعميمي متكامل قائم عمي الحاسب اآللي البد لو وأن 
وعناصر الممس المتوفرة بالمعامل يضحي بالعناصر الحركية 

التقميدية، باإلضافة إلى بعض الفرض التعميمية فمن يشعر 
الطالب بطعم وال رائحة المواد التجريبية وغيرىا. وفي ىذا 

 : [ أىم عيوب المعامل االفتراضية25الصدد يذكر حسن ]
قد تضيع الفرصة عمى المستخدمين في تعمميم لكيفية  -1

 .عمميةتنصيب المعدات الم
قد تكون ىذه المعامل مربكة إلى حد كبير بالنسبة لمطالب  -2

ممن ليس ليم دراية باستخدامات الحاسب اآللي والذين ال 
 .يشعرون بارتياح تجاه تصفح البرنامج

قد يقضي المعمم وقتا طويال في مساعدة الطالب من خالل  -3
صة اإلجابة عمى ما يثيرونو من أسئمة تتعمق بمسائل فنية خا

 .بالحاسب اآللي
صعوبة تصور معامل البصريات الحقيقية نتيجة االفتقار  -4

إلى العنصر الممموس الذي قد يؤثر عمى فيم النظرية نظرا ألن 
بعض المتعممين يتعممون األشياء عمى نحو أفضل فقط إذا ما 
كان ليم اتصال مباشر بيا وىذا احتمال ضعيف جدا توفيره في 

 .جميع معامل المدارس
 .قد تسبب أخطاء ومشاكل فنية خاصة بالحاسب اآللي -5

[ عددًا من المعوقات المرتبطة 2كما يضيف زيتون ]      
 :بالمعامل االفتراضية، منيا

نقص التفاعل الحقيقي مع األجيزة واألدوات والمواد والمعمم  -1
 .والزمالء

تتطمب أجيزة كمبيوتر ومعدات ذات مواصفات خاصة وذلك  -2
 .الظواىر المعقدة بشكل واضح لتمثيل

نتاجيا إلى فريق عمل متخصص من  -3 يحتاج تصميميا وا 
المبرمجين والمعممين وخبراء المناىج وخبراء في المادة الدراسية 
وعمماء النفس وغيرىم وىو ما قد يتوافر في بعض المؤسسات 

 .التعميمية
ندرة المعامل االفتراضية التي تعتمد المغة العربية في  -4

 .التعامل معيا
 :ثامنًا: الفرق بين المعمل االفتراضي وبين المعمل التقميدي

ال يختمف المعمل االفتراضي عن المعمل التقميدي من       
حيث األىداف والمحتوي، حيث تيدف المعامل االفتراضية 
بالدرجة األولى إلى رفع مستوى المعامل التقميدية واستثمارىا في 

لمعمل االفتراضي بديل جيدا لممعامل تدريس العموم. ويعد ا
المدرسية المعتادة وما يحدث فييا من عمميات وتفاعالت 
واستراتيجيات تتعمق بعممية التعمم والتعميم، فالمعمل االفتراضي 
لو وظائف المعمل المدرسي نفسيا إال أن إمكانية التفاعل فيو 
بين المعمم والطالب وبين الطالب مع بعضيم البعض ربما 

فوق عمى المعمل المعتاد، وذلك لتعدد وسائل التفاعل تت
واالتصال كالبريد إلكتروني، محادثو، حمقات نقاش، المحاضرة، 
الدرس العممي " تكميفات، الممفات المشتركة لمتبادل بين المعمم 

 ].26والطالب بعضيم البعض، التغذية الراجعة... الخ( ]
ية والمعامل المدرسية وتكتسب كاًل من المعامل االفتراض        

 مجموعة من الخصائص التي تميز كل نوع منيا والتي تتمثل
 فيما يمي:

طبيعة التكوين والبناء والتي ينتج عنيا االختالفات الجوىرية  -1
 .األساسية طبقا لطبيعة كل نوع منيا

المعمل االفتراضي ليس كالمعمل المدرسي فمن الممكن  -2
نما في الغالب نجد أن المعمل اكتساب خبرة اجتماعية منو بي

االفتراضي يشجع عمى الخبرة االستكشافية حيث أن استخدامو 
يعد خبرة فردية تفاعمية فعند دخول المتعمم لمواقع الويب 
لموضوع معين ويتعامل معو يكون موجيا لألىداف المراد 

 .تحقيقيا
انفصال الخدمات في المعمل المدرسي عن خدمات مصادر  -3

مم كالمكتبة أو األرشيف أما المعمل االفتراضي تعد مراكز التع
 .كافة ىذه الخدمات متقاربة بدرجة كبيرة بمجرد النقر عمييا

المعامل االفتراضية تستخدم األدوات المالئمة لمشبكة حتى  -4
تخمق الواقع االفتراضي الخاص بيا لتحقيق أىدافيا حيث نقل 

يخمق أي صعوبة المعمومات من بيئة واقعية لي افتراضية لن 
فالمعمل االفتراضي والمدرسي يضم المعمومات ذاتيا وسواء 
أكان المحتوي مصمما ليكون عمى اإلنترنت أو في الواقع المادي 
فإن المظير المرئي لممعمل االفتراضي يحاول أن يشبو بقدر 
اإلمكان المكان الواقعي حتى يتكامل معو وينقل صورة تتفق مع 

 [5]. الواقع الممثل لو
ومن أبرز ما يميز المعامل االفتراضية عن المعامل        

 :المدرسية
مرونة استخدام الطالب ليا وتطبيق األنشطة المختبرية في  -1

  .أي وقت وفي أي مكان وبأي سرعة
  .تقميل وقت التعمم الذي يقضيو الطالب في المختبر المعتاد -2
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عن أدائيم تقديم التغذية الراجعة المناسبة لممتعممين  -3
 .المختبري بالسرعة والكيفية المناسبة

ثارة بالنسبة لمطالب -4  .جعل العمل المختبري أكثر متعة وا 
تكمفتيا المادية قد تكون أقل من التكمفة المادية لممختبرات  -5

المعتادة فيي ال تتطمب أنشاء بنية تحتية مكمفة )مباني، 
 (.وتجييزات.... الخ

 ].2ة إنجاز الطالب وتوجييو ]إمكانية وسيولة متابع -6
[ أن اإلشكال المتطورة لممعامل 3كما يضيف البياتي ]      

االفتراضية تسمح بإجراء تجارب في بيئة قريبة جدا من 
المختبرات الحقيقية، حيث تمكن الطالب من القيام بجولة في 
أنحاء المعمل االفتراضي ومشاىدة أجزاءه من طاوالت ورفوف 

فحص وقياس المكونات الالزمة إلجراء التجربة، ومعدات وأجيزة 
باإلضافة إلى إمكانية اختيار المعدات المطموبة ونقميا من مكان 

 .آلخر وتشغيل األجيزة
 
 
 

 المبحث الثاني: العموم المطورة في المممكة العربية السعودية
نبذة عن المشروع: تعتبر مناىج العموم المطورة من سمسمة  -1

ثمرة لمشروع تطوير مناىج  (McGraw-Hill) ماكجروىيل
العموم والرياضيات في المممكة العربية السعودية وبعض دول 
الخميج العربي، والذي يشرف عميو مكتب التربية العربي لدول 
الخميج، ويتضمن ىذا المشروع موائمة سمسمة عالمية متميزة 
 ،لمناىج العموم والرياضيات لجميع مراحل التعميم العام )االبتدائي

 وتنطمق ىذه السمسمة من عدة معايير أىميا المتوسط والثانوي(
NCTM (National Council of Teachers of 

Mathematics)، ومعاييرNSES (National Science 

Education Standards)  وتتشابو سمسمة ماكجروىيل مع
إلى حد كبير. وقد تم تدشين ىذا المشروع  (NCTM) معايير
وتقوم شركة العبيكان لألبحاث والتطوير  ه1429م/2008عام 

بتنفيذه وتعتبر المقررات المطورة لصفوف المرحمة الثانوية إحدى 
 ].27ثمرات ىذا المشروع ]

اليدف من المشروع: وييدف المشروع إلى بناء مناىج  -2
الرياضيات والعموم الطبيعية والمواد التعميمية الداعمة ليا )كتب، 

الحصول عمى أحدث ما توصمت إليو أدلو كراسات تجارب،( و 
مؤسسات ومراكز البحث العممي من المعايير والبحوث التقويمية 
في مجالي العموم والرياضيات عمى المستوى الدولي، باإلضافة 
لالستفادة من نتاج الخبرات العالمية المتخصصة بيدف تحسين 
مستوى تعمم المتعممين بما يتفق ومبادئ التعمم النشط والتعمم 
الذاتي وغيرىا، وكذلك التطوير الميني لممعممين والمشرفين 

التربويين وخبراء المناىج بالمممكة من خالل الدعم والتطوير 
المستمر من بيوت الخبرة العالمية، ومن خالل التدريب عمى 
المعايير العالمية والفمسفة التي بنيت عمييا سالسل العموم عمى 

 التدريس الحديثة والتقويم المستوى العالمي، وكذلك أساليب 
 ].28واإلدارة الصفية ودمج التقنية في التعميم ]

ثالثًا: مبررات تطوير مناىج العموم: من أىم المبررات الحافزة 
إلى تبني مشروع لتطوير مناىج العموم في المممكة العربية 

 :السعودية وبقية دول الخميج العربي ما يمي
قدم المتسارع في مجالي الرغبة في مواكبة التطور والت -

 .الرياضيات والعموم
مواكبة المستجدات والمستحدثات لممواد التعميمية والنظريات  -

التربوية العالمية واالستفادة من التطور التقني في االتصاالت 
 .والمعمومات

األخذ باالتجاىات التربوية الحديثة التي تشير إلى التمحور  -
 .حول المتعمم والتعمم الذاتي

االستفادة من الخبرات العالمية والتوجيات المعاصرة في  -
احداث نقمة نوعية في المناىج من حيث االعداد العممي وأسموب 

 .واستخدام التقنيات الحديثة
رفع مستوى الكفايات التعميمية لطالب المنطقة في مادتي  -

الرياضيات والعموم ليتسنى ليم مناقشة أقرانيم عمى المستوى 
 .خاصة في ضوء ما يسمى بالعولمةالعالمي 

تمبية لدعوة مؤسسات التعميم العالي لرفع الكفايات وميارات  -
 .خريجي التعميم العام في مادتي الرياضيات والعموم

رغبة في تحسين بيئة التعمم والتعميم في مدارس دول  -
 .األعضاء

رفع الكفايات المينية لممعممين لمادتي الرياضيات والعموم في  -
 .ول الخميج العربيةد
إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لإلسيام الوطني في  -

صناعة المواد التعميمية وانتاجيا محميا عمى مستوى دول الخميج 
[29.[ 

[ أن الحاجة لتطوير مناىج 30ويرى رفيع والعواشق ]      
العموم والرياضيات برزت في الوقت الراىن من خالل مواجية 

 :التحديات ومنيا
 .يادة التمقين وضعف االىتمام ببناء القدرات العقميةس •
 محدودية االستفادة من التوجيات والنظريات الحديثة في تعميم •

العموم الطبيعية والرياضيات في بناء وتنظيم المناىج الدراسية 
 .وتصميميا
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ضعف مخرجات التعميم في العموم والرياضيات مقارنة بكثير  •
لمتقدم كما أظيرتيا دراسات وطنية من دول العالم النامي وا

وأخرى دولية وىذا ليس أدل عمى ذلك من نتائج دراسة التوجيات 
 .م2003في عام   TIMSS الدولية في الرياضيات والعموم

 .قمة المواد التعميمية المساندة لممعمم والطالب في عممية التعمم •
 :رابعًا: مبادئ فمسفة المشروع

مناىج العموم والرياضيات إلى  تستند فمسفة مشروع تطوير 
 م:التالية  وزارة التربية والتعمي المبادئ العشر

 .التعمم المتمركز حول المتعمم -
 .اإلثارة المعتمدة عمى الوسائط المتعددة -
 .التعمم بمداخل متعددة -
 .تبادل المعرفة والتواصل بيا وتمثيميا بطرائق متعددة -
 .عاونيالتعمم من خالل العمل الت -
 .تنمية ميارات التفكير -
 .التعمم النشط القائم عمى االستكشاف واالستقصاء -
 .تنمية ميارات صناعة القرارات واتخاذىا -
 .تنمية قدرات المتعمم عمى تقديم المبادرات المخططة -
 [29] .ربط المتعمم بسياقات حياتية حقيقية -

 الدراسات السابقة. 4
أثر استخدام المختبر  [ لمعرفة14] سعت دراسة عمر      

االفتراضي في تنمية عمميات العمم واكتساب المفاىيم العممية 
لدى طالبات الصف الخامس في فمسطين، تكونت عينة الدراسة 

طالبة بإحدى مدارس نابمس تم اختيارىن بطريقة  20من 
قصدية، وقد تم توزيعين إلى مجموعتين متكافئتين لتمثل 

ة واألخرى المجموعة الضابطة. إحداىما المجموعة التجريبي
وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار عمميات العمم واختبار المفاىيم 
العممية، تم تطبيقيا عمى أفراد عينة الدراسة، وتوصمت النتائج 
إلى وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسط درجات مجموعتي 
الدراسة )التجريبية والضابطة( عمى اختباري عمميات العمم 

فاىيم العممية، يعزى ذلك إلى استخدام المختبر االفتراضي، والم
وأوصت الدراسة باستخدام المختبر االفتراضي في تدريس العموم 
لما لو من دور في تنمية عمميات العمم واكتساب المفاىيم 

 .العممية
[ لمعرفة دور المعمل االفتراضي 12وىدفت دراسة حسين ]     

ض المفاىيم العممية وتنمية في تصويب التصورات الخطأ لبع
بعض عادات العقل لدي تمميذات الصف الثاني اإلعدادي، وقد 

 83تم تطبيق المنيج التجريبي تمثل في اختيار مجموعتين من 

تمميذه وطبق عميين اختبار التصورات الخطأ لممفاىيم العممية 
ومقياس عادات العقل. وتوصل البحث إلى وجود تصورات خطأ 

الصف الثاني اإلعدادي في وحدة "دورية العناصر لدى تمميذات 
( 0.05وخواصيا، ووجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة )

بين متوسطي درجات تمميذات المجموعة التجريبية والمجموعة 
الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة البعدي الختبار 
التصورات الخطأ لبعض المفاىيم العممية لصالح المجمعة 

لتجريبية، باإلضافة إلى وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى ا
( بين متوسطي درجات تمميذات المجموعة 0.05داللة )

التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس 
 .عادات العقل لصالح المجموعة التجريبية

[ فقد ىدفت 21] أما دراسة الحافظ، وعبد السالم، وجوىر    
إلى الكشف عن أثر استخدام المختبر االفتراضي الدراسة 

لتجارب الفيزياء والكيمياء في تنمية قوة المالحظة والتحصيل 
المعرفي في العراق، وتكون مجتمع البحث من عينة عشوائية من 
شعبتين من طالب الصف األول المتوسط في اختيار شعبتين 

ج لعدم تمثالن المجموعة التجريبية والضابطة، وأشارت النتائ
وجود فرق دال إحصائيًا بين المجموعة التجريبية والضابطة في 
التحصيل وفي تنمية قوة المالحظة أفرادىما في الفيزياء 
والكيمياء، مما يعني أن استخدام المختبر االفتراضي ليس لو 
دور واضح في زيادة التحصيل وفي تنمية قوة المالحظة لدي 

 .الطالب
 [ لمتعرف عمى واقع استخدام 13ان ]وىدفت دراسة البمط      

المعامل االفتراضية في تدريس العموم بالمرحمة الثانوية في 
المممكة ومتطمبات استخداميا من وجية نظر كال من معممي 
العموم والمشرفين التربويين والمختصين في الجامعات، وقد تم 
تطبيق المنيج الوصفي المسحي باستخدام االستبانة، وأشارت 

من  %(37ائج إلى تتوفر معامل العموم االفتراضية بنسبة )النت
المدارس الثانوية في المممكة بينما تتوفر برمجيات المحاكاة 

%( كما أن 19.6االفتراضية لمتجارب العممية بنسبة )
%( من المدارس الثانوية مرتبطة باإلنترنت وأن 63.6)
من المعامل االفتراضية مدمجة ضمن المعامل  %(38.2)
لتقميدية ،و فيما يتعمق بالواقع المرتبط بمعمم العموم فقد أظيرت ا

النتائج أن معمم العموم يجيد تشغيل الحاسب اآللي والتعامل معو 
بدرجة كبيرة، ويدرك ماىية المعمل االفتراضي بدرجة متوسطة، 
     كما يجيد استخدام المعامل االفتراضية وبرامجيا القائمة 

 جارب ـ، بينما يتيح لطالبو إجراء التالمحاكاة بدرجة متوسطة ىعم
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 .بأنفسيم من خالل المعمل االفتراضي بدرجة قميمة
[ عن العالقة بين االتجاه نحو 8وبحثت دراسة الل ]     

استخدام المختبرات االفتراضية وبعض القدرات االبداعية 
األصالة( وفقا لتفاعل متغيرات االتجاه نحو  –المرونة –)الطالقة

. استخدم اإللكترونيتبرات االفتراضية في التعميم استخدام المخ
الباحث المنيج الوصفي المقارن من خالل األدوات التالية: 
استبانة االتجاه نحو استخدام المختبرات االفتراضية، ومقياس 
القدرات اإلبداعية، تكونت عينة البحث من مجموعتين األولي 

ة والثالثة في القسم العممي ( طالب وطالبة من الفرقة الثاني200)
من الفرقة  50 من بعض المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة،

من الفرقة الثالثة، ومن أىميا نتائج الدراسة: وجود  50الثانية و
عالقة موجبة دالة إحصائيًا بين االتجاه نحو استخدام المختبرات 

ن االفتراضية وبعض القدرات اإلبداعية التي تم تحديدىا، و  ا 
الطالب الذكور مرتفعي االتجاه نحو استخدام المختبرات 

في الصف الثالث الثانوي أكثر اإللكتروني االفتراضية في التعميم 
 .قدرة عن اإلبداع

 فقد سعى لمعرفة أثر استخدام المختبرات [ 6] أما الشيري      
االفتراضية في إكساب ميارات التجارب المعممية في مقرر 

ب الصف الثالث الثانوي، واستخدم الباحث المنيج اإلحياء لطال
شبو التجريبي، وتم اختيار العينة من مجتمع الدراسة وقد بمغ 

مقسمين إلى مجموعتين: تجريبية وعددىا  ( طالباً 68عددىا )
( طالبا، وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة 34)

( بين المتوسطات الحسابية 0.05إحصائية عند مستوى )
رجات الطالب )قبل استخدام تطبيقات الحاسوب والمختبرات لد

االفتراضية( و)بعد استخدام تطبيقات الحاسوب والمختبرات 
االفتراضية( لصالح درجات الطالب )بعد استخدام تطبيقات 

 (.الحاسوب والمختبرات االفتراضية
[ لمتعرف عمي أثر استخدام 22وىدفت دراسة الجوير ]      

وسبة وبرامج المحاكاة الحاسوبية عمي تحصيل المختبرات المح
الطالب واتجاىاتيم نحو الكيمياء والمختبرات المحوسبة وبرامج 
المحاكاة الحاسوبية، تم تطبيق المنيج التجريبي باستخدام أداتين 
لمدراسة: اختبارا تحصيميا واستبانة لقياس االتجاه، وبمغت عينة 

جموعات: المجموعة ( طالبا تم توزيعيم لثالثة م51البحث )
الضابطة ومجموعتين تجريبيتين إحداىما لممختبرات المحوسبة 
واألخرى لممحاكاة الحاسوبية. وجاءت النتائج كالتالي: ال توجد 

( بين متوسط 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
درجات طالب المجموعة الضابطة والتجريبية األولي والتي 

المحوسبة في االختبار التحصيمي  درست باستخدام المختبرات
لفصمي المحاليل الموصمة لمكيرباء والحسابات المتعمقة 
بالحموض والقواعد في مادة الكيمياء لمصف الثالث الثانوي، وال 

( بين 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة والتجريبية األولي 

 .انية في مقياس االتجاه نحو مادة الكيمياءوالتجريبية الث
[ الستقصاء فاعمية 26كما سعت دراسة المحمدي ]      

المعمل االفتراضي في تحصيل المستويات المختمفة لطالبات 
الصف الثاني ثانوي في مقرر الكيمياء، تكونت عينة الدراسة من 

( طالبة مثمن المجموعة التجريبية )درست 17( طالبة )33)
( طالبة مثمن المجموعة 16و) تخدام المعمل االفتراضي(باس

الضابطة )التي درست باستخدام المعمل التقميدي(.أشارت نتائج 
الدراسة باستخدام اختبار )ت( لمعينات المستقمة واختبار مان 
وتني عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ن التجريبية ( بين متوسطات درجات المجموعتي0.05الداللة )
والضابطة في االختيار التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية 

 .لجميع المستويات
[ فقد قامت بمقارنة أثر 31] أما دراسة زكريا وكنتسانتينيو     

كل من العوامل االفتراضية والحقيقية في فيم طمبة الجامعة 
في  لمفيومي الحرارة ودرجة الحرارة في الفيزياء في مدينة نيكوزا

قبرص. واتبع الباحثون المنيج التجريبي إذ تكونت العينة 
( طالبا وطالبة، قسمت عشوائيا وبالتساوي إلى 68من)

مجموعتين أحدىما ضابطو واستخدمت المواد واألدوات الحقيقية 
واألخرى تجريبية وطبقت العالم االفتراضي، وطبقت أداة الدراسة 

( أسئمة مفاىيمية 8من ) المتمثمة في االختبار التحصيمي المكون
مفتوحة تتطمب التفسيرات المنطقية، وقد أشارت أىم النتائج إلى 
أن استخدام العالمين االفتراضي والحقيقي كان ليما نفس التأثير 

 .عمى فيم الطمبة
[ لمعرفة أثر استخدام مختبر 20وىدفت دراسة السكجي ]      

ب الصف افتراضي في تدريس وحدة الضوء في الفيزياء لطال
العاشر في اكتساب ميارات عمميات العمم مقارنة بالمختبر 
التقميدي، واستخدام الباحث المنيج التجريبي، تكونت عينة 

( طالبا درسوا باستخدام 46الدراسة من مجموعة تجريبية )
( طالبا درسوا 44المختبر االفتراضي ومجموعة ضابطة )
الدراسة: توجد فروق  باستخدام المختبر التقميدي، ومن أىم نتائج

( بين درجات الطالب 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )
في اكتساب ميارات عمميات العمم لصالح المجموعة التجريبية، 
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( بين 0.05وتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
درجات الطالب في اكتساب ميارات عمميات العمم لصالح فئة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية  مستوى التحصيل المرتفع كما
( بين درجات الطالب في اكتسابيم لميارات 0.05عند مستوى )

 عمميات العمم تعزي ألثر التفاعل بين طريقة التدريس وفئة
 .مستوى التحصيل

( معممًا 578[ لمعرفة آراء )32كما ىدفت دراسة كارل ]     
ىايو عن بالتخصص العممي من طمبة التعميم الثانوي بوالية أو 
، اإللكترونياستخدام المختبرات االفتراضية ضمن التعميم 

استخدم الباحث المنيج الوصفي في الدراسة، واتضح من النتائج 
بأن كال المعممين والطمبة يؤيدون التجربة الجديدة، إال أنيم غير 
مرتاحين لنتائجيا، خاصة وأنيا قد ال تحقق األىداف المباشرة 

 .لمعممية التعميمية
[ لمعرفة أثر المعمل 15كما سعت دراسة وودفيمد ]     

االفتراضي في ربط الجانب النظري بالتطبيقي في دراسة الكيمياء 
العضوية باستخدام ميارات التفكير التحميمي، حيث تم تقييم أداء 
الطالب وتحصيميم بعد استخدام المعمل االفتراضي، وقد 

وتحسين عممية  توصمت النتائج إلى زيادة تحصيل الطالب
التعمم، كما أظيرت وجود أثر ايجابي لتدريس مادة الكيمياء 
باستخدام المعمل االفتراضي، وتوفير الوقت والجيد والقضاء 
 .عمى الفوضى والمخاطر المحتممة من استخدام المعمل الحقيقي

[ فحاولت التعرف عمى 24وأخيرُا ىدفت دراسة شباط ]      
ي بالحاسوب وكفايتو في التدريب عمي فاعمية التدريب االفتراض

بعض التجارب المخبرية في عمم األحياء لمصف الثاني الثانوي 
العممي وأثره عمي تحصيل الطمبة في مادة الحياء واتجاىاتيم 
نحوه. استخدم الباحث في دراستو المنيج التجريبي، وتكونت 

( طالبًا وىذه 24عينة الدراسة من مجموعتين: تجريبية )
وعة درست باستخدام تقنية المعمل االفتراضي وضابطة المجم

( طالبا درست باستخدام معمل األحياء التقميدي. وتوصل 24)
الباحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( بين متوسطي درجات المجموعتين والضابطة في 0.05)
مجمل االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية، ووجود 

ات إيجابية لدي الطالب والمعممين نحو استخدام معامل اتجاى
 .األحياء االفتراضية

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
 اتفقت بعض الدراسات مع البحث الحالي في المنيج -

 [  1[ والبمطان ]32ل كارل ]ـي مثـــوصفــج الــنيـمـو الــدم وىـــالمستخ

 ].8والل ]
لبحث حيث اختمفت بقية الدراسات عن الحالية في منيج ا -

[  فقد 6استخدمت جميعيا المنيج التجريبي، عدا الشيري]
 .استخدم المنيج الشبة تجريبي

تتفق الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في عينة  -
الدراسة المطبقة عمى طالب وطالبات المرحمة الثانوية عدا 

[ المطبقة عمى طالب المرحمة الجامعية، 19دراسة المبارك  ]
 .[ المطبقة عمى المعممين والطالب32اسة كارل ]ودر 
تتفق جميع الدراسات مع الدراسة الحالية بأىمية العالقة بين  -

 .المعامل االفتراضية وتدريس العموم
جميع الدراسات تتفق مع البحث الحالي حيث دارت حول  -

 .مقررات العموم المطورة
 :فيما يمييمكن حصر اوجو االستفادة من الدراسات السابقة  -
ثراء اإلطار النظري لمدراسة الحالية •  .تحديد مشكمة الدراسة، وا 
 .تحديد منيج الدراسة واألساليب اإلحصائية المناسبة •
 .بناء أداة الدراسة •
 .االستفادة من بعض المراجع التي استندت إلييا ىذه الدراسات •
االطالع عمى دراسات أجنبية وعربية في موضوع الدراسة  •
 .حاليةال
 .تحميل وتفسير النتائج التي توصمت إلييا الدراسة •

 الطريقة واإلجراءات. 5
 دراسةمنهج الأ. 
ُاعتمد البحث استخدام المنيج الوصفي )المسحي(، من       

خالل جمع المعمومات والبيانات عن الظاىرة المدروسة، بقصد 
ا التعرف عمى وضعيا الحالي وجوانب قوتيا وضعفيا، ثم يحممي

[، وذلك 33العساف ]لموصول إلى االستنتاجات العممية ويفسرىا 
لمتعرف عمى واقع استخدام المعامل االفتراضية في تدريس العموم 

 .المطورة بالمرحمة الثانوية من وجية نظر المعممات بمدينة أبيا
 الدراسةمجتمع ب. 

تكون مجتمع البحث األصمي من جميع معممات تدريس       
طورة في مدارس المرحمة الثانوية بمنطقة أبيا خالل العموم الم

ه، والبالغ 1437/1438الفصل الدراسي الثاني من العام 
معممة( وتم حصر أسمائيم من  20عددىم وقت إجراء الدراسة )

 (.ه1437 سجالت )اإلدارة العامة لمتربية والتعميم بمنطقة أبيا،
 دراسةعينة الب. 
( معممة من مجتمع 16ة في )تمثمت عينة البحث الحالي     

البحث من المنتمين لممدارس التابعة لوزارة التعميم في محافظة 
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ه. حيث أجابت 1437أبيا لمفصل األول من العام الدراسي 
%( من عدد االستبانات الموزعة 80عمى أداة البحث نسبة )

( 1والتي تمثل مجتمع الدراسة األصمي، والجدول التالي )جدول 
 .ينة البحث تبعًا لمتغيرات الدراسة المستقمةيوضح توصيف ع

 1جدول 
 التكرارات والنسب المئوية لعينة البحث تبعًا لمتغيري التخصص والدورات التدريبية

 النسب المئوية % التكرارات المستويات المتغيرات
 31.20 5 فيزياء التخصص

 43.80 7 كيمياء
 25.00 4 أحياء

د دوراتال توج الدورات التدريبية   12 75.00 
 18.75 3 من دورة إلى دورتين

دورات 4 – 3من   1 6.25 
 100.00 16 اإلجمالي

يوضح الجدول التكرارات والنسب المئوية لعينة البحث تبعًا     
لمتغيري التخصص ولدورات التدريبية، حيث جاءت نتائج أعمى 

 %( وأقل نسبة في75.00نسبة في )ال توجد دورات( وبمغت )
%( والشكل التالي 6.25دورات بنسبة ) 4–3حضور دورات من 

 .يوضح ذلك
 دراسةأداة الج. 

استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة       
 لمتعرف عمى واقع استخدام المعامل االفتراضية في تدريس العموم

 .المطورة بالمرحمة الثانوية من وجية نظر المعممات بمدينة أبيا
 :داةبناء األ
بناء عمى مشكمة البحث وأىدافيا وأسئمتيا وباالستفادة من       

مجموعة من المصادر، قامت الباحثة ببناء االستبانة في 
محاور رئيسة، وبذلك يصبح  3صياغتيا األولية ويشتمل عمى 
عبارة كما ىو موضح في  30إجمالي عدد عبارات االستبانة 

 :الجدول التالي

 2جدول 
 عبارات التي تقع تحت كل محور من محاور الدراسةعدد ال

 عدد العبارات محاور االستبانة 
 11 مدى توفر المعامل االفتراضية بالمدارس المحور األول
 9 استخدام المعامل االفتراضية من قبل المعممات المحور الثاني
 10 المعوقات التي تحد من استخدام المعامل االفتراضية المحور الثالث

 30 المجموع
 :البحث أداة وثبات صدق

 :خالل من البحث أداة صدق من التأكد تم
 في االستبانة بناء بعد(: المحكمين صدق) الظاىري الصدق -

 ىيئة أعضاء من المحكمين عمى عرضيا تم األولية صورتيا
 وذلك العموم، تدريس مجال في والخبرة الكفاءة ذوي التدريس
 من وعباراتيا االستبانة حول تيمومقترحا مالحظاتيم لمعرفة
 بالمحور، وارتباطيا العبارة، ووضوح الصياغة، سالمة حيث

 بعض جراء‘ تم وقد الدراسة، أىداف لتحقيق ومالءمتيا
 جاىزة االستبانة أصبحت حتى إلييا، اإلشارة تم التي التعديالت

 ثالثة عمى موزعة فقرة( 30) من مكونة النيائية صورتيا في
 مقياس تدرج حسب الثالثي المقياس الباحثة تخدمتواس محاور،
 .ليكارت

 االتساق صدق من التأكد تم: الداخمي االتساق صدق     
 بيرسون االرتباط معامل حساب خالل من لالستبانة، الداخمي

 لممحور الكمية بالدرجة االستبانة عبارات من عبارة كل درجة بين
 عالقة وجود المعادلة قتطبي عن ونتج العبارة،، إليو تنتمي الذي

 كل مجموع إجمالي بين عالية إحصائية داللة ذات ارتباطيو
 بمغ حيث المحاور، ومجموع محور كل بين كما وعباراتو، محور
 لممحور 0.802و ،0.934 األول لممحور االرتباط معامل
 مما ،) ( الداللة مستوى عند الثالث لممحور 0.697و الثاني،
 .وعباراتيا ومحاورىا االستبانة صدق عمى يدل
 الدراسة ألداة الثبات معامل حساب تم: األداة ثبات حساب -3
 لممحاور القيم إجمالي تراوح وقد كرونباخ، ألفا معادلة خالل من
  عمى يدل مما ةـيـالــع مـــيـقــال ذهـــى رـــبـتـوتع 02905 ،02864 نـــبي
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 .لمتطبيق صالحة األداة تكون وبذلك الدراسة، ألداة مرتفع ثبات
 تم، الدراسة أداة عمى العينة أفراد استجابات ولتصحيح        

 حد إلى موفق ،3 موافق) يمي كما استجابة لكل عددية قيمة منح
 بحساب الموافقة درجة تحديد تم بعدىا(. 1 موافق غير ،2 ما

 :التالي النحو عمى عبارة لكل الحسابي المتوسط
  2( = 1 درجة أصغر – 3 لمموافقة درجة أكبر= ) المدى
 ،(0.67=  3/  2=  الفئات عدد/  المدى= ) لفئةا وطول
 كالتالي العبارات حساب يكون وبذلك

( 1.67 من أقل إلى 1) من حسابي متوسط ذات العبارات  -1
 .موافق غير اإلجابة تقابل
 من أقل إلى 1267) من حسابي متوسط ذات العبارات -2

 .ما لحد بموافق اإلجابة تقابل( 2.34

 تقابل( 3.00 إلى 2.34) من حسابي سطمتو  ذات العبارات -3
 .موافق بغير اإلجابة

 ومناقشتها . النتائج6
 أفراد استجابات تحميل تم البحث إجراءات تطبيق بعد       
 تم الدراسة أسئمة عمى ولإلجابة النتائج، ومناقشة وعرض العينة
 المئوية والنسب التكرارات حيث من الوصفية البيانات تحميل

 الستجابات والترتيب المعياري واالنحراف ةالحسابي والمتوسطات
 :الثالثة لممحاور الدراسة عينة
 :األول السؤال إجابة: أوال
 بمدارس االفتراضية المعامل توافر مدى ما: عمى وينص      

  المعممات؟ نظر وجية من أبيا بمدينة الثانوية المرحمة
 :التالي الجدول خالل من السؤال ىذا عمى اإلجابة وتتضح     

 3 جدول
 بالمدارس االفتراضية المعامل توفر مدى األول لممحور الوصفية البيانات

16درجة الموافقة ن =  العبارات رقم  ترتيب النسبة % انحراف متوسط 
 غير موافق لحد ما موافق

%77.1 0.602 2.313 5 4 7 ك يتوفر مقر ثابت لممعامل االفتراضية 1  6 
% 43.8 25.0 31.3 

فر الخدمات األساسية لممعامل االفتراضية الالزمة تتو  2
 لمتطمبات األمن والسالمة

%77.1 0.873 2.313 4 3 9 ك  6 
% 56.3 18.8 25.0 

%79.2 0.885 2.375 4 2 10 ك يتوفر االتصال بشبكات االنترنت بشكل جيد 3  3 
% 62.5 12.5 25.0 

والعروض التفاعميةتتوفر برامج لتشغيل التجارب العممية  4 %81.3 0.892 2.438 4 1 11 ك   2 
% 68.8 6.3 25.0 

تتوفر وسائل االتصال مثل الدردشة والمؤتمرات التفاعمية عن  5
 بعد

%79.2 0.957 2.375 5 - 11 ك  3 
% 68.8 - 313 

يتوفر منفذ لممعمل من خالل الويب لتعميم إمكانية الوصول  6
 إليو واستخدامو

%66.7 0.966 2.000 7 2 7 ك  10 
% 43.8 12.5 43.8 

تتوفر برامج بالمحاكاة إلدارة المختبر والوصول إلى مصادر  7
 المختبر

%79.2 0.806 2.375 3 4 9 ك  3 
% 56.3 25.0 18.8 

تتوفر برامج بالمحاكاة إلدارة المختبر والوصول إلى مصادر  8
 المختبر

%83.3 0.817 2.500 3 2 11 ك  1 
% 68.8 12.5 18.8 

%77.1 0.873 2.313 4 3 9 ك يتوفر فني مدرب لتشغيل وتجييز المعمل االفتراضي 9  6 
% 56.3 18.8 25.0 

تتوفر برامج لممعامل االفتراضية تدعم المحتوى العممي لممقرر  10
 الدراسي

%77.1 0.946 2.313 5 1 10 ك  6 
% 62.5 6.3 313 

%43.1 0.929 1.938 7 3 6 ك تتوفر أجيزة حاسب كافية في مراكز مصادر التعمم بالمدرسة 11  11 
% 37.5 18.8 43.8 

 2.278 متوسط إجمالي المحور األول
 0.697 االنحراف المعياري
% 75.933 النسبة المئوية %  
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 المعامل توفر درجة أن السابق الجدول من يتضح     
 متوسطة أبيا بمدينة الثانوية المرحمة مدارسب االفتراضية
( 0.697) قدره معياري وانحراف( 2.278) حسابي بمتوسط
 (.%752933) وبنسبة
 :أن نجد المحور ىذا عبارات استعراض خالل ومن

 المختبر إلدارة بالمحاكاة برامج تتوفر" عبارات جاءت -
 جاربالت لتشغيل برامج تتوفر"و" المختبر مصادر إلى والوصول
 إلدارة بالمحاكاة برامج تتوفر"و" التفاعمية والعروض العممية
 االتصال يتوفر" و" المختبر مصادر إلى والوصول المختبر
 مثل االتصال وسائل تتوفر" و" جيد بشكل االنترنت بشبكات
 عالية توفر بدرجة" بعد عن التفاعمية والمؤتمرات الدردشة
  توفر عمى تدل اوجميعي%( 79.20 ،%83.30) بين تراوحت
 .االفتراضية بالمعامل الخاصة البرامج

 مقر يتوفر"  عمى الدالة العبارات الثانية المرتبة في جاءت ثم -
 لممعامل األساسية الخدمات تتوفر" و"  االفتراضية لممعامل ثابت

 فني يتوفر"و"  والسالمة األمن لمتطمبات الالزمة االفتراضية
 برامج تتوفر" و"  االفتراضي المعمل وتجييز لتشغيل مدرب

"  الدراسي لممقرر العممي المحتوى تدعم االفتراضية لممعامل
 العبارات ىذه وجميع%( 77.10) وبنسبة متوسطة توفر بدرجة
 مقر من االفتراضية المعامل أساسيات توفر مدى عمى تدل

 المعامل تشغيل وفني والسالمة لألمن أساسية وخدمات
 العممي المحتوى تدعم التي الفتراضيةا والبرامج االفتراضية

 .الدراسي لممقرر

 الرئيسة األشياء المحور ليذا األخيرة المرتبة في جاءت ثم -
 منفذ يتوفر"  العبارات ىذه في متمثمة االفتراضية المعامل ليذه

" واستخدامو إليو الوصول إمكانية لتعميم الويب خالل من لممعمل
" بالمدرسة التعمم مصادر مراكز في كافية حاسب أجيزة تتوفر"و

 أن أي%( 43.10 ،%66.70) بين تراوحت مئوية بنسبة
 .متوسطة بدرجة توفرىا

 ما أن أي معكوسة جاءت النتائج ىذه أن الباحثة وتعزو     
 األخيرة المرتبة في جاء أساسية بدرجة متوفر يكون أن يجب
 البرامج أما الثانية المرتبة في جاءت المعامل أساسيات وكذا

 واقع إلى تشير أنيا رغم. األولى المرتبة في جاءت فقد المساعدة
 بمدينة الثانوية المرحمة بمدارس االفتراضية المعامل توفر مدى
 دراسة مع النتائج ىذه وتتفق. المعممات نظر وجية من أبيا

 العموم معامل تتوفر إلى نتائجو أشارت التي[ 1] البمطان
 المممكة في الثانوية المدارس من %(37) بنسبة االفتراضية

 بنسبة العممية لمتجارب االفتراضية المحاكاة برمجيات تتوفر بينما
 مرتبطة الثانوية المدارس من%( 63.6) أن كما%( 19.6)

 ضمن مدمجة االفتراضية المعامل من %(38.2) وأن باألنترنت
 .الحالية الدراسة نتائج نفس تقارب وىي. التقميدية المعامل

 :الثاني السؤال إجابة: نياثا
 في االفتراضية المعامل استخدام متطمبات ما: عمى وينص      
 نظر وجية من أبيا بمدينة الثانوية بالمرحمة العموم تدريس

 .السؤال ىذا عمى يجيب التالي والجدول المعممات؟

 4 جدول
 العموم تدريس في االفتراضية المعامل استخدام متطمبات الثاني لممحور الوصفية البيانات

16درجة الموافقة ن =  العبارات رقم النسبة  انحراف متوسط 
% 

 ترتيب
لحد  موافق

 ما
غير 
 موافق

معممة العموم تمتمك الميارات الحاسوبية التي تساعدىا عمى تنفيذ  12
 التجارب االفتراضية

%60.4 0.750 1.813 6 7 3 ك  3 
% 18.8 43.8 37.5 

ة بالفوائد العممية لممعامل االفتراضيةلدييا قناع 13 %54.2 0.806 1.625 9 4 3 ك   6 
% 18.8 25.0 56.3 

%64.6 0.854 1.938 6 5 5 ك لدييا قدرة عمى استخدام برامج المحاكاة االفتراضية 14  1 
% 31.3 31.3 37.5 

لدييا قدرة عمى تطوير الذات فيما يتعمق بتقنيات التعميم  15
فتراضياال  

%50.0 0.632 1.500 11 2 3 ك  7 
% 18.8 12.5 68.8 

لدييا قدرة عمى معالجة المشكالت البسيطة التي قد تطرأ أثناء  16
 ممارسة الطالبات لمتجارب االفتراضية

%56.3 0.704 1.688 7 7 2 ك  5 
% 12.5 43.8 43.8 

طبيقاتو المتنوعةلدييا قدرة عمى التعامل مع شبكات االنترنت وت 17 %50.0 0.632 1.500 9 6 1 ك   7 
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% 6.3 37.5 56.3 
لدى المعممة القدرة عمى تنمية اتجاىات إيجابية لدى الطالبات  18

 نحو استخدام المعامل االفتراضية
%47.9 0.629 1.438 10 5 1 ك  9 
% 6.3 31.3 62.5 

لواقع وبين المعامل يمكن المعممة الربط بين ما يتم تنفيذه با 19
 االفتراضية

%60.4 0.750 1.813 6 7 3 ك  3 
% 18.8 43.8 37.5 

وجود دورات تدريبية بمجال المعامل االفتراضية يتم من خالليا  20
 تدريب معممات العموم

%62.5 0.885 1.875 7 4 5 ك  2 
% 31.3 25.0 43.8 

 1.688 متوسط إجمالي المحور الثاني
راف المعيارياالنح  0.558 

% 56.267 النسبة المئوية %  
تشير نتائج الجدول السابق إلى أن متطمبات استخدام      

المعامل االفتراضية في تدريس العموم بمدينة أبيا بمغت درجة 
( وانحراف معياري 1.688متوسطة، بمتوسط حسابي )

 (.%562267( وبنسبة )0.558)
 :المحور نجد أنومن خالل استعراض عبارات ىذا 

جاءت عبارات "لدييا قدرة عمى استخدام برامج المحاكاة  -
االفتراضية" و"تتوفر برامج لتشغيل التجارب العممية والعروض 
التفاعمية" و"وجود دورات تدريبية بمجال المعامل االفتراضية يتم 
من خالليا تدريب معممات العموم" و"معممة العموم تمتمك 

التي تساعدىا عمى تنفيذ التجارب  الميارات الحاسوبية
االفتراضية" و"يمكن المعممة الربط بين ما يتم تنفيذه بالواقع وبين 
المعامل االفتراضية" بدرجة متطمب متوسطة فقد تراوحت نسبتيا 

%( وجميع ىذه العبارات تدل عمى 60.40%،64.60بين )
ية المتطمبات األساسية لممعممات في التدريس بالمعامل االفتراض

 .جاءت بيذه النسبة المتوسطة
ثم جاءت في المرتبة الثانية العبارات الدالة عمى "لدييا قدرة  -

عمى معالجة المشكالت البسيطة التي قد تطرأ أثناء ممارسة 
الطالبات لمتجارب االفتراضية " و" لدييا قناعة بالفوائد العممية 

فيما يتعمق  لممعامل االفتراضية " و"لدييا قدرة عمى تطوير الذات
بتقنيات التعميم االفتراضي" و"لدييا قدرة عمى التعامل مع شبكات 
االنترنت وتطبيقاتو" بدرجة متطمب متوسطة وبنسبة مئوية 

%( وجميع ىذه العبارات تدل 50.0%، 56.30تراوحت بين)
عمى متطمبات المعممات األساسيات لتدريس بالمعامل 

 .االفتراضية
خيرة ليذا المحور األشياء الرئيسة ثم جاءت في المرتبة األ -

ليذه المتطمبات متمثمة في " لدى المعممة القدرة عمى تنمية 
اتجاىات إيجابية لدى الطالبات نحو استخدام المعامل 

 .( أي أن متطمب بدرجة منخفضة47.90االفتراضية " بنسبة )
وتعزي الباحثة أن ىذه النتائج جاءت لتشير إلى واقع      

معممات لتدريس مقرر العموم بالمعامل االفتراضية متطمبات ال
بمدارس المرحمة الثانوية بمدينة أبيا من وجية نظر المعممات 
بدرجة متوسطة تقترب من الدرجة المنخفضة رغم أىمية ىذا 
المتطمبات التي ىي أساس في تدريس مقرر العموم لطالبات 

ية، وتتفق المرحمة الثانوية من خالل استخدام المعامل االفتراض
[. وال توجد دراسة تناولت 1ىذه النتائج أيضا مع دراسة البمطان ]

تمك المتطمبات في الدراسات السابقة التي استعرضتيا الباحثة 
 .لحد عمميا

 :ثالثا: إجابة السؤال الثالث
وينص عمى: ما معوقات استخدام المعامل االفتراضية في  

أبيا من وجية نظر تدريس العموم بالمرحمة الثانوية بمدينة 
  المعممات؟

 .والجدول التالي يجيب عمى ىذا السؤال
 5ل ودج

 البيانات الوصفية لممحور الثالث المعوقات التي تحد من استخدام المعامل االفتراضية
 رقم
 

16درجة الموافقة ن =  العبارات النسبة  انحراف متوسط 
% 

 ترتيب
لحد  موافق

 ما
غير 
 موافق

قص التفاعل الحقيقي مع األجيزة واألدوات والمعممة والموادن 21 %47.9 0.629 1.438 10 5 1 ك   7 
% 6.3 31.3 62.5 

%54.2 0.806 1.625 9 4 3 ك تكرار حدوث األعطال الفنية عند استخدام المعامل االفتراضية 22  5 
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% 18.8 25.0 56.3 
جارب بالمعامل التقميديةتركيز كتب النشاط عمى ممارسة الت 23 %47.9 0.629 1.438 10 5 1 ك   7 

% 6.3 31.3 62.5 
%60.4 0.655 1.813 5 9 2 ك صعوبة التعامل مع المغة لبعض البرامج الحاسوبية 24  1 

% 12.5 56.3 31.3 
كثرة عدد الحصص وأعباء التدريس التي تحول دون استخدام  25

 المعامل االفتراضية
%43.8 0.602 1.313 12 3 1 ك  9 
% 6.3 18.8 75.0 

ضعف ميارات االتصال والعمل الجماعي بين الطالبات بالمعمل  26
 االفتراضي مقارنة بالمعمل التقميدي

%56.3 0.704 1.688 7 7 2 ك  2 
% 12.5 43.8 43.8 

وع من المدة الزمنية الالزمة لتدريس المنيج ال تكفي لتنفيذ ىذا الن 27
 التجارب

%56.3 0.704 1.688 7 7 2 ك  2 
% 12.5 43.8 43.8 

صعوبة بعض الموضوعات بالمنيج تحول دون تفعيل المعمل  28
 االفتراضي

%56.3 0.704 1.688 7 7 2 ك  2 
% 12.5 43.8 43.8 

تحتاج المعامل االفتراضية ألجيزة حاسب بمواصفات خاصة لتمثيل  29
قدة بشكل أوضحالظواىر المع  

%52.1 0.629 1.563 8 7 1 ك  6 
% 6.3 43.8 50.0 

تحتاج التجارب االفتراضية لفريق عمل من المتخصصين إلعدادىا  30
 وتصميميا وغالبا ال يتوفر ذلك

%37.5 0.342 1.125 14 2 - ك  10 
% - 12.5 87.5 

 1.538 متوسط إجمالي المحور الثالث
رياالنحراف المعيا  0.324 

% 51.267 النسبة المئوية %  
 لممحور الدراسة عينة استجابات السابق الجدول يوضح     
 المعامل استخدام من تحد التي المعوقات وىو الثالث

 المعامل استخدام معوقات أن النتائج واوضحت االفتراضية،
 منخفضة درجة سجمت أبيا بمدينة العموم تدريس في االفتراضية
 وبنسبة( 0.324) معياري وانحراف( 1.538) سابيح بمتوسط

(512267%.) 
( 30) العبارة في لممحور تكرار أكبر نتائج سجمت وقد       

 من عمل لفريق االفتراضية التجارب تحتاج"  عمى تنص والتي
 بنسبة"  ذلك يتوفر ال وغالبا وتصميميا إلعدادىا المتخصصين

 بغير اإلجابة في( 14) وبتكرار%( 87.50) بمغت مئوية
 بمغت مئوية بنسبة العبارة نفس في فكانت نسبة أقل أما موافق،

 حيث ومن بموافق، اإلجابة في( صفر) قدره وتكرار%( 0.00)
 لممحور األول الترتيب في( 24) رقم العبارة جاءت الترتيب
 وجاءت ،%(60.40) ونسبة( 1.813) قدره حسابي بمتوسط
 ،%(37.50) بنسبة لممحور األخير الترتيب في( 30) العبارة
 وانحراف( 1.538) بمغ فقد لممحور الحسابي المتوسط أما

 معوقة بدرجة أي%( 51.267) ونسبة( 0.324) قدره معياري
 .منخفضة

 :التالية النقاط إلى النتيجة تمك الباحثة وتعزو 
 الطالبات بين الجماعي والعمل االتصال ميارات ضعف -

 بنسبة التقميدي المعملب مقارنة االفتراضي بالمعمل
(56.30%.) 
 بنسبة الحاسوبية البرامج لبعض المغة مع التعامل صعوبة -

 (.%60.40) مئوية
 النوع ىذا لتنفيذ تكفي ال المنيج لتدريس الالزمة الزمنية المدة -
 (.%56.30) بنسبة التجارب من
 المعمل تفعيل دون تحول بالمنيج الموضوعات بعض صعوبة -

 (.%56.30) سبةبن االفتراضي
 األساسية االحتياجات بتوفير المعوقات ىذه تخطي ويمكن      
 مقررات تدريس في استخداميا ومتطمبات االفتراضية لممعامل
 .أبيا بمدينة الثانوية المرحمة بمدارس لمطالبات العموم
 :الدراسة نتائج ممخص
 حيث من االستبانة محاور ترتيب النتائج تحميل من يتضح      

 ىو كما المئوية، والنسبة المعياري واالنحراف حسابيال المتوسط
 :التالي الجدول في موضح
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 6 جدول
 االستبانة محاور ترتيب

 درجة الموافقة الترتيب النسبة% انحراف متوسط  المحاور م
 متوسطة 1 75.933 0.697 2.278 مدى توفر المعامل االفتراضية بالمدارس 1
 متوسطة 2 56.267 0.558 1.688 راضية من قبل المعمماتمتطمبات استخدام المعامل االفت 2
 منخفضة 3 51.267 0.324 1.538 المعوقات التي تحد من استخدام المعامل االفتراضية 3

 :يوضح الجدول السابق نتائج ترتيب محاور االستبانة كالتالي
جاء في الترتيب األول المحور األول مدى توفر المعامل  -

%( ودرجة 752933ارس بنسبة مئوية بمغت )االفتراضية بالمد
 .توفر متوسطة

 جاء في الترتيب الثاني المحور الثاني متطمبات استخدام -
المعامل االفتراضية من قبل المعممات بنسبة مئوية بمغت 

 .%( ودرجة متطمب متوسطة562267)
ثم في الترتيب األخير المحور الثالث: المعوقات التي تحد من  -

%( ودرجة 512267غت )معامل االفتراضية بنسبة بماستخدام ال
 .معوق منخفضة

نستخمص مما سبق ندرة استخدام المختبر في إجراء       
التجارب العممية الخاصة بمواد العموم، أسباب ىذه الندرة في 

إلى عدم توفر المختبرات أساسًا في معظم االستخدام يعود 
المدارس فضاًل عن عدم توفر أجيزة كافية إلجراء التجارب في 
المدارس التي تحتوي عمى مختبرات أصاًل. كما أن الوقت ال 
يكفي المدرسين الستخدام المختبر نظرًا لكثرة الخبرات التعميمية 

تتفق ىذه النتائج التي تمأل المناىج المقررة لتدريس مواد العموم. و 
 .مع الدراسات

 التوصيات. 7
 :في ضوء أىداف الدراسة ونتائجيا توصي الباحثة بما يمي     

تضمين المناىج أنشطة وتجارب توظف بيئات التعمم  •
االفتراضية في العممية التعميمية خاصة في مستويات التطبيق 
والتحميل والتقييم حيث أثبتت الدراسة جدوى بيئات التعمم 

 .الفتراضية فيياا
االستفادة من المعامل االفتراضية لتجاوز المشكالت والعوائق  •
 ارب ـض التجــي بعــة فـــاصـــات وخـــن والمعممـــو المعمميـــي تواجـــالت

 .المكمفة أو تمك التي تنطوي عمى بعض المخاطر
منع تكدس الصفوف بالطالبات مما يشكل عائق دون استخدام  •

 .المستحدثات التكنولوجية بشكل ناجح
إنشاء موقع لممختبرات االفتراضية عمى الشبكة العالمية  •

 ا ـــن منيـــدرسيــالب والمـــادة الطــــتفـح اســـا يتيـــة بمــل المختمفـــلممراح

 .وخاصة الطالب لكي يمارسوا النشاطات الالصفية
تبني استراتيجيات تعميمية حديثة كاستراتيجية استخدام بيئات  •

ية ميارات التفاعل تعمم افتراضية لتحقيق التعمم ذو المعنى وتنم
 .واالعتماد عمى النفس

تصميم وتطوير برامج بيئات تعمم افتراضية في العموم بالمغة  •
 .العربية حتى يتسنى االستفادة منيا

عقد ندوات وورش عمل لممعممين حول بيئات التعمم  •
االفتراضية كمستحدث تكنولوجي تيدف إلى التعرف عمى طرق 

 .يتياتوظيفيا وحسن اختيارىا وأىم
توفير األدوات والمستمزمات والتقنيات الالزمة في المدارس  •

 ى رأسيا بيئات التعمم ـــة وعمـــلالستفادة من المستحدثات التكنولوجي
 .االفتراضية

مكافأة وتعزيز المعممين ذوي األداء المتميز والمتجدد ويسعون  •
لتوظيف كل جديد ومستحدث في عالم التكنولوجيا لتحقيق 

فضل لتالميذىم بعيًدا عن التقيد بأسموب المحاضرة النتائج األ
 .والتمقين

 ثالثًا: المقترحات
إجراء المزيد من الدراسات حول استخدام بيئات التعمم  •

 االفتراضية عمى مراحل عمرية أخرى
فاعمية مختبر العموم االفتراضي في تنمية التفكير بأنواعو  •

 .ولصفوف المرحمة الثانوية
 من البحوث والدراسات عمى بيئات التعمم اجراء المزيد  •

االفتراضية في محافظات أخرى من الوطن وفي مواد دراسية 
 أخرى.
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ABSTRACT_ This study aimed to identify the reality of the use of virtual labs in the teaching-

developed science at the secondary level from the viewpoint of the parameters in Abha, has been 

applied to the descriptive survey, which examines the fact to find out the strengths and weaknesses 

through data collection, and in the way it has been the study of tool a questionnaire composed of 

three main themes included 30 words, was the tool was applied to a sample study, which was the 

(16) parameter of the research community belonging to schools under the Ministry of Education in 

Abha province, and answered the tool (80%) of the members of the original community of the 

study , During the first semester of the academic year 1437 AH, and to answer questions of the 

study data were discharged assembly, and then used some statistical methods to interpret the 

results. The study found the virtual labs are available in secondary schools in Abha, from the 

standpoint of the parameters in Ceuta percentage of (75.933%), the medium offers. Requirements 

use of virtual labs from the viewpoint of the parameters as a percentage of (56.267%), the medium 

requirement. And obstacles to the use of virtual labs in science teaching high school in Abha, from 

the standpoint of the parameters as a percentage of (51.267%) and low disabled. Based on these 

findings was presented some proposals and recommendations that may contribute to achieving the 

objectives of the study.  

KEY WORDS: Virtual labs, developed science, science labs, virtual classrooms, high school, 

science teachers. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


