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استخدام هعلوي العلىم باملرحلة املتىسطة 
 للوعاهل االفرتاضية واجتاهاتهن حنىها

 *الغيث محمد بً ماوع 

 

 

َضفذ َظٍ الضعاؾت إلى الخػغف غلى واكؼ اؾخسضام مػلمي الػلىم للمػامل الافتراغُت، ومػىكاث اؾخسضامها في جضَعـ امللخص_

َظٍ الضعاؾت إلى الخػغف غلى اججاَاث مػلمي الػلىم هدى اؾخسضام اإلاػامل الافتراغُت،  الػلىم في اإلاغخلت اإلاخىؾؿت، هما َضفذ

: اؾدباهت، للىشف غً واكؼ اؾخسضام 
ً

ما: أوال باؾخسضام اإلاىهج الىضفي اإلاؿحي، ولإلحابت غً أؾئلت الضعاؾت جم اؾخسضام أصاجين، َو

: ملُاؽ الخػغف غلى اججاٍ مػلمي الػلىم هدى اؾخسضام اإلاػامل اإلاػلمين للمػامل الافتراغُت، وغً مػىكاث اؾخسضامهم لها. 
ً

زاهُا

ػُت. 42الافتراغُت. وكض جيىهذ غُىت الضعاؾت مً ) ( مػلم غلىم ممً ٌػملىن في مضاعؽ حؿخسضم اإلاػامل الافتراغُت في مضًىت اللَى

باإلاغخلت اإلاخىؾؿت للمػامل الافتراغُت جغاوخذ ما  وأشاعث الىخائج إلى أن مخىؾؿاث الػباعاث اإلاخػللت بىاكؼ اؾخسضام مػلمي الػلىم

(. هما جغاوخذ مخىؾؿاث الػباعاث اإلاخػللت بمػىكاث اؾخسضام مػلمي الػلىم باإلاغخلت اإلاخىؾؿت للمػامل 3.31( و)2.12بين )

أوضذ الضعاؾت بػغوعة جىفير )غالُت(. وبىاء غلى هخائج الضعاؾت،  (. وهي مػىكاث ًمىً وضفها بأنها3.21( و)2.36الافتراغُت ما بين )

 .الػضص اليافي مً اإلاػامل الافتراغُت في اإلاضاعؽ اإلاخىؾؿت، وألنها حػمل غلى عبـ بػؼ مطؿلخاث الػلىم بالىاكؼ

 .اإلاػامل الافتراغُت، اإلاغخلت اإلاخىؾؿت، حػلُم الػلىم الكلماث املفتاحيت:
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 الافتراضيت للمعامل املتوسطت باملرحلت ومالعل معلمي استخدام

 واججاَاتهم
 امللدمت. 1

 في وافت اإلاجاالث، ختى ؾمي        
ً
 جلىُا

ً
ٌشهض الػطغ الخالي جؿىعا

غطغها الخالي بػطغ الخلىُت، فلض أؾهم َظا الخؿىع الىبير في مجاالث 

ى الخلىُت والاجطاالث الغكمُت، والخلضم الهائل في جلىُت اإلاػلىماث إل

اهدشاع شبياث الخاؾىب والشبىت الػىىبىجُت الػاإلاُت والخىؾؼ في 

اؾخسضام وجؿىٍغ بغمجُاث الىؾائـ اإلاخػضصة واؾخسضاماتها اإلاخػضصة 

 .في الخػلُم

شير الػضًض مً اإلاغبين إلى أن جىظُف الخلىُاث في الػمل         َو

الخػلُمي التربىي أضبذ غغوعة ال بض منها لالؾخفاصة مً مػؿُاتها في 

ضمت حػلم اإلافاَُم الػلمُت الصخُدت، إط إن الخػامل الخلُلي مؼ ز

 إلاماعؾت الػمل الخػلُمي مً 
ً
 خخمُا

ً
الىؾائـ الخلىُت ؾُيىن شغؾا

 ].1كبل مػلمي اإلاؿخلبل ]

ؤصي اؾخسضام جلىُت الخاؾب آلالي في جضَعـ الػلىم إلى جىمُت          ٍو

ب، وػٍاصة مهاعاث اإلاخػلمين غلى اإلاشاَضة الػلمُت، والاؾخض الٌ والخجٍغ

مػاعفهم واؾخسضامهم لالؾخضالٌ الػلمي، والخفىير الىاكض، وطلً إلاا 

 [. وجمشل اإلاػامل الافتراغُت2جىفٍغ َظٍ اإلاػامل مً مداواة للىاكؼ ]

(Virtual Labratories)  إخضي الخلىُاث الخضًشت التي حشيل مغخلت

دخاحها الؿالب، مهمت في اهدؿاب اإلاػاعف واإلاهاعاث الػلمُت التي ً

وحػخبر اإلاػامل الافتراغُت مػامل غير خلُلُت حػخمض غلى جلىُت 

 ].3الخاؾب آلالي ]

[ أن البِئت الخػلُمُت الافتراغُت 4وفي َظا الشأن ًؤهض ضبحي ]        

ت، وجػم مسخلف أصواث ووؾائل الخػلُم والخػلم  جمشل مىظىمت جغبٍى

ض مضزالث الػملُت الخ  ػلُمُت، وفي حػظُم هخاحاتهاًخم جىظُفها في ججٍى

اجه اإلاسخلفت( بين  )مسغحاتها(، وحؿاغض في جيشُـ الخفاغل )بمؿخٍى

 .أؾغاف الػملُت الخػلمُت

[ إلى أن اؾخسضام اإلاػامل الافتراغُت ٌػض 5وكض أشاع الغاض ي ]      

 للمميزاث الػضًضة التي جلضمها َظٍ الخلىُت 
ً
لت حػلُمُت مهمت هظغا ؾٍغ

، فاإلاػامل في مجاٌ الخػلُم، وف
ً
ي مجاٌ حػلم الػلىم زطىضا

الافتراغُت جخميز بسطائظ غضًضة صغذ الباخشين واإلاماعؾين إلى 

ـ ملغعاث  الخأهُض غلى أَمُتها وجبىيها هخىحه جغبىي مهم في مجاٌ جضَع

الػلىم، وفي إزغاء اإلاهاعاث الػملُت. وفي َظا الخىحه ظهغث الػضًض مً 

فتراغُت وأَمُتها لخؿبُلها في حػلُم الضعاؾاث التي جىاولذ اإلاػامل الا 

 ].9،8،7،6الػلىم ]

مما ؾبم ًخطح أن صعاؾت مىغىع اإلاػامل الافتراغُت حشيل        

ؼ حػلم وحػلُم الػلىم في ول الىظم الخػلُمُت،  أَمُت كطىي في حػٍؼ

 مً الضعاؾاث الؿابلت حشير إلى أن اإلاػامل الافتراغُت 
ً
 ألن هشيرا

ً
وهظغا

 للمػامل الخلُلُت ]حػؼػ فهم الؿال
ً
 حُضا

ً
[، فلض عأي 3ب، وحشيل بضًال

الباخث أَمُت صعاؾت واكؼ اؾخسضام مػلمي الػلىم باإلاغخلت اإلاخىؾؿت 

للمػامل الافتراغُت والخػغف غلى مػىكاث اؾخسضامها واججاَاث 

ا  .اإلاػلمين هدَى

 مشكلت الدراست. 2

لها حػض اإلاػامل الافتراغُت إخضي ضىع مػامل الػلىم ا      لتي غً ؾٍغ

خدلم  خػلمىن اإلافاَُم الػلمُت. ٍو ًىدؿب الؿالب الخبراث الخػلُمُت ٍو

طلً مً زالٌ صمج جلىُت الخاؾب بالػمل الُىمي للؿالب في اإلاسخبر 

اإلاضعس ي. وكض الخظ الباخث مً زالٌ ججغبخه همػلم إلااصة الػلىم في 

ػُت غضم وحىص مػامل خلُلُت في هشير مً اإلاضا عؽ مدافظت اللَى

ػُت، وإن غضم جىفغ مػامل خلُلُت في هشير  الخابػت إلصاعة حػلُم اللَى

 لخيلفتها 
ً
مً اإلاضاعؽ ًدغم الؿالب مً فغص حػلم خلُلُت، وهظغا

ٌ بيشغ 1428/1429الػالُت فلض كامذ وػاعة التربُت والخػلُم في غام 

)هبضًل للمػامل الخلُلت(، إلاا  اإلاػامل الافتراغُت في بػؼ مضاعؾها

ٍ اإلاػامل الافتراغُت مً فىائض حػلُمُت لىً َظٍ اإلاػامل ًدٌى لهظ

[. وخٌى مػىكاث اؾخسضام مػامل 10صون جفػُلها بػؼ اإلاػىكاث ]

[ بػؼ اإلاػىكاث التي ًمىً أن جللل 5الػلىم الافتراغُت طهغ الغاض ي ]

الاؾخفاصة منها، ومنها غلى ؾبُل اإلاشاٌ: كلت اَخمام مػلمي الػلىم 

تراغُت، جؼاًض غضص الؿالب، كلت بػؼ اإلاىاص والخاماث باإلاػامل الاف

اإلاؿلىبت إلحغاء الخجاعب الػملُت، غضم وحىص غضص واف مً أحهؼة 

الخاؾب، غضم وحىص خىافؼ للمػلم لخؿبُم الخجاعب الافتراغُت، 

 .هشافت اإلادخىي الػلمي في ملغعاث الػلىم

ضفها َظا إن غضم وفغة مػامل خلُلُت في اإلاضاعؽ التي اؾته      

 للمػامل 
ً
 واغضا

ً
البدث، وإمياهُت أن جيىن اإلاػامل الافتراغُت بضًال

 .الخلُلُت، بغع للباخث اللُام بهظا البدث

وبىاء غلُه فلض ؾبم الباخث صعاؾت اؾخؿالغُت غلى غُىت مً        

ػُت  مػلمي الػلىم في اإلاضاعؽ التي بها مػامل افتراغُت بمدافظت اللَى

 ( مػلم20) وغضصَم
ً
بغغع الخػغف اإلابضئي غلى واكؼ اؾخسضام  ا

اإلاػلمين للمػامل الافتراغُت، وفي َظا الشأن جم جىحُه الؿؤاٌ الخالي 

  :إلى مػلمي الػلىم

/ غالي/ مىسفؼ/  
ً
ما صعحت اؾخسضامً للمػامل الافتراغُت: )غالي حضا

(؟
ً
 مىسفؼ حضا

ن وأظهغث هخائج َظٍ الضعاؾت الاؾخؿالغُت جضوي اؾخسضام اإلاػلمي         

ا، مما أوحض لضي الباخث الغغبت في  للمػامل الافتراغُت عغم جىفَغ

الخػغف غلى واكؼ اؾخسضام اإلاػلمين للمػامل الافتراغُت، وبالخالي فلض 

جدضصث مشيلت َظا البدث في الخػغف غلى واكؼ اؾخسضام مػلمي 

الػلىم باإلاغخلت اإلاخىؾؿت للمػامل الافتراغُت والخػغف غلى اججاَاتهم 

 .خسضامهاهدى اؾ

 أ. أسئلت الدراست

ما واكؼ اؾخسضام مػلمي الػلىم باإلاغخلت اإلاخىؾؿت للمػامل  -1

ـ الػلىم؟  الافتراغُت في جضَع

ـ الػلىم؟ -2   ما مػىكاث اؾخسضام اإلاػامل الافتراغُت في جضَع

ما اججاَاث مػلمي الػلىم باإلاغخلت اإلاخىؾؿت هدى اؾخسضام اإلاػامل  -3

ـ الػل  ىم؟الافتراغُت جضَع
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 ب. أَداف الدراست

 :تهضف َظٍ الضعاؾت إلى الخػغف غلى      

ـ الػلىم -1  .واكؼ اؾخسضام مػلمي الػلىم للمػامل الافتراغُت في جضَع

ـ الػلىم -2  .مػىكاث اؾخسضام اإلاػامل الافتراغُت في جضَع

اججاَاث مػلمي الػلىم باإلاغخلت اإلاخىؾؿت هدى اؾخسضام اإلاػامل  -3

ـ   .الػلىمالافتراغُت في جضَع

 ج. أَميت الدراست

 :جبرػ أَمُت الضعاؾت في الىلاؽ الخالُت       

ى اؾخسضام اإلاػامل  -1 ـ الػلىم، َو  في جضَع
ً
 مهما

ً
جدىاٌو الضعاؾت حاهبا

 في حػلم مفاَُم الػلىم
ً
 مفطلُا

ً
 .الافتراغُت، الظي ٌػض ميىها

حؿهم الضعاؾت في الىشف غً واكؼ اؾخسضام مػلمي الػلىم  -2

ى ما كض باإلاغخلت اإلا ا، َو خىؾؿت للمػامل الافتراغُت واججاَاتهم هدَى

ين غلى وغؼ زؿت غمل لخث  ٌؿاغض كُاصاث اإلاضاعؽ واإلاشغفين التربٍى

ؼ حػلم الؿالب  .اإلاػلمين غلى اؾدشماع اإلاػامل الافتراغُت لخػٍؼ

ًمىً أن حؿاغض هخائج َظٍ الضعاؾت في الخػغف غلى أَم اإلاػىكاث  -3

اإلاػامل الافتراغُت، وغلى إصاعاث الخػلُم  التي جدض مً اؾخسضام

 .غىضئٍظ أن جػؼ الخلٌى اإلاىاؾبت للخسلظ مً َظٍ اإلاػىكاث

 د. حدود الدراست

الخضوص الؼمىُت: جم جؿبُم َظٍ الضعاؾت زالٌ الفطل الضعاس ي الشاوي  -

 .1436/1437ٌمً الػام الضعاس ي 

لى واكؼ الخضوص اإلاىغىغُت: اكخطغث َظٍ الضعاؾت غلى الخػغف غ -

ومػىكاث اؾخسضام مػلمي الػلىم باإلاغخلت اإلاخىؾؿت للمػامل 

ا  .الافتراغُت واججاَاتهم هدَى

الخضوص اإلاياهُت: ؾبلذ َظٍ الضعاؾت غلى غُىت مً اإلاػلمين في  -

ػُت التي ًىحض بها مػامل  مضاعؽ اإلاغخلت اإلاخىؾؿت بمضًىت اللَى

 .افتراغُت

 ٌ. مصطلحاث الدراست

 ُت: اإلاػامل الافتراغ

ت        هي بِئت حػلم ًخىفغ بها بغمجُاث خاؾىبُت، جدُذ للمخػلمين الخٍغ

في جطمُم الخجاعب وازخُاع أصواتها وابخياع إحغاءاتها ختى ًخىضلىا إلى 

 بأنها  ].6الىخائج بأهفؿهم ]
ً
ػغف الباخث اإلاػامل الافتراغُت إحغائُا َو

غلى  )جسُلُت للمػامل الخلُلُت( جدخىي  مػامل إلىتروهُت جفاغلُت

أحهؼة خاؾب آلي مغجبؿت بالشبىت الػىىبىجُت ومػؼػة ببرامج حػلُمُت 

ػُت  .خاؾىبُت في اإلاغخلت اإلاخىؾؿت بمضاعؽ مدافظت اللَى

 الاججاٍ: 

[ الاججاٍ بأهه خالت مً الاؾخػضاص 11ٌػغف الللاوي والجمل ]      

 غلى اؾخجابت الفغص، وحؿاغضٍ غلى اجساط 
ً
 صًىامُا

ً
الػللي، جىلض جأزيرا

اعاث اإلاىاؾبت، ؾىاء أواهذ بالغفؼ أم ؤلاًجاب فُما ًخػغع له اللغ 

 بأهه: خالت مً  ".مً مىاكف ومشىالث
ً
ػغف الباخث الاججاٍ إحغائُا َو

اإلاٌُى والغغبت، أو الغفؼ لضي مػلمي الػلىم في اإلاضاعؽ اإلاخىؾؿت التي 

بها مػامل افتراغُت هدى اؾخسضام اإلاػامل الافتراغُت في جضَعـ 

 بضعحت الاؾخجابت التي الػلىم، و 
ً
ؾىف ًلاؽ َظا اإلاخغير البدثي إحغائُا

ًلضمها اإلاػلم غلى ملُاؽ "اججاٍ اإلاػلمين هدى اؾخسضام اإلاػامل 

 ".الافتراغُت

 إلاطار الىظري والدراساث السابلت. 3

 (Virtual Laboratory)  اإلاػامل الافتراغُت

       
ً
 وجلىُا

ً
 غلمُا

ً
، مما صفؼ  جدلم هظم الخػلُم الُىم جلضما

ً
مظَال

ين إلى البدث غً أؾالُب حضًضة حػمل غلى جدلُم ألاَضاف  التربٍى

ـ الػلىم، وحػض اإلاػامل الافتراغُت مً أَم مطاصع  الخػلُمُت في جضَع

 المخالهها مميزاث ججػلها 
ً
ـ الػلىم، وطلً هظغا الخػلم والخػلُم في جضَع

ت بِئت جفاغلُت مً بين أَم مطاصع حػلُم الػلىم، فهي حػمل غلى تهُئ

وجدلم للؿالب فغضت الػمل صازل بِئت آمىه لِـ بها زؿىعة غلى 

اإلاػلم واإلاخػلم، إغافت إلى طلً حؿهم َظٍ اإلاػامل في زفؼ الهضع في 

 .اإلاىاعص

وحػض اإلاػامل الافتراغُت خضًشت الاؾخسضام باليؿبت للخػلُم، ومً        

ىبيرة التي جىاؾب أَم جؿبُلاث الخػلُم ؤلالىترووي طاث ألاَمُت ال

جم غغع اليسخت ألاولى مً اإلاسخبر  1997ملغعاث الػلىم. ففي غام 

ىلىحُا الظاَغي(، وفي غام  جم  1998الافتراض ي بػىىان )مسخبر الفيًز

إوشاء َظا اإلافهىم للمػامل الافتراغُت وال جؼاٌ حؿخسضم ختى الُىم 

في  جم وشغ كغص مضمج، 1999بػض ؾلؿلت مً الخػضًالث، وفي غام 

َظا الىكذ وان الترهيز اإلاىؾؼ مً غلم وظائف ألاغػاء إلى غلىم الخُاة 

 حغي صمج اإلاشغوع في مشغوع بدثي 2000 بطفت غامت، وفي غام

(Experimentalization)  ،ًل مً مؤؾؿت فىلىؿفاغ الخُاة، وبخمٍى

وكض جبؼ طلً غغع جلضًمي آزغ في اإلاؤجمغ الظاَغي للبدىر 

ىعٍش حي إحش، وفي غام  في  (ETH Zurich)بػىىان جمذ اليسخت  2002ٍػ

جم إصعاج اإلاسخبر الافتراض ي غلى  2008 ألاولى غلى ؤلاهترهذ. وفي غام

 .هذ 4784-1866 جدذ عكم ISSN كائمت مجلت

 :مفهىم اإلاػامل الافتراغُت 

ٌػخبر الخىحه هدى اؾخسضام جلىُت اإلاػامل الافتراغُت مً أبغػ        

ـ الػلىم، خُث ٌؿخؿُؼ اإلاخػلم الخىحهاث الخضًشت اإلاؿخدضزت  في جضَع

مً زالٌ اؾخسضام َظٍ الخلىُت الخضًشت إغضاص الخجاعب بطىعة 

 ].12جفاغلُت آمىت ]

ا بِئاث حػلُم 13ًىظغ الؿُالي ]          [ إلى اإلاػامل الافتراغُت باغخباَع

وحػلم إلىتروهُت افتراغُت ًخم مً زاللها مداواة مسخبراث ومػامل 

، وطلً بخؿبُم الخجاعب الػملُت بشيل افتراض ي الػلىم الخلُلُت

ًداوي الخؿبُم الخلُلي، وجيىن مخاخت لالؾخسضام مً زالٌ ألاكغاص 

 .اإلاضمجت، أو مً زالٌ مىكؼ غلى شبىت ؤلاهترهذ

واإلاػامل الافتراغُت غباعة غً بِئت مفخىخت ًخم مً زاللها مداواة        

ب الىظغي بالجاهب الػملي، مسخبر الػلىم الخلُلي، واللُام بغبـ الجاه

يىن لضي الؿالب مؿلم  ـ مهاعاث الخفىير، ٍو خم مً زاللها جضَع ٍو

ت في اجساط اللغاعاث بأهفؿهم، صون أن ًترجب غلى َظا اللغاع أي  الخٍغ

 ].14آزاع ؾلبُت ]

ػغف البلؿان ]         [ اإلاػامل الافتراغُت بأنها:" مػامل إلىتروهُت 15َو

م اؾخسضام مىاكؼ غلى شبىت ؤلاهترهذ، أو  ًخم الػمل فيها غً ؾٍغ

، بدُث ٌؿخؿُؼ الؿالب مداواة 
ً
بغامج الخاؾب آلالي اإلاىخجت مؿبلا

الخجاعب الػلمُت وجؿبُلها هما هي في أعع الىاكؼ، صون الخػغع 

 ".لألزؿاع وبأكل حهض وجيلفت ممىىت

 ً بِئت ــاعة غــت غبــمما ؾبم ًسلظ الباخث إلى أن اإلاػامل الافتراغُ        
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ػلم إلىتروهُت جسُلُت مؿخسضمت غلى أحهؼة خاؾب آلي أو شبىت ح

ؤلاهترهذ، جمىً اإلاػلم واإلاخػلم مً جطمُم وجىفُظ الخجاعب 

واإلاشغوغاث، مً زالٌ صمج اإلايىهاث وبىاء ألاحهؼة ومالخظت وجدلُل 

ً الاؾخيخاحاث، مشل بغامج هغووىصاًل اإلاؿخسضمت  الىخائج وجضٍو

 .بمضاعؾىا

ـ الػلىمأَمُت اإلاػامل الا   :فتراغُت في جضَع

حػض اإلاػامل الافتراغُت طاث أَمُت هبيرة وفىائض مخػضصة في جضَعـ        

الػلىم، فلض جىاولذ الػضًض مً الضعاؾاث أَمُت اإلاػامل الافتراغُت، 

مغ وصًفيؿيي ] [ 16وبالظاث في جضَعـ الػلىم، ومنها صعاؾت عاًؼمان وهٍغ

ذ الضعاؾت التي أشاعث إلى فػالُت اؾخسضام ا إلاسخبر الافتراض ي وكض أحٍغ

غلى مخػلمي الطف الؿابؼ في ملغع الىُمُاء. هما جؤهض صعاؾت جاجلي 

ـ الىاضح باإلاػامل الافتراغُت غلى جدطُل 17واًؼ ] [ أزغ الخضَع

 .اإلاخػلمين

[ أزغ 13وفي مجاٌ أَمُت اإلاػامل الافتراغُت أهضث صعاؾت الؿُالي ]       

اض ي في جىمُت اإلاهاعاث الػلمُت لضي ؾالب ماصة اؾخسضام اإلاػمل الافتر 

الػلىم، وهشفذ َظٍ الضعاؾت غً الفغق ؤلاًجابي لطالح اإلاخػلمين 

[ 18الظًً ٌؿخسضمىن اإلاػمل الافتراض ي. هما أوضخذ صعاؾت حجاػي ]

فػالُت اإلاػمل الافتراض ي في الخدطُل الضعاس ي وجىمُت اإلاهاعاث الػملُت 

 .الطف ألاٌو الشاهىي  في ماصة الىُمُاء لضي ؾالب

غ        [ إلى أن للمسخبر 19] مً حهت أزغي أشاعث صعاؾت الخافظ وحَى

 في اؾخسضام جىمُت كىة اإلاالخظت والخدطُل اإلاػغفي في 
ً
الافتراض ي أزغا

اء والىُمُاء. وباإلاشل أوضخذ صعاؾت البابؿين [ 3] إحغاء ججاعب الفيًز

ـ ا لػلىم، وأشاعث َظٍ أن للمػامل الافتراغُت إًجابُاث في جضَع

ـ الػلىم ًىفغ  الضعاؾت إلى أن اؾخسضام اإلاػامل الافتراغُت في جضَع

ػالج الىلظ في ججهيزاث اإلاػامل  الجهض الىشير الالػم إلهجاػ الخجاعب، َو

 في جىمُت مهاعة الخػلم الظاحي لضي الؿالب، وفي 
ً
الخللُضًت، وجدضر أزغا

، هما جلضم اإلاػامل جىمُت اججاَاث خب البدث والاؾخىشاف لضيهم

الافتراغُت للؿالب الخطىع الصخُذ للمفاَُم الػلمُت، وكض جيىهذ 

اء والىُمُاء  352غُىت الضعاؾت مً   ًمشلىن حمُؼ مػلمي الفيًز
ً
مػلما

اع ت للبىين بمضًىت الٍغ   .باإلاضاعؽ الخيىمُت الشاهٍى

 أبغػث صعاؾت باًذ وآزغون ]   
ً
وأن [ أَمُت اإلاػامل الافتراغُت، 9وأزيرا

 .الؿالب في ماصة الىُمُاء ًفػلىن اإلاسخبر الافتراض ي غلى اإلاسخبر الػاصي

 :مػىكاث اؾخسضام اإلاػامل الافتراغُت

إن اإلاػامل الافتراغُت وما جخػمىه مً إًجابُاث غضًضة ال جسلى         

مً بػؼ الػىائم التي جدض مً اؾخسضامها. فلض جىاولذ الػضًض مً 

ػامل الافتراغُت، ومنها صعاؾت الضعاؾاث اإلاػىكاث الخاضت باإلا

غقي ] [، وفي غىء 3[، وصعاؾت البابؿين ]10[، وصعاؾت الجنهي ]12الؿٍى

 :َظٍ الضعاؾاث ًمىً إحماٌ جلً اإلاػىكاث في الخالي

 .وحىص هلظ في أحهؼة الخاؾب آلالي باإلاسخبر -

 .غػف ؤلاغضاص اإلاهاعي للمػلمين -

 .ضاعؽغضم جىفغ وسخ مخػضصة مً البرمجُاث في اإلا -

 .هخب ألاوشؿت الػلمُت جغهؼ غلى أصاء الخجاعب في اإلاػامل الخلُلُت -

بُت غلى اؾخسضام اإلاػامل الافتراغُت -  .كلت البرامج الخضٍع

 ل الافتراغُت ــــػامى أن اإلاـ[ إل15ان ]ـــغ البلؿـــاق ٌشُــــ الؿُــي هفــوف      

جىاحه بػؼ الخدضًاث ومنها: الػاٌ الىشير مً اإلاخػلمين ٌػاهىن مً 

لت الخللُضًت، ألا  مُت الخاؾىبُت، هما أن بػؼ اإلاػلمين ًفػلىن الؿٍغ

 .إغافت إلى الخيلفت الباَظت لخطمُم بِئت الخػلُم الافتراغُت

 في 20ومً حهخه ًؤهض الشهغي ]      
ً
[ في صعاؾخه أن َىان هلطا

ؤلامياهاث اإلااصًت التي ًدخاج لها اإلاخػلمىن لتهُئتهم للػمل في بِئت 

ـ بىاؾؿت الخاؾب آلالي بشيل الخلىُت، و  طلً بالترهيز غلى الخضَع

ت، خُث ًالخظ أن الؿالب ال   غً الجىاهب الىظٍغ
ً
جؿبُلي غملي بػُضا

ظا ًؤصي إلى غػف الخطُلت  ت، َو ػالىا ًضعؾىن الخاؾب صعاؾت هظٍغ

 .الخؿبُلُت

ومً بين الخدضًاث التي جىاحه اإلاػامل الافتراغُت أشاعث الخاػمي       

ى أن اإلاػامل الافتراغُت جىاحه الػضًض مً الخدضًاث، ومنها [ إل21]

شػىع اإلاؿخسضمين بػضم الاعجُاح والاعجبان غىض الخػامل مؼ َظٍ 

الخلىُت، وهظلً الخطىع الؿائض خٌى اإلاؿخسضمين إلى الخبراث الػلمُت 

 .والظي كض ًؤزغ غلى اؾدُػابهم للمفاَُم الػلمُت

إلاػىكاث التي ًمىً إغافتها ومما ؾبم ًسلظ الباخث إلى بػؼ ا        

 :إلاا ؾبم مً مػىكاث، ومنها

 .كلت جىفغ أصواث الطُاهت للمػامل الافتراغُت -

غػف شبىت ؤلاهترهذ في اإلاضعؾت ًدض مً اؾخسضام اإلاػامل  -

 .الافتراغُت

 .غضم إصعان اإلاػلمين ألَمُت اإلاػامل الافتراغُت -

 :الاججاٍ هدى اؾخسضام اإلاػامل الافتراغُت

ٍؤهض غلماء الىفـ غلى أَمُت مػغفت الاججاَاث هضوافؼ للؿلىن، و      

ض مً الاَخمام  وحػخبر الاججاَاث مً أَم اإلاجاالث التي للُذ اإلاٍؼ

والضعاؾت، خُث ًيىن ليل فغص اججاَاث هدى ألافغاص والجماغاث 

واإلاىاكف واإلاىغىغاث الاحخماغُت، وبالخالي وان ال بض في َظا البدث مً 

ث الػاملين في اإلاؤؾؿاث الخػلُمُت مً اإلاػلمين هدى مػغفت اججاَا

اؾخسضام اإلاػامل الافتراغُت، فلضيهم اججاَاث مػُىت منها ؤلاًجابي 

ؼ ؤلاًجابي وإػالت الؿلبي مً  والؿلبي، فُجب الػمل غلى حػٍؼ

:" اإلاىحه لؿلىن الفغص،  خم الىظغ إلى الاججاٍ باغخباٍع الاججاَاث. ٍو

 هدى مىغىع مػين فئهه ًىجظب فػىضما ًدمل الفغص اججاَ
ً
 إًجابُا

ً
ا

 هدى طلً اإلاىغىع فئهه ًبخػض 
ً
 ؾلبُا

ً
إلُه، أما إطا وان ًدمل اججاَا

 ].22] غىه

" خالت 23مً حهت أزغي ًىظغ الٌ والجىضي ]        [ إلى الاججاٍ باغخباٍع

غللُت وغطبُت لالؾخػضاص، جىظم مً زالٌ الخبرة، ومماعؾت جأزير 

غلى اؾخجابت الفغص ليل اإلاىغىغاث واإلاىاكف التي مباشغ، أو صًىامي 

 ".جغجبـ بها

 :هىاع الاججاَاثأ

    [ إلى أن الاججاَاث جخيىن مً زالزت 23ٌشير الٌ والجىضي ]        

 :خاليال غلى الىدى وهي أهىاع

ى ما حػلم باإلاػغفت غً ألاشُاء، و  -1 جيىن لضي الفغص الاججاٍ اإلاػغفي: َو

 ٌ ا بالغفؼ أو اللبى  .اججاٍ هدَى

ى ما ًيىن لضي الفغص مً مشاغغ وأخاؾِـ  -2 الاججاٍ الىحضاوي: َو

 
ً
 أو إًجابُا

ً
 .ججاٍ اإلاىاكف وألاخضار ؾلبا

ى ما ًمىً أن ًطضع غً الفغص بىاء غلى ما جيىن  -3  الاججاٍ الؿلىوي: َو
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عأي أو ؾلىن أو لضًه مً اججاَاث خٌى مىغىع ما أو مىكف ما، مً 

 .حػبير

 :أَمُت الاججاَاث

جبلى الاججاَاث في خُاة اإلاخػلم مهمت ومً ألاَضاف ألاؾاؾُت في       

ـ الػلىم، وللض أشاعث الػضًض مً ألاصبُاث إلى طلً ومنها: صعاؾت  جضَع

[، وهي صعاؾاث 10[ وصعاؾت الجنهي ]24[، وصعاؾت زلت ]22الشهغاوي ]

 :ىدى الخاليأبغػث أَمُت الاججاَاث، غلى ال

مػغفت اججاَاث ألافغاص والجماغاث في ول ما ًسضم خُاتهم في  -

 .مسخلف مىاشـ الخُاة

 .حؿاغض الفغص غلى جدلُم أَضافه -

 .حؿهم في بىاء الخؿـ وجىظُم الخبرة -

حؿاغض في جىحُه الؿلىن الاحخماعي للفغص في هشير مً مىاكف الخُاة  -

 .الاحخماغُت

 .لػاصاث وكُم وزلافت مجخمػت حػبر غً امخشاٌ الفغص -

مما ؾبم ًخطح أن الاججاٍ ًجػل الفغص مغهؼ الظًَ والجهض في        

 .مػظم وكخه، والخػبير غً طاجه، هما جضفػه لِؿخجُب للمشيراث البُئُت

 :الاججاٍ هدى اؾخسضام اإلاػامل الافتراغُت

 في جدضًض ؾلىن الفغص، وبالخالي ًمىًو      
ً
 أؾاؾُا

ً
 َػض الاججاٍ غامال

الاججاٍ هدى اإلاػامل الافتراغُت وبالخالي ًمىً الخيبؤ غً مضي جلبل 

اإلاػلمين الؾخسضام اإلاػامل الافتراغُت. إن الخؿىع الىبير الظي خضر في 

الاججاَاث الخضًشت في مجاٌ حػلم الػلىم، والتي منها اؾخسضام اإلاػامل 

ا. ولظ  غلى اججاٍ اإلاػلم هدَى
ً
ا وان مً الافتراغُت ال بض أن ًترن أزغا

الػغوعي مػغفت اججاَاث اإلاػلمين هدى اإلاػامل الافتراغُت في حػلم 

ظا ما ؾعى إلُه َظا البدث.   الػلىم، َو

وكض أشاعث الػضًض مً الضعاؾاث إلى اججاٍ اإلاػلمين واإلاشغفين      

واإلاخػلمين هدى اإلاػامل الافتراغُت للػاملين، ومنها صعاؾت ؾيخاهجى 

ذ َظٍ الضع 25وآزغون ] ت في ماصة [. أحٍغ اؾت غلى ؾالب اإلاغخلت الشاهٍى

الىُمُاء، وهشفذ هخائج َظٍ الضعاؾت غً وحىص اججاَاث إًجابُت غىض 

اإلاػلمين واإلاشغفين واإلاخػلمين هدى اإلاداواة الخاؾىبُت، وجخفم هخائج 

ذ غلى 9َظٍ الضعاؾت مؼ ما أحغاٍ باًذ وآزغون ] [، وهي صعاؾت أحٍغ

صة الىُمُاء، وأظهغث هخائج َظٍ ؾالب الطف ألاٌو الشاهىي في ما

الضعاؾت جفػُل الؿالب للمػمل الافتراض ي غلى اإلاػمل الخللُضي. 

[ وحىص اججاٍ إًجابي لضي اإلاػلماث 24وباإلاشل جؤهض صعاؾت زلت ]

 .واإلاشغفاث هدى اؾخسضام اإلاػامل الافتراغُت في مضًىت مىت اإلاىغمت

 الطريلت وإلاحراءاث. 4

 أ. مىهج الدراست

ى اإلاىهج الظي وضفه اؾ      خسضم الباخث اإلاىهج الىضفي اإلاؿحي، َو

الػؿاف بأهه ًخم بىاؾؿت اؾخجىاب حمُؼ أفغاص مجخمؼ البدث أو 

غُىت هبيرة مىه، وطلً بهضف وضف الظاَغة اإلاضعوؾت مً خُث 

 ].26ؾبُػتها وصعحت وحىصَا فلـ ]

وجم اؾخسضام َظا اإلاىهج في َظٍ الضعاؾت ليىهه ألاهثر مالئمت       

 .لإلحابت غً أؾئلت الضعاؾت

 ب. مجتمع الدراست

جيىن مجخمؼ َظٍ الضعاؾت مً حمُؼ مػلمي ماصة الػلىم في مضاعؽ      

اإلاغخلت اإلاخىؾؿت التي جدخىي غلى مػامل افتراغُت في مدافظت 

ػُت، غضص َظٍ اإلاضاعؽ ( 5( مضعؾت مخىؾؿت مىػغت غلى )40) اللَى

ػمل بها )  بدؿب إخطائُاث إصاعة ( مػلم120مياجب حػلُمُت، َو
ً
ا

ػُت. ]  ].27التربُت والخػلُم باللَى

 ج. عيىت الدراست

( 14جيىهذ غُىت الضعاؾت مً حمُؼ اإلاػلمين الظًً ٌػملىن في )       

مضعؾت مخىؾؿت بها مػامل افتراغُت، وكض جم ازخُاع َظٍ اإلاضاعؽ 

لت الػشىائُت البؿُؿت مً بين ( مضعؾت التي بها مػامل 40) بالؿٍغ

افتراغُت، وشيل اإلاػلمىن الظًً ٌػملىن في َظٍ اإلاضاعؽ ألاعبؼ غشغة 

 42غُىت َظا البدث والبالغ غضصَم )
ً
 .( مػلما

 :ص. اإلاخغيراث الاؾمُت الخاضت بػُىت الضعاؾت

ل الػلمي. ب -أ ل. ص -الخسطظ. ج -اإلاَؤ غضص ؾىىاث  -هىع اإلاَؤ

 .الخبرة

: غُىت الضعاؾت خؿب  ( جىػَؼ أفغاص4(،)3(،)2(،)1) وجىضح الجضاٌو

 :اإلاخغيراث الاؾمُت اإلاظوىعة

 1  حدول 

 جوزيع أفراد عيىت الدراست وفم متغير املؤَل العلمي

 اليسبت التكرار املؤَل العلمي

 %2.4 1 صبلىم ولُت مخىؾؿت

 %95.2 40 بيالىعٍىؽ

 %2.4 1 ماحؿخير

 %100 42 اإلاجمىع

ٌ  مً ًخطح        الضعاؾت غُىت غاصأف مً( 40) أن( 1) عكم الجضو

لهم( الضعاؾت غُىت أفغاص إحمالي مً% 95.2 وؿبخه ما ًمشلىن )  مَؤ

م بيالىعٍىؽ، الػلمي ( 1) وأن البدث، غُىت أفغاص مً ألاهثر الفئت َو

مشل منهم، له البدث، غُىت أفغاص إحمالي مً% 2.4 وؿبخه ما ٍو  مَؤ

مشل منهم،( 1)و مخىؾؿت، ولُت صبلىم الػلمي  مً% 2.4 وؿبخه ما ٍو

له الػُىت أفغاص إحمالي  .ماحؿخير الػلمي مَؤ
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 2حدول 

 التخصص متغير وفم الدراست عيىت أفراد جوزيع

 اليسبت التكرار التخصص

 %28.6 12 غلىم

اء  %19.0 8 فيًز

 %26.2 11 هُمُاء

 %26.2 11 أخُاء

 %100 42 اإلاجمىع

ٌ  مً ًخطح          غُىت أفغاص مً( 12) أن( 2) عكم الجضو

( الضعاؾت غُىت أفغاص إحمالي مً% 28.6 وؿبخه ما ًمشلىن )لضعاؾتا

م غلىم، جسططهم ( 11) بِىما الضعاؾت، غُىت أفغاص مً ألاهثر الفئت َو

( الضعاؾت غُىت أفغاص إحمالي مً% 26.2 وؿبخه ما ًمشلىن ) منهم،

 مً% 26.2 وؿبخه ما ًمشلىن ) منهم،( 11) بِىما هُمُاء، جسططهم

 ما ًمشلىن ) منهم،( 8)و أخُاء، جسططهم ،(الضعاؾت تغُى أفغاص إحمالي

اء جسططهم ،(الضعاؾت غُىت أفغاص إحمالي مً% 19.0 وؿبخه  .فيًز

 3حدول 

 املؤَل هوع متغير وفم الدراست عيىت أفراد جوزيع

 اليسبت التكرار هوع املؤَل

 %83.3 35 جغبىي 

 %16.7 7 غير جغبىي 

 %100 42 اإلاجمىع

ٌ الج مً ًخطح       الضعاؾت، غُىت أفغاص مً( 35) أن( 3) عكم ضو

لهم الضعاؾت غُىت أفغاص إحمالي مً% 83.3 وؿبخه ما ًمشلىن )  مَؤ

م جغبىي،  منهم،( 7) بِىما ،(الضعاؾت غُىت أفغاص مً ألاهثر الفئت َو

مشلىن ) لهم( الضعاؾت غُىت أفغاص إحمالي مً% 16.7 وؿبخه ما ٍو  مَؤ

 .جغبىي  غير

 4حدول 

 الخبرة سىواث عدد متغير وفم الدراست عيىت دأفرا جوزيع

 اليسبت التكرار عدد سىواث الخبرة

 %45.2 19 ؾىىاث 5أكل مً 

 %45.2 19 ؾىىاث 10 - 5بين 

 %9.6 4 ؾىىاث 10أهثر مً 

 %100 42 اإلاجمىع

ٌ  مً ًخطح       الضعاؾت، غُىت أفغاص مً( 19) أن( 4) عكم الجضو

 ؾىىاث الضعاؾت غُىت أفغاص ماليإح مً% 45.2 وؿبخه ما ًمشلىن 

م ؾىىاث، 5 مً أكل زبرتهم  الضعاؾت، غُىت أفغاص مً ألاهثر الفئت َو

 غُىت أفغاص إحمالي مً% 45.2 وؿبخه ما ًمشلىن ) منهم،( 19) بِىما

 ما ًمشلىن  منهم،( 4)و ؾىىاث، 10 إلى 5 بين زبرتهم ؾىىاث( الضعاؾت

 مً أهثر زبرتهم ؾىىاث الضعاؾت غُىت أفغاص إحمالي مً% 9.6 وؿبخه

 .ؾىىاث 10

 الدراست أدواث. ٌ

ما حؼأًً، إلى ملؿمت اؾدباهت مً الضعاؾت أصواث جيىهذ  :َو

ٌ  الجؼء  غً غامت صًمىغغافُت مػلىماث الجؼء َظا جػمً: ألاو

ل: وهي باالؾدباهت اإلاؿتهضفين اإلاػلمين  هىع -الخسطظ -الػلمي اإلاَؤ

ل  .الخبرة ؾىىاث غضص -اإلاَؤ

 اإلادىعًٍ غلى مىػغت فلغة( 28) غلى الجؼء َظا اشخمل: اويالش الجؼء

 :الخالُين

ٌ  اإلادىع  -  الافتراغُت، للمػامل اإلاػلمين اؾخسضام واكؼ: ألاو

 .فلغة( 14)مً اإلادىع  َظا وجيىن 

 للمػامل اإلاػلمين اؾخسضام مػىكاث: الشاوي اإلادىع  -

 .فلغة( 14)مً اإلادىع  َظا وجيىن  الافتراغُت،

 :الاؾدباهت ضضق

 :الظاَغي  الطضق – أ

 للُاؾه وغػها جم ما كُاؽ في الاؾدباهت ضضق مضي غلى للخػغف      

 غىء وفي ،(اإلادىمين ضضق) اإلادىمين مً مجمىغت غلى غغغذ

 .النهائُت ضىعتها في ظهغث ختى الاؾدباهت حػضًل جم اإلادىمين مغئُاث

 :لالؾدباهت الضازلي الاحؿاق ضضق – ب

 الضازلي الطضق لخؿاب رؾىن بي الاعجباؽ مػامل اؾخسضام جم        

 مً غباعة ول صعحت بين الاعجباؽ مػامل خؿاب جم خُث لالؾدباهت،

 الػباعة، إلُه جيخمي الظي للمدىع  اليلُت والضعحت الاؾدباهت غباعاث

ظٍ ٌ  للمدىعًٍ( 6)و( 5) الجضولين في مىضخت الاعجباؾاث َو  ألاو

. .والشاوي
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 5حدول 

 ألاول  حور امل لعباراث بيرسون  ارجباط معامالث

 معامل الارجباط باملحور  ركم العبارة معامل الارجباط باملحور  ركم العبارة

1 0.568** 8 0.542** 

2 0.616** 9 0.598** 

3 0.544** 10 0.538** 

4 0.671** 11 0.507** 

5 0.808** 12 0.715** 

6 0.551** 13 0.676** 

7 0.544** 14 0.513** 

  فأكل 0.01 تالضالل مؿخىي  غىض صاٌ**

 6حدول 

 الثاوي املحور  لعباراث بيرسون  ارجباط معامالث

 معامل الارجباط باملحور  ركم العبارة معامل الارجباط باملحور  ركم العبارة

1 0.575** 8 0.550** 

2 0.717** 9 0.654** 

3 0.679** 10 0.609** 

4 0.553** 11 0.524** 

5 0.624** 12 0.511** 

6 0.572** 13 0.631** 

7 0.554** 14 0.630** 

  فأكل 0.01 الضاللت مؿخىي  غىض صاٌ **

ٌ  مً ًخطح       ٌ ( 5) الجضو  ول اعجباؽ مػامل كُم أن( 6) والجضو

  وصالت مىحبت مدىعَا مؼ الاؾدباهت غباعاث مً غباعة
ً
 غىض إخطائُا

 .الاؾدباهت ضضق غلى ًضٌ مما( 0.01) الضاللت مؿخىي 
 

  :الاؾدباهت زباث

 مً ميىهت اؾخؿالغُت غُىت غلى بخؿبُلها الاؾدباهت زباث خؿاب مج 

(20 ) 
ً
 الضازلي الاحؿاق خؿاب جم زم ومً الػلىم، مػلمي مً مػلما

  Cronbach's Alpha (α)هغوهبار ألفا مػاصلت باؾخسضام الاؾدباهت لبىىص

 7  حدول 

 الاستباهت ثباث للياس كروهباخ ألفا معامل

 ثباث املحور  عدد العباراث محاور الاستباهت ألاداة

 

 الاؾدباهت

 0.7948 14 واكؼ اؾخسضام اإلاػلمين للمػامل الافتراغُت

 0.7784 14 مػىكاث اؾخسضام اإلاػلمين للمػامل الافتراغُت

 0.7587 28 الشباث الػام لالؾدباهت

ٌ  مً ًخطح        بلغ لالؾدباهت الػام الشباث مػامل أن( 7) عكم الجضو

ى ،(0.7587) ٌ  زباث املمػ َو  .ملبى

 .الافتراغُت اإلاػامل اؾخسضام هدى اإلاػلمين اججاٍ ملُاؽ -2

 الجنهي وؾبله أغضٍ الظي اإلاػلمين اججاٍ ملُاؽ الباخث اؾخسضم     

 منها فلغة( 15) فلغة،( 30) غلى اإلالُاؽ َظا اخخىي  وكض ،[10]

 ملُاؽ زباث أن[ 10] الجنهي وأوضح ؾالبت، منها فلغة( 15)و مىحبت،

 .اؾخسضامه غلى الباخث شجؼ مما(. 0.934) وان ججاٍالا

 :الضعاؾت أصواث جؿبُم

 الػام مً الشاوي الضعاس ي الفطل زالٌ الضعاؾت َظٍ جؿبُم جم -

 الضعاؾت جىفُظ إحغاءاث اؾخىماٌ واؾخغغق  ٌ،1436/1437 الضعاس ي

 .أؾابُؼ( 5)

 غُىت غاصأف غلى( الاججاٍ وملُاؽ الاؾدباهت) الضعاؾت أصاحي جىػَؼ جم -

 .أؾابُؼ( 3) اإلاهمت َظٍ واؾخغغكذ الضعاؾت،

 أصاحي جىػَؼ اهتهاء بػض مً أؾبىغين الضعاؾت أصاحي اؾترحاع اؾخغغق  -

 .منها% 100وؿبخه ما اؾترحاع وجم الضعاؾت، غُىت غلى الضعاؾت

 الضعاؾت أصاة جصخُذ

 :الخالُت الخؿىاث وفم الضعاؾت هخائج اؾخسلطذ 

( عباعي لُىغث)ملُاؽ وغؼ جم الاؾدباهت اعاثغب مً غباعة ول أمام •

 :الخالي الىدى غلى

 أوافم ال ،(2) أوافم ال ،(3) أوافم ،(4) بشضة أوافم: اإلاىحبت الفلغاث

 (.1) بشضة

 أوافم ال ،(3) أوافم ال ،(2) أوافم ،(1) بشضة أوافم: الؿالبت الفلغاث

 (.4) بشضة

ٌ  خؿاب جمو         ٌ  ،0.75=4(÷1-4) :والخالي اإلالُاؽ فترة ؾى  والجضو

 اإلالابل والىضف الاؾخسضام لىاكؼ اإلاخىؾـ فئاث جىػَؼ ًىضح( 8)

 .مخىؾـ ليل
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 8 حدول 

 الاستخدام لواكع املتوسط فئاث جوزيع

 وصف واكع الاستخدام فئاث مدى املتوسط

 مخضوي 1.75ــــــ1

 مخىؾـ 2.50ــــــ1.76

 حُض 3.25ــــــ2.51

 مخميز 4ــــــ3.26

ٌ  حًىض وباإلاشل  .مخىؾـ ليل اإلالابل والىضف الاؾخسضام مػىكاث مخىؾـ فئاث جىػَؼ( 9) الجضو

 9 حدول 

 الاستخدام ملعوق  املتوسط فئاث جوزيع

 وصف املعوق  فئاث مدى املتوسط

  1.75ــــــ1
ً
 مىسفؼ حضا

 مىسفؼ 2.50ــــــ1.76

 غالي 3.25ــــــ2.51

  4ــــــ3.26
ً
 غالي حضا

 للمػامل اإلاػلمين اؾخسضام هدى اإلاػلمين اججاٍ اؽإلالُ باليؿبت أما    

ٌ  الافتراغُت  ووضف الاججاٍ مخىؾـ فئاث جىػَؼ ًمشل( 10) فالجضو

 . .مخىؾـ ليل اإلالابل الاججاٍ 

 11 حدول 

 الاججاٍ مللياس الفئاث جوزيع

 وصف الاججاٍ فئاث مدى املتوسط

 ؾلبي مغجفؼ 1.75ــــــ1

 ؾلبي مىسفؼ 2.50ــــــ1.76

 إًجابي مىسفؼ 3.25ــــــ2.51

 إًجابي مغجفؼ 4ــــــ3.26

 الىتائج. 5

ٌ  الؿؤاٌ إحابت  باإلاغخلت الػلىم مػلمي اؾخسضام واكؼ ما: ألاو

ـ في الافتراغُت للمػامل اإلاخىؾؿت  الػلىم؟ جضَع

  للمػامل اإلاخىؾؿت باإلاغخلت الػلىم مػلمي اؾخسضام واكؼ غلى للخػغف  

ت واليؿب الخىغاعاث خؿاب جم الافتراغُت  الخؿابُت واإلاخىؾؿاث اإلائٍى

ت والاهدغافاث  غلى البدث غُىت أفغاص الؾخجاباث والغجب اإلاػُاٍع

 وحاءث اإلاخىؾؿت، باإلاغخلت الػلىم مػلمي اؾخسضام واكؼ مدىع  غباعاث

ٌ  ًىضخها هما الىخائج  (:11) الخالي الجضو

 11 حدول 

  مرجبت الافتراضيت للمعامل املتوسطت باملرحلت العلوم معلمي استخدام واكع ور مح فلراث على الدراست عيىت أفراد استجاباث
 
 فلرة كل متوسط حسب جىازليا

ركم 

 الفلرة

املتوسط  املوافلت درحت التكرار الفلرة

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

 الرجبت

أوافم  اليسبت

 بشدة

ال  أوافم

 أوافم

ال أوافم 

 بشدة

 1 0.563 3.31 - 2 25 15 ن فتراغُت بشيل حُضأصعن صوع اإلاػامل الا  2

% 35.7 59.5 4.8 - 

أؾخسضم اإلاػامل الافتراغُت لغبـ بػؼ  10

 مطؿلخاث الػلىم بىاكؼ الؿالب

 2 0.636 3.29 1 1 25 15 ن

% 35.7 59.5 2.4 2.4 

اؾخسضامي للمػامل الافتراغُت ؾاغضوي غلى  1

 جاعبجىفير هشير مً الىكذ إلهجاػ الخ

 3 0.759 3.24 1 5 19 17 ن

% 40.5 45.2 11.9 2.4 

أشاعن الؿالب في إحغاء الخجاعب في اإلاػامل  11

 الافتراغُت

 4 0.705 3.12 2 2 27 11 ن

% 26.2 64.3 4.8 4.8 

في اإلاػامل الافتراغُت أمىذ الؿالب الفغضت  9

لُلىمىا بالخجاعب بأهفؿهم غلى شيل 

 مجمىغاث

 5 0.909 3.05 3 7 17 15 ن

% 35.7 40.5 16.7 7.1 

اؾخسضم اإلاػامل الافتراغُت للجاهب الىظغي  7

 مً الضعؽ فلـ

 6 0.850 2.90 4 5 24 9 ن

% 21.4 57.1 11.9 9.5 
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أؾخسضم اإلاػامل الافتراغُت ألكىم بىفس ي  8

 بئحغاء بػؼ الخجاعب أمام الؿالب فلـ

 7 0.906 2.90 3 10 17 12 ن

% 28.6 40.5 23.8 7.1 

14  
ً
أجغصص في اؾخسضام اإلاػامل الافتراغُت هظغا

 لػػف جىفغ وؾائل الؿالمت

 8 1.008 2.76 5 12 13 12 ن

% 28.6 31.0 28.6 11.9 

( 2-1ًؼوع ؾالبي للمػامل الافتراغُت بمػضٌ ) 3

 مغة في الفطل

 9 0.885 2.74 5 8 22 7 ن

% 16.7 52.4 19.0 11.9 

أؾخسضم اإلاػامل الافتراغُت أزىاء الازخباعاث  12

 الػملُت فلـ

 10 0.835 2.71 2 16 16 8 ن

% 19.0 38.1 38.1 4.8 

أؾخسضم اإلاػامل الافتراغُت أزىاء وحىص  13

 مدػغ اإلاسخبر فلـ

 11 0.994 2.48 8 13 14 7 ن

% 16.7 33.3 31.0 19.0 

( 4-3غُت بمػضٌ )ًؼوع ؾالبي للمػامل الافترا 4

 مغة في الفطل

 12 0.969 2.48 7 15 13 7 ن

% 16.7 31.0 35.7 16.7 

( 6-5ًؼوع ؾالبي للمػامل الافتراغُت بمػضٌ ) 5

 مغة في الفطل

 13 1.138 2.14 16 12 6 8 ن

% 19.0 14.3 28.6 38.1 

امىذ ؾالبي فغضت الاؾخفاصة مً اإلاػامل  6

 همت فلـالافتراغُت للخجاعب اإلا

 14 0.889 2.12 10 21 7 4 ن

% 9.5 16.7 50.0 23.8 

 0.283 2.80 اإلاخىؾـ الػام

ٌ  في الىاعصة الىخائج زالٌ ومً       جفاوج َىان أن ًخطح( 11) حضو
ً
 في ا

 اؾخسضام بىاكؼ اإلاخػللت اإلادىع  فلغاث غلى الػُىت أفغاص اؾخجاباث

 بىاكؼ اإلاخػللت الػباعاث مخىؾؿاث جغاوخذ وكض الافتراغُت، اإلاػامل

 بين ما الافتراغُت للمػامل اإلاخىؾؿت باإلاغخلت الػلىم مػلمي اؾخسضام

  ًلي وفُما ،(3.31)و( 2.12)
ً
  غغغا

ً
  مغجبا

ً
 مً فلغاث زمـ ألغلى جىاػلُا

 كُم خؿب وطلً الافتراغُت، اإلاػامل اؾخسضام واكؼ مدىع  فلغاث

 ول أن الخظتم مؼ فلغة، ليل الػُىت أفغاص اؾخجابت مخىؾؿاث

 للىاكؼ وضف ًلابلها اإلادىع  َظا فلغاث حمُؼ خللتها التي اإلاخىؾؿاث

ظا( حُض)كُمخه  .إًجابي أمغ َو

 وخطلذ ،"حُض بشيل الافتراغُت اإلاػامل صوع  أصعن" (:2) عكم الفلغة- 

 (.3.31) وملضاٍع مخىؾـ أغلى غلى

 بػؼ لغبـ ُتالافتراغ اإلاػامل أؾخسضم" (:10) عكم الفلغة -

 ملضاٍع مخىؾـ غلى خطلذ ،"الؿالب بىاكؼ الػلىم مطؿلخاث

(3.29.) 

 جىفير غلى ؾاغضوي الافتراغُت للمػامل اؾخسضامي" (:1) عكم الفلغة -

 (.3.24) ملضاٍع مخىؾـ غلى خطلذ ،"الخجاعب إلهجاػ الىكذ مً هشير

 لاإلاػام في الخجاعب إحغاء في الؿالب أشاعن" (:11) عكم الفلغة -

 (.3.12) ملضاٍع مخىؾـ غلى خطلذ ،"الافتراغُت

 لُلىمىا الفغضت الؿالب أمىذ الافتراغُت اإلاػامل في" (:9) عكم الفلغة -

 مخىؾـ غلى خطلذ ،"مجمىغاث شيل غلى بأهفؿهم بالخجاعب

 (.3.05) ملضاٍع

ٌ  ًمىً أغالٍ إليها اإلاشاع الىخائج غىء فيو       الػلىم مػلمي إن اللى

ظا الافتراغُت، اإلاػامل صوع  حُض بشيل ًضعوىن   في ٌؿهم ؤلاصعان َو

 الافتراغُت، اإلاػامل اؾخسضام واكؼ في اإلاػلمين صوع  وجدضًض حشىُل

 ؾالبهم ًخػلمه ما عبـ في حؿهم اإلاػامل َظٍ أن ًغون أنهم هما

              اليافي الىكذ لهم جىفغ الافتراغُت اإلاػامل وأن بالىاكؼ،

م ؾالبهم شاعوىالِ الفغضت وجمىدهم الخجاعب، إلهجاػ  ٌػملىن  َو

 .حماعي بشيل

 هي مخىؾؿاث غلى خطلذ فلض( اإلادىع  َظا غلى) الخالُت الفلغاث أما

  -ألاصوى
ً
، مغجبت

ً
لابلها جىاػلُا   ٍو

ً
 لىاكؼ( مخىؾـ) كُمخه وضف حمُػا

 :ًلي هما وهي الافتراغُت، اإلاػامل اؾخسضام

 الافتراغُت املاإلاػ مً الاؾخفاصة فغضت ؾالبي أمىذ" (:6) عكم الفلغة -

 (.2.12) ملضاٍع مخىؾـ غلى خطلذ ،"فلـ اإلاهمت للخجاعب

 في مغة( 6-5) بمػضٌ الافتراغُت اإلاػامل ؾالبي ًؼوع" (:5) عكم الفلغة -

 (.2.14) ملضاٍع مخىؾـ غلى خطلذ ،"الفطل

 الازخباعاث أزىاء الافتراغُت اإلاػامل أؾخسضم" (:4) عكم الفلغة -

 الافتراغُت اإلاػامل ؾالبي ًؼوع"،(13) كمع  والفلغة فلـ، الػملُت

 ملضاٍع واخض مخىؾـ غلى خطلذ ،"الفطل في مغة( 4-3) بمػضٌ

 اإلاسخبر إلى ؾالبهم ًأزظون  اإلاػلمين أن جبين الؿابلت والىخائج ،(2.48)

ظٍ الضعاس ي، الفطل في مغاث( 6) إلى( 3) بين جتراوح غضة مغاث  َو

اعة أن هما ،(مخىؾـ) ي مؿخى  غىض اإلاػلمين غىض جظهغ اإلاماعؾت  ٍػ

 مػلمي غىض جظهغ فلـ الػملُت الازخباعاث لغغع للمسخبر الؿالب

ظا ـ أًػا( مخىؾـ)مؿخىي  غىض الػلىم  اإلاضعؾت كُاصة ًضغى عبما َو

 .الافتراغُت اإلاػامل صوع  جفػُل غلى الػمل إلى التربىي  واإلاشغف

ٌ  في أغالٍ اإلاىضخت الىخائج زالٌ مً         وضف أن ًخطح( 11) الجضو

 اإلاخىؾـ وأن ،(مخىؾـ)و( حُض) بين جغاوح اإلاػامل اؾخسضام واكؼ

ٌ  اإلاػلمين الؾخجاباث الػام  بىاكؼ اإلاخػلم الاؾدباهت مً الجؼء خى

ى ،(4.00 مً( 2.80) ملضاٍع وان الافتراغُت للمػامل اؾخسضامهم  َو

ٌ  خؿب (حُض) بأهه ًىضف مخىؾـ ضٌ ،(8) الجضو  إًجابُت غلى ٍو

 اإلاؿخىي  إلى ًطل لم وإن الافتراغُت، للمػامل ػلميناإلا اؾخسضام واكؼ

 (.مخميز)

 أن إلى أشاعث التي ،[13] الؿُالي صعاؾت مؼ الىخائج َظٍ وجخفم       

  الافتراغُت للمػامل
ً
  أزغا

ً
 لؿالب الػملُت اإلاهاعاث جىمُت في إًجابُا

 اؾخسضام أن إلى أشاعث التي ،[3] البابؿين صعاؾت وهظلً الػلىم،

ـ في فتراغُتالا  اإلاػامل ؿهم إًجابي، أزغ له الػلىم جضَع  جىمُت في َو

ىفغ الؿالب لضي الظاحي الخػلم مهاعة  .الجهض مً الىشير ٍو
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 في الافتراغُت اإلاػامل اؾخسضام مػىكاث ما: الشاوي الؿؤاٌ إحابت

ـ  الػلىم؟ جضَع

 جضَعـ في الافتراغُت اإلاػامل اؾخسضام مػىكاث غلى للخػغف         

ت واليؿب ىغاعاثالخ خؿاب جم الػلىم  الخؿابُت واإلاخىؾؿاث اإلائٍى

ت والاهدغافاث  فلغاث غلى البدث غُىت أفغاص الؾخجاباث والغجب اإلاػُاٍع

ـ في الافتراغُت اإلاػامل اؾخسضام مػىكاث مدىع   وحاءث الػلىم جضَع

ٌ  ًىضخها هما الىخائج  :الخالي الجضو

 12 حدول 

  مرجبت العلوم جدريس في الافتراضيت املعامل استخدام عوكاثم محور  فلراث على الدراست عيىت أفراد استجاباث
 
 فلرة كل متوسط حسب جىازليا

ركم 

 الفلرة

املتوسط  املوافلت درحت التكرار الفلرة

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

 الرجبت

أوافم  اليسبت

 بشدة

ال  أوافم

 أوافم

ال أوافم 

 بشدة

هؼ غلى هخب ألاوشؿت الػلمُت في ملغع الػلىم جغ  8

إحغاء الخجاعب في اإلاػامل الخلُلُت ولِؿذ 

 الافتراغُت

 1 0.717 3.21 1 4 22 15 ن

% 35.7 52.4 9.5 2.4 

غػف شبىت ؤلاهترهذ في اإلاضعؾت خض مً  5

 اؾخسضامي للمػامل الافتراغُت

 2 0.871 3.21 2 6 15 19 ن

% 45.2 35.7 14.3 4.8 

الخاؾب غضم جىفغ غضص واف مً أحهؼة  4

اإلاؿلىبت باإلاػامل الافتراغُت خض مً اؾخسضامي 

 لها

 3 0.814 3.14 2 5 20 15 ن

% 35.7 47.6 11.9 4.8 

س ي كلل مً اؾخسضامي  9 اصة هطابي الخضَع ٍػ

 للمػامل الافتراغُت

 4 1.022 3.07 4 8 11 19 ن

% 45.2 26.2 19.0 9.5 

غع الػلىم هثرة الخجاعب واإلادخىي الػلمي في مل 12

 كلل مً اؾخسضامي للمػامل الافتراغُت

 5 0.909 3.05 2 10 14 16 ن

% 38.1 33.3 23.8 4.8 

ل للمػامل  6 غضم وحىص مدػغ مسخبر مَؤ

 الافتراغُت خض مً اؾخسضامي لها

 6 0.855 3.00 2 9 18 13 ن

% 31.0 42.9 21.4 4.8 

بي غلى جىظُف اإلاػامل ًدض مً  1 غضم جضٍع

 ؾخسضامي لهاا

 7 0.937 3.00 3 9 15 15 ن

% 35.7 35.7 21.4 7.1 

غضم جىفغ أصواث الطُاهت للمػامل الافتراغُت  11

 خض مً اؾخسضامي لها

 8 0.850 2.90 1 14 15 12 ن

% 28.6 35.7 33.3 2.4 

هثرة غضص الؿالب في الفطل ًللل مً  2

 اؾخسضامي للمػامل الافتراغُت

 9 0.897 2.69 5 10 20 7 ن

% 16.7 47.6 23.8 11.9 

م  10 غضم عبـ اؾخسضام اإلاػامل الافتراغُت بخلٍى

 أصائي لم ًدفؼوي الؾخسضامها

 10 0.969 2.50 5 20 8 9 ن

% 21.4 19.0 47.6 11.9 

م الؿالب  7 جطمُم البرمجُاث ال ٌؿاغض غلى جلٍى

 مما مىؼ اؾخسضامي للمػامل الافتراغُت

 11 0.803 2.45 4 19 15 4 ن

% 9.5 35.7 45.2 9.5 

غػف مػغفتي بالخاؾب خض مً اؾخسضامي  3

 للمػامل الافتراغُت

 12 0.966 2.43 8 14 14 6 ن

% 14.3 33.3 33.3 19.0 

كلت اؾخسضام ػمالئي اإلاػلمين للمػامل  13

 الافتراغُت خض مً اؾخسضامي لها

 13 0.909 2.38 8 14 16 4 ن

% 9.5 38.1 33.3 19.0 

غضم مػغفتي بأَمُت اإلاػامل الافتراغُت في  14

ـ الػلىم خض مً اؾخسضامي لها  جضَع

 14 1.008 2.36 9 16 10 7 ن

% 16.7 23.8 38.1 21.4 

 0.488 2.81 اإلاخىؾـ الػام

ٌ  في الىاعصة الىخائج زالٌ مً         َىان أن ًخطح الؿابم الجضو
ً
 جفاوجا

 بمػىكاث اإلاخػللت اإلادىع  فلغاث غلى الػُىت أفغاص اباثاؾخج في

 مخىؾؿاث جغاوخذ وكض الافتراغُت، اإلاػامل اإلاػلمين اؾخسضام

 اإلاخىؾؿت باإلاغخلت الػلىم مػلمي اؾخسضام بمػىكاث اإلاخػللت الػباعاث

 وضفها ًمىً مػىكاث وهي(. 3.21)و( 2.36) بين ما الافتراغُت للمػامل

ٌ  خؿب  (.غالُت) ابأنه( 9) الجضو

  مغجب غغع ًلي وفُما 
ً
 الاؾدباهت فلغاث مً فلغاث زالر ألغلى جىاػلُا

 مخىؾـ كُمت بدؿب الافتراغُت اإلاػامل اؾخسضام بمػىكاث اإلاخػللت

 :فلغة ليل الػُىت أفغاص اؾخجابت

 غلى جغهؼ الػلىم ملغع  في الػملُت ألاوشؿت هخب" (:8) عكم الفلغة -

     خطلذ ،"الافتراغُت ولِؿذ لخلُلُتا اإلاػامل في الخجاعب إحغاء

ىضف ،(3.21) ضاٍعـمل ىؾــــمخ ىــــغل غةــــالفل ظٍـــَ   خؿب اإلاػىق  َظا ٍو
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 ٌ  (.غالي) بأهه( 9) الجضو

 اؾخسضمي مً خض اإلاضعؾت في الاهترهذ شبىت غػف" (:5) عكم الفلغة -

 ملضاٍع مخىؾـ غلى الفلغة َظٍ خطلذ ،"الافتراغُت للمػامل

ىضف ،(3.21)  (.غالي) ههبأ اإلاػىق  َظا ٍو

 اإلاؿلىبت الخاؾب أحهؼة مً واف غضص جىفغ غضم" (:4) عكم الفلغة -

 مخىؾـ غلى خطلذ وكض ،"لها اؾخسضامي مً خض الافتراغُت باإلاػامل

ىضف ،(3.14) ملضاٍع  (.غالي) بأهه اإلاػىق  َظا ٍو

 فلض الافتراغُت، اإلاػامل اؾخسضام إلاػىكاث اإلامشلت الخالُت الفلغاث أما

 جىاػلُا مغجبت وهي ،(مىسفػت) بأنها جىضف ىؾؿاثمخ غلى خطلذ

 :غباعة ول مخىؾـ كُمت خؿب

 اؾخسضامي مً خض بالخاؾب مػغفتي غػف" (:3) عكم الفلغة -

ىضف ،(2.43) ملضاٍع مخىؾـ غلى خطلذ ،"الافتراغُت للمػامل  ٍو

 (.مىسفؼ) بأهه اإلاػىق  َظا

 الافتراغُت ػاملللم اإلاػلمين ػمالئي اؾخسضام كلت(: "13) عكم الفلغة -

 ،(2.38) ملضاٍع مخىؾـ غلى خطلذ ،"لها اؾخسضامي مً خض

ىضف  (.مىسفؼ) بأهه اإلاػىق  َظا ٍو

 جضَعـ في الافتراغُت اإلاػامل بأَمُت مػغفتي غضم" (:14) عكم الفلغة -

 ،(2.36) ملضاٍع مخىؾـ غلى خطلذ ،"لها اؾخسضامي مً خض الػلىم

ىضف  (.مىسفؼ) بأهه اإلاػىق  َظا ٍو

 اإلاػامل اؾخسضام مػىكاث أن ًخطح أغالٍ الىخائج غىء في      

ٌ  خؿب( غالي)و( مىسفؼ) بين مػىكاتها جغاوخذ الافتراغُت  الجضو

 كض الخاؾب في مهاعاتهم غػف أن ًغون ال اإلاػلمين أن ًخطح هما ،(9)

 وحىص أن هما الافتراغُت، للمػامل اؾخسضامهم مً مالخظ بشيل خض

    مالخظ بشيل ًدض لم الافتراغُت اإلاػامل ٌؿخسضمىن  ال لهم ػمالء

 ــوأزُ ا،ـــله مــضامهـــاؾخس ًـــم
ً
 بأَمُت مػغفتهم غضم أن اإلاػلمىن  غي ــً ال غا

 .لها اؾخسضامهم مً خض كض الافتراغُت اإلاػامل

ٌ  في اإلاىضخت الىخائج زالٌ مً       اإلاخىؾـ أن ًخطح( 12) الجضو

 ػاملاإلا اؾخسضام مػىكاث مدىع  غلى اإلاػلمين الؾخجاباث الػام

ـ في الافتراغُت ىضف ،(2.81) وان الػلىم جضَع  بأهه اإلاخىؾـ َظا ٍو

ٌ  خؿب( غالي)  اإلاػامل اؾخسضام ٌػترع أهه ٌػجي َظا(. 9) الجضو

 إصاعاث مً جضزال وجخؿلب جفػُلها، مً جدض مػىكاث الافتراغُت

ين واإلاشغفين اإلاضاعؽ  مً الخللُل أو اإلاػىكاث َظٍ مً للخسلظ التربٍى

ا،  اإلاػملُت، ألاوشؿت بىخب اإلاخػللت اإلاػىكاث جلً ؾُماوال  أزَغ

س ي الىطاب واعجفاع ؤلاهترهذ، شبىت وبػػف  وغػف للمػلم، الخضَع

ب بغامج  .الفطل في الؿالب أغضاص وػٍاصة اإلاػلمين، جضٍع

 أبغػ  أن إلى أشاعث التي[ 10] الجنهي صعاؾت مؼ الىخائج َظٍ وجخفم      

 أحهؼة مً وافي غضص وحىص غضم: يه الافتراغُت، اإلاػامل مػىكاث

 الػملُت ألاوشؿت وهخب ؤلاهترهذ، زضمت وحىص وغضم آلالي، الخاؾب

 البلؿان صعاؾت وهظلً الخلُلُت، اإلاػامل في الخجاعب أصاء غلى جغهؼ

ت اإلاضاعؽ غضص وؿبت أن إلى أشاعث التي[ 15]  بشبىت اإلاغجبؿت الشاهٍى

غ صعاؾت وهظلً ،%(63.6) هي الاهترهذ  أن إلى أشاعث التي [12] قيالؿٍى

س ي الىطاب اعجفاع: الافتراغُت اإلاػامل مػىكاث أبغػ   للمػلم، الخضَع

بُت الضوعاث وكلت  .الافتراغُت اإلاػامل بمجاٌ الخضٍع

 اإلاخىؾؿت باإلاغخلت الػلىم مػلمي اججاَاث ما: الشالث الؿؤاٌ إحابت

ـ في الافتراغُت اإلاػامل اؾخسضام هدى  الػلىم؟ جضَع

 اإلاػامل اؾخسضام هدى الػلىم مػلمي اججاَاث غلى للخػغفو        

ت واليؿب الخىغاعاث خؿاب جم الافتراغُت  الخؿابُت واإلاخىؾؿاث اإلائٍى

ت والاهدغافاث  فلغاث غلى البدث غُىت أفغاص الؾخجاباث والغجب اإلاػُاٍع

 الافتراغُت اإلاػامل اؾخسضام هدى الػلىم مػلمي اججاَاث مدىع 

ٌ  اًىضخه هما الىخائج وحاءث  :الخالي الجضو

 13 حدول 

  مرجبت الافتراضيت املعامل استخدام هحو العلوم معلمي اججاَاث محور  فلراث على الدراست عيىت أفراد استجاباث
 
 فلرة كل متوسط حسب جىازليا

ركم 

 الفلرة

املتوسط  املوافلت درحت التكرار الفلرة

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

 الرجبت

أوافم  اليسبت

 بشدة

ال  أوافم

 أوافم

ال أوافم 

 بشدة

بُت غً  23 اعغب في خػىع صوعاث جضٍع

 اإلاػامل الافتراغُت

 1 0.661 3.62 1 1 11 29 ن

% 69.0 26.2 2.4 2.4 

أشػغ أن اؾخسضام اإلاػامل الافتراغُت  1

 
ً
ا  في حػلم الػلىم أضبذ غغوٍع

 2 0.633 3.45 1 - 20 21 ن

% 50.0 47.6 - 2.4 

ؿاغضوي اإلاػامل الافتراغُت غلى أصاء ح 29

 الخػلم الخػاووي مؼ ؾالبي

 3 0.623 3.38 1 - 23 18 ن

% 42.9 54.8 - 2.4 

حؿاغضوي اإلاػامل الافتراغُت غلى  3

 اؾدشماع وكذ الخطت مؼ ؾالبي

 4 0.577 3.36 - 2 23 17 ن

% 40.5 54.8 4.8 - 

حؿاغضوي في غغع اإلافاَُم الػلمُت  7

 يل مبؿـبش

 5 0.692 3.36 1 2 20 19 ن

% 45.2 47.6 4.8 2.4 

جىؿبجي اإلاػامل الافتراغُت اججاَا  6

 هدى الخضَعـ
ً
 إًجابُا

 6 0.612 3.33 - 3 22 17 ن

% 40.5 52.4 7.1 - 

أعي أن اإلاػامل الافتراغُت حؿاغض  4

 الؿالب غلى الاؾخيخاج

 7 0.517 3.31 - 1 27 14 ن

% 33.3 64.3 2.4 - 

 8 0.673 3.29 1 2 23 16 نأشػغ أن بغامج اإلاػامل الافتراغُت ال  24
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 2.4 4.8 54.8 38.1 % حؿاغض في عبـ الخُاٌ بالىاكؼ

حؿاغضوي اإلاػامل الافتراغُت في جىمُت  5

 الخفىير الػلمي لضي ؾالبي

 9 0.617 3.24 1 1 27 13 ن

% 31.0 64.3 2.4 2.4 

ؼ بمماعؾت الخجاعب الافتراغُت أؾخمخ 9

 مؼ ؾالبي

 10 0.821 3.24 2 4 18 18 ن

% 42.9 42.9 9.5 4.8 

أعغب في إغافت عوابـ للمػامل  20

الافتراغُت غلى الاهترهذ في ملغع 

 الػلىم

 11 0.660 3.17 - 6 23 13 ن

% 31.0 54.8 14.3 - 

أخغص غلى الضزٌى غلى اإلاىاكؼ التي  14

 اعب افتراغُتجلضم جج

 12 0.762 3.17 1 6 20 15 ن

% 35.7 47.6 14.3 2.4 

اؾخسضامي للمػامل الافتراغُت  30

 ًمىدجي الخميز غلى ػمالئي

 13 0.783 3.14 1 7 19 15 ن

% 35.7 45.2 16.7 2.4 

م اإلاػلم  25 لِـ مً الػغوعة عبـ جلٍى

 باؾخسضامه للمػامل الافتراغُت

 14 0.882 3.05 2 9 16 15 ن

% 35.7 38.1 21.4 4.8 

أشػغ أن اإلاػامل الافتراغُت جىمي  10

 كضعاحي غلى خل اإلاشىالث

 15 0.796 3.00 3 4 25 10 ن

% 23.8 59.5 9.5 7.1 

 16 0.604 2.98 - 8 27 7 ن جلبي اإلاػامل الافتراغُت مُىلي الػلمُت 19

% 16.7 64.3 19.0 - 

اء الخجاعب الافتراغُت أخغص غلى أص 27

 غلى أصاء الخػلم الخػاووي مؼ ؾالبي

 17 0.778 2.93 2 8 23 9 ن

% 21.4 54.8 19.0 4.8 

أحض مشلت في إحغاء الخجاعب  22

 الافتراغُت

 18 0.862 2.48 5 17 15 5 ن

% 11.9 35.7 40.5 11.9 

15  
ً
 حضًضا

ً
اإلاػامل الافتراغُت جػُف غبئا

 غلى اإلاػلم

 19 0.701 2.40 2 24 13 3 ن

% 7.1 31.0 57.1 4.8 

أشػغ أن الخجاعب الافتراغُت ال  26

 حؿاغض في عبـ الخُاٌ بالىاكؼ

 20 0.673 2.29 3 26 11 2 ن

% 4.8 26.2 61.9 7.1 

أحض ضػىبت في الخػامل مؼ الؿالب  18

 أزىاء إحغاء الخجاعب الافتراغُت

 21 0.805 2.29 7 18 15 2 ن

% 4.8 35.7 42.9 16.7 

أعي أن اإلاػامل الافتراغُت ال جىمي  2

 مهاعاث الػمل اإلاػملي

 22 0.864 2.29 7 20 11 4 ن

% 9.5 26.2 47.6 16.7 

جللل الخجاعب الافتراغُت مً الخىاع  12

 واإلاىاكشت مؼ الؿالب

 23 0.857 2.26 7 21 10 4 ن

% 9.5 23.8 50.0 16.7 

خابجي الشػىع باإلالل أزىاء مماعؾت ًي 17

 الخجاعب الافتراغُت

 24 0.764 2.05 9 24 7 2 ن

% 4.8 16.7 57.1 21.4 

 25 0.661 2.05 6 30 4 2 ن لِـ مً الػغوعة أصاء الخجاعب الافتراغُت 21

% 4.8 9.5 71.4 14.3 

أشػغ بالػؼلت وغضم الخفاغل غىض إحغاء  28

 الخجاعب الافتراغُت

 26 0.715 1.98 9 27 4 2 ن

% 4.8 9.5 64.3 21.4 

ال أزم باإلاػامل الافتراغُت في مماعؾت  13

 الخجاعب الػلمُت

 27 0.697 1.95 11 22 9 - ن

% - 21.4 52.4 26.2 

ال ًمىً اؾخسضام اإلاػامل الافتراغُت  16

 وىؾُلت حػلُمُت

 28 0.731 1.95 11 23 7 1 ن

% 2.4 16.7 54.8 26.2 

أشػغ أن اؾخسضام اإلاػامل الافتراغُت ال  8

 ًفُض الؿالب

 29 0.850 1.90 15 18 7 2 ن

% 4.8 16.7 42.9 35.7 

ٌػخبر إحغاء الخجاعب الافتراغُت مػُػت  11

 للىكذ

 30 0.790 1.76 18 17 6 1 ن

% 2.4 14.3 40.5 42.9 

 0.281 2.75 اإلاخىؾـ الػام
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ٌ  إلى بالىظغ     ٌ ( 13) حضو  ألاغلى اإلاخىؾؿاث أن ًخطح( 10) وحضو

 خللتها الافتراغُت اإلاػامل اؾخسضام هدى اإلاػلمين اججاٍ ملُاؽ غلى

 :الخالُت الفلغاث

بُت صوعاث خػىع  في أعغب" (:23) عكم الفلغة -  اإلاػامل غً جضٍع

ى ،(3.62) ملضاٍع مخىؾـ غلى خطلذ ،"الافتراغُت  أهبر َو

ضٌ اإلاخىؾؿاث، بُت صوعاث خػىع  في اإلاػلمين عغبت غلى ٍو  جضٍع

 .الافتراغُت باإلاػامل الخاضت

 حػلم في الافتراغُت اإلاػامل اؾخسضام أن أشػغ" (:1) عكم الفلغة -

  أضبذ الػلىم
ً
ا  ملضاٍع مخىؾـ غلى الفلغة َظٍ خطلذ وكض ،"غغوٍع

(3.45.) 

 الخػلم أصاء غلى الافتراغُت اإلاػامل حؿاغضوي" (:29) عكم الفلغة -

 (.3.38) ملضاٍع مخىؾـ غلى خطلذ ،"ؾالبي مؼ الخػاووي

 غلى الافتراغُت اإلاػامل حؿاغضوي" (:7) عكم والفلغة( 3) عكم الفلغة -

 اإلافاَُم غغع في حؿاغضوي"و" ؾالبي مؼ الخطت وكذ اؾدشماع

(. 3.36) ملضاٍع واخض مخىؾـ غلى خطلذ ،"مبؿـ بشيل الػلمُت

 هدى اججاٍ مخىؾؿاتها كُم ببدؿ جلابل الؿابلت الفلغاث وحمُؼ

 (.مغجفؼ إًجابي) كُمخه الافتراغُت اإلاػامل اؾخسضام

 :والخالي فياهذ اإلاخىؾؿاث أكل غلى خطلذ التي الفلغاث أما 

 في حؿاغض ال الافتراغُت اإلاػامل بغامج أن أشػغ" (:26) عكم الفلغة -

 (.3.29) ملضاٍع مخىؾـ غلى خطلذ ،"بالىاكؼ الخُاٌ عبـ

م عبـ الػغوعة مً لِـ" (:25) عكم الفلغة -  باؾخسضامه اإلاػلم جلٍى

 (.3.05) ملضاٍع مخىؾـ غلى خطلذ ،"الافتراغُت للمػامل

 خطلذ ،"الافتراغُت الخجاعب إحغاء في مشلت أحض" (:22) عكم الفلغة -

 (.2.48) ملضاٍع مخىؾؿاث غلى

ٌ  ٌػغغها التي الىخائج زالٌ مً       اإلاخىؾـ أن ًخطح( 13) الجضو

 اإلاػامل اؾخسضام هدى الاججاٍ ملُاؽ غلى اإلاػلمين الؾخجاباث الػام

ى( 4.00 مً 2.75) ملضاٍع وان الافتراغُت  الفئت في ًلؼ مخىؾـ َو

ٌ  خؿب الشالشت ى ،(10) الجضو  اإلاػلمين اججاٍ أن إلى ٌشير مخىؾـ َو

 .مىسفؼ إًجابي َى الافتراغُت اإلاػامل اؾخسضام هدى

 أظهغث التي[ 10] الجنهي صعاؾت مؼ لضعاؾتا َظٍ هخائج وجخفم      

 اإلاػامل اؾخسضام هدى واإلاػلمين اإلاشغفين لضي إًجابي اججاٍ وحىص

[ 24] زلت إًمان صعاؾت وهظلً اإلاىىعة، اإلاضًىت مىؿلت في الافتراغُت

 هدى واإلاشغفاث اإلاػلماث لضي إًجابي اججاٍ وحىص أظهغث التي

 صعاؾت وهظلً اإلاىغمت، مىت مضًىت في الافتراغُت اإلاػامل اؾخسضام

 غلى الافتراض ي للمػمل الؿالب جفػُل أظهغث التي[ 9] وآزغون باًذ

 اججاٍ وحىص أظهغث التي[ 28] الؿػضي صعاؾت وهظلً الخلُلي، اإلاػمل

 الٌ وصعاؾت ألابػاص، زالزُت الافتراغُت اإلاسخبراث اؾخسضام هدى إًجابي

 اإلاسخبراث هدى بالؿال  لضي إًجابي اججاٍ إلى أشاعث التي[ 29]

 .اإلاىغمت مىت مضًىت في الافتراغُت

 توصياث. ال6

 :الخالُت الخىضُاث جلضًم ًمىً الضعاؾت، هخائج غلى بىاء       

 اإلاضاعؽ في الافتراغُت اإلاػامل مً اليافي الػضص جىفير غغوعة -1

 .بالىاكؼ الػلىم مطؿلخاث بػؼ عبـ غلى حػمل وألنها اإلاخىؾؿت،

  تهخم ثــبدُ ىمـــالػل غع ــمل يـــف تـــالػملُ تـــوشؿألا بـــهخ اغتـــضُ اصةــإغ -2

 .الافتراغُت اإلاػامل في الخجاعب إحغاء غلى

 .اإلاضاعؽ في الاهترهذ شبىت زضمت بخدؿين الاَخمام -3

ٌ  زبراث مً الاؾخفاصة مً جىص ي  -4  اإلاػامل ؾبلذ التي اإلاخلضمت الضو

يا: مشل وفػاٌ، حُض بشيل الافتراغُت ؿاهُا أمٍغ  .وبٍغ

بُت اثصوع  جلضًم -5  اإلاػامل اؾخسضام في الػلىم إلاػلمي جضٍع

 .الافتراغُت

س ي الىطاب جللُل غلى الػمل -6  مً ٌػؼػ  بما الػلىم إلاػلمي الخضَع

 .الافتراغُت للمػامل اؾخسضامهم

 :الضعاؾت ملترخاث

 :الخالُت البدىر إحغاء ًلترح وجىضُاتها الضعاؾت هخائج غىء في 

ٌ  صعاؾت -1 ؼ ؾبل خى  باإلاغخلت الػلىم مػلمي سضاماؾخ مؿخىي  حػٍؼ

 .الافتراغُت للمػامل اإلاخىؾؿت

 للمػامل الػلىم مػلمي اؾخسضام غلى للخػغف ممازلت صعاؾت -2

ت اإلاغخلت: مشل أزغي، صعاؾُت مغاخل في الافتراغُت  .الابخضائُت أو الشاهٍى

 اإلاػامل اؾخسضام هدى الؿالب اججاَاث غلى للخػغف صعاؾت -3

 .الافتراغُت
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THE USE OF VIRTUAL LABS BY MIDDLE 

SCHOOL SCIENCE TEACHERS AND THEIR 

ATTITUDES TOWARDS THEM 

MHAMMED MANAH ALGETH 

Ministry Of education 

ABSTRACT_ This study has sought to investigate the reality of using Science Virtual Labs by 

middle school science teachers to teach science, and to identify the obstacles to using Science 

Virtual Labs (V.L.) to teach science, Using descriptive method survey, as perceived by science 

teachers. In addition, this study has investigated the attitudes of science teachers toward using 

virtual labs to teach science. Two study instruments were employed, namely: a Questionnaire, and 

a scale measuring science teachers attitude toward using virtual labs to teach science. A sample of 

(42) science teachers were selected to preform this study. The results indicated that the mean of 

the Use of Virtual Labs by Middle School Science Teachers ranged between (2.12) and (3.31). and 

Mean scores for obstacles of the use of Virtual Labs by science teachers ranged from 2.36 to 3.21. 

that can be described as "high". Based on the results, the study recommended of need to provide a 

number of virtual labs in middle schools. because it works to link some of the terms of science with 

reality. 

KEY WORDS: Science Teaching, Virtual Labs, Middle Schools. 

 

 

 

 

 

 

 

 


