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 من مقرر الفيزياء ة استخدام املعمل االفرتاضي يف تدريس وحدفاعلية
  لطالبات الصف الثاني الثانوي على التحصيل الدراسي

  :مستخلص
 استخدام المعمل االفتراضـي فـي   فاعليةهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على    

. دراسيالتحصيل ال  من مقرر الفيزياء لطالبات الصف الثاني الثانوي على        وحدة   تدريس
تجريبيـة وعـددهن   : مقسمات إلى مجموعتين،  طالبة) ٤٠(وتكونت عينة الدراسة من     

تم تدريسهن   )١٩( وضابطة وعددهن ،  تم تدريسهن باستخدام المعامل االفتراضية     )٢١(
 تحكـيم المعامـل   ةاناسـتب (  األولـى :صممت الباحثة أداتـين   كما  ،  بالمختبر المدرسي 

وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات فروق       ،  )تحصيلي اختبار( والثانية،  )االفتراضية
بين متوسط طالبات المجموعـة التجريبيـة       ) ٠,٠٥(ة عند مستوى    إحصائي داللةذات  

ومتوسط طالبات المجموعة الضابطة لالختبار التحصيلي البعـدي للمـستويات الـدنيا            
قبلي لـصالح  لطالبات الصف الثاني ثانوي في ماده الفيزياء وذلك بعد ضبط التحصيل ال           

بـين  ) ٠,٠٥(ة عنـد مـستوى      إحصائي داللةوجود فروق ذات    ،  .المجموعة التجريبية 
متوسط طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط طالبات المجموعة الـضابطة لالختبـار           
التحصيلي البعدي للمستويات العليا لطالبات الصف الثاني ثانوي في ماده الفيزياء وذلك            

ة إحصائي داللةوجود فروق ذات ،  لصالح المجموعة التجريبيةبعد ضبط التحصيل القبلي  
بين متوسط طالبات المجموعـة التجريبيـة ومتوسـط طالبـات           ) ٠,٠٥(عند مستوى   

المجموعة الضابطة لالختبار التحصيلي البعدي لجميع المستويات لطالبات الصف الثاني          
،  المجموعة التجريبيـة   ثانوي في ماده الفيزياء وذلك بعد ضبط التحصيل القبلي لصالح         

تم التوصل إليه من نتائج الدراسة قدمت الباحثة عدداً مـن التوصـيات              وفي ضوء ما  
والمقترحات من أهمها تطبيق تقنية المعامل االفتراضية في تدريس مناهج العلوم لما لها 

   .في زيادة التحصيل الدراسي لمختلف طالب مراحل التعليم العام من أثر كبير
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Abstract:  
The Effective Of Using virtual lab is in teaching  

the female students of the 2nd secondary class  
a unit of physics curriculum in relation   

to scholastic achievement  
The study's sample & tools: selecting the study's sample 

from 40 female students divided into two groups: experimental 
group whose number is 21 student who used to use the 
hypothetical labs & the controlled group whose number is 20 
students who used to use the scholastic lab. Moreover, the 
researcher has designed two tools, the first is the method of 
inquiry & the 2nd is an achievement test. The study's results: 
there are statistical variations at level (0.05) among the 
experimental group's students (who used to learn using the 
hypothetical labs) & the controlled group (who used to learn using 
the usual method) in the subsequent test of the low levels of the 
2nd –level secondary school students-physics after controlling the 
preceding achievement in favor of the experimental group. there 
are statistical variations at level (0.05) among the experimental 
group's students (who used to learn using the hypothetical labs) & 
the controlled group (who used to learn using the usual method) in 
the subsequent test of the high levels of the 2nd –level secondary 
school students-physics after controlling the preceding 
achievement in favor of the experimental group. there are 
statistical variations at level (0.05) among the experimental 
group's students (who used to learn using the hypothetical labs) & 
the controlled group (who used to learn using the usual method) in 
the subsequent test of the whole levels of the 2nd –level secondary 
school students- physics after controlling the preceding 
achievement in favor of the experimental group. In the light of the 
results that have been found out, the researcher offered a number 
of recommendations & suggestions including: Applying the 
hypothetical lab's technique in teaching physics as it has a pivotal 
effect in enhancing the scholastic achievement of the secondary-
level students.  
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  :المقدمة وأدبيات الدارسة: أوالً
والتي سجلت ، أصبح العصر اإللكتروني والرقمي مؤثرا في جميع مناحي الحياة
عصر الثورة ، نجاحاً باهراً فجعلت العالم قرية صغيرة مع بداية القرن الحادي والعشرين        

تلف واضحاً على مخ وحيث أضحى دور العلم بارزاً، العلمية وعصر االتصاالت واالنترنت
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والتربوية والبيئية وغيرها مـن        ،  األصعدة

جوانب الحياة العصرية المختلفة وأصبح التطور العلمي والتكنولوجيا مقياساً من سمات           
وعليه البد للعملية التربوية من إعادة هيكلية وإدخال تغييرات مصاحبة لهذا ، هذا العصر
، ٢٠٠٥،  زيتـون ،  ٢٠٠٥،  الموسى والمبـارك  ،  ٢٠٠١،  عطا اهللا (تسارع  التطور الم 

  ).٢٠٠٨، العزيزعبد
وهذا ما دعا دول العالم إلى التسابق بشكل سريع نحو التقنية سـعياً لتحقيـق        

انطالقا مـن مجـال التربيـة       ،  الرقي والتقدم الحضاري لمجتمعاتها في شتى المجاالت      
ومن . )٧٣ص  ، م٢٠٠٨،  دعمس(ير في رقي البالد     الكب ماوالتعليم؛ إدراكاً منها لدوره   

النامي إلى تفعيل استخدامات التقنية في التعلـيم   وأجل ذلك فقد سعت دول العالم المتقدم    
واستخدام اإلنترنت في عمليتـي     ،  من خالل توظيف الحاسب اآللي وتطبيقاته في التعليم       

وبالتالي ظهور ، اإللكترونيةواستحداث أشكال جديدة من المناهج تتصف ب، التعليم والتعلم
 المعامل االفتراضية القائمة على توظيف تقنية الحاسـبات        و مفهوم الفصول اإللكترونية  

   .المعلومات بكل تطبيقاتها في التعليمو
ولقد ازداد االهتمام في السنوات األخيرة بالتعليم اإللكتروني بمحاوره وتقنياته          

والتي من أهمها إنشاء ، وبتوفير متطلبات تحقيقه ،المتعددة التي منها التعليم االفتراضي    
) Virtual Environment(االفتراضـية   البيئات التعليمية الداعمة له مثل البيئـات 

إلى أن البيئة ) م٢٠٠٦(ويشير شقور ، التي تكون أساساً ومنطلقاً لهذا النوع من التعليم
حاكاة لبيئة واقعية أو خيالية وتمثل م ،  االفتراضية هي امتداد للتقدم التكنولوجي للحاسب     

 وهو ما سعت المملكـة    ،  يتم بناؤها من اإلمكانات التي توفرها تكنولوجيا الحاسب اآللي        
 لتحقيقه من خالل تطوير بيئات التعلم الحالية لتصبح بيئات تعلم قائمة          العربية السعودية 

قائم على الـشبكات  والتعلم ال،  على التقنية عبر تفعيل استخدامات نظم التعلم اإللكتروني       
بما تتيحه من مـصادر     ،  واالتصاالت الحديثة ،  وتقنيات المعلومات ،  والمواقع االفتراضية 

وأدوات متنوعة تمكن المعلم والطالب من التعرف على التقنيـة وتوظيفهـا فـي نقـل       
  .المعلومات وابتكارها وإدارتها

يئة خصبة  الذي يعد ب  ،  ويمكن تطبيق ذلك بشكل مميز في مجال تدريس العلوم        
وذلك بما يتيحه من تنوع كبير      ،  لتفعيل استخدامات التقنية الحديثة في العملية التعليمية      

في الخبرات التعليمية والمهارات الحياتية الواجب إكسابها لطالب التعليم قبل الجـامعي            
وهو ما توفره التقنية الحديثة ممثلة في تقنيات المعامل االفتراضـية بمـا             ،  بشكل عام 
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ومن إمكانيات للتغلب على مشاكل التطبيق العملي في ،  من خبرات واقعية ملموسةتتيحه
وضعف كفاءة  ،  وعدم كفاية وقت الحصة الدراسية    ،  المدارس كالخطورة والتكلفة العالية   

وعدم توافر تجهيزات معمليـة مناسـبة لظـروف المبـاني           ،  المعلم في بعض األحيان   
  .المستأجرة السائدة في مدارس كثيرة

االتجاه العصري الحـديث يتجـه    "إلى أن   ) ٢٨ص،  ٢٠٠٨،  الزهراني(شير  يو
والفـصول  ،  نحو تحقيق مزيد من البيئات االفتراضية فظهرت الجامعـات االفتراضـية          

  ."والمعامل االفتراضية، االفتراضية
وهي تمكن ، وتعتبر المعامل االفتراضية معامل مبرمجة تحاكي المعامل الحقيقية

تجارب معملية عن بعد وتساهم بدرجة كبيرة في تعميق فهم األفكـار           المتعلم من إجراء    
الصعبة ويمكن من خاللها إجراء التجارب ألي عدد ممكن من المرات كما تساعد علـي              
سد العجز في األجهزة المعملية كما يمكن تغطية معظم أفكار المقررات بتجارب افتراضية 

ية وقت العملي وعدد المعامل وضـعف     وهو ما يستحيل تحقيقه في الواقع نظرا لمحدود       
في إمكانيات المختبرات المدرسية فضال عن خطورة إجراء بعض التجارب على صـحة             

 ). ١٣ص ، ٢٠٠٦، البياتي(وسالمة الطلبة 

وخاصة في  ،  وتبرز أهميه استخدام المعمل االفتراضي كعامل مساعد في التعلم        
مما ، طالب وفق خصائصه وبيئة التعلممختبرات الفيزياء لكونه يتيح الفرصة كي يتعلم ال

يزيد من دافعتيه هذا باإلضافة إلى إمكانية الربط بين المعرفة النظرية المجردة والتطبيق  
وتجسيم المفاهيم الفيزيائية المجردة مثل تصوير األبعـاد الثالثيـة          ،  المادي المحسوس 

ـ )  الكروية – المقعرة   -المحدبة  (للمنشور والعدسات والمراَيات     وفير وسـط معـتم     وت
ومـشاهده الطيـف    ،  وتحليل الـضوء  ،  إلجراء التجارب الضوئية من انعكاس وانكسار     

وتوفير عدد كبير من المصادر الضوئية والتي تنـتج جميـع أنـواع األشـعة         ،  المرئي
الضوئية من تحت حمراء إلى فوق بنفسجية والتمكن من تنفيـذ تجـارب البـصريات               

، عامل الحقيقية بما يوفره من ألوان وصور متحركةبسهوله ويسر تعجز عن تحقيقها الم
وهذه عوامل تترك أثرا في ، وبصريه، ومؤثرات صوتيه، ونماذج محاكاة، ورسوم بيانيه

ومشوقه ، وممتعه، ويتم كل ذلك في بيئة مريحة، كبر مما تعطيه الكلمات المكتوبةأالتعلم 
ويتيح ، والتشوق، المتعةو، النشاطمما يبقي المتعلم يتمتع بالحيوية و    ،  أثناء تعلم الطلبة  

مع ، والتفاعل معها، له حرية التنقل بين مكونات المادة التعليمية المحوسبة حسب رغبته
وهذا ، والدقة المتناهية، مراعاة للفروق الفردية بينهم في الوقت الذي يناسبه وبالسرعة
معمل االفتراضي إذا مـا  يقلل الزمن الالزم الكتساب المعرفة المراد اكتسابها باستخدام ال 

وإن كان ذلك ال يمكن أن يحل محل الخبرة         ،  قورن بالزمن الالزم لذلك بالطرق التقليدية     
 ). ١٤٢٩، الراضي، Kazmerski and Blasko, 1999(المباشرة 
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ن الطـالب حـين يجـرون التجـارب         أ) ١٦٤ص،  ٢٠٠٥،  زيتون(ويوضح  
نه ويكتشفونه من   والستيعابية لما يشاهد  االفتراضية يزيد تعلقهم بالتعلم وتزيد قدراتهم ا      

  .جديد مما ال يتاح لهم في الواقع
بإشـارته إلـى أن المعامـل       ) ١٢٣ص  ،  م٢٠١٢،  العلياني(وهو ما يؤكده    

، االفتراضية تعد واحدة من أهم مصادر التعلم والتعليم المتاحة في البيئـة االفتراضـية             
وتستخدم فـي تعزيـز العمليـة    ، العلومللدور الكبير الذي تقوم به كأسلوب تدريس في  
تتكامل مع المعمل المدرسـي لتعطـي   ، التعليمية باعتبارها بيئات تعليمية متكاملة فعالة    

وتؤثر في المتعلم عندما يتفاعل معها بشكل ال يمكن ، الموقف التعليمي شخصيته وتفرده 
شـرة وملموسـة    بما تتيحه من خبرات واقعية مبا     ،  أن توفره البيئات التعليمية األخرى    

   .تقدمها للطالب في جميع المراحل الدراسية
ن المعامل االفتراضية تعتمد على االكتشاف الذي يوجه المتعلم إلى العالقـات            إ

ح له ويتي، من الحفظ بما يسمح للمتعلم باالنتقال لعمليات معرفية أعلى بدال  ،  بين األشياء 
   ). Josephsen & Kristensen, 2006( اكتـساب خبـرات معمليـة متقدمـة    

(Dan Carnevale, 2003).  
بأن المعامل االفتراضية تسمح     )٢٥٤ص  ، م٢٠٠٤الشرهان  (وهو ما يؤكده    

وتهيئ لهم الفرصة في التفاعل مـع       ،  للطالب بممارسة التجارب العملية خطوة بخطوة     
واستخدام تقنيات التعليم االفتراضي من قبل الطالب يـؤدي إلـى           ،  التجربة االفتراضية 

وز حالة ويشجع هذا الطالب على تجا، يح الرموز المجردة باستخدام تقنيات متطورةتوض
أن على بتأكيدها  )Campbell, 2004(وتتفق معه في ذلك ، التلقي السلبي للمعلومات

 .استخدام المعامل االفتراضية يقلل من األخطاء التي تحدث عادة داخل المعامل المعتادة

 م االسـتراتيجيات التعليميـة النـشطة العمليـة        كما يقوم البحث بدعم استخدا    
النظرية على حساب األساليب التعليمية السلبية القائمة على المحاضرات وإغفال دور           و

 ذلك بغرض تحسين التحصيل العلمي للطالب بالنسبة لتعليم العلـوم         و،  التجريب العملي 
)Burrowes, 2003  &Lord, 1997, & Pheeney, 1997, .(  

أمرا يجعل مـن الممكـن      ،  ر خصائص الحاسوب بالشكل الصحيح    ولعل استثما 
، والتركيـب ،  التحليـل ( في تحقيق أهداف عمليات التفكيـر العليـا          قدراتهالحديث عن   

 بكفاءة أعلى   )والتطبيق،  والفهم،  الحفظ(عالوة علي تحقيقه لألهداف األخرى      ) والتقويم
  ).٣٦ص ، م٢٠٠٧، عبود(

على المعامل االفتراضية بما لها مـن قـدرة      يمكن االعتماد    المنطلقومن هذا   
، وتأتي المعامل االفتراضية كحل لزيادة عـدد الطـالب         .التعليمية على تحقيق األهداف  
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وفئاتهم العمرية الفرصة الكتشاف أنماط متنوعة من التعليم        ،  وتنوع مواطنهم الجغرافية  
  .والتعلم عبر الشبكات، التقليدي

 (Barbara A. Sommer, Robert Sommer, 2003)وفي دراسة 
تشير النتائج اإليجابية إلى أن التعلم الذي يعتمد على صفحات الويب واالنترنت يكـون              

  .وسيلة لقيد أعداد من الطالب آخذه في التزايد
في دراسته من خـالل نتائجـه إلـى         ) ٥ص  ،  ه١٤٢٢،  اشتيوي( وقد أوصى 

 تشتمل عمليـه تقـويم   وإلى إن، ضرورة وجود مختبرات معدة بشكل جيد في المدارس     
  .الطالب جانب األداء العملي جنباً إلى جنب مع أدائهم التحصيلي للمعرفة النظرية

ما سبق تجدر اإلشارة إلى أن الواقع التعليمي الحالي يدور حول      على  وكتعقيب     
 في المراحل التعليمية المختلفـة       في تدريس العلوم في معظم المدارس      ة المتبع الطريقة

التي تـشجع الطالـب علـى حفـظ         ) المحاضرة أو اإللقاء  (لطريقة التقليدية   تمثل في ا  ت
هتم بجـزء واحـد مـن الجانـب     ت يفه، المعلومات دون التعرض لكيفية التوصل إليها  

همل الجوانب األخرى التي هـي  تو، وهو الحفظ والتذكر  ،  المعرفي من األهداف التربوية   
  . اء واالكتشافمن أهم أهداف تدريس العلوم مثل البحث واالستقص

إن الطريقة التقليدية للمعامل المدرسية لم تعد فعالة وال عملية في ظل تكـدس    
إعداد كبيرة من الطالب داخل حجرات الدراسة مع وجود اإلمكانيات التكنولوجية للمعامل    

 بها  مقارنةاالفتراضية الستجابة وتلبية احتياجات المتعلم بأسرع وقت وجهد أقل بكثير           
(Galagan, Patricia, 2000)  

في المدارس إلدماج المهـارات      وتأتي ضرورة تفعيل دور المعامل االفتراضية     
وذلـك  ، العملية والتجارب العلمية في عمليتي تدريس وتقويم الطـالب لمـواد العلـوم      

واالختبـار  ،  بتخصيص درجات للجزء العملي في المختبر المدرسي لألعمال الفـصلية         
نشاط المعملي الذي يمارسه الطالب في المختبر المدرسي النهائي بحيث تخصص درجة لل

ودرجات لالختبار  ،  )تقويم مستمر (تشمل درجة للمشاركة العملية طوال الفصل الدراسي        
وتخصيص ،  )أحياء،  كيمياء،  فيزياء(العملي في نهاية كل فصل دراسي في مواد العلوم          

في للمعلمين لقيـاس مـدى      درجات في الحقول المعتمدة من نموذج تقويم األداء الوظي        
  .واستثمار المرافق المدرسية كالمختبرات في العملية التعليمية، توظيف

يتضح مما سبق عرضه مدى تدعيم ومساندة المعامل االفتراضية لدور المعامل  
بالرغم من أن المعمل االفتراضي يفتقر عنـصر تلمـس األدوات أو   ،  المدرسية الواقعية 

يد المعمـل   الحقيقية؛ حيث إن قواعد الممارسة المعملية تق     تذوق المواد وتمثيل صورها   
تباع صور تحاكي الواقع بالتشبيه أو المطابقة في الـصورة          ااالفتراضي وترغمه على    

 ةالمدرسي والمعمل االفتراضي بعملي  بين المعمل    فال يمكن تقييد التباين واالختالف    ،  فقط
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ؤدي في النهاية الكتساب كلٍّ من المعامل مما ي ،  التحول من الواقع إلى البيئة االفتراضية     
  .االفتراضية والمعامل المدرسية مجموعة من الخصائص والسمات التي تميز كل نوع

 مدى عمق العالقة التكاملية بين كـل مـن المعامـل االفتراضـية              كما يتضح 
وما ،  يكمل بعضهما نقص بعض   ،  فهما يعدان وجهين لعملة واحدة    ،  والمعامل المدرسية 

فهـي  ،  لمعامل االفتراضية إال على األساس الذي بنيت عليه المعامـل التقليديـة           بنيت ا 
، والمعامل االفتراضية يمكن عدها بمثابة خطوة تطوير لهذه المعامل التقليدية         ،  األساس

التي صارت عامال رئيسا ، من أجل مواكبة التقدم السائد والمصاحب للتكنولوجيا الحديثة      
   .)٦٥-٥٥ص ص ، ٢٠١٠، دعاء( ية بأسرهاوفاعال في العملية التعليم

 تعليميـاً ،  السعودية بالنهوض والرقي بمجتمتعهـا العربيةورغبة من المملكة    
 التربية والتعليم قاطرة التنمية التي تقود المجتمعـات نحـو التقـدم             باعتبار ،وتربوياً
ومنهـا  فقد سعت لذلك من خالل بعض المشاريع التي تهتم بالعملية التعليمية            ،  والرقي

الذي هدف إلي تطوير مناهج التعليم العـام  ، لتطوير التعليم العاممشروع الملك عبد اهللا     
لتتوافق مخرجاتها مع مخرجات النظم التعليمية في الدول المتقدمة عبر إحـداث تغيـر              

ريس والتعليم  اعتماداً على تفعيل التد   ،  جذري في طرق التدريس وأساليب إعداد الطالب      
وهو ما يتأكد مع ما سبق أن طرحته وزارة التربية والتعليم من خطة  ،قنيةالقائم علي الت

عبر مشروع اإلدارة العامة للتقنيات التربوية والمعلوماتية ،  لدمج هذه التقنية في التعليم    
  .لحوسبة مختبرات العلوم في المدارس الثانوية

  – باحثـة ال من وجهة نظـر  –ومن هذا المنطلق تعد الدراسة الحالية متوافقة  
وداعما لتلك ، مع متطلبات السياسة التعليمية الحالية الرامية لتطوير التعليم قبل الجامعي

 من نتائج يكون لها أثراً     – بإذن اهللا تعالى     –الخطوات التي تقوم بها الوزارة بما يقدمه        
  .في تفعيل مختبرات العلوم االفتراضية في المدارس بصورة مفيدة وفعالة

إن برامج المعامل االفتراضية مازلت حديثة إلى اآلن ولم تنتشر           القولويمكن  
وقد تواجـه  ، بالشكل المطلوب في مختلف المناطق التعليمية بالمملكة العربية السعودية        

هذه التجربة بعض العقبات والصعوبات المتمثلة في ضعف الطـالب أو المعلمـين فـي      
   .استخدامها

 أساسيات الدراسـة لـدى البـاحثين        إن دراسة خبرات المعمل االفتراضي من     
التربويين بغرض تحديد ما إذا كانت هناك أية أدلة تدعم اسـتخدام هـذه األداة لزيـادة           

وتعتبر هذه القضية بصفة خاصـة      ،  االنجازات ككل في مجاالت العلوم     و مستويات التعلم 
حـديات  مؤثرة إلى حد كبير بالنسبة لفصول العلوم المقدمة من خالل االنترنت بسبب الت           

من ضمن هذه التحديات  و.األوساط االفتراضية و المتوارثة التي تواجه التعلم في البيئات     
ومن هنـا اهتمـت   . تحديث مشاركة فعالة للطالب في أنشطة التجارب المعملية   و تطوير
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 من مقرر ةفي تدريس وحد استخدام المعمل االفتراضي فاعلية مدى ةهذه الدراسة بمعرف
  . لثانوية وأثرها على التحصيل الدراسي للطالباتالفيزياء للمرحلة ا

  :تحديد مشكلة الدراسة وفرضياتها
  :تتركز مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة على السؤال الرئيسي التالي

من مقرر الفيزياء لطالبـات      وحدة    استخدام المعمل االفتراضي في تدريس     فاعليةما  * 
  الدراسي؟التحصيل   مستوىالصف الثاني الثانوي على

  :وفي ضوء التساؤل الرئيس صاغت الباحثة الفروض التالية
بين متوسطي طالبات   ) ٠,٠٥(ة عند مستوى    إحصائي داللةال توجد فروق ذات      .١

المجموعـة   و)التي درست باستخدام المعامل االفتراضية(المجموعة التجريبية  
عـدي   في االختبـار التحـصيلي الب      )التي درست بالمعمل المدرسي   (الضابطة  

للمستويات الدنيا لطالبات الصف الثاني ثانوي في ماده الفيزياء بعـد ضـبط             
  .التحصيل القبلي

بين متوسطي طالبات   ) ٠,٠٥(ة عند مستوى    إحصائي داللةال توجد فروق ذات      .٢
ومتوسـط   )التي درست باستخدام المعامل االفتراضـية     (المجموعة التجريبية   

فـي االختبـار    ) المعمل المدرسـي  التي درست ب   (طالبات المجموعة الضابطة  
لطالبات الصف الثاني ثـانوي فـي مـاده      التحصيلي البعدي للمستويات العليا   
  . الفيزياء بعد ضبط التحصيل القبلي

بين متوسطي طالبات   ) ٠,٠٥(ة عند مستوى    إحصائي داللةال توجد فروق ذات      .٣
توسـط  وم )التي درست باستخدام المعامل االفتراضـية      (المجموعة التجريبية 

 فـي االختبـار     )التي درست بالمعمل المدرسـي    (طالبات المجموعة الضابطة    
التحصيلي البعدي لجميع المستويات لطالبات الصف الثاني ثانوي فـي مـاده            

  .الفيزياء بعد ضبط التحصيل القبلي
  :أهداف الدراسة

  :التالي الدراسة الحالية نحو تحقيق هدفت
 من مقرر الفيزياء    ةراضية في تدريس وحد   المعامل االفت  استخدام   فاعليةتحديد   .١

مـستوى   ثـانوي فـي   لجميع المستويات في التعلم لدى طالبات الصف الثاني  
  .  بطريقه استخدام المعمل المدرسيةالتحصيل الدراسي مقارن
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من مقرر الفيزياء    وحدة    استخدام المعامل االفتراضية في تدريس     فاعليةتحديد   .٢
ى طالبات الصف الثاني ثانوي فـي التحـصيل         للمستويات الدنيا في التعلم لد    

  . بطريقه استخدام المعمل المدرسيمقارنةالدراسي 
من مقرر الفيزياء    وحدة    استخدام المعامل االفتراضية في تدريس     فاعليةتحديد   .٣

للمستويات العليا في التعلم لدى طالبات الصف الثاني ثانوي فـي التحـصيل             
  .مل المدرسي استخدام المعةمقارنة بطريقالدراسي 

ـ      توظيف استراتيجية  .٤   المعامـل االفتراضـية    ة التعلم االلكتروني من خالل تقني
  .وقياس أثرها على التحصيل الدراسي في طرق تدريس العلوم

  :أهميه الدراسة
  :  الدراسة فيما يليةتتحدد أهمي

قد يضفي هذا البحث حسب علم الباحثة جانب الريادة في بناء وحدة تدريـسية       .١
  . لثاني الثانوي باستخدام المعمل االفتراضيفي الصف ا

 المعامل االفتراضية لمستويات التعلم الدنيا     فاعليةتحاول الدراسة التعرف على      .٢
  .لدى طالبات الصف الثاني ثانوي في التحصيل الدراسي

 المعامل االفتراضية لمستويات التعلم العليا لـدى        فاعلية التعرف على    ةمحاول .٣
  .انوي في التحصيل الدراسيطالبات الصف الثاني ث

تنبثق أهميه المعمل االفتراضي من أهميه التعليم االلكتروني في وقتنا الحـالي     .٤
من حيث قدرته على تمكين المتعلم من التقدم في تعلمه بالطريقة التي تـالءم              

وبالتالي تجعل العمليـة التعليميـة أكثـر إثـارة      ،  قدراته واستعداداته وميوله  
  .وتشويقاً

حدث طرق تدريس العلوم اسـتجابة للتوجهـات        أمعمل االفتراضي من    يعتبر ال  .٥
العالمية لتطوير المناهج ومواكبه العصر بجعل عمليه الـتعلم متعـه وتعلـيم             

  . للطالب في آن واحد
 تتنـاول تقنيـه المعامـل       علميـة قد يسهم البحث في محاوله تقديم إضـافة          .٦

  .ألغراض التربويةاالفتراضية كطريقه لتدريس العلوم وتطويعها لخدمة ا
تكنولوجيـا الواقـع     توجيه أنظار الباحثين في المجال التربوي إلـي أهميـة          .٧

  .االفتراضي كمجال خصب وإثراء الميدان بنتائجه
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 : حدود الدراسة

  : دراستها على الحدود التاليةإجراءاقتصرت الباحثة في 
مـن العـام    تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني        : الحدود الزمانية  .١

  .هـ١٤٢٩/١٤٣٠الدراسي 
تم تطبيق الدراسة بإحدى المدارس الثانوية األهليـة بمكـة          : الحدود المكانية  .٢

  ).مدراس صروح التربية األهلية الثانوية(المكرمة وهي 
دراسية من مقـرر     وحدة   قامت الباحثة بتحديد وتدريس    :الحدود الموضوعية  .٣

انعكـاس  " وحـدة    نوي وهـي  الفيزياء الفصل الحادي عشر للصف الثاني ثـا       
  ".وانكسار الضوء

  : مصطلحات الدراسة
  :Virtual Lab المعامل افتراضيه

 الحقيقية توفر المعامل معامل مبرمجه تحاكي: وتعرف المعامل االفتراضية بأنها
الطالبة من إجراء تجارب معملية فـي مقـرر    افتراضية تمكن بيئة تعلم وتعليم تفاعلية
 ثانوي عن بعد بنفسها أو في مجموعة من األفراد المتواجدين فيالفيزياء للصف الثاني 

أماكن مختلفة وتمكنهن االشتراك في بناء وإجراء نفس التجربة من خـالل الويـب أو               
االسـتنتاجات فـي    في مشروع بحثي مشترك على جهاز الحاسب والوصول إلى العمل

جد دة مسبقا من قبل شركه مالمواد العلمية المتضمنة في الدروس العملية المعربة والمع 
 التعليم في المملكة العربية السعودية وهو منتج من قبل للتطوير والمقررة من قبل وزارة

  .  البريطانيةCrocodile Clips)( شركة
  :Book Physics مقرر الفيزياء

الكتاب المقرر من قبل وزاره التربية والتعليم في المملكة  : عرف إجرائيا بأنه  وي
سعودية ويوزع مجاناَ على الطالب والطالبات في بداية العام الدراسي ويشمل           العربية ال 

والنظريـات  ،  يضع لهـا القـوانين     و العلم الذي يبحث في تفسير كل الظواهر الطبيعية       
علم البـصريات أحـد      ويعالجها من خالل التجريب العلمي للظاهرة يختص هنا       ،  العلمية

حيث تقـوم  ، آثر الضوء مع المادة وضوءفروع الفيزياء الذي يدرس سلوك وخواص ال    
 انكـسار و انعكـاس " عـشر  البصريات بشرح الظواهر البصرية يتضمن الفصل الحادي      

بنـات علمـي    من مقرر الفيزياء للصف الثاني ثانوي الفصل الدراسي الثـاني     " الضوء
 :هـ بالمملكة العربية السعودية والمحتوي علـى المواضـيع التاليـة          ١٤٣٠-١٤٢٩
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أقسام المادة من حيـث سـلوك    والمرآيات و العدسات و انكسار الضوء  و وءانعكاس الض 
  .الضوء فيها

  :Achievement التحصيل الدراسي
جميع ما اكتسبته الطالبة من معلومات : التحصيل الدراسي إجرائيا بأنه   ويعرف

ومعارف ومهارات من خالل تعلمها في مقرر الفيزياء للصف الثاني ثانوي للفصل الثاني 
 تعليمية متمثلـة فـي      نتيجة لمرورها بخبرة  " نكسار الضوء انعكاس وا " وحدة    في عشر

ويتم قياسه بالدرجـة التـي      ،  الفرق بين نتيجتي االختبار القبلي والبعدي للمجموعتين      
  .تحصل عليها الطالبة في اختبار التحصيل المعد لهذا البحث

  :Secondary stage المرحلة الثانوية
السنة الثانية من المرحلة الثانوية من سلم التعليم العـام           : بأنها  إجرائيا تعرف

  .حسب النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية، وتسبق التعليم الجامعي بسنه
 : الدراسةإجراءات

  : منهج الدراسة
القائم علـى   )Quasi Experimental Design(هو المنهج شبه التجريبي 

   سواء للمجموعتين الضابطة والتجريبية)البعدي واالختبار القبلي(تصميم 
   : وعينتهامجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميـع طالبـات الـصف الثـاني الثـانوي       
المنتظمات في المدارس األهلية بنات بمدينة مكة المكرمة للفصل األول للعام الدراسـي             

جالت اإلدارة العامة اعتمادا على السجالت الرسمية الصادرة من س   و .هـ١٤٢٩/١٤٣٠
قامت الباحثة بـإجراء مـسح       الدراسة   ةوالختيار عين  . مدرسه ٣٩للتعليم فإن عددهن    

) مكة وجده (األهلية في المنطقة الغربية      و ميداني للعديد من المدارس الثانوية الحكومية     
مدارس صروح (وبعد التشاور مع المشرفة األكاديمية أو العلمية وقع اختيار الباحثة على

  . القسم الثانوي التابعة لوزارة التربية والتعليم بمكة المكرمة )التربية األهلية بنات
 وبذلك اختيرت طالبات مرحله الصف الثاني ةوقد تم تعيين العينة بطريقة قصدي

بطريقـة قـصديه نظـرا    ) صروح التربية(في المدرسة الثانوية األهلية ) علمي(ثانوي  
ة إلجراء التجربة بما يخدم أهداف البحـث وهـي مـن            إتاحة الفرص  و لتعاونهم الكريم 

 المدارس التعليم األهلية بمكة المكرمة والتي تتوفر بها اإلمكانات والتجهيزات الكافيـة           
الالزمة تناسب حجم العينة من معامل فيزياء وحاسب آلي وشـبكة انترنـت لتطبيـق         و

ت واسـتعدادهن إلجـراء     وتقبل المعلمات والطالبا  ،  أدوات الدراسة في الوحدة المختارة    
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كذلك مناسبة عدد فصولها وعدد طالباتها لتطبيق هذه الدراسة حيث بلغ عـدد       ،  التجربة
ثالثة فصول تم تعيين فصلين من فـصول الـصف      ) علمي(فصول الصف الثاني ثانوي     

ـ ) ٢١(ة التجريبية بلغ عـددهم  الثاني ثانوي إحداهما يمثلون المجموع      واآلخـر  ةطالب
انيـة ضـبط     إلمك ة بطريقه قـصدي   ةطالب) ٢٠( الضابطة بلغ عددهم     وعةيمثلون المجم 

وتقارب المستوى   واالجتماعية والعمرية  لظروف االقتصادية ا المتغيرات من حيث تشابه   
وتـوفر  واالستعداد للتعلم من قبل الطالبات وثبات المعلمة    والخصائص الفكرية  التعليمي

   .إجراء التجربةإمكانات وتجهيزات 
  : يقه ضبطهااألداة وطر

  :تم تصميم أداتين لهذه الدراسة وهما
  : لتحكيم برنامج المعامل االفتراضيةةاناستب: األداة األولى
االلكترونـي الداعمـة     خذ الموافقة من قبل شركه مجد التطوير للتعلـيم        أبعد  

وحيث أنها الشركة الراعية والمخولة لتنفيذ مشروع       ،  لتطبيق البرنامج في هذه الدراسة    
مع منـاهج   مع العلم أن البرنامج متوافق   ،   التعليم العام للملك عبد اهللا رحمه اهللا       تطوير

من قبل الوزارة بفاعليته ومناسـبته   وزارة التربية والتعليم في السعودية ومحكم مسبقا 
ولزيادة التأكيد من قبل الباحثة تم ، إلجراء التجارب المعملية كبديل عن المعمل المدرسي 

 من النوع المغلق لتحكيم البرنامج مـن خـالل االختيـار        ةفقر )٦٨(ن   م ةاستبان إعداد
ـ  – ة متوسـط  – ةعالي: (اداً على المقياس الثالثي   لدرجه الموافقة لبنودها اعتم    ) ة قليل

العناصـر الخاصـة بمبـادئ       : وهي ة محاور رئيسي  ة التحكيم من ثالث   ةوتكونت استبان 
شملت وخاصة بمبادئ التصميم الفني العناصر الو. ةفقر )٢٩(شملت والتصميم التعليمي 

شـملت  والعناصر الخاصة بمبادئ التوافق مع أسس التصميم البرمجـي          و. ةفقر) ٢٣(
 .ةفقر) ١٦(

 ببرنـامج   ة في صورتها األولية مرفق    ةالستبانوبعد ذلك قامت الباحثة بعرض ا     
 من   من المحكمين المختصين في مجال تقنيات التعليم       مجموعةالمعامل االفتراضية على    

أساتذة الجامعات ومن المشرفين التربويين ومن األساتذة الذين تم التعامل مـسبقا مـع        
البرنامج نظرا لما يتمتعون به من خبره ودراية في مجال التعامل مع المعامل االفتراضية 

، وقد هدفت الباحثة من     محكما) ٣٣(واالستفادة من خبرتهم في هذا المجال بلغ عددهم         
جل أن تكون   أ االفتراضية من قبل المحكمين من       حكيم برنامج المعامل   ت ةانعرض االستب 

االستبانة موافقة للغرض الذي وضعت من اجله وأكثر واقعيه وارتباط بطبيعة الدراسـة     
 فاعليـة والذين أشادوا من خالل االسـتبانة بـآرائهم ب         ولمعرفه مدى مناسبته للتطبيق   

د العلمية إلجـراء التجـارب واألنـشطة         في مقررات الموا   همتءالبرنامج ومال  استخدام
تقدم له حـل     و العلمية كبديل عن المعامل المدرسية وإيصال المضمون التعليمي للطالب        
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وبعد ذلك قامت ، اليسر في ماده الفيزياء وبمنتهى السهولة مثالي للقيام بالتجارب بمفرده
وقد تم  ،  أو اإلضافة الباحثة باالستفادة مما سبق من أراء المحكمين بالتعديل أو الحذف           

للمعمـل  وبذلك تم التأكد من الصدق الظـاهري        ،  األخذ بهاو إجراء التعديالت المقترحة    
  . في صورتها النهائيةةاالفتراضي لتصبح االستبان

  ):بعدياطبق قبليا و( اختبار التحصيل :األداة الثانية
  الضوء بالفـصل الحـادي  انكسارو انعكاسالهدف منه قياس التحصيل لوحدة     

والهدف من تطبيقه قبليـا للتأكـد مـن تكـافؤ           ،  عشر من منهج الصف الثاني ثانوي     
 مـن   باعتبارهـا مجموعات الدراسة فيما يتعلق بالمفاهيم والمعارف العلمية الـسابقة          

أما الهدف من تطبيقـه     ،  المتغيرات الخارجية التي قد تؤثر على نتائج الدراسة الحالية        
 والتعـرف   االختبارت الدراسة في متوسطات درجات      وذلك للمقارنة بين مجموعا   ،  بعديا

قـد  ،  ة فيما بينها بعد ضبط التجريب القبلـي       إحصائيعلى مدى وجود فروق ذات داللة       
وقد تم بناء االختبار التحـصيلي       ).استخدام المعمل االفتراضي  (تعزى للمتغير المستقل    

  :)ملحق الدراسة (وفق الخطوات التالية
   Tests Planningختبار تحديد الغرض من اال-أوال
  Identifying objectives تحديد األهداف التعليمية -ثانياً
 Content analysis تحليل محتوى المادة التعليمية -ثالثاً

  Table of specification  إعداد جدول المواصفات-رابعاً
  Writing Test Items  كتابه فقرات االختبار-خامساً
   تحكيم االختبار-سادساً

 ةها وفق تسلسل الموضوعات ووضع صفح     د وضع مفردات االختبار وترتيب    بع
 إجراء التجربة على أسـئلة االختبـار تـم     ةات توضح الهدف من االختبار وطريق     تعليم

 من المحكمين بهدف تحكميه وإبداء الرأي حول التحقـق       مجموعةعرض االختبار على    
ف التعليمية وقد سـارت عمليـه   من الصحة العلمية للسؤال ومدى تمثيل األسئلة لألهدا  

  :التقنين على النحو التالي
تم عرض االختبار على المحكمين المختصين      : Validity  صدق االختبار التحصيلي   -أ

، في مناهج وطرق تدريس العلوم من أساتذة الجامعـات ومـن المـشرفين التربـويين      
مـة  ء، ومدى مناسبته ومالومعلمي ماده الفيزياء ألخذ آرائهم حول مدى وضوح فقراته 

وقد تم األخذ بما هو مناسب من اآلراء والمقترحات وتـم إجـراء             ،  محتوياته للطالبات 
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التعديالت المطلوبة حتى تم التوصل إلى صورته النهائية المرفقة وهو ما يعرف بصدق             
 . Trustees Validity المحكمين

 صـدق المحتـوى   قامت الباحثة بقياس :Content Validity صدق المحتوى -ب
الفـصل  " انعكاس وانكسار الضوء" وذلك من خالل تحديد الوحدة المقررة للدراسة       ةلألدا

تحليل المادة   و ةعلميال ةنشطمن األ  )٤١(الثاني عشر من مقرر الفيزياء وتقسيمها إلى        
العلمية لهذا الفصل إلى عدة موضوعات بلغ عددها خمس موضوعات وهي تتمثل فـي              

 أقسام المادة مـن حيـث       – المراَيات   – العدسات   –انكسار الضوء    –انعكاس الضوء   (
االختبار من االختيار من متعدد وفقا لما تـم          فقرات ثم القيام ببناء   )سلوك الضوء فيها  

تقسيمه من مستويات بلوم المعرفية الستة وذلك باالستعانة بجموعه من المتخصـصين          
توى االختبار يمثل ما يقيسه مـن أداء        وبالتالي أمكن التأكد من أن مح     ،  في هذا المجال  

 تحصيلي 

وتم التأكد من أن تعطي األداة نفس النتائج    :Reliabilityثبات االختبار التحصيلي    . ج
وخلـو االختبـار مـن     وفي نفس الظـروف  فراد العينةأعلى نفس   إذا ما أعيد تطبيقه   

 .اراألخطاء التي قد تغير من أداء الفرد من وقت آلخر على نفس االختب

) الفعليـة (ويقصد بعه معامل االرتباط بـين الـدرجات التجريبيـة            :الصدق الذاتي . د
ويقاس بحساب الجذر التربيعـي     ،  والدرجات الحقيقية وهو الحد األعلى لمعامل الصدق      

  .لمعامل ثبات االختبار

  الصدق الذاتي= ٠,٨١١=٠. ٩٠٠ 
  : تصحيح االختبار-سابعاً

االختبار بإعطاء درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار وبـذلك         تم تصحيح   
  .يكون مجمل الدرجات ستين درجة

  : إجراء التجربة االستطالعية لالختبار-ثامناً
وعرضـها  ، قامت الباحثة بعد صياغة مفردات االختبار في صورتها المبدئيـة       

ـ ) ٣٣(على مجموعة من المحكمين االختصاصيين حيث بلغ عددهم          تطالع آرائهـم   الس
  .وإجراء التعديالت التي اقترحوها بالحذف أو اإلضافة أو التعديل

 واختيـار   ةعمل دراسة استطالعي  تم   ثبات االختبار  وللتحقق من حساب معامل   
وقـد تكونـت هـذه      ،   الدراسة عينة تتشابه في خصائصها ومميزاتها      ةمجموعة واحد 
انوي من غير أفراد العينة مـن       طالبة من طالبات الصف الثاني ث      )١٧(المجموعة من   

وقد تم توزيع االختبار عليهن بتاريخ ، مدارس شعاع المعرفة األهلية بنات بمكة المكرمة
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حساب الزمن المناسب    و .حساب معامل الثبات لالختبار    :هـ وذلك بهدف  ١٢/٤/١٤٣٠
  .التحقق من وضوح تعليمات االختبار ومفرداته و.لالختبار

 ةار على عينة استطالعية عددها سـبع      تم تطبيق االختب   :تبارحساب معامل ثبات االخ   . أ
واستخدمت نتـائج   ، عشر طالبة تختلف عن العينة التجريبية التي طبقت عليها التجربة         

 اختبار العينة االستطالعية في حساب ثبات االختبار باستخدام معامـل ألفـا كرونبـاخ             
(Alph Cronbach) ،ة حصائيبرنامج الحزم اإلة باستخدام حصائيوتمت المعالجة اإل

(Spss) ،       وهو معامل ثبات عال يمكـن  ٠,٨١١= حيث بلغ قيمة معامل ألفا كرونباخ 
  .االطمئنان له في تطبيق األداء

ومن ثم تم حساب ، قامت الباحثة بتسجيل زمن البداية لالختبار :حساب زمن االختبار. ب
 ةدقيق) ٢٠( فكان بعد مرور زمن أسرع طالبه أنهت اإلجابة على جميع مفردات االختبار     

الختبار فكان بعد مـرور   أنهت اإلجابة على جميع مفردات ا      ةوتم تسجيل زمن آخر طالب    
 ثم تم حساب متوسط الزمنين وقد وجد أنه ثالثـين دقيقـة وهـو الـزمن              ةدقيق) ٤٠(

 .التجريبي لالختبار

ن قبل الطالبات لم يرد أي استفسار م :التحقق من وضوح تعليمات االختبار ومفرداته. ج
عن غموض أو صعوبة فهم مفرداته لذلك        أسئلة االختبار بعد االستفسار    و حول تعليمات 

  .تعتبر واضحة بالقدر المطلوب
  : الصورة النهائية لالختبار-تاسعاً

 وفي ضوء هذه التجربة االستطالعية تمت مراجعه التعليمات وفقرات االختبار         
لنتائج التجربة االستطالعية ومن خالل ذلك يجـرى        إجراء التعديالت المالئمة له وفقا      و

ويوضع بـصيغته     لفقرات االختبار يتم بموجبه اختيار الفقرات الصالحة       إحصائيتحليل  
وموزعـة علـى    ، تكون االختبار من ستين مفردة مرتبة ترتيبـاً عـشوائياً         و. النهائية

ـ ) ٩(عددها  الفهم و ، ةمفرد) ١٥(التذكر وعددها   : تاليةالمستويات المعرفية ال   ، رداتمف
) ٥(التركيـب وعـددها   ، مفردات) ١٠(التحليل وعددها  ، ةمفرد) ١٤(التطبيق وعددها   

   .مفردات) ٧(التقويم وعددها  ،مفردات
، الفهم، التذكر(يوضح توزيع مفردات االختبار التحصيلي على مستويات ) ١(جدول 

  :)التقويم، التركيب، التحليل، التطبيق
المستوى 
 المعرفي

د عد
 المفردات

 أرقام المفردات

 ٤-٣- ٢-١-٢٦-٢٥-٢-١٩-٥٥-٥٤-٥٣-١٦-١١-١٠-٩ ١٥ التذكر
 ١٣-٨-٧-٦-٥-٢٣-٢١-٥٦-١٢ ٩ الفهم
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 ٥١-٥٠-٤٩-٤٦-٤٥-٤٠- ٣٨-٣٦-٣٤-٣٢-٣٠-٢٨-٥٨ ١٤ التطبيق
 ٤٨-٤٧-٤١- ٢٤-٢٢-٦٠-٥٩-١٨-١٧-١٥ ١٠ التحليل
 ٤٣-٤٢-٣٧-٢٧-٥٧ ٥ التركيب
 ٤٤-٣٩-٣٥-٣٣-٣١-٢٩-٥٢ ٧ التقويم

توزيع مفردات االختبار التحصيلي على المستويات المعرفية       ) ١ (جدوليوضح  
   : فقد أصبح ترتيب األسئلة وفق كل مستوى كما يليوأخيرا .الستة
-١٦-١١-١٠-٩-٤-٣-٢-١ : األسئلة التي تقيس مستوى التـذكر هـي        .١

٥٥-٥٤-٥٣-٢٦-٢٥-٢٠-١٩ . 

 .٥٦-٢٣-٢١-١٣-١٢-٨-٧-٦-٥ :هي األسئلة التي تقيس مستوى الفهم .٢

-٤٠-٣٨-٣٦-٣٤-٣٢-٣٠-٢٨ :األسئلة التي تقيس مستوى التطبيق هي      .٣
٥٨-٥١-٥٠-٤٩-٤٦-٤٥. 

-٤٧-٤١-٢٤-٢٢-١٨-١٧-١٥ :األسئلة التي تقيس مستوى التحليل هي      .٤
٦٠-٥٩-٤٨. 

 .٥٧-٤٣-٤٢-٣٧-٢٧ :األسئلة التي تقيس مستوى التركيب هي .٥

 .٥٢-٤٤-٣٩-٣٥-٣٣-٣١-٢٩ :هي األسئلة التي تقيس مستوى التقويم .٦

   :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
فيما يلي عرض للنتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية من خالل التحقـق             

ة حـصائي ا باستخدام األسـاليب اإل    إحصائيا  وتحليل بياناته ،  فرضيات الدراسة  من صحة 
  :ثم مناقشة النتائج وتفسيرها، المناسبة

  :اختبار التجانس
  :ة لالختبار القبلي للمجموعتينحصائيوداللتها اإل) ت(يوضح قيمه  )٢(جدول 

 قيمه ت المتغيرات 
  درجات 
 الحرية

  مستوى 
 الداللة

الفرق بين 
 المتوسطين

التحصيل القبلي 
 للمستويات الدنيا

.511 ٣٨ 612 .50877 

التحصيل القبلي 
 للمستويات العليا

.257 ٣٨ .798 .13534 

 37343. 744. ٣٨ 329. اإلجمالي قبلي
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ة إحـصائي  داللةليست لها ) ت( أن جميع قيم ) ٢( من المالحظ من الجدول رقم    
لالختبار القبلي للمجموعتين التجريبية والضابطة وهذا مؤشر للتجانس بين المجموعتين 

 )ANCOVA( بدال من تحليل التباين المصاحب  T-test )ت(ومن هنا يستخدم اختبار
  .لالختبار البعدي

  
  

  :لدراسةاختبار فرضيات ا
 كما هو موضـح فـي       T-test )ت( ستخدم اختبار ا الدراسةالختبار فروض   

 ) ٣( الجدول التالي رقم

  :ة لالختبار البعدي للمجموعتينحصائيوداللتها اإل) ت( يوضح قيمه) ٣( جدول

 قيمه ت المتغيرات 
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الفرق بين 
 المتوسطين

 ٤,١٠٢٧٦ ٠,٠٠٣ ٣٨ ٣,١٧٣ نياالتحصيل البعدي للمستويات الد

 ١,٤٥٦١٤ ٠,١١٤ ٣٨ ٢,٥٩٦ التحصيل البعدي للمستويات العليا

 ٥,٥٥٨٩٠ ٠,٠٠٣ ٣٨ ٣,١٩٢ اإلجمالي البعدي

  
  :لالختبار البعدي يوضح المتوسطات الحسابية) ٤( جدول

التطبيق البعدي 
 للمستويات الدنيا

التطبيق البعدي 
 لياللمستويات الع

 اإلجمالي

 المجموعة
عدد 
المتوسط  األفراد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ٦,٦٥١٧ ٢٩,٦٣١ ١,٩٦٠١ ٧,٢١٠ ٥,٠٠٣٥ ٢٢,٤٢١ ١٩ الضابطة

 ٤,٢٠٢٦ ٣٥,١٩٠ ١,٦٢٢٧ ٨,٦٦٦ ٣,٠٢٦٨ ٢٦,٥٢٣ ٢١ التجريبية
لالختبار البعـدي للمـستويات الـدنيا        )ت (ةن قيم  أ نجد) ٤( من الجدول رقم  

  .)٠٠٣( داللةومستوى ) ٣,١٧٣(للتحصيل البعدي 
ومـستوى  ) ٢,٥٦٩(المحسوبة للمستويات العليا للتحصيل البعـدي       ) ت(أما  

  .).٠٠٣ (داللةومستوى ) ٣,١٩٢(لإلجمالي البعدي ) ت(أما قيمه .) ٠٠٤( داللة
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١٧٫٣٣ ١٧٫٨٤

٢٦٫٥٢

٢٢٫٤٢

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

التطبیق ألبعدي  التطبیق القبلي  

المتوسطات الحسابیة  ألداء مجموعتي الدراسة  (الضابطة – والتجریبیة) في 
التطبیقین (القبلي  – والبعدي) إلختبار التحصیل للمستویات الدنیا

الضابطة    التجریبیة 
  

٥٫٧١ ٥٫٥٨

٨٫٦٧

٧٫٢١

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

التطبیق ألبعدي  التطبیق القبلي  

المتوسطات الحسابیة  ألداء مجموعتي الدراسة  (الضابطة – والتجریبیة) في 
التطبیقین (القبلي  – والبعدي) إلختبار التحصیل للمستویات العلیا

الضابطة    التجریبیة 



 م ٢٠١٦أبريل لسنة )  الجزء األول١٦٨: (بية، جامعة األزهر، العددمجلة كلية التر

 -٨٩٩-

٢٣٫٠٥ ٢٣٫٤٢

٣٥٫١٩

٢٩٫٦٣

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

التطبیق ألبعدي  التطبیق القبلي  

المتوسطات الحسابیة  ألداء مجموعتي الدراسة  (الضابطة – والتجریبیة) في 
التطبیقین (القبلي  – والبعدي) إلختبار التحصیل لجمیع المستویات

الضابطة    التجریبیة 
للثالث المحاور لهـا    ) ت(د أن جميع قيم   نج) ٤(من القراءات السابقة للجدول     

ة للمستويات الدنيا لصالح المجموعة التجريبية      حصائية حيث أن الداللة اإل    إحصائي داللة
ة حـصائي أمـا الداللـة اإل  ) ٢٦,٥٢(األكبر حيث بلغـت قيمتـه      ذات المتوسط الحسابي  

 األكبـر   للمستويات العليا للتحصيل البعدي لصالح المجموعة التجريبية ذات المتوسـط         
ة لجميع األبعاد لصالح المجموعـة      حصائيكما أن الداللة اإل   ،  )٨,٦٧(والذي بلغت قيمته  

  ).٣٥,١٩(التجريبية ذات المتوسط الحسابي األكبر والذي بلغت قيمته
ثر العامل أالمجموعة التجريبية هي ناتجة عن وهذه الداللة التي أشارت لصالح 

   .)المعمل االفتراضي(التجريبي 
  : نتائج الدراسة وتفسيرهامناقشة

فيما يلي مناقشه للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة بطريقة متسلسلة وفق 
  : فروضها
  بين متوسط طالبات المجموعة    ) ٠,٠٥( عند مستوى    اإحصائي لاد وجود فرق

التجريبية ومتوسط طالبات المجموعة الضابطة لالختبار التحـصيلي البعـدي          
لبات الصف الثاني ثانوي في ماده الفيزياء وذلك بعد ضبط للمستويات الدنيا لطا

   .التحصيل القبلي لصالح المجموعة التجريبية
  بين متوسط طالبات المجموعة    ) ٠,٠٥(عند مستوى    اإحصائي لاد وجود فرق

التجريبية ومتوسط طالبات المجموعة الضابطة لالختبار التحـصيلي البعـدي          
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لثاني ثانوي في ماده الفيزياء وذلك بعد ضبط للمستويات العليا لطالبات الصف ا
  .التحصيل القبلي لصالح المجموعة التجريبية

  بين متوسط طالبات المجموعة    ) ٠,٠٥(عند مستوى    اإحصائي لاد وجود فرق
التجريبية ومتوسط طالبات المجموعة الضابطة لالختبار التحـصيلي البعـدي          

في ماده الفيزياء وذلـك بعـد       لجميع المستويات لطالبات الصف الثاني ثانوي       
  .ضبط التحصيل القبلي لصالح المجموعة التجريبية

ة عند المقارنة بين أداء     إحصائيإن ظهور نتائج أثبتت وجود فروق ذات داللة         
المجموعتين التجريبية التي استخدمت المعمل االفتراضي والضابطة التـي اسـتخدمت           

الح المجموعة التجريبية تعتبر محققاً المعمل المدرسي في مستوى التحصيل الدراسي لص
 .لهدف الدراسة

 استخدام المعامـل االفتراضـية   فاعليةوهذا في حد ذاته يعتبر مؤشرا ايجابيا ل 
يتفق ذلك مع نتـائج     وعلى التحصيل الدراسي لدى الطالبات في مجال تدريس الفيزياء          

ودراسـة  ،  )٢٠٠٥(شاهين   ودراسة،  )٢٠٠٢(دراسات السابقة مثل دراسة العمودي      ال
، )٢٠٠٨(الجـوير   و،  )١٤٢٨( العصيليو،  )٢٠٠٦(ودراسة القرني   ،  )٢٠٠٤(شاكر  

، )Stevens, 1999( ودراسة ، )Dede, & Salzman, etal., 1995(دراسة و
، )Huppert, & Lomask, et al., 2002(و، )Change, 2002(ودراسـة  

، )٢٠٠٦(السكجي  ودراسة  ،  )٢٠٠٥( دراسة تهاني الخلف  و،  )٢٠٠٥(ودراسة شباط   
، )٢٠٠٧( ودراسة نوفل، )٢٠٠٧(ودراسة أمل سليمان ، )Bakar, 2007(ودراسة 

ــسلك  ــا ال ــة دين ــة ، )٢٠٠٨(ودراس ــة ، )LINGWAN, 2008(ودراس ودراس
)SEBASTIAN FOTI & GAIL RING, 2008( ، ن يودراسة الحسناوي وآخـر
ودراسـة  ،  )٢٠٠٨(ودراسة أمـل المحمـدي      ،  )١٤٢٩( دراسة الراضي و،  )٢٠٠٨(

  .)٢٠١٢( ودراسه العلياني، )٢٠٠٨(الشهري 
أن استخدام المعامل االفتراضية اختياراً ألنسب الطـرق        بكما يمكن تفسير ذلك     

وأكثر األدوات طواعية لتنفيذ استراتيجيات تفريد التعلم والتعليم الذاتي تحت مظله التعلم        
  االلكتروني حيث تؤكد االتجاهات التربوية الحديثة عليه

أن استخدام المعامل االفتراضية كطريقه تدريس      بمكن أن تفسر هذه النتيجة      وي
ت الكتساب المفاهيم العلمية حديثه في عمليات تدريس العلوم وفر دافعيه اكبر عند الطالبا

ن حداثة البرنامج التعليمي وفر المتعة لديهن أثناء تعلمهن بهذه الطريقة مما آثار إحيث 
 خطوات التجربة ويبعد الملل والشرود      ةمتعة والجذب لمتابع  ر التشويق وال  عندهن عنص 

الذهني عنهن في المواقف التعليمية وهي من أهم مميزات التعليم الفعال ويحـتفظ مـا               
   .تعلمته لفترة أطول
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كما لوحظ سعادة الطالبات وحماسهن الشديد وميلهن للدراسة أثنـاء تطبيـق            
معمل االفتراضي كنوع جديد من التقنية مما       التجربة وإقبالهن على الدراسة باستخدام ال     

وكذلك استفـساراتهن المتواصـلة عنـه وطريقـه     ، التشويق و حقق لهن عامل اإلثارة   
وذلك أثناء قيام الباحثة بالتجول بين الطالبـات        ،  الحصول عليه ومتابعه كل جديد يقدمه     

 الفرديـة   خالل عملهن على األجهزة فهي تتعامل معه بكل سهوله مراعيا بذلك الفروق           
بينهن وإتاحة الفرصة لديهن من تحمل المسؤولية الذاتية في تعلمهن فالطالبة تـستمع             
للجزء النظري من الدرس وتطبق الجزء العملي فهي بذلك فـي تفاعـل مـستمر مـع           
البرنامج األمر الذي جعل للتعلم ذو معنى وبقاء لألثر من خالل تعدد الوسائل واستخدام              

انعكاس وانكسار الضوء والتي كان لها  وحدة   ضيح المفاهيم في  األشكال والرسومات لتو  
حيث يوفر المعمل االفتراضي بيئة تعلم تحاكي الواقع  أثراً بالغاً في اكتساب هذه المفاهيم    

باستخدام وسائل شبه محسوسة متحركة وملونه ومرئية على عكس ما يتم في المعامل             
ين المحتوى التعليمي زادت مـن قـدره   فمن الممكن أن تكون استراتيجية تلو   المدرسية

الطالبات على تمثيل وربط المفاهيم بشكل جيد ليعود بالنهاية علـى قـدرتها لتـذكرها               
   .واستدعائها مره أخرى

ن من إسهامات التعليم االلكتروني     أعلى  ) ٢٠١٢،  العلياني(وهو ما أكد عليه     
وهو الذي ،  العملية التعليميةحيث أن المتعلم يعد محور، زيادة الثقة بالنفس لدى المتعلم

 (Nalz et al., 2004)تـائج  وبذلك تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ن، يسأل ويجيب
التصورات ثالثية األبعاد يمكنه أن يحسن الـشعور بالرضـا    حيث أشارت إلى أن فحص   

فة باإلضا،  وعلي األقل يساعد علي دوام كفاءة التعليم      ،  لدي المتعلم بسبب التقديم األولي    
  . إلى تقبل الطالب المعمل االفتراضي واستمتعوا بالعمل الجماعي

 ذلك مع ما أشـارت إليـه         استخدامه من قبل الطالبات اتفق     ةرافق ذلك سهول  
ن تقنية المختبرات من أ (Harry. E.Keller and Edward. E., 2005) دراسة

وقد اكتـشف   ،  حد طالب خالل عام وا    ٣٠,٠٠٠االفتراضية قد تم توصيلها إلى أكثر من        
الطالب باإلضافة إلى عدد كبير من المدرسين سهولة استخدامه بما يتيحه من مـشاركة   

  .ما يقدمه من مساعدات قيمة وفاعليةايجابيه ت
ثر المعامل االفتراضية وكفاءتها وقدرتها علـى توصـيل         أ نجاح   أنكما تبين   

اإلخراج الفني وأسلوب   و  اإلنتاج والمحتوى  ة كما تدل على جود    .المعلومات بشكل دقيق  
ال ينبغي أن يغيب  كما .العرض ومراعاته لخصائص ومواصفات البرامج التعليمية الجيدة

يوفر الفرصة أمام الطالبات للحصول على  عن األذهان أن استخدامه في تدريس الفيزياء
وفهمها باإلضافة للحصول على    اكبر قدر ممكن من األمثلة التوضيحية لشرح المعلومة         

 في حين   .قلأوالقوانين العلمية وجهد ووقت     كبر من التمارين والمسائل للنظريات      أ عدد
 التدريس في المعامل المدرسية ال يمكن أن توفر للطالبات هذا الكـم             ةأن استخدام طريق  
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والميزة وذلك لضيق وقت الحصة الصفية باإلضافة إلـى أنهـا تعـزز التجـارب فـي          
 & Marias Gracia M. E. et al, 2001)لـيم التع المختبرات العادية لدى مناهج

Yarbrough S. E. and Gilbert R.,1999) ،  وتوضح التطبيقات الغائبة عـن
 .Budhu M) وعموما تبين بحوث، (Spanias S. et al, 2000)كتب المقررات 

2001 & Ogot M. et al, 2003 & Budhu M., 2002 & Gillet D. et 
al, 2001) استخدام المعامل االفتراضية في مجال طرق التدريسيجابية عند إ عناصر.  

يجابي علـى تحـصيل   إدام المعمل االفتراضي لها تأثير     وخالصة ذلك أن استخ   
الطالبات وقد ذكرن ذلك ألنهن استطاعوا من خاللها الحصول علـى إمكانيـة فحـص               

   .الظواهر الفيزيائية الكامنة والتي ال يمكن التعرف عليها في المعمل الحقيقي
ن تغيير الثوابت في التجربة م     فمن خالل المعامل االفتراضية تستطيع الطالبات     

تكرار جميع مراحل التجربة للعديد من المرات والتحكم  و،اجل محاكاة الظاهرة الفيزيائية  
جل التأكيد  أوذلك من   ، النتائج بدقة  مما يساعد في مالحظة   ، في عامل الوقت والسرعة     

النظرية والتجربة العملية واستيعاب المواد العلمية في تـدريس         على أهمية التبادل بين     
ومن هنا نجد أن الميزة التربوية الرئيسية لتقنيه المعامـل االفتراضـية             ،مادة الفيزياء 

كطريقه تدريس هي توفير إمكانية تسهيل استيعاب الظواهر الفيزيائية علـى مـستوى             
  .أعمق وأكثر واقعية

  اتالتوصيات والمقترح: رابعاً
  :ن الباحثة توصي بما يليفإ نتائج الدراسة عنهفي ضوء ما أسفرت 

تطبيق تقنية المعامل االفتراضية في تدريس مقرر الفيزياء لما لها من أثر كبير  .١
  في زيادة التحصيل الدراسي للطالبات المرحلة الثانوية

جل إنتاج بـرامج المعامـل   ر البشرية المؤهلة والمتخصصة من أ     توفير الكواد  .٢
الفتراضية مع التدريب عليها إلنتاج محتوى الكتروني لمناهج العلـوم شـرط       ا

 . التعليمالجودة واالعتماد تحت إشراف وزارةالتزامها بمعاير 

 متاحة علي شبكة االنترنـت لتـستفيد        اء موقع للمعامل االفتراضية عربية    إنش .٣
يمها وتقو،  المعلمات والمشرفات والطالب من هذه التقنية لمختلف التخصصات       

 .ة غربيهستها بمواقع معامل افتراضيةمن قبل متخصصين مما يتيح لها مناف

للمعامـل   التقييم االلكتروني لقياس الجانب العملي     تخصيص جزء من درجات    .٤
 .يجابي على التحصيل الدراسي في تدريس مواد العلوماالفتراضية وأثرها اإل
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 ات التربيـة إلعـداد    إدراج مساق من ضمن المساقات اإلجبارية المقررة بكلي        .٥
المعلمات في المملكة العربية السعودية حول اسـتخدام المعامـل االفتراضـية       

 .كاستراتيجية في تدريس العلوم

تقترح الباحثة إجراء المزيد من البحوث والدراسات في المجاالت التالية على           و
 :سبيل المثال

ضـية والمعامـل    ثر استخدام تقنية المعامل االفترا    إجراء دراسة مقارنة بين أ     .١
 الحقيقية في إكساب مهارات التجارب المعملية وفق مستويات بلـوم المعـدل           

  .لطالب كليه العلوم التطبيقية في المرحلة الجامعية
 لتقـويم بـرامج المعامـل       راء دراسة لتصميم أسس معايير جودة شـاملة       إج .٢

 .فاعليةاالفتراضية المتاحة في الميدان التعليمي وأكثرها 

ثر استخدام المعامل االفتراضية علي تنميـه االتجاهـات          حول أ  إجراء دراسة  .٣
 .لمتفوقين أو ذوي االحتياجات الخاصةكا، العلمية على بعض الفئات الخاصة
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   .الرياض، الرشد
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