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 سم هللا الرحمن الرحٌمب

 

 أثر مختبر الكيمياء االفتراضي في زيادة التحصيل الدراسي لطالب الصف العاشر 
 الممخص  

زيادة التحصيل الدراسي ييدف البحث إلى الكشف عن أثر استخدام المختبر االفتراضي لتجارب الكيمياء في تنمية  
, تكون مجتمع البحث من طالب الصف العاشر, وتم اختيار مدرسة خالد العممي األساسية لدى طالب الصف العاشر

ن طالب الصف العاشر تم توزيع طالب الشعبة إلى مجموعتين لمبنين  بالطريقة القصدية, كما تم اختيار شعبة  م
 متكافئتين  لتمثال عينتي البحث التجريبي والضابطة.

 ولتحقيق أىداف الدراسة قام فريق البحث بإعداد أدوات الدراسة اآلتية:

 بدائل, والمقابالت. ( فقرة من نوع األختيار من متعدد بأربعة14اختبار التحصيل العممي وتكون بصورتو النيائية من )

 وقد أظيرت الدراسة النتائج التالية: Spssولإلجابة عمى أسئمة الدراسة استخدم فريق البحث برنامج التحميل اإلحصائي 

وجود فرق دال احصائيا بين متوسط عالمات مجموعتي الدراسة ) التجريبية , والضابطة( عمى اختبار  .1
 تراضي.التحصيل  يعزى الى استخدام المختبر االف

 كما أوصى فرٌق البحث ما ٌلً:
أثر في تنمية  تطبيق تقنية المختبر اإلفتراضي في تدريس تجارب العموم في المراحل المختمفة  لما ليا من .2

 عمميات العمم واكتساب المفاىيم العممية لدى الطمبة.

 تقنية تطبيق إلى خاصة, تؤدي مجبرا تصميم عمى والتعميم التربية بوزارة التعميم تكنولوجيا عمى القائمين تدريب .3

 .األساسية المرحمة في العموم تدريس في اإلفتراضي المختبر

 التدريس. في اإلفتراضي المختبر تقنية استخدام عمى إعداده أثناء العموم معمم تدريب .4

الطالب و إنشاء موقع لممختبرات االفتراضية عمى الشبكة العنكبوتية لكافة المواد العممية بما يتيح استفادة  .5

 صفية. المعممين من ىذه التقنية وخاصة الطالب كي يمارسوا االنشطة الال
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 المقدمة

 وتطورا كبيرا اىتماما الوراثية واليندسة اإللكترونية والحاسبات واالتصاالت العمم عصر في العموم تدريس شيد   

 العمم عةالطبي من أصولو التطور ىذا ويستمد العممية المعرفة وتفجر العممي العصر خصائص لمواكبة مستمرا

 العممي التقدم ىذا أن إذ, إبداعية عممية بميارات والتقني العممي والتطور المعرفي التوسع ىذا مسايرة لضمان

 العموم تدريس تحديث تعني العممي التقدم مواكبة أن يعني وىذا متميزا تعميما يقدم تعميمي نظام عمى يعتمد والتقني

 .عام بوجو التربوية والعممية خاص بوجو

 نمو في التقنية دمج خالل من معرفياً  ارتباطاً  أكان سواء بالتقني ارتباطاً  الدراسية المواد أكثر من العموم مواد تعد  

 يؤكدون التربويين من العديد أن إلى إضافة معنى ذا تعميماً  يكون أن إلى يسعى الذي المتكامل العممي الطالب

 .العموم تدريس في واالتصاالت المعمومات تقنية دمج أىمية عمى

 تؤثره لما العصرية الحياة عماد تشكل التي األساسية العموم أحد يمثل والذي الكيمياء يظير الطبيعية العموم ومن

 تم معرفة من لو توصل ما جميع وأن تجريبي عمم كونيا خصائص من ليا لما اليومية لحياتنا كثيرة متطمبات في

 وذلك العصور مدى عمى المختمفة الحياة متطمبات لتمبية مستمر بشكل طورةالمت العموم من أنو كما التجربة بطريقة

 .وتفسيرىا المشاكل من لمعديد الحمول تقديم في اإلسيام خالل من

 التعميم وبرامج التدريسية العممية أىداف من يعد اإللكتروني التدريس استخدام إلى والتحول االنتقال لنقطة فإن لذا

 ومن, والمستقبمية الحالية العمل سوق متطمبات ضوء في وتطويرىا النوعية في التغيير ذلك يتطمب إذ, المعاصر

 التدريسية الطرائق من كطريقة اإللكتروني التدريس قضية ندمج أن لنا ينبغي ألمعموماتي المجتمع مع التكيف أجل

 أساليب في جوىرية تحوالت إحداث من البد أنو نجد وبيذا, الدراسية المراحل جميع طالب تدريس في المستخدمة

 فييا يكون والتي التقميدية التدريسية بالطرائق متمثمة مغمفة تعمم بيئات من التربوي النموذج ليتحول والتعمم التعميم
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 قبل من وموجية بالمعمومات وغنية ومرنة مفتوحة تعمم بيئات إلى والمعمومات لممعرفة الوحيد المصدر المدرس

 . الطالب

 وتفسير شرحيا في تحتاج التي المواد أىم من( الكيمياء,  الفيزياء) الطبيعية المواد ىذه أن يوف شك ال ومما

 الثانوية المرحمة وتعد ومتنوعة متعددة حسية خبرات توفير عمى لممساعدة المدرسي المختبر استخدام إلى مفاىيميا

 فيما يفكر أنو بمعنى, والرمزي المنطقي التفكير أسس من يتمكن حيث لمطالب اإلدراكي النمو فييا يكتمل مرحمة

 ويفرض تفسيرات ويقدم نتائج إلى فيتوصل والمكان الزمان في أمامو ماثل ىو ما إلى باإلضافة, ممكن ىو

 .أفضل بشكل الموضوعات يستوعب أن يستطيع وبذلك ومرنة قوية أفكاره فتصبح فرضيات

 العممية االتجاىات تنمية عمى يساعد والكيمياء الفيزياء ستدري في المدرسية المختبرات استخدام أن ذلك إلى أضف

 المالحظة وقوة دقة عن فضال العموم تدريس في الرئيسة األىداف أىم من تعد والتي وتعميقيا الطمبة لدى

 .لألفكار السميم االستنتاج األحكام إصدار في التسرع عدم, الموضوعية

 خبرات مستوى وترفع ثوابت إلى المجرد تحويل في تساعد التي تالمجاال أبرز من يعد المدرسي المختبر أن كما

 المختبر استخدام عن تدريسيا في غنى ال الحديثة العموم مناىج فإن لذا.سواء حد عمى والطالب المدرس من كل

 والمعمومات الحقائق من الكثير لفيم أساسا تعد ومتنوعة متعددة حسية خبرات توفير إلى استخدامو يؤدي الذي

 .العممية والتطبيقات

 النـابض القمب فيو العموم, وتدريس العممية التربية من يتجزأ ال جزءاً  المختبر ويعتبر  

 والعمل التجريب يالزمو مالم عمماً  العمم يعتبر وال المختمفة, التعميم مراحل في العموم تدريس في

 ودوراً  كبيرةً  أىميةً  وأنشطتو تبرالمخ العممية التربية في الحديثة االتجاىات تولي ليذا المخبري؛

 العمميـة بـالمواد عضوياً  ارتباطاً  المختبر بارتباط الدور ىذا ويتمّثل العموم, تدريس في بارزاً 
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 جية, من العممي واالستقصاء باألنشطة مصحوبة تكون أن المفترض من التي الدراسية المنيجية

 ىذا أن إذ, التاريخ فجر منذ البشرية عرفتو اختراع مأى ىو الحاسوب أن عمى إجماع ىناك فإن أخرى جية من

 خالل من بالحاسوب التعميم عممية بإدارة يسمي ما فظير التعميمي المجال ومنيا الحياة مجاالت كل دخل االختراع

 .اإللكتروني والبريد اإلنترنت

 ومن اآللي الحاسب تطبيقات في المذىل التطور مع تناسب متسارع بشكل اإللكتروني التعميم تطبيقات تعددت وقد

 اإللكترونية والصفوف  Virtual reality االفتراضي والواقع Virtual learning االفتراضي التعميم: التطبيقات ىذه

Electronic classes  االفتراضية والفصول Virtual classes الحاسوبية والمحاكاة Computer 

simulation االفتراضية والمختبرات Virtual laps المحوسبة والمختبرات Microcomputer based 

laboratory  . 

 واقعياً  يتعمميا أن يستطيع ال قد بخبرات يمر أن االفتراضي المختبر تقنية خالل من لممتعمم الممكن من بات فقد

 أو الوقت ضيق بسبب أو التجارب إلجراء كافية أجيزة توفر عدم أو العالية التكمفة, الخطورة منيا كثيرة لعوامل

 خالل من والواقع الخيال بين مزج عمى تقوم التقنية ىذه أن كما. المدروسة المادة لحجم المتناىي والصغر الدقة

 البعد ويمعب. معيا التفاعل عمى القدرة لمفرد وتييئ الحقيقي الواقع تمثيل عمى قادرة تخيمية صناعية بيئات خمق

 معيا المتعامل فتجعل حاسة من ألكثر اشتراك ىناك يكون حيث التقنية ىذه في رئيسياً  دوراً  التجسيم أو الثالث

 .ذاتو الواقع بيئة في مغموس ىو وكأنما تماماً  يندمج

 شبكة باستخدام سواء اآللي الحاسب عمى القائم اإللكتروني التعميم من نوع بأنو االفتراضي المختبر الراضي ويعرف

 في بعممو القيام خالليا من المتعمم يستطيع التي المدمجة األقراص عمى آلي حاسب برامج خالل من أو االنترنت

 .ومكان زمان أي
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 جديدة تربوية برامج توفرت طالما) المختمفة التجارب إلجراء تعميمي كمختبر حاسوب استخدام باإلمكان أصبح وىنا

 .الخطرة التجارب أو التكاليف ظةباى كالتجارب, التقميدية المختبرات في إجرائيا يتعذر التي تمك خاصة( ذلك تالئم

 ىذه بعض تيسير عمى الحاسبة تعمل حيث إلنجازىا طويل وقت إلى تحتاج والتي المعقدة التجارب عن فضالً 

 .الوقت لتوفير فرصة إعطاء عمى تعمل أنيا كما بسيولة لمطالب مفيومة وجعميا الحاالت

 أجيزة إلى تحتاج التي والتجارب الخطرة التجارب كاةمحا إمكانية في  أىميتو تكمن المحاكاة نظام استخدام إن

 دون الواقع يحاكي مثالي بشكل وتقديميا بل الصعوبات ىذه كل عمى التغمب يمكنو المحاكاة نظام أن كما معقدة

 بعض في يمكن ولكن وسقف بجدران محدد فعمي مختبر وجود بعدم يتميز لذا, إجرائيا عممية في مشاكل أي

 .لفاعميتو زيادة فيو مناسبة تحويالت مع تقميدي بمختبر نةاالستعا األحيان

 : منيا( العموم تدريس في) عديدة فوائد االفتراضية لممختبرات فإن عام وبشكل

 .المباشرة الخبرة من جداً  قريبة ميارية خبرات لمطالب تقدم بحيث التقميدية المختبرات عن ممتازاً  بديالً  تعد -1

 .واقعاً  يتخيميا أن عميو يصعب التي المفاىيم من كثير تصور عمى رةكبي قدرة الطالب تعطي -2

 .الواقعية التجارب ممارسة دون تحول التي المعوقات عمى التغمب في تسيم -3

 .مشوقاً  تفاعمياً  عممياً  مناخاً  لممتعممين توفر -4

 .بخطوة خطوة العممية التجربة ممارسة إمكانية لمطالب تتيح -5

 .توفيرىا تصعب التي التجييزات بعض عن االستعاضة التقنية ىذه طةبواس يمكن كما -6

 التعميم في االفتراضية المختبرات أىمية العممية البحوث ومراكز الجامعات من لمعديد العالمية التجارب أثبتت وقد

 لمينيا التدريب ومؤسسات وبحثية أكاديمية مؤسسات تعاون النامية لمدول وخاصة جداً  الميم ومن والبحوث
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 الخريجين مستوى رفع في يسيم وتقني عممي مردود وذات الجودة عالية افتراضية مختبرات لبناء الصناعية

 .والباحثين

 إلكمال استخداميا الباحث أو لمطالب يمكن افتراضية مختبرات بإنشاء بحثية ومؤسسات جامعات عدة قامت إذ

 . المتطمبات

 مشكلة الدراسة: 

 و الفيزياء بمادتي الخاصة العممية التجارب اجراء في المختبر استخدام ندرةكومية  نالحظ من واقع  المدارس الح 

 التي المدارس في التجارب إلجراء كافية اجيزة توفير عدم الى يعود االستخدام في الندرة ىذه اسباب وان الكيمياء

 تمال التي التعممية الخبرات لكثرة ظرةن المختبر الستخدام المدرسين ال يسعف الوقت ان كما. مختبرات عمى تحتوي

 عن كبير حد الى بعيدة نظرية بطريقة يتم المادتين ىاتين تدريس وان.  المادتين ىاتين لتدريس المقررة المناىج

 . التجريب

 أسئلة الدراسة: 

 : السؤال عن االجابة الحالي البحث سيحاول,  البحث بمشكمة فريق البحث احساس ضوء في

 التجريبية,) الدراسة مجموعتي البط لعالمات الحسابيين المتوسطين بين  رقف يوجد ىل -

 اإلفتراضي؟ المختبر استخدام إلى يعزى التحصيل الدراسي  اختبار في( والضابطة
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 أهداف الدراسة:

 :إلى الدراسة ىذه تيدف

 في االساسي العاشر لصفا طالب تحصيل في مياءيالك لتجارب االفتراضي المختبر استخدام اثر عمى التعرف.1

 لمبنين؟ االساسية العممي خالد مدرسة

 :الدراسة أهمية

 :كاآلتي والتطبيقية النظرية الناحيتين من الدراسة ىذه أىمية تأتي

 .  مياءيالك دةالم تناولو .1

 . الكيمياء تدريس في العممي الجانب وىو اال التعميمية العممية جوانب من ميم جانب تناولو .2

 .  التقميدية المختبرات استخدام في المدرسين تواجو التي الصعوبات عمى التغمب في يسيم قد .3

 .  الذاتي التعميم مفيوم ضمن مياءيالك تدريس في جديدة الية البحث يقدم قد .4

 خطورة بعض المواد الكيميائية التي يتعامل معيا الطالب. .5

 . العموم تدريس في اضيةاالفتر  المختبرات بتقنية االخذ بضرورة المناىج واضعي يفيد قد .6

 :الدراسة منهج

 . التحلٌلً الوصفً المنهج الدراسة هذه فً اتبع
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 :الدراسة مجتمع

التابعة لمدٌرٌة  للبنٌن االساسٌة العلمً خالد مدرسة فً العاشر( طالب فً الصف 226ٌتكون مجتمع الدراسة من )   

  م.2115/2116التربٌة والتعلٌم غرب غزة للعام الدراسً 

 :الدراسة ينةع

حٌث تم تقسٌم الطالب الى مجموعتٌن متكافئتٌن  . طالب 40 من مكونة بسٌطة عشوائٌة عٌنة اختٌار تم

 بطرٌقة قصدٌة ,وتم تعٌٌن إحداهما عشوائٌا لتمثل المجموعة التجرٌبٌة ,واألخرى لتمثل المجموعة الضابطة .

   ( طالب20المجموعة التجرٌبٌة :تكونت من )المتضمنة فً الوحدة المقررة  كٌمٌاءسها تجارب ال, وتم تدرٌا

 باستخدام المختبر االفتراضً.

   ( طالب 20المجموعة الضابطة :تكونت من)المتضمنة فً الوحدة المقررة داخل الكٌمٌاء وتم تدرٌسها  تجارب  ا

 .المختبر بالطرٌقة االعتٌادٌة

 أداة الدراسة:

 التحصٌل الدراسً:  اختبار :أوال

 بدائل, بأربعة متعدد من اإلختٌار نوع من (5 ) الملحق فقرة, ( 14 ) من النهائٌة صورته فً االختبار ذاه تكون

التحصٌل الدراسً  لدى طالب  اإلفتراضً المختبر استخدام فاعلٌة من التحقق منه الهدف تحصٌلٌا اختبارا وٌعد

 .الصف العاشر االساسً 

 التحلٌل االحصائً المناسب. إلجراء التجربة قبل والتجرٌبٌة الضابطة وعتٌنالمجم أفراد على االختبار تطبٌق تم كما

 :المقابالت ثانٌا:

 بعض إلٌهم وجهت بحٌثالمجموعة التجرٌبٌة  فً الطالب  مع مقابالت إجراء تم الدراسة, تطبٌق من اإلنتهاء بعد 

 ,االعتٌادٌة الطرٌقة مع مقارنة فتراضًاإل المختبر تقنٌة مع وانسجامهم ,موتفاعله قبولهم, مدى لمعرفة األسئلة

 آرائهم. وتسجٌل التعلٌمٌة, المادة عرض فً أنسب وأقرب كانت االستراتٌجٌات أي ومعرفة
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 الدراسة إجراءات

 :اآلتٌة بالخطوات الدراسة إجراءات تمثلت
 الدراسة. موضوع لتمثل العاشر للصف العامة الكٌمٌاء  كتاب من تجارب محددة  تحدٌد 
 ٌ20 ) مجموعها بلغ الحصص من عدد منها لكل خصص دروس, على عدة التجارب العلمٌة التعلٌمٌة عتوز 

 .مجموعة لكل أسبوع كل فً حصص أربع إعطاء تم بحٌث أسابٌع, خمسة وبواقع صفٌة, حصة (
 احتوت وقد,,مدرسة خالد العلمً االساسٌة للبنٌن  والتعلٌم التربٌة لمدٌرٌة التابعة المدارس من مدرسة اختٌار 

 إلى تقسٌمها تمحٌث تم اختٌار شعبة واحدة عشوائٌا  على خمسة شعب فقط للصف العاشر , المدرسة هذه

 .التجرٌبٌة المجموعة تمثل واألخرى المجموعة  الضابطة إحداهما تمثل حٌث ,مجموعتٌن
 .اإلفتراضً المختبر باستخدام الكٌمٌاء  تجارب تدرٌسها وتم :التجرٌبٌة المجموعة -
 .المدرسً المختبر باستخدام الكٌمٌاء  تجارب تدرٌسها وتم :الضابطة المجموعة -

 اآلتٌة اإلجراءات وفق الدراسة هذه فً استخدمت التً األدوات إعداد: 
 من اإلختٌار نوع من فقرة ( 14 ) وعددها األولٌة بصورته التحصٌل الدراسً اختبار فقرات صٌاغة -

 .بدائل بأربعة متعدد
 .واللغوٌة العلمٌة وسالمتها الختبارا فقرات وضوح -

 الضابطة للمجموعة اإلعتٌادٌة بالطرٌقة المحددة التجارب لتنفٌذ وأدواته المدرسً المختبر تهٌئة. 
 للمجموعة المتضمنة التجارب إلجراء إفتراضً من قبل فرٌق البحث, مختبر بناء ألغراض برمجٌات تصمٌم 

 التجرٌبٌة.
 التعلٌمٌة المادة بتدرٌس قام معلمو الكٌمٌاء حٌث :الدراسة عٌنة ىعل التجرٌبٌة المعالجة تطبٌق 

بتفٌذ المعالجة التجرٌبٌة فً  البدء تم اإلفتراضً وقد المختبر باستخدام التجرٌبٌة للمجموعة التجارب وتنفٌذ

 المعالجة هذه استمرت حٌث 21/3/2016م ولغاٌة  20/2/2016بتارٌخ ( 2015/2016العام الدراسً )

 لكل مجموعة. األسبوع فً بواقع أربعة حصص شهر لمدة

 التجرٌبٌة المعالجة من اإلنتهاء بعد الدراسة عٌنة على التحصٌل الدراسً اختبار تطبٌق. 
 التجرٌبٌة المعالجة من اإلنتهاء بعد البالط مع المقابالت إجراء. 
 وتفسٌرها النتائج تحدٌد و البٌانات جمع. 

 النتائج ضوء فً والمقترحات التوصٌات من عدد وضع. 
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 :اإلحصائية المعالجة

 وذلك (SPSS) االجتماعٌة العلوم فً المحوسب اإلحصائٌة الحزم برنامج استخدم إحصائٌا البٌانات معالجة أجل من

 :التالٌة والتحلٌلٌة الوصفٌة اإلحصائٌة المعالجات باستخدام

 .المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات-

 الدراسة حدود: 

 ٌتحدد البحث الحالً بـ :      

 م. 2116 \ 2115من عام  ثانً: تم تطبٌق البحث خالل الفصل الدراسً ال الحدود الزمانٌة -1

بمدرسة خالد العلمً االساسٌة للبنٌن التابعة لمدٌرٌة التربٌة حث لب: تم تطبٌق ا الحدود المكانٌة -2

 غرب غزة–والتعلٌم 

 .  العاشر االساسًمٌاء للصف ٌللك تجارب ٌدبتحد فرٌق البحث: قام  الحدود الموضعٌة -3

 .األساسً العاشر الصف طالب : البشرٌة الحدود -4

 متغٌرات الدراسة: 

 والطرٌقة اإلفتراضً, المختبر طرٌقة هما مستوٌان ولها التدرٌس طرٌقة :المستقل المتغٌر . .1

 .اإلعتٌادٌة

 .التحصٌل الدراسً :التابعة المتغٌرات .2

 .العاشر الصف طالب على الدراسة عٌنة اقتصرت حٌث نسالج :المضبوطة المتغٌرات .3

 مصطلحات الدراسة:

المختبر االفتراضً اجرائٌا على انه : مختبر مصمم بالحاسوب  فرٌق البحث: ٌعرف  المختبر االفتراضً -1

وعرضها على شكل صور ورسوم  المنهاج للصف العاشر االساسًمٌاء المتضمنة فً اٌٌتضمن تجارب الك

ة الطالب على تنمٌة قوة المالحظة لدٌهم وكذلك زٌادة دركة مع المؤثرات الصوتٌة بهدف مساعثابتة و متح

 تحصٌلهم المعرفً . 
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البحث التحصٌل المعرفً اجرائٌا على انه : قدرة طالب الصف  : ٌعرف فرٌق المعرفًالدراسً  التحصٌل  -2

من خالل تفسٌر الظواهر و تعلٌلها فضال عن على تذكر المعلومات الكٌمٌائٌة و الفٌزٌائٌة واستٌعابها  العاشر

تطبٌقه لها فً مواقف ) جدٌدة ( وٌقاس من خالل استجابته على فقرات االختبار التحصٌلً المعد لغرض 

 البحث الحالً . 

 من التحقق أو  محددة ظروف تحت محددة ظاهرة دراسة بها ٌقصد مضبوطة صناعٌة مواقف :العلوم تجارب -3

  . معٌن فرض صحة
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 اإلطار النظري

 التحصيل الدراسي مفهومه ، وأنواعهالمحور األول:

يعتبـــر التحصـــيل الدراســـي أحـــد الجوانـــب اليامـــة لمنشـــاط العقمـــي الـــذي يقـــوم بـــو الطالـــب فـــي المدرســـة , وينظـــر إلـــى   

 وقد صنف التحصيل باعتباره متغيرًا معرفيًا . التحصيل الدراسي عمى أنو عممية عقمية من الدرجة األولى 

ومفيــوم التحصــيل الدراســي مــن االتســاع بحيــث يشــمل جميــع مــا يمكــن أن يصــل إليــو الطالــب فــي تعممــو, وقدرتــو عمــى 

 ( 71,  1999التعبير عما تعممو . ) عكاشة , 

مم وقدراتــو واســتعداداتو , وصـــفاتو والتحصــيل الدراســي عمميــة معقــدة تــؤثر فييــا عوامــل كثيــرة , بعضــيا يتعمــق بــالمتع  

المزاجيــة والصــحية , وأمنــو النفســي , وبعضــيا يتعمــق الخبــرة التعميميــة وطريقــة تعمميــا ومــا يحــيط بــالمتعمم مــن ظــروف 

مكانيات . ) عكاشة ,   (. 184,  1999وا 

 ( 5-4, 1996 –مدان ح ) بالغ األىمية لألسباب التالية : ي التربية  يشكل لممتعممين أمراً والتحصيل الدراسي ف

: ألنو فرصـة لـن تعـوض ولـن تتكـرر ال تعـود مـرة أخـرى لمطالـب إال عمـى حسـاب عمـره , فالطالـب الـذي يرسـب أو  أوالً 

ذا عاد الدراسـة أو التحصـيل فـإن ذلـك يكـون نقصـًا  يضعف تحصيمو في سنة ما أو مادة دراسية يبقى راسبًا أو ضعيفًا وا 

 حى غالبًا. في سجمو ال تم وعالمةمن عمره , 

أيــة مناســبة قــد  ألنــو يــؤدي إلــى ســجل دائــم الطالــب ال يــذىب أو ينســى مــع الــزمن , بــل يحاســب عميــو الفــرد فــيثانيــًا : 

 تستدعي ذلك في المستقبل . 

ثالثــًا : ألنــو يــتحكم فــي نــوع المســتقبل الــذي ينتظــر الفــرد فــي الحيــاة العمميــة الوظيفيــة , فــإذا كــان التحصــيل متفوقــًا كــان 

 تقبل غالبًا مزدىرًا واعدًا ومثمرًا , أما إن كان غير ذلك فإن المستقبل يبدو عمى األرجح معتمًا وصعبًا . المس
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  تعريف التحصيل الدراسي 

 التحصيل  في المغة : 

كمــا ورد فــي معجــم لســان العــرب مــادة ن حصــل ن بســكون الحــاء ىــو الشــيء الحاصــل مــن كــل شــيء وىــو مــا بقــي وثبــت 

حصل الشيء يحصل حصواًل , والتحصيل تمييز ما يحصل أي تحصيل الشيء , والتحصـيل يقصـد وذىب ما سواه , و 

 بو الجمع والتمييز بين األشياء. 

( وحصــل مــا فــي الصــدور 9وفــي القــرآن الكــريم ورد لفــظ حصــل فــي اآليــة الكريمــة ن أفــال يعمــم إذا بعثــر مــا فــي القبــور )

 (. 11 – 9( ن ) العاديات , اآليات 11)

 التحصيل الدراسي اصطالحًا تعريف 

الـذي وضـع مـن أجمـو ىـذا  اإلطـارات النظـر واالخـتالف فـي يـلقد اختمف تعريفات التحصيل الدراسي تبعـًا الخـتالف وج

 التعريف .

 تعريف أيزنك : 

حيث عرف التحصيل الدراسي عمى أنو ن التحقيق الناجح ليدف معين يتطمب جيدًا خاصًا , ودرجة النجاح التـي تحقـق 

واجــب معــين , كمــا أنــو نتيجــة نشــاط عقمــي وجســمي يتحــدد طبقــًا لممطالــب الفرديــة أو الموضــوعية أو كمييمــا ن . )  فــي

 (. 14:  1994المييزع , 

 تعريف قاموس التربية : 

حيث عـرف قـاموس التربيـة التحصـيل الدراسـي بأنـو ن المعرفـة المكتسـبة , أو تطـور الميـارات فـي المواضـيع المدرسـية , 

 (. 14,  1994أو بكمييما . ) المييزع , طريق درجات االختبار المدرسي , أو بتقديرات المعممين  تتحدد عنوالتي 
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 يمي : من خالل تتبع التعريفات السابقة نالحظ ما

غالبية التعريفات ركزت عمى درجات الفرد أو المتعمم في االختبارات التحصيمية المعدة من قبل المدرسـة كمعيـار  -

 دراسي . التحصيل ال

 تعريف أيزنك يتحدث عن النجاح ولكنو لم يعط معيارًا لمنجاح , ونفس األمر مع عالم .  -

:التحصيل الدراسي ىو ناتج مـا يتعممـو الطالـب مـن مفـردات المنيـاج ومـا يتصـل لفريق البحثالتعريف االجرائي  -

ة )الكتـب المدرسـية وغيرىـا( بيا من خبرات ومعارف وميارات يكتسـبيا مـن خـالل مـا يطـرح فـي الوحـدات الدراسـي

 ويقاس بالعالمة التي يحصل عمييا الطالب .

 أنواع التحصيل الدراسي : 

 حيث ينقسم التحصيل الدراسي إلى ثالثة أقسام كالتالي :

: وىــو التحصــيل الــذي يشــمل العمميــات العقميــة لممــتعمم بمختمــف مســتوياتيا , مــن  أواًل : التحصيييل الدراسييي المعرفييي

اع المعمومات التي قرأىا أو سمعيا , إلى فيم وتطبيق ما تعينو , إلى تحميل ما بنييا مـن عالقـات متداخمـة مجرد استرج

 , ومن ثم الحكم عمى مضمونيا من حيث الدقة والموضوعية والحداثة . 

ثل في  التالي ) وقد قام بموم في تصنيفو لممجال المعرفي أو العقمي , بتقسيم ىذا المجال إلى ستة مستويات متفاوتة تتم

براىيم ,   (: 312 – 321:  1991سعادة وا 

 مستوى التذكر أو الحفظ أو المعرفة.  .1

 مستوى الفيم واالستيعاب . .2

 مستوى التطبيق.  .3

 مستوى التحميل .  .4
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 مستوى التركيب .  .5

 مستوى التقويم  .6

: وىــو التحصــيل الدراســي الممثــل لمميــارات الحركيــة ألطــراف الجســم اإلنســاني ,  ثانيييًا : التحصيييل الدراسييي المهيياري

مثــل حركــة اليــدين أو القـــدمين أو الجســم كمــو . ومــن الضـــروري أن يتــوفر المعيــار أو المحــك الـــذي يــتم بــو قيـــاس أداء 

 الميارة بالزمن أو بالنسبة المئوية لمدقة في األداء .

براىيم , وقد صنف سمبسون المجال المياري ا  (.344-337: 1991لحركي إلى المستويات التالية ) سعادة وا 

 الحسي. اإلدراكمستوى  .1

 .مستوى الميل أو االستعداد .2

 مستوى االستجابة الموجية.  .3

 .التعويدأو  اآلليةمستوى  .4

 مستوى االستجابة الظاىرية المعقدة .  .5

 مستوى التكيف أو التعديل.  .6

 . اإلبداعمستوى األصالة أو  .7

: وىو التحصـيل الـذي يتطـرق إلـى قضـايا عاطفيـة تثيـر المشـاعر , ويتعامـل مـع  التحصيل الدراسي الوجداني:  ثالثاً 

 ما في القمب من اتجاىات ومشاعر وأحاسيس وقيم , تؤثر في مظاىر سموكو وأنشطتو المتنوعة. 

براىيم , وقد لجأ كراثول إلى تصنيف وتقسيم المجال الوجداني إلى خمسة مستويات كالتالي ) س  (: 329:  1991عادة وا 

 مستوى االستقبال أو التقبل .  .1

 مستوى االستجابة .  .2
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عطاء القيمة .  .3  مستوى التقييم وا 

 مستوى التنظيم . .4

 مستوى تشكل الذات , أو الوسم بالقيمة .  .5

 :، فوائدة وأنواعه ، مفهومه  المحور الثاني: التعميم االلكتروني

 اإللكتروني: التعميم مفهوم

 التعلٌمٌة العملٌة فً اإللكترونٌة الوسائط استخدام على ٌعتمد التعلٌم من نوع بأنه ( 2005 ) والجندي الل عرفه

 .التعلٌمٌة والمؤسسة المعلمٌن من كل وبٌن والمتعلم, المعلم من كل بٌن واالتصال التعلمٌة,
 وشبكاته آلً حاسب من الحدٌثة لاالتصا آلٌات باستخدام للتعلٌم طرٌقة" أنه على ( 2005 ) الحً عبد وٌعرفه

 أم بعد عن اإلنترنت بوابات وكذلك ومكتبات إلكترونٌة بحث وآلٌات ورسومات وصورة صوت من المتعددة ووسائله

 ." الدراسٌة القاعة فً
 الاإلتص فً اإلنترنت وشبكات التكنولوجٌة, الوسائط استخدام على ٌعتمد التعلٌم من نوع :أنه على ونالباحث عرفهو ٌ 

 .التعلٌمٌة األهداف لتحقٌق والمتعلم المعلم بٌن والتواصل
 إلى أدت عدة مجاالت من عنه انبثق وما اإللكترونً التعلٌم بتطبٌقات وثٌقا ارتباطا اإلفتراضً المختبر وٌرتبط

 بٌن تفصل لم األدبٌات من العدٌد إن بل اإلفتراضً, المختبر هو أساس الذي اإلفتراضً بالواقع ٌعرف بات ما ظهور

 اإلفتراضً المختبر ٌعتمد حٌث .اآلخر البعض على بعضها اعتماد و الكبٌر لتداخلها والمصطلحات  المفاهٌم هذه

 القٌام هذه التقنٌة بواسطة المتعلم وٌستطٌع اإلنترنت, وشبكة والبرمجٌات الحاسوب إمكانات من على اإلستفادة

 .ممكنة وتكلفة جهد مخاطر وبأقل ألي التعرض دون كبٌرة درجة إلى الواقع ٌحاكً بشكل العملٌة بالتجارب
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 أنواع التعميم االلكتروني:

( أنواع التعميم 2005)والجندي والل ،( 2002)  والشهري ،( 2002) والرافعي ،( 2002)   الموسى يحدد

 االلكتروني فيما يمي:

 أ.التعميم االلكتروني المباشر )المتزامن(:

 وموضوعات الدروس لتبادل والمتعلم المعلم بٌن للتواصل اإلنترنت على المعتمدة التعلٌم وتقنٌات أسلوب وٌعنً  

 بالفصول ٌسمى ما خالل من الدروس تلقً أو مثل المحادثة الفورية  المادة لتدرٌس الفعلً الوقت فً إما األبحاث,

 المباشرة. ةالراجع التغذٌة على الحصول ٌمكنه الطالب أن النوع هذاز ٌمٌ اإلفتراضٌة وما

 ) غير المتزامن(:ب.التعلٌم االلكترونً غٌر المباشر

 ٌدخل حٌث ظروفه, مع تتناسب التً واألماكن األوقات انتقاء خالل من مكثفة دروس على المتعلم ٌحصل وفٌه

-eالتعلٌم  االلكترونً مثل البرٌد االلكترونً ) أسالٌب بعض المعلم وٌوظف وقت, أي فً المقرر موقع الطالب

mail, ) كما, له المناسب الوقت ٌختار حٌث وقته واحتٌاجاته, حسب التعلم المتعلم ٌستطٌع أن  النوع هذا ٌمٌز وما 

 لممادة المدروسة متى شاء. الرجوع يستطيع

 :اإللكترونً التعلٌم استخدام فوائد

 :ٌلً فٌما اإللكترونً التعلٌم فوائد ( 2005 ) والمبارك الموسى ذكر

 الطلبة وتمكٌن أخرى, جهة من والمدرسة الطلبة بٌن ما و جهة من أنفسهم الطلبة بٌن ما والتواصل اإلتصال تحقٌق

 المختلفة اآلراء طرح فرصة للطالب تتٌح التً المنتدٌات الفورٌة خالل من المختلفة نظرهم وجهات فً المشاركة من

 مع التواصل نم الطالب كنتم أنها إلى باإلضافة ,بالمساواة اإلحساس تولد لدٌهم كما المتعلم, على إٌجابا ٌنعكس مما

 المرئٌة الطرق بٌن بالتناوب ما وذلكطرق التدريس  فً التنوٌع من المعلم وتمكن مكان , أي ومن وقت أي فً المعلم

 ٌؤدي مما التدرٌب طرٌق عن المعلومات تكرار وإمكانٌة المسموعة  والمقروءة  حسب ما ٌناسب كل طالب. والطرق
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 ٌتعلم أن للمتعلم ٌتٌح مما إلٌها وسهولة الوصول األسبوع وطوال الٌوم طوال المناهج وتوفر الذهن, فً سوخهار إلى

 .الدوام أوقات وخارج أثناء وقت أي وفً ٌناسبه الذي فً الزمن

 :اإللكتروني التعميم تطبيقات

 التعلٌم ومجاالت التطبٌقات تعدد إلى أدى مما اآللً الحاسب تطبٌقات فً مذهال تطورا الحدٌث العصر شهد

 اإللكترونً منها: للتعلٌم مجاالت عدة فظهرت متسارع بشكلاإللكترونً 

 .اإلفتراضً  التعلٌم .1

 الصفوف االلكترونٌة االفتراضٌة. .2

 المحاكاة الحاسوبٌة. .3

 المختبرات االفتراضٌة. .4

 اإلفتراضٌة: المحور الثالث :المختبرات

 محاكاة أو ذكٌة فصول او إفتراضٌة فصول من اإللكترونً التعلٌم مظلة تحت رجتند التً الحاسوبٌة التطبٌقات تعددت

 البرمجٌات . باألجهزة أو فٌما ٌتعلق سواء كبٌر حد إلى تتشابه التقنٌات هذه فجمٌع حاسوبٌة

 :اإلفتراضٌة المختبرات مفهوم

عمد  فقد األدبٌات فً إلٌه اإلشارة ةوقل الموضوع لحداثة ونظرا اإلفتراضٌة, للمختبرات التعرٌفات من العدٌد هناك

 :كالتالً هً و العالمٌة الشبكة فً التعرٌفات بعض عن البحث إلى فرٌق البحث

 ذات كمبٌوتر أجهزة على تحتوي والجامعات المدارس رقمٌة فً مختبرات هً" :بقوله ( 1995 ) المناعً عرفها

 بالتجارب القٌام من المتعلم تمكن, العالمٌة بالشبكة اإلتصال ووسائل علمٌة مناسبة وبرمجٌات تخزٌن سرعة وطاقة

  .ممكنة وتكلفة جهد وبأقل مخاطرة ألدنى التعرض والنتائج  بدون التفاعالت ومشاهدة وتكرارها الرقمٌة  العلمٌة

 وذلك الحقٌقٌة العلوم مختبرات ومعامل محاكاة خاللها من ٌتم إفتراضٌة إلكترونٌة وتعلم تعلٌم بٌئات بأنها فروتع

 األقراص خالل من لإلستخدام متاحة الحقٌقً, وتكون التطبٌق ٌحاكً بشكل إفتراضً العملٌة التجارب بتطبٌق

 2008).)الراضً,ت اإلنترن شبكة على موقع خالل أو من المدمجة
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 على حصولوال الحقٌقً المختبر محاكاة خاللها من ٌتم إلكترونٌة, وتعلٌم تعلم بٌئة :أنها على وٌعرفها فرٌق البحث

 .أخرى جهة من أنفسهم الطلبة وبٌن من  جهة والطالب المعلم بٌن التعامل وتهٌئة الحقٌقٌة, للنتائج مشابهة نتائج

 للتدرٌس عالٌة تقنٌة ذات مواصفات معامل عن عبارة اإلفتراضٌة المختبرات أن السابقة التعرٌفات خالل من وٌتضح 

 العمل وتنمٌة بٌنهما تفاعلٌة بٌئة وتهٌئة المعلم والمتعلم بٌن اإلتصال وتسهٌل وتكرارها العلمٌة التجارب وإجراء

 .الطالب بٌن الجماعً

 :اإلفتراضٌة للمختبرات الرئٌسٌة المكونات

 :ٌلً ما لتشمل وذلك اإلفتراضٌة, للمعامل الرئٌسٌة المكونات إلى ( 2006 ) البٌاتً أشار
 تقوم متخصصة أجهزة ربط باإلمكان فإنه المختبر ونوع ملٌةالمع للتجربة تبعا :المعملٌة والمعدات األجهزة .1

 قٌم تغٌٌر وكذلك التحكم  الالزمة, إشارات وإعطاء األجهزة بتغٌٌر الخاصة واألوامر البٌانات باستالم

 التجربة بنتائج الخاصة البٌانات بمهمة إرسال األجهزة هذه تقوم كما التجربة, متطلبات حسب المدخالت

 اإللمام على تساعد المعامل فً كامٌرات تتوافر بالتجربة, وقد الخاصة والمالحظات حصلةالم والقراءات

 .المدخلة حسب المعطٌات عملها وكٌفٌة األجهزة بنوعٌة

 بالشبكة متصل شخصً حاسب جهاز التجربة إلجراء الباحث أو الطالب ٌحتاج :اآللً الحاسب أجهزة .2

 ومكان زمان أي فً بعد العمل عن من لٌتمكن أو المعمل فً ةمباشر العمل لٌستطٌع اإلنترنت أو المحلٌة

 .بالمحاكاة الخاصة البرامجإلى  إضافة الشبكة لتصفح الخاصة البرامج إلى باإلضافة

 المستفٌدٌن جمٌعربط  أن وبما بعد عن التجارب إجراء حالة فً :بها الخاصة واألجهزة اإلتصاالت شبكة .3

 تكون وأن الحاسوب شبكة مع جمٌع األجهزة تربط أن فٌجب الرقمً التراسل طرٌق عن ٌكون المختبر مع

 عن المعمل مع التواصل من تمكنه عالٌة جودة ذات قناة إتصال للمستفٌد ٌتوفر وأن مأمونة, االتصال خطوط

 .المطلوبة التجارب بجمٌع القٌام ٌستطٌع حتى أو العالمٌة المحلٌة الشبكة طرٌق

 ما وتوفٌر أداء التجارب بتعلم خاص األول النوع نوعٌن إلى وتنقسم :تراضًاإلف بالمعمل الخاصة البرامج .4

 وكٌفٌة المجال فً قبل المتخصصٌن من والمصممة المحاكاة برامج ٌتضمن والثانً التجربة, تتطلبه

 .استخدامها
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 طالب التجارب من أداء فً والعاملٌن المعمل إدارة بكٌفٌة تتعلق التً وهً :واإلدارة المشاركة برامج .5

 الوصول حقوق أنواع المختبري وتحدٌد  البرنامج فً الطالب بتسجٌل البرامج هذه تقوم حٌث وباحثٌن,

 .المختلفة التجارب فً بالمعمل مستخدم لكل توافرها الواجب
 العلوم: تدرٌس فً اإلفتراضٌة المختبرات فوائد

 ٌقضٌه الذي التعلم وقت تقلل هاأن حٌث اإلفتراضٌة للمختبرات الممٌزات بعض ( 2009 ) الشهري ذكر

 التقلٌدي, المختبر فً ٌصعب تنفٌذها تجارب وإجراء تنفٌذ من الطالب وتمكن التقلٌدي, المختبر فً الطالب

 على واإلثارة المتعة اإلفتراضٌة تضفً المختبرات كما طوٌال, وقتا تتطلب أو مكلفة أو خطرة لكونها إما

 الوقت وفً الفردٌة قدراته حسب التجارب بتنفٌذ القٌامٌمكنه  البالط أن إلى إضافة المدرسً, المختبر

 الراجعة التغذٌة وتقدٌم أعمال من الطالب أنجزه ما متابعة فرصةتتٌح  كما ٌناسبه, الذي والمكان والسرعة

 زةأجه من التقلٌدٌة المختبرات تتطلبها التً الباهظة المادٌة التكلفة من الحد فً تسهم أنها كما الفورٌة,

 .ومعدات

 اإلفتراضٌة: المعامل استخدام من تحد التً المعوقات 

 آلً حاسب أجهزة تتطلب أنها فً التقنٌة هذه استخدام من تحد التً المعوقات بعض ( 2005 ) زٌتون وٌحدد

 وإنتاجها تصمٌمها ٌحتاج واضح , كما بشكل المعقدة الظواهر لتمثٌل وذلك خاصة مواصفات ذات ومعدات

 النفس, وعلماء الدراسٌة المادة وخبراء المناهجوخبراء  والمعلمٌن المبرمجٌن من متخصص عمل فرٌق إلى

 .معها التعامل فً العربٌة اللغة تعتمد على التً اإلفتراضٌة المعامل ندرة إلى إضافة
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 لفصل الثالثا

 نتائج الدراسة 

 لدى التحصٌل الدراسً  فً كٌمٌاء ال لتجارب االفتراضً المختبر استخدام أثر استقصاء إلى الدراسة هذه هدفت 

 ٌلً وفٌما. المطلوبة اإلحصائٌة التحلٌالت استخدام تم بٌاناتها, وجمع الدراسة تطبٌقوبعد طالب الصف العاشر ,

   .وتصمٌمها الدراسة لمتغٌرات وفقا إلٌها التوصل تم التً والبٌانات نتائجلل تحلٌل

 )التجرٌبٌة الدراسة مجموعتً طالب عالمات متوسطً بٌن فرق ٌوجد سؤال الدراسة  هلب المتعلقة النتائج :أوال

 اإلفتراضً؟ المختبر استخدام إلى تعزى مستوى التحصٌل الدراسً اختبار على والضابطة( 

 على الدراسة عٌنة طالب المعٌارٌة لعالمات واإلنحرافات الحسابٌة المتوسطات حساب تم السؤال هذا عن ابةولإلج

 ( 1 ) الجدول  فً موضح هو كما التدرٌس, طرٌقة  لمتغٌر وفقا مستوى التحصٌل الدراسً اختبار

 مستوى اختبار على راسةالد عٌنة طالب لعالمات المعٌارٌة واإلنحرافات الحسابٌة المتوسطات :(1 ) جدول

 التدرٌس   طرٌقة لمتغٌر وفقا الدراسً التحصٌل

عدد أفراد  استراتٌجٌة التدرٌس المجموعة

 المجموعة

 المتوسط

 الحسابً

 االنحراف 

 المعٌاري

 3.14 8.50 20 المختبر االفتراضً التجرٌبٌة

 2.137 4.60 20 الطرٌقة التقلٌدٌة الضابطة

 (14)العالمة القصوى لالختبار 

 على االفتراضً المختبر باستخدام درسوا لذٌن ال الطالب لعالمات الحسابً المتوسط أن (1 ) الجدول من ٌالحظ

 وادرس الذٌن الطالب لعالمات الحسابًالمتوسط  من أعلى وهو ,( 8.50 ) بلغ قد مستوى التحصٌل الدراسً اختبار

 لصالح التدرٌس لطرٌقة ٌعزى إحصائٌة داللة ذا فرقا هناك أن ٌتضح وبهذا ( 4.60 ) بلغ حٌث التقلٌدٌة بالطرٌقة

زٌادة  فً الطالب مساعدة فً الطرٌقة هذه فعالٌة على ٌدل مما اإلفتراضً, المختبر باستخدام درسوا الذٌن الطالب 

 .التدرٌس فً التقلٌدٌة بالطرٌقة مقارنة لدٌهم مستوى التحصٌل الدراسً
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 :المقابالت نتائج ثانٌا

 تدرٌس فً اإلفتراضً المختبر استخدام حول نظرهم وجهة لمعرفة التجرٌبٌة المجموعة طالب مع مقابلة إجراء تم

 إجابات ملخص ٌبٌن والذي ,(2 ) الجدول باستخدام المقابلة نتائج عن التعبٌر وٌمكن .الكٌمٌاء تجارب

 :المقابلة أسئلة على الطالب

 ( :نتائج المقابلة:5جدول )

 الطالبوجهة نظر  السؤال م

 االفتراضً المختبر استخدام أن على البالط أجمع اإلفتراضً؟ استخدام المختبر فً رأٌك ما 5

 مما ممتعة أنشطة و صورا تتضمن وجمٌلة جٌدة استراتٌجٌة

 الكٌمٌاء. مادة الطالب فً أداء تحسٌن الى أدى

 المختبر استخدام فوائد هً ما رأٌك, فً 5

 اإلفتراضً؟

 االفتراضً المختبر أهمٌة حول طالبال اجابات تمحورت

 مساعدة فً

 الذات, على واالعتماد أفضل, بشكل المادة فهم على الطالب

 ثقة وتنمٌة

 تعلم نحو البالط دافعٌة من زاد مما بأنفسهم, الطالب

 جمع :مثل العلمٌة المهارات اكتساب م فًوساعده كٌمٌاءال

 .وتفسٌرها المعلومات

 المختبر تخدامباس الدراسة ون تفضل هل 7

 ؟ ولماذا؟ اإلعتٌادٌة الطرٌقة اإلفتراضً أم

 أفضل االفتراضً المختبر استخدام أن على الطالب أجمعت

 انتباه وٌجذب الذهنً الشرود ٌقلل ألنه اإلعتٌادٌةة الطرٌق من

 وٌراعً وتفصٌال وضوحا معلومات أكثر وٌقدم الطالب,

 .الفردٌة الفروق

 مٌاء باستخدامالكٌ دراسة بٌن الفرق ما 4

 بالطرٌقة اإلفتراضً, والدراسة المختبر

المشاركة  -أ :حٌث اإلعتٌادٌة من

 الطالب ٌجعل االفتراضً المختبر أن على الطالب أجمع

 نشاطا أكثر

 الطالب جمٌع أمام الفرصة ٌتٌح كما الحصة, فً ومشاركة
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 التجارب بتنفٌذ الطالبة تقوم حٌث األنشطة عمل فً للمشاركة .التعلم فً واإلٌجابٌة

 .االعتٌادٌة الطرٌقة بعكس لوحدها

 جمع االفتراضً المختبر استخدام أن على الطالب أكد .التعلم خالل والتشوٌق المتعة -ب ب

 والحركة والصورة الصوت فاستخدام معا, والتسلٌة الدراسة

 أشبه التجارب تنفٌذ جعل التعلم مما نحو الطالبات انتباه جذب

 بالملل أبعد الشعور و الحاسوبٌة, الترفٌهٌة األلعاب بممارسة

 .الحصة أجواء عن

 ساع االفتراضً المختبر استخدام أن على الطالب أجمعت .بالتعلم اإلحتفاظ ج

 على دهن

 بالمفاهٌم واألنشطة الصور ربط خالل من االستذكار

 لفترة بالمعلومات االحتفاظ من الطالب مكن كما الموجودة,

 .أطول

 الدراسةأثناء  مشكالت كواجهت هل 1

 حال فً المختبر اإلفتراضً؟ باستخدام

 المشكالت؟ هذه ماهً اإلجابة بنعم,

 تواجههن مشكالت أٌة ٌوجد ال أنه على الطالب جمٌع اتفق

 التعلم أثناء

 .اإلفتراضً المختبر باستخدام

دراستك  الكٌمٌاء بعد لمعلم توصٌاتك ما 2

 اإلفتراضً؟ المختبر باستخدام

 المختبر الستخدامها لمعلم الكٌمٌاء شكرهم الطالب قدمت

المعلم  الطالب وأوصى .الكٌمٌاء فً تدرٌس اإلفتراضً

 الكٌمٌاء وحدات فً جمٌع االفتراضً المختبر باستخدام

 . الحقة صفوف فً استخدامه فً واالستمرار
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 مناقشة نتائج الدراسة والتوصٌات والمقترحات

 تائج الدراسة.مناقشة ن -

 التوصٌات. -

 المقترحات. -

 المراجع. -
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 الفصل الرابع

 نتائج , التوصٌات ,المقترحاتالمناقشة 

 :مناقشة النتائج 

 ودرجات التجرٌبٌة طالب المجموعة درجات متوسطات بٌن إحصائٌة داللة ذي فرق وجود الدراسة نتائج أظهرت  

  .التجرٌبٌة المجموعة دراسً لصالحالتحصٌل ال اختبار فً الضابطة المجموعةطالب 

طالب  زٌادة مستوى التحصٌل الدراسً لدى على الكٌمٌاء لتجارب اإلفتراضً المختبر تأثٌر اختالف سبب وٌعزى

 ولكون ومرتبة, ومنظمة واضحة العلمٌة بطرٌقة التجارب ٌعرض الذي اإلفتراضً المختبر طبٌعة إلى الصف العاشر

 المختبرات عن بدٌال ٌعد بذلك وهو المباشرة الخبرة من جدا مهارٌة قرٌبة خبرات تقدٌم فً ٌسهم اإلفتراضً المختبر

 كما والقٌاس, كالمالحظة الطالب لدى األساسٌة العلم عملٌات تنمٌة فً ٌسهم مما مناسببشكل  تتوفر لم إن التقلٌدٌة,

 .العلمً التفكٌر مهارات اكتساب على ٌساعد الطالب

 المجموعة طالب عبرت فقد الدراسة, تطبٌق بعد والضابطة التجرٌبٌة المجموعتٌن طالب مع المقابالت إجراء وعند

 .اإلفتراضً بالمختبر التجارب إجراء عند كبٌرة متعة عن التجرٌبٌة

 :توصٌات الدراسة 

 :اآلتٌة التوصٌات اقتراح ٌمكن ومناقشتها الدراسة نتائج ضوء فً           

 من لها لما لمختلفة ا حلاالمر فً العلوم تجارب تدرٌس فً اضًاإلفتر المختبر تقنٌة تطبٌق -

 .الطلبة لدى العلمٌة المفاهٌم واكتساب العلم عملٌات تنمٌة فً أثر

 تطبٌق إلى خاصة, تؤدي برامج تصمٌم على والتعلٌم التربٌة بوزارة التعلٌم تكنولوجٌا على القائمٌن تدرٌب -

 .األساسٌة المرحلة فً ومالعل تدرٌس فً اإلفتراضً المختبر تقنٌة

 التدرٌس. فً اإلفتراضً المختبر تقنٌة استخدام على إعداده أثناء العلوم معلم تدرٌب -

موقع لممختبرات االفتراضية عمى الشبكة العنكبوتية لكافة المواد العممية بما يتيح استفادة الطالب و إنشاء  -

 شطة الالصفية.المعممين من ىذه التقنية وخاصة الطالب كي يمارسوا االن
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 المقترحات 

 :ٌقترح فرٌق البحث إجراء المزٌد من البحوث والدراسات فً المجاالت اآلتٌة  

 إجراء دراسات مماثلة على مراحل التعلٌم األخرى؛ للوقوف على أثر استخدام تقنٌة المختبر -

 االفتراضي عمى تدريس العموم.

 .نحو المختبر اإلفتراضًإجراء دراسات مسحٌة تبٌن اتجاهات المعلمٌن والطالب  -

 إجراء دراسة مقارنة بٌن أثر استخدام المختبر اإلفتراضً لدى الطالب والطالبات -
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 المراجعقائمة 

 لدى العلوم فً الصحي والوعي المفاىيم لتنمية المتعددة بالوسائط برنامج فاعمية(:  2116)  حاتم زايدة, أبو 

 .اإلسالمٌة الجامعة بغزة, كلٌة التربٌة منشورة, غٌر جستٌرما رسالة ,األساسً السادس الصف طلبة

 ,ًللتعلٌم العربٌة الشبكة ,اإللكترونً التعلٌم فً والتطبٌقٌة العملٌة األبعاد :( 2006 ) مهند البٌات 

 .األردن عمان, بعد, عن والتعلٌم المفتوح

 ,ًالصف طالب تحصٌل على اإلفتراضٌة المعامل تقنٌة استخدام أثر :( 2008 ) أحمد الراض 

 غٌر ماجستٌر رسالة,التعلٌمٌة القصٌم منطقة فً الكٌمٌاء مقرر فً (الطبٌعٌة العلوم قسم) الثانوي الثالث

 .سعود الملك جامعة بالرٌاض, التربٌة كلٌة منشورة,

 ,ندوةل عمل مقدمة ورقة عوائقو, فوائده, خصائصو, مفيومو, اإللكتروني التعميم(:  2112)  اهلل عبد الموسى 

 .الرياض سعود, الممك جامعة التربية, كمية المستقبل, مدرسة

 ,الحمٌضً, مطابع 1 ط ,والتطبٌقات األسس اإللكترونً التعلٌم :( 2005 ) أحمد المبارك, هللا؛ عبد الموسى 

 .الرٌاض

 ( التحصيل الدراسي , مفاىيم, مشاكل , حمول. دار التربية الحديثة , د1996حمدان, محمد زياد : ), مشق 

 ,التقوٌم, -التطبٌق-االقضاٌ -م المفهو اإللكترونً, التعلٌم – التعلٌم فً جدٌدة رؤٌا :( 2005 ) حسن زٌتون 

 .الرٌاض والتوزٌع, للنشر الصولتٌة الدار

 ( الصحة النفسية مطبعة الجميورية , االسكندرية. مصر.1999عكاشة , محمود فتحي ) 

 ( أثر استخدام الم2114عمر, ياسمين: ) ختبر االفتراضي لتجارب العموم في تنمية عمميات العمم واكتساب

 جامعة النجاح الوطنية, نابمس .فمسطين.كمية التربية ,المفاىيم لدى طالبات الصف الخامس في فمسطين. 
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 ( اختبار التحصيل الدراسي لتجارب الكيمياء2ممحق)

حصٌل الدراسً فً تجارب الكٌمٌاء , عزٌزي الطالب بٌن ٌدٌك اختبار لقٌاس الت

 ( فقرة من نوع اختٌار من متعدد , وقد خصص لكل فقرة عالمتٌن:54مكون )

 مالحظة: ٌرجى تعبئة البٌانات التالٌة قبل البدء باالجابة :

 اسم الطالب:.................................................................

 .........................الشعبة:............... 

 الزمن : أربعون دقٌقة  ,   العالمة الكلٌة :ثالثون  , العالمة :..............

 تعلٌمات االختبار:

 ( فقرة من نوع اختٌار من متعدد .54ٌتكون االختبار من ) 

 .لكل فقرة اختٌار واحد صحٌح 

 .ٌرجى قراءة كل فقرة بدقة قبل االجابة 

  االجابة الصحٌحةضع اشارة مقابل رمز 

 

 مع تمنٌاتنا لكم بالتوفٌق
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 اختر االجابة الصحٌحة :

 من اشكال الطاقة :  -1

 جمٌع ما سبق  -د     حركٌة  -جحرارٌة       -ضوئٌة       ب - أ

 طاقة مدفأة الغاز طاقة متحولة الى طاقة :  -2

 جمٌع ما سبق  -د        كهربائٌة -ج     حرارٌة  -ب   ضوئٌة  -ا

 السٌارة طاقة متحولة الى طاقة : طاقة محرك  -3

 كمٌائٌة  -د          حركٌة -ج    ضوئٌة  -ب   حرارٌة   -ا

 مٌائٌة طاقة : ٌمن اشكال الطاقة الك -4

 ب(-)أ -مٌكانٌكٌة        د -وضع      ج -حركة       ب -ا

 مع درجة الحرارة :  ------------تتناسب طاقة الحركة لدقائق المادة تناسبا  -5

 ال توجد عالقة  -ب(           د-)ا -طردٌا      ج -ب     عكسٌا - أ

 صورة الطاقة الشمسٌة المنطلقة الى الفضاء :  -6

 جمٌع ما سبق صحٌح  -د      اشعاعٌة  -ج  ضوئٌة  -ب    حرارٌة  -ا

 مٌائٌة االتٌة طاردة للطاقة ما عدا : ٌجمٌع التفاعالت الك -7

    التحلٌل الكهربائً للماء -ب                   تحلل ماء االكسجٌن -ا

 هضم الطعام .  -د                       احتراق الخشب -ج  

 مٌائٌة االتٌة طاردة للطاقة : ٌاي من التفاعالت الك -8
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 تفاعالت االحتراق -تفكك ماء االكسجٌن             ب - أ

 جمٌع ما سبق  -د                           تفاعالت الترمٌت -ج    

 صور الطاقة الناتجة من تفاعل المغنٌسٌوم مع االكسجٌن :    -9

 مٌكانٌكٌة  -د          حركٌة -ج     ضوئٌة  -ب     كهربائٌة  -ا

 شكل الطاقة المنطلقة نتٌجة هضم الطعام : -11

 حركٌة  -اشعاعٌة         د -ضوئٌة     ج -حراٌة     ب - أ

 صور الطاقة الممتصة لصناعة الخبز :  -11

 حركٌة -د         اشعاعٌة  -ج     ضوئٌة  -ب     حرارٌة  -ا

 تتحول الطاقة الكمٌائٌة الى طاقة :   خالٌا الجلفانٌةالفً   -12

 كٌمٌائٌة  -كهربائٌة          د -ضوئٌة          ج -حرارٌة        ب -ا

 جمٌع التفاعالت الكٌمٌائٌة االتٌة ماصة للطاقة ما عدا :   -13

 الخالٌا الجلفانٌة  -ب                             صناعة الخبز  -ا

 البناء الضوئً للنبات .  -د                التحلٌل الكهربائً للماء -ج

 فً عملٌة التحلٌل الكهربائً للماء تكون الطاقة الممتصة على شكل :  -14

 كٌمٌائٌة  -د        كهربائٌة  -ج          ضوئٌة  -ب    حرارٌة  -ا
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  الحاسوب برمجٌات من قبل فرٌق البحث باستخدام المصممة العلمٌة جاربللت نموذج( 2ممحق )
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 ( أسئمة المقابمة3ممحق)

 وجهة نظر الطالب السؤال م

  اإلفتراضً؟ استخدام المختبر فً رأٌك ما 5

 المختبر استخدام فوائد هً ما رأٌك, فً 5

 اإلفتراضً؟

 

 المختبر باستخدام الدراسة تفضلون  هل 7

 ؟ ولماذا؟ اإلعتٌادٌة الطرٌقة إلفتراضً أما

 

 الكٌمٌاء باستخدام دراسة بٌن الفرق ما 4

 بالطرٌقة اإلفتراضً, والدراسة المختبر

المشاركة  -أ :حٌث اإلعتٌادٌة من

 .التعلم فً واإلٌجابٌة

 

  .التعلم خالل والتشوٌق المتعة -ب ب

  .بالتعلم اإلحتفاظ ج

 الدراسة أثناء مشكالت واجهتك هل 1

 حال فً المختبر اإلفتراضً؟ باستخدام

 المشكالت؟ هذه ماهً اإلجابة بنعم,

 

دراستك  الكٌمٌاء بعد لمعلم توصٌاتك ما 2

 اإلفتراضً؟ المختبر باستخدام

 

 


