”وزارة انتربيت وانتعهيى انعاني“
”يذيريت انتربيت وانتعهيى غرب غسة“
”يجهص انبحث انعهًي“
يذرضت خانذ انعهًي األضاضيت نهبنين
أثر تىظيف يختبر انكيًياء االفتراضي عهً زيادة انتحصيم
انذراضي نذي طهبت انصف انعاشر في يحافظت غسة
يقذو نهًؤتًر انطالبي انعهًي األول ضًن يشروع نشر ثقافت
انبحث انعهًي في انتعهيى انعاو وانًنعقذ يىو األربعاء انًىافق:
25/5/2016
انطهبت انباحثين:
عبذ انكريى بعهىشت – إياش صياو
حًسة أبى جهم – يحًذ انعبطي
تحت إشراف :
عاهذ أبى انعيص – يحًذ انترايطي

أهمٌة البحث
.1تناوله لمادة الكٌمٌاء .
 .2تناوله جانب مهم من جوانب العملٌة التعلٌمٌة اال وهو الجانب العلمً فً تدرٌس
الكٌمٌاء .
 .3قد ٌسهم فً التغلب على الصعوبات التً تواجه المدرسٌن فً استخدام المختبرات
التقلٌدٌة .
 .4قد ٌقدم البحث الٌة جدٌدة فً تدرٌس الكٌمٌاء ضمن مفهوم التعلٌم الذاتً .
 .5خطورة بعض المواد الكٌمٌائٌة التً ٌتعامل معها الطالب.
 .6قد ٌفٌد واضعً المناهج بضرورة االخذ بتقنٌة المختبرات االفتراضٌة فً تدرٌس
العلوم.

مصطلحات البحث
* المختبر االفتراضً :هو مختبر مصمم بالحاسوب ٌتضمن
تجارب الكٌمٌاء المتضمنة فً المنهاج للصف العاشر األساسً.
* التحصٌل الدراسً المعرفً :هً قدرة طالب الصف العاشر على
تذكر المعلومات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة واستٌعابها.
*تجارب العلوم :مواقف صناعٌة مضبوطة ٌقصد بها دراسة
ظاهرة محددة تحت ظروف محددة أو التحقق من صحة فرض
معٌن .

منهج البحث
اتبعت الدراسة المنهج التجرٌبً.

أسئلة البحث
ما اثر توظٌف المختبر االفتراضً لتجارب الكٌمٌاء

فً تحصٌل طالب الصف العاشر االساسً فً
محافظة غزة؟

فرضٌة البحث
يوجد فرق دال احصائيا بين المتوسطين الحسابيين لعالمات
طالب مجموعتي الدراسة (التجريبية ،والضابطة) في اختبار
التحصيل الدراسي يعزى إلى استخدام المختبر االفتراضي؟

خطوات اجراء البحث

 تحدٌد تجارب من كتاب الكٌمٌاء وتصمٌم مختبر افتراضً لها. اختٌار مدرسة خالد العلمً االساسٌة للبنٌن الجراء البحث. تم اختٌار شعبة واحدة عشوائٌا تم تقسٌم الشعبة إلى مجموعتٌن ،حٌث تمثل إحداهما المجموعة الضابطة واألخرىتمثل المجموعة التجرٌبٌة.
المجموعة التجرٌبٌة :وتم تدرٌسها تجارب الكٌمٌاء باستخدام المختبر االفتراضً.
المجموعة الضابطة :وتم تدرٌسها تجارب الكٌمٌاء باستخدام المختبر المدرسً.
إعداد األدوات التً استخدمت فً هذه الدراسة .تطبٌق اختبار التحصٌل الدراسً على عٌنة الدراسة بعد االنتهاء من المعالجةالتجرٌبٌة.
إجراء المقابالت مع الطالب بعد االنتهاء من المعالجة التجرٌبٌةجمع البٌانات و تحدٌد النتائج وتفسٌرها.-وضع عدد من التوصٌات والمقترحات فً ضوء النتائج.

*نتائج الدراسة:
أظهرت نتائج الدراسة ما ٌلً:
•وجود فرق ذي داللة إحصائٌة بٌن متوسطات درجات طالب المجموعة التجرٌبٌة ودرجات
طالب المجموعة الضابطة فً اختبار التحصٌل الدراسً لصالح المجموعة التجرٌبٌة.
•تم إجراء مقابلة مع طالب المجموعة التجرٌبٌة لمعرفة وجهة نظرهم حول استخدام
المختبر االفتراضً فً تدرٌس تجارب الكٌمٌاء .وتم رصد نتائج المقابلة باستخدام جدول
والذي ٌبٌن ملخص إجابات الطالب على أسئلة المقابلة.
ٌعزى سبب تأثٌر المختبر االفتراضً لتجارب الكٌمٌاء فً زٌادة مستوى التحصٌل الدراسً لدى طالب الصف
العاشر إلى طبٌعة المختبر االفتراضً الذي ٌعرض التجارب العلمٌة بطرٌقة واضحة ومنظمة ومرتبة .
وعند إجراء المقابالت مع طالب المجموعة التجرٌبٌة بعد تطبٌق الدراسة ،عبر طالب المجموعة التجرٌبٌة عن
متعة كبٌرة عند إجراء التجارب بالمختبر االفتراضً.

*توصٌات البحث :
أوال :تطبٌق تقنٌة المختبر االفتراضً فً تدرٌس تجارب العلوم.
ثانٌا:إنشاء موقع للمختبرات االفتراضٌة على الشبكة العنكبوتٌة للمواد
العلمٌة.
ثالثا :تدرٌب معلم العلوم أثناء إعداده على استخدام تقنٌة المختبر االفتراضً.
رابعا :تدرٌب القائمٌن على تكنولوجٌا التعلٌم بوزارة التربٌة والتعلٌم
على تصمٌم برامج خاصة.

