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      KHALID SAIYAR ALSHAMMARI*      AKRAM FATHY MOSTAFA** 

 

 

ABSTRACT_ The research aims to identify the Effect of different timing patterns using virtual 

laboratories on academic achievement of high school students in physics course. Quazi-experimental 

research design was used. Research sample consisted of (60) students from secondary school province 

Hafr Al-Batin in Saudi Arabia, who divided into three groups, each group consisted of (20) students. 

The first group studied by timing style (before) lesson when using virtual lab, and the second group 

studied by timing style (during) lesson when using virtual lab, while a third group studied style timing 

(after) lesson when using virtual lab. Results showed that there were significant differences in the 

samples means favoring (after) lesson when using virtual lab. 
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أثر اختالف منط توقيت استخدام املعامل 
االفرتاضية على التحصيل الدراسي مبقرر 

 الفيزياء لدى طالب املرحلة الثانوية
 **يأكرم فتحي مصطفى عل                     *      خالد سيار الشمري 

 

 

هدف البحث إلى تحديد توقيت االستخدام املناسب للمعامل االفتراضية. واستخدم املنهج التجريبي، وتكونت مجموعة البحث  _ امللخص

 من الصف 60من )
ً
، تم اختيارهم عشوائيا

ً
الثاني الثانوي في مدرسة منار السبيل األهلية الثانوية في حفر الباطن تم تقسيمهم إلى ( طالبا

، واملجموعة التجريبية لنمط التوقيت أثناء الدرس )20ثالث مجموعات: املجموعة التجريبية لنمط التوقيت قبل الدرس )
ً
، 20( طالبا

ً
( طالبا

  (20واملجموعة التجريبية لنمط التوقيت بعد الدرس )
ً
 بلغ ) طالبا

ً
( بين متوسط 0.003وتوصلت نتائج البحث إلى وجود فروق دالة إحصائيا

 .بعد( لصالح نمط التوقيت )بعد( الدرس، لذا يفضل التعامل مع املعامل االفتراضية بعد الدرس-الدرجات لنمطي التوقيت )قبل

 .التحصيل األكاديمي ،التعلم االفتراض ي ،توقيت االستخدام، املعامل االفتراضية :الكلمات املفتاحية
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 التحصيل على االفتراضية املعامل استخدام توقيت نمط اختالف أثر 

 الثانوية املرحلة طالب لدى الفيزياء بمقرر  الدراس ي
 قدمة. امل1

مع التطور املستمر واملتزايد الستخدام التعلم اإللكتروني في التعليم     

يتطور مستوى توظيف هذا التعلم في مختلف املجاالت التربوية من حيث 

خالل أدوات وعمليات وعناصر تقنية التصميم واإلنتاج واملعالجة من 

تتوافر في هذه النظم، يمكن من خاللها تصميم استراتيجيات تعليمية 

تعتمد على مستويات تفاعلية مختلفة يتم من خاللها تحقيق أهداف 

 .التعلم

وتختلف مستويات توظيف التعلم اإللكتروني على املستوى املحلي      

يمية التي طبقت تقنيات التعليم عبر والدولي للعديد في املؤسسات التعل

اإلنترنت سواء أكان ذلك في مراحل التعليم العام أو التعليم الجامعي أو 

حتى في مرحلة الدراسات العليا، حيث تنوعت مستويات التعلم 

اإللكتروني في هذه املؤسسات ما بين التوظيف املساعد في عملية التعليم 

دارية أو التوظيف املفرد من خالل أو التوظيف على مستوى العمليات اإل 

التوظيف ب أو الدمج بين التوظيف املفرد و التعلم القائم على الوي

 .مخرجات التعلم فيهاسب مختلفة وفقا لظروف كل مؤسسة و املساعد بن

[ أن ظهور التعلم االلكتروني وتزايد فاعليته في 1وأشار الزبيدي ]     

د الدراسية أظهر مفهوم التعلم تحقيق أهداف التربية والتعليم للموا

الخليط كأحد حلول تقنيات التعليم الواقعية بدمج التعلم االلكتروني مع 

التعلم التقليدي في نموذج واحد لالستفادة من سمات كل منهما في تحقيق 

 .األهداف التربوية املنشودة

ويعتبر التعلم اإللكتروني وسيلة جاذبة ومحفزة على إيصال ثمرات      

تعليم للمتعلم، الستخدامه استراتيجيات حديثة في بناء املحتوى ال

التعليمي من خالل مجموعة من الوسائط املتعددة مما يشد من انتباه 

املتعلم نتيجة استخدامه حواسه املختلفة في عمليات التعلم، وبالتالي 

يكون الناتج اكتساب املتعلم للمعارف واملهارات واالتجاهات املطلوبة 

  [2].بدقة

[ أن من أهم ثمرات التعلم اإللكتروني في مجال 3حيث أشار نور ]      

تدريس العلوم والذي أفرزته التطورات الهائلة في مجال التقنية 

واالتصاالت وانتشار الحاسوب والتوسع في استخدام الشبكة العنكبوتية 

العاملية والتوسع في برمجيات الوسائط املتعددة وبرمجيات املحاكاة 

اإللكترونية هي ظهور املعامل االفتراضية. والتي تعتبر من البيئات 

 باملعامل 
ً
االفتراضية في مجال التعليم، التي أخذت باالنتشار مقارنة

الحقيقية ألنها توفر بيئة جاذبة للطالب، مما يؤدي إلى زيادة في التحصيل 

 .الدراس ي

م مساعد ويكون عبر وسائل إلكترونية وآليات مبرمجة، ومحاكاة  
ّ
وتعل

 .باستخدام الحاسوب

[ بأنه "توظيف أسلوب التعلم املرن باستخدام 4ويعرفه إسماعيل ]    

املستحدثات التكنولوجية أو تجهيزات شبكات املعلومات عبر االنترنت 

املعتمد على االتصاالت املتعددة االتجاهات، وتقديم مادة تعليمية تهتم 

ين والخبراء والبرمجيات في أي وقت وبأي بالتفاعالت بين املتعلمين واملعلم

 ".مكان

ومن خالل التعلم اإللكتروني وتعدد أساليبه ومنها بيئات التعلم      

االفتراضية والتي يمكن أن تحاكى البيئات التعليمية الواقعية مثل 

الفصول االفتراضية، والرحالت االفتراضية، والجامعات االفتراضية، 

عامل االفتراضية. ولهذا فيي بيئة تعلم تحاكي واملعلم االفتراض ي، وامل

 .البيئات التعليمية الحقيقية

[ إلى املعامل االفتراضية على أنها بيئة تفاعلية 5ويشير البغدادي ]     

افتراضية مبرمجة تحاكي املعامل الحقيقية والتي تتيح للطالب إجراء 

املتواجدين في تجارب معملية عن بعد بنفسه أو مع مجموعة من الطالب 

أماكن أخرى ويمكنهم االشتراك في بناء وإجراء نفس التجربة من خالل 

 .الويب أو العمل في مشروع بحثي مشترك على جهاز الحاسب

[ أن أهمية املعامل االفتراضية تكمن في تقديم 6] ويرى عبد الحميد      

تجربة تعليمية تفاعلية، حيث يختلط فيها التعلم بالخيال وحل 

شكالت، وتوفر عنصر األمان، واختصار الوقت إلجراء التجارب، وتتيح امل

فرص التعلم الذاتي للطالب، حيث يتيح املعمل االفتراض ي فردية التعلم 

وحرية التعلم، كما تتميز بوجود تغذية راجعة، كما يمكن دراسة الظواهر 

 .التي يستحيل إجراؤها إما لخطورتها أو تكلفتها العالية

خالل ما توصلت إليه الدراسات السابقة من أهمية استخدام  ومن      

 الشهري  املعامل االفتراضية وتوظيفها أثناء املوقف التعليمي، ومنها دراسة

[، حيث أوصت على أهمية تطبيق تقنية املعامل االفتراضية ملا له من 7]

 [ التي نَوهت8الحواري ] أثٍر جيد من اكتساب املهارات املعملية. ودراسة

إلى استخدام املعمل االفتراض ي كطريقة تعليمية جديدة يتحقق من 

خاللها تفعيل املستحدثات التكنولوجية الحديثة، من أجل اكتساب 

املتعلمين للمفاهيم، ومهارات التفكير الناقد، وإتقان املهارات العملية 

 دراسة
ً
 [ ودراسة10املحمدي ] [ ودراسة9عبد الفتاح ] املطلوبة. وأيضا

 [14] ودراسة Hawkins [13] ودراسة Tatli [12]  [ ودراسة11] حسين

Lampi وباالطالع على هذه الدراسات وجد أن غالبية البحوث اهتمت ،

بالفاعلية املطلقة للمعامل االفتراضية، إال أي منها لم يبحث نمط 

 .اختالف توقيت استخدام املعامل االفتراضية

تفاعل بين املتعلمين عن طريق واجهة فاملعامل االفتراضية تتيح ال        

املستخدم املرئية باإلضافة إلى تمكين املتعلمين من اجراء التجارب داخل 

حِسن تصميمه زيادة 
ُ
املعمل االفتراض ي. ويتيح املعمل االفتراض ي إذا أ

الكفاءة والدقة املطلوبة، ألنه يوفر التعلم القائم على املمارسة مما 

  يساعد على توفير الخبرات
ً
الحقيقية، وجعل املتعلمين أكثر استعدادا

 عليه، األمر الذي يؤدي إلى عمق التعلم وفاعليته 
ً
للتعلم، وإقباال

  [15].لديهم

إال أن هناك بعض الدراسات السابقة قامت بدراسة أهمية التوقيت        

من خالل العديد من املستحدثات التكنولوجية، وخاصة توقيت ممارسة 

بأن  [16هنداوي ] يمية، حيث توصلت نتائج دراسةاألنشطة التعل
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األنشطة القبلية أكثر تأثيرا في جانب مهارات التمييز البصري، بينما 

تساوى تأثير األنشطة البعدية مع األنشطة املوزعة على نفس املتغير، أما 

توصلت إلى أن الجوالت االفتراضية في أثناء املوقف   [17]سليم دراسة

لى تلبية االحتياجات الفورية للمتعلمين، والربط التعليمي عملت ع

 .املباشر بين املعلومات النظرية التي يتم تقديمها داخل املحاضرة

ونظرا لتعدد االتجاهات التي تتناول املعرفة واملعلومات وكيفية        

توظيفها واستقبالها من قبل املتعلم في مجاالت البحوث التربوية 

 البحث يستند إلى نظريتي املنظمات املتقدمةواإلنسانية، فإن هذا 

Advanced Organizers ،الهدف منها سد الفجوة بين ما يعرفه املتعلم ،

وما يريد أن يعرفه قبل البدء في مهام التعلم، وتعتبر معبرا للمادة 

 [ والنظرية البنائية18الحديثة، وتعد املتعلم الكتساب املعرفة ]

Constructive Theory ني املتعلم معرفته من خالل املعرفة حيث يب

 .السابقة من خالل التفاعل مع اآلخرين

وهناك العديد من املتغيرات التي تؤثر في املعامل االفتراضية، ويظهر        

 
ً
أثرها على املتعلمين، من خالل تحقيق األهداف التعليمية، وتلبية

 .الحتياجاتهم

ل االفتراضية، حيث يتحكم ومن هذه املتغيرات نظم التوجيه في املعام

املتعلم ويتفاعل مع املحتوى التعليمي والتجارب املعملية. حيث أشارت 

[ إلى مراعاة التنوع في أنماط التوجيه املقدمة للمتعلمين 19آدم ] دراسة

املنفصلة( في برامج املعامل االفتراضية، حسب سمات -بنوعيها )املوجزة

 .تمدين على املجال اإلدراكياملتعلمين املعرفية املستقلين واملع

وقد يؤثر التوقيت في استخدام املعامل االفتراضية في عملية التحصيل      

[ أن تنوع التوقيت في توجيه 20خليفة ] الدراس ي، حيث توصلت دراسة

بعد( في بيئة الصف املعكوس، كان له -حسب حاجة التعلم-الفيديو )قبل

 .اعي الفروق الفردية بين املتعلميناألثر في تسهيل عملية التعليم، حيث ير 

[ إلى تحديد أفضل توقيت 21فرجون ] وفي ذات السياق هدفت دراسة     

بعد( التعليم التقليدي في التعليم -الستخدام التراسل الفوري )قبل

 .املدمج وأثره على درجة االتقان في التحصيل واألداء

االفتراضية إال أن وبالرغم من الحاجة الستخدام وتوظيف املعامل      

هناك العديد من األسئلة تظل بدون إجابة عن فاعلية اختالف توقيت 

استخدام املعامل االفتراضية لتحقيق مستويات تحصيل دراس ي أفضل، 

ملا له من أهمية بالغة في الربط والتأثير على قدرة املتعلم على أداء املهمات 

ل بيئة تعليمية تتطلب التعليمية، وتحقيق أهداف التعلم وتسهيله في ظ

 .من املتعلم التفاعل

ومن خالل االطالع على العديد من الدراسات في املعامل االفتراضية إال     

أن كانت هناك مشكلة في كيفية توقيت عرض املعامل االفتراضية ولم 

تدرس املتغيرات املتصلة بتوظيف التوقيت ضمن املوقف التعليمي، وأن 

 .حة في الدراسات تناولت أثر املعامل االفتراضيةأغلب املوضوعات املطرو 

[ 23خلف هللا ] [، وكذلك تظهر دراسة22الرشيدي ] ويتضح من دراسة     

أثر اختالف نمط التوقيت على التحصيل الدراس ي. ويعد البحث محاولة 

للتعرف على نمط توقيت استخدام املعامل االفتراضية املناسب وأثره في 

 .اس ي في مقرر الفيزياء في املرحلة الثانويةتنمية التحصيل الدر 

 

 

 مشكلة الدراسة. 2

استحوذ متغير التوقيت على اهتمام الباحثين في مجال تقنيات التعليم، 

 .ملا له من أثر في نواتج التعلم

[ اختالف تصميم توقيت تنفيذ 24إسماعيل ] حيث تناولت دراسة     

الطالب باختالف أسلوبهم الجوالت االفتراضية ودورها في مساعدة 

[ أثر اختالف توقيت ومستوى 25رضوان ] املعرفي. كما قدمت دراسة

التغذية الراجعة في التعلم اإللكتروني على التحصيل واالحتفاظ.، ومن 

  Dominique [26]الدراسات التي تحدثت عن أهمية التوقيت دراسة

أوضحت أنه تكمن أهمية الوقت في أنه أساس   Nakata [27]ودراسة 

نجاح أي عمل إذا استثمر بشكل صحيح، وهو أحد املوارد األساسية في 

[ أن توقيت 28] املعامل االفتراضية. ويذكر الشيخاالرتقاء بكفاءة وفعالية 

تقديم الدعم للمتعلم في بيئة التعلم اإللكتروني يمثل أهمية بالغة ترتبط 

تعلم على أداء املهمات التعليمية وتحقيق أهداف التعلم وتؤثر في قدرة امل

 .وتسهيله

ولعل التركيز على التوقيت املناسب لتقديم املحتوى التعليمي يكون له       

[ 29عفيفي ] دور فعال في تحسين وتجويد العملية التعليمية، حيث ذكر

قت أن للتوقيت كان له دور وانعكاس على املجموعة التجريبية التي تل

التغذية الراجعة مقارنة باملجموعة التجريبية التي حصلت على تغذية 

 .راجعة مؤجلة

[ أن الدراسات السابقة لم تعط نتائج 30الشيخ ] وفي ذات السياق يذكر

متسقة فيما يتعلق ألفضل تصميم وتوقيت يقدم فيه الدعم التدريبي 

 .خاصة عند ارتباطه وعالقته باملهمة التعليمية

ما سبق، يأتي البحث ليتناول تحديد توقيت استخدام املعامل وعلى ضوء 

االفتراضية، وذلك ملعرفة مدى تأثيرها على التحصيل الدراس ي بمقرر 

 .الفيزياء لدى طالب املرحلة الثانوية

 :ويمكن تحديد مشكلة البحث في السؤال الرئيس

ما أثر اختالف توقيت استخدام املعامل االفتراضية على التحصيل  "

 " الدراس ي بمقرر الفيزياء لدى طالب املرحلة الثانوية؟

 الدراسة أ. أسئلة 

حاول البحث الحالي اإلجابة على السؤال التالي: "ما أثر اختالف توقيت 

استخدام املعامل االفتراضية على التحصيل الدراس ي بمقرر الفيزياء لدى 

 "طالب املرحلة الثانوية؟

 دراسةالأهداف ب. 

الحالي إلى معرفة أثر اختالف توقيت االستخدام املناسب يهدف البحث  •

 .للمعامل االفتراضية

 دراسةالفروض ج. 

( بين متوسطي 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

درجات أفراد املجموعات الثالث التجريبية للبحث في االختبار التحصيلي، 

 (.بعد-أثناء-ترجع الختالف نمط التوقيت )قبل

 دراسةالأهمية د. 

 :تتمثل أهمية هذا البحث في النقاط التالية

يسعى البحث في مساعدة املعلمين لتحديد التوقيت املناسب . 1

 .لالستفادة من املعامل االفتراضية وتوظيفها في املوقف التعليمي
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 في تدريس منهج الفيزياء، وهو الجانب . 2
ً
 مهما

ً
تتناول الدراسة جانبا

إجراء التجارب افتراضيا سواء بسبب ضيق وقت العملي من حيث 

الحصة، أو صعوبة إجراء التجربة، أو خطورة إجراء التجربة أو التكلفة 

 .العالية إلجراء التجربة

فتح املجال للباحثين والتوجه لدراسة متغيرات أخرى في املعامل . 3

 .االفتراضية في الدراسات املستقبلية

لتوصيات املؤتمرات واألبحاث السابقة والتي تعد الدراسة استجابة . 4

،  [21]أوصت بتوظيف التوقيت في التعلم االلكتروني، كدراسة فرجون 

  [24].إسماعيل، ودراسة  [17]سليمودراسة 

 دراسةالحدود ه. 

الحدود املوضوعية: يتركز البحث في الفصل الخامس من مقرر الفيزياء  -1

استخدام برمجية كروكودايل للمعامل وهو العدسات املحدبة، حيث تم 

 .االفتراضية

الحدود املكانية: طبقت على مدرسة ثانوية منار السبيل األهلية في حفر  -2

 .الباطن باململكة العربية السعودية

الحدود الزمانية: سيتم تطبيق البحث في الفصل الدراس ي الثاني من  -3

 .هـ1438- 1437العام 

 .الصف الثاني في املرحلة الثانويةالحدود البشرية: طالب  -4

 :منهج البحث

اعتمد البحث على املنهج شبه التجريبي، لدراسة أثر اختالف توقيت      

استخدام املعامل االفتراضية على تنمية التحصيل الدراس ي بمقرر 

الفيزياء لدى طالب املرحلة الثانوية، وكذلك تم استخدام املنهج الوصفي 

اط توقيت استخدام املعامل االفتراضية وفي اإلعداد التحليلي لدراسة أنم

 .واالستفادة من اإلطار النظري للبحث

 :تصميم البحث

في ضوء املتغير املستقل للبحث ومستوياته تم اختيار التصميم التجريبي 

ذو ثالث مجموعات شبه تجريبية ملتغير مستقل واحد مقدم بثالثة 

 .أنماط

التجريبي في البحث الحالي للكشف عن وقد تم استخدام املنهج شبة 

 :العالقة بين املتغيرات التالية

-أثناء-نمط التوقيت )قبل Independent variable املتغير املستقل -1

 (.بعد

  .التحصيل الدراس ي Dependent variables املتغير التابع -2

 :عينة البحث

، تم اختيار 60تتكون عينة البحث الحالي من )     
ً
 من ( طالبا

ً
هم عشوائيا

الصف الثاني الثانوي في مدرسة منار السبيل األهلية الثانوية في حفر 

الباطن تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات: املجموعة التجريبية لنمط 

، واملجموعة التجريبية لنمط التوقيت 20التوقيت قبل الدرس )
ً
( طالبا

، واملجموعة التجريبية لنمط ال20أثناء الدرس )
ً
توقيت بعد الدرس ( طالبا

(20 
ً
 .( طالبا

 :أدوات البحث

االختبار التحصيلي لقياس التحصيل الدراس ي بمحتوى مقرر الفيزياء 

 (.)العدسات املحدبة

  :مصطلحات البحث

هي بيئة تفاعلية افتراضية ملعمل يحاكي  :Virtual Labs املعامل االفتراضية

غيل واستخدام املعامل الحقيقية، ومن خاللها يتمكن املتعلم من تش

 ].11األجهزة التعليمية عن بعد ألي عدد ممكن من املرات ]

 بأنه "برنامج يشمل العديد من التجارب 
ً
ويعرف املعمل االفتراض ي إجرائيا

الجاهزة تحاكي املعامل الحقيقية يستطيع املتعلم من خاللها إجراء 

 ".التجارب الفيزيائية

 بأنهTiming  نمط التوقيت
ً
" الوقت الذي يتم فيه  يعرفه إجرائيا

استخدام املعمل االفتراض ي للمتعلم من بين ثالث أوقات مرتبطة باملوقف 

( استخدام املعمل االفتراض ي 1التعليمي، حيث تتركز هذه األوقات عند: 

( استخدام املعمل االفتراض ي أثناء املوقف 2قبل املوقف التعليمي. 

 .املوقف التعليمي ( استخدام املعمل االفتراض ي بعد3التعليمي. 

 اإلطار النظري . 3

: املعامل االفتراضية
ً
 أوال

 مفهوم املعامل االفتراضية

يعتبر املعمل االفتراض ي أحد مخرجات التعلم اإللكتروني، مما كان له     

دور إيجابي في عمليات تعلم املناهج واملقررات. ملا يحتوي من فوائد 

الدراس ي للطالب، حيث تعددت ومميزات ساهمت في االرتقاء في التحصيل 

  :تعريفات املعمل االفتراض ي ونذكر منها

عرف عبد الحميد ]      
ُ
[ املعمل االفتراض ي بأنه بيئة تفاعلية 6حيث ت

افتراضية ملعمل يحاكي املعمل الحقيقي، يتمكن من خالله املتعلم من 

تشغيل واستخدام أجهزة العرض الضوئي، وتقع هذه البيئة على أحد 

اقع في شبكة االنترنت، ويشتمل هذا املوقع على صفحة رئيسية ولها املو 

عدد من الروابط املتعلقة بأنشطة التعلم، ويمكن التحكم في خصائص 

بيئة املعمل االفتراض ي، كما يمكن ألكثر من شخص أن يتجول داخل 

 .املعمل وأن يتفاعل مع اآلخرين

اضية تهدف إلى تقديم [ إلى أن املعامل االفتر 31ويشير السعدي ]      

التجارب املعملية بصورة أقرب إلى الواقع وتعرض البرامج في صورة ثنائية 

أو ثالثية األبعاد مصحوبة بالصوت والصورة والحركة ويمكن التعديل في 

بيئتها وتتيح قدرا كبيرا من التفاعل بين الطالب والبيئة االفتراضية ويمكن 

ألكثر من شخص أن يتجول داخل التحكم في سماتها وخصائصها ويمكن 

 .املعمل وأن يتفاعل مع اآلخرين

[ أن لجوء املربون للتغلب على املشكالت 32حيث ترى الحازمي ]      

والسلبيات إلى استخدام بيئات افتراضية تعليمية تحاكي الواقع كبديل 

عن املعمل الحقيقي وهو ما يعرف باسم املعمل االفتراض ي والذي يتيح 

التفاعل مع حواس السمع والبصر واللمس من خالل محاكاة ملستخدمه 

 
ً
 للحقيقة بما يتمتع به من إمكانيات وفقا

ً
واقع افتراض ي يمثل نموذجا

 .للغرض الذي صممت ألجله

[ معمل العلوم االفتراض ي بأنه برنامج 33وفي ذات السياق ُيعرف عقل ]      

ن أدوات معمل تفاعلي تطبيقي على الحاسوب أو شبكة االنترنت يتضم

العلوم الواقعي ويستخدم إلجراء التجارب واألنشطة املعملية في العلوم 

 .عن طريق املحاكاة

ويعّرف املعمل االفتراض ي بأنه برنامج يشمل العديد من التجارب الجاهزة 

تحاكي املعامل الحقيقية يستطيع املتعلم من خاللها إجراء التجارب 

 .الفيزيائية
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 :ضمن مفهوم املعامل االفتراضية اآلتيومن خالل ما سبق يت

 .إتاحة املعمل االفتراض ي في أي مكان وأي زمان للطالب بدون قيود -1

انغماس املتعلم وشعوره في املعمل االفتراض ي، كأنه في املعمل  -2

 .الحقيقي

 .حرية املتعلم والتحكم الكامل في عملية التعلم -3

 أهمية املعامل االفتراضية

اإلطار تعتبر املعامل االفتراضية هي الرابط بين الجانب النظري وفي هذا 

 كانات، حيث ذكرت كل من زينب ومنىبالجانب العملي ملا لها من مزايا وإم

 :[ أهمية املعامل االفتراضية في النقاط التالية15]

 من الخبرة املباشرة  -1
ً
تقدم املعامل االفتراضية خبرات مهاري قريبة جدا

قاء عوامل الخطورة الناجمة عن ممارسة بعض التجارب وتتميز بانت

 [7].بطرق مباشرة. كما أشارت دراسة 

تسهم املعامل االفتراضية في التغلب على املعوقات التي تحول ممارسة  -2

التجارب الواقعية مثل قلة األجهزة وعوامل الزمان واملكان أو الدقة 

 .(2011السعدي، املتناهية للمادة املدروسة. كما ذكرت دراسة )

عطي  -3
ُ
تعتبر املعامل االفتراضية من التقنيات الحديثة التي يمكن أن ت

 جيدة أثناء تنفيذ التجارب املعملية وتنمية املهارات املعملية لدى 
ً
ثمارا

 .الطالب

تساهم املعامل االفتراضية في تجاوز بعض املشكالت والعوائق التي  -4

مواد العلوم وخصوصا في إجراء تواجه املعلمين والطالب في تدريس 

 التجارب العلمية

إمكانية املساهمة في تنمية اتجاهات إيجابية لدى الطالب واملعلمين  -5

نحو العلوم وما يتضمنه من تجارب بشكل عام ونحو التقنية وأهمية 

 [34].دمجها في العملية التعليمية، كما ذكرت دراسة 

تبر حجر األساس للتعلم التعاوني املعامل االفتراضية كتقنية حديثة تع -6

 .عبر االنترنت في املجاالت املختلفة

املعامل االفتراضية توفر بيئة تعليمية افتراضية تساعد املتعلمين على  -7

التعاون واملشاركة على جهاز الكمبيوتر عبر االنترنت في نفس الوقت 

 [9].واللحظة. دراسة 

نقاط عن أهمية املعامل [ عدة 35كما يضيف كل من محمود وأحمد ] 

 :االفتراضية ومنها

تعد بديال ممتازا عن املختبرات التقليدية بحيث تقدم للطالب خبرات  -1

 [36].مهاري قريبة جدا من الخبرة املباشرة. كما في دراسة 

تعطي الطالب قدرة كبيرة على تصور الكثير من املفاهيم التي يصعب  -2

  .عليها ان يتخيلها واقعيا

هم في التغلب على املعوقات التي تحول دون ممارسة التجارب تس -3

 .الواقعية

 .توفر للمتعلمين مناخا تفاعليا مشوقا -4

 .تتيح للطالب إمكانية ممارسة التجربة العلمية خطوة بخطوة -5

كما يمكن بواسطة هذه التقنية االستعاضة عن بعض التجهيزات التي  -6

  مكونات املعمل   [37]ازي حج يصعب توفيرها. كما ذكرت دراسة

 االفتراض ي

[ في 32أما فيما يخص مكونات املعمل االفتراض ي فقد ذكرتها الحازمي ]

 :التالي

 األجهزة واملعدات واملعدات املختبرية -1

من خالل التجربة العلمية أو البحثية ونوع املختبر فإنه باإلمكان ربط       

واألوامر الخاصة بتغيير األجهزة أجهزة متخصصة تقوم باستالم البيانات 

وإعطاء إشارات التحكم الالزمة، وكذلك تغيير قيم املدخالت حسب 

متطلبات التجربة، كما تقوم هذه األجهزة بمهمة ارسال البيانات الخاصة 

بنتائج التجربة والقراءات الحاصلة املالحظات الخاصة بالتجربة، وقد 

إلملام بنوعية األجهزة وكيفية عملها تتوفر كاميرات في املعامل تساعد على ا

حسب املعطيات املدخلة وليس من الضروري توفر أعداد كبيرة من هذه 

األجهزة حسب أعداد الطلبة الذي يسجلون ويعملون في هذه املعامل كما 

هي العادة في املعامل التقليدية بل يكفي توفر جهاز واحد قد يكون 

 .متعددة األغراض

 واملزوداتأجهزة الحاسبات  -2

يجب توفير جهاز حاسوب شخص ي مربوط في الشبكة أو مربوط على      

الشبكة العاملية، مع البرامج الخاصة للوصول لشبكة أي برامج التصفح 

وقد تحمل البرامج الخاصة بالتجربة، حين البدء بالقيام بأداء التجربة أو 

. أما املزودات الخاصة بامل
ً
عمل، فيجب أن تكون البرامج املحملة مسبقا

تكون محملة بالبرامج الخاصة بالتمثيل والتشبيه والبرامج التي تسمح 

بالتراسل ما بين األفراد األجهزة، وعادة ما تكون هناك حاجه الى توفير أكثر 

من مزود، كل واحد منه متخصص بتجارب معينة أو يقوم ببعض املهام 

 .ي يتم توازن األحمالالخاصة أو توزيع طلبات العاملين ما بين مزودات لك

 شبكة االتصاالت واألجهزة الخاصة بها -3

مع  Interface Equipment's يجب أن تربط جميع األجهزة البينية      

شبكة الحاسوب واملزودات، وأن تكون خطوط هذه االتصال مأمونة 

وذات اعتمادية عالية وحسبما تطلبه التجربة من ناحية القنوات 

في ارسال واستالم البيانات  delay دار التأخيراالتصالية وكذلك مق

العالية لهذه القنوات طوال الوقت  Availability وكذلك ضمان الجودة

وتحقيق التوازن األمثل لنقل البيانات ما بين شبكة املعامل واملستفيدين. 

أما من ناحية املستفيد فان توفر قناة اتصال ذات سعة معقولة تمكنه 

عمل عن طريق الشبكة املحلية أو العاملية ضروري من التواصل مع امل

 وبتكلفة يستطيع تحملها لكي يكون هناك تفاعل ما بين املستفيد 
ً
جدا

 .واملعمل االفتراض ي

 البرامج الخاصة باملختبر االفتراض ي -4

تتضمن البرامج الخاصة باملعمل في املعمل االفتراض ي توفير برامج      

من قبل متخصصين في هذا املجال إضافة إلى  التشبيه والتمثيل واملعمولة

التدريب االولي للمستفيدين بكيفية استخدام هذه البرامج بطريقة ميسرة 

لتنفيذ التجارب املطلوبة إضافة الى شرح هذه التجارب وبيان متطلباتها 

وقد تحتاج بعض التجارب واملعامل توفير برامج متخصصة بالتسجيل 

جهزة وكيفية أداء التجارب والتي قد يقوم بها الصوري الثابت والفيديو لل 

 بعد املونتاج وعلى شبكة 
ً
الطلبة أو املدربون ومن ثم تسجيلها وبثها الحقا

 .االنترنت

  برامج املشاركة واإلدارة -5

حيث تقوم هذه البرامج الخاصة بتسجيل الطلبة في البرنامج املختبري        

الواجب توفرها لكل  Access Rights وتحديد أنواع حقوق الوصول 

مستخدم للعمل في التجارب املختلفة، ويمكن إضافة خاصية تسجيل 
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األوقات التي استغرقها الطالب في أداء التجارب ومدى تكراره لها والتقدم 

الذي أحرزه والوقت النهائي ألداء التجربة كاملة إضافة إلى تسجيل مهاراته 

ختلفة ومثل هذه الخاصية ال يمكن في استخدام األجهزة وأدوات املعمل امل

توفيرها في املعامل التقليدية، كذلك يمكن لقسم من هذه البرامج من 

متابعة نتائج التجربة التي قام بها الطالب ومقارنتها مع نتائج معيارية 

محددة لتمكين الطالب من معرفة نجاحه في أداء التجربة. وقد تتطلب 

رات معينة حتى يتم السماح له من بعض التجارب اجتياز الطالب الختبا

التحول من تجربة إلى تجربة ذات مستوى أعلى، وهذه خاصية أخرى 

تضمن فهم الطالب وبشكل جيد للمادة العلمية، وعدم انتقاله من مرحلة 

 من الكفاءة واملقدرة، ومن املهم 
ً
إلى أخرى من دون اجتيازه مستوى معينا

ختلفة املوجودة في املعمل االفتراض ي توفير برامج خاصة بإدارة املصادر امل

وكذلك في املعمل التقليدي واملرتبط باملعمل االفتراض ي من أجهزة وأدوات 

 .قياس ومواد أولية الزمة ألداء التجربة

 الكوادر الفنية والتقنية -6

إن وجود صورة للمدرس لزيادة التفاعل، وكذلك لوحة الكتابة      

تعكس للمتعلم ما يكتبه املدرس على اللوحة والتي  E-tablet اإللكترونية

اإللكترونية، إضافة إلى وجود برامج التشبيه والتمثيل ووجود فريق تقني 

فني مع فريق خاص بتحضير املادة العلمية من تربويين لتقييم املنهج 

العلمي والعملي، إضافة إلى أهمية فحص البرامج املعمولة من قبل 

طلبة ومعرفة آراءهم حول مدى متخصصين وتجريبها من قبل ال

 .االستفادة من هذه البرامج وتشويقها وفهم محتواها

[ فقد ذكر الهيكل العام للمعل االفتراض ي الذي يتكون 5أما البغدادي ]

 :من

قواعد بيانات تحتوي على معلومات تعتمد على مجال التطبيق مثل  -1

 .للمتعلمبرامج محاكاة أولية ومالحظات تجريبية ومتطلبات 

وسائل التعاون واالتصال مثل الدردشة أو مؤتمرات الصوت أو  -2

 .الفيديو أو االنغماس عن بعد

وسائل تقييم أداء املتعلم وإرشاده بالتقييم من خالل التقييم  -3

 .التشكيلي أو النهائي

خادم للحسابات يمكن من تنفيذ عمليات املحاكاة وإجراء معالجة  -4

 .سريعة للبيانات

منفذ للمعمل من خالل الويب لتعميم إمكانية الوصول إليه  -5

 .واستخدامه

 .برامج للمحاكاة وتحليل البيانات والعرض املرئي للبيانات -6

 .الوحدات والوسائل الالزمة لبناء التجربة والتفاعل معها -7

  .أجهزة علمية ومعملية متصلة بالشبكة الحسابية -8

ذكرتها الدراسات املعامل االفتراضية كما كما أن هناك نوعين من        

األول يتمثل في املعمل االفتراض ي التوضيحي،   [5]ارضالسابقة كدراسة 

أي املعتمد على العروض، حيث يتم عرض نماذج للمتعلمين وعليهم 

محاكاتها، أو إتباع الخطوات املوضحة بها ويكون محدد بمجموعة من 

الحقائق الذي وضعها املبرمج، مع إمكانية تكرار ذلك بدون التعرض ألدنى 

كنة. والنوع الثاني يتمثل في املعمل مخاطرة، وبأقل جهد وتكلفة مم

االفتراض ي االستقصائي وفيه يتم امداد املتعلم بخلفية علمية بسيطة عن 

املطلوب اكتشافه مع إثارته بسؤال أو مشكلة تدعوه للبحث والتقص ي من 

خالل فرض الفروض وتجريبها والوصول منها إلى النتائج، مع إمكانية تكرار 

 .خاطرة، وبأقل جهد وتكلفة ممكنةذلك بدون التعرض ألدنى م

حيث أن البحث يعتمد على املعمل االفتراض ي التوضيحي واملعمل 

 .االفتراض ي االستقصائي في دراسته ملوضوع املحتوى التعليمي

: معايير استخدام املعامل االفتراضية
ً
 :ثالثا

إن استخدام املعامل االفتراضية وتوظيفها يتطلب مجموعة من املعايير 

كون أكثر فاعلية وتحقق تنمية في نواتج التعلم، مما يزيد من دافعية حتى ت

 .املتعلم على إنجاز املهام التعليمية املراد تحقيقها

 :( في النقاط التالية105، ص 2014حيث ذكرها عزمي )

 .استخدام املحاكاة كطريقة تدريس للتدعيم، وليس للتدريس بها فقط -1

ألساسية والتعريف باملحاكاة، توفير املعلومات واملعارف ا -2

 .واستخداماتها، وفوائدها

 .مشاركة املعلم بفاعلية أثناء استخدام برامج املحاكاة -3

 .تطوير التدريبات واملهام التي تشجع على الحوار مع األقران -4

 .استخدام املحاكاة بشكل كامل عند استيعاب مكوناتها األساسية -5

كاة وجذب انتباه املتعلمين نحو املعلومات التمهيد لعرض برنامج املحا -6

 .التي سيتم عرضها، وبيان مدى أهميتها

حماية املتعلمين من خطأ فهم املعلومات التي يتم عرضها حيث أنها قد  -7

تحتوي على بعض املبالغات والتضخيم واإلثارة التي تؤدي إلى خطأ فهم 

ا بش يء من الخيال تلك املعلومات واملؤثرات، ومدى فهمهم لدرجة واقعيته

 .العلمي

يجب أن يعمل املعلم على مساعدة املتعلمين للتفاعل مع املعلومات  -8

املعروضة وممارسة األنشطة التعليمية املتعلقة بمعلومات برنامج 

 .املحاكاة

: توقيت استخدام املعامل االفتراضية
ً
 :رابعا

إن تقديم وعرض محتوى املادة التعليمية بتوقيت مناسب يؤدي إلى مزيد 

 ألهمية التوقيت فقد تم توظيفه 
ً
من التعلم ويزيد من كفاءته. ونظرا

كمتغير الستخدام املعامل االفتراضية في املوقف التعليمي حيث تتنوع بين 

 (.بعد–أثناء -ثالث أنماط )قبل 

توقيتات الستخدام املعامل االفتراضية حيث تنطلق فكرة وجود ثالثة     

ليحصل املتعلم على املحتوى التعليمي لسد احتياجه ويحقق األهداف 

التعليمية املراد بلوغها. من خالل املعامل االفتراضية قبل املوقف 

التعليمي، بحيث يصبح هذا النمط كمنظم تمهيدي للموقف التعليمي، 

الجديدة في البنية املعرفية لدى  بحيث يسهل اندماج املعلومات واملفاهيم

 الرتباط ما قد تعلمه 
ً
املتعلم، مما تجعل التعلم أكثر سهولة ومرونة نظرا

بما سوف يتعلمه. أم من األفضل أن يستخدم املتعلم املعمل االفتراض ي 

في أثناء املوقف التعليمي، بحيث يحدث اقتران بين املحتوى التعليمي 

فتراض ي، وقد تساعد املتعلم في حل الذي يتم تقديمه واملعمل اال 

املشكالت والتقليل من الصعوبات التي قد تواجهه أثناء عرض املحتوى 

التعليمي في نفس اللحظة. أم يستخدم املتعلم املعمل االفتراض ي بعد 

املوقف التعليمي، بحيث يدفع املتعلم لربط املحتوى التعليمي الذي تم 

 .كون بمثابة تغذية راجعةتقديمه مع املعمل االفتراض ي بحيث ي

: النظريات املرتبطة بالبحث
ً
 :خامسا
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من املسلم به أن التعلم الجيد البد أن يكون له أسس ونظريات علمية 

يستند عليه، وهذا البحث ارتكز إلى اثنيتن من نظريات التعلم وهما نظرية 

 .املنظمات املتقدمة، والنظرية البنائية

 Advanced Organizers  نظرية املنظمات املتقدمة -1

تعد املنظمات املتقدمة من املفاهيم األساسية في نظرية التعلم ذي      

فيي تيهئ املتعلم معرفيا للحصول على  Meaningful Learning املعنى

املعلومات ويربطها بما هو قائم في بنيته املعرفية ويكتشف العالقات بين 

قدم املعلومات املتقدمة له ويربطها بخبراته امل
ُ
عرفية السابقة. حيث ت

املنظمات املتقدمة في بداية الدرس لعامل ربط بين ما يراد تعلمه وبين تلك 

املوجودة في بيئة املتعلم املعرفية واملتصلة بها فيي تشبه جسر يساعد في 

 .انتقال املعرفة الجديدة إلى بيئته املعرفية

ملتقدمة بمثابة ( بأن املنظمات ا60، ص2003في حين أشارت فتحي )    

موجهات أولية يعتمد عليها املتعلم في تكوين املفاهيم واألفكار حولها، 

والتي على أساسها يتم االرتباط بينهما وبين املعلومات الجديدة املراد 

تعلمها وبالتالي فإن هذه املنظمات يجب أن تقدم للمتعلم قبل أن يستقبل 

للمادة الجديدة ولكنها  املعلومات الجديدة، وهي ليست عناصر أساسية

قد تكون أفكار رئيسية أو معلومات أساسية يعتمد عليها في استقبال 

 .وتعلم املادة الجديدة

عرف الياس )    
ُ
( املنظمات املتقدمة بأنها تلك الحقائق 171، ص2001وت

الكبرى أو الكليات أو القواعد العامة أو النظريات التي ترتبط بموضوع أو 

سَميت باملتقدمة ألن هذه الكليات أو الحقائق العامة مادة دراسية، و 

تعطى للتالميذ في مقدمة الدرس قبل تعلمهم شرح وتفاصيل املوضوع، 

حيث تتصف بالشمول وتضم في ثناياها كل ما يلحق من جزيئات 

 .وتفاصيل خالل الفترة التعليمية

عبارة ( املنظمات املتقدمة بأنها 7، ص2007في حين يرى الحياصات )     

عن مادة تمهيدية أو معلومات أساسية تعرض أو تقدم للمتعلم في بداية 

تدريس موضوع معين أو مشكلة معينة بهدف تزويد املتعلم بركيزة معرفية 

امة يعتمد عليها في حل املشكالت التي تعرض عليه، وتكون هذه املادة أو 

أو  املعلومات على شكل كلمات مكتوبة أو مقروءة أو رسم تخطيطي

رسومات بيانية أو عالقات رياضية أو خرائط مفاهيمي بهدف تعلم 

 .املفاهيم واكتساب مهارات حل املسائل الفيزيائية

مزايا وخصائص املنظمات املتقدمة  [18]وفي ذات السياق ذكرت الحنفي 

 :في

 وعن ما تحتويه من  -1
ً
يعطي نظرة عامة عن املادة وتفصيلها مقدما

 .معلومات جزئية

تقدم عناصر تخطيطيه تنظيميه شمولية تأخذ في االعتبار املحتوى  -2

 .الذي تحتويه املادة املراد تعلمها

املنظم املتقدم طبقا ملا يراه أوزوبل يسهل التعلم للمادة الجديدة  -3

 .خاصة املواد غير املجردة

املنظمات مواد تمهيديه لها مستوى مرتفع من التجريد والعمومية  -4

 .أكثر من املادة املتعلمةوالشمولية 

نظرية االستيعاب تتنبأ بأن املنظم املتقدم ينشط أجهزة التعليم ولها  -5

 .أثر إيجابي على التعلم

املنظم املتقدم يجب أن يشجع املتعلم على استخدام السياق خالل  -6

 ذا معنى لعملية التعلم
ً
 .عملية التعلم، ويجب أن تجد سياقا

م من مفاهيم وحقائق ومعارف أكثر عمومية من يتكون املنظم املتقد -7

 .املفاهيم املنظمة باملادة

يقوم املنظم املتقدم بإيجاد عالقة بين املادة الجديدة، وما هو موجود  -8

 .بالعقل

( فقد قسمت املنظمات املتقدمة إلى نوعين 343، ص2008أما عباس )

 :هما

املنظمات التي تقدم وهي  :Expository Organizers املنظمات الشارحة -أ

للمتعلمين في حين تكون املادة الدراسية غير مألوفة للمتعلمين أي جديدة 

 وتشتمل على املزيد من التفاصيل
ً
 .تماما

وتستعمل عندما تكون  :Comparative Organizers املنظمات املقارنة -ب

املادة الدراسية مألوفة للمتعلم وهدفها تأمين مرتكزات فكرية لجزيئات 

املادة املتعلمة ولزيادة التمييز بين األفكار الجديدة والسابقة عن طريق 

 .إظهار التشابهات واالختالفات األساسية منها

  Constructive Theory النظرية البنائية -2

يرى أصحاب النظرية البنائية أن املدخل البنائي في التدريس هي      

هم للبحث والحصول على الطريقة التي تشجع الطالب كي يسعوا بأنفس

اإلجابة، بينما املعلم يقوم برسم املسار والتسهيل من أجل جمع الطالب 

. حيث 
ً
 ونفسيا

ً
للمعلومات وبناء املعرفة وتوفير متطلبات ذلك تعليميا

يتعلم الطالب طريقة حل املشكالت وكيفية البحث عن املعلومات التي 

 (.160، ص 2010)الرويس،يحتاجونها من خالل تلك املعلومات املتوفرة. 

( أن استراتيجيات ونماذج النظرية 22، ص 2013وأشارت محمد )    

البنائية تعتمد على مواجهة الطالب بمواقف حقيقية ذات صلة بهم، 

ويحاولون إيجاد حلول لها من خالل البحث والتنقيب، ويعد الطالب 

نفسه من محور العملية التعليمية، حيث يقوم ببناء بنيته املعرفية ب

 .خالل اكتشافه الحلول املناسبة للمشكالت

( النظرية البنائية بأنها نظرية 173، ص 2005ويعرف أبو هوال وبركات )     

تعلم تربوية تدور حول أركان رئيسية أهمها: أن املتعلم هو محور العملية 

تنقل التعليمية، وأن املعاني واملفاهيم ال يتم بناؤها بمعزل عن املتعلم وال 

إلية بالتلقين، وأن التعلم الفعال يحتاج إلى جهد عقلي كبير، كما أن 

املفاهيم والشبكات املفاهيمية البديلة التي يحملها املتعلم تقاوم التغيير 

بشكل كبيرو أن التعلم املناسب هو ذلك الذي يحدث في سياق اجتماعي 

 .تعاوني

تمكين املتعلم من بناء وبما أن النظرية البنائية تعتمد في األساس على 

معرفته بنفسه، عن طريق مروره بخبرات متنوعة من مصادر مختلفة كان 

البد من ظهور طرق، وأساليب، وتطبيقات جديدة للتعليم والتعلم، بما 

يساهم في إثراء املحتوى التعليمي وتقديمه من خالل مجموعة متنوعة من 

قة وممتعة، فيتحقق مصادر التعلم، وبما يجعل الخبرات التعليمية شي

التعلم بأعلى كفاءة، وبأقل مجهود، وفي أقل وقت، وتعتمد هذه الطرق 

على املستحدثات التكنولوجية، واالستفادة منها لتحقيق التعلم 

  [20].املطلوب

أن النظرية البنائية تؤكد على أن الطالب يقوم  [10]ويذكر محمد      

ومهارات ما وراء املعرفة، ومن ببناء معرفته بناء على خبراته السابقة، 
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خالل رؤيته الشخصية، وهذا ما توفره البرمجيات التعليمية في صورة 

 .غير خطية تسمح للطالب بالبحث عن املعرفة بأسلوبه الخاص

 من العبس ي وعياش )
ً
( أن النظرية البنائية 535، ص 2013استنتج كال

 :تستند إلى مجموعة من األسس، أهمها

، وال يسعى للحصول عليها جاهزةأن الفرد يقو  -1
ً
 .م ببناء املعرف ذاتيا

أن الفرد يقوم بتفسير وتوضيح ما يحصل عليه من معرفة، ويبنى عليها  -2

 على ما لديه من معلومات سابقة
ً
 .اعتمادا

أن املجتمع الذي يعيش فيه الفرد يؤثر بشكل واضح في بناء املعرفة  -3

 .لديه

 للعملية  ويمكن القول بأن املعامل     
ً
االفتراضية تجعل املتعلم محورا

التعليمية، حيث يقوم املتعلم ببناء معرفته بنفسه من خالل تفاعله مع 

املعمل واستكشاف املحتوى التعليمي من خالله، مما يجعل املتعلم 

 مع املكونات والعناصر التي تحتويها هذه البيئة، مما يجعله في 
ً
متفاعال

ء املناقشات والحوار حول املحتوى التعليمي عملية نشاط مستمر، وإجرا

  .في املعامل االفتراضية

 . الطريقة واإلجراءات4

  منهج البحثأ. 

اعتمد البحث الحالي على املنهج شبة التجريبي: قياس قبلي ألدوات      

البحث مع القيام بعملية التدريس بثالث أوقات مختلفة )قبل/ أثناء/ 

 .االفتراضية، ثم قياس بعديبعد( باستخدام املعامل 

  املتغيرات ب.

 .املتغير املستقل: نمط التوقيت في استخدام املعامل االفتراضية •

  .املتغير التابع: التحصيل الدراس ي •

 دراسةالمجتمع  ج.

تكون مجتمع البحث من جميع طالب الصف الثاني الثانوي في املدارس 

الباطن في الفصل الدراس ي الثاني التابعة إلدارة التعليم بمحافظة حفر 

 .هـ 1437/1438للعام الدراس ي 

 دراسةالعينة  د.

( طالب، حيث تم 60ثالث فصول من الصف الثاني الثانوي شملت )     

طالب لكل مجموعة، من طالب  20تقسيمهم إلى ثالث مجموعات بواقع 

دية في ثانوية منار السبيل األهلية بحفر الباطن باململكة العربية السعو 

 .هـ 1437/1438الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي 

: التصميم التجريبي للبحث 
ً
  خامسا

تم تقسيم عينة البحث إلى ثالث مجموعات تدرس بأنماط وقت مختلفة 

عن األخرى باستخدام املعامل االفتراضية، حيث سيتم تطبيق االختبار 

ار البعدي ملعرفة القبلي لقياس تكافؤ الثالث مجموعات، ثم االختب

 .الفروق بين املجموعات الثالث بعد التطبيق للبحث

 (:1كما هو موضح بالجدول )

 1 جدول 

 التصميم التجريبي للبحث

 قياس بعدي استخدام املعمل االفتراض ي قياس قبلي 

 اختبار بعدي نمط الوقت قبل الدرس اختبار قبلي 1املجموعة التجريبية 

 نمط الوقت أثناء الدرس 2املجموعة التجريبية 

 نمط الوقت بعد الدرس 3املجموعة التجريبية 

: التصميم التعليمي
ً
  سادسا

 ألنه  ADDIE Model تم اختيار النموذج العام للتصميم التعليمي
ً
نظرا

حيث يرى بأنه يزيد من فاعلية أساس كل نماذج التصميم التعليمي 

وكفاءة تقدم العملية التعليمية، ويتكون هذا النموذج من خمس مراحل 

 :هي

 :املرحلة األولى: التحليل: وقد اشتملت هذه املرحلة على الخطوات التالية

تحليل املشكلة وتحليل الحاجات لطالب الصف الثاني الثانوي حيث  -1

 لصعوبة بعض تحددت هذه الحاجات للمعارف وامل
ً
هارات الخاصة نظرا

إجراء التجارب، حيث تظهر الحاجة إلى تدريس الطالب باستخدام 

املعامل االفتراضية بمادة الفيزياء للصف الثاني الثانوي في الفصل 

 (.الخامس )العدسات( الدرس الرابع )العدسات املحدبة

ف تحليل خصائص املتعلمين: مجموعة البحث الحالي من طالب الص -2

الثاني الثانوي الذين يدرسون مقرر الفيزياء في مدرسة منار السبيل 

طالب، تتراوح  60هـ، وعددهم  1438-1437األهلية من العام الدراس ي 

، حيث يجيدون استخدام الحاسب اآللي،  18-16أعمارهم بين 
ً
عاما

 .ولديهم خلفية سابقة عن املعمل االفتراض ي

ختيار الفصل الخامس العدسات من مقرر تحليل املهام التعليمية: تم ا -3

الفيزياء للصف الثاني الثانوي، الذي يحتوي على موضوع العدسات 

املحدبة الذي تقرر تدريسه باستخدام املعامل االفتراضية، بثالث أنماط 

 .من الوقت في املوقف التعليمي

تحديد املوارد والقيود: تم االطالع على التجهيزات الخاصة إلجراء  -4

التجربة، حيث تم تجهيز القاعات الدراسية بأجهزة حاسب آلي 

، وسبورة للعرض، Data Show بمواصفات معينة، وجهاز عرض البيانات

وبرامج تطبيقية للمعامل االفتراضية )كروكودايل(. مع مراعاة إدارة 

 .وتخطيط وقت التعلم بما يتالءم مع الجدول الدراس ي للطالب

 :م: وتشمل هذه املرحلة على الخطوات التاليةاملرحلة الثانية: التصمي

 كتابة األهداف التعليمية -1

في هذه الخطوة تم صياغة األهداف التعليمية من محتوى مقرر     

الفيزياء للصف الثاني الثانوي والذي سوف يتم تدريسه باستخدام 

املعامل االفتراضية، حيث تم فيها مراعاة الشروط واملبادئ التي ينبغي 

عاتها عند وضع األهداف التعليمية، حيث بلغ عدد األهداف التعليمية مرا

، بعد عرضها على السادة املحكمين، ثم تعديلها على ضوء ما  40
ً
هدفا

 .أبدوه

  تحديد استراتيجية التعليم والتعلم -2
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تم استخدام استراتيجية العرض العملي، واستراتيجية التعلم التعاوني، 

نشط، واملحاكاة من خالل برنامج املعامل واملناقشة، والتعلم ال

 .االفتراضية

 تصميم توقيت استخدام املعامل االفتراضية -3

يعتمد البحث الحالي على تقديم الدرس في توقيتات مختلفة باستخدام 

 :املعامل االفتراضية، وقد تم بناء املعالجات التجريبية على النحو التالي

املوقف التعليمي: يتم في هذه املعالجة استخدام املعمل االفتراض ي قبل  •

استخدام املعمل االفتراض ي للطالب )عينة البحث(، وذلك في املرحلة 

الزمنية التي تسبق الدرس التعليمي داخل الفصل الدراس ي والذي يتم فيه 

 لوجه
ً
 .التعليم وجها

استخدام املعمل االفتراض ي أثناء املوقف التعليمي: يتم في هذه املعالجة  •

ستخدام املعمل االفتراض ي للطالب )عينة البحث(، وذلك بالتزامن مع ما ا

 .يتم تقديمه من محتويات في الدرس التعليمي داخل الفصل الدراس ي

استخدام املعمل االفتراض ي بعد املوقف التعليمي: يتم في هذه املعالجة  •

استخدام املعمل االفتراض ي للطالب )عينة البحث(، وذلك في املرحلة 

 .لزمنية التي تلي الدرس التعليمي داخل الفصل الدراس يا

  تصميم التفاعالت التعليمية -4

تتضمن بيئة املعامل االفتراضية أنماط متعددة للتفاعل كتفاعل      

الطالب مع الطالب، تفاعل الطالب مع املعلم، تفاعل الطالب مع املحتوى 

استخدام املعمل والجدول التالي يلخص أنماط التفاعل املتاحة عند 

 .االفتراض ي وأدوات تنفيذ كل نمط من هذه األنماط

( يبين أنماط التفاعل عند استخدام املعمل االفتراض ي 2جدول رقم )

 وأدوات تنفيذها

 2جدول 

 أنماط التفاعل وأدوات تنفيذها

 أدوات تحقيق التفاعل نمط التفاعل م

 أوراق عمل الطالبالطالب مع  1

 أسئلة املناقشة الطالب مع املعلم 2

 املعمل االفتراض ي الطالب املحتوى  3

 :املرحلة الثالثة: التطوير: وتشمل هذه املرحلة الخطوات التالية

إعداد السيناريو حيث تم اختيار برنامج كروكودايل للمعامل  -1

التجارب املعملية من خالله، وهو منتج تعليمي جاهز. االفتراضية، لعرض 

من املدارس البريطانية  %70وهذه التقنيات مستخدمة في أكثر من 

دولة حول العالم. وهذه البرامج هي  60وكذلك ومستخدمة في أكثر من 

تتميز باملرونة وسهولة االستخدام، ومن  (Software) برامج كمبيوتر

العلمية في الفيزياء والكيمياء والرياضيات  خاللها يتم تنفيذ التجارب

للمراحل الدراسية املختلفة وعلى األخص املرحلتين املتوسطة 

  [7].والثانوية

تم تهيئة املعمل املدرس ي من خالل التأكد من جاهزية الحاسب اآللي  -2

، وعمل Data Show وبرنامج كروكودايل وبرنامج عرض البيانات

 .ل االفتراض ياالختبارات الفنية للمعم

 :املرحلة الرابعة: التنفيذ: وتشمل هذه املرحلة الخطوات التالية

  تنظيم البيئة الدراسية -1

بعد االنتهاء من تحديد برنامج كروكودايل للمعامل االفتراضية واختيار 

موضوع الدرس )العدسات املحدبة( والتأكد من أدائها، تم اتاحتها في 

البحث مع طالب الصف الثاني الثانوي في شكلها النهائي لبدء تجربة 

 :مدرسة منار السبيل الثانوية األهلية

 تنفيذ األنشطة واالستراتيجيات التعليمية -2

حيث تم التمهيد الستخدام املعمل االفتراض ي من خالل توضيح      

الهدف من استخدامه وشرح األيقونات والرموز في البرنامج والتي يصعب 

 للتفاعل معها، وعدم وجود عوامل على الطالب فهمها 
ً
وتهيئتهم ذهنيا

 .تشتت انتباههم عن املعمل االفتراض ي

 :املرحلة الخامسة: التقويم

تم استخدام االختبار التحصيلي وتطبيقه، والحصول على النتائج 

 .وتحليلها وتفسيرها

: أداة البحث
ً
  سابعا

لتوقيت املناسب االختبار التحصيلي للجوانب املعرفية املرتبطة بتحديد ا

 للخطوات التالية
ً
 :الستخدام املعامل االفتراضية وفقا

 :الهدف من االختبار •

هدف االختبار إلى قياس مدى اكتساب طالب الصف الثاني الثانوي 

للمفاهيم والحقائق واملعلومات بمقرر الفيزياء في الفصل الخامس في 

 .املحدبةالفصل الدراس ي الثاني من خالل موضوع العدسات 

  تحديد نوع االختبار ومفرداته •

تم صياغة االختبار بشكل موضوعي، وقد تكون من جزأين. األول: صواب 

 .وخطأ، والثاني اختيار متعدد

  تعليمات االختبار •

تم كتابة تعليمات االختبار في بدايته وقد اشتملت توضيح الهدف من 

 .ون واضحة ومباشرةاالختبار وأجزائه وطريقة اإلجابة عليه، وأن تك

 اعداد جدول املواصفات •

إن الهدف من وضع جدول املواصفات ملعرفة مدى تطابق محتوى 

الجوانب املعرفية مع األهداف السلوكية وتوزيعها على مستويات املجال 

 .املعرفي حسب تصنيف بلوم

حيث تم اعداد جدول املواصفات ملحتوى املادة العلمية، بناًء على الوزن 

ي للهداف في كل مستوى من مستويات املجال املعرفي، مع مراعاة النسب

( فقرة مختلفة 30الصياغة الجيدة، وتكون االختبار بصورته النهائية من )

 .( اختيار متعدد20( صواب وخطأ، )10منها )
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 جدول املواصفات

 املجموع تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر مستوى الهدف

 30 0 0 8 3 9 10 عدد األهداف

 %100 %0 %0 %26.7 %10 %30 %33.3 الوزن النسبي

 ضبط االختبار التحصيلي •

 :حيث تم ضبط االختبار على مرحلتين هما

 عرض االختبار على السادة املحكمين (1)

االختبار التحصيلي على السادة تم عرض الصورة األولية من     

، من املتخصصين في تقنيات التعليم، واملناهج وطرق ¬)*(املحكمين

التدريس، ومختصون في اللغة العربية، واملشرفين التربويين في وزارة 

التعليم، ومن خالل مالحظات املحكمين، فقد تم تحديد نسبة اتفاق 

 .( فأكثر لقبول فقرات االختبار85%)

 :التعديالت التي أشار إليها السادة املحكمين وهي وتم إجراء

حذف بعض املفردات التي اتضح أنها مكررة ومنها ما يلي: "عندما  -1

 ."يسقط شعاع على املركز البصري للعدسة فإنه: ال ينعكس

تغيير بدائل بعض البنود ببدائل أنسب، ومنها: استخدم العالم  -2

 من غير ذلكلصنع التلسكوب:" أ 1610جاليليو عام 
ً
 ."ربع عدسات بدال

جميع ما سبق" قدر  –التقليل من البدائل التي تنص على "غير ذلك  -3

 .اإلمكان

من عدسة  ((cm 8التأكد من حل املسألة" عند وضع جسم على بعد  -4

فإن بعد الصورة املتكونة لها يساوي:   cm)20محدبة بعدها البؤري )

14.4 cm" 13.3 وال صحيح cm. 

 .التعديالت اللغوية للسئلة بعض -5

وبإجراء التعديالت في ضوء آراء السادة املحكمين، وفق ما تضمنته 

 للتطبيق على العينة االستطالعية
ً
 .مالحظاتهم، أصبح االختبار صالحا

 التجربة االستطالعية (2)

، من 14تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية تكونت من )
ً
( طالبا

خارج عينتها بهدف تحديد زمن اإلجابة عن االختبار،  مجتمع الدراسة ومن

وحساب معامالت السهولة والصعوبة ومعامل التمييز، والتأكد من 

 .وضوح التعليمات

 تحديد زمن االختبار •

بعد تطبيق االختبار على عينة البحث االستطالعية، تم حساب      

أسئلة االختبار، متوسط الزمن الذي استغرقه الطالب عند اإلجابة على 

وذلك بحساب مجموع الزمن الذي استغرقته العينة بأكملها في اإلجابة 

( 30على أسئلة االختبار والقسمة على عددهم، وكان متوسط الزمن هو )

 
ً
 .دقيقة تقريبا

 حساب معامل السهولة والصعوبة والتمييز ملفردات االختبار •

طالعية، حيث تم تصحيح من خالل تطبيق االختبار على العينة االست    

اإلجابات، ثم حساب معامالت السهولة والصعوبة، باستخدام املعادالت 

-0.21الخاصة، حيث تراوحت معامل السهولة ملفردات االختبار بين )

 الستخدام هذا االختبار، كما تراوحت 0.78
ً
( ويعتبر مدى مقبول تربويا

( ويعتبر مدى مقبول 0.28 – 0.78معامل الصعوبة ملفردات االختبار بين )

 الستخدام هذا االختبار، أما معامل التمييز ملفردات االختبار فكان 
ً
تربويا

( وهي تعتبر معامالت تمييز مقبولة الستخدام هذا 0.5 – 0.22بين )

  .االختبار

 صدق االختبار

الصدق الظاهري: تم عرض االختبار على مجموعة من املحكمين في  -

مناهج وطرق التدريس واللغة العربية، وكذلك مجال تقنيات التعليم، و 

من املشرفين التربويين، وذلك إلبداء آرائهم حول مدى ارتباط األسئلة 

باألهداف املعرفية، وتغطية املفردات للمحتوى، والصياغة اللغوية، 

ووضوح تعليمات االختبار، حيث تم في ضوء آرائهم إعادة صياغة بعض 

اء التعديالت الالزمة وفق آراء السادة املفردات والعبارات. وتم إجر 

 .املحكمين

الصدق الذاتي: تم حسابه باستخدام املعادلة التالية: وهو الجذر  -

 .( وهي قيمة مقبولة0.87التربيعي للثبات هي بلغت قيمته )

  ثبات االختبار •

تم التأكد من ثبات االختبار من خالل معامل ألفا، وقد بلغت قيمة معامل 

(، وهذه القيمة مقبولة ويمكن الوثوق بها عند تطبيق 0.75اخ )ألفاك ونب

 .االختبار على عينة البحث األساسية

: تنفيذ تجربة البحث
ً
  ثامنا

 :حيث مَرت التجربة األساسية باملراحل التالية

الحصول على خطاب تسهيل مهمة من معهد الدراسات العليا التربوية  -1

 .من جامعة امللك عبد العزيز

م الحصول على املوافقة الرسمية من إدارة التربية والتعليم بحفر ت -2

 .الباطن على إجراء التجربة، من خالل ثانوية منار السبيل األهلية

تم تهيئة بيئة العمل إلجراء التجربة من خالل التأكد من جاهزية  -3

الحاسب اآللي واختيار البرمجية املناسبة الستخدامها في املعمل 

 .وهي برمجية كروكودايل للفيزياءاالفتراض ي 

 من طالب الصف الثاني الثانوي في 60تكونت عينة البحث من ) -4
ً
( طالبا

مدرسة منار السبيل الثانوية األهلية، حيث قسموا إلى ثالثة مجموعات 

 .بعد( استخدام املعامل االفتراضية-أثناء-حسب توقيت )قبل

موعات البحث، وأوضح تم عقد لقاء تمهيدي مع كل مجموعة من مج -5 

لهم الهدف من التجربة، وطريقة العمل وما هو مطلوب منهم وكيفية ربط 

 .املعامل االفتراضية مع املحتوى التعليمي

التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي حيث تم توجيه جميع الطالب  -6 

)عينة البحث( لإلجابة عن االختبار التحصيلي للتأكد من تجانس 

-7-19وذلك قبل اجراء تجربة البحث، وذلك يوم األحد املجموعات، 

( نتائج تحليل التباين للتطبيق القبلي لالختبار 4، ويوضح الجدول )1438

 .التحصيلي على مجموعات البحث
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 4جدول 

 نتائج تحليل التباين للتطبيق القبلي

 .مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات الحريةدرجات  مجموع املربعات مصدر التباين

 0.461 0.786 6.257 2 12.513 بين املجموعات

   7.957 47 373.967 داخل املجموعات

    49 386.480 املجموع

( أنه ال توجد فروق بين املجموعات 4ويتضح من خالل جدول )     

درجات االختبار التحصيلي حيث بلغت قيمة مستوى التجريبية الثالثة في 

(، مما يشير إلى تكافؤ 0.05(، وهي غير دالة عند مستوى )0.461الداللة )

املجموعات التجريبية الثالثة قبل البدء في اجراء التجربة، وذلك لعدم 

 .مرور املجموعات الثالثة باملعالجات التجريبية

ه، حيث تم شرح 1438-7-29تاريخ تم تنفيذ تجربة البحث األساسية ب -7

لكل مجموعة توقيت محدد الستخدام املعامل االفتراضية في أحد املراحل 

التعليمية املرتبطة باملوقف التعليمي داخل الصف الدراس ي )معامل 

-معامل افتراضية أثناء املوقف التعليمي-افتراضية قبل املوقف التعليمي

 .(معامل افتراضية بعد املوقف التعليمي

 نتائج ومناقشتها. ال5

: اختبار صحة فرض البحث
ً
 :أوال

من خالل النتائج الخاصة باالختبار التحصيلي سعى البحث الحالي نحو 

التحقق من صحة فرض البحث والذي ينص: توجد فروق ذات داللة 

( بين متوسطي درجات أفراد املجموعات 0.05إحصائية عند مستوى )

ختبار التحصيلي، ترجع الختالف نمط الثالث التجريبية للبحث في اال 

 (.بعد-أثناء-التوقيت )قبل

 تم حساب داللة الفروق بين 
ً
وللتحقق من صحة هذا الفرض إحصائيا

متوسطي درجات مجموعات البحث الثالث باستخدام اختبار التباين 

 أحادي االتجاه، 

 6جدول 

 أحادي االتجاهنتائج تحليل التباين 

 الدرجات
 الخطأ املعياري  االنحراف املعياري  املتوسطات العدد

 %95فترات الثقة للمتوسطات 

 الحد األدنى

الحد 

 الحد األقص ى الحد األدنى األقص ى

 26 19 22.55 20.65 0.455 2.037 21.60 20 قبل الدرس

 20 15 18.24 16.36 0.448 2.003 17.30 20 أثناء الدرس

 29 19 25.82 23.38 0.582 2.604 24.60 20 بعد الدرس

 29 15 22.13 20.20 0.482 3.733 21.17 60 املجموع

( وجود فروق ظاهرية بين متوسط الدرجات 6يتبين من الجدول رقم )     

 لنمط التوقيت )قبل
ً
بعد(، حيث يتبين أن -أثناء-ملقرر الفيزياء تبعا

متوسط الدرجات لنمط التوقيت )بعد( جاءت أعلى من متوسط نمطي 

أثناء(. وملعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة -التوقيت )قبل

( بين هذه املتوسطات، أجري تحليل التباين 0.05وى )إحصائية عند مست

 (.7أحادي االتجاه كما هو مبين بالجدول رقم )

 7جدول 

 نتائج تحليل التباين للتطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

 الداللةمستوى  قيمة ف متوسط املربعات درجة الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 0.000 54.081 269.267 2 538.533 بين املجموعات

     4.979 57 283.8 داخل املجموعات

       59 822.333 املجموع

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 7يتبين من الجدول رقم )      

 ملتغير نمط 0.05مستوى )
ً
التوقيت، وعلى هذا ( في متوسط الدرجات تبعا

األساس يتم قبول فرض البحث والذي ينص على أنه توجد فروق دالة 

 عند مستوى )
ً
( بين متوسط درجات املجموعات التجريبية 0.05إحصائيا

-الثالث في االختبار التحصيلي، ترجع إلى اختالف نمط التوقيت )قبل

 (.بعد-أثناء

 ة باختبار املدى املتعددوحيث أن )ف( دالة، فإنه يستلزم املتابع      

Turkeys Method للكشف عن مصدر واتجاه هذه الفروق بين ،

متوسطات درجات املجموعات التجريبية الثالث نتيجة الختالف نمط 

 بعد( على التحصيل الدراس ي حيث تم اختبار توكي-أثناء-التوقيت )قبل

(Turkeys Method)( نتائج هذا التحل8، ويتبين من الجدول رقم ) يل

 :اإلحصائي

 ملخص لنتائج اختبار توكي ملعرفة اتجاه الفروق بين متوسطات درجات املجموعات 8جدول 

(I) املجموعة (J) االنحراف املعياري  املجموعة (I-J)  مستوى الداللة الخطأ املعياري 

 %95فترات الثقة 

 الحد األقص ى الحد األدنى

 6.00 2.60 0.000 0.706 *4.300 أثناء الدرس الدرسقبل 
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(I) املجموعة (J) االنحراف املعياري  املجموعة (I-J)  مستوى الداللة الخطأ املعياري 

 %95فترات الثقة 

 الحد األقص ى الحد األدنى

 1.30 4.70 0.000 0.706 *3.000 بعد الدرس

 2.60 6.00 0.000 0.706 *4.300 قبل الدرس أثناء الدرس

 5.60 9.00 0.000 0.706 *7.300 بعد الدرس

 4.70 1.30 0.000 0.706 *3.000 قبل الدرس بعد الدرس

 9.00 5.60 0.000 0.706 *7.300 أثناء الدرس

 .0.05دالة عند مستوى  *

 8باستقراء النتائج يتبين من الجدول رقم )    
ً
( وجود فروق دالة إحصائيا

بعد( لصالح -( بين متوسط الدرجات لنمطي التوقيت )قبل0.003بلغ )

الدراس ي يكون نمط التوقيت )بعد( الدرس، وهذا يشير إلى أن التحصيل 

 أفضل أو يتحسن بعد الدرس.

 بين نمطي 8كذلك يتبين من الجدول رقم )
ً
( وجود فروق دالة إحصائيا

( لصالح نمط التوقيت )بعد( 7.300بعد( حيث بلغ )-التوقيت )أثناء

الدرس، وهذا يشير إلى أن التحصيل بعد الدرس يكون أفضل أو أعلى من 

 التوقيت أثناء الدرس.

: تفسي
ً
 ر النتائج ومناقشتها: ثانيا

تشير نتائج البحث إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند      

( بين متوسطي درجات أفراد املجموعات الثالث التجريبية 0.05مستوى )

-أثناء-للبحث في االختبار التحصيلي، ترجع الختالف نمط التوقيت )قبل

 البحث.بعد(. وقد جاءت هذه النتيجة موافقة مع فرض 

ومن خالل عرض نتائج املقارنات املتعددة بين املجموعات يظهر أن أفضل 

املجموعات هي املجموعة التي تدرس بنمط توقيت استخدام املعامل 

 االفتراضية بعد الدرس.

، التي أشارت أن توقيت [21]وتتفق هذه النتيجة مع دراسة فرجون      

م املعتاد جدوى وجود استخدام التراسل الفوري )بعد/قبل( التعلي

التعليم املعتاد في البداية يليه التراسل الفوري، الذي أكد أن البدء في 

التعليم التقليدي بأسلوب املحاضرة يعد ضرورة، لهذا الجانب من 

 التعلم، حيث تفوقت املجموعة التي استخدمت هذه املعالجة. 

 من خليفة       
ً
، والشيخ [20]بينما تختلف هذه النتيجة مع دراسة كال

حيث كان لنمط توقيت استخدام  [17]، وسليم [16]، وهنداوي [30]

املعامل االفتراضية قبل الدرس كان له أثر قليل على املتعلمين ولم يكن 

 لصعوبة 
ً
هناك تفاعل من املتعلمين ُيذكر مع املحتوى التعليمي نظرا

 املفاهيم املجردة في مقرر الفيزياء.

خدام املعامل االفتراضية أثناء الدرس، فقد عمل أما نمط توقيت است   

على تشتيت ذهن املتعلم، من خالل إعطاء املفاهيم والحقائق، 

واستخدام املعمل االفتراض ي في نفس الوقت، مما سبب للمتعلمين 

 االرتباك وعدم التركيز.

وترجع نتيجة البحث إلى أن املتعلم َبناء معرفته الجديدة في املواقف      

ليمية على أساس معرفته األولية السابقة، وأن املتعلم بحاجة في التع

، ثم يستخدم 
ً
البداية ألن يتعرف على كل املفاهيم والحقائق العلمية نظريا

 للنظرية البنائية، حيث أن التعلم عملية نشطة، 
ً
املعمل االفتراض ي. وفقا

ناء معارفه وبيئة املعمل االفتراض ي تتيح التفاعل للمتعلم مما تساعده في ب

 وخبراته.

 توصيات. ال6

االستفادة من نتائج البحث في توظيف التوقيت املناسب في املعامل  -1

 االفتراضية بحيث يفضل التعامل مع املعامل االفتراضية بعد الدرس. 

االهتمام بتطوير برامج املحاكاة في املعامل االفتراضية بإضافة املؤثرات  -2

 أو التلميحات.

مستودع رقمي للتجارب املعملية قائم على تقنية املعامل إنشاء  -3

 االفتراضية.

تصميم معامل افتراضية تغطي كافة التجارب املعملية في منهج الفيزياء  -4

 تشمل جميع املراحل الدراسية في املرحلة الثانوية. 

: مقترحات البحث: 
ً
 رابعا

ة على تنمية دراسة أثر اختالف توقيت استخدام املعامل االفتراضي -1

 بعض نواتج التعلم األخرى.

دراسة متغيرات أخرى في املعامل االفتراضية كنمط اإلبحار والتجول أو  -2

 التلميحات.

إجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالية في مواد دراسية أخرى كاألحياء  -3

 والكيمياء في املرحلة الثانوية.

أنثى( -ة مثل الجنس )ذكرإجراء دراسة مستقبلية على متغيرات تصنيفي -4

والكشف عن التفاعل بين نوع الجنس وبين املعالجات املرتبطة بأنماط 

 توقيت استخدام املعامل االفتراضية.

 املراجع

 املراجع العربيةأ. 

(. فاعلية استخدام املنظمات 2014[ الزبيدي، محمد راجح علي. )1]

واالحتفاظ  املتقدمة القائمة على التعلم اإللكتروني في التحصيل

بالتعلم في الدراسات االجتماعية لدى طالب املرحلة املتوسطة، 

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الباحة، الباحة.

(. أثر اختالف توقيت 2012[ رضوان، عبد العزيز أكرم محمد. )2]

ومستوى التغذية الراجعة في التعليم االلكتروني على التحصيل 

في مادة الرياضيات لتالميذ الصف الرابع االبتدائي، واالحتفاظ 

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة طيبة، املدينة 

 املنورة.

(. فاعلية املعامل اإللكترونية 2011[ نور، عبد املنعم عابدين محمد. )3]

االفتراضية في إكساب مهارات أداء التجربة الفيزيائية لدى طالب 

 .138-109(، 5) 3الثانوية. مجلة كلية التربية، املرحلة 

(. املقررات اإللكترونية: تصميمها، 2009[ إسماعيل، الغريب زاهر. )4] 

 . القاهرة: عالم الكتب.1إنتاجها، نشرها، تطبيقها، تقويمها. ط

(. بيئات التعلم االفتراضية، 2011[ البغدادي، محمد رضا محمود. )5]

 .39-1، 11وم، مجلة كلية التربية بالفي
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(. أثر التفاعل بين نمط ممارسة 2015[ عبد الحميد، هويدا سعيد. )6]

أنشطة التعلم وأسلوب تنظيم املحتوى داخل املعمل االفتراض ي في 

تنمية التفكير البصري لدى طالب تكنولوجيا التعليم. مجلة 

 (.67دراسات عربية في التربية وعلم النفس، )

(. أثر استخدام املختبرات 2009ر الكلثمي. )[ الشهري، علي محمد ظاف7]

االفتراضية في إكساب مهارات التجارب املعملية في مقرر األحياء 

لطالب الصف الثالث الثانوي بمدينة جدة، رسالة دكتوراه غير 

 منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

اض ي في اكتساب (. أثر املختبر االفتر 2014[ الحواري، عمر علي. )8]

املفاهيم الهندسية ومهارات التفكير الناقد واملهارات العملية لدى 

طلبة الهندسة اإللكترونية في جامعة اليرموك. رسالة دكتوراه غير 

 منشورة، كلية التربية، جامعة اليرموك، إربد.

(. فعالية استخدام املعمل 2009[ عبد الفتاح، هدى عبد الحميد. )9]

تنمية املهارات العملية للكيمياء لطالب كليات التربية، االفتراض ي في 

 .175-129(، 1) 12مجلة التربية العملية، 

(. فاعلية املعمل االفتراض ي على 2008[ املحمدي، أمل رجا هللا فرج. )10]

تحصيل املستويات املختلفة لطالبات الصف الثاني ثانوي في مقرر 

لية التربية والعلوم الكيمياء. رسالة ماجستير غير منشورة، ك

 اإلنسانية، جامعة طيبة، املدينة املنورة. 

(. فاعلية استخدام املعمل 2013[ حسين، هاله إبراهيم محمد. )11]

االفتراض ي في تدريس العلوم على تصويب التصورات الخطأ لبعض 

املفاهيم العلمية وتنمية بعض عادات العقل لدى تالميذ الصف 

ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الثاني اإلعدادي. رسالة 

 جامعة سوهاج، مصر.

(. أثر نمط التغذية الراجعة في 2012[ خليفة، زينب وجاد، منى. )15]

املعمل االفتراض ي على تنمية مهارات استخدام بعض األجهزة 

التعليمية لطالب الدراسات العليا بكلية التربية جامعة عين شمس 

سات العربية في التربية وعلم النفس واتجاهاتهم نحوه، مجلة الدرا

ASEP ،3 (23) ،111-152. 

(. أثر التفاعل بين نمط وتوقيت 2014[ هنداوي، أسامة سعيد علي. )16]

ممارسة األنشطة في وحدة تعليمية إلكترونية حول إدراك األلغاز 

والخدع البصرية الرقمية على مهارات التمييز البصري ومستوى 

الميذ الصف الخامس االبتدائي. مجلة قراءة البصريات لدى ت

 . 62-1(، 53) 2الدراسات العربية في التربية وعلم النفس، 

(. العالقة بين نمط الجوالت 2014[ سليم، رانيا يوسف صدقه. )17]

االفتراضية وتوقيت دمجها باملواقف التعليمية في تنمية التحصيل 

مجلة كلية املعرفي لدى بعض طالبات جامعة امللك عبد العزيز، 

 .470-425(، 2) 175التربية بجامعة األزهر، 

(. أثر استخدام املنظمات 2002[ الحنفي، سهام حنفي محمد. )18]

املتقدمة على تحصيل طالب كلية اآلداب ملفاهيم علم االجتماع 

السياس ي واالحتفاظ بها وتنمية اتجاهاتهم نحو هذه املادة، مجلة 

 .172-145(، 77يس، )الدراسات في املناهج وطرق التدر 

(. أثر التفاعل بين نمط التوجيه 2016[ آدم، جاد هللا حامد جاد هللا. )19]

واألسلوب املعرفي في املعمل االفتراض ي على تنمية مهارات اإلنتاج 

الطباعي السيرجرافي لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم.  رسالة 

 ، القاهرة.ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر

(. أثر التفاعل بين توقيت تقديم 2016[ خليفة، زينب محمد حسن. )20]

التوجيه واألسلوب املعرفي في بيئة التعلم املعكوس على تنمية 

مهارات إنتاج املقررات اإللكترونية لدى أعضاء الهيئة التدريسية 

-67(، 77املعاونة. مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، )

138. 

(. توقيت استخدام التراسل الفوري في 2011[ فرجون، خالد محمد. )21]

التعلم املدمج وأثره على اتقان التحصيل واألداء. مجلة دراسات في 

 .230-196(، 169املناهج وطرق التدريس، )

(. أثر اختالف توقيت عرض 2012[ الرشيدي، عبدهللا عيد مساعيد. )22]

سوب متعددة الوسائط على التلميح البصري في برامج الحا

التحصيل الفوري واملرجأ للمفاهيم الرياضية لدى تالميذ الصف 

الرابع االبتدائي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة 

 طيبة، املدينة املنورة.

م(. فاعلية برنامج قائم على اختالف 2013[ خلف هللا، محمد جابر. )23]

جعة عبر الفيسبوك في إكساب مهارات توقيت تقديم التغذية الرا

استخدام املكتبات الرقمية والتفاعل االجتماعي االفتراض ي لدى 

 1أخصائي املكتبات واملعلومات. مجلة كلية التربية بجامعة األزهر، 

(155 ،)14- 

(. أثر التفاعل بين تصميم 2015[ إسماعيل، زينب محمد العربي. )24]

ة واألسلوب املعرفي لتنمية بقاء أثر توقيت تنفيذ الجوالت االفتراضي

التعلم ودافعية اإلنجاز لدى طالب تكنولوجيا التعليم. مجلة 

 . 70-15(، 210) 2الدراسات في املناهج وطرق التدريس، 

(. أثر اختالف توقيت 2012[ رضوان، عبد العزيز أكرم محمد. )25]

ل ومستوى التغذية الراجعة في التعليم االلكتروني على التحصي

واالحتفاظ في مادة الرياضيات لتالميذ الصف الرابع االبتدائي، 

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة طيبة، املدينة 

 املنورة.

(. أثر التفاعل بين توقيت تقديم 2014[ الشيخ، هاني محمد. )ابريل، 28]

روني الدعم التعليمي واألسلوب املعرفي للطالب في بيئة التعلم اإللكت

على التحصيل الدراس ي وكفاءة التعلم،  2.0القائمة على الويب 

ورقة مقدمة إلى املؤتمر العلمي الرابع عشر بعنوان: تكنولوجيا 

التعليم والتدريب اإللكتروني عن بعد وطموحات التحديث في 

 .معية املصرية لتكنولوجيا التعليمالوطن العربي، الج

م(. أثر التفاعل بين توقيت تقديم 2015[ عفيفي، محمد كمال. )29] 

املؤجلة( في بيئة التعلم اإللكتروني عن -التغذية الراجعة )الفورية

التأملي( في تحقيق بعض نواتج التعلم -بعد وأسلوب التعلم )النشط

لدى طالب الجامعة العربية املفتوحة. مجلة الجمعية املصرية 

 .166-81(، 2) 25يم، لتكنولوجيا التعل
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