
مدراس المرحلة الثانوية واتجاهات معلمي العلوم نحوها بقات استخدام المعامل االفتراضية عو م
 محافظة بيشة في 

. 

 / إيمان صابر عبد القادر العزب1الباحثة

 المقدمة واالحساس بالمشكلة:

خدم بشكل ومن أهم تطبيقاته التي ت ،االلكترونيإحدى ركائز التعلم تعد المعامل االفتراضية  
المعمل الحقيقي و بالمعامل،  اوثيق   االعلوم ارتباط   ترتبطخاص مناهج العلوم بفروعها المختلفة، حيث 

مكانيات إلجراء التجارب المعملية، ا كمكان وإفي جميع األحيان، وقد ال يكون متوافر   آمن اليس 
لمعامل التغلب على معوقات ا الذي يمكن من خالله لبديل المناسبولهذا أصبح المعمل االفتراضي ا

 الحقيقية.

 ،ترونيلكفي مجال تطبيق التعلم اإلالدراسات والبحوث السابقة األمر الذي أكدت عليه   
 ,Woodfield :منهاو  االفتراضي في تدريس العلوم بالمراحل التعليمية المختلفة التعلمواستخدام 

et  al (2004) ،Tracey.&Stuckey.(2007) ، Cengiz (2010) ، الحبيشي وسليمان
 (،0202)(، وأحمد 0200الرحيلي )(، و 0200وإبراهيم )(، 0200) والسعدي(، 0202)

، وكان من أهم (0202(، ومازن )0202راشد )و  (،0202ومنصور ) (،0202وعبدالسالم )
تطبيق برامج المعامل االفتراضية في مختبرات العلوم لها أهمية كبيرة في العملية إن توصياتها 
مختبرات و من فصول إلكترونية، وبرامج ؛ استخدام التقنيات الحديثة في التعليم وإنالتعليمية، 

 ؛تفاعليةفي العملية التعليمية ال كبيرةافتراضية حديثة مرتبطة بمحركات بحث عالمية؛ له أهمية 
 والمعلم من ملقن إلى موجه.  ،يتحول المتعلم من متلق إلى مستكشفحيث 

 ؛من خالل تجارب المحاكاة االفتراضية يتمكن المتعلم من تطوير قدراته ومهاراته اإلدراكيةو 
واستخدام العمليات المعرفية واإلدراكية في االستنتاج  ،إذ تسمح له بالمالحظة العلمية الدقيقة

  .((Alexiou,C.& et al, 2008, 76-81 بوتسجيل نتائج التجار 

(، والحبيشي 0222الشايع )كل من: منها دراسة والبحوث بعض الدراسات  نتائج وأكدت
على ضرورة استخدام التعليم ( 0202عبد السالم )و (، 0200الشهري )و (، 0202وحسين )

                                                           
 جامعة بيشة. –( أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس العلوم بكلية التربية  1



 ،ض األحيانفي بع العلوم من الواقع المخبري بما يحمله من تكاليف ومخاطر تعليملكتروني في اإل
 إلى الواقع االفتراضي وتنمية االتجاهات اإليجابية نحو استخدامه. 

همة وسيلة تعليمية م( إلى أن استخدام المعامل االفتراضية 7، 0201أشار الراضي )و  
للمميزات العديدة التي تقدمها هذه التقنية في مجال التعليم وتدريس  ا  خاصة في الدول المتقدمة نظر 

 المواد العلمية وإثراء الجوانب العملية.

ات مواصفات عالية في ( إلى أن المعامل االفتراضية ذ02، 0202) الحازمي توأوضح
ين المعلم بلتسهيل االتصال  ،وعرض وإجراء التجارب المعملية وتكرارها ،لية للتدريسالحاسبات اآل

      لتصبح بيئة تعاونية تفاعلية.وتهيئة بيئة التعلم  ،والمتعلم

يرها ثالدراسات التي تناولت تأ توافراالهتمام بالمعامل االفتراضية  مما أوضح وأكد علىو 
ية واالتجاه والمهارات العمل ألخرى كمهارات التفكيربعض المتغيرات او  ،تحصيل الطالب ىعل

(، 0221نوار )و (، 0221عبد الفتاح  )و (، 0201الراضي ) منها:و وغيرها من المتغيرات، 
 (،0202(، وأحمد )0202أحمد ) و  (،0202) ،آمالأحمدو  (،0202الجهوري وأخرون )و 

Elsabagh (2011) ، و ،(0200حجازي )و (، 0200السعدي )وSingh (2012) ، الحافظ و
بضرورة استخدام المعامل االفتراضية  والتي جميع ا أوصت( 0202مختار )و ، (0200)وأمين 

عوقات والتغلب على م ،لالتجاهات الحديثة في استخدام التكنولوجيا في تدريس العلوم نتيجة
 وتنمية االتجاهات اإليجابية نحوها.  ،لتعميم استخدامها ،استخدامها

 سبيل المثال: ىمنها عل االفتراضيةجارب للمعامل نماذج وت وثمة 
 .مختبر األحياء الدقيقة االفتراضي في جامعة تكساس األميركية -

 http://chemcollective.org/vlabs At: Available 

- McGraw-Hill Biology Virtual Laboratory exercises 
http://www.mhhe.com/biosci/genbio/virtual_labs_2K8 At: Available 

 مختبر الفيزياء االفتراضي التابع للمدرسة العربية اإللكترونية -
Available At: http://www.schoolarabia.net/maher/interface.html 

 . المركز القومي للتعليم اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات:  -
 http://ecenter.mans.edu.eg/doc/virtual_labs At: Available 

http://chemcollective.org/vlabs
http://www.mhhe.com/biosci/genbio/virtual_labs_2K8
http://www.schoolarabia.net/maher/interface.html
http://ecenter.mans.edu.eg/doc/virtual_labs.pdf


نامج البر عرض لمقرر األحياء ثالثي األبعاد في إدارة التربية والتعليم بمكة المكرمة اسم  -
Eureka.in 

https://www. MGD.VLab.com/ /At: Available  

 معامل االحياء االفتراضية -
    http://mansvu.mans.edu.eg/site/index.php?page=lab At: Available 

 اد الكيمائية في كلية عفتمعمال  كيميائيا  افتراضيا  للتقليل من استعمال المو 

http://www.alriyadh.com/article350156.htm1))At:  Available  

- Virtual Physics Laboratory 
http://www.phys.hawaii.edu/~teb/java/ntnujava) )At: Available  

 الجامعة االفتراضية التونسية -
 http://www.uvt.rnu.tn/uvt/ar/moteur.php P?))At: Available  

 أهمها:من  مجال المختبرات االفتراضية عالمية فيإقليمية و تجارب  وثمة

جامعة القدس المفتوحة  حيث أعدتالفرنسية،  0( التابع لجامعة ليل Semmlabsمشروع ) -
ورشة تدريبية حول تحويل التجارب العلمية في المختبرات إلى تجارب افتراضية فلسطين ب

شراف خبراء فرنسيين في هذا المجال. إباستخدام هذه التقنية، تحت 
(Tracey,A,2007:PP446-448) 
 Crocodileالمختبر االفتراضي المنتج من قبل شركة كروكودايل كليبز البريطانية ) -

Clips ،) إنتاج مختبرات افتراضية للكيمياء والفيزياء والرياضيات والتكنولوجيا، حيث تم
كثر من المدارس البريطانية، ومستخدمة في أ (%72) وهذه التقنية مستخدمة في أكثر من

  دولة حول العالم. (22)من 

clips.com/en/Arabic/)-http://www.crocodile )At: Available  

لتطوير التعليم الذي يسعى إلكساب المتعلمين بالمرحلة الثانوية  مشروع الملك عبدالله -
ة في مع التحديات العالمي مل المملكةابفاعلية في تعالمهارات المطلوبة لكي يسهموا في 

ه لتطوير مشروع الملك عبد الل –)موقع وزارة التربية والتعليم  استخدام المعامل االفتراضية.
 .(0202التعليم، 

https://www.facebook.com/MGD.VLab/
http://mansvu.mans.edu.eg/site/index.php?page=lab&task=ex&lang=ar&LabID=34&ExID=2
http://www.alriyadh.com/article350156.htm1)
http://www.phys.hawaii.edu/~teb/java/ntnujava%29/
http://www.uvt.rnu.tn/uvt/ar/moteur.php%20P?%29
http://www.crocodile-clips.com/en/Arabic/)


 0202( أن أول محاولة لتطبيق تلك التقنية في عام 020، 0202ذكرت دراسة الحازمي ) -
ه في  0207مدرسة، ثم تم تطبيقها عام  02ه في محافظة المهد بالمدينة المنورة على 

ا قوي ا للدراسة  الرياض، ثم تم تعميمها بمناطق مختلفة في أنحاء المملكة، فكان ذلك دافع 
  التطور التقني الهائل.  الحالية خاصة في ظل 

 مشكلة الدراسة: اإلحساس ب 
أحد بوحدة تعليمية في تدريس الباحثة مشكلة الدراسة حينما شرعت ب اإلحساستكون 

ن عبعض معلمي العلوم في المرحلة الثانوية  استقصاء، وتم الصف األول الثانوي ات العلوم بمقرر 
م مقررات العلوم، وعما لديهم من البرامج التي تقدفي تدريس لمعامل االفتراضية لمدى استخدامهم 

فوجدت انصراف العديد من معلمي العلوم عن استخدام المعامل  تطبيق المعمل االفتراضي،
هذا باإلضافة للتكلفة الباهظة لشراء البرامج  ،وأن هناك صعوبات في استخدامها ،االفتراضية

جد حيث يو بدأت فكرة البحث الحالي  ثمومن  ،الخاصة بها أو محاولة إعدادها من أجل التجريب
العديد من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام استخدام المعامل االفتراضية في تدريس العلوم، 

ات رغم من أن االتجاهبمما قد يؤثر على اتجاهات معلمي العلوم الستخدام المعامل االفتراضية، 
لمعامل ا التعلم اإللكتروني ومن تطبيقاته مالحديثة في تدريس العلوم تنادى بضرورة استخدا

 .االفتراضية
 (،0202) بركة(، 0202)أحمد  كما أوضحت نتائج الدراسات السابقة ومنها دراسة كل من:

التي ( 0200، البلطان )Doubleday(2011)، Pyatt & Smis (2012) (،0202رضا )
العديد من المعوقات التي تحول دون استخدام المعامل االفتراضية في توصلت إلى أن هناك 

لمعامل ستخدام اال معلمي العلوماستجابة في درجة كما أوضحت أن هناك اختالف ا تدريس العلوم، 
 بيشة. ةافظمح، مما دفع الباحثة للتعرف على تلك المعوقات واتجاهات المعلمين في االفتراضية

هذا وباإلضافة للمبررات السابقة لم توجد دراسة سابقة واحدة، وذلك في حدود اطالع 
الباحثة هدفت إلى التعرف على معوقات استخدام المعامل االفتراضية واتجاهات معلمي العلوم 

رغم تعميم تقنية استخدام المعامل االفتراضية في تدريس العلوم بمناطق بنحوها في محافظة بيشة، 
  .كة العربية السعوديةبالممل متعددة
  :مشكلة الدراسة 
التعرف على معوقات استخدام المعامل االفتراضية  الحاجة إلى تتحدد مشكلة الدراسة في 

 واتجاهات معلمي العلوم بمدارس المرحلة الثانوية بمحافظة بيشة نحوها.



 مشكلة الدراسة في السؤالين الرئيسين التاليين: وتم صياغة
 استخدام المعامل االفتراضية في تدريس العلوم بالمرحلة الثانوية بمحافظة بيشةما معوقات  -0

 ؟من وجهة نظر المعلمين المتخصصين
محافظة بيشة نحو استخدام المعامل في ما اتجاهات معلمي العلوم بالمرحلة الثانوية  -0

 االفتراضية؟
  أهمية البحث:أهداف و 

 تتضح أهداف وأهمية البحث فيما يلي:

 استخدام  ( نحوعلم األرض -األحياء -الفيزياء -الكيمياءعلى اتجاهات معلمي العلوم )تعرف ال
لة الثانوية وم في المرحعلى تطوير برامج إعداد معلم العل امل االفتراضية، قد يفيد القائمون المع

في تنمية االتجاهات اإليجابية نحو استخدام المعامل االفتراضية، حيث  والمشرفون التربويون 
 .جانبا  مهما  من جوانب العملية التعليمية يعد ذلك

 و ( نحعلم األرض – األحياء -الفيزياء -التعرف على اتجاهات معلمي العلوم ) الكيمياء
مستوى وزارة  لتربويين علىاستخدام المعامل االفتراضية، قد يفيد في توجيه أنظار المسئولين ا

التعليم واإلدارات في إقامة الدورات الالزمة للتعريف بالمعامل االفتراضية وتنمية االتجاهات 
 المناسبة نحوها.

  التعرف على معوقات استخدام المعامل االفتراضية المتعلقة بالبيئة الصفية والمدرسية، والمعلم
 ن و للمسؤو اخاصة بالمعامل االفتراضية. مما قد يفيد والمتعلم، ومقررات العلوم، والبرمجيات ال

القرار عن العملية التعليمية في التغلب على تلك المعوقات وتفعيل استخدام المعامل  وومتخذ
 االفتراضية في تدريس العلوم واالهتمام بالمهارات العملية في تدريس العلوم. 

 ل االفتراضية، يعد استجابة التعرف على اتجاهات معلمي العلوم نحو استخدام المعام
لالتجاهات الحديثة في تدريس العلوم التي تهتم باستخدام التعلم االلكتروني ومن تطبيقاتها 

 . المعامل االفتراضية
 :أدوات الدراسة 

 تضمنت أداوت الدراسة ما يلي:
 يشة.ب استبانة معوقات استخدام المعامل االفتراضية بمدارس المرحلة الثانوية بمحافظة -
 مقياس اتجاه معلمي العلوم بالمرحلة الثانوية نحو استخدام المعامل االفتراضية. -

 
 :حدود الدراسة 



 ه.0221/ 0221الفصل الدراسي األول للعام الدراسي الحدود الزمانية:  -
نات( ب -مجموعة من معلمي العلوم بالمرحلة الثانوية )بنينالحدود البشرية والمكانية:  -

علم األرض( داخل محافظة بيشة وبلغ  -األحياء -زياءالفي -تخصصات )الكيمياء
 ( معلما  ومعلمة. 002إجمالي عدد العينة )

 
 :مصطلحات الدراسة 

 : Virtual Labs المعامل االفتراضية -
( المعامل االفتراضية بأنها: بيئة تعليم وتعلم افتراضية 022، 0222زيتون )يعرف 

تستهدف العمل المخبري لدى المتعلمين، وتقع هذه البيئة على أحد المواقع في شبكة االنترنت 
ويضم الموقع عادة صفحة رئيسة ولها عدد من الروابط أو األيقونات ) األدوات( المرتبطة 

 جازها وتقويمها.بالنشطة المخبرية وإن
( بأنها وسط تفاعلي إلنشاء وإجراء تجارب عن طريق 002، 0221كما يعرفها طلبة )

المحاكاة، تختلف من تخصص آلخر، ووحدات تجريبية تتضمن بداخلها ملفات بيانات ووسائل 
 تستخدم تلك الوحدات إلجراء التجارب وتقييم أداء المجرب.  

سمي تطبيقات ما ي إحدى :اأنهعلى في الدراسة الحالية ا اجرائي   ةمل االفتراضياالمع عرفيو 
عامل م صطنعة أو خيالية بديلة عن ، والذي يعد بيئة تعليم م Virtual Realityبالواقـع االفتراضي

تجارب قوم فيها طالب المرحلة الثانوية بإجراء الوي، اوتحاكيهالعلوم التقليدية في المرحلة الثانوية 
 .ع توفير األمان وبأقل وقت وجهدالعلمية المختلفة، م

 :نحو استخدام المعامل االفتراضية االتجاه -

اس نحو محاور مقياستجابة معلم العلوم محصلة يعرف إجرائي ا في الدراسة الحالية بأنه: 
ة بالمرحلة الثانوية بمدارس محافظ في تدريس العلوم االتجاه نحو استخدام المعامل االفتراضية

 .بيشة

 النظري: االطار 
 مفهوم المعمل االفتراضي: -

اكاة الحياة لمحالتي تستخدم المعامل االفتراضية أحد تطبيقات التعلم االلكتروني  تعد
أنه ب(  022، 0222)  المعملية الطبيعية، وتعددت تعريفات المعمل االفتراضي حيث عرفه زيتون 



وتقع هذه البيئة  لدى المتعلمين ي المخبر تعليم وتعلم افتراضية تستهدف تنمية المهارات العمل بيئة 
من  ولها عدد ،على أحد المواقع في شبكة االنترنت ويحتوى هذا الموقع عادة صفحة رئيسية

 الروابط أو األيقونات المتعلقة باألنشطة المخبرية وإنجازاتها وتقويمها.
دام طريق استخ عنلكترونية يتم فيها العمل إنها معامل إ( 02، 0200) حجازي ها تكما عرف   

لب محاكاة بحيث يستطيع الطا ،نترنت أو برامج الحاسب األلى المنتجة سابق امواقع على شبكة اإل
كاليف وبأقل جهد وت ،التجارب العلمية وتطبيقها كما هي في أرض الواقع دون التعرض ألخطار

 ممكنة.
 زم توافرتستلولكنها  ،محاكاة للواقع المخبري  تعدلمعامل االفتراضية مما سبق أن ا اتضح 

وفرة على ، أو المواقع المتوببعض أدوات التعلم االلكتروني كالبرامج المعدة مسبق ا وأجهزة الحاس
 شبكة االنترنت التي تقدمها. 

 :أنواع المعامل االفتراضية 
)رضـــــــا،  تم تصــــــنيف المعامل االفتراضــــــية حســــــب تحقيق الهدف من اســــــتخدمها إلى:  

0202 ،01) 
عرض النماذج والتجارب وعلى المتعلمين وتهتم بالمعامل االفتراضـــــــــية التوضـــــــــيحية:  -0

محــاكــاتهــا واتبــاع الخطوات التي يشــــــــــــــير إليهــا العرض ويكون محــدد بمجموعــة من 
 الحقائق التي وضعها المبرمج.

المعامل االفتراضية االستقصائية: ويتم فيها تقديم خلفية للمتعلمين بسيطة عن  -0
 ،اءأو مشكلة تدعوهم إلى البحث واالستقص ،ه مع إثارة التساؤالت حولهاكتشافالمطلوب 

 من خالل فرض الفروض وتجريبها والوصول لنتائج.
 

 االفتراضية مميزات المعامل: 
استخدامها في أي زمان ومكان وبأقل تكلفة وأدنى جهد، كما تتيح  إمكانية مميزاتال ومن هذه

تجنب الخطورة، و العبد عن ومنها عامل  ،تجاوز العقبات التي تحول دون تنفيذ التجارب للطالب
 (02، 0221عدم توافر األدوات والخامات.)الفارسية، 

المركز القومي و  (7، 0201الراضي )( و 220، 0200الحافظ وأمين ) :كل من أوضحوقد 
مميزات استخدام المعامل االفتراضية ( 72، 0202ورضا )  ،(20، 0202للتعليم اإللكتروني )

 يلي: مافي

 ض النقص في اإلمكانات المعملية الحقيقية لعدم توفر التمويل الكافي.يتعو   -



خطورتها  بسبب ،إمكانية إجراء التجارب المعملية التي يصعب تنفيذها في المعامل الحقيقية  -
 .البيولوجيا الحيوية أو غيرها المتعلم مثل تجارب الطاقة النووية أو الكيمياء أو على

يمكن عرضها من خالل التجارب  التي ال ،إمكانية العرض المرئي للبيانات والظواهر  -
 الحقيقية.

يقه من حقوهذا يصعب ت ،إمكانية تغطية كل أفكار المقرر الدراسي بتجارب عملية تفاعلية -
 نتيجة لمحدودية اإلمكانات والمكان والوقت المتاح للعملي. ،خالل المعمل الحقيقي

 .أي مكان فيإتاحة التجارب المعملية للمتعلمين في كل األوقات و   -
ون االستيعاب وفي الوقت المناسب له ود علىة طبقا لقدرة المتعلم بإجراء التجر تكرار إمكانية  -

 وجود رقيب بشري.

من خالل لوحات  ،ةبمخرجات التجر  علىسهولة تجريب المعامالت المختلفة ودراسة أثرها   -
 تحكم افتراضية.

 المرونة في إجراء التجارب.  -
 . حماية المتعلم من مخاطر التدريب العملي في بداية مراحل التعلم.1

ويساهم  ،هاويقلل من كلفتالشراكة في بناء وتطوير المعامل االفتراضية يدعم العملية التعليمية  -
 والمساهمة في استخدام األجهزة باهظة التكلفة.. ،في التعاون وتبادل األفكار

 أماكن تواجد المعامل البحثية. إلىتحسين أداء الباحثين نتيجة لتوفير وقت االنتقال   -

 تقديم التغذية الراجعة الفورية للمتعلمين.  -

 عرفة العلمية وحل المشكالت.المتعلمين في استقصاء الم مساعدة  -

تضــــــح مما ســــــبق أن هناك مميزات عديدة للمعامل االفتراضــــــية تحثنا على اســــــتخدامها وا  
كبديل مناســـب للمعامل التقليدية، ويعد هذا أيض  مبررا  للدراســـة الحالية حيث أنه يمكن من خالل 

ن أهداف الدراســــــــــة التعرف على أهم معوقات اســــــــــتخدام المعامل االفتراضــــــــــية والذي يعد هدف م
 الحالية، محاولة تجنبها ومن ثم استخدامها لالستفادة من مميزاتها في تدريس العلوم.

  لمعامل االفتراضيةامكونات: 
المكونات الرئيسية للمعامل  (20 -01، 0222والبياتي ) (022 -022، 0222زيتون ) حدد

 ما يلي:في االفتراضية



 األجهزة والمعدات المعملية:   -1

ربط أجهزة متخصصة تقوم باستالم البيانات واألوامر الخاصة بتغيير األجهزة ينبغي 
 رسلتوإعطاء إشارات التحكم الالزمة، وكذلك تغيير قيم المدخالت حسب متطلبات التجربة، كما 

األجهزة البيانات الخاصة بنتائج التجربة، وقد تتوافر كاميرات في المعامل تساعد على اإللمام 
 األجهزة وكيفية عملها حسب المعطيات المدخلة.بنوعية 

 أجهزة الحاسب اآللي:   -2

إلجراء التجربة جهاز حاسب شخصي متصل بالشبكة المحلية أو اإلنترنت ليستطيع  يتطلب
 العمل مباشرة في المعمل.

 شبكة االتصاالت واألجهزة الخاصة بها: -3

بط جميع فيجب أن تر ، إجراء التجارب عن بعد ربط جميع المستفيدين مع المختبر يتطلب
 ، وأن يتوفر للمستفيد قناة اتصال ذاتآمنةاألجهزة مع شبكة الحاسوب وأن تكون خطوط االتصال 

عن طريق الشبكة المحلية أو العالمية حتى يستطيع  ،جودة عالية تمكنه من التواصل مع المعمل
 التجارب المطلوبة.القيام بجميع 

 البرامج الخاصة بالمعمل االفتراضي:  -4

جربة، والثاني التافر احتياجات وتنقسم إلى نوعين النوع األول خاص بتعلــم أداء التجارب وتو 
 استخدامها. ودليليتضمن برامج المحاكاة والمصممة من قبل المتخصصين في المجال 

 برامج المشاركة واإلدارة: -5

تتعلق بكيفية إدارة المعمل والعاملين في أداء التجارب من تالميذ وباحثين، حيث تقوم هذه 
 في البرنامج المختبري وتحديد أنواع حقوق الوصـول الواجب توافرها لكل المتعلمينالبرامج بتسجيل 

 مستخدم بالمعمل في التجارب المختلفة.

 االفتراضية المعامل المعوقات استخدام:  
-022،0222)زيتون  (،0222والموسى ) ،Carnevale (2003- 2) من:  أوضح كل

أن من أهم هذه  Jara, et  al (2011, 32) ،(0200والزهراني )(، 0221لمحيسن ) ،(022
 :ما يليالمعوقات 



تتطلب أجهزة حاسب آلي ومعدات ذات مواصفات خاصة وذلك لتمثيل الظواهر المعقدة بشكل   -
 واضح.

وإنتاجها إلى فريق عمل متخصص من المبرمجين والمعلمين وخبراء المناهج  يحتاج تصميمها  -
 وخبراء المادة الدراسية وعلماء النفس.

 ندرة المعامل االفتراضية التي تعتمد على اللغة العربية في التعامل معها.  -

 نقص التفاعل الحقيقي مع األجهزة واألدوات والمواد والمعلم والزمالء.  -

 المتعلمين بكيفية استخدام تقنيات المعامل االفتراضية.تدني وعى  -
 مضاهاة المعمل االفتراضي للمعمل الحقيقي. صعوبة -
 لكتروني.تدني الخبرات والمهارات الفنية للقائمين على التعلم اإل -
 .لكترونيضعف مهارات المتعلمين في استخدام الحاسب اآللي وتقنيات التعلم اإل -
 روني.لكتوالحوافز التي تشجع المتعلمين على استخدام التعلم اإلاألنظمة عدم توافر  -
 لكتروني أنهـــــا أقـــــل من التعلمإلى تطبيقـــــات التعلم اإل ومتخـــــذي القرار أفراد المجتمعكثير من  نظرة -

 النظامي. 
 

مما سبق يتضح أن هناك العديد من المعوقات أمام استخدام المعامل االفتراضية 
الخبرات  ، وقلةالحقيقيـة، وأهمهـا توافر البرمجيـات واإلمكاناتكبـديـل الكتروني للمعـامـل 

أن هنـــاك بعض المعوقـــات التي تحول دون  اتضــــــــــــــحالفنيـــة، وبـــالنظر للبيئـــة العربيـــة 
 :ما يلي استخدام المعامل االفتراضية من أهمها

 ضعف الخدمات في المدارس.و نترنت عدم توافر اإل -
بطة ببعض التخصـــــصـــــات في العلوم كاألحياء ندرة البرامج المتوفرة في المدارس والمرت -

 وعلوم األرض.
 ام الحاسب اآللي.دعدم وجود الكفايات المهنية لدى المعلمين والمتعلمين الستخ -

 

 :االتجاه نحو استخدام المعامل االفتراضية 



تم تناول االتجاهات في العديد من البحوث والدراسات من حيث المفهوم واألهمية 
متغير ال يمكن تغافله في العملية التعليمية  شــــــــــك فيه أن االتجاه الوطرق القياس، ومما 

 بشكل عامة وفي مجال تدريس العلوم بشكل خاص.
 فإن التعرف على لذاتعـد االتجاهات من أحد األبعاد المهمة المؤثرة في ســــــــــــــلوك الفرد، و  

ي ا، من ضـــرور  اتجاهات المعلمين بالمرحلة الثانوية نحو اســـتخدام المعامل االفتراضـــية أمر ا
 أجل تعزيز االتجاهات اإليجابية نحوها.

" ( أن االتجاه 027، 0111عددت تعريفات االتجاه أشـــــــــــــهرها تعريف نشـــــــــــــوان )وت   
موقف انفعالي يتصـــف بالقبول والرفض لاشـــياء أو الموضـــوعات أو القضـــايا واالتجاه ال 

وعات كافية عن الموضـــــــيتكون لدى الفرد بناء  على مروره بالخبرة والتي تتضـــــــمن معرفة 
 ذات العالقة".

( إلى أهمية االتجاهات لافراد بوجه عام في تحقيق أهداف 22، 0200وتشـــــــــير ثقة )    
األفراد، وبناء الخطط وتنظيم خبراتهم، وتوجيه الســـــلوك االجتماعي لديهم، كما أنها تيســـــر 

 لافراد اتخاذ القرارات وتبني القيم والعادات المجتمعية.
يث إن ح ؛التجاه نحو المعامل االفتراضــــــــــــية من المتغيرات التي ينبغي قياســــــــــــهااويعد    

ضـــونها يرف ن أوو قد يقبل عليها المتعلم الوســـائل الحديثة التي تعد منالمعامل االفتراضـــية 
ا حيث تحتاج لمتطلبات عدة الستخدامها بدال  من و ن فقط بل المعلمو وليس المتعلم ن أيضـ 

كان من الضــــــــــــــروري التعرف على اتجاهات المعلمين نحو هذه ن من، لذا المعمل الحقيقي
 .التقنية، وهو هدف الدراسة الحالية

دام نحو اســـتخ إيجابية اتجاهات وجودإلى  والبحوث الدراســـاتالعديد من نتائج  وأوضـــحت  
الشــــــــــــــايع : دراســــــــــــــة كل منمنها لدى عينات مختلفة من المتعلمين المعامل االفتراضــــــــــــــية 

  .Paytt & Smis (2012) (،0200ثقة )(، 0200السعدي )(، 0202ركة ) (، ب0222)

 :إجراءات الدراسة 
 يلي: لإلجابة عن تساؤالت الدراسة الحالية تم تحديد ما

تحقيق والذي يتفق و  اتبعت الدراســــة الحالية المنهج الوصــــفي التحليلي منهج الدراسةةةة: -
، والتي تهدف إلى رصــــــــــــد معوقات اســــــــــــتخدام المعامل االفتراضــــــــــــية أهداف الدراســــــــــــة

وتكراراتها، ونسـبتها المئوية، ومن ثم التعرف على أهم هذه المعوقات وتقديم التوصيات 



المناســـبة، كما تم اســـتخدام هذا المنهج لرصـــد اتجاهات معلمي العلوم بالمرحلة الثانوية 
 .يهاوالتعرف عل نحو استخدام المعامل االفتراضية

: تم اختيار مجموعة من معلمي العلوم بالمرحلة الثانوية تخصصات 0مجموعة الدراسة -
وتم االقتصــــــــــــــار على  ،( بمحافظة بيشــــــــــــــةعلم األرض -األحياء -الفيزياء -)الكيمياء

المدراس التي بداخل مدينة بيشة لبعد المسافات وصعوبة تواصل الباحثة معها، ويمكن 
علوم لل ا ومعلمة( معلم  020من )مجموعة الدراســـــة ة الدراســـــة وتألفت توضـــــيح مجموع

لعدم إكمال االســـــــــتجابات، فأصـــــــــبح العدد  ا  ( معلم00بالمرحلة الثانوية، تم اســـــــــتبعاد )
 ( معلما  ومعلم ة.002لمجموعة الدراسة ) يالفعل

 
 ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة قامت الباحثة باإلجراءات التالية:

"مــا معوقــات اســــــــــــــتخــدام المعــامــل  الــذي ينص علىو ابــة عن الســــــــــــــؤال األول : اإلجــأوال
االفتراضـــــــــــــية في العلوم بالمرحلة الثانوية بمحافظة بيشـــــــــــــة؟"، اتبعت الباحثة اإلجراءات 

  التالية:
المقابالت الشـــــــــخصـــــــــية مع مجموعة من معلمات العلوم بالمرحلة الثانوية في محافظة  -

  .عند استخدام المعامل االفتراضية تواجههن رف على أهم المعوقات التيللتع بيشة
إعداد اســـــــــــتبانة معوقات اســـــــــــتخدام المعامل االفتراضـــــــــــية لدى معلمي العلوم بالمرحلة  -

 الثانوية، وذلك باتباع اإلجراءات التالية:
  الدراسة الحالية.بأهداف مراجعة األدبيات السابقة التي ترتبط 
 التعرف على أهم المعوقات التي تحول دون استخدام  :تحديد الهدف من االستبانة

المعامل االفتراضــــــــــــــية في تدريس العلوم بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين 
 بمحافظة بيشة.

  مســـــة إلى خاالســـــتبانة في صـــــورتها األولية  تقســـــيم مفردات االســـــتبانة: تمإعداد
( 1وتتكون من ) الصـــــــــــفيةمحاور رئيســـــــــــة وهي المعوقات التي تتعلق بكل من: البيئة 

( مفردة 1وتتكون من ) الطــالــب فرعيــة،( مفردة 02وتتكون من ) ، المعلممفردة فرعيــة
 برمجيــات شــــــــــــــركــة كروكودايــل فرعيــة،( مفردة 1وتتكون من ) مقررات العلومو  فرعيـة،

                                                           
 أدوات الدراسة.( خطابات الموافقة من الجامعة وإدارة التعليم على تطبيق 1( ملحق ) 2



يتم ( مفردة، 22وبلغ العــــــدد اإلجمــــــالي للمفردات )، ( مفردة فرعيــــــة1وتتكون من )
 .غير موافق( –غير متأكد  -)موافق التالية: البدائلب منهااالستجابة عن كل 

   عرض االســـتبانة في صـــورتها األولية على مجموعة من المحكمين إلبداء الرأي
 ،من حيث صـــحتها وصـــياغتها وســـالمتها اللغوية المحاور الرئيســـة وبنودها الفرعية،في 

 بالمحور الرئيسي. يفرع بندومدى ارتباط كل 
 تعديل الصــــورة األولية في ضــــوء آراء المحكمين  تم: 2لالســــتبانة لصــــورة النهائيةا

البيئة الصـــــفية ثل : المحور األول يموزعة على النحو التاليوتكون من خمســـــة محاور م
فرعية،  بنود( 1تكون من )و المعلم المحور الثاني يتمثل في فرعية،  بنود( 1وتكون من )

مقررات والمحور الرابع فرعية،  بنود( 7تكون من )و الطالب والمحور الثـالـث الـذي يمثل 
، بنود فرعيـــــة (7) وتكون من، والمحور الخـــــامس فرعيـــــة بنود( 7العلوم وتكون من )

 الصورة النهائية لالستبانة.( 0ملحق )ويوضح 
 عرضــها : تم حســاب صــدق االســتبانة من خالل 2حســاب صــدق وثبات االســتبانة

 جل قياســـه، بينما تمتمثل لما وضـــعت من أعلى عدد من المحكمين والتأكد أن مفرداتها 
 ا ومعلمة  ( معلم  02حساب الثبات بطريقة الفا كرونباخ من خالل تطبيق االستبانة على )

( وهي 2811من معلمي العلوم بمحافظة بيشــــــة وبلغت قمة معامل الفا لالســـــــتبانة ككل )
 قيمة عالية للثبات.

دية، تم توزيع أداة الدراســــة من خالل مدير الدراســــة: نظر ا لطبيعة البيئة الســــعو تطبيق أداة  -
وخاصـــــــــــة لدى المعلمين، وتم تطبيق أداة  2إدارة التعليم بمحافظة بيشــــــــــة عبر موقع إنجاز

الدراســــة على المعلمات ســــواء من خالل موقع إنجاز بنفس الطريقة، أو بصــــفة شــــخصــــية 
ب إدارة ل مندو للمدارس القريبة بالمحافظة، وتم تجميع االســـــــــــــتبانات بعد التطبيق من خال

 التعليم.     
 تم عرضها الحق ا.التوصل للنتائج، والتي  -

: اإلجابة عن الســـــــــــؤال األول الذي ينص على " ما اتجاهات معلمي العلوم بالمرحلة الثانوية ثانًيا
في محتفظة بيشـــة نحو اســـتخدام المعامل االفتراضـــية؟"، ولإلجابة عن هذا الســـؤال اتبعت الباحثة 

 اإلجراءات التالية: 

                                                           
 الصورة النهائية الستبانة معوقات استخدام المعامل االفتراضية لدى معلمي العلوم بالمرحلة الثانوية. 2( ملحق  3
 الجداول اإلحصائية للدراسة الحالية. 4( ملحق  4
 المؤسسات.إلنجاز المهام واألعمال المطلوبة بين وني للهيئات والمؤسسات الحكومية ( هو موقع الكتر 5



امـــل معلمي العلوم بـــالمرحلـــة الثـــانويـــة نحو اســــــــــــــتخـــدام المعـــ مقيـــاس اتجـــاهـــات إعـــداد -
 وذلك باتباع اإلجراءات التالية: االفتراضية،

  الدراسة الحالية. بأهدافمراجعة األدبيات السابقة التي ترتبط 
  ـــد الهـــدف من ـــاستحـــدي ـــة اتجـــاهـــات معلمي العلوم التعرف على : المقي ـــالمرحل ب

 بمحافظة بيشة نحو استخدام المعامل االفتراضية.الثانوية 
 من  تكون و ، في صـــــورته األولية المقياس: تم إعداد االتجاه مقياس إعداد مفردات

  .بدا(أ -أحيانا–تم اإلجابة عنها من خالل البدائل )دائما ، ( مفردة إيجابية وسلبية22)
   األولية على مجموعة من المحكمين إلبداء الرأي  المقياس في صـــــــــــــورتهعرض

 ردةاط كل مففي المفردات من حيث صـــــحتها وصـــــياغتها وســـــالمتها اللغوية، ومدى ارتب
 .بالهدف من المقياس

   رة األولية في ضـــوء وذلك بعد تعديل الصـــو  :2للمقياسالتوصـــل للصـــورة النهائية
  .(2ملحق ) ذلك من خالل مفردة، ويتضح( 22)من  وتكون  آراء المحكمين،

  من خالل عرضــــه  المقياس: تم حســــاب صــــدق 7المقياسحســــاب صــــدق وثبات
كرو فا لأتم حســــاب الثبات بطريقة و ، ضــــوء آرائهم لتعديل فيالمحكمين وا عدد من على

من معلمي العلوم بمحــافظــة  ا ومعلمــة  ( معلمــ  02على ) المقيــاسمن خالل تطبيق  خنبــا
 ( وهي قيمة عالية للثبات.2810ككل ) للمقياسوبلغت قمة معامل الفا  ،بيشة

دير الدراســــة من خالل متطبيق أداة الدراســــة: نظر ا لطبيعة البيئة الســــعودية، تم توزيع أداة  -
إدارة التعليم بمحافظة بيشـــــــــــــة عبر موقع إنجاز وخاصـــــــــــــة لدى المعلمين، وتم تطبيق أداة 
الدراســــة على المعلمات ســــواء من خالل موقع إنجاز بنفس الطريقة، أو بصــــفة شــــخصــــية 
للمدارس القريبة بالمحافظة، وتم تجميع االســـــــــــــتبانات بعد التطبيق من خالل مندوب إدارة 

 .وعرضها وتفسيرهالتوصل للنتائج، يم، ثم االتعل

 نتائج الدراسة:

والذي ينص على " ما معوقات اســــــــــــتخدام المعامل  :النتائج المتعلقة بالســــــــــــؤال األولأوال : 
تائج من عرض الن وتماالفتراضــــــــــية في تدريس العلوم بالمرحلة الثانوية بمحافظة بيشــــــــــة؟، 

 خالل الجدول التالي:

                                                           
 الصورة النهائية لمقياس االتجاه نحو استخدام المعامل االفتراضية لدى معلمي العلوم بالمرحلة الثانوية. 3( ملحق  6
 الجداول اإلحصائية للدراسة الحالية. 4( ملحق  7



كلية للدرجة ال( المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية 0جدول )
 معوقات استخدام المعامل االفتراضية ستبانةال

الةةةنسةةةةةةةةةةةبةةةةةة  المتوسط المحور م
 المئوية

 االنحراف المعياري 

 28200 7282 0877 البيئة الصفية 0
 28211 7281 0812 المعلم 0
 20227 7182 20027 ينالمتعلم 2
 20212 7201 08120 مقررات العلوم 2
 28212 7287 08122 البرمجيات 2

 28272 7287 08122 الدرجة الكلية للمعوقات
 

أن هناك اختالفات بســــيطة بين متوســــطات الدرجات الكلية  1ضــــح من الجدول الســــابقات
لســـابق ا ، وبالنظر للجدولعلى اســـتبانة معوقات اســـتخدام المعامل االفتراضـــية ،الدراســـة لمجموعة

ســـتلزم االهتمام ( مما ا20027حيث بلغ ) ،نجد أن محور المتعلم قد حظي على أعلى المتوســـطات
 وتزويدهم باســـــــــــــتمرار بالمهارات الالزمة للتعامل مع ،وتعريفهم بالمعامل االفتراضـــــــــــــيةبالمتعلمين 

اســــــــــــتخدام  يللوصــــــــــــول إلى حد الكفاءة ف ،ةيمن خالل الدورات التدريبالتقنيات التعليمية الحديثة 
، يليها في المعوقات البرامج التي تشــغل المعامل حتى وإن كان عددهم قليال   ،المعامل االفتراضــية

، ويليها في الدرجة الثالثة (00122هذا المحور )األداء األعلى على حيث بلغ متوسط  ؛االفتراضية
ثم محور المعلم الذي ،  (00120مقررات العلوم والتي بلغ متوســــــــــــطها )أو في نفس المرتبة تقريبا 

(، وأخيرا محور البيئة الصـــفية وهو أقل متوســـط في معوقات اســـتخدام 0812حظى على متوســط )
 (.0877المعامل االفتراضية وبلغ )

من حيث المعوقات المتعلقة باســــــــــتخدام ويمكن تفســــــــــير النتائج المتعلقة بالســــــــــؤال األول 
د تقارب شـــديد بين متوســـطات المحاور و وجوالذي اتضـــح من خالل النتائج المعامل االفتراضـــية، 

تقارب بين المتوســــــط الكلي  ، كما اتضــــــح وجودالخمســــــة لمعوقات اســــــتخدام المعامل االفتراضــــــية
، وقد يرجع ذلك إلى أن تلك المحاور جميعها على كل محور على حدة متوسطللمحاور الخمسة و 

 انوي.التعليم الثاضية بمدارس درجة من األهمية المتقاربة في تيسير استخدام المعامل االفتر 

                                                           
 المعوقات بمفرده الجداول اإلحصائية التي توضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل معوق من 4( ملحق  8



كمـــا هو على أعلى المتوســــــــــــــطـــات في درجـــة المعوقـــات  حظيفكون محور المتعلم     
 يكون نتيجة إلى عدم تدريبه التدريب الكافي على اســـتخدامقد  (2( ملحق )0-2موضـــح بجدول )
وقد ، هااســـتخدامكون لديه اتجاهات ســـلبية نحو ، وربما قد يالمعامل االفتراضـــية الحاســـب اآللي و

ي من بعض المدارس تعانأثر في ذلك حيث توجد تناســــق كثافة الطالب في الفصــــول  يكون لعدم
عدم وعي نتيجة ل قد يكون و ، ما يعيق اســتخدام المعامل االفتراضــيةبكثافة نوعية في عدد الطالب 

 البرمجيــات وجـاءت، و المتعلم بـأهميـة ومميزات المعـامــل االفتراضــــــــــــــيـة مقــارنـة بــالمعـامـل العــاديـة
المتعلقة بتشـغيل المعامل كبرمجيات شـركة كروكودايل االفتراضية في المرتبة الثانية نظرا  لتكلفتها 

والتي ال تسـمح لجميع المؤسـسات التعليمية بشرائها أو حتى توفير الفنيين الذين يقومون  ،الباهظة
كما أن وجود  سك البرامج بالمدار توفير اإلمكانات المادية والبشرية لتفعيل تلبتشـغيلها مما يستلزم 

دراســــية المقررات ال وحظيت، حماية لتلك البرمجيات ال يتيح الفرصـــة ألكثر من معلم الســــتخدامها
معوقات اســــــــتخدام المعامل االفتراضــــــــية وقد يرجع ذلك إلى أن  اســــــــتبانة الترتيب الثالث فيعلى 

وى وكثـــافـــة المحتالجوانـــب العمليـــة مقررات العلوم الحـــاليـــة تركز على النواحي النظريـــة أكثر من 
فر الروابط كما أنه ال تتوا ،ال يمكن تغطيتها باســـتخدام المعامل االفتراضـــيةالتي العلمي للمقررات 

 الخاصة بالمعامل االفتراضية بمحتوى المقررات.

م قدرة المعلمين في اســــــــــــتخدا تدني ويرجع ذلك إلىمحور المعلم في المرتبة الرابعة  وجاء
، أو نتيجة عدم وجود الحوافز المادية التي تشـــــجعهم على اســـــتخدام المعامل واالنترنتوب الحاســـــ

 ىعل يؤثر قدمما  ،لديهم الدافعية الســـتخدامها يوجد القليل من المعلمين ليسوكذلك  االفتراضـــية،
بينما معظمهم كانت لديه الدافعية الســـــــــــتخدامها والذي اتضـــــــــــح من نتائج البند  نحوها، ماتجاهاته

 عي الخاص بها.الفر 

الفني  دعممتخصــصــين للتتمركز المعوقات الخاصــة بالبيئة الصــفية في عدم توافر بينما  
 ببرامج المعامل االفتراضـــــــــــــية نظرا للتكلفة ط أجهزة الحاســـــــــــــوب، وعدم ربللمعامل داخل المدارس

 .الباهظة

 وبتحليل المعوقات السابقة نجد أنها تتلخص في التالي:

االتصـــــــــــــــال بــاإلنترنــت في بعض المــدارس، ممــا ال يتيح الفرصـــــــــــــــة عــدم توافر خــدمــة  -
 لالستفادة من المعامل االفتراضية بشكل جيد.



عدم وجود البرمجيات الخاصـــــــة ببعض مقررات العلوم بالمرحلة الثانوية كاألحياء وعلم  -
 األرض بالمدارس في الوقت الحالي.

 عامل االفتراضي.عدم وجود حوافز مادية لتشجيع المعلمين على استخدام الم -

، (0200وحجازي )(، 0202وتتفق نتـائج المحور األول مع نتـائج دراســــــــــــــات الحازمي )  
امل االفتراضــــــــــية في تدريس والتي توصــــــــــلت إلى وجود العديد من معوقات اســــــــــتخدام المع

 العلوم.

 حواتجاهات معلمي العلوم نوالذي ينص على " ما  الثانيثانيا : النتائج المتعلقة بالســـــــــــــؤال 
اســــتخدام المعامل االفتراضــــية في تدريس العلوم بالمرحلة الثانوية بمحافظة بيشــــة؟، ويمكن 

 عرض النتائج من خالل الجدول التالي:

المعياري للدرجة الكلية  ة المئوية واالنحراف والنسب يالحساب( المتوسط 0جدول )
 استخدام المعامل االفتراضية لمقياس االتجاه نحو

مقيةةةةاس االتجةةةةاه 
اسةةةةةةةةةتخةةةدام  نحو

الةةةةةةةمةةةةةةةعةةةةةةةامةةةةةةةل 
 االفتراضية ككل

النسبة  المتوسط
 المئوية

 االنحراف المعياري 

0817 7081 28221 

 

يتضـــــح من الجدول الســـــابق ارتفاع النســـــبة المئوية لقيمة متوســـــط درجات مقياس االتجاه 
رغم وجود المعوقات الســابق ذكرها في الســؤال األول، كما أوضــحت النتائج ب( 0817والتي بلغت )

رغبة في الحضــــــــــور اشــــــــــتملت على المعظم العبارات اإليجابية ( أن 2كما هو موضــــــــــح بملحق )
لى وأنها ذات أهمية في تدريس العلوم وتقوم ع ،الدورات التدريبية للتعريف بالمعامل االفتراضــــــــــــــية

 ية التي حظيت على متوســـــــطات عالية التيتبســــــيط المعلومات، بينما كانت أكثر العبارات الســــــلب
 .فيها مضيعة للوقتأن على أن البرامج االفتراضية تقلل من االعتماد على المعلم و تتضمن 

ة نحو اســــــــتخدام المعامل االفتراضــــــــي اإيجابي   اأن هناك اتجاه   هذه النتيجةويمكن تفســــــــير 
ة ، وقـد يرجع ذلـك إلى رغبة معلمي العلوم بالمرحلة الثانويوالتـأكيـد على أهميتهـا في تـدريس العلوم

م التقنيات الحديثة في التعليم والتدريس، وخاصـــة أن المعامل االفتراضـــية تيســـر إجراء في اســـتخدا
، كما أن انتشــــــار التكنولوجيا الحديثة على مســــــتوى المملكة العربية الســــــعودية العديد من التجارب



 ميزيد من انصـراف معلمي العلوم نحو الطرق والوسائل التقليدية في تعليم العلوم، وينمى اتجاهاته
اإليجابية  نحو المعامل االفتراضــية، وهذا يوضــح ويحل التناقض بين نتائج الســؤال األول والثاني 

" وجود اتجاهات إيجابية نحو استخدام المعامل االفتراضية في  الذي يتلخص في للدراسة الحالية
عامل لمتدريس العلوم بالمرحلة الثانوية ووجود العديد من المعوقات التي تحول دون اسةةةتخدام ا

 ويمكن توضيح ذلك من خالل النقاط التالية: االفتراضية في التدريس"

األول والذي اتضـــح من خاللها أن المعلم يحتل المرتبة الرابعة تم عرض نتائج الســـؤال  -
في اســــــتبانة معوقات اســــــتخدام المعامل، وتم تفســــــير ذلك أنه نتيجة لعدم وجود حوافز 

الثانوية على استخدام المعامل االفتراضية، والقليل مادية تشجع معلمي العلوم بالمرحلة 
منهم ليس لديه الدافعية الســـــتخدامها، ولكن المعظم لديه الدافعية والرغبة في اســـــتخدام 
المعلمين لتقنية المعامل االفتراضــــــــــــية، ومن ثم تكونت االتجاهات اإليجابية لديهم نحو 

 استخدامها. 
المهارة في اســـتخدام الحاســـوب واالنترنت، والذي يتطلب اســـتخدام المعامل االفتراضـــية  -

اتضــــــــــح أيضــــــــــا  من النتائج المرتبطة بمحور المعلم في اســــــــــتبانة المعوقات، ولكن مع 
انتشـــــــــــار الجواالت كاملة التطبيقات أصـــــــــــبح أفراد المجتمع ومنهم معلمي العلوم لديهم 

س له عالقة مهارة في اســـــتخدام الهاتف الجوال أكثر من اســــــتخدام الحاســــــوب، وهذا لي
باالتجاه نحو اســتخدام المعامل االفتراضــية، ولكنه أحد معوقات اســتخدامها التي ينبغي 

 أن توضع بعين االعتبار.

الحصــــــــــــــان والعبيد تتفق نتائج اإلجابة عن الســــــــــــــؤال الثاني مع نتائج دراســــــــــــــات: و      
والتي  ،(0202وأحمد )(، 0200ثقة )(، 0202) ودومي والشـــــــــــناق(، 0202بركة )(، و 0221)

ا إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى معلمي العلوم نحو اســـــــــــتخدام المعامل  توصـــــــــــلت نتائجها جميع 
      .االفتراضية

من خالل عرض النتائج السابقة يتضح أنه ال توجد عالقة ارتباطية بين معوقات استخدام 
ثانوية، بالمرحلة ال المعامل االفتراضــــــية، واالتجاهات اإليجابية نحو اســــــتخدامها في تدريس العلوم

فالمعوقات تتعدد أســـــبابها وتكون معظمها أســـــباب وعوامل خارجية ال يمتلك معلم العلوم الفرصـــــة 
لتوفيرها وحلها، إنما االتجاه هو اســـــتجابة معلم العلوم نتيجة رغبته الداخلية في اســـــتخدام المعامل 

 االفتراضية لما لها من مميزات عدة.



 توصيات الدراسة: 

 ا تم التوصل إليه من نتائج توصي الدراسة بما يلي:في ضوء م

 توفير تقنية المعامل االفتراضية بجميع مدارس المرحلة الثانوية.  -0
تشـــــــــــكيل فريق عمل من قبل وزارة التعليم إلنتاج برامج المعامل االفتراضـــــــــــية، بحيث  -0

 تتوافق مع مناهج العلوم بالمرحلة الثانوية. 
باســتخدام المعامل االفتراضــية من حيث توفير الخبراء تذليل كافة المعوقات المرتبطة  -2

ة ، وتقليل كثافالفنيين لتشـــــــــــغيل هذه المعامل ومســـــــــــاعدة المعلمين على اســـــــــــتخدامها
المتعلمين في الفصــــــــول، وتقييم أداء المعلمين في ضــــــــوء اســــــــتخدامهم ألدوات التعلم 

 .االلكتروني والمعامل االفتراضية
نحو اســــــتخدام المعامل االفتراضــــــية،  بالمرحلة الثانويةمراعاة اتجاهات معلمي العلوم  -2

حتياجاتهم تلبية ال المعامل االفتراضية في التدريسالحاسوب و على استخدام وتدريبهم 
 .واتجاهاتهم

  مقترحات الدراسة:

 :إجراء البحوث التالية في ضوء نتائج وتوصيات الدراسة الحاليةتقترح الباحثة 

 بالتعليم العام.التعليمية األخرى دراسات مشابهة في المراحل  -0
برنامج تدريبي مقترح لتنمية المهارات العملية الســـــــــــتخدام المعامل االفتراضـــــــــــية لدى  -0

 معلمي العلوم بالمرحلة الثانوية
دراســــة تقويمية لبرامج المعامل االفتراضــــية األكثر اســــتخدام ا في تعليم العلوم بالرحلة  -2

 العلوم بتلك المرحلة. الثانوية، ومدى تحقيقها ألهداف تدريس

 

 

 

 

 



 

 مراجع الدراسة:

 أوال: المراجع العربية:
(: برنامج تدريبي مقترح لتنمية كفايات اسممممممتخدام أدوات الجيل 2112إبراهيم، عاصممممممم ) -

الثمماني للتعليم االلكتروني في تعليم العلوم وتعلمهمما لممدى الطعل المعلمين، مجلممة التربيممة 

 .134 -65(، يناير، 15(، المجلد )1العلمية، العدد )

(: أثر استخدام المعمل االفتراضي في تحصيل المفاهيم الفيزيائية 2111أحمد، آمال سعد ) -

واكتسمممممممال مهمارات التفكير العليا والدافعية نحو تعلم العلوم لدى طالبات الصممممممم  الثال  

 .  46-1(، 13(، المجلد )6اإلعدادي، مجلة التربية العلمية، العدد )

(: فاعلية برنامج مقترح في إعداد معلمة الفيزياء قبل الخدمة بالمملكة 2113أحممد، منال ) -

العربية السمممممعودية قائم على التعلم االلكتروني في اكتسمممممال المفاهيم العلمية واالتجاه نحو 

 .41 -1(، سبتمبر، 16(، المجلد )5التعلم االلكتروني لديهن، مجلة التربية العلمية، العدد )

(: اســــــــتخدام المعامل االفتراضــــــــية في تدريس العلوم 0200لطان، إبراهيم بن عبدالله )الب -
بالمرحلة الثانوية في المملكة العربية الســــعودية )الواقع وســــبل التطوير(، رســــالة دكتوراه، كلية 

 التربية، جامعة أم القرى.
 . البوابة المصرية للمعامل االفتراضية -

Available At: http://evlp.nelc.edu.eg/advantages.php 

(: األبعاد العلمية والتطبيقية في التعليم االلكتروني، الشمممممممبكة 2116)محمد  البياتي، مهند  -

 العربية للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد، عمان، األردن.

(: اتجاهات معلمات ومشممممرفات الكيمياء نحو اسممممتخدام 2111)ثقة، إيمان بنت عبد الغني  -

المعمامل االفتراضمممممممية وبعا مطالبها في مدينة مكة المكرمة، ماجسمممممممتير، كلية التربية، 

 جامعة أم القرى.

(: أثر 2111الجهوري، ناصممممر والسممممعيدي، أحمد وخطايبة، عبد اللك والبريكي، سممممعيد ) -

ير العلمي واالتجاهات نحو العلوم لدى طلبة التاسع استخدام المختبر في تنمية مهارات التفك

(، 2األسمماسممي بسمملطنة عمان، مجلة جامعة الشممارقة للعلوم اإلنسممانية واالجتماعية، العدد )

 . 86-57(، 7مجلد )

(: المعامل االفتراضية في تعلم العلوم، الرياا: مكتبة 2111الحازمي، دعاء أحمد حسن ) -

 الرشد.

(: المختبر االفتراضمممممي لتجارل 2112م وأمين أحمد جوهر )الحافظ، محمود عبد السمممممع -

الفيزياء والكيمياء وأثره في تنمية قوة المعحظة لطعل المرحلة المتوسمممممطة وتحصمممممميلهم 

 . 478 -454(، 8(، العدد )1المعرفي، المجلة الدولية التربوية المتخصصة، المجلد )

http://evlp.nelc.edu.eg/advantages.php


ارات التقنية لدى الطالبات (: مدى توافر المه2111الحبيشمممممي، صمممممفاء وحسمممممين، عبير ) -

المعلمات بكلية التربية بالمدينة المنورة وإلمامهن بمفهوم التعليم االلكتروني، مجلة دراسات 

 .175 -147(، فبراير، 4(، الجزء )1عربية في التربية وعلم النفس، العدد )

 حصيل(: فعالية اسمتخدام المعامل االفتراضمية في الت2111إيمان السمعيد محمد )حجازي،  -

وتنميمة المهمارات العملية في مادة الكيمياء لدى طعل الصممممممم  األول الثانوي، مجلة كلية 

 .451 -428(، 11جامعة بورسعيد، العدد ) –التربية 

(: بيئة تعلم العلوم االفتراضممية 2114الحصممان، أماني محمد، والعبيد، أفنان عبد الرحمن ) -

مي الثال  عشممممر للتربية العلمية عالمعلم، في ضمممموء معايير الجودة الشمممماملة، المؤتمر العل

والمنهج، والكتال، دعوة للمراجعةع، الجمعية المصمممممممرية للتربية العلمية، اإلسمممممممماعيلية، 

141- 251. 

(: تدريس العلوم من خعل الجوالت التعليمية االفتراضية، 2115راشد، على محي الدين ) -

يات الثورة التكنولوجيةع، الجمعية المؤتمر العلمي السمممممممابع عشمممممممر ع التربية العلمية وتحد

-61أغسطس، دار الضيافة جامعة عين شمس، القاهرة،  11-11المصرة للتربية العلمية، 

74. 

عالمعامل االفتراضمممممممية نموذا من نماذا التعلم  :(2114أحممد بن صمممممممالح ) ،الراضمممممممي -

ورقمة عممل مقدمة لملتقى التعليم اإللكتروني في التعليم العام، وزارة التربية  اإللكترونيع.

 الرياا ،والتعليم، اإلدارة العامة للتربية والتعليم

 Available At: www.elearning.edu.sa/fourm/showthread.php 

(: المجاالت العلمية االفتراضية، مجلة دراسات عربية في التربية 2112الرحيلي، تغريد ) -

 .264 -244(، فبراير، 1(، الجزء )22وعلم النفس، العدد )

 ي(: فعالية استخدام المعمل االفتراضي االستقصائي والتوضيح2111رضا، حنان رجاء ) -

ي تممدريس الكيميمماء على تنميممة التفكير العلمي لممدى طممالبممات كليممة، مجلممة التربيممة العلميممة، ف

 .  116-61(، 13(، المجلد )6العدد )

(: معوقات اسمممممتخدام التعليم االلكتروني في المرحلة الثانوية 2111الزهراني على حبنى ) -

تربية وعلم النفس، بمحافظة القنفذة من وجهة نظر المعلمين، مجلة دراسمممممممات عربية في ال

 .754-731(، 5(، المجلد )3العدد )

 –المفهوم  –(: رؤية جديدة في التعليم ع التعلم االلكتروني 2115زيتون ، حسممن حسممين ) -

 الرياا، المملكة العربية السعودية. ،التقييم(، دار الصولتية -التطبيق -القضايا

(: فاعلية معمل العلوم االفتراضمممي ثعثي األبعاد في تحصممميل 2111السمممعدي، السمممعدي ) -

المفماهيم الفيزيممائيمة المجردة وتنميمة االتجماه نحو إجراء التجمارل افتراضممممممميمما لممدى تعميممذ 

(، 27(، المجلد )2جامعة أسممممممميوط، العدد ) -المرحلة الثانوية، المجلة العلمية لكلية التربية

444- 447. 

(: واقع اسممممتخدام مختبرات العلوم المحوسممممبة في المرحلة 2116ع، فهد سممممليمان )الشمممماي -

الثانوية واتجاهات معلمي العلوم والطعل نحوها، مجلة جامعة الملك سعود للعلوم التربوية 

 .448-441(، 14، العدد )

(: اتجاهات المعلمين والطلبة نحو اسمممتخدام التعلم 2111الشمممناق، قسممميم ودومي، حسمممن ) -

(، المجلد 2+1لكتروني في الممدراس الثمانويمة األردنيمة، مجلمة جمامعة دمشمممممممق، العدد )اال

(26 ،)235- 271 . 

http://www.elearning.edu.sa/fourm/showthread.php


(: واقع اسمممتخدام تقنيات التعليم لدى معلمي العلوم بالمرحلة 2111)الشمممهري، علي محمد  -

(، 3المتوسطة واحتياجاتهم التدريبية، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، العدد )

 .333 -281(، 5لمجلد )ا

(: فاعلية برنامج تدريبي مقترح إلكسال معلمي العلوم مهارات 2113عبد السعم، مندور) -

التواصمممممل االلكتروني وأثره في تحصممممميل واتجاهات تعميذهم بالمرحلة المتوسمممممطة نحو 

 .42 -41(، سبتمبر، 16(، المجلد )5استخدامها، مجلة التربية العلمية، العدد )

(: فعالية اسمممممممتخدام المعمل االفتراضمممممممي في تنمية 2114ح، همدى عبد الحميد )عبمد الفتما -

(، المجلد 1المهمارات العمليمة للكيميماء لطعل كليمة التربيمة، مجلمة التربيمة العلميمة، العدد )

 . 176 -124(، مارس، 12)

 (: المعامل االفتراضية، مجلة التطوير التربوي،2114الفارسية، فاطمة بنت عبد العزيز ) -

 .15-14(، وزارة التربية والتعليم، سلطنة عمان، 53العدد )

Available At:http://www.emgd.com/Arabic/mid.dle=khadamatana&sub 

(: تصميم وتفعيل بيئات التعلم االلكتروني الشخصي في التربية 2115مازن، حسام الدين ) -

ابع علمي، المؤتمر العلمي السمممالعلمية لتحقيق المتعة والطرافة العلمية والتشمممويق والحس ال

عشمممممر ع التربية العلمية وتحديات الثورة التكنولوجيةع، الجمعية المصمممممرة للتربية العلمية، 

 .54-23أغسطس، دار الضيافة جامعة عين شمس، القاهرة،  11-11

، العبيكان 2(: تدريس العلوم تأصمممميل وتحدي ، ط2117المحيسممممن، إبراهيم بن عبد اللك ) -

 ا، المملكة العربية السعودية.للنشر، الريا

(: فعمالية برنامج قائم على التكامل بين المعامل المحوسمممممممبة 2116مختمار، إيهمال أحممد ) -

واالفتراضممممممميمة والتقليمديمة في تنميمة المهمارات العمليمة العزممة لتدريس الكيمياء بالمرحلة 

 -173(، 14لممد )(، المج5الثممانويممة لممدى الطعل المعلمين، مجلممة التربيممة العلميممة، العممدد )

212 . 
دليل إرشمممممممادي  :(2111) المركز القومي للتعليم اإللكتروني بمالمجلس األعلى للجمامعمات -

، ونموذا التقمدم لطلمل إتماحمة معمل افتراضمممممممي للمقررات العلمية بالجامعات المصمممممممرية
  2111سبتمبر 

Available At:http://ecenter.mans.edu.eg/doc/virtual_labs.pdf 

(: عالمختبرات االفتراضممممممميةع، الجمعية العربية للتعليم 2118المنماعي، عبمد اللك سمممممممالم ) -

 .ASOETوالتدريل االلكتروني 

  Available 

At:www.asoet.org/nsite/modules.php?name=news&file=article&side= 

(: أثر اسمممممتخدام خرائط التدفق االفتراضمممممية على تنمية مهارات 2114منصمممممور، ميعد ) -

التفكير البصري وخفا العلء المعرفي لدى طعل الدبلوم المهنية تخصص ع تكنولوجيا 

(، أكتوبر، 31(، المجلد )3جامعة أسمممممميوط، العدد ) -التعليمع، المجلة العلمية لكلية التربية 

651- 648. 

(: التعليم االلكتروني واألسمممممس والتطبيقات، 2115الموسمممممى، عبد اللك والمبارك، أحمد )  -

 مكتبة الرشد، الرياا، المملكة العربية السعودية.     



، الرياا، المملكة العربية 1(: الجديد في تعلم العلوم، ط1488نشمممموان، يعقول حسممممين ) -

   السعودية.
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