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لذي طالب تىظيف املختربات االفرتاضية يف تنوية علويات العلن 
 حنى هاده االحياء  واجتاهاتهناخلاهس العلوي 

 أ.م. طارق كاهل داود
 الصرفةكلية الرتبية للعلىم  –جاهعة األنبار 

 :املقذهة
برزت اىمية التربية كالتعميـ كقيميا في تطكير الشعكب كفي زيادة قدرتيا الذاتية عمى 

عمى احداث تجديد في  رةكالقادالقكه البشرية الكاعية كالمدربة  عف طريؽلتحديات مكاجية ا
التكنكلكجية كعصر التغير المتسارع،  الثكرةفي عصر  الحياة، خصكصان  نشاطاتجميع 

فاالستعماؿ االمثؿ لممعمكمات المتدفقة ادت الى احداث تغيرات ثقافية كاجتماعية تزداد كتيرتيا 
، لذا فاف متطمبات العصر الحالي تفرض عمينا االستفادة مف مستجدات العمـ كالمعرفة  كؿ يـك

 .(45، 4144يسي كحسكف ،)الكب في تكظيفو لخدمة العممية التعميمية التعممية
كمنيا عمـ االحياء قد نمت كتطكرت بشكؿ مذىؿ كاحتمت  تنكعةالتربية بعمكميا المف

مكانة متميزه بيف العمكـ فاليندسة الكراثية كالثكره الجينية كالتقنيات االحيائية مؤشرات كدالالت 
برفع كفاءة عمى ذلؾ، كتبرز اىمية النيكض في تدريس عمـ االحياء مف خالؿ االىتماـ 

المختبر في تدريس المنيج الدراسي كالذم يضـ جميع الخبرات التي يكتسبيا الطالب بتكجيو 
مف المدرسة سكاء داخميا اك خارجيا كلـ يركز عمى المعرفة التخصصية فقط بؿ امتد ليشمؿ 

 .(7-3، 4118العمؿ عمى حميا )راىي،المشكالت التي يكاجييا الطالب ك 
ائؽ التدريسية احادية االتجاه لـ تعد صالحة في التعامؿ مع كيرل الباحث اف الطر 

ىك جديد مف استراتيجيات  الطالب في عصر االنفتاح لذا اصبح مف الضركرم مكاكبة كؿ ما
حيث ساىمت  كطرائؽ تدريس لمكاكبة خصائص العصر العممي كالتقني الذم يمر بو العالـ.

ة لتطكير اساليب التعميـ كالتعمـ كتكفير المناخ التقنية الحديثة في تكفير كسائؿ كادكات متنكع
التربكم الفاعؿ الذم يساعد عمى اثارة اىتماـ الطالب كتحفيزىـ كحممت التربكبييف مسؤكلية 
تطكير المناىج كطرائؽ التدريس لتكفير بيئة تعميمية تفاعمية خصكصا اف الطالب اصح محكر 

 .(4، 4144التعممية)بركو، -التعميمية العممية 
تعد مكاد العمكـ الطبيعية مف اكثر المكاد الدراسية ارتباطا بالتقنية حيث اف التطكر ك 

التقني في استخداـ الحاسب االلي كتطبيقاتة في التعميـ قد اثر عمى مناىج كمقررات عمـ 
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كبرامج المحاكاة  (virtual labs)االحياء كاصبحت تطبيقات المختبرات االفتراضية 
كاستخداميا في تدريس العمكـ دليال كاضحا عمى تأثير  الكمبيكترية اك المحاكاة الحاسكبية

 .(451-444،  4116الحاسب االلي في التدريس )الشايع ،
كيعد التكجة نحك استخداـ تقنية المختبرات االفتراضية مف ابرز التكجيات المستحدثة 

ىنا  طالبديمة عف الكاقع الحقيقي، كالميـ مصطنعة اك خيالية بفي التعميـ كالذم يعد بيئة تع
يعيش في بيئة تخيمية يتفاعؿ كيشارؾ معيا مف خالؿ حكاسة كبمساعدة جياز الكمبيكتر 
كبعض االجيزة المساعدة، اذ يستطيع الطالب اعداد التجارب العممية بصكره تفاعمية امنة مما 

تكفير بيئات صناعية تخيمية  عف طريؽلخياؿ كالكاقع لمزج بيف ايضفي طابع المتعة كالشكؽ كا
 ،كبذلؾ تحسف مستكل الفيـ كالتحصيؿ كعمميات العمـ )عرفوقادره عمى تمثيؿ الكاقع الحقيقي 

4141، 54.) 
تمكف الطالب مف  ذه التقنية في تعميـ العمكـ ىككمف الححج التي تبرر استخداـ ى
ا في البيئة المدرسية اما لصعكبتيا اك لخطكرتيا اك دراسو الظكاىر العممية التي يتعذر دراستي

يمكف متابعتيا اك التكمفة العالية اك  بعدىا الزماني كالمكاني اك لككنيا تحدث بسرعة ىائمة ال
ت الخمية اك الفيركسات اك مككنا الدقة كالصغر المتناىي لحجـ الماده المدركسة كما في دراسة

 . (439-435 ،4114 )الفار، االنقسامات الخمكية
 كنوالتكنكلكجية التي ظيرت في اآل إف المعامؿ االفتراضية تمثؿ احد المستحدثات

االخيرة كالتي تعد امتدادا النظمة المحاكاة االلكتركنية فيي تحاكي المعامؿ الحقيقية حيث تـ 
، امكانية الربط راضي عف طريؽ الحاسكب كمف خصائصوتصميـ برمجية متطكه لمعمؿ افت

عرفة النظرية المجرده كالتطبيؽ المادم المحسكس كتجسـ المفاىيـ مثؿ تصكر االبعاد بيف الم
رات الثالثية كالمستكيات في الفضاء بما يكفره مف الكاف كصكر متحركة كانماذج محاكاة كمؤث

حرية التنقؿ بيف مككنات الماده التعميمية حسب الرغبة كفي الكقت  لمطالبصكتية حيث يتيح 
كيمكف الحصكؿ منيا عمى نتائج مشابية لنتائج المعامؿ الحقيقية، كتحسيف الذم يناسبو 

مستكل التحصيؿ العممي كالميارات المعممية كتنمية االتجاىات لدل الطالب كاسياميا في 
تربية عممية سميمة تحرر العقؿ لمغكص في تنفيذ الخياؿ بعيدا عف مكاف الجسد كىك عالـ 

دكثو كمعايشتو ببيئتو ففيو يتـ تنفيذ االحداث في الكاقع ليس كىميا كليس حقيقيا بدليؿ ح
 (،5، 4118 المفترض كلكف ليس في الحقيقة لتتكامؿ المعرفة النظرية كالعممية )عسكر،
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(Alexiou,et.al,2008,56تمييدا لمدخكؿ في الدراسو ،)  الجامعية كالتي تحتاج رصيد مف
 (.451-447، 4113 المعمكمات كالميارات في التخصصات العممية )تكفيؽ،

تمثؿ عمميات العمـ جكىر النجاح كالتفكؽ كما يؤكد التربكيكف عمى اف اكتساب ك 
ىدفا رئيسا لتدريس العمكـ كيرتبط التفكير العممي لعمميات العمـ عد يك لطالب لعمميات العمـ ا

باطا كثيقا فيما االساس الذم يحب اف تبنى عميو برامج اعداد االفراد كالبرامج المدرسية ارت
( كما اف عمميات العمـ في مراحؿ التعميـ المختمفة عامة 344، 4999 المتنكعة )سعيد،

التعمـ مما عمى االعتماد عمى النفس في عمميات  الطالبكالتعميـ االعدادم خاصة تنمي قدرة 
كعمميات العمـ تبدأ بمشكمة كفي محاكلة حميا  ،الى المعمكمات بنفسة لكصكؿيسيؿ عميو ا

 (.84، 4114 تظير معرفة جديده كىكذا تنمك المعرفة )زيتكف،
كيرل الباحث باف عمميات العمـ يفترض تنميتيا عند الطالب بجميع المكاد الدراسية 

تية كي تبقى راسخة في البنية التي يدرسكنيا داخؿ المدرسة كخارجيا كربطيا بالمكاقؼ الحيا
 .عرفية لمطالب كغير قابمو لمنسيافالم

ذمشكلةذالبحث:

الثانكية لسنكات عدة  مدرس لماده االحياء في المرحموبصفتو خالؿ عمؿ الباحث 
كعممة كتدريسي في الجامعة كجد اف مشكمة انخفاض تحصيؿ الطالب في ماده االحياء في 
المرحمة االعدادية كيعكد الى القصكر الكبير في تفعيؿ التجارب الخاصة بمقرر االحياء ناتجة 

في الكثير  عف عدـ تكفر اجيزه كافية الجراء التجارب المعممية كفي بعض االحياف انعداميا
 (،449، 4141 ،صالح)حسف ك  اكدتو الكثير مف الدراسات كدراسةمف المدارس كىذا ما 

عمى الشرح  ( ككذلؾ القصكر في الطرائؽ التدريسية السائدة، التي تعتمد4، 4141 )محمد،ك
 العقمية كالتفكير العممي تثير دافعية الطالب في ممارسة العمميات انيا ال كماكااللقاء كالحفظ 

( فضالن عف قمة اطالع 4، 4118 )المالكي، (،4، 4116 االحياء )الدايني، ةفي ماد
 المدرسيف عمى المستجدات كالتطكرات الحاصمة في مجاؿ طرائؽ التدريس.

كيؼ  لتدريس عمـ االحياء ىي كيؼ يفكر الطالب ال كعميو اصبحت الميمة االساس
ى تكظيؼ المعمكمات في الحياة العممية يحفظ المادة الدراسية دكف استيعابيا كمساعدتو عم

( لذا يقتضي رعاية الطالب في الجكانب 46، 4114 )العمكاف، (،4، 4114 )البزاز كاخركف،
 كافة كاعدادىـ لمكاجية التحديات التي فرضتيا مقتضيات التطكر كالتغير السريع الذم نعيشة
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اليكـ لتنمية مكاىبيـ كاتجاىاتيـ كتكسيع مداركيـ عف طريؽ االنشطة كالفعاليات المتنكعة التي 
يتعرض ليا الطالب كتمدىـ بالكثير مف الخبرات الذاتية كالتفكير السميـ كاكسابيـ حسف 

                                                                .(89,4144التعامؿ مع المعمكمات المتزايدة المتسارعة )عمكاف،
فتنمية عمميات العمـ مف اىـ اىداؼ تدريس العمكـ التي تسعى المؤسسات التربكية 
الى تحقيقيا فتزكيد الطالب بالمعرفة كالمعمكمات كالتعامؿ مع تطبيقات العمـ التكنكلكجية ليس 

ميات العمـ كالتفكير لمكاجية كافيا بؿ اصبح التحدم الحقيقي ىك تعمـ االفراد كتدريبيـ عمى عم
كبذلؾ اصبحت الحاجة ماسة الى بناء برامج تدريبية حديثة  المشكالت كالتغمب عمييا كحميا.

 مستندة الى نظريات تعمـ فاعمة كانماذج تدريسية تراعي ىذه الجكانب )المكمني كاخركف،
فتراضية في تنمية ( لقد جاءت فكرة البحث لمنظر في امكانية اسياـ المختبرات اال47، 4113

المشكمة فقد تحددت عمميات العمـ كاالتجاىات نحك االحياء كبناءا عمى احساس الباحث ب
: ىؿ لتكظيؼ المختبرات االفتراضية دكر في تنمية عمميات العمـ كاتجاىاتيـ بالسؤاؿ االتي

 نحك ماده عمـ االحياء لمصؼ الخامس العممي؟
ذاهميةذالبحثذ

 يأتي:تكمف اىمية البحث فيما 
قد يحقؽ التدريس بالمختبرات االفتراضية تحسيف مستكل الطالب في ماده االحياء  -4

 كتككيف اتجاىات ايجابية نحكىا.
قد يسيـ البحث في مساعده المدرسيف في التعرؼ عمى طريقة التدريس باستخداـ  -4

 المختبر االفتراضي مما يزيدىـ فاعمية التدريس كثقافتة التقنية في مجاؿ التعميـ.
قد يسيـ في التغمب عمى المعكقات التي تكاجة المدرسيف كالطالب عند استخداـ  -3

المختبرات التقميدية كبما يحقؽ مشاركة اكسع مف قبؿ الطالب كالمدرس الكتساب 
 الميارات المعممية المطمكبة.

قد يكشؼ ىذا البحث طرائؽ تعمـ جديدة في مجاؿ عمـ االحياء تحقؽ مبدأ التعمـ  -4
 الطالب.ت العمـ الكاجب تنميتيا لدل ممياالذاتي كع

قد يعطي تشخيصا عمميا لمكاقع التطبيقي لمكضكعات التجارب المعممية كتحدد طبيعة  -5
 اتجاه طالب المرحمة الثانكية نحك الدراسو المعممية.



ذأ.م.ذطارقذكاملذداود

ذ

توظيفذاملخترباتذاالفرتاضيةذيفذتنميةذ

ذلدىذطالبذاخلامسذالعلميعلمياتذالعلمذ

ذ

) 445 ) 
 

قد يجعؿ المسؤكليف يقركف بتقنية المختبرات االفتراضية في تدريس العمكـ كاتخاذ  -6
 اعمية استخداـ المختبر االفتراضي في تدريس مادة االحياء. القرار في تحديد مدل ف

مف الممكف اف تككف نتائج ىذا البحث ذات اىمية لكاضعي المناىج كمطكرييا  -7
كالمختصيف في مجاؿ التربية كالتعميـ كمدرسي االحياء لتطكير مناىج ك طرائؽ 

 .تناسب كالكـ اليائؿ مف المعمكماتتدريسية مناسبة ت
لعمميات العمـ تنمي الذكاءات المتعددة كانكع التفكير كزيادة الدافعية  اكساب الطالب -8

 لممتعمـ كحؿ المشكالت .
قد يمبي احتياجات المكتبة العراقية مف البحكث كالدراسات التي تتناكؿ المختبرات  -9

 ،4118 )الجكير، .االفتراضية كتنمية عمميات العمـ في ضكء المعايير العالمية
 (.443-444 ،4141 )السكيدم، (،6-4 ،4118 )قطيط، (،469 -464

قمة الدراسات العراقية مف البحث في المختبرات االفتراضية فضال عف ربطيا بمكضكع  -41
عمميات العمـ يفتح مجاال لمدراسة في المختبرات االفتراضية في متغيرات اخرل اك في 

 .لـ تبحث في ىذا النكع مف التعميـمكاد منيجية اخرل 
ذاهدافذالبحثذذ

 ييدؼ البحث الى تحقيؽ االىداؼ االتية:
 اثر تكظيؼ تدريس االحياء باستخدـ المختبرات االفتراضية في تنمية عمميات العمـ. -4
أثر تكظيؼ تدريس االحياء باستخداـ المختبرات االفتراضية في تنمية اتجاىات  -4

 الطالب نحك مادة االحياء لمصؼ الخامس العممي.
ذفرضياتذالبحثذ:

( بيف متكسط درجات 1.15ؽ ذات داللو احصائية عند مستكل داللو )تكجد فرك  ال -4
طالب المجمكعة التجريبية التي تدرس باسخداـ المختبر االفتراضي كبيف متكسط 

( في بالطريقة التقميدية )االعتيادية درجات طالب المجمكعة الضابطة كالتي تدرس
 االختبار القبمي لعمميات العمـ.

 درجات متكسط بيف( 1.15) داللو مستكل عند احصائية داللو ذات فركؽ تكجد ال -4
 متكسط كبيف االفتراضي المختبر باسخداـ تدرس التي التجريبية المجمكعة طالب
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 في( االعتيادية) التقميدية بالطريقة تدرس كالتي الضابطة المجمكعة طالب درجات
 .العمـ لعمميات بعدمال االختبار

( بيف متكسط الفركؽ 1.15احصائية عند مستكل داللو )تكجد فركؽ ذات داللة  ال -3
لدرجات طالب المجمكعة التجريبية التي تدرس باستخداـ المختبر االفتراضي في 

 اختبار عمميات العمـ القبمي كالبعدم.
 الفركؽ متكسط بيف( 1.15) داللو مستكل عند احصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال -4

 التقميدية الطريقة باستخداـ تدرس التي ضابطةال المجمكعة طالب لدرجات
 .كالبعدم القبمي العمـ عمميات اختبار في (االعتيادية)

( بيف متكسط درجات 1.15تكجد فركؽ ذات داللو احصائية عند مستكل داللو ) ال -5
طالب المجمكعة التجرييبة كالتي تدرس باستخداـ المختبر االفتراضي كبيف متكسط 

في  )االعتيادية( بطة كالتي تدرس بالطريقو التقميديةدرجات طالب المجمكعة الضا
 .مقياس االتجاة القبمي

 درجات متكسط بيف( 1.15) داللو مستكل عند احصائية داللو ذات فركؽ تكجد ال -6
 متكسط كبيف االفتراضي المختبر باستخداـ تدرس كالتي التجرييبة المجمكعة طالب
 في( االعتيادية) التقميدية بالطريقو تدرس كالتي الضابطة المجمكعة طالب درجات
 .البعدم االتجاة مقياس

( بيف متكسط الفركؽ 1.15تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللو ) ال -7
لدرجات طالب المجمكعة التجريبية التي تدرس باستخداـ المختبر االفتراضي في 

 مقياس االتجاه القبمي كالبعدم.
( بيف متكسط الفركؽ 1.15تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ) ال -8

لدرجات طالب المجمكعة الضابطة كالتي تدرس بالطريقة االعتيادية في مقياس 
 القبمي كالبعدم. االتجاه
ذحدودذالبحث:

طالب الصؼ الخامس العممي في المدارس االعدادية كالثانكية التابعة لممثمية كزارة  -4
 .4145-4144التربية لمنازحيف في السميمانية لمعاـ الدراسي 

 .4145-4144الفصؿ الدراسي االكؿ مف العاـ الدراسي  -4
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( مف كتاب التنفس كالتبادؿ الغازم ،االخراجالفصكؿ الثالثة االكلى )التغذية كاليضـ ، -3
 .4144عمـ االحياء لمصؼ الخامس العممي الطبعة الرابعة 

ذحتدودذاملصطلحاتذ:

 ( عرفيا كال من بأنيا:(Virtual lapsالمختبرات االفتراضية  اوال:
 (Woodfiled,2004 بيئة منفتحة يتـ خالليا محاكاة مختبر العمكـ الحقيقي كالقياـ )

بربط الجانب النظرم بالجانب العممي كيتـ مف خاللو تدريس ميارات التفكير كيككف 
بانفسيـ دكف اف يترتب عمى ىذا القرار لدل الطالب مطمؽ الحرية في اتخاذ القرارات 

 .    (woodfiled,2004 ,1728)ام اثار سمبيو 
 ،(: االدكات كالتجييزات كالبيئة التعميمية الالزمة الستخداـ التعميـ 4117 )المكسى

االفتراضي كالمناىج االفتراضية المطمكب تكفرىا في التعميـ االفتراضي كدكر المعمـ 
 (.414 ،4117 المكسى،في التعميـ االفتراضي )

 ،(: بيئات تعميـ كتعمـ الكتركنية افتراضية يتـ مف خالليا محاكاة 4118 )الراضي
مختبرات كمعامؿ العمكـ الحقيقية كذلؾ بتطبيؽ التجارب العممية بشكؿ افتراضي 
يحاكي التطبيؽ الحقيقي كتككف متاحة لالستخداـ مف خالؿ االقراص المدمجة اكمف 

 (.4، 4118ة االنترنيت )الراضي ،خالؿ مكقع عمى شبك
ىك مختبر مبرمج يحكم اجيزة كمعدات كشبكة اتصاؿ كاجيزة  التعريف االجرائي:

مف اجراء التجارب المعممية باماف طالب ختبر الحقيقي كفيو يتمكف الخاصة يحاكي الم
ة كىك كاكتساب الميارات كتغطية معظـ النشاطات المتعمقة بمقرر االحياء لممجمكعة التجريبي

 ما يصعب تحقيقو في المختبر الحقيقي.
 عرفيا كؿ مف:(science processes)  عمميات العمم ثانيا:
 (Wolfinger,2000):  بأنيا اساليب يعتمدىا العمماء حيف يجمعكف البيانات

 .(Wolfinger,2000,8)كالمعمكمات كيفسركنيا كينشركنيا 
 ، عمميات عقمية بسيطة تستخدـ في مراحؿ التعميـ حيث يسيؿ  : بأنيا(4114)السيد

 ،كتشمؿ ثماني عمميات ىي )المالحظة، التصنيؼ، القياساكتسابيا كتعمميا 
 التكاصؿ، االستدالؿ، التنبؤ، استخداـ عالقات الزماف كالمكاف، استخداـ االرقاـ(

 (.41 ،4114 )السيد،
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 ،(: بأنيا تمؾ الميارات العقمية التي تتضمنيا عممية البحث 4113)النجدم كاخركف
كاالستقصاء كالتي يقكـ فييا الفرد بجمع البيانات كالمعمكمات كتصنيفيا كبناء العالقات 
كتفسير البيانات كالتنبؤ باالحداث مف خالؿ ىذه البيانات مف اجؿ تفسير الظكاىر 

 (433،  4113كاخركف ، كاالحداث الطبيعية )النجدم
  االنشطة العقمية كالعممية المنظمة التي يقكـ بيا االنساف في  (:4144)ابك جحجكح

اثناء التكصؿ الى النتائج الممكنة لمتعمـ مف جية كفي اثناء الحكـ عمى ىذه النتائج 
مف جية اخرل كالتي تمثؿ سمكؾ العمماء كىي قابمو لالنتقاؿ مف مكقؼ الى اخر 

با تعمميا بأم محتكل عممي كتشمؿ عمميات عمـ اساسية كعمميات عمـ كيمكف غال
 (.                       483، 4144تكاممية )ابك جحجكح، 

ىي مجمكعة مف القدرات كالميارات العقمية التي يمارسيا الطالب  التعريف االجرائي:
مف خالؿ جمع البيانات كتصنيفيا كتنفيذ التجارب بيدؼ الكصكؿ الى  )عينة البحث(

المعمكمات المكجكدة بصكرة كظيفية كتقاس اجرائيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في 
 اختبار عمميات العمـ المعد خصيصا لذلؾ. 

      عرؼ االتجاه كال مف بأنو: (Attitudes) االتجاىات ثالثا:
 ، مكقؼ انفعالي يتصؼ بالقبكؿ اك الرفض لالشياء اك المكضكعات (4114)نشكاف :

يتككف لدل الفرد اال بناءا عمى مركره بالخبرة التي تتضمف معرفة  اك القضايا كىك ال
 .(484، 4114كافية بالمكضكع ذم العالقة )نشكاف ،

 ،نزاعات تؤىؿ الفرد لالستجابة بانماط سمككية محددة نحك اشخاص  (:4113)الحيمو
اك افكار اك حكادث اك اكضاع اك اشياء معينة كتؤلؼ فيما بينيا نظاما معقدا تتفاعؿ 

 .(43،  4113مكعة كبيرة مف المتغيرات المتنكعة )الحيمو،جفيو م
 ،بانو تنظيـ المعارؼ ذات ارتباطات مكجبة اك سالبة ككف اتجاه  :(4115)ممحـ

الشخص نحك مكضكع معيف سكاء اكاف شيئا اـ جماعة ىك استعداد الستثاره دكافعة 
 .(448، 4115)ممحـ، النسبية لممكضكع

مكقؼ نفسي يتككف لدل عينة البحث نتيجة مركرىـ بخبرة تعميمية  التعريف االجرائي:
سمككية نحك المختبر االفتراضي كيقاس  مف خالؿ الدرجات التي يحصؿ ينتتج عنيا انماط 

 عمييا طالب عينة البحث.
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 :خلفية نظرية 
ذ(virtual labs)املخترباتذاالفرتاضيةذذاوال:

بشكؿ  (Electronic learning) تعددت تطبيقات كمجاالت التعميـ االلكتركني
الحاسب االلكتركني كمف مجاالتو التعميـ متسارع تتناسب مع التطكر المذىؿ في تطبيقات 

كالصفكؼ   (virtual realityكالكاقع االفتراضي ) (virtual learning) االفتراضي
 (virtual classes)كالفصكؿ االفتراضية Electronic classes) ) االلكتركنيو )الذكية(

( virtual lapsكالمختبرات االفتراضية )  (computer simulationكالمحاكاة الحاسكبية )
 (  81-79، 4113)الرافعي ، (microcomputer base)كمختبرات العمـك المحسكبة 

تعد تقنية المختبرات االفتراضية احد افرازات التكسع في استخداـ تقنية المعمكمات 
ية ككفقا لذلؾ تـ كاف مكاد العمكـ مف اكثر المكاد الدراسية ارتباطا بيذه التقن كاالتصاالت.

( كاحد بيئات التعمـ االلكتركني كالتي 4115تأسيس المختبرات االفتراضية كصنفيا )زيتكف،
يتـ خالليا محاكاة المختبر المدرسي في كظائفة كاحداثة التي يقكـ الطالب مف خالليا 

 (،463 ،4115 بممارسة االنشطة المختبرية التي تحدث عادة في المختبر التقميدم )زيتكف،
 (43، 4116)البياتي،

: مختبرات عممية رقمية تحتكم عمى اجيزة كمبيكتر ذات (4118كيعرفيا )المناعي،
سرعة كطاقة تخزيف كبرمجيات عممية مناسبة ككسائؿ االتصاؿ بالشبكة العالمية تمكف 
ى المدرس مف القياـ بالتجارب العممية كتكرارىا كمشاىدة التفاعالت كالنتائج بدكف التعرض الدن

( كيمكف مف خالؿ التعريفات االستنتاج 4، 4118مخاطرة كباقؿ جيد كتكمفة ممكنة )المناعي،
باف المعامؿ كالمختبرات االفتراضية ىي عبارة عف معامؿ ذات مكصفات تقنية عالية في 
الحاسبات االلية لمتدريس كاجراء كعرض التجارب المعممية كتكرارىا كتسييؿ االتصاؿ بيف 

ب كتييئة بيئة تفاعمية تنقؿ الطالب مف المجرد الكىمي الى الكاقع الحسي المدرس كالطال
( الى اف البيئة االفتراضية ىي بيئة يتـ انتاجيا مف خالؿ الحاسكب 4117كيشير )شقكر،

عممية محاكاة لبيئة كاقعية اك خيالية يتـ تصكرىا  كتمكف الطالب مف التفاعؿ معيا فيي
  .(7-6، 4117)شقكر،  قنية الحديثةتي تكفرىا التكبنائيا مف خالؿ االمكانيات ال
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 : المكونات الرئيسة لممختبر االفتراضي
كىي اجيزه تقكـ باستالـ البيانات كاالكامر كاعطاء  االجيزة كالمعدات المختبرية: -4

اشارات التحكـ الالزمة ككذلؾ تغيير قيـ المدخالت حسب متطمبات التجربة كتقكـ 
 البيانات كالمالحظات الخاصة بنتائج التجربة.  كذلؾ بارساؿ

يحتاج الطالب جياز حاسب شخصي متصؿ بالشبكة  اجيزة الحاسبات كالمزكدات: -4
المحمية اك االنترنيت ليستطيع العمؿ مباشرة في المعمؿ اك ليتمكف العمؿ عف بعد في 

التراسؿ بيف ام زماف اك مكاف باالضافة الى البرامج الخاصة بالمحاكاة كالتي تسمح ب
 الطالب كاالجيزة كىنالؾ مزكدات بديمة تعمؿ حيف حصكؿ العطؿ 

كىنا تربط جميع االجيزة مع شبكة الحاسكب  شبكة االتصاالت كاالجيزة الخاصة بيا: -3
كاف تككف خطكط االتصاؿ مامنة تمكنو مف التكاصؿ مع المعمؿ عف طريؽ الشبكة 

 المحمية اك العالمية
كيككف عمى نكعيف االكؿ خاص بتعميـ اداء  االفتراضي: التجارب الخاصة بالمعمؿ -4

التجارب كتكفير ما تتطمبو التجربة كالثاني يتضمف برامج المحاكاة كالمصممة مف قبؿ 
 المختصيف في المجاؿ ككيفية استخداميا 

كالتي تتعمؽ بكيفية ادارة المعمؿ كالعامميف في اداء التجارب  برامج المشاركة كاالدارة: -5
ه البرامج بتسجيؿ الطالب كتحديد انكاع حقكؽ الكصكؿ الكاجب تكفرىا لكؿ كتقكـ ىذ

 .(34-48، 4116)البياتي ، طالب
 : اىداف المختبرات االفتراضيو

مساعدة الطالب عمى ادراؾ المفاىيـ العممية كتصحيح الخاطئة منيا كتنمية  -4
 االتجاىات االيجابية لدييـ 

التعميـ الذاتي كالحصكؿ عمى معرفة متعددة كاستخداميا  اكساب الطالب ميارت -4
 بالصكرة االمثؿ كالفعاؿ مع بيئتو المحمية كالعالمية 

التكافؽ مع االجيزة كاالدكات المختبرية ككسر حاجز الرىبة في استخداـ التكنكلكجيا  -3
 كتعكيض النقص الحاصؿ فييا 

يا المختمفة بصكرة تحقؽ اكساب الطالب القدرة عمى طرح االسئمة كمناقشة القضا -4
 اقصى درجات المركنة كسرعة التفكير 
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 التكافؽ مع االجيزة كاالدكات المختبرية بحيث تعمؿ مع الحاسكب كاستقاللية التعمـ -5
تزكيد الطالب بالخبرات كاالتجاىات كالعمميات التي تساعدىـ عمى النجاح في حياتيـ 

 ،4116 عميـ لمتعمـ )الميدم،العممية كمكاجية المشكالت كالمساىمة في جعؿ الت
61-64 ) 

 :فوائد المختبرات االفتراضيو في تدريس االحياء
انيا تقدـ لمطالب خبرات ميارية قريبة جدا مف الخبرة المباشرة بعيدة عف الخطكرة  -4

 الناجمة عف ممارسة بعض التجارب بطرؽ مباشره 
انيا تقضي عمى المعكقات التي تحكؿ دكف ممارسة التجارب الكاقعية كقمة االجيزة  -4

 كعكامؿ الزماف كالمكاف اك الدقة المتناىية لممادة المدركسو 
تزيد مف قدرة الطالب عمى تصكر المفاىيـ التي يصعب تخيميا كاقعيا مثؿ تجارب  -3

بحيث تتيح ليـ التفاعؿ مع االنبات كاالنتحاء الضكئي كاالنقسامات الخمكية كغيرىا 
 خطكات ىذه التجارب

تكفر مناخ عممي مشكؽ كممارسة التجربة خطكة بخطكة مع اعطاء التغذية الراجعة  -4
 كامكانية متابعة ما انجزه الطالب مف اعماؿ 

يمكف بكاسطتيا االستعاضة عف بعض التجييزات التي يصعب تكفرىا في مختبرات  -5
كالتي تمكنو مف دراسة تركيب كتكاثر البكتريا المدارس مثؿ المجير االلكتركني 

 كالفايركسات مثال بطريقة تفاعمية دكف دراستيا باستخداـ المجير االلكتركني 
تمكف الطالب مف دراسة الظكاىر البايكلكجية المختمفة كالتي يصعب الى حد كبير  -6

ظاىرة  مالحظتيا كتجريبيا مثؿ دكرة حياة المالريا كتكاثر عفف فطر الخبز كدراسة
كمف التجارب العالمية  (489-487 ،4143 ،تبادؿ االجياؿ في النباتات )صالح

الناجحة لممختبرات االفتراضية في عمـ االحياء مشركع معمؿ االحياء الدقيقة 
االفتراضي في جامعة تكساس االمريكية حيث انشأت معمال حيكيا كقابميتو عمى 

ر المختبر االفتراضي باقؿ تكمفة كما في اعطاء متغيرات عديده الكتركنيا لمطالب عب
مزرعة البكتريا ناىيؾ عف االخطار التي تسببيا في المختبرات االعتيادية في الكقت 

 (37-35،  4116كالجيد كانتقاؿ العدكل كغيرىا )البياتي ،
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 :قواعد استخدام المختبر االفتراضي
ىناؾ خمس خطكات اساسية كىامة يفضؿ اف تتبع لضماف نجاح التعميـ باستخداـ 

 ىذه التقنية كمنيا 
التكاصؿ مع التقنية كلنجاح التعميـ يفضؿ االتصاؿ بكساطة ىذه  الكسائؿ بسيكلة  -4

 كيسر 
 االجراءات كالتكجييات غير مقيده  -4
تحفز الطالب عمى ابداء المشاركة كاثراء النقاش كتبادؿ المعرفة كطرح االسئمة التي  -3

 ارائيـ كمالحظاتيـ 
 المشاركة الفاعمة بيف الطالب انفسيـ كبينيـ كبيف المدرسيف  -4
 (4115،469 تقكيـ االعماؿ فيما بينيـ اثناء سير العممية التعممية )المكسي كالمبارؾ، -5

 :معوقات استخدام المختبرات االفتراضيو
 فات خاصة لتمثؿ الظكاىر المعقده انيا تتطمب اجيزة حاسب الي كمعدات ذات مكاص -4
تصميميا كانتاجيا يحتاج الى فريؽ عمؿ متخصص مف خبراء كمناىج كعمـ النفس  -4

 كفركع العمكـ المختمفو 
 قدرة المعامؿ التي تعتمد عمى المغة العربية في التعامؿ معيا  -3
ذ(SCINCE PROCESSES):ذعمياتذالعلمذثانيا

كالتطكر حيث تحتؿ مكانا بارزا في تقدـ النيضة تمثؿ عمميات العمـ مفتاح النجاح 
كمف اىداؼ العمـ مساعدة الطالب عمى التكيؼ مع البيئة عف طريؽ تعميمة مككنات  العممية.

العمـ كتطكير المعرفة لتحسيف حياتو كالتركيز عمى ميارات العمـ تمكف الطالب مف استخداميا 
 ،4115 كاجيكنيا )عبدالرحمف كالصافي،كتطبيقيا في المشكالت كالمكاقؼ الحياتية التي ي

( كقد اىتـ العمماء كرجاؿ التربية بعمميات العمـ كاعتبركىا االساس لتدريس العمكـ 44-43
مثؿ جانيو كتايمر كنكفاؾ كبيرسف كاطمقكا ىؤالء العمماء عمى عمميات العمـ ميارات التعمـ 

لطالب القدرة عمى ضبط النفس مدل الحياة النيا تيتـ كتعالج مشكالت الحياة كتنمي لدل ا
كالتأني في التعامؿ مع ام مكقؼ كبالتالي التأني في اصدار الحكـ كتنمي لدييـ التفكير 

كعمميات العمـ تبدأ بمشكمة كفي محاكلة حميا تظير معرفة جديدة كىكذا  بانكاعو المختمفة.
باحث اف عمميات كيرل ال (.84 ،4114 ،تحدث تنمية لعمميات العمـ )زيتكفتنمك المعرفة ك 
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العمـ ىي قدرات عقمية ترافؽ الطالب مدل الحياة فالبد اف يتعممكىا كيمارسكىا في حؿ 
كشيدت مناىج العمكـ تطكرات كتعديالت  المشكالت التي تكاجييـ في عصرا كثرة مشكالتو.

ء في معظـ دكؿ العالـ كمنيا العراؽ كخصكصا في االعكاـ القميمة السابقة كمنيا منيج االحيا
 بيدؼ تييئة جيؿ مف المتعمميف القادر عمى التعامؿ مع مستحدثات العصر )النجدم كاخركف،

4113، 389-391) 
 :خصائص عمميات العمم

اعتبر بركنر عمميات العمـ عادات تعميمية بينما نظر الييا جانيو عمى انيا قدرات 
 متعممة كميارات عقمية كمف خصائصيا 

عقمية محددة يستخدميا العمماء كاالفراد كالطمبة لفيـ انيا عمميات تتضمف ميارات  -4
 الظكاىر الككنية

انيا عمميات يمكف تعمميا كنقميا في الحياة اذ اف العديد مف مشكالت الحياة اليكمية  -4
 يمكف تحميميا كاقتراح الحمكؿ المناسبة ليا عند تطبيؽ ميارات عمميات العمـ 

 يمكف تحميميا الى ميارات سمككيو  -3
 ،في كؿ فرع مف فركع العمـ )زيتكف بالعمكمية حيث يمكف تطبيقيا كاستخدامياتتميز  -4

 (   484-481 ،4118 )ابك جحجكح، (،413 ،4999
 العوامل المؤثرة في اكتساب الطالب لعمميات العمم:

 البيئة )سعيد، -4المدرس   -3اساليب كطرائؽ التدريس  -4_المناىج الدراسية 4
4999 ،344) 

 :يات العممعمماىمية تعمم 
ىنالؾ اىمية كبيرة لتعمـ الطالب عمميات العمـ في مراحؿ التعميـ المختمفة لما ليا مف 
اىمية بالغة في حياتو مف حيث اكتسابو المبادل االساسية لممفاىيـ كالميارات المختمفة كالتي 

ؿ مف تككف االساس الذم يبنى عميو في المراحؿ التعميمية االخرل مما يساعد في خمؽ جي
 (391-389، 4113العمماء )النجدم كاخركف

 اساليب الكتساب الطمبة ميارات عمميات العمم 
الفركض كالعمؿ عمى اختبارىا بيدؼ استثارة ميارة  ياغةاىتماـ المدرس بقضية ص -4

 التفكير عند الطالب 
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 اتباع التعمـ التعاكني فقد اثبت اف لو فاعميتة في استثارة التفكير -4
المشكالت كاعتماد الطرائؽ المختمفة كالمالحظة كالتجريب ككضع اتباع اسمكب حؿ  -3

 الفرضيات 
التنكع كالمركنو اذ يشير في الحصة تارتا بصكرة مناقشة كتارتا اخرل بصكرة افكار  -4

( كاكساب الطالب 36-35، 4114تطرح مف قبؿ المدرس)البكرم كالكسكاني ،
 ميارات عمميات العمـ يحقؽ ماياتي 

 ـ بدكر ايجابي في العممية التعممية تجعؿ الطالب يقك  -أ 
تؤكد عمى ميارات البحث كاالستقصاء كاالكتشاؼ في التدريس كىي مف الطرائؽ  -ب 

 الحديثة في تدريس العمكـ 
 تنمي اغمب انماط التفكير لدل الطالب  -ج 
 تساعد الطالب عمى حؿ المشكالت التي تكاجييـ في المجتمع  -د 
 عمميات العمـ يتفؽ مع طبيعة العمـ كاسمكب البحث فيو )سعيد، التدريس باسمكب -ق 

 (   391-389 ،4113 )النجدم كاخركف، (،344-435 ،4999
 تصنيف عمميات العمم:

 :( الى4114تصنيؼ عمميات العمـ مف كجية نظر )عطااهلل ،
استخداـ  التكاصؿ، التنبؤ، التصنيؼ، االستدالؿ، ،عمميات العمـ االساسيو )المالحظة -4

 القياس( ،استخداـ االعداد عالقات الزماف كالمكاف،
صياغة الفرضيات كاختبارىا  ،متكاممة )تحديد المتغيرات كضبطياعمميات العمـ ال -4

( 349-486 ،4114 )عطااهلل، التجريب(، ،التعريؼ االجرئي تفسير البيانات،
عمى تنفيذ المنيج كالخالصة فاف دكر المدرس في العممية التعميمية اساس فيك يعمؿ 

كتحقيؽ اىدافو ككذلؾ تنفيذ الخطط التربكية كيساعد الطالب عمى التعمـ كرفع مستكل 
قياميـ  عمميات العمـ كلكي يتـ التحقؽ مف درجو امتالؾ الطالب عمميات العمـ ىك

باجراء النشاطات العممية كالتجارب ككتابة التقارير كميارات العمؿ المخبرم كتتـ ذلؾ 
التقكيـ الذاتي ككرقة المالحظة كمقاييس التقدير كاالختبارات المكضكعية مف خالؿ 

 (345-344 ،4999 )سعيد،
 



ذأ.م.ذطارقذكاملذداود

ذ

توظيفذاملخترباتذاالفرتاضيةذيفذتنميةذ

ذلدىذطالبذاخلامسذالعلميعلمياتذالعلمذ

ذ

) 455 ) 
 

 ATTITUDES): االتجاىات )ثالثا
عمى دراسة العمكـ اك نحك قضية عممية معينة مثؿ  ىي عكامؿ تحفز الطالب لالقباؿ

اىمية العمـ نحك حياة الفرد كاىمية العمـ في تطكر المجتمع كدكر العمـ في خدمة االنسانية اك 
 اتجاىات الفرد نحك تدريس العمكـ اك كتب العمـ اك معمـ العمكـ كىي تختمؼ عف االتجاىات

لقدرات عقمية كتكظيفيا عند مكاجية مشكمة اك تجربة  العممية كالتي تمثؿ استخداـ الفرد المتعمـ
( كعف طريؽ االتجاىات يتـ كضع االفراد الناجحيف في الحياة 467 ،4994 عمميو )نشكاف،

في المكاف المناسب كتعد عمميو تككيف االتجاىات مف اىـ اىداؼ المجتمع التي يسعى 
 :الكسابيا البنائو كمف مككنات االتجاىات

 ة كتشمؿ الحقائؽ ككؿ االشياء الماديو مككنات ادراكي -4
مككنات عاطفية تعكس الشعكر االيجابي اك السمبي نحك شخص اك مكضكع معيف  -4

 كتشمؿ انفعاالت متفاكتو حسب الشده كالكـ مف مكضكع الى اخر
مككنات سمككية تتضمف مجمكعو مف االستعدادات السمككية التي تتعمؽ بافعاؿ الفرد  -3

( الى اف 4116 كيشير )عطااهلل، .مكضكع معيف اك شخصتو كسمككو نحك كاستجاب
الكفرة مف النشاطات العممية التي يتضمنيا تدريس العمكـ عف طريؽ ما تتضمنو مف 
افكار كميارات عممية كامكانية تكظيفيا في مكاقؼ جديده تحفز الطالب لدراسة العمكـ 

( اف 4114 الحيمو،( كيؤكد )465-464 ،4114 كتككيف اتجاىات ايجابيو )عطاهلل،
نحصؿ عمييا بصفة عفكية كانما تعتمد عمى نكع المعمكمات كمصادرىا  االتجاىات ال

ام انيا تنمك كتتطكر عند الطالب كمما زادت دقة المعمكمات الخاصة بالمكضكع كاف 
 (316 ،4114 االتجاه مبنيا عمى اسس سميمو )الحيمو كاخركف،

 وظائف االتجاىات:
 ية كاالنفعالية كالمعرفية كاالدارية كاالدراكية لدل الفرد تنظـ عمميات الدافع -4
تمكف الطالب مف التعايش كالتفاعؿ مع بعضيـ البعض في المجتمع كاالعتماد عمى  -4

 النفس في اتخاذ القرارت دكف تردد
 تمكف الطالب مف تفسير الكثير مف الظكاىر كاعطاء المعنى الصحيح ليا  -3
 (64-63، 4994الدراسية )السامرائي،االحساس كاالدراؾ ازاء المكاد  -4
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 العوامل المؤثره في تكوين االتجاىات
 في التككف متفاعمة مجتمعةن  )كالمجتمع كالمدرسة )األسرة الرئيسة الثالث الفئات تعمؿ

 .(341-319، 4144 )صديؽ، الناشئ لدل لالتجاىات التدريجي
كتعزيزىا  كتشكيميا االتجاىات تككيف في المؤثرة العكامؿ أىـ مف األسرة تعد األسرة: -4

بناء  في كتسيـ الطفؿ تتمقى التي المجتمع في األكلى الخمية فيي أبنائيا، لدل
االجتماعية  كالتنشئة التربية طريؽ عف كذلؾ كنمكىا؛ االتجاىات مف مجمكعة
 .كالعقاب الثكاب بأسمكبييا

 المذيف كالسمككي المعرفي كتحصيمو نمكه ليكمؿ بالمدرسة الطفؿ يمتحؽ المدرسة: -4
 كمعمميو أقرانو مع االجتماعي التفاعؿ خالؿ جديدة، اتجاىات تككيف يسيماف في

دارة مدرستو،  كالمعرفي كالعممي الفكرم تحصيمو في فتزيد منيا ينيؿ التي كالمعارؼ كا 
 .فشيئان  شيئان 

 دكران  تؤدم التي كفمسفتو كقيمو كعاداتو بو الخاصة ثقافتو مجتمع لكؿ المجتمع: -3
 المياـ المتعددة المختمفة مؤسساتو عبر كذلؾ أفراده؛ اتجاىات تككيف كاضحان في

 االجتماعية كالجمعيات العبادة كدكر كالنادم كالمدرسة كاألغراض كالكسائؿ،
 اتجاىاتيـ األفراد خالليا مف يكتسب التي المؤسسات مف الخ…كالتنظيمات المتنكعة

 ال دكر ليا التي اإلعالـ كسائؿ عف فضالن  االجتماعية، التنشئة عبر عممية المختمفة
 في كحقائؽ معمكمات مف كتبثو تنشره ما خالؿ مف االتجاىات في تككيف بو يستياف

  .المختمفة مكضكعات الحياة
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 الدراسات السابقة: 
 عمييا الباحث( الدراسات السابقة التي اطمع 4يمخص الجدكؿ)

 
 

 اتفقت الدراسات المعركضة عمى: التعميق عمى دراسات سابقو:
ي تدريس مختمؼ المكاد كمكاد العمكـ خصكصا لممختبرات فاالىمية كاالثر الكبير  -4

 االفتراضية.
استخداـ المنيج التجريبي كالمنيج الكصفي في الدراسات السابقة بينما في البحث  -4

 .تـ استخداـ المنيج التجريبي فقط الحالي
ذات داللة احصائية بيف االفراد كلصالح المجمكعة دلت الدراسات عمى كجكد فركؽ  -3

 التجريبية كىي تتفؽ مع الدراسة الحالية
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 :منيجية البحث واجراءاتو
اىرة كىك التخطيط المسبؽ لمظركؼ كالعكامؿ المحيطة بالظ التصميم التجريبي: اوال:

( كاعتمد الباحث تصميـ  487، 4118عبد الرحمف كزنكنو،المدركسو كمالحظة ما يحدث )
كيتطمب مجمكعتيف احداىما تجريبية  ئة ذك االختباريف القبمي كالبعدمالمجمكعات المتكاق

)االعتيادية( ككما مكضح في  تدرس كفؽ المختبرات االفتراضية كالثانية كفؽ الطريقو التقميدية
 .(4) لمخططا

 .لمبحثالتصميـ التجريبي  (4) مخطط

 
 

ذجمتمعذالبحثذوعينته:ذ-ثانيا

يشمؿ مجتمع البحث طالب الصؼ الخامس العممي في المدارس الثانكية كاالعدادية  
التابعة لممثمية كزارة التربيو لمنازحيف في السميمانية كتـ اختيار ثانكية المراد لمبنيف لتنفيذ 

( 69دارة المدرسة كتضـ المدرسة )التجربة بعد استحصاؿ المكافقات االصكلية ثـ التنسيؽ مع ا
طالبا في الخامس العممي مكزعيف عمى شعبتيف كتـ استبعاد الطالب الراسبيف لمعاـ الماضي 

( 31( طالبا بعد االستبعاد كلذا ضمت كؿ شعبو )61( كبذلؾ اصبحت العينة )9) كعددىـ
 .طالبا كمثمت شعبة )ب( المجمكعة التجريبية كشعبة )أ( المجمكعة الضابطة

ذ:ؤذجمموعيتذالبحثذ)اجراءاتذالضبط(ثالثا:ذتكاف

تـ مكافئة مجمكعتي البحث احصائيا في متغيرات دخيمة كالتي قد تؤثر في نتائج 
 الذكاء، المعمكمات السابقو، تحصيؿ االحياء السابؽ، التجربة كىي )العمر الزمني باالشير،
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مقياس االتجاه القبمي( كتـ  اختبار عمميات العمـ القبمي، المستكل التحصيمي لمكالديف،
الحصكؿ عمى العمر الزمني لكؿ طالب محسكبا باالشير كمف ثـ استخراج المتكسط الحسابي 

 ,daniles) كالتبايف لممجمكعتيف ككجدت بانيا متكافئة كما تـ اختبار الذكاء باستخداـ اختبار
( ككجدت المجمكعتيف  447-415 ،4114 ،( كالمعرب مف قبؿ )العبيدم كالدليمي1975

متكافئة كبالنسبو لممعرفة السابقة مف مادة االحياء تـ اعداد اختيار لممعمكمات السابقة مككف 
( فقره مف اختيار مف متعدد كاجرل لو صدؽ كثبات كتـ استخراج المتكسط الحسابي 41مف )

ذت درجات الصؼ الرابع فاخكاقئة اما بالنسبة لممعدؿ العاـ كالتبايف ككجدت المجمكعتيف مت
العممي مف سجالت المدرسة كتـ استخراج المتكسط الحسابي كالتبايف ككجدت بانيا متكافئة 

( 4تجاه القبمي كجدكؿ )في المجمكعتيف كما طبؽ الباحث اختبار عمميات العمـ كمقياس اال
    .يكضح ذلؾ

 (4) جدكؿ

  
 (1,5) * غير دالة عند مستكل

 
المستوى  والجدولية لممتغيرات الست المحسوبة Tوقيمة  والتباينمتوسط الحسابي لم القيم

 الدراسي لموالدين:
تـ تكزيع استمارة لممعمكمات المتعمقة بالمستكل الدراسي لالب كاالـ عمى طالب عينة 
البحث مع االستعانة بالبطاقة المدرسية لمحصكؿ عمى البيانات الخاصة بالمستكل الدراسي 

لمتحقؽ مف تكافؤ المجمكعتيف في ىذا المتغير كتـ  المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة(لطالب 
استخداـ مربع كام لمعرفة التكافؤ في ىذا المتغير كلتطبيؽ ىذه المعادلة تمت عممية الدمج 

( 3( كباستعماؿ مربع كام عند درجة حريو )4لخاليا المستكل الدراسي لالب كاصبح عددىا )



ذ                                        جملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانية

ذ

ذ(ذ2اجمللدذ)(ذ2العددذ)

ذ2025(ذكانونذاألول)

 

  (461 (  
 

 ( كىي اقؿ مف القيمة الجدكلية1.334) ( تبيف القيمة المحسكبة1.15) كبمستكل داللو
كبعد دمج خاليا المستكل الدراسي لالـ اصبح عددىا  ( لذا فيي ليست دالو احصائيا.7.84)
 ( كبمستكل داللو4( كلمتحقؽ مف تكافؤ المجمكعتيف استعمؿ مربع كام عند درجة حرية )3)
( كجد انيا 5.99( كبالمقارنة مع الجدكلية )1.486) ( كتبيف اف القيمة المحسكبة1.15)

بقو ابطة( متكافئة في المتغيرات الساليست دالة كىذا يعني اف المجمكعتيف )التجريبية كالض
 .سالمة الداخمية لمتصميـ التجريبيجميعيا مما يشير الى ال

 السالمة الخارجية لمتصميم التجريبي:
( لمجتمع البحث كمدل القدره )عينة البحث كيقصد بيا مدل تمثيؿ افراد المجمكعة

 عمى تقييـ نتائج التجربة حيث قاـ الباحث باالجراءات االتية:
كجعؿ  جدكؿ الدركس االسبكعي لممجمكعتيفالتعاكف مع ادارة المدرسة عمى تنظيـ  -أ 

االجكاء الصفية متكافئة كدرست المجمكعتيف مف قبؿ الباحث لضبط تاثير الخبرة 
 .التدريسية

االندثار التجريبي الناتج مف ترؾ عدد مف طالب عينة البحث اك انقطاعيـ اثناء منع  -ب 
التجربة اذ لـ تحدث انقطاعات لمطالب بؿ تـ انتظاـ الدكاـ كي ال تؤثر عمى نتائج 

 .التجربو
طبقت التجربة في مدرسة كاحده كتـ اعطاء نفس القدر مف المادة الدراسية لجمكعتي  -ج 

 .ف لو مف معمكماتالبحث  ضمانا لما يتعرضا
ذرابعا:ذمدتلزماتذالبحث:

حيث تـ تحديد الفصكؿ الثالث االكلى التي سيقـك  تحديد المادة العممية )المحتكل( -4
 .الباحث بتدريسيا

السمككية كتكضح لممتعمـ ما يحققو عند انتيائو مف دراسة  تحديد االغراض )االىداؼ( -4
الباحث تصنيؼ بمكـ في المجاؿ ( كاعتمد 414 ،4114 المحتكل التعميمي )ممحـ،

التحميؿ( حيث يبمغ عدد  التطبيؽ، الفيـ )االستيعاب(، )التذكر، العرفي كلممستكيات
( ىدفا كتـ عرضيا عمى مجمكعة مف الخبراء كالمحكميف لبياف ارائيـ 58االىداؼ )

في سالمتيا كمدل شمكليتيا لممادة الدراسية كمالئمتيا لمستكياتيا المعرفية كيعد 
%( فاكثر مف اراء الخبراء كفي ضكء 81يدؼ صالحا اذا حصؿ عمى نسبو اتفاؽ )ال
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ذلؾ اعيدت صياغة بعض االىداؼ كتعديؿ المستكل الذم تقيسو كبقيت االىداؼ 
 .( ىدفا58بنفس العدد في صياغتيا النيائيو )

كىي مجمكعة مف الخطكات كاالجراءات المنظمة كالمترابطة  اعداد الخطط التدريسية: -3
التي يضعيا المدرس النجاح عمميو التدريس كتحقيؽ االىداؼ كفي ضكء ذلؾ تـ 
اعداد خطط تدريسيو لكال المجمكعتيف كعرض الباحث انمكذجا لخطة تدريسية مف 

 .ؽ ذلؾكال النكعيف عمى عدد مف المحكميف لبياف رائييـ في صالحيتيا كعدلت كف
ذاداتاذالبحثذخامدا:

كىي الكسائؿ الميمة التي تمكف الباحث مف اختبار فرضياتو كالكصكؿ الى النتائج 
كتحقيؽ اىداؼ بحثو عف طريؽ حصكلو عمى المعمكمات المطمكبة كجمع البيانات )عباس 

( كقاـ الباحث باستخداـ االدكات االتية: اختبار عمميات العمـ، 437 ،4144 كاخركف،
 كمقياس االتجاىات.

 اختبار عمميات العمم: اوال:
( فقره مف 41اختبار يقيس عمميات العمـ لمصؼ الخامس العممي كيتككف مف ) ىك

 التصنيؼ، القياس، مف متعدد تقيس عمميات العمـ االساسية كىي )المالحظة، اختيار
 .مكانية كالزمانية(استخداـ العالقات ال استخداـ االرقاـ، التنبؤ، االستنتاج، االستقراء،

 خطوات بناء اختبار عمميات العمم
كييدؼ الى قياس مستكل عمميات العمـ لدل طالب الخامس  اليدؼ مف االختبار: -4

( مدرس كمشرؼ اختصاص كتـ االتفاؽ عمى 41) العممي كقد كجو سؤاؿ مفتكح الى
 .اعتماد عمميات العمـ االساسية كىي ثماف عمميات المشار الييا

مفردات االختبار :تككنت مفردات االختبار مف نكع االختبار مف متعدد لما  تحديد نكع -4
لو مف مزايا منيا كضكح االسئمة كسيكلة االجابة عنيا كمكضكعية التصحيح كامكانية 

 .تحميؿ النتائج بدقة كارتفاع معاممي الصدؽ كالثبات فييا
اعداد تعميماتة ككانت تـ صياغة فقرات االختبار ك  :صياغو فقرات االختبار كتعميماتو -3

مناسبة لمستكل الطالب كسميمة لغكيا كصحيحة عمميا كخالية مف الغمكض كممثمة 
لممستكل كاالىداؼ ككانت االجابات الصحيحة مكزعة عشكائيا كارفقو االختبار 
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بتعميمات مكضحا بمثاؿ محمكؿ كطمب مف الطالب القراءة الدقيقة لفقراتو كعدـ ترؾ 
 .النيا ستعد خاطئوام فقرة بدكف اجابة 

تصحيح االختبار يتـ في ضكء االجابات النمكذجية )مفتاح  تصحيح االختبار: -4
الذم اعده الباحث اذ اعتمد في تصحيح االختبار باعطاء درجة كاحدة  التصحيح(

( 41لالجابة الصحيحة كصفر لالجابة الخاطئة اك المترككة فتصبح الدرجة الكمية )
 .درجة صفر(درجة الصغرل )الدرجة ك 

( طالبا 31) مف مككنةاكلى طبؽ االختبار عمى عينة استطالعية  :تطبيؽ االختبار -5
في الصؼ الخامس العممي لثانكية الحساـ لمبنيف مف مجتمع البحث كذلؾ لمعرفة 
مدل كضكح فقرات االختبار كالتعميمات كاالسئمة كالطباعة كتقدير الكقت المستغرؽ 

ختبار مفيكمو كال غمكض في صياغتيا كىكذا لالجابة كتبيف اف جميع بنكد اال
( دقيقو 54( دقيقو ك)36التعميمات ايضا كما تبيف اف كقت االختبار تراكح ما بيف )

 ( دقيقو.45( دقيقو كبذلؾ يصبح الزمف الالـز لالختبار كىك )45كبمتكسط )
طالب مف  (441طبؽ االختبار عمى عينة مككنة مف ) :التطبيؽ االستطالعي الثاني -6

ير عينة البحث النيائية كمف ثـ تصحيح االجابات لمطالب كرتبت الدرجات تنازليا غ
  :%( لتحديد ما ياتي47%( كأكطأ )47ثـ اختيرت اعمى )

حيث تـ حساب معامؿ السيكلة كالصعكبة لكؿ فقره مف  معامؿ السيكلة كالصعكبة: -أ 
( لذا 1.69_1.48فقرات االختبار كتبيف اف معامؿ السيكلة كالصعكبة تراكح ما بيف )

 ،4144 ( )حسيف،1.41_1.81عدت جميع الفقرات مقبكلو اذا تراكحت ما بيف )
64). 

ختبار بأستخداـ معادلة القكة التمييزية: تـ حساب القكة التمييزية لكؿ فقرة مف فقرات اال -ب 
( كيمكف عد الفقرة مقبكلة اذا 1,61، 1,36بيف ) قكة التمييز ككجدت أنيا تتراكح ما

%( 47( فما فكؽ كفي حالة استخداـ المجمكعات )1,41كانت قدرتيا التمييزية )
 4144 ( فأكثر )حسيف،31%( الدنيا كيفضؿ اف يككف معامؿ التمييز )47العميا ك)

421,). 
تـ استعماؿ معادلة فعالية البدائؿ كظير اف البدائؿ قد جذبت الييا  البدائؿ:فعالية  -ج 

عددا اكبر مف طالب المجمكعة الدنيا مقارنة بطالب المجمكعة العميا اذ تبيف اف 
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نتائجيا سالبة كلذلؾ عدت جميعيا فعالة لفقرات االختبار كالبديؿ الجيد يجب اف يككف 
تقؿ عف  ميا اقؿ منو في الفئة الدنيا كنسبة اختياره العدد الذيف يختاركنو في الفئو الع

%( مف العدد الكمي في المجمكعة الدنيا كمف المفترض اف تككف البدائؿ كافية كي 5)
يخطئ بعضيـ كليس جميعيـ اذ ال فائدة مف بديؿ يخطئ فيو الجميع )الدليمي 

 .(93، 4115كعدناف ،
 د_صدق االختبار:

كىك عرض فقرات االختبار عمى الخبراء كالمحكميف لمحكـ عمى  الصدق الظاىري:
مدل صالحيتيا لقياس  المتغير المراد قياسو ككضكح الفقرات كعالقتيا بالمجاالت التي يقيسيا 
االختبار كتـ عرضيا عمى المحكميف في اختصاص االحياء كطرائؽ تدريس االحياء لبياف 

لقبكؿ العاـ كتـ حساب صدؽ المحكميف باستخداـ ارائيـ كحصمت الفقرات جميعيا عمى نسبة ا
%( كىذا 94كبمغ نسبو الصدؽ لمفردات االختبار ) cohen, et.al)المعادلة التي قدميا )

 .يدؿ عمى مستكل عاؿ مف الصدؽ
كتـ تحقيقو مف خالؿ تحميؿ المكضكع ككضع تعريؼ عمميات  الصدق المنطقي:*

ياس بحيث تغطي فقراتو كبصكره متكازنة لكؿ العمـ كانكاعو كمف خالؿ تصميـ فقرات المق
 .لمقياس عمى الخبراء لبياف ارائيـاالنكاع كعرض ا

تـ حساب معامؿ االتساؽ الداخمي لالختبار باستخداـ  صدق االتساق الداخمي:*
( 1.85كتـ الحصكؿ عمى معامؿ اتساؽ داخمي لالختبار مقداره ) معادلة ككدر_ريتشاردسكف

 .كىك يعتبر معامؿ مقبكؿ كيؤكد صالحية االختبار لمتطبيؽ في ىذه الدراسة
كتـ حسابو بطريقة اعادة االختبار حيث تـ تطبيؽ االختبار مرتيف  :ثبات االختبارق_

( يـك 45ا بفاصؿ زمني قدره )( طالب41عمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة بمغ عددىا)
( كىك 1.86كتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف االختبار االكؿ كالثاني ككجد انو يساكم )

 (1.84معامؿ ثبات عاؿ كما تـ حساب معامؿ الفاكركنباخ لالختبار ككؿ ككجد انو يساكم )
 .ؽ النيائي( فقره كجاىز لمتطبي41)عندىا اصح االختبار في صكرتو النيائية مككف مف 

 :جاهخطوات بناء مقياس االت
تـ بناء المقياس كتضمف المقياس عبارات تقيس اتجاه الطالب نحك دراسة االحياء 
كالمختبرات االفتراضية ككاف االعتماد في بناء االستبانة عمى طريقة ليكارت التي تحدد ضمف 
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"غير مكافؽ بشده( تـ  مكافؽ، غير غير متأكد، مكافؽ، مستكيات لالجابة )مكافؽ بشده،
عرضيا عمى الخبراء كذكم االختصاص كالخبرة لمتأكد مف درجة مناسبة الفقرة ككضكىا 
كسالمة الصياغة المغكية ككذلؾ النظر في تدرج المقياس كمدل مالئمتو كفقا لذلؾ عدلت 

( فقره جرب عمى عينة استطالعية اكلى كثانية 41فقرات ليصبح عدد الفقرات في المقياس )
 بنفس التكقيتات كالمدارس الختبار عمميات العمـ كصححك 

( كاعطيت االجابات التي تضمنت درجات 5_4اكزاف تقديرية تتراكح )المقياس كفؽ 
درجة(  4) غير مكافؽ درجات(، 3) غير متأكد درجات(، 4كاكافؽ ) درجات(، 5اكافؽ بشده )

ت حيث عرض المقياس عمى غير مكافؽ بشده )درجة كاحده( كتـ التأكد مف الصدؽ كالثبا
مف اراء المحكميف  %(81مجمكعة مف المحكميف كابدكا ارائييـ كحصؿ عمى نسبو اتفاؽ )

كتـ الثبات مف مقياس االتجاه باستخداـ معادلو الفاكركنباخ كاصبح المقياس جاىز لمتطبيؽ 
جاه عمى %(، كقد تـ تطبيؽ اختبار عمميات العمـ كمقياس االت94كاعادة التطبيؽ حيث بمغ )

 .العينة األصمية كتمت المعالجات االحصائية ليا ألختيار فرضيات الدراسة
 :نتائج الدراسة ومناقشتيا

يكجد فركؽ ذات  عرض النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية األكلى كالتي تنص ال -4
( بيف متكسط درجات طالب المجمكعة 1,15داللة احصائية عند مستكل داللو )

التجريبية كالتي تدرس بأستخداـ المختبر األفتراضي كبيف متكسط درجات طالب 
 .عمميات العمـل القبمي المجمكعة الضابطة كالتي تدرس بالطريقة االعتيادية في أختبار

 .يكضح ذلؾ (3جدكؿ )
لمفركؽ بيف المتكسط الحسابي لممجمكعتيف في اختبار عمميات  t)) نتائج اختبار: (3) جدكؿ

 العمـ القبمي

 
 

لعينتيف مستقمتيف   (T.test) اف طبؽ األختبار التائيبعد  (3يتضح مف خالؿ جدكؿ )
( لذا تككف غير دالو في 4,11( ىي أصغر مف القيمة الجدكلية )4,416)القيمة المحسكبة اف 
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مما يدؿ الى عدـ كجكد  األختبار القبمي لعمميات العمـ ككؿ كىي تتفؽ مع الفرضيو الصفريو
  فركؽ بيف المجمكعتيف.

يكجد فركؽ ذات داللة  كالتي تنص ال ثانيةالمتعمقة بالفرضية الصفرية العرض النتائج  -4
( بيف متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية 1,15احصائية عند مستكل داللو )

التي تدرس بأستخداـ المختبر األفتراضي كبيف متكسط درجات طالب المجمكعة ك 
جدكؿ  .عمميات العمـالبعدم ل بارختالالضابطة كالتي تدرس بالطريقة االعتيادية في أ

 يكضح ذلؾ. (4)
لمفركؽ بيف المتكسط الحسابي لممجمكعتيف في اختبار عمميات  t)) نتائج اختبار: (4) جدكؿ

 مبعدالعمـ ال

 
 

لعينتيف مستقمتيف  (T.test) طبؽ األختباز التائي بعد اف (4يتضح مف خالؿ جدكؿ )
( لذا تككف دالو في 4,111) ( ىي أكبر مف القيمة الجدكلية3,754اف القيمة المحسكبة )

األختبار البعدم لعمميات العمـ ككؿ كبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية مما يعني أف استخداـ 
 .كاضح في تنمية عمميات العمـ ككؿ األفتراضية ليا دكرالمختبرات 

 داللة ذات فركؽ تكجد الكالتي تنص  لثةلمتعمقة بالفرضية الصفرية الثاعرض النتائج ا -3
 المجمكعة طالب لدرجات الفركؽ متكسط بيف( 1.15) داللو مستكل عند احصائية
 القبمي العمـ عمميات اختبار في االفتراضي المختبر باستخداـ تدرس التي التجريبية
 .( يكضح ذلؾ5جدكؿ ). كالبعدم

في اختبار عمميات  ة التجريبيةلمفركؽ بيف المتكسط لممجمكع t)نتائج اختبار): (5) جدكؿ
 مبعدال القبمي العمـ
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لعينتيف مترابطتيف  (t. test)تطبيؽ االختبار التائي بعد ( 5يتضح مف خالؿ جدكؿ )
ىي أكبر  (44,454لممجمكعة التجريبية لألختبار القبمي كالبعدم ) اف القيمة التائية المحسكبو
كجكد تنمية لدل  ؾ ترفض الفرضية الصفرية مما يعنيكبذل (4,71مف القيمة التائية الجدكلية )

 .عمميات العمـ التجريبية في اختبارالمجمكعة 
 ذات فركؽ تكجد الكالتي تنص  رابعةلمتعمقة بالفرضية الصفرية العرض النتائج ا -4

 طالب لدرجات الفركؽ متكسط بيف( 1.15) داللو مستكل عند احصائية داللة
 اختبار في (االعتيادية) التقميدية الطريقة باستخداـ تدرس التي ضابطةال المجمكعة
 .( يكضح ذلؾ6جدكؿ ) .كالبعدم القبمي العمـ عمميات

 لمفركؽ بيف المتكسط لممجمكعتيف في اختبار عمميات العمـ t)) نتائج اختبار: (6) جدكؿ
 مبعدالالقبمي 

 
 

لعينتيف مترابطتيف  (t.test)تطبيؽ االختبار التائي كبعد ( 6يتضح مف خالؿ جدكؿ )
 قؿىي أ (4,153لألختبار القبمي كالبعدم ) ضابطةائية المحسكبو لممجمكعة الاف القيمة الت

كجكد تنمية عدـ  الفرضية الصفرية مما يعني قبؿؾ ت( كبذل4,71الجدكلية ) مف القيمة التائية
 ،عمميات العمـ في اختبارالضابطة لدل المجمكعة 

تكجد فركؽ ذات  كالتي تنص الخامسة متعمقة بالفرضية الصفرية العرض النتائج ال -5
( بيف متكسط درجات طالب المجمكعة 1,15و عند مستكل داللو )يداللة احصائ

االفتراضي كبيف متكسط درجات طالب  المختبرجريبية كالتي تدرس بأستخداـ الت
في مقياس االتجاه  (بالطريقة التقميدية )األعتيادية المجمكعة الضابطة كالتي تدرس

  .( يكضح ذلؾ7جدكؿ ) .القبمي
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مقياس االتجاه لمفركؽ بيف المتكسط الحسابي لممجمكعتيف في  t)) نتائج اختبار: (7) جدكؿ
 القبمي

 
 

لعينتيف مستقمتيف  (T.testتطبيؽ األختبار التائي )بعد ك  (7يتضح مف خالؿ جدكؿ )
اف القيمو التائية المحسكبة لممجمكعتيف التجريبية الضابطة في مقياس االتجاه القبمي 

ىذه النتيجة تتفؽ مع الفرضية الصفرية ( ك 4,111كىي أقؿ مف القيمة الجدكلية )( 1,945)
 .مما يدؿ الى عدـ كجكد فركؽ بيف المجمكعتيف في القياس الفبمي لالتجاه

تكجد فركؽ ذات  كالتي تنص السادسة متعمقة بالفرضية الصفرية العرض النتائج ال -6
( بيف متكسط درجات طالب المجمكعة 1,15ة عند مستكل داللو )يداللة احصائ
تي تدرس بأستخداـ المختبر االفتراضي كبيف متكسط درجات طالب التجريبية كال

في مقياس االتجاه  (بالطريقة التقميدية )األعتيادية المجمكعة الضابطة كالتي تدرس
 .( يكضح ذلؾ8جدكؿ ) بعدم.ال
مقياس االتجاه لمفركؽ بيف المتكسط الحسابي لممجمكعتيف في  t)نتائج اختبار): (8) جدكؿ

 البعدم

 
 

لعينتيف مستقمتيف ( T.testتطبيؽ األختبار التائي )بعد ك  (8مف خالؿ جدكؿ ) يتضح
 بعدمالضابطة في مقياس االتجاه الاف القيمو التائية المحسكبة لممجمكعتيف التجريبية 

تتفؽ مع الفرضية  ىذه النتيجة ال( ك 4,111مف القيمة الجدكلية ) كبر( كىي أ4,768)
 بيف المجمكعتيف في القياس البعدم لالتجاه. الصفرية مما يدؿ الى كجكد فركؽ
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تكجد فركؽ ذات  كالتي تنص ال سابعةلمتعمقة بالفرضية الصفرية الالنتائج اعرض  -7
( بيف متكسط درجات طالب المجمكعة 1,15داللة احصائية عند مستكل داللة )

 ي مقياس االتجاه القبميالتجريبية كالتي تدرس بأستخداـ المختبرات االفتراضية ف
 .( يكضح ذلؾ9جدكؿ ). كالبعدم

مقياس االتجاه في  ة التجريبيةلمفركؽ بيف المتكسط لممجمكع t)) نتائج اختبار: (9) جدكؿ
 مبعدال القبمي

 
 

لعينتيف مترابطتيف  (t. test)تطبيؽ االختبار التائي بعد ( 9يتضح مف خالؿ جدكؿ )
ىي أكبر  (44,94لألختبار القبمي كالبعدم )اف القيمة التائية المحسكبو لممجمكعة التجريبية 

كىذا يدؿ  تتفؽ مع الفرضية الصفرية ىذه النتيجة الك  (4,711مف القيمة التائية الجدكلية )
 مقياس االتجاه.التجريبية في عمى كجكد تنمية لدل المجمكعة 

تكجد فركؽ ذات  كالتي تنص ال الثامنةعرض النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية  -8
( بيف متكسط درجات طالب المجمكعة 1,15داللو احصائية عند مستكل داللو )

جدكؿ  .القبمي كالبعدم مقياس االتجاهالعتيادية في الضابطة كالتي تدرس بالطريقة ا
 ( يكضح ذلؾ .41)
مقياس االتجاه في  ة الضابطةلمفركؽ بيف المتكسط لممجمكع t)) نتائج اختبار: (41) جدكؿ

 مبعدال القبمي

 
 

لعينتيف  (t. test)تطبيؽ االختبار التائي بعد ( 41يتضح مف خالؿ جدكؿ )
القبمي كالبعدم  مقياس االتجاهل ضابطةائية المحسكبو لممجمكعة الاف القيمة التمترابطتيف 

ىذه النتيجة تتفؽ مع الفرضية ك  (4,71مف القيمة التائية الجدكلية ) اقؿىي  (4,576)
 مقياس االتجاه.في  ضابطةالكجكد تنمية لدل المجمكعة عدـ كىذا يدؿ عمى الصفرية 
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 : تفسير النتائج ثانيا
يعزك الباحث تفكؽ طالب المجمكعة التجريبية عمى طالب المجمكعة الضابطة في 
امتالؾ عمميات العمـ ككؿ الى اسمكب التدريس بأستخداـ المختبرات االفتراضية مما ساعد 

لمالحظة التي يستخد فييا الطالب حكاسو لجمع عمى أكتساب عمميات العمـ مف خالؿ ا
المعمكمات كتزداد عممية الفيـ لما يراه بحيث يككف ليا معنى اكثر كما استخدـ عمميات 
القياس لممقارنة بيف االشياء كالتصنيؼ لكضع االشياء في مجمكعات طبقا ألسس كخصائص 

الب لمتكصؿ الى التعميمات معينة كمف ثـ االستنتاج في تفسير المالحظات التي جمعيا الط
بداللة التجارب التي قاـ بيا كاالسقراء ىي عممية تفكير عميا ينتقؿ فييا الطالب مف الجزئية 

داـ العالقات الزمانية المحسكسة الى تككيف قكانيف كتعميمات كالتنبؤ كاسخداـ االرقاـ كاستخ
ب يفكركف بطريقة عممية كعمى . أختصاران نقكؿ اف المختبرات االفتراضية تجعؿ الطالكالمكانية

جديدة تمثؿ  دكرىا في اتاحة الفرصة لدييـ عمى ممارسة عمميات العمـ كتككيف ابنية معرفية
 .قاعدة لعمميات العمـ

بيف الطالب انفسيـ كبينيـ كبيف المدرس  اىمية العمؿ التعاكني كالمناقشة كما اف
ؼ كما اف الطالب اصبحت لدييـ القدرة اتاح ليـ فرصة لمخركج مف أطار النظرة الذاتية لممكق

تعممكه بالمكاقؼ الحياتية المتضمنو في الدرس كبالتالي زادت ثقة الطالب  عمى ربط ما
 .دل الى تنمية عمميات العمـ لدييـبأنفسيـ كأ

 األستنتاجات:
ادل الى فيـ الطالب  التدريس باستخداـ المختبرات االفتراضية لممجمكعة التجريبة -4

 لممادة العممية كتحسيف كتنمية عمميات العمـ كاالتجاه نحك مادة االحياء.
فاعمية المختبرات االفتراضية كأثرىا االيجابي في تدريس مادة االحياء لمصؼ الخامس  -4

العممي مقارنة بالطريقة االعتيادية أسيمت في اثارة كجذب انتباه الطالب كزيادة 
 الى الفيـ االفظؿ. تركيزىـ لمكصكؿ

دة العممية الى اعداد كتقديـ المادة الدراسية بشكؿ جيد كمنظـ ادل الى ايصاؿ الما -3
 .الطالب بكؿ سيكلة

اسياـ الطرائؽ الحديثة كفي ضكء حاجات الطالب كمشكالتيـ كحميا ادل الى رفع  -4
 .العممي كتحقيؽ االىداؼ التربكية المستكل
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 :التوصيات
المعنييف بشؤكف التربية كالتعميـ كالمناىج كطرائؽ التدريس االىتماـ مف جانب  -4

بالمختبرات االفتراضية كتطبيقيا في تدريس مكاد العمـك بصكرة عامة كاالحياء بصكرة 
 خاصة كتزكيد المدارس بيا

تطكير مناىج االحياء بحيث ال يقتصر عمى المعرفة العممية بؿ يتضمف عمميات العمـ  -4
تبرات االفتراضية كاظياره بصكرة مترابطة كمتكاممة كذات كتنظيـ محتكاه كفؽ المخ

 .معنى
اعداد مكاد كطرائؽ تتضمف المختبرات االفتراضية في برامج اعداد المدرسيف  -3

كالمعمميف كتكظيؼ عمميات العمـ كاالتجاىات في التدريس كتدريبيـ عمى تصميـ 
 مكاقؼ عممية داخؿ المنيج كمعالجة الضعؼ.

 .مى استخداـ المختبرات االفتراضيةة لممدرسيف عاقامة دكرات تدريبي -4
االستفادة مف ىذه التقنية لتجاكز المشكالت كالعكائؽ التي تكاجو المعمميف كالمدرسيف  -5

 .سة الجانب العممي في عمـ االحياءكالطالب في درا
 :المقترحات

استفادة ( مما يتيح ة عمى الشبكة العالمية )االنترنتانشاء مكقع لممختبرات االفتراضي -4
 .ذه التقنيةالمعمميف كالمدرسيف كالطالب مف ى

اجراء دراسة مقارنة لطريقة المختبرات االفتراضية في تنمية عمميات العمـ كالميارات  -4
 .ي االحياء كفي مراحؿ تعميمي اخرلالتفكرية المختمفة ف

س لفت انتباه المدرسيف الى ضركرة تضميف الممارسات الصفية كاالختبارات اسئمة تقي -3
 .عمـ لتمية التفكير لدييـاكتساب الطالب لميارات عمميات ال

 .في جميع مراحؿ التعميـ المختمفة بناء مقاييس لالتجاىات -4
 اجراء دراسات مماثمة في مكاد اخرل في التعميـ العاـ كالكيمياء كالفيزياء ....ألخ  -5
 االفتراضية.اعداد برنامج لتدريب مدرسي كمعممي االحياء عمى استخداـ المختبرات  -6
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 المصادر:
( :عمميػػػات العمػػػـ كميػػػارات التفكيػػػر المسػػػتنبطة مػػػف القػػػراف الكػػػريـ 4144ابكجحجػػػكح ،يحيػػػى محمػػػد ) -4

كتطبيقاتيا في تدريس العمـك ، مجمة الجامعػة االسػالمية ، العػدد االكؿ ،المجمػد التاسػع عشػر ، كميػة 
 التربية ، جامعة االقصى ، غزة .

( : مكقػػع المعمػػـ فػػي المجتمػػع : نحػػك ميثػػاؽ مينػػي لمػػتعمـ ، 4114كف )البػػزاز ،حكمػػت ابػػراىيـ كاخػػر  -4
 ( ،بغداد .3( ،السنة )44مجمة دراسات اجتماعية ، العدد )

،  4( : أسػػاليب تعمػػيـ العمػػـك كالرياضػػيات ، دار الفكػػر ، ط4114البكػػرم ،أمػػؿ كعفػػاؼ الكسػػكاني ) -3
 عماف ، االردف .

ك اسػتخداـ المختبػر الكيميػائي االفتراضػي فػي تػػدريس ( : اتجػاه الطمبػة نحػػ 4144بركػة ،خمػكد عمػر) -4
الجانػػب العممػػي لمػػادة الكيميػػاء ، بحػػث مقػػدـ الػػى المػػؤتمر الػػدكلي الثػػاني لمتعمػػيـ االلكتركنػػي كالتعمػػيـ 

 عف بعد ، الرياض ، المممكة العربية السعكدية .
كتركنػػي ، الشػػبكة العربيػػة ( : االبعػػاد العمميػػة كالتطبيقيػػة فػػي التعمػػيـ االل4116البيػػاتي ،مينػػد محمػػد ) -5

 لمتعميـ المفتكح كالتعميـ عف بعد ، عماف ،االردف .
( : المحاكػات كتطػكير التعمػيـ ، مجمػة مسػتقبؿ التربيػة العربيػة ، 4113تكفيؽ ،صالح الديف محمػد ) -6

 ( ، القاىرة ، مصر . 49( ، العدد )9المجمد )
المختبػػػػرات المحسػػػػكبة كبػػػػرامج  ( : أثػػػػر اسػػػػتخداـ4118الجػػػػكير ، يكسػػػػؼ بػػػػف فػػػػراج بػػػػف محمػػػػد ، ) -7

المحاكات عمى تحصيؿ طالب المرحمة الثانكية كاتجاىاتيـ نحك مادة الكيمياء ،رسالة ماجستير غيػر 
 منشكرة ، كمية التربية ، جامعة الممؾ سعكد ، المممكة العربية السعكدية .

 لتجارب االفتراضي ،المختبر 4144الحافظ، محمكد عبدالسالـ محمد، محمد أميف،احمد جكىر، -8
المعرفي،  كتحصمييـ المتىسطة المرحمة لطالب المالحظة تنمية قىة في كأثره كالكيمياء الفيزياء
 (، ايمكؿ.8(،العدد)4المجمد) المتخصصة، التربكية الدكلية المجمة

،دار الكتاب الجػامعي  4،ط ( : طرائؽ التدريس كاستراتيجاتو4114الحيمة ، محمد محمكد كاخركف ) -9
 ، العيف ،االمارات العربية المتحدة . 

،دار المسيرة لمنشر كالتكزيػع  4( : تصميـ التعميـ نظرية كممارسة ، ط4113الحيمة ،محمد محمكد ) -41
 ، عماف ، االردف .

( : دكر المختبػرات المدرسػػية فػي العمميػػات 4141حسػف ،نػكاؿ نػػاجي محمػكد كصػالح ،خميػػؿ نعػيـ ،) -44
 بكية كاىميتيا ، مجمة دراسات تربكية ، كزارة التربية ، جميكرية العراؽ  .التر 

، مركػػػز  4( : القيػػػاس كالتقػػػكيـ فػػػي الفػػػف كالتربيػػػة الفنيػػػة ، ط4144حسػػػيف ، عبػػػد المػػػنعـ خيػػػرم ، ) -44
 الكتاب الجامعي ، عماف ، االردف .
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، عمػاف ،  4كػاديمي ، ط( : القياس كالتقكيـ ، مركػز الكتػاب اال4144حسيف ، عبد المنعـ خيرم ،) -43
 االردف .

( : اثػػػر اسػػػتخداـ منشػػػطات اسػػػتراتيجية االدراؾ فػػػي تحصػػػيؿ 4116الػػػدايني ، بتػػػكؿ محمػػػد جاسػػػـ ،) -44
طالبػػات الصػػػؼ الخػػامس العممػػػي كتنميػػة ميػػػاراتيف العقميػػػة ، أطركحػػة دكتػػػكراه غيػػر منشػػػكره ، كميػػػة 

 التربية )ابف الييثـ ( ، جامعة بغداد .
، فاعميػػػة التػػػدريس بالمعامػػػؿ االفتراضػػػية كفػػػؽ تصػػػنيؼ بمػػػـك 4144اعيؿ،دفػػػع اهلل،محمدمحمػػػد اسػػػم -45

،رسػالة  لتدريس مادة الكيميػاء بالمرحمػة الثانكيػة : دراسػة جريبيػة عمػى الصػؼ الثالػث بمحميػة الخرطـك
،السكداف.  ماجستير غيرمنشكرة،كمية التربية ،جامعة الخرطـك

،  4كالتقػػػكيـ فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة  ،ط( : القيػػػاس 4115الػػػدليمي ،أحسػػػاف عميػػػكم كعػػػدناف محمػػػد ) -46
 مكتبة احمد الدباغ لمطباعة ، بغداد ، جميكرية العراؽ . 

( : المعامػػؿ االفتراضػػية انمػػكذج مػػف انمػػاذج الػػتعمـ االلكتركنػػي : 4118الراضػػي ،احمػػد بػػف صػػالح ) -47
عمػيـ ، االدارة العامػة كرقة عمؿ مقدمة لممتقى التعميـ االلكتركني في التعمػيـ العػاـ  ، كزارة التربيػة كالت

 لمتربية كالتعميـ ، الرياض ، المممكة العربية السعكدية .
( ، الريػاض 94( : الدراسة االلكتركنية ، مجمػة المعرفػة ، العػدد )4113الرافعي ، عمر بف عبداهلل ) -48

 ، المممكة العربية السعكدية . 
داـ نمطػػيف مػػف منشػػطات ( : فاعميػػة تصػػميـ تعميمػػي _ تعممػػي بأسػػتخ4118راىػػي ،قحطػػاف فضػػؿ ) -49

اسػتراتيجيات االدراؾ فػي تػدريس االحيػػاء كاثرىمػا فػي التفكيػر العممػػي كتنميػة الػكعي البيئػي ،أطركحػػة 
 دكتكراه غير منشكرة ، كمية التربية )ابف الييـ ( جامعة بغداد .

 ( : أساليب تدريس العمـك ، دار الشركؽ ، عماف ، االردف .4999زيتكف ،عايش ) -41
، عػػالـ الكتػػب ، القػػاىرة  ، 4( : تػػدريس العمػػـك لمفيػػـ رؤيػػة مسػػتقبمية بنائيػػة ،ط4114)زيتػػكف ،كمػػاؿ  -44

 مصر .
 -القضػػػػايا -المفيػػػػـك  -( : رؤيػػػػا جديػػػػدة فػػػػي التعمػػػػيـ _ التعمػػػػيـ االلكتركنػػػػي 4115زيتػػػػكف ،حسػػػػف ) -44

 التقييـ  ، الدار الصكلتية لمنشر كالتكزيع ،الرياض .المممكة العربية السعكدية . -التطبيؽ 
،دار الحريػػة لمطباعػػة  4( : عمػػـ  الػػنفس العػػداديات التمػػريض ، ط4994لسػػامرائي ،ىاشػػـ جاسػػـ )ا -43

 كالنشر ،بغداد ، جميكرية العراؽ . 
( : مسػػػتكل اتقػػػاف طمبػػػة الصػػػؼ التاسػػػع مػػػف التعمػػػيـ االساسػػػي 4141السػػػكيدم ،برلنتػػػي عبػػػدالكلي ) -44

( ،كميػة التربيػة ،جامعػة  46المجمػد ) لعمميات العمـ االساسية في مادة العمـك ، مجمة جامعة دمشػؽ ،
 دمشؽ .
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( : اثر استخداـ المتناقضػات عمػى تنميػة التفكيػر العممػي كبعػض عمميػات العمػـ 4999سعيد ،ايمف ) -45
لػدل تالميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي مػػف خػػالؿ مػػادة العمػػـك ، الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة العمميػػة ، 

 جميكرية مصر .المؤتمر العممي الثالث ، المجمد االكؿ ، 
( : طرائؽ تدريس العمـك مفػاىيـ كتطبيقػات 4119سعيدم ،عبداهلل خميس كالبمكشي ،سميماف محمد ) -46

 عممية ، دار المسيرة ،عماف ، االردف .
( : التربيػػة العمميػػة كتػػدريس العمػػـك ، دار الفكػػر العربػػي ، القػػاىرة ، جميكريػػة 4114السػػيد ،محمػػد ) -47

 مصر.
دمشػػؽ،  جامعػػة االجتمػػاع، مجمػػة عمػػـ منظػػكر مػػف االتجاىػػات، 4144صػػديؽ، حسػػيف، -48

 (4+3(،العدد)48المجمد)
( : كاقػػع اسػػتخداـ مختبػػرات العمػػـك المحسػػكبة فػػي المرحمػػة الثانكيػػة 4116الشػػايع ،فيػػد بػػف سػػميماف ) -49

( ،المممكػػػػة العربيػػػػة 49كاتجاىػػػػات معممػػػػي العمػػػػـك كالطػػػػالب نحكىػػػػا ،مجمػػػػة الممػػػػؾ سػػػػعكد ، مجمػػػػد )
 السعكدية .

( : فاعميػػػة التػػػدريب االفتراضػػػي لمحاسػػػكب ككفايتػػػو فػػػي التػػػدريب عمػػػى 4115شػػػباط ،محمػػػد فػػػارس ) -31
بعض التجارب المختبرية في عمـ االحياء لمصؼ الثاني الثانكم العممي في محافظة درعا كأثره عمى 
، تحصػػيؿ الطمبػػة فػػي مػػادة االحيػػاء كاتجاىػػاتيـ نحػػكه ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ، كميػػة التربيػػة 

 جامعة دمشؽ .
( : مسػػتكل تقيػػيـ معممػػكا كمعممػػات العمػػـك فػػي مػػدارس ككالػػة الغػػكث فػػي 4117شػػقكر،عمي زىػػدم ) -34

محافظة نابمس لممختبرات االفتراضية المحاكية لمكاقع في العممية التعميمية ، جامعة النجػاح ، نػابمس 
 ،فمسطيف .

عمـك عمى التحصيؿ كبناء اثر التعميـ ( : أثر استخداـ دكرة التعمـ في تدريس ال4113شاليؿ ،ايمف ) -34
كاكتسػػاب عمميػػات العمػػـ لػػدل طػػالب الصػػؼ السػػابع ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ، كميػػة التربيػػة ، 

 الجامعة االسالمية ، غزة ، فمسطيف .
( : اثر استخداـ المختبػرات االفتراضػية فػي اكسػاب الميػارات 4119الشيرم ،عمي بف محمد ظافر ) -33

االحياء لطالب الصؼ الثالث الثانكم بمدينة جػدة ،أطركحػة دكتػكراه غيػر منشػكرة  المعممية في مقرر
 ، كمية التربية ، جامعة اـ القرل ، المممكة العربية ا السعكدية.

،دار الفكػػر لمنشػػر 3ط.’(.االتجاىػػات المعاصػػره فػػي تعمػػيـ الرياضػػيات 4113صػػالح "ماجػػده محمػػكد) -34
 كالتكزيع،القاىره .

،  4( : مدخؿ الى مناىج البحث في التربية كعمـ النفس ، ط4144ركف ، )عباس ،محمد خميؿ كاخ -35
 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،عماف ، االردف .

( : مناىج البحػث بػيف النظريػة كالتطبيػؽ ، مطبعػة 4115عبدالرحمف ،انكر حسيف كالصافي ،فالح ) -36
 التأميـ ، جامعة كربالء .
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( : االسػس التصػكرية كالنظريػة فػي 4118حقػي شػياب )عبد الرحمف ،انػكر حسػيف كزنكنػة ، عػدناف  -37
، دار الكتػػب كالكثػػائؽ ، بغػػداد ، جميكريػػة  4منيػػاج العمػػـك االنسػػانية كالتطبيقيػػة ، الكتػػاب االكؿ ، ط

 العراؽ .
( : دراسػػة داللػػة الصػػدؽ كالثبػػات الختبػػار 4114العبيػػدم ، عبػػداهلل احمػػد كالػػدليمي ، ىنػػاء رجػػب ،) -38

 ء كالقدرات العقمية ، كمية التربية االساسية ،بغداد ، جميكرية العراؽ .دانيمز حكؿ ابحاث الذكا
 ghd 73tc( .الحقيبػػة االفتراضػػيو ككيفيػػة اسػػتخداميا فػػي الػػتعمـ ،4118عسػػكر ،غػػاده السػػيد) -39

.plogspot-com/2008/11/biog-bost-03,htm(20/11/2008)- 
، دار صػػفاء لمنشػػر  4ـ التفكيػػر ، ط( : تربيػػة الػػدماغ البشػػرم كتعمػػي4144عمػػكاف ، عػػامر ابػػراىيـ ) -41

 كالتكزيع ، عماف ، االرد .
( : طػػرؽ أسػػاليب تػػدريس العمػػـك ، دار المسػػيرة لمنشػػر كالتكزيػػع ، عمػػاف ، 4114عطػػااهلل ،ميشػػيؿ ) -44

 االردف .
( : نحػػػك رؤيػػػة مشػػػتركة لمتربيػػػة فػػػي العػػػراؽ ، الكضػػػع الحػػػالي لمتربيػػػة 4114العمػػػكاف ،عػػػالء الػػػديف ) -44

،مطػابع كزارة  4الجديدة تقرير حكؿ المكقؼ اليـك كاستراتيجياتنا لممسػتقبؿ القريػب ، طكالتعميـ كالرؤيا 
 التربية ، بغداد ، جميكرية العراؽ . 

( : تربكيػات الحاسػكب كتحػديات مطمػع القػرف الحػادم كالعشػريف ،  4114الفار،ابراىيـ عبد الككيؿ ) -43
 دار الفكر العربي ، القاىرة ، جميكرية مصر .

( : أثػػػر اسػػتخداـ المختبػػػر الجػػاؼ فػػػي اكتسػػاب المفػػػاىيـ الفيزيائيػػة كميػػػارات 4118ف )قطػػيط ،غسػػا -44
التفكيػػر العميػػا لػػدل طمبػػة المرحمػػة االساسػػية فػػي االردف ، مجمػػة التربيػػة العمميػػة ، الجمعيػػة المصػػرية 

 لمتربية العممية  .
ؽ اسػػتراتيجية ( : تػػدريس الرياضػػيات كفػػ4144الكبيسػػي ،عبدالكاحػػد حميػػد كحسػػكف ، أفاقػػو حجيػػؿ ) -45

، دار االعصار العممي لمنشر كالتكزيع ، عماف  4النظرية البنائية )المعرفية كما فكؽ المعرفية ( ، ط
 ، االردف .

( : أثر الطريقػة االستكشػافية لمعػب فػي التحصػيؿ كتنميػة الميػارات 4118المالكي ،جكاد كاظـ فيد ) -46
لعمػـك ، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة ،كميػة العقمية لدل تالميذ الصػؼ الخػامس االبتػدائي فػي مػادة ا

 التربية )ابف الييثـ ( ، جامعة بغداد .
( : الصػعكبات التػي تكاجػو مدرسػي العمػـك فػي اسػتخداـ المختبػر ،العػدد 4141محمد ، أيكب ماجد ) -47

 ( ، مجمة جامعة ديالى  .45)
دارالمسػػػيرة لمنشػػػر  ،3( : القيػػػاس كالتقػػػكيـ فػػػي التربيػػػة كعمػػػـ الػػػنفس ،ط4115ممحػػػـ ،سػػػامي محمػػػد ) -48

 كالتكزيع ، عماف ، االردف .
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، دار المسػيرة لمطباعػة  6( : منػاىج البحػث فػي التربيػة كعمػـ الػنفس ،ط4144ممحـ ،سامي محمػد ) -49
 كالنشر ، عماف ، االردف .

( : المختبػػرات االفتراضػػية ، الجمعيػػة العربيػػة لمتعمػػيـ كالتػػدريب االلكتركنػػي 4118المنػػاعي ،عبػػداهلل ) -51
،Asoet   . 

( : فمسػفة التعمػيـ االفتراضػي كأمكانيػة تطبيقػو فػي التعمػيـ الجػامعي 4116الميدم ، مجدم صػالح ) -54
المصػػرم ، دراسػػة تحميميػػة عمػػى ضػػكء االتجاىػػات التربكيػػة الحديثػػة ،مجمػػة مسػػتقبؿ التربيػػة العربيػػة ، 

 ( ، جميكرية مصر .43( ، العدد )44المجمد )
( : التعميـ االلكتركني االسس كالتطبيقات مؤكسسة شػبكة 4115المكسي ، عبداهلل كالمبارؾ ، احمد ) -54

 البيانات ، الرياض ، الممكمة العربية السعكدية .
، مكتبػػة الممػػؾ  4( : أسػػتخداـ الحاسػػب االلػػي فػػي التعمػػيـ ، ط4117المكسػػى ، عبػػداهلل عبػػدالعزيز ) -53

 فيد الكطنية ، الرياض ، المممكة العربية السعكدية .
( : فاعميػػة المعممػػيف فػي تطبيػػؽ انمػػكذج بنػػائي فػي تػػدريس العمػػـك لمصػػؼ 4113المػكمني ، ابػػراىيـ ) -54

( ،الجامعػة االردنيػة ، عمػاف ، 49( ، مجمػد)4الثالث االساسي في االردف ، مجمة دراسات ، العػدد )
 االردف . 

لعمػػـك ، دار ( : طػػرؽ كأسػػاليب كاسػػتراتيجيات حديثػػة فػػي تػػدريس ا4113النجػػدم ، احمػػد كاخػػركف ) -55
 الفكر العربي ، القاىرة ، جميكرية مصر .

، دار الفرقػػػاف لمنشػػػر كالتكزيػػػع ،  4( : الجديػػػد فػػػي تعمػػػـ العمػػػـك ، ط4114نشػػػكاف ،يعقػػػكب حسػػػيف ) -56
 عماف ، االردف . 

، القػػػاىرة ،  4( : التقػػػكيـ النفسػػػي ، مكتبػػػة االنجمػػػك المصػػػرية ، ط4118فػػػؤاد ابػػػك حطػػػب كاخػػػركف ) -57
 جميكرية مصر .
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