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  معوقات استخدام المختبرات االفتراضية لدى معلمي العلوم الطبيعية
 بالمرحلة الثانوية بمدينة المكال

 صاحل عبد الاله حسن بلفقيو                                                                          
 جامعة حضرموت ،ادلكال -كلية الرتبية   ،دكتوراه باحث                                                                                

 :ملخصال
هدف الدراسة معرفة معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي ادلتعلقة بادلعلم وادلواد الدراسية وتقنيات تست

، ومعرفة داللة احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية، من وجهة نظر معلمي العلوم الطبيعية بثانويات مدينة ادلكال
حصائية يف درجات تقدير تلك ادلعوقات اليت تعزى إىل التخصص ومستوى التعامل مع ادلخترب الفروق اإل
 . ومعلمة ا( معلمً 67عينتها )بلغت ادلنهج الوصفي، و الدراسة واستخدمت  .االفرتاضي

: ادلواد الدراسية، ادلعلم، كالتايل  التنازيل هاعوقات بدرجة كبةرة، وترتيبادل وجودإىل  الدراسة وتوصلت
       تعزى للتخصص حصائية إات داللة ذتقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية. وتبني عدم وجود فروق 

يف التعامل مع ادلخترب االفرتاضي حصائية إذات داللة فروق  وتوجد ى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي،أو دلستو 
 لذين يتعاملون معو بشكل متوسط أو مقبول.      لصاحل الذين مل يتعاملوا معو مقابل ا

وأوصت الدراسة بتطوير مناىج العلوم الطبيعية لتواكب التطور يف التعليم اإللكرتوين، وإدراج استخدام 
 .همادلختربات االفرتاضية يف برامج إعداد معلمي العلوم وتدريب

 تعليم العلوم الطبيعية، ادلرحلة الثانوية. ادلخترب االفرتاضي، التعليم اإللكرتوين، الكلمات المفتاحية:
 :مقدمةال

يعد احلاسوب من أكثر الوسائل التعليمية فاعلية وإثارة، كما أصبح التعليم اإللكرتوين ادلعتمد على 
احلاسوب مسة بارزة للحقل الرتبوي والتعليمي يف عامل اليوم، يف ظل التقدم ادلتسارع يف تقنية ادلعلومات 

صار مبقدور ادلتعلمني شلارسة أشكال متنوعة من التعلم دتكنهم  إذ ؛نرتنتاإلتوسع يف استخدام واالتصاالت وال
(،  66ص، 7003من مضاعفة قدراهتم على التفكةر والتعلم واالتصال والتعاون واالبتكار ) ترلينج وتشارلز، 

تعليم تكون فيو بيئة  وىو (Virtual Reality)ومن صور التعليم اإللكرتوين التعليم يف بيئة الواقع االفرتاضي 
 .التعليم مصطنعة وخيالية بديلة، حتاكي الواقع احلقيقي 

 Virtual)يليب ميول اجليل احلايل الذي يوصف بأنو جيل افرتاضي  والتعليم االفرتاضي

Generations)ذين ّكن ادلتعلمني الكما مي ،، فهو جيل غليد التعامل مع التقنية الرقمية ويتعلم منها بسرعة
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؛ أ التعلم الذايت والتعلم ادلستمرمييلون إىل ظلط التعلم اإللكرتوين من التعلم خارج أوقات الدراسة وحتقيق مبد
 بناء معارفهم اخلاصة بأنفسهم بوضعهم يف بيئات تعلم مفتوحة ونشطة وغنية مبصادر التعلم . ذلميتيح و 

الذي يعرف Laboratory  (Virtual)اضي ومن تطبيقات التعليم يف الواقع االفرتاضي ادلخترب االفرت 
 ساعد، وىي بيئة تعليم مصطنعة حتاكي التجارب العلمية اليت جترى يف ادلخترب التقليدي، وت(VL)ا بـ اختصارً 

، ويكون التعليم باستخدامها شلارسة مهارات التفكةر ادلختلفة ، كما تشجع علىفهم أعمق للمادة التعليميةل
 (.7000حسن،)ا وسالمة كثر أمنً أا للجهد والوقت، وأقل كلفة و أكثر متعة وهبجة، وموفرً 

االفرتاضية يف تدريس العلوم يعد مطلًبا حيويًا دلواكبة القفزة الرقمية، ويليب ميول  خترباتاستخدام ادل إنّ 
 تقليدي. للمعمل احلقيقي المكماًل  (VL)ادلتعلمني يف التعامل مع الربامج االفرتاضية، ويعد ادلخترب االفرتاضي 

وجتعل التعليم متاًحا  ،كما أن ادلختربات االفرتاضية ادلثةرة تدفع الكثةر للفضول العلمي واالستكشاف
  (.(Howlett & Uskov,2020, p 221لشرػلة واسعة من اجملتمع 
 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

ذي ارتبط فيو العلم ػلتاج تدريس العلوم الطبيعية يف مدارسنا إىل تطوير جذري يواكب روح العصر، ال
؛ للتغلب على العديد من ادلشكالت الرتبوية والتعليمية واليت منها ضعف التحصيل العلمي لوجيابالتكنو 

ا للعلوم مث مً وضعف دافعية التعلم ونقص األجهزة واألدوات وادلواد ادلختربية، ومن خالل عمل الباحث معل  
العديد من ادلختربات ادلدرسية غةر ن إ إذ ؛ب التطبيق العمليا للعلوم وادلختربات الحظ ضعًفا يف جانهً موج  
ونقص ادلواد واألدوات واألجهزة  ،ضعف إجراءات األمن والسالمة ة بالدرجة ادلطلوبة ألسباب منها:مفعل

وىذا ما  ،التجارب يستغرق الكثةر من الوقت واجلهد وأن إجراء ،والتجهيزات ادلختربية؛ نظرًا لكلفتها ادلالية
ويف اآلونة األخةرة ُجهزت الثانويات احلكومية مبدينة ادلكال . (007، ص7007)تو نتائج دراسة باصاحل أكد

 ا ما يستفاد منها يف إجراءنادرً  أهنا مبعامل حاسوب، ومن خالل زيارات الباحث التوجيهية للثانويات الحظ
 فرتاضية كوهنا مكملة للمختربات التقليدية. ؛ شلا دفع الباحث لالىتمام بادلختربات االالتجارب االفرتاضية للعلوم

أثناء عملو يف توجيو مادة الكيمياء بثانويات ادلكال بتوزيع برنامج ادلخترب االفرتاضي  يف وقام الباحث 
عدد من الثانويات اليت يزورىا يف احلاسوب يف على معامل  Crocodile Chemistry 605))التمساح 

 7006، ويف العام الدراسي اضي مل يستخدمتبني فيما بعد أن ادلخترب االفرت و  ،م7006 –7005العام الدراسي 
ا مصغرًا دلعلمي الكيمياء ورلموعة من طلبة وطالبات الصف الثاين الثانوي أجرى الباحث تدريبً م 7007 –

ادلخترب  على استخدام ادلخترب االفرتاضي يف عدد من الثانويات، وبعد تتبع أثر ذلك التدريب تبني أن استخدام
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تطلب البحث عن العوائق اليت حتول دون تفعيل ادلخترب االفرتاضي؛ لذا جاء شلا  ا،زال ضعيفً ياالفرتاضي ال 
 :يتالسؤال اآل نام ادلخترب االفرتاضي لإلجابة عمقرتح البحث عن معوقات استخد

الثانوية من وجهة نظر ما ىي معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي يف تدريس العلوم الطبيعية يف ادلرحلة 
 ادلعلمني مبدينة ادلكال؟

 ية:تالسؤال األسئلة اآل ىذاويتفرع من 
ما معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي ادلتعلقة بادلعلم من وجهة نظر معلمي العلوم الطبيعية بادلرحلة  .0

 الثانوية مبدينة ادلكال ؟
الدراسية للعلوم الطبيعية: الفيزياء والكيمياء ما معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي ادلتعلقة بادلواد  .7

 واألحياء من وجهة نظر معلمي العلوم الطبيعية بادلرحلة الثانوية مبدينة ادلكال ؟
ما معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي ادلتعلقة بتقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية من وجهة  .3

 دينة ادلكال ؟نظر معلمي العلوم الطبيعية بادلرحلة الثانوية مب

( يف درجات تقدير معوقات استخدام α≤0.05حصائية عند مستوى ) إىل توجد فروق ذات داللة  .4
ادلختربات االفرتاضية لدى معلمي العلوم الطبيعية بادلرحلة الثانوية مبدينة ادلكال تعزى إىل التخصص 

 ومستوى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي ؟
 هدف الدراسة:

ىل التعرف على معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي ادلتعلقة بادلعلم أو مبواد العلوم ىدفت الدراسة إ
الطبيعية: الفيزياء والكيمياء واألحياء أو بتقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية من وجهة نظر معلمي العلوم 

  .م7009 – 7008الطبيعية بادلرحلة الثانوية مبدينة ادلكال يف العام الدراسي 
 همية الدارسة:أ

قد تسهم الدراسة يف التعرف على أبرز معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي؛ شلا يساعد اجلهات  .0
 ادلختصة يف الرتبية والتعليم لوضع احللول ادلناسبة  .

قد تسهم ىذه الدراسة يف لفت أنظار ادلعلمني واإلدارات الرتبوية وادلدرسية وادلعلمني لالىتمام بتفعيل  .7
 ادلختربات االفرتاضية.و  لكرتوينحلاسوب والتعليم اإلمعامل ا

 قد تعزز التوجهات الوزارية يف تطوير ادلناىج ادلدرسية وإدراج ادلخترب االفرتاضي يف خطط التطوير. .3

قد تساعد يف حتفيز العاملني مبجال تقنيات التعلم إىل إنتاج وتصميم العديد من التجارب االفرتاضية  .4
 ليمينة.اليت توافق ادلناىج ا
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 حدود الدراسة:
 تية : اقتصرت الدراسة على احلدود اآل 

 احلدود البشرية : معلمو العلوم الطبيعية: الفيزياء والكيمياء واألحياء يف ادلدارس الثانوية احلكومية.
 عاصمة زلافظة حضرموت إحدى زلافظات اجلمهورية اليمينة. احلدود ادلكانية: مدينة ادلكال،

 .م7009 – 7008الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي  احلدود الزمانية:
 احلدود ادلوضوعية: معوقات استخدام ادلختربات االفرتاضية لدى معلمي العلوم الطبيعية بادلرحلة الثانوية.

 مصطلحات الدراسة :
 : Obstacles الُمعوِّقات

عو ق مصطلح إداري يعرّ 
ُ
ػلول دون حتقيق األىداف  وضع صعب يكتنفو شيء من الغموض" ف بأنوادل

      صلاز ادلتوقع واالصلاز الفعلي، أهنا ادلسبب للفجوة بني مستوى اإلبكفاية وفاعلية، وميكن النظر إليها على 
 (.7ص، 7005درويش، ) "أو على أهنا االضلراف يف األداء عن معيار زلدد مسبًقا

علمي العلوم الكاملة دلستفادة االون ا بأهنا: الصعوبات والعقبات اليت حتول دويعرفها الباحث إجرائيً 
 الطبيعية من ادلختربات االفرتاضية ادلتاحة يف تدريس العلوم الطبيعية يف ادلرحلة الثانوية.

  :Virtual Lab المختبر االفتراضي

بيئة منفتحة يتم من خالذلا زلاكاة سلترب العلوم احلقيقي، "عّرف ادلختربات االفرتاضية بأهنا: ت        
التفكةر، ويكون لدى  كما يتم من خالذلا تدريس مهارات قيام بربط اجلانب العملي باجلانب النظري،وال

خترب ويطلق على ادل ،سلبية" آثار أي ادلتعلمني مطلق احلرية يف اختاذ القرارات بأنفسهم دون أن يكون لذلك
 .أو اجلاف االفرتاضي ادلخترب احملوسب

 (Bodily,Catlin,Moore,Swan,Waddoups&Woodfield,2004,p1672) . 
ا بأنو: برنامج حاسويب تفاعلي تعليمي ػلاكي التجارب العلمية ادلقررة يف مواد العلوم ويعرفو الباحث إجرائيً 

ا للجهد والوقت دون االتصال باإلنرتنت، ويكون عادة موفرً من الطبيعية بادلرحلة الثانوية، وميكن العمل بو 
والفيزياء  يف الكيمياء  (Crocodile)من ادلخترب احلقيقي، مثل برنامج التمساح ا وسالمةكثر أمنً أوأقل كلفة و 

 وغةره.
 ادلرحلة الثانوية :

التعليم الثانوي بأن "م 0997( لعام 45( من القانون العام للرتبية والتعليم اليمين رقم )09نصت ادلادة )
ادلوحدة متابعة تنمية معارفهم ومهاراهتم العلمية  العام يتيح للتالميذ الذين حصلوا على شهادة ادلرحلة األساسية
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، 7006وزارة الرتبية والتعليم ،)واألدبية، وتستغرق مرحلة الثانوية بقسميها العلمي واألديب ثالث سنوات." 
 (.00ص

كذلك ويدرس الطالب يف الثانوية العامة العلوم الطبيعة الثالث )الفيزياء والكيمياء واألحياء( يف السنة األوىل، و 
 يدرسها طالب القسم العلمي طيلة الثالث السنوات.

 سابقة:الدراسات الاإلطار النظري و 
 : اإلطار النظري أواًل 

 Laboratory  School المختبر المدرسي
 أحد ادلرافق ادلدرسية احليوية، حيث ينفذ فيو النشاط العملي للمادة التعليمية، ويتاح فيو للمتعلمني إجراء

ة للتحقق من القوانني والنظريات، والكتساب مهارة استخدام األدوات واألجهزة ادلختربية التجارب العلمي
، ويساعد ادلخترب يف حتويل الكثةر من النظريات مارسة عمليات العلمومهارة البحث واالستكشاف ودل

دلخترب ، ويطلق على ذلك ا(009ص، 0989، نشوانة اجملردة إىل الصورة احملسوسة )وادلفاىيم من الصور 
 ادلدرسي ادلخترب احلقيقي وادلخترب التقليدي .

 Electronic learningالتعليم اإللكتروني 

 تعريف التعليم اإللكرتوين:
باستخدام آليات  : "طريقة للتعليمم اإللكرتوين بأنو( التعلي003ص، 7005يعرف ادلوسى وادلبارك )

ددة وصوت وصورة ورسومات وآليات حبث ومكتبات ، من حاسب آيل وشبكاتو ادلتعاالتصال احلديثة
 إلكرتونية وبوابات إنرتنت، سواء أكانت عن بعد أم يف الفصل الدراسي ."

منظومة تعليمية لتقدًن الربامج التعليمية باستخدام تقنيات ( بأنو "067، ص7000ويعرفو خليل )
والقنوات احمللية أو الفضائية والتلفاز  نرتنتاإلو ادلعلومات واالتصاالت التفاعلية، مثل: أجهزة احلاسوب 

 واألقراص ادلمغنطة والتليفون والربيد اإللكرتوين".
 

 :وأعلها ما يأيت (56، ص 7005)عامر اليت أشار إليها أعلية التعليم اإللكرتوين 
 ينمي مهارات التفكةر ويثري عملية التعلم. .0

 يتيح فرص التعلم دلختلف شرائح اجملتمع. .7

 ادلتعلم على حتقيق استقالليتو واالعتماد على نفسو. يساعد .3

 ا دلقدرة ادلتعلم على التحصيل.للتعلم يف الظروف ادلختلفة وفقً  ايوفر فرصً  .4
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 عامر كما ذكرىالكرتوين اليت جتعل منو بيئة تعليمية مشوقة للمتعلم  صائص التعليم اإلومن خ 
 : (75-74، ص ص 7005)

 ا( للمتعلم.ا )رقميً إلكرتونيً  هقدم زلتواا ويُ دار إلكرتونيً يُ  .0

 وسائطو ىي الكمبيوتر وشبكاتو وما يرتبط هبا من تطبيقات وأدوات . .7

 .يوفر للمتعلم تفاعل نشط مع احملتوى التعليمي ومع ادلعلم واألقران  .3

 ا، ويعتمد على تعليم ادلتعلم نفسو )التعلم الذايت( والتعلم التعاوين داخلمتمركز حول ادلتعلم غالبً أنو  .4
 الفصل.

 ا من حيث الوقت وادلكان وسرعة التعلم.مرن غالبً أنو  .5

 اطلفاض كلفة التعليم اإللكرتوين بادلقارنة بالتعليم التقليدي. .6
 لكرتوين يف تدريس العلوم:تطبيقات التعليم اإل

 : Microcomputer-Based  Laboratory مختبرات العلوم المحوسبة

اسب آيل موصل بنهايات طرفية حساسة تسمى ادلستشعرات يتكون سلترب العلوم احملوسب من جهاز ح
(Sensors ؛)جتميع بيانات الظاىرة الطبيعية ادلدروسة يف الوقت احلقيقي وحتليل بياناهتا عن طريق  لغرض

وربط احلدث  ،برنامج خاص بذلك، مثل برامج رسم الرسوم البيانية أثناء جتميع بيانات الظاىرة ادلراد دراستها
، ص ص 7006الشايع،) (Real – time Graphing)العلمية مع الرسم البياين لو يف آن واحد  أو الظاىرة

448-449.) 
 : Simulationالمحاكاة

سلاطرة أو تكلفة عالية، واحملاكاة  من غةرتيح الفرصة للمتعلم أن يتدرب ىي تقليد زلكم لظاىرة أو نظام ي
، حيث يربمج ذلك الواقع يف شكلة موجودة يف الواقعحالة أو مباستخدام الكمبيوتر ىي ظلوذج لنظام أو 
 ، (77، ص7004الفار، العالقات بني مكوناتو ادلختلفة )الكمبيوتر على شكل معادالت دتثل بدقة 

وتُعرف احملاكاة أيًضا بأهنا: طريقة أو أسلوب تعليمي يستخدمو ادلعلم عادة لتقريب الطالب إىل العامل 
م يف بيئة التعلم، وذلك بسبب التكلفة ادلادية أو اخلطورة البشرية أو ندرة الواقعي الذي يصعب توفةره ذل

احلصول عليو لبعد مكانو أو زمان حدوثو، من خالل برنامج حاسويب مصمم يف ضوء أسس وقواعد زلددة، 
 ( . 75، ص7000وعلى ضوء ىذا التفاعل يصدر ادلتعلم رلموعة من القرارات واالستجابات )احلازمي، 
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أسلوب احملاكاة من األساليب ادلناسبة يف تدريس العلوم، وقد يّسرت التقنيات الرقمية واالتصاالت ويعد 
 لكرتوين استخدامها وجعلتها أكثر فاعلية وأوسع انتشارًا.والتعليم اإلادلتطورة 

 :Virtual Lab  المختبر االفتراضي

إحدى  ، وادلختربات االفرتاضيةم0998عام   (Virtual Laboratory)ظهر مصطلح ادلخترب االفرتاضي
تكون فيو بيئة التعليم مصطنعة وخيالية  ؛ إذ( (Virtual Realityتطبيقات ما يعرف بالواقع االفرتاضي

 .بديلة، حتاكي الواقع احلقيقي 
ذات سرعة  ،حتتوى على أجهزة كمبيوتر ،( ادلختربات بأهنا: سلتربات علمية رقمية7008يعرف ادلناعي ) 

وبررليات علمية مناسبة ووسائل اتصال بالشبكة العادلية، دتكن ادلعلم من القيام بالتجارب العلمية  وطاقة ختزين
 التعرض ألدىن سلاطرة وبأقل جهد وتكلفة شلكنة. من غةرومشاىدة التفاعالت والنتائج  الرقمية وتكرارىا،

ة حيث يتم بررلتها مل احلقيقي( بأهنا: معامل حقيقية ختيلية حتاكي ادلعا000، ص7005ويعرفها عامر )   
سطوانات مضغوطة، ويتم من خالذلا تطبيق التجارب العملية بشكل ػلاكي أنرتنت أو على ونشرىا على اإل

 الواقع .
 ادلدارس واجلامعات يفتستخدم  رقمية علمية سلترباتفتعرفها بأهنا:  (08ص، 7008أما عطيف )

 ووسائل مناسبة علمية ختزين وبررليات وطاقة سرعة ذات كمبيوتر أجهزة على اخلاصة، حتتوي وادلختربات

 التفاعالت ومشاىدة وتكرارىا الرقمية العلمية القيام بالتجارب من ادلتعلمني دتكن بالشبكة العادلية، اتصال

 .ةشلكن وتكلفة جهد وبأقل ألدىن سلاطرة التعرض من غربوالنتائج 
احلاجة دلعدات  من غةربإداء البحوث والتجارب  تسمح إن ادلخترب االفرتاضي عبارة حزمة الربرليات اليت

حقيقية، وادلهمة الرئيسة للمختربات االفرتاضية ىي ادلساعدة يف التحفيز ومعاجلة العمليات احلسابية وكذلك 
عرض التجارب، ويف تعلم العلوم القائمة على التجربة، ويستخدم ادلخترب االفرتاضي يف مراحل تعليمية سلتلفة 

 .((Howlett & Uskov,2020, p 221دارس وكليات العلوم والتكنولوجيا واذلندسة يف ادل
 

 ؛55-53،ص ص7008؛ عطيف،7006ادلخترب االفرتاضي يف العملية التعليمية )طو، من مزايا
Tatli,2010 ,p941): 

 ا.جتارب ال ميكن تنفيذىا داخل ادلخترب التقليدي خلطورهتا أو لعدم توافر موادىا وأجهزهت إجراء .0

 يسهم يف رفع مستوى التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التفكةر ادلختلفة. .7

 يساعد على التعلم الذايت وحتقيق مبدأ تفريد التعليم. .3
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 يزيد من قدرة الطالب وثقتو يف التعامل مع احلاسوب ويدمج التقنية يف العملية التعليمية. .4

 لعملية عن كثب واالستمتاع هبا.يكون الرتكيز على العملية وليس على ادلعدات ومتابعة ا .5

التجربة االفرتاضية والسماح ذلم بتكرارىا دون ىدر للمواد  ميكن إشراك عدد كبةر من الطالب يف إجراء .6
 وكون تشغيلها آمن . 

التجارب ذاهتا يف  ا مقارنة بوقت إجراءالتجارب االفرتاضية قليل جدً  الوقت الزمن الذي يستغرقو إجراء .7
  .ادلخترب التقليدي 

 امكانية توثيق نتائج التجارب الكرتونيا شلا يسهل حتليلها وتوثيقها وارشفتها. .8

 من ظلاذج ادلختربات االفرتاضية :
 Crocodile Clipsاالفرتاضي لشركة  ادلخترب

وتوفر  ،افرتاضية يف الفيزياء والكيمياء والرياضيات ترباتوىي شركة بريطانية يف رلال الربرليات أنتجت سل
 www.Crocodile-Clips.com: من برارلها على الرابطريبية رلانية جت انسخً 

 ( :05، ص 7007، ؛ آل مبارك000ص، 7007وتتميز ىذه الربرليات بأهنا ) البلطان،
 سلتربات متنقلة ميكن استخدامها حيثما كان احلاسوب يف أي وقت ومكان . -

 م يف ظروف التجربة ويف مقادير وتراكيز ادلواد ادلستخدمة يف التجربة.ميكن التحك -

 التجارب شلا يسهل متابعتها وحتليل نتائجها. دتكن ادلستخدم من التحكم يف سرعة إجراء -

 تعطي خيارات احلفظ والنسخ واللصق والرتتيب. -

ى حتقيق ادلتعة وتوظيف أدوات العرض شلا يساعد عل ،بداعتتيح للمستخدم حرية التصميم واإل -
 والفائدة .

 ميكن تطبيق اسرتاتيجيات تعلم فعالة عند استخدامها مثل: التعلم التعاوين، وحل ادلشكالت. -
  :(77، ص 7008؛ عطيف،065، ص 7005ويؤخذ على استخدام ادلخترب االفرتاضي يف التعليم أنو )زيتون،

ادلربرلني وادلعلمني وخرباء ادلناىج وخرباء  ػلتاج تصميم بررليات ادلخترب االفرتاضي إىل فريق متكامل من .0
 ادلواد الدراسية وعلماء النفس.

 هم من استخدام تلك ادلربرلات.فاألمية التكنولوجية لدى بعض ادلعلمني وختو  .7

ا عن الواقع احلقيقي شلا يضعف مهارات التواصل االجتماعي وبعض يأخذ ادلتعلم إىل عامل افرتاضي بعيدً  .3
 .ادلهارات ادلختربية 

http://www.crocodile-clips.com/
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  أمام احلاسوب شلا يعرضو دلشكالت صحية.ا طوياًل قد يقضي ادلتعلم وقتً  .4

ويرى البعض أن يتوافر كال ادلختربين يف ادلدرسة، فادلخترب االفرتاضي أداة داعمة ومكملة للمخترب 
ى الطالب عل ا بديل للمخترب احلقيقي. فالصور الرمزية دلعدات التجربة االفرتاضية تساعدالتقليدي وأحيانً 

ها يف الواقع، كما أمكن توفةر استخدام حاسة اللمس والشم يف ادلختربات االفرتاضية ادلتطورة بعد إدخال ئإجرا
اليت تستخدم رلسات اللمس واليت دتكن ادلتعلم من االحساس   (Haptic technology)تقنية ىابتيك

 . (Tatli,2010,p 941) باللمس عند درلها بتطبيقات ادلختربات االفرتاضية
 

 : Obstaclesادلعوقات 

الصعوبات اليت حتول دون استفادة معلمي العلوم الطبيعية الكاملة من ادلختربات االفرتاضية ادلتاحة يف 
 تدريس العلوم الطبيعية يف ادلرحلة الثانوية.

 ( تلك ادلعوقات إىل:58-54، ص ص 7005يصنف الطويرقي )
 معوقات تتعلق بادلعلمني منها: (0
 لكرتوين .بالتعليم التقليدي ومعارضة التحول إىل التعليم اإل دتسك ادلعلمني -

 كثرة األعباء وعدم وجود الوقت الكايف لإلعداد والتحضةر والتجريب . -

سبب ختوفهم من الفشل عند مل يتلق ادلعلمون التدريب الكايف على ىذا النوع اجلديد من التعليم شلا ي -
 .التنفيذ

 ادلتابعة اليت تعزز من توظيف التعليم اإللكرتوين يف التعليم .ضعف احلوافز ادلادية وادلعنوية و  -

 مكانات والتسهيالت ادلادية واإلدارية وادلخزنية.نقص اإل -

  :معوقات متعلقة باإلدارة التعليمية منها (7

 لكرتوين حقو من االىتمام .مل يعط التعلم اإل -

 ادلواكبة السريعة .والتحديث و  ،وقلة الربامج التدريبية ،ضعف تأىل الكادر ادلختص -

 معوقات متعلقة باجملتمع:  (3

 تفشي األمية احلاسوبية . -

 ضعف دور ادلدرسة كمؤسسة اجتماعية. -

 نتاج الربرليات منها:إمعوقات تتعلق باحملاكاة احلاسوبية و  (4

 للتخطيط والربرلة . طوياًل  اأهنا حتتاج وقتً  -
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 ادلناىج وطرائق التدريس وعلم النفس.حتتاج إىل فريق عمل من ادلعلمني وادلربرلني وادلختصني يف  -

 غياب القناعات الكافية لدى اإلدارات الرتبوية بأعلية التعليم اإللكرتوين . -

 برامج احملاكاة التعليمية ادلتوافرة ليست معربة وال تتوافق مع ادلناىج ادلوجودة يف ادلداس. -

 :أهنا دام ىذه التقنية يف( بعض ادلعوقات اليت حتد من استخ066-065، ص ص 7005)وػلدد زيتون 

 تتطلب أجهزة حاسب آيل ومعدات ذات مواصفات خاصة وذلك لتمثيل الظواىر ادلعقدة بشكل واضح. .0
ػلتاج تصميمها وإنتاجها إىل فريق عمل متخصص من ادلربرلني وادلعلمني وخرباء ادلناىج وخرباء ادلادة  .7

 الدراسية وعلماء النفس.
  اضية اليت تعتمد على اللغة العربية يف التعامل معها.االفرت  خترباتندرة ادل .3

 نقص التفاعل احلقيقي مع األجهزة واألدوات وادلواد وادلعلم والزمالء. .4

 أما الباحث فقد صنف معوقات استخدام ادلختربات االفرتاضية إىل:
 معوقات متعلقة مبعلم العلوم الطبيعية. .0

 فيزياء والكيمياء واألحياء.معوقات متعلقة مبواد العلوم الطبيعية ال .7

 معوقات متعلقة بتقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية. .3
 الدراسات السابقة ثانيا:

 ( :7009) ادلعمري .0

التجارب  أثر استخدام ادلعامل االفرتاضية يف تنمية مهارات إجراءادلعمري دراسة يف اليمن بعنوان "أجرت 
جامعة حجة واجتاىاهتم  –الصناعية بكلية العلوم التطبيقية  ادلعملية الكيميائية لدى طلبة قسم الكيمياء

موزعني على رلموعتني:  ،اطالبً  50من تها ضلوىا"، استخدمت الدراسة ادلنهج شبو التجرييب، وقد تكونت عين
جتريبية درست موضوع معايرة التعادل بادلخترب االفرتاضي، وضابطة درست ادلوضوع ذاتو بادلخترب احلقيقي، ومت 

ا لالجتاه ضلو داء ادلعريف باختبار حتصيلي، واستخدمت مقياسً دلهاري ببطاقة ادلالحظة وقياس األاس األداء اقي
التجارب  ادلعامل االفرتاضية، وأظهرت نتائج الدراسة تفوق اجملموعة التجريبية يف القياس البعدي دلهارات إجراء

لدراسة عدم وجود فروق خترب االفرتاضي، كما أظهرت اادلختربية الكيميائية ويف حتسن اجتاىات الطلبة ضلو ادل
للتحصيل ادلعريف، وأوصت الدراسة بتوفةر برامج  يحصائية بني اجملموعتني يف القياس البعدإذات داللة 

ادلختربات االفرتاضية بكليات الرتبية والعلوم التطبيقية وتدريب أعضاء ىيئة التدريس على استخدامها، وعقد 
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لعلوم وادلشرفني الرتبويني على استخدام ادلختربات االفرتاضية يف مناىج العلوم جبميع ادلراحل دورات دلعلمي ا
 التعليمية.

 (7008) بن دمحان .7

أثر استخدام ادلخترب االفرتاضي يف التحصيل واالحتفاظ بالتعلم ن دمحان دراسة يف اليمن بعنوان "باأجرى 
استخدمت ادلنهج التجرييب مبجموعتني متكافئتني جتريبية يف الكيمياء لدى طالب الصف الثاين الثانوي"، 

ا درسوا ( طالبً 70ورلموعة ضابطة تكونت من ) ،ا درسوا باستخدام ادلخترب االفرتاضيطالبً ( 70تكونت من )
وأظهرت النتائج تفوق اجملموعة وقد استخدم الباحث االختبار التحصيلي كأداة لدراستو، بالطريقة التقليدية، 

ة يف التحصيل واالحتفاظ بالتعلم، وأظهر تطبيق مربع إيتا أن حجم تأثةر التدريس باستخدام ادلخترب التجريبي
ا، وأوصت الدراسة وزارة الرتبية والتعليم اليمنية باعتماد استخدام ادلختربات االفرتاضية يف االفرتاضي كان كبةرً 

برامج ادلختربات االفرتاضية تتوافق وادلناىج اليمنية  تكوين فريق عمل إلنتاجو ادلرحلة الثانوية وتوفةر متطلباهتا، 
 يف مجيع ادلراحل الدراسية وخاصة ادلرحلة الثانوية.

 ( :7007) الغيث   .3

استخدام معلمي العلوم بادلرحلة ادلتوسطة للمعامل لغيث دراسة يف السعودية بعنوان "أجرى ا 
استخدام معلمي العلوم للمعامل االفرتاضية  " ىدفت إىل التعرف على واقعاىاهتم ضلوىااالفرتاضية واجت

إىل التعرف على اجتاىات معلمي العلوم ضلو و  ،ومعوقات استخدامها يف تدريس العلوم يف ادلرحلة ادلتوسطة
مل ا يعملون يف مدارس تستخدم ادلعامعلمً  47استخدام ادلعامل االفرتاضية، وقد تكونت عينة البحث من 

أداة االستبانة للكشف عن واقع استخدام و ادلنهج الوصفي ادلسحي،  ت، استخدميةاالفرتاضية يف مدينة القويع
العلوم ضلو  للتعرف على اجتاه معلمي امقياسً  ت، كما استخدمادلعامل االفرتاضية وعن معوقات استخدامها

مي العلوم وقد توصلت الدراسة إىل أن معوقات استخدام معل ،استخدام ادلعامل االفرتاضية يف مدينة القويعية
وأوصت بضرورة توفةر العدد الكايف من ادلعامل  ،بادلرحلة ادلتوسطة للمعامل االفرتاضية ميكن وصفها بأهنا عالية

، وإعادة صياغة كتب األنشطة العملية يف مقرر العلوم وتضمينها التجارب يف ادلدارس ادلتوسطةاالفرتاضية 
 نرتنت يف ادلدارس. اضية وحتسني شبكة اإلاالفرت 

 (:  7005) الطويرقي  .4

علوم معوقات استخدام ادلعامل االفرتاضية لدى معلمي ال" أجرى الطويرقي يف السعودية دراسة بعنوان
"، ىدفت إىل التعرف على معوقات استخدام ادلعامل االفرتاضية ادلتعلقة بادلعلم وادلتعلم الطبيعية بادلرحلة الثانوية
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نيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية من وجهة نظر معلمي العلوم الطبيعية واإلدارة ادلدرسية ومبقرات العلوم وتق
من تها وتكونت عين ،بادلرحلة الثانوية مبدينة الطائف، واستخدمت ادلنهج الوصفي ادلسحي وأداة االستبانة

 .امعلمً  783
ام حصائية يف درجات تقدير معوقات استخداإل الكشف عن داللة الفروقهدفت الدراسة ستاكما 

ادلعامل االفرتاضية لدى معلمي العلوم بادلرحلة الثانوية اليت تعزى إىل التخصص وسنوات اخلربة يف التدريس 
والدورات التدريبية يف رلال ادلعامل االفرتاضية ووجود غرفة مصادر بادلدرسة، وتوصلت إىل أن معوقات 

تقنية احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية بادلرتبة استخدام ادلعامل االفرتاضية كبةرة، وجاءت ادلعوقات ادلتعلقة ب
وجاءت  ،وحققت مجيعها درجة كبةرة ،مث باإلدارة ادلدرسية مث بادلتعلمني ،مث ادلتعلقة مبقررات العلوم ،األوىل

ادلعوقات ادلتعلقة بادلعلمني يف ادلرتبة األخةرة وبدرجة متوسطة، وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة 
ول تقديرات ادلعوقات ادلتعلقة بادلعلم وادلتعلم واإلدارة ادلدرسية ومقررات العلوم وتقنيات احلاسب إحصائية ح

، ربة يف التدريس لصاحل األقل خربةلسنوات اخلى للتخصص لصاحل معلمي الكيمياء و والتجهيزات ادلدرسية تعز 
، وتبني وجود فروق ادلختربات االفرتاضيةيبية مبجال ويف الدورات التدريبية لصاحل غةر احلاصلني على دورات تدر 

وأوصت الدراسة بتوفةر الربرليات احلاسوبية ادلتعلقة لصاحل ادلعلمني بادلدارس اليت ليس هبا غرفة مصادر. 
 مبقررات العلوم خاصة الكيمياء، وضرورة تدريب ادلعلمني على توظيف ادلختربات االفرتاضية يف تدريس العلوم.

 (7004) الودعاين  .5

ا دلطالب االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي واالفرتاضي وفقً عاين يف السعودية دراسة بعنوان "رى الودأج
. وقد ىدفت الدراسة إىل التعرف على مطالب  ادلرحلة الثانوية مبكة ادلكرمة"منهج الكيمياء ادلطور يف

حتول دون استخدامهما وفق  االستخدام الفعال للمخترب احلقيقي واالفرتاضي والكشف عن ادلعوقات اليت
( 058قد تكونت عينة الدراسة من ). و هاومشرفي منهج الكيمياء ادلطور من وجهة نظر معلمي مادة الكيمياء

وأظهرت نتائج الدراسة أن مطالب ، واستخدمت ادلنهج الوصفي وأداة االستبانة ،( مشرفني7ا و)معلمً 
ترب ، يف ادلقابل مطالب االستخدام الفعال للمخةرةلمخترب احلقيقي كانت بدرجة كباالستخدام الفعال ل

، ومعوقات ادلخترب احلقيقي ىي: ضعف توافر األدوات وادلواد وكثرة أعداد االفرتاضي كانت بدرجة متوسطة
 ،الطالب، بينما كانت معوقات االستخدام للمخترب االفرتاضي ىي: غياب الصيانة الدورية والدعم الفين

ة للمختربات االفرتاضية، وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وضعف ادليزانية ادلخصص
وأوصت الدراسة بزيادة ادلخصصات ادلالية للمدارس، وعقد لقاءات  تعزى للمؤىل العلمي وسنوات اخلدمة.
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ة واستخدامها تربوية بني ادلشرفني وادلعلمني لرفع مستوى الوعي لدى ادلعلمني عن ادلختربات احلقيقية واالفرتاضي
 .بشكل فعال

 ( :7004)الزنن  .6

ة اليمينة يف ضوء واقع سلتربات العلوم يف ادلرحلة الثانوية باجلمهوريالزنن دراسة يف اليمن بعنوان: " أجرت
إىل التعرف على درجة توافر سلتربات العلوم يف ادلدارس الثانوية يف ضوء تقنيات  ىدفت ،"تقنيات التعليم

معلمة  (87و) ،ا للعلوم( معلمً 39، تكونت عينة الدراسة من )قات ذلك االستخدامليم ودرجة ومعو التع
وتوصلت إىل تدين درجة توافر  ،للعلوم يف مدينة إب، واستخدمت ادلنهج الوصفي ادلسحي وأداة استبانة

س أداة يف ادلدارس الثانوية يف ضوء تقنيات التعليم إىل درجة العدم وفق مقيا هاواستخدام سلتربات العلوم
جة موافق حسب الدراسة، وأن ىناك معوقات حتد من استخدام ادلختربات يف ضوء تقنيات التعلم إىل در 

، وأوصت الدراسة بضرورة توفةر تقنيات التعلم وتفعيلها يف ادلختربات ووضع احلوافز ادلادية مقياس أداة الدراسة
 الستكمال موضوع الدراسة. دراسات مشاهبة وادلعنوية للمعلمني لتفعيلها واقرتحت إجراء

 ( :7004)اجلهين  .7

معوقات استخدام ادلعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم بادلرحلة هين يف السعودية دراسة بعنوان: "أجرى اجل
ىدفت إىل معرفة معوقات ، اىاهتم ضلوىا"الثانوية يف منطقة ادلدينة ادلنورة من وجهة نظر ادلشرفني وادلعلمني واجت

فرتاضية يف تدريس العلوم بادلرحلة الثانوية ادلتعلقة بالبيئة ادلدرسية وادلعلمني والطالب وادلقررات ادلعامل اال
واستخدمت الدراسة  ،( حول استخدام ادلعامل االفرتاضيةCrocodileالدراسية وبررليات الكروكودايل )

دلعلمني، تكونت عينة الدراسة االستبانة للكشف عن ادلعوقات ومقياس اجتاه للكشف عن اجتاىات ادلشرفني وا
العدد  توفر، وتوصلت الدراسة إىل أن أبرز ادلعوقات: عدم ا من منطقة ادلدينة ادلنورةمعلمً  033وا مشرفً  70من 

وارتفاع عدد الطالب يف  ،يةوقلة الربامج التدريبية على استخدام ادلعامل االفرتاض ،الكايف من احلواسيب
كما توصلت إىل أن ادلشرفني ،  لعملية على التجارب يف ادلعامل احلقيقيةنشطة االفصول، وتركيز كتب األ

، وأوصت بتوفةر العدد الكايف ا ضلو استخدام ادلعامل االفرتاضية يف تدريس العلوما موجبً وادلعلمني ػلملون اجتاىً 
ى تطبيق ز علمن أجهزة احلاسوب، وتدريب ادلعلمني والطالب على استخدام الربامج االفرتاضية وبذل احلواف

 ، والرتكيز على اجلانب العملي يف مقررات العلوم.التجارب االفرتاضية
 (:7007)البلطان  .8

ة استخدام ادلعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم يف ادلرحلة الثانويلطان يف السعودية دراسة بعنوان "أجرى الب
لتعرف على واقع استخدام ادلعامل االفرتاضية " ىدفت إىل ايف ادلملكة العربية السعودية )الواقع وسبل التطوير(

يف تدريس العلوم بادلرحلة الثانوية وحتديد متطلبات ومعوقات استخدامها من وجهة نظر معلمي العلوم 
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، استخدم الباحث ادلنهج الوصفي ادلسحي وأداة وادلختصني يف اجلامعات السعودية وادلشرفني والرتبويني
من  37و ،اا تربويً مشرفً  67و ،ا للعلوم يف ادلرحلة الثانويةمعلمً  375سة من وتكونت عينة الدرا ،االستبانة

ادلختصني من أعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعات السعودية، وتوصلت الدراسة إىل أن ادلعامل االفرتاضية تتوافر 
، نرتنتة اإل% من ادلدارس الثانوية مرتبطة بشبك6.63% من ادلدارس الثانوية يف ادلملكة، وأن 37بنسبة 

%، وأن معلمي العلوم غليدون استخدام 6.09وتتوافر برامج احملاكاة االفرتاضية للتجارب العلمية بنسبة 
احلاسوب والتعامل معو بدرجة كبةرة، وغليدون استخدام ادلعامل االفرتاضية بدرجة متوسطة، وأن زلتوى 

رجة متوسطة، أىم ادلتطلبات توفةر جهاز عرض لكرتوين بداهتا تساعد على تطبيق التعليم اإلادلقررات ونشاط
 ختربالبيانات، وتطوير قدرة ادلعلم على استخدام الربامج االفرتاضية، وتكوين قناعة لدى ادلعلم بأعلية ادل

 االفرتاضي .
 التعليق على الدراسات السابقة:

( 7005) والطويرقي (7004)واجليهين  (7007)البلطان  وىي حبثت مخس من الدراسات السابقة

االفرتاضي يف تدريس  يف واقع استخدام أو معوقات استخدام ادلخترب (7007)والغيث  (7004)والودعاين 
( 7007)البلطان  وىي من وجهة نظر ادلعلمني بدرجة أساسية، وتناولت أربع من تلك الدراسات مواد العلوم

م أو معوقات استخدام ادلخترب واقع استخدا (7004)والودعاين  (7005)والطويرقي  (7004)واجليهين 
االفرتاضي يف ادلرحلة الثانوية وىي يف ذلك تشرتك مع الدراسة احلالية اليت تتناول معوقات استخدام ادلخترب 

وتراوح زمن تنفيذ تلك  ثانوية من وجهة نظر معلمي العلوماالفرتاضي يف تدريس العلوم الطبيعية يف ادلرحلة ال
 ا ادلملكة العربية السعودية، وتوصلت أربع من تلك الدراساتكاهنا مجيعً وم م(7007 – 7007)الدراسات 

ادلتعلقة  إىل أن ادلعوقات (7007)والغيث ( 7004)والودعاين  (7005)والطويرقي  (7004)اجلهين  وىي
ادلعلم احتلت ادلعوقات ادلتعلقة ب (7007)ويف دراسة البلطان  ،بتوافر احلاسوب وتقنياتو جاءت يف ادلرتبة األوىل

وىي وجاءت ادلعوقات ادلتعلقة بادلواد الدراسية يف ادلرتبة الثانية يف ثالث من الدراسات السابقة  ،ادلرتبة األوىل
 (7008)بن دمحان او  (7009) . أما دراسة ادلعمري(7007)والغيث  (7005)والطويرقي  (7004)اجلهين 

وأوصتا بتوفةره وتدريب  ،رب االفرتاضي على ادلتعلمنياللتان أجريتا يف اليمن فقد تناولتا أثر استخدام ادلخت
ادلعلمني على استخدامو يف تدريس العلوم يف ادلراحل التعليمية ادلختلفة ومنها ادلرحلة الثانوية، وتوصلت دراسة 

ب إىل درجة العدم، وأوصت بتوفةرىا وحتفيز ادلعلمني إ توافر تقنيات التعلم يف مدينة إىل تدين (7004)الزنن 
 لتفعيلها، والدراسة احلالية تبحث يف معوقات استخدامو يف الواقع اليمين ذاتو.
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 وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف بناء أداة الدراسة.
 

 منهج الدراسة وإجراءاتها:
 منهج الدراسة:

ا، هبدف كيفً و  التقييم الظاىرة كمً  استخدم الباحث ادلنهج الوصفي ادلسحي القائم على أداة االستبانة
 أسئلة الدراسة .  عنالوصول إىل استنتاجات وتعميمات تساعد يف فهم الواقع ورلاالت تطويره، ولإلجابة 

 مجتمع الدراسة:
تكون رلتمع الدراسة من مجيع معلمي مواد العلوم الطبيعية بادلرحلة الثانوية الفيزياء والكيمياء واألحياء 

ومعلمة  معلم 000، البالغ عددىم م7009-7008العام الدراسي  بثانويات مديرية ادلكال احلكومية يف
 – 7008إدارة الرتبية والتعليم مبديرية ادلكال للعام الدراسي  توزيعمدرسة ثانوية حسب  07يتوزعون على 

 .م 7009
 عينة الدراسة:

، وكان ا ومعلمة يعملون يف ثانويات مديرية ادلكال احلكوميةمعلمً  (67تكونت عينة الدراسة من )
 اختيارىم بطريقة عشوائية .

 

 ،وادلؤىل العلمي ،وقد مت التعرف على مسات العينة من خالل ادلتغةرات االمسية للدراسة وىي: اجلنس
ومستوى التعامل مع ادلخترب  ،ومستوى التعامل مع احلاسوب ،وعدد سنوات اخلربة ،وادلادة اليت يُدر ُسها

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة على تلك ادلتغةرات : ( التايل0االفرتاضي. واجلدول رقم )
 ( خصائص أفراد العينة0جدول رقم )

 النسبة ادلئوية العدد ادلستوى أو النوع ادلتغةر

 اجلنس
 45.2 28 ذكر

 54.8 34 أنثى

 100.0 62 بكالوريوس ادلؤىل

 التخصص

 38.7 24 فيزياء

 29 18 كيمياء

 32.3 20 أحياء

 نواتاخلربة بالس

 27.4 17 سنوات 5أقل من 

 27.4 17 05وأقل من  5أكثر من 

 45.2 28 سنة 05أكثر من 
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 النسبة ادلئوية العدد ادلستوى أو النوع ادلتغةر

 مستوى التعامل مع

 احلاسوب

 33.9 21 جيد

 38.7 24 متوسط

 14.5 9 مقبول

 6.5 4 مبتدئ

 6.5 4 ال أتعامل مع احلاسوب

 مستوى التعامل مع

 ادلخترب االفرتاضي

 11.3 7 جيد

 21 13 متوسط

 14.5 9 مقبول

 6.5 4 مبتدئ

 46.8 29 مل أتعامل مع الربنامج

 
بأعداد  ون( ػلملون ادلؤىل نفسو )البكالوريوس(، ويتوزع67( مجيع أفراد العينة الـ )0يف اجلدول رقم )

د ( على التوايل، وكذلك عد08،70، 74: الفيزياء والكيمياء واألحياء )العلوم الطبيعيةعلى ختصصات  ةمتقارب
فما يقرب من  ( على التوايل، وقد تفاوتت خرباهتم التدريسية34، 78ادلعلمني الذكور يقارب عدد ادلعلمات )

سنة. وانقسم البقية  05( عمل يف التدريس أكثر من من أفراد العينة% 45 ما نسبتوميثلون نصف أفراد العينة )
)ميثلون  05وأقل من  5عينة( وخربة أكثر من % من أفراد ال77نسبتوسنوات )وميثلون ما  5بني خربة أقل من 

ا ( معلمً 45) وعددىم % من أفراد العينة(، أما درجة التعامل مع احلاسوب فأكثر ادلعلمني77ما نسبتو 
% من أفراد العينة يتعامل مع احلاسوب بشكل يرتاوح بني اجليد وادلتوسط،  77.6 ومعلمة يشكلون ما نسبتو

. أما درجة من أفراد العينة% 6.5( ويشكلون نسبتو قليلة 4حلاسوب فعددىم )أما الذين ال يتعاملون مع ا
بشكل يرتاوح بني اجليد  التعامل مع ادلخترب االفرتاضي، فمن بني ثالثة واحد يتعامل مع ادلخترب االفرتاضي

        ا( )أي حوايل نصف ادلعلمني تقريبً  % من أفراد العينة 46.8( ميثلون ما نسبتو 79، وىناك )وادلتوسط
مل يتعاملوا مع ادلخترب االفرتاضي قط، شلا يعين أن الكثةر من ادلعلمني ال يشكل التعامل مع احلاسوب عائقا 

 .(7( و)0)، يُنظر الشكالن رقم ػلول بينهم بني التعامل مع ادلخترب االفرتاضي
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( يوضح مستوى تعامل أفراد العينة مع 0شكل رقم )
 احلاسوب

توى تعامل أفراد العينة مع ( يوضح مس7شكل رقم )
 ادلخترب االفرتاضي

 

 أداة الدراسة
 استخدمت الدراسة أداة االستبانة وقد تكونت من جزأين : 

وعدد  ،واجلنس ،والتخصص ،تضمن اجلزء األول معلومات دميوغرافية عامة ألفراد العينة مشلت: ادلؤىل العلمي
 ى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي.ومستو  ،ومستوى التعامل مع احلاسوب ،سنوات اخلربة

 ية :ت( فقرة توزعت على اجملاالت الثالثة اآل35أما اجلزء الثاين فقد تكون من )
 ( فقرة.03وقد تكون ىذا اجملال من ) ،اجملال األول: معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي )ادلتعلقة بادلعلم(

)ادلتعلقة بادلواد الدراسية للعلوم الطبيعية: الفيزياء والكيمياء اجملال الثاين: معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي 
 ( فقرات.00وقد تكون ىذا اجملال من ) واألحياء(،

وقد  ،اجملال الثالث: معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي )ادلتعلقة بتقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية(
 ( فقرة. 07تكون ىذا اجملال من )

 إجراءات الدراسة:
 تية:مشلت اإلجراءات اآل

 االطالع على األدب الرتبوي والدراسات السابقة اليت ذلا صلة مبوضوع الدراسة. -

ادلدارس واستطالع آرائهم  يتنظيم لقاءات بني الباحث وادلعلمني وادلوجهني وسلتصي ادلختربات ومدير  -
  .قات استخدام ادلخترب االفرتاضيو حول مع
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دقها الظاىري بعرضها على رلموعة احملكمني من أساتذة اجلامعة تصميم االستبانة والتحقق من ص -
 والباحثني وادلوجهني الرتبويني وادلعلمني.

جتريبها على عينة استطالعية من معلمي ومعلمات و التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة  -
 العلوم الطبيعية يف ادلرحلة الثانوية من خارج عينة الدراسة .

 .باستخدام معادلة ألفاكرنباخ ت االستبانة التحقق من ثبا -

توجو خطاب من إدارة الرتبية مبديرية ادلكال إىل ادلدارس الثانوية للتعاون مع الباحث يف تطبيق  -
 االستبانة بناء على خطاب مكتب الوزارة باحملافظة. 

 وادلقرتحات. ادلعاجلات اإلحصائية للنتائج ومناقشة تلك النتائج وتفسةرىا ووضع التوصيات إجراء -

 حصائية :األساليب اإل
 تية:حصائية اآلاستخدمت الدراسة دلعاجلة بياناهتا األساليب اإل

 حساب التكرارات النسب ادلئوية وادلتوسطات احلسابية واالضلراف ادلعياري. .0

 (.Cronbach's Alpha)الدراسة باستخدام معادلة ألفاكرنباخ  اةحساب ثبات أد .7

 One-way)ات عينة الدراسة باستخدام حتليل التباين األحادي اختبار الفروق يف استجاب .3
ANOVA.) 

 للمقارنات البعدية. (Scheffe)اختبار ادلقارنات باستخدام اختبار شفيو  .4

ادلعروف ( Difference) Least Significantاختبار أقل فرق معنوي للمقارنات البعدية  .5
 سطات.( للكشف عن اجتاه الفروق بني متو LSDا بـ )اختصارً 
 صدق االستبانة:

 الصدق الظاىري: . أ

للتأكد من الصدق الظاىري لالستبانة مت عرضها على رلموعة احملكمني من أساتذة اجلامعة والباحثني 
 وادلوجهني الرتبويني وادلعلمني وقد مت تعديل االستبانة على ضوء آراء احملكمني .

 صدق االتساق الداخلي لالستبانة : . ب
انة وثباهتا طبق الباحث االستبانة على عينة استطالعية من معلمي ومعلمات للتحقق من صدق االستب

مبحافظة العلوم الطبيعية يف ادلرحلة الثانوية يف ادلدارس الثانوية اليت يوجد هبا معمل حاسوب مبديرية غيل باوزير 
الدرجة . بعد ذلك مت حساب معامل ارتباط بةرسون بني ا ومعلمةمعلمً  08وعددىم حضرموت الساحل 

 : يت يوضحاآل( 7، واجلدول رقم )رجة كل رلال من اجملاالت الثالثةالكلية ود
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 ( يوضح معامالت ارتباط بةرسون بني كل رلال من اجملاالت الثالثة والدرجة الكلية لالستبانة7جدول رقم )
 معامل ارتباط بةرسون اجملال
0.920 ادلعلم

**
 

0.790 ادلواد
**

 

0.865 التقنيات
**

 

 فأقل. 0.00دال عند مستوى الداللة ** 
( أعاله قيم معامل ارتباط بةرسون بني الدرجة الكلية ودرجة كل رلال من اجملاالت 7يف اجلدول رقم )

 ( .0.00ا عند مستوى الداللة )الثالثة، كلها موجبة ودالة إحصائيً 
فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمجال كما مت حساب معامل ارتباط بةرسون بني درجة كل 

  يوضح ذلك:يتاآل( 3الذي تنتمي إليو العبارة واجلدول رقم )
 ( يوضح معامالت ارتباط بةرسون بني كل فقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليو3جدول رقم )

 رلال التقنيات رلال ادلواد رلال ادلعلم

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط قرةالف معامل االرتباط الفقرة
0.496 0س

*
0.665 0ص 

**
0.674 0ع 

**
 

0.623 7س
**

0.628 7ص 
**

0.859 7ع 
**

 

0.665 3س
**

0.724 3ص 
**

0.712 3ع 
**

 

0.811 4س
**

0.634 4ص 
**

0.777 4ع 
**

 

0.624 5س
**

0.707 5ص 
**

0.522 5ع 
*
 

0.625 6س
**

0.706 6ص 
**

0.861 6ع 
**

 

0.594 7س
**

0.646 7ص 
**

0.783 7ع 
**

 

0.735 8س
**

0.719 8ص 
**

0.797 8ع 
**

 

0.860 9س
**

0.746 9ص 
**

0.727 9ع 
**

 

0.775 00س
**

0.739 00ص 
**

0.675 00ع 
**

 

0.516 00س
*
0.826 00ع   

**
 

0.608 07س
**

0.653 07ع   
**

 

0.658 03س
**

     

 فأقل. 0.00** دال عند مستوى الداللة 
 فأقل. 0.05 * دال عند مستوى الداللة
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ا عند ( أعاله قيم معامل ارتباط فقرات االستبانة مع رلاذلا كلها موجبة ودالة إحصائيً 3يف اجلدول رقم )
ا عند مستوى الدلة الدالة إحصائيً   5وع 00وس 0(، ماعدا الفقرات الثالث س0.00مستوى الداللة )

 (. شلا يدل على صدق االستبانة .0.05)
 جـ ( ثبات االستبانة: 

( 4كما يف اجلدول رقم )  (Cronbach's Alpha) حساب ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفا كرنباخ مت
 يت:اآل

 (معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي ألفا كرنباخ4جدول رقم )
 معامل ثبات ألفاكرنباخ الفقرات اجملال
 0.893 03 ادلعلم

 0.876 00 ادلواد

 0.926 07 التقنيات

 0.948 35 ةالكلي

 ( وىو معامل ثبات )جيد( .0.948( أعاله معامل الثبات العام لالستبانة بلغ )4يف اجلدول رقم )
 تهاومناقش عرض نتائج الدراسة

 إجابة السؤال الرئيس:
 ما ىي معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي يف تدريس العلوم الطبيعية يف ادلرحلة الثانوية؟ 

تخدام ادلخترب االفرتاضي يف تدريس العلوم الطبيعية يف ادلرحلة الثانوية؛ مت حساب دلعرفة أبرز معوقات اس
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والرتب ووضع التقدير، وقد اعتمد يف تقدير درجة اإلعاقة على 

 ( أدناه :5التوزيع ادلبني يف اجلدول رقم )
 ( يوضح تقديرات درجة اإلعاقة5جدول رقم)

لفئاتا  تقدير درجة اإلعاقة 

 كبةرة جًدا 5إىل أقل من  4.2من
 كبةرة 4.2إىل أقل من 3.4 من

 متوسطة 3.4إىل أقل من 2.6 من 

 منخفضة 2.6إىل أقل من 1.8من
 منخفضة جًدا 1إىل أقل من 1.8 من
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االت الثالثة  استجابات أفراد عينة البحث على معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي يف اجملأيتويف ما ي
 :يت( اآل6(، موضحة يف اجلدول رقم )تعلقة بادلعلم وادلواد والتقنيات)ادل

 ( يوضح ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري والرتبة جملاالت ادلعوقات مرتبة تنازلًيا6جدول رقم )
 درجة اإلعاقة الرتبة االضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملال
 كبةرة 1 0.58 3.75 ادلواد
 كبةرة 2 0.67 3.57 ادلعلم

 كبةرة 3 0.80 3.54 التقنيات

 0.54 3.61 الكلية
 

 كبةرة

ادلعلم و  عاقة يف اجملاالت الثالثة )ادلتعلقة بادلواد( أعاله يالحظ أن درجة اإل6من اجلدول رقم )
، للتقنيات 3.54و مللمعل 3.57وللمواد  3.75والتقنيات( كانت بدرجة كبةرة، ومبتوسطات حسابية متقاربة 

قات يف نظر ادلعلمني متعددة وكثةرة ودرجاهتا كبةرة ومتقاربة، و ؛ شلا يدل على أن ادلع0.20ومبدى صغةر مقداره 
شلا يشةر إىل أن استخدام ادلخترب االفرتاضي يتطلب العمل يف مجيع اجملاالت الثالثة السابقة وبدرجات متساوية 

و الدراسات السابقة اتفقت يف ادلعوقات أن ادلعوقات الثالث الرئيسة لا توصلت تقريًبا، ومبقارنة تلك النتيجة مب
تتعلق بادلعلم وبادلواد الدراسية وبتقنيات احلاسوب واختلفت نتائج الدراسة احلالية عن السابقة دراسة اجلهين 

حيث جاءت ( يف ترتيبها 7007( والغيث )7004( والزنن )7004( والودعاين )7005( والطويرقي )7004)
ويف الدراسة احلالية  ،ادلعوقات ادلتعلقة بتوافر احلاسوب وتقنياتو جاءت يف ادلرتبة األوىل يف تلك الدراسات

جاءت ادلعوقات ادلتعلقة بادلواد الدراسية يف ادلرتبة األوىل وتقنيات احلاسوب يف ادلرتبة الثالثة، ويف ثالث من 
( جاءت ادلعوقات ادلتعلقة بادلواد 7007( والغيث )7005ي )( والطويرق7004الدراسات السابقة اجلهين )

 05قدمية ومل حتدث شلا يقرب من يف اليمن مناىج العلوم الطبيعية للمرحلة الثانوية و الدراسية يف ادلرتبة الثانية، 
خارج  امناىجهف ،احلاسوب وتطبيقاتو وبرارلوإىل شارة تواكب التطورات الرقمية وتكاد ختلو من اإلومل  ،اعامً 

والرتاجع الثقايف  يورمبا يعود ذلك للعجز االقتصاد ،السياق الطبيعي الذي يعيشو اجليل الرقمي االفرتاضي
الذي يعيشو اجملتمع بسبب الظروف السياسية واألمنية واالجتماعية ادلرتدية. ويف الدراسة احلالية جاءت 

مراتب متأخرة يف الدراسات السابقة ما عدا دراسة ادلعوقات ادلتعلقة بادلعلم يف ادلرتبة الثانية، وجاءت يف 
 ادلرتبة األوىل. يف فيها ادلعوقات ادلتعلقة بإعداد ادلعلم وتدريبو جاءت( اليت 7007البلطان )

ن موضوعية بدرجة كافية مل تكوىناك احتمال لتأثةر العامل الذايت وأن االستجابات لدى ادلعلمني رمبا 
شلا ،  (Job Satisfaction)يعيشها ادلعلم تتعلق بضعف الرضا الوظيفيبسبب الضغوطات النفسية اليت 
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حباط وعدم الرغبة يف التوسع يف العمل اإلنتج عنها  ،شكل لو ما ميكن أن يوصف بإعاقة عامة ذىنية ونفسية
 لذا فمن ىذا ؛بداع والتطوير وادلواكبةظل أجواء زلبطة ال تساعد على اإل وإسناد مهام جديدة وتكاليف يف

وقد دلس  ؛قاتو كثةرة مجلة وتفصياًل و ومع ،ينظر إىل أي تطوير على أنو صعب ومستحيلصار ادلعلم ادلنظور 
 ولقاءاتو بادلعلمني .يف التوجيو الرتبوي الباحث ىذا التوجو من خالل عملو 

 ىي معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي ) ادلتعلقة بادلعلم (؟ ما إجابة السؤال األول:
( مت حساب ادلتوسطات احلسابية قات استخدام ادلخترب االفرتاضي )ادلتعلقة بادلعلمأبرز معو دلعرفة 

واالضلرافات ادلعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة البحث على عبارات رلال معوقات استخدام ادلخترب 
  :يتاآل( 7كما ىو موضح يف اجلدول رقم )  ،االفرتاضي ادلتعلقة )بادلعلم(

 ( يوضح ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات معلمي العلوم الطبيعية7) جدول رقم
 ايف ادلرحلة الثانوية لدرجة وجود معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي مبجال ادلعلم مرتبة تنازليً 

 اجملال األول: معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي ) ادلتعلقة بادلعلم (
رقم 
 الفقرة

فقرةال  
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

 الرتبة
درجة 
 اإلعاقة

 0س
ختلو برامج إعداد وتأىيل ادلعلمني قبل اخلدمة من ادلختربات 

 االفرتاضية
 كبةرة 1 1.09 4.08

 كبةرة 2 1.16 3.94 قلة  الربامج التدريبية للمعلمني يف استخدام ادلخترب االفرتاضي 7س

 00س
حاسوب  زلمول ) الالب توب ( يستخدمو يفتقر ادلعلم جلهاز 

 إلعداد الدرس احملوسب.
 كبةرة 3 1.29 3.89

 03س
قلة اللقاءات بني ادلعلمني لتبادل اخلربات يف استخدام ادلخترب 

 االفرتاضي
 كبةرة 4 0.98 3.87

 كبةرة 5 1.21 3.69 صلليزية لربنامج ادلخترب االفرتاضيصعوبة التعامل مع ادلصطلحات اإل 00س

 كبةرة 6 1.21 3.66 ضعف التحفيز وادلتابعة على استخدام احلاسوب يف التدريس 6س

 كبةرة 7 1.07 3.63 الربامج التدريبية للمعلمني على استخدام احلاسوب زلدودة 3س

 4س
ضعف قدرة ادلعلم يف معاجلة ادلشكالت اليت تظهر أثناء استخدام 

 ادلخترب االفرتاضي
 كبةرة 8 1.05 3.60

 كبةرة 9 1.15 3.35 خدام ادلعلم للمخترب االفرتاضي ليس لو اعتبار يف تقوًن ادلعلماست 5س

 7س
ا يستغرق إعداد الدروس اليت يستخدم  فيها ادلخترب االفرتاضي وقتً 

 طوياًل 
 متوسطة 10 1.10 3.34
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 اجملال األول: معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي ) ادلتعلقة بادلعلم (
رقم 
 الفقرة

فقرةال  
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

 الرتبة
درجة 
 اإلعاقة

 ةمتوسط 11 1.08 3.31 مهارات ادلعلم يف احلاسوب ال تتناسب مع تنفيذ التجارب االفرتاضية 9س

 متوسطة 12 1.16 3.00 التجارب االفرتاضية صعوبة ضبط ادلتعلمني أثناء إجراء 8س

 متوسطة 13 1.25 3.00 اخلوف من حتمل مسؤولية  تعطل األجهزة  أثناء العمل 07س

 0.67 3.57 ادلعوقات ادلتعلقة بادلعلم
 

 كبةرة

 

( أعاله كانت االعاقة كبةرة 7دول رقم )يف رلال معوقات ادلخترب االفرتاضي ادلتعلقة بادلعلم كما يف اجل
( وىي معوقات ميكن 3.00( و)4.08(، تراوحت متوسطات الفقرات بني )3.57مبتوسط كلي مقداره )

 وصفها بأهنــا )كبةرة إىل متوسطة(.
فقرات  4من الفقرات( درجة إعاقة كبةرة و % 75فقرات ) 9فقرة أخذت  07وقد تكون اجملال من 

ل ادلعلمني وتدريبهم، يدرجة إعاقة متوسطة، وكانت تلك أبرز ادلعوقات اليت تتعلق بتأىمن الفقرات( % 75)
 -كما سبق   –( على التوايل وبدرجة )كبةرة(، ومجيع ادلعلمني ادلستجيبني 3.94و  4.08توسط حسايب )ومب

% 77.6 سنة، ومستوى تعامل 05يعملون يف التدريس أكثر من  %45ػلملون مؤىل البكالوريوس، وحوايل 

مل يتعامل مع برنامج ادلخترب االفرتاضي، فهم % 46.8مع احلاسوب ترتاوح بني اجليد وادلتوسط، رغم ذلك فإن 
مل يوجهوا ضلو ىذا النوع من الربامج سواء كان يف فرتة اإلعداد والتأىل أو التدريب عليها يف أثناء اخلدمة، ومن 

قار ادلعلم جلهاز حاسوب زلمول )الالب توب( يستخدمو وىي: افت 00خالل استجابتهم العالية للفقرة رقم
درجة عالية، ولعل ذلك يدل أي ( 3.89إلعداد الدرس احملوسب، واليت جاء ترتيبها الثالث ومبتوسط حسايب )

يف التطوير، وػلول دون حتقيقو لذلك تردي الظروف ادلعيشية للمعلم  ةعلى أن لدى العديد من ادلعلمني رغب
 03ا من خالل استجابتو العالية للفقرة رقم امتالكو جلهاز حاسوب زلمول، وبرزت الرغبة أيضً  اليت حتول دون

من % 37وىي قلة اللقاءات بني ادلعلمني لتبادل اخلربات يف استخدام ادلخترب االفرتاضي، فهناك حوايل 
ومتوسط، وميكن أن ثلث ادلعلمني يتعاملون مع ادلخترب االفرتاضي بشكل يرتاوح بني جيد  :أي ،ادلعلمني

  .يساعلوا يف تعليم وتدريب زمالئهم داخل ادلدرسة
أن طول وقت إعداد الدروس اليت يستخدم فيها ادلخترب االفرتاضي، وضعف  السابقوتبني يف اجلدول 

اخلوف من التجارب االفرتاضية، و  مهارات ادلعلم يف التعامل مع احلاسوب، وصعوبة ضبط ادلتعلمني أثناء إجراء
ل ينظار إىل أن حاجة ادلعلم أكثر للتأىاأل أقل ادلعوقات من وجهة نظر ادلعلمني؛ ليوجهوامثلت جهزة األ تعطل
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اجليد والتدريب واكتساب ادلهارة والتعلم من زمالئو، وتشةر تلك النتائج إىل أن التأىيل يف اجلامعات احمللية 
 ادً عدا أن حظ الباحث من خالل عملو موجهً عداد ادلعلم الستخدام ادلخترب االفرتاضي، والإجانب قاصر يف 

ذه التقنية، وأن الربامج التدريبية ذلمن ادلخرجات احلديثة من كلية الرتبية أو كليات العلوم ال تعطي أعلية كافية 
لكرتوين والتعليم االفرتاضي، جانب التعليم اإلاليت تنفذ أثناء اخلدمة ال تزال بعيدة عن تلبية االحتياجات يف 

 فإن العوائق ادلتعلقة بادلعلم يف ارنة نتائج الدراسة احلالية بنتائج الدراسات اليت أجريت يف السعودية مثاًل ومبق
السعودية كانت كثرة عدد احلصص التدريسية للمعلم، وقلة احلوافز للمعلم لتشجيعو على تطبيق التجارب 

 ادلخترب االفرتاضي.االفرتاضية، ومعرفة ادلعلم أن تقوًن أدائو ال يرتبط باستخدام 
ىي معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي )ادلتعلقة بادلواد الدراسية للعلوم الطبيعية:  ما إجابة السؤال الثاني:
 فيزياء كيمياء أحياء( ؟

ادلتعلقة بادلواد الدراسية للعلوم الطبيعية: فيزياء كيمياء قات استخدام ادلخترب االفرتاضي )دلعرفة أبرز معو 
عبارات لمت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة البحث أحياء( 

 ( يوضح ذلك: 8) رلال معوقات استخدام واجلدول رقم
( ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات معلمي العلوم الطبيعية يف ادلرحلة الثانوية 8) جدول رقم

 اعوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي مبجال ادلواد الدراسية للعلوم الطبيعية مرتبة تنازليً لدرجة وجود م
 

 اجملال الثاين: معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي 
 )ادلتعلقة بادلواد الدراسية للعلوم الطبيعية: فيزياء كيمياء أحياء(

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

 تبةالر 
درجة 
 اإلعاقة

 اكبةرة جدً  1 0.78 4.53 غياب دليل ادلعلم الستخدام ادلخترب االفرتاضي 8ص

 اكبةرة جدً  2 0.91 4.39 جتارب افرتاضية كثافة ادلقرر تعيق إجراء 5ص

 كبةرة 3 1.00 3.92 االفرتاضية خترباتأنشطة ادلادة الدراسية ختلو من االشارة للم 4ص

ص
00 

 كبةرة 4 1.17 3.82 لدراسية تركز على اجلوانب النظريةموضوعات ادلادة ا

 كبةرة 5 1.21 3.77 قلة الدرجات ادلخصصة للتجارب العملية للمادة 7ص

 7ص
التجارب اجلاىزة يف ادلخترب االفرتاضي ختتلف عن التجارب  

 ادلقررة
 كبةرة 6 0.93 3.56

 بةرةك 7 1.20 3.48 اجلانب العملي قليل يف ادلادة الدراسية 0ص
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 اجملال الثاين: معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي 
 )ادلتعلقة بادلواد الدراسية للعلوم الطبيعية: فيزياء كيمياء أحياء(

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

 تبةالر 
درجة 
 اإلعاقة

 6ص
كتاب النشاط العملي يصعب استخدامو يف ادلختربات 

 االفرتاضية
 كبةرة 8 1.16 3.35

 متوسطة 9 1.12 3.34 ادلخترب االفرتاضي قليلة وعات ادلادة الدراسية اليت تناسبموض 3ص

 9ص
 جتارب طرائق تدريس ادلادة الدراسية غةر مالئمة إلجراء

 افرتاضية
 متوسطة 10 1.10 3.27

وقات ادلتعلقة بادلوادادلع  3.75 0.58 
 

 كبةرة

 

عاقة كبةرة يف رلال معوقات ادلخترب االفرتاضي ادلتعلقة بادلواد الدراسية كما يف اجلدول أعاله كانت اإل
( وىي معوقات ميكن 3.77( و )4.53(، وقد تراوحت متوسطات الفقرات بني )3.75مبتوسط كلي مقداره )

كمعوق  وجاءت مشكلة غياب دليل استخدام ادلخترب االفرتاضي ،وسطة(وصفها بأهنا )كبةرة جدا إىل مت
(، يليو معوق كثافة موضوعات ادلقرر يف الدرجة الثانية 4.53ا ومبتوسط حسايب عايل )بدرجة كبةرة جدً 

أن موضوعات  00(، والذي يشةر إىل كثافة اجلانب النظري الذي تضمنو الفقرة رقم 4.39ومبتوسط حسايب )
ا خللو ، واحتلت ادلرتبة الرابعة، ونظرً ة( ودرجة كبةر 3.87دراسية تركز على اجلوانب النظرية مبتوسط )ادلادة ال

ادلقررات احلالية للمواد الطبيعية الثالث من إشارة للمختربات االفرتاضية برز ذلك العائق يف حصول الفقرة رقم 
شارة أن أنشطة ادلواد الدراسية ختلو من اإلوىي  (3.92)على الرتتيب الثالث بدرجة كبةرة ومتوسط حسايب  4

عامل االفرتاضية، ويفسر ذلك بأن ادلناىج الدراسية قدمية مل تواكب التطور يف رلال التعليم ختربات للم
ا، ولكن ىل ميكن أن تصبح عائًقا وأن آخر حتديث للمناىج كان قبل أكثر من مخسة عشر عامً  ،اإللكرتوين

دلخترب االفرتاضي ادلتاح يف معامل احلاسوب ادلتوافر يف مجيع الثانويات؛ أم أن ا ػلول دون استخدام ابارزً 
توجهات ادلعلمني دتيل دائًما للتقيد بالكتاب ادلدرسي وادلوضوعات اليت تدخل يف االمتحانات، ويعزز ىذا 

لمادة"، ومبتوسط كانت كبةرة "قلة الدرجات ادلخصصة للتجارب العملية ل  7 التفسةر أن درجة إعاقة الفقرة رقم
 ( وجاءت يف الرتبة اخلامسة.3.77)

ا عن ادلنهج، فليس لو وجود يف كتاب الدروس وال يف كراسة النشاط وال ن ادلخترب االفرتاضي غريب دتامً إ
ويهمل تقوًن الطالب فيو، وفيو تكثيف يف اجلانب  ،يف دليل ادلعلم، وادلنهج ال يركز على اجلانب العملي
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أخذت درجة كبةرة مقارنة  إذ ؛يف استخدام ادلخترب االفرتاضيعاقات ادلتعلقة بادلواد بشدة النظري، وتربز اإل
مبجال ادلعلم ورلال التقنيات. ومبقارنة النتائج بالدراسات السعودية صلد أن العوائق كانت يف كثافة احملتوى 

 ختربات، وقلة توافر برامج ادللومفرتاضية اليت تناسب مقرر العاال ادلختربات، وقلة برامج دلقررالعلمي يف ا
 االفرتاضية اليت تالئم طبيعة زلتوى مقرر العلوم. 

ما يناسبها من وسائل  ( على حاجة الدول النامية إىل رؤية مستقبلية واقعية الختيار7000ويؤكد قاسم )
الرتكيز على لك ذلكرتوين، وكعلم أىم مقومات صلاح التعليم اإلوتدريب ادل تأىيللكرتوين، وأن التعليم اإل

 ادلواكبة والبعد العملي يف ادلناىج ادلدرسية.
ما ىي معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي )ادلتعلقة بتقنيات احلاسوب والتجهيزات  إجابة السؤال الثالث:

 ادلدرسية(؟ 
سية( مت حساب دلعرفة أبرز معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي )ادلتعلقة بتقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدر 

ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة البحث على عبارات رلال معوقات 
استخدام ادلخترب االفرتاضي ادلتعلقة )بتقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية( كما ىو موضح يف اجلدول رقم 

 يت :( اآل9)
ضلرافات ادلعيارية الستجابات معلمي العلوم الطبيعية يف ادلرحلة الثانوية ( ادلتوسطات احلسابية واال9جدول رقم)

 الدرجة وجود معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي مبجال تقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية مرتبة تنازليً 
 ادلدرسية( اجملال الثالث: معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي ) ادلتعلقة بتقنيات احلاسوب والتجهيزات

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

 الرتبة
درجة 
 اإلعاقة

 اكبةرة جدً  1 0.80 4.55 االنقطاعات ادلتكررة للتيار الكهربائي 3ع

 اكبةرة جدً  2 1.07 4.24 نرتنت وانقطاعاهتاضعف شبكة اإل 7ع

 اكبةرة جدً  3 1.05 4.23 سوببرامج ادلخترب االفرتاضي غةر متوافر يف معمل احلا 9ع

 كبةرة 4 1.26 3.84 تفتقر ادلدرسة دلختص يف الدعم الفين والتصميم 00ع

 كبةرة 5 1.19 3.65 غياب فريق عمل من ادلعلمني وادلختصني يف احلاسوب 00ع

 كبةرة 6 1.15 3.60 نسخ الربنامج ليست مرخصة ومعربة 8ع

 كبةرة 7 1.43 3.52 ضعف عمليات الصيانة ألجهزة ادلعمل 07ع

 متوسطة 8 1.40 3.21 معمل احلاسوب غةر متاح للمعلم 4ع
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 ادلدرسية( اجملال الثالث: معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي ) ادلتعلقة بتقنيات احلاسوب والتجهيزات

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

 الرتبة
درجة 
 اإلعاقة

 متوسطة 9 1.30 3.18 عدد أجهزة احلاسوب يف معمل احلاسوب غةر كايف 7ع

 متوسطة 10 1.53 2.89 أمني معمل احلاسوب غةر متخصص 5ع

 متوسطة 11 1.56 2.84 ختلو ادلدرسة من معمل احلاسوب 0ع

 6ع
      ب ادلتوافرة ذات مواصفات غةر مناسبةأجهزة احلاسو 

 الستخدام ادلخترب االفرتاضي
 متوسطة 12 1.48 2.81

 0.80 3.54 ادلعوقات ادلتعلقة بتقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية
 

 كبةرة

 

ه  يف رلال معوقات ادلخترب االفرتاضي ادلتعلقة بتقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية كما يف اجلدول أعال
( 7.80( و )4.55وقد تراوحت متوسطات الفقرات بني ) (.3.54عاقة كبةرة مبتوسط كلي مقداره )كانت اإل

 ا إىل متوسطة(.وىي معوقات ميكن وصفها بأهنا )كبةرة جدً 
ا فاحلواسيب يالحظ يف النتائج أن الفقرات اليت تتحدث عن توافر تقنيات احلاسوب يف ادلدرسة ليس معوقً 

عدادىا جاءت يف ذيل ادلعوقات، وميكن تعليل ذلك بتجهيز الثانويات مبعامل حاسوب يف الفرتة ومواصفاهتا وأ
ا، وىي ادلرتبة األوىل والثانية بدرجة كبةرة جدً  يف مشكلة الكهرباء وضعف خدمة االتصاالت وجاءتاألخةرة، 

الفقرة  وجاءتيت دتر هبا البالد، مشكلة عامة تتعلق بضعف البنية التحتية للبالد والظروف االقتصادية الصعبة ال
ا، وعند ادلرتبة الثالثة وبدرجة كبةرة جدً يف "برامج ادلخترب االفرتاضي غةر متوافر يف معمل احلاسوب"  9رقم 

غي بتفسةر استجابات ادلعلمني يف رلال معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي ادلتعلقة بتقنيات احلاسوب ين
    من عينة الدراسة مل يتعاملوا مع ادلخترب االفرتاضي قط؛ لذلك فهم  %47يل األخذ بعني االعتبار أن حوا

من برامج االفرتاضية  اوأن عددً  ،وما ىي متطلبات ادلخترب االفرتاضي ،ال يعرفون ما ىو ادلخترب االفرتاضي
تعريفية  دوراتلاجة حبنت؛ لذلك فهم اإلنرت متوافرة يف معمل احلاسوب بادلدرسة وأن يعمل دون احلاجة إىل 

ومبقارنة النتائج مبا توصلت إليو الدراسات يف السعودية جاء نقص وجود أجهزة  أواًل، االفرتاضية اتبادلخترب 
 ختربحاسب آيل كافية يف مراكز مصادر التعلم بادلدرسة، وافتقار وجود فين لتشغيل أجهزة مصادر التعلم أو ادل

للصيانة، وضعف عملية الصيانة الدوية، وقلة توفر  ختربادلللصيانة، وضعف عملية الصيانة الدورية دلقتنيات 
 االفرتاضية. خترباتنرتنت مبركز مصادر التعلم أو للمشبكة اإل
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  إجابة السؤال الرابع:
يف درجات تقدير معوقات استخدام ( α≤0.05) حصائية عند مستوىإىل توجد فروق ذات داللة 

بيعية بادلرحلة الثانوية مبدينة ادلكال تعزى إىل التخصص ومستوى ادلختربات االفرتاضية لدى معلمي العلوم الط
 التعامل مع ادلخترب االفرتاضي ؟

( للتعرف One-way ANOVAاستخدام حتليل التباين أحادي البعد )مت ىذا السؤال  نلإلجابة ع
إىل التخصص ليت تعزى اعلى داللة الفروق بني ادلتوسطات لدرجات تقدير ادلعوقات مبجاالهتا ادلختلفة 

 :أيتومستوى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي كما ي

 الفروق بني ادلتوسطات حسب ختصص ادلعلمني: ( أ

للتعرف على الفروق يف درجات تقدير ادلعوقات الستخدام ادلخترب االفرتاضي لدى معلمي العلوم 
ضلرافات ادلعيارية ادلتوسطات احلسابية واال ابحسمت الطبيعية ورلاالهتا اليت تعزى لتخصص ادلعلم 

 ( أدناه: 00لدرجات لتقدير ادلعوقات حسب التخصص كما يف اجلدول رقم )
 ( ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لدرجات تقدير استجابات معلمي العلوم الطبيعية 00جدول رقم )

 يف ادلرحلة الثانوية دلعوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي حسب التخصص

 ادلقياس التخصص
 اجملال

 الكلي
 التقنيات ادلواد ادلعلم

 فيزياء

 3.53 3.52 3.72 3.39 ادلتوسط احلسايب

 0.70 0.98 0.71 0.81 االضلراف ادلعياري

 كبةرة كبةرة كبةرة كبةرة درجة اإلعاقة

 3 7 3 3 الرتبة

 كيمياء

 3.64 3.51 3.76 3.68 ادلتوسط احلسايب

 0.38 0.83 0.50 0.39 االضلراف ادلعياري

 كبةرة كبةرة كبةرة كبةرة درجة اإلعاقة

 7 3 7 0 الرتبة

 أحياء

 3.67 3.60 3.77 3.67 ادلتوسط احلسايب

 0.46 0.52 0.47 0.66 االضلراف ادلعياري

 كبةرة كبةرة كبةرة كبةرة درجة اإلعاقة

 0 0 0 7 الرتبة
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ياء مث الكيمياء مث الفيزياء ، ويف رلال ادلادة تظهر األحياء حعاقة الكلية كبةرة يف األويالحظ أن درجة اإل
 ةحياء مث الفيزياء. ومبقارنوأن معلمي الكيمياء لديهم صعوبات أعلى مث األ ،مث الكيمياء وأقلها يف الفيزياء

ويف الفيزياء   ،ت مث ادلعلم مث التقنياادلادة أواًل  عاقات صلد أهنا يف ادلواد الثالث تأيت يف الكيمياء واالحياء:اإل
ا من القدرة على التعامل مع مادة، تقنية، معلم؛ شلا يدل على أن معلمي الفيزياء أكثر حظً  كانت االعاقة:

 كانوا متقاربني. فحياء والكيمياء االفرتاضي والتعامل مع تقنيات احلاسوب، أما معلمو األ
ه أجري اختبار حتليل التباين األحادي، ودلعرفة داللة الفروق بني ادلتوسطات احلسابية يف اجلدول أعال

 ( أدناه:00وكانت النتيجة كما يف اجلدول رقم )
( للفروق بني ادلتوسطات استجابات One-way ANOVA( نتائج حتليل التباين األحادي )00) جدول رقم

 دلعلمنيمعلمي العلوم الطبيعية دلعوقات استخدام ادلختربات االفرتاضية مبجاالهتا الثالثة حسب ختصص ا

 رلموع ادلربعات مصدر التباين اجملال
درجة 
 احلرية

متوسط 
 ادلربعات

قيمة )ف( 
 احملسوبة

 النتيجة مستوى الداللة

 ادلعلم

 غةر دالة 0.266 1.354 0.598 2 1.196 بني اجملموعات
 0.441 59 26.048 داخل اجملموعات

   
 61 27.244 اجملموع

    

 ادلواد

 غةر دالة 0.966 0.035 0.012 2 024. بني اجملموعات

 0.343 59 20.210 داخل اجملموعات
   

 61 20.234 اجملموع
    

 التقنيات

 غةر دالة 0.942 0.060 0.040 2 079. بني اجملموعات

 0.661 59 39.028 داخل اجملموعات
   

 61 39.107 اجملموع
    

 الكلية

دالةغةر  0.663 0.414 0.125 2 250. بني اجملموعات  

 0.302 59 17.818 داخل اجملموعات
   

 61 18.068 اجملموع
    

( بني α ≤0.05حصائية عند مستوى ) إ( أعاله ال توجد فروق ذات داللة 00يف اجلدول رقم )
بلغت قيمة ؛ إذ متوسطات استجابات معلمي العلوم الطبيعية بادلرحلة الثانوية مبدينة ادلكال تعزى إىل التخصص

( شلا 0.05(، وىي قيمة تزيد عن مستوى الداللة ) 0.663(، وبلغ مستوى داللتها اإلحصائية )0.414ف )
ا يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات تقدير ادلعوقات على الدرجة الكلية وفقً 

 دلتغةر التخصص.
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( بني  α≤0.05توى الداللة )كما تبني من اجلدول أعاله عدم جود فروق ذات داللة إحصائية عند مس
جهة نظرىم يف و متوسطات استجابات معلمي العلوم الطبيعية دلعوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي من 

تراوحت قيمـة ف ؛ إذ اجملاالت الثالثة كلها )ادلعلم، وادلواد الدراسية، وتقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية(
( شلا يدل على عدم وجود 0.05ائية تزيد عن مستوى الداللة )حص(، وكانت داللتها اإل1.354 -0.035)

 تخصص .للا إىل فروق إحصائية بني متوسطات درجات تقدير ادلعوقات باجملاالت وفقً 
 ىـ( الفروق بني ادلتوسطات حسب مستوى التعامل مع ادلخترب :

معلمي العلوم الطبيعية للتعرف على الفروق يف درجات تقدير معوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي لدى 
ورلاالهتا اليت تعزى دلستوى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي حسبت ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية 

 ( أدناه: 07لدرجات تقدير ادلعوقات حسب مستوى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي كما يف اجلدول رقم )
 افات ادلعيارية لدرجات تقدير استجابات معلمي العلوم الطبيعية ( ادلتوسطات احلسابية واالضلر 07) جدول رقم

 االفرتاضية حسب مستوى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي خترباتيف ادلرحلة الثانوية دلعوقات استخدام ادل

 ادلقياس مستوى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي
 اجملال

 الكلي
 التقنيات ادلواد ادلعلم

 دلخترب االفرتاضيمل يتعاملوا مع ا

 3.73 3.54 3.81 3.84 ادلتوسط احلسايب

 0.37 0.73 0.45 0.45 االضلراف ادلعياري

 كبةرة كبةرة كبةرة كبةرة درجة اإلعاقة

 2 3 2 1 الرتبة

 مبتدئ

 3.86 4.21 4.10 3.35 ادلتوسط احلسايب

 0.38 0.39 0.47 0.81 االضلراف ادلعياري

 كبةرة كبةرة ةكبةر  كبةرة درجة اإلعاقة

 1 1 1 4 الرتبة

 مقبول

 3.45 3.45 3.77 3.20 ادلتوسط احلسايب

 0.68 1.05 0.57 0.59 االضلراف ادلعياري

 كبةرة كبةرة كبةرة متوسطة درجة اإلعاقة

 4 4 3 5 الرتبة

 متوسط

 3.42 3.37 3.55 3.37 ادلتوسط احلسايب

 0.53 0.88 0.49 0.68 االضلراف ادلعياري

 كبةرة كبةرة كبةرة كبةرة درجة اإلعاقة

 5 5 5 3 الرتبة
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 ادلقياس مستوى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي
 اجملال

 الكلي
 التقنيات ادلواد ادلعلم

 غليدون التعامل مع ادلخترب االفرتاضي

 3.54 3.64 3.60 3.40 ادلتوسط احلسايب

 0.94 0.77 1.09 1.10 االضلراف ادلعياري

 كبةرة كبةرة كبةرة كبةرة درجة اإلعاقة

 3 2 4 2 الرتبة

أن ادلعوقات كما ىو متوقع أكرب لدى الذين مل يتعاملوا مع ادلخترب ( أعاله 07يالحظ من اجلدول رقم )
(، ويكون الفارق أوضح يف 3.54( مقارنة بالذين غليدون التعامل مع ادلخترب االفرتاضي )3.73االفرتاضي )

لون ( للمجيدين والتقنيات ومتساويا يف رلال ادلادة، غةر أن الذين ال يتعام3.40( مقابل )3.84رلال ادلعلم )
 مع ادلخترب االفرتاضي يشكلون نسبة ضئيلة.

ودلعرفة داللة الفروق بني ادلتوسطات احلسابية يف اجلدول أعاله أجري اختبار حتليل التباين األحادي، 
 ( أدناه:03وكانت النتيجة كما يف اجلدول رقم )

طات استجابات معلمي ( للفروق بني ادلتوسOne-way ANOVA) ( نتائج حتليل التباين أحادي03) جدول رقم
 العلوم الطبيعية دلعوقات استخدام ادلختربات االفرتاضية مبجاالهتا الثالثة حسب مستوى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي

 مصدر التباين اجملال
S.V 

 رلموع  مربعات

 االضلرافات
SS 

درجة 
 احلرية
df 

متوسط 
 ادلربعات

قيمة )ف( 
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

 النتيجة

 لمادلع

 دالة 0.043 2.640 1.065 4 4.259 بني اجملموعات
 0.403 57 22.985 داخل اجملموعات

  
 

 61 27.244 اجملموع
   

 

 ادلواد

 غةر دالة 0.424 0.984 0.327 4 1.307 بني اجملموعات

 0.332 57 18.927 داخل اجملموعات
  

 

 61 20.234 اجملموع
   

 

 التقنيات

 غةر دالة 0.477 0.889 0.574 4 2.295 بني اجملموعات

 0.646 57 36.812 داخل اجملموعات
  

 

 61 39.107 اجملموع
   

 

 الكلية

 غةر دالة 0.332 1.173 0.344 4 1.374 بني اجملموعات

 0.293 57 16.694 داخل اجملموعات
  

 

 61 18.068 اجملموع
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( بني α≤0.05حصائية عند مستوى ) إ( أعاله ال توجد فروق ذات داللة 03يف اجلدول رقم )
متوسطات استجابات معلمي العلوم الطبيعية بادلرحلة الثانوية مبدينة ادلكال تعزى إىل مستوى التعامل مع 

(، وىي قيمة تزيد 0.332(، بلغ مستوى داللتها اإلحصائية )1.173بلغت قيمة ف )؛ إذ ادلخترب االفرتاضي
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات تقدير شلا يعين  ،(0.05عن مستوى الداللة )

 ا دلتغةر مستوى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي.ادلعوقات على الدرجة الكلية وفقً 
بني ( α ≤0.05)كما تبني من اجلدول أعاله عدم جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ية دلعوقات استخدام ادلخترب االفرتاضي من جهة نظرىم يف رلالني متوسطات استجابات معلمي العلوم الطبيع
( 0.889و 0.984كانت قيمة ف )؛ إذ  ثنني علا )ادلواد الدراسية، وتقنيات احلاسوب والتجهيزات ادلدرسية(ا

          0.424حيث بلغت ) ؛ إذ(0.05حصائية تزيد عن مستوى الداللة )على التوايل، وكانت داللتها اإل
لتوايل، شلا يدل على عدم وجود فروق إحصائية بني متوسطات درجات تقدير ادلعوقات ( على ا0.477و 

 ا ومستوى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي.باجملالني وفقً 
( بني متوسطات α≤0.05حصائية عند مستوى داللة )إكما يظهر اجلدول وجود فروق ذات داللة 

  إذ ؛ادلخترب االفرتاضي من جهة نظرىم يف رلال ادلعلماستجابات معلمي العلوم الطبيعية دلعوقات استخدام 
( شلا يدل 0.05( تقل عن مستوى داللة )0.043حصائية )( وكانت داللتهما اإل2.640كانت قيمة ف )

على وجود فروق إحصائية بني متوسطات درجات تقدير ادلعوقات يف رلال ادلعلم بالنسبة دلتغةر مستوى 
 . التعامل مع ادلخترب االفرتاضي

مت وى التعامل مع ادلخترب االفرتاضي حصائية يف اجملال ادلعلم بني متغةر مستوللكشف عن مواقع الداللة اإل
 ( أدناه.04( للمقارنات البعدية، وكانت النتائج كما يف اجلدول رقم )(LSDتطبيق اختبار أقل فرق معنوي 

(  للكشف عن اجتاه الفروق بني LSDعدية )( يوضح نتائج اختبار أقل فرق معنوي للمقارنات الب04جدل رقم )
 متوسطات تقدير ادلعوقات يف رلال ادلعوقات ادلتعلقة بادلعلم اليت تعزى إىل مستوى استخدام ادلخترب االفرتاضي

 التعامل مع االفرتاضي مستوى
ادلتوسط 
 احلسايب

مل يتعاملوا مع 
 االفرتاضي

 متوسط مقبول مبتدئ
غليدون التعامل 

 مع االفرتاضي

 - *0.47 *0.64 - - 3.84 مل يتعاملوا مع االفرتاضي

 - - - - - 3.35 مبتدئ

 - - - - - 3.20 مقبول

 - - - - - 3.37 متوسط

 - - - - - 3.40 غليدون التعامل مع االفرتاضي

 . 0.05ا عند مستوى داللة * دالة إحصائيً 
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دلخترب االفرتاضي ادلتعلقة مبجال ادلعلم  ( أعاله أن الفروق يف معوقات استخدام ا04) يظهر يف اجلدل رقم
كانت دالة لصاحل الذين مل يتعاملوا مع ادلخترب االفرتاضي مقابل الذين يتعاملون مع ادلخترب االفرتاضي بشكل 

 متوسط أو مقبول.
ويدعم ىذا االستنتاج أعلية ادراج ادلختربات االفرتاضية ضمن برامج إعداد وتأىيل ادلعلمني قبل وأثناء 

جراء وتصميم التجارب االفرتاضية ادلشاهبة إدمة، وكذلك تفعيل برامج تبادل اخلربات بني معلمي العلوم يف اخل
 التجارب االفرتاضية.إجراء للتجارب ادلقررة، وحث الوزارة إلعداد دليل ادلعلم يف 

 التوصيات:
لكرتوين والربرليات احلاسوبية تطوير مناىج ادلواد العلمية للمرحلة الثانوية لتواكب التطور يف التعليم اإل .0

  .ادلتعلقة بتدريس العلوم الطبيعية ومنها ادلخترب االفرتاضي

ادلختربات لتطوير  أمناءعقد دورات تدريبية ألساتذة اجلامعة وادلوجهني الرتبويني ومعلمي العلوم و  .7
 مهاراهتم يف استخدام احلاسوب .

 . هموتدريب امج إعداد معلمي العلومإدراج مهارة استخدام ادلختربات االفرتاضية يف بر  .3

 توفةر متطلبات ادلخترب االفرتاضي ومنها التجارب االفرتاضية اجلاىزة اليت تتوافق وزلتوى مواد العلوم . .4

 توفةر بيئة تعليمية داعمة تشجع على استخدام ادلختربات االفرتاضية . .5

 المقترحات:
 االفرتاضي يف كليات الرتبية والعلوم التطبيقية يف دراسات شلاثلة دلعرفة معوقات استخدام ادلخترب إجراء -

 اجلامعات اليمنية .
التجارب االفرتاضية لدى أساتذة العلوم الطبيعية بكليات  عداد برامج تدريبية لتنمية مهارات إجراءإ -

ء الرتبية والعلوم التطبيقية يف اجلامعات اليمنية وادلوجهني الرتبويني ومعلمي العلوم الطبيعية وأمنا
 ادلختربات.
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 المراجع: 
 أوال: المراجع العربية:

(. أثر تدريس الكيمياء باستخدام ادلختربات االفرتاضية على التحصيل وتنمية مهارات التفكةر 7007آل مبارك، إبراىيم ) .0
 . جامعة ادللك خالد، السعودية.) رسالة ماجستةر غةر منشورة (االستداليل لدى طالب الصف االول الثانوي

(. معوقات استخدام ادلخترب ادلدرسي يف تدريس العلوم يف ادلرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي 7007صاحل، أمحد )با .7
 . جامعة حضرموت. اليمن.)رسالة ماجستةر غةر منشورة(العلوم مبديريات ساحل حضرموت

السعودية  لة الثانوية يف ادلملكة العربية(. استخدام ادلعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم يف ادلرح7007البلطان، إبراىيم ) .3
 ، السعودية .)رسالة دكتوراه غةر منشورة(، جامعة أم القرى ()الواقع وسبل التطوير

بدر بن عبداهلل  ( . مهارات القرن احلادي والعشرين التعلم للحياة يف زمننا. ترمجة7003ترلينج، بةرين؛ فادل، وتشارلز ) .4
بتاريخ مت االسرتجاع  ] نسخة إلكرتونية مقروءة [النشر العلمي وادلطابع _ جامعة ادللك سعود.: ودية، السعالصاحل . الرياض

 .pdf.net-https://www.kutubمن موقع  م04/7/7009
ة الثانوية يف منطقة ادلدينة ادلنورة من (.معوقات استخدام ادلعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم بادلرحل7004اجلهين، عبد اهلل ) .5

 وجهة نظر ادلشرفني وادلعلمني واجتاىاهتم ضلوىا) رسالة ماجستةر غةر منشورة (، جامعة طيبة، السعودية.
 (. الرياض، السعودية: مكتبة الرشد.0(. ادلعامل االفرتاضية يف تعلم العلوم . )ط7000احلازمي، دعاء ) .6
بتاريخ مت االسرتجاع  (.7، )رللة التعليم االلكرتوين.   Virtual Labsمل االفرتاضية (. ادلعا7000، إمساعيل )حسن .7

 .emag.mans.edu.eg من موقع  م77/3/7009
 ، السعودية: مكتبة الشقري.( . الرياض0. )ط (. التقوًن الرتبوي بني الواقع وادلأمول7000خليل، زلمد ) .8
 االفرتاضي يف التحصيل واالحتفاظ بالتعلم يف الكيمياء لدى طالب . أثر استخدام ادلخترب(7008بن دمحان، صربي )  .9

 ،  اليمن.)رسالة ماجستةر غةر منشورة(، جامعة حضرموت  الصف الثاين الثانوي
 رسالة ماجستةر) دراسة ميدانية على إدارة اجلنسية واإلقامة بديب –(. تطبيقات احلكومة االلكرتونية 7005درويش، علي ) .00

  http://www.manhal.net من موقع م9/0/7009بتاريخ . السعودية. مت االسرتجاع جامعة نايفغةر منشورة(، 
) رسالة ماجستةر  (. واقع سلتربات العلوم يف ادلرحلة الثانوية باجلمهورية اليمنية يف ضوء تقنيات التعليم7004الزنن، عبةر ) .00

من موقع  م7/7/7009بتاريخ ، السعودية. مت االسرتجاع ة أم القرىغةر منشورة(، جامع
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind15189.pdf  . 

، . الرياض التقييم -التطبيق  - القضايا -التعلم اإللكرتوين ادلفهوم  :(. رؤية جديدة يف التعليم7005، حسن )زيتون .07
 السعودية : الدار الصولتية.

(. واقع استخدام سلتربات العلوم احملوسبة يف ادلرحلة الثانوية واجتاىات معلمي العلوم والطالب ضلوىا. 7006الشايع، فهد ) .03
 . 498-440(، 0)09 ، مرللة جامعة ادللك سعود، السعودية

 كلية طلبة لدى ضلوه وادليل العملي الكيمياء الفيزياوية حتصيل يف االفرتاضي دلختربا استخدام (. فاعلية7006، حسن )طو .04

 .336  - 787( ،40الرتبية. رللة مركز الكوفة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية و االجتماعية، )

https://www.kutub-pdf.net/
http://www.manhal.net/
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind15189.pdf
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind15189.pdf
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)رسالة  حلة الثانوية(. معوقات استخدام ادلعامل االفرتاضية لدى معلمي العلوم الطبيعية بادلر 7005الطويرقي، ماجد ) .05
 ، السعودية.ماجستةر غةر منشورة(، جامعة أم القرى

       ] نسخة إلكرتونية مقروءة [(. التعليم اإللكرتوين والتعليم االفرتاضي )اجتاىات عادلية معاصرة(. .7005عامر، طارق) .06
 .https://books.google.com/booksمن موقع   م70/3/7070بتاريخ مت االسرتجاع 

مت االسرتجاع  ] نسخة إلكرتونية مقروءة [(. ادلعامل االفرتاضية تصميمها مكوناهتا. السعودية. .7008 )عطيف، مرًن .07
 .https://www.mgleelkhalaej.com/books/book-34  من موقع م07/6/7009بتاريخ 

دام معلمي العلوم بادلرحلة ادلتوسطة للمعامل االفرتاضية واجتاىاهتم ضلوىا .  اجمللة الدولية ( . استخ7007الغيث، زلمد. )  .08
 .53 -39( ، 5) 6 الرتبوية ادلتخصصة. م

 (. استخدام احلاسوب يف التعليم . عمان، األردن: دار الفكر.7007الفار، إبراىيم ) .09
 لقرن احلادي والعشرين ، القاىرة ، مصر: دار الفكر العريب.(. تربويات احلاسوب وحتديات مطلع ا7004الفار، إبراىيم ) .70
من ادلوقع    م04/6/7009بتاريخ (. واقع ومستقبل التعليم اإللكرتوين يف الدول النامية . مت االسرتجاع 7000، أرلد)قاسم .70

http://al3loom.com/?p=2724. 
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 Obstacles of Using Virtual Laboratories with Natural Science Teachers at the 

Secondary Level in Al-Mukalla City 
 

Saleh Abdullah Hasan Belfaqeh 
 

Abstract 

This study aimed at identifying the main obstacles of using Virtual Laboratory 

(VL) related to teacher, Science curriculum, computer technology and school supplies 

from the perspective of teachers of natural sciences in secondary schools in Al-Mukalla , 

and to know the indication of statistical differences on the assessment of the obstacles 

related to specialization and the level of dealing with the VL, The study followed the 

descriptive survey, and the sample consisted of (62) teachers. 

The results showed that the presence of obstacles was significant. these obstacles 

were distributed In descending order as the following :  related to Science curriculum, 

teacher, and computer technology. 

There were no statistically significant differences due to specialization, and the 

level of dealing with the VL, however, there were differences in favor of who did not deal 

with the VL on the moderate or acceptable level . 

Main recommendations: Updating the science Curriculum to adapt it to the 

evolvement in the e-learning , and involving virtual laboratory usage in the preparation and 

training programs of science teachers. 

Keywords: virtual lab, e-learning, natural science education, secondary school. 

 

 
 
 
 

 


