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 ملخص الدراسة
 

جدل  التعلم والتعليم، وظهرتعد التجارب االفتراضية  أحد أدوات التعلم اإللكتروني التي تستخدم في تعزيز 

حول التوظيف األمثل لهذه التجهارب فهي تعلهيم العلهوم وفاعليتهها علهى نتاجهات الهتعلم لهدى الطلبهة، فجهاءت 

 األولالتجههارب االفتراضههية فههي تعلههم مسههاق الفيزيههاء العامههة اسههتخدام فاعليههة  راسههة الستكشههاف مههدىهههذه الد

استكشاف أثر التجارب االفتراضية على تحصهيل الطلبهة وأدائههم فهي إلى  تهدف، حيث في جامعة بيرزيت

 .، وكذلك تقويم استخدام هذه التجارب في التعلم من وجهة نظر الطلبةالتطبيق العملي للتجارب

المههنهد الكمههي والكيفهههي فههي تصههميم ههههذه الدراسههة، فقههد اسهههتخدم  م اسهههتخداملإلجابههة عههن أسهههئلة الدراسههة تهه 

مسههتوى الستكشهاف أثههر التجهارب االفتراضههية علهى التصهميم شههبه التجريبهي بأسههلوب المجموعهات المتكافئههة 

العملههي داء األبينمهها اسههتخدم المههنهد الكيفههي الستكشههاف أثههر التجههارب االفتراضههية علههى  ،تحصههيل الطلبههة

لتتضهمن مجموعهة ضهابطة تتكهون مهن  فهاختيرت عينهة متيسهرة للدراسهة تعلمههم، يمهم لهها أثنهاء وتقو لطلبة ل

األسهلوب المجموعهة الضهابطة اتبعت حيث  ،طالبًا وطالبة 45، ومجموعة تجريبية تضم طالبًا وطالبة 45

، (لهها ومهن ثهم التطبيهق العملهي للتجربهة الشهرح النظهري الوجهاهي)المعتمد في تدريس هذا المسهاق التقليدي 

 .التجارب االفتراضيةعن الشرح الوجاهي بُأستعيض أما المجموعة التجريبية فقد 

 ,Mayer)التعلههيم للوسههائط المتعههددة الههتعلم و علههى مبههاد   التجههارب االفتراضههية باالعتمههادأداة تههم تصههميم 

للطلبهة مهن خهالل نظهام إدارة الهتعلم لتقهدم ( ADDIE)نمهوذج أديفق خطوات تصهميم الهتعلم فهي و  (2009

"MOODLE "ن الختبههههار اوخضههههعت المجموعتهههه، اإلنترنههههتمههههن خههههالل الوصههههول إليههههها  والههههذي مكههههن مههههن

تحصهيل مسهتوى التجهارب االفتراضهية علهى أثر  الستكشافاالنتهاء من دراسة هذه التجارب  بعد تحصيلي
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المقابالت  كذلكداخل المختبر، و العملي داء الطلبة داة المالحظة لجمع البيانات حول أاستخدام أو الطلبة، 

 . وجهة نظر الطلبة  على التعلم منالتجارب  فاعلية هذهتقويم الفردية شبه المنظمة ل

متوسههههطي تحصههههيل الطلبههههة الههههذين درسههههوا باسههههتخدام التجههههارب  ق بههههين و عههههدم وجههههود فههههر أظهههههرت النتههههائد 

تمكهن الطلبهة فهي المجموعهة التجريبيهة مهن المعتمهد،  و التقليهدي االفتراضية والطلبة الهذين درسهوا باألسهلوب 

نجههاز التجربههة والحصههول علههى البيانههات بههنفس السههرعة أثنههاء التنفيههذ مثههل  التعههرف علههى األدوات وتركيبههها وا 

طلبهههة المجموعهههة الضهههابطة، كمههها أن نهههوع األخطهههاء التهههي وقهههع فيهههها طلبهههة المجموعهههة التجريبيهههة ههههي نفهههس 

إلهى الحاجهة إلهى يهها طلبهة المجموعهة الضهابطة لكهن نسهبتهم كانهت أعلهى ويرجهع ذلهك األخطاء التهي وقهع ف

 .أكبر دقةب تصميم الفيديوهات

علههى الفهههم واسههتيعاب  تهمسههاعد كمهها أشههاد الطلبههة بفاعليههة اسههتخدام التجههارب االفتراضههية فههي الههتعلم، ألنههها

كمههها أشهههادوا بمهههدة الفيهههديوهات  ،التقريهههر ر والتطبيهههق وأثنهههاء كتابهههةالمفهههاهيم الفيزيائيهههة أثنهههاء تحضهههير المختبههه

، باإلضهافة إلهى اختصهارها للوقهت المحهدد للمختبهر حهراجدون إالقصيرة والهتمكن مهن إعادتهها وقهت الحاجهة 

مكانيههة التفاعههل معههها بههأي وقههت وبههأي مكههان، كمهها أكههدت النتههائد علههى أهميههة دور الموجههه والميسههر فههي  وا 

تجهههارب  لبقيهههةشهههجع الطلبهههة علهههى اسهههتخدام التجهههارب االفتراضهههية و ، المتمثهههل بهههدور مسهههاعد التهههدريس تعلمالههه

 .خرىاألالمساق والمساقات 

االستعاضهة عهن الشهرح الوجهاهي النظهري بالتجهارب االفتراضهية إلهى جانهب التطبيهق ومهن أبهرز التوصهيات 

ير السهلبي العملي لكافة تجارب مساق مختبهر الفيزيهاء األول وذلهك لتقليهل الوقهت والتكلفهة والجههد دون التهأث

ام التجهههارب اسهههتخدو . لتنميهههة مههههارات الهههتعلم الهههذاتي وقيهههادة الهههتعلم اً علهههى تعلهههم الطلبهههة، بهههل إعطهههائهم فرصههه

جهراء المزيههد مهن األبحهاث حههول و . والهندسهةمسهاقات مخبريهة أخههرى فهي كليهة العلههوم فهي تعلههيم  االفتراضهية ا 
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الكيفهي فهي األبحهاث للحصهول علهى نتهائد فهي تعلهيم العلهوم، واسهتخدام المهنهد فاعلية التجارب االفتراضهية 

 .تصف الواقع التعليمي بدقة
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Abstract 



The use of virtual experiments (or virtual lab) is one of e-learning forms that has 

the potential to enhance students’ learning. However, there are different views 

about the effectiveness of their use in physics education. The aim of this study 

was to explore the effect of using of virtual experiments on students’ 

achievement and their performance in the real lab in an introductory physics lab 

course at Birzeit University. It also aimed to explore students’ views about such 

a use. 

In order to answer the study questions, the mixed methodology has been 

followed. The semi-experimental design was used for exploring the effect of 

using virtual experiments on students’ level of achievement. In this regard two 

groups of students have been compared: a control group of 45 students who 

studied the course using the traditional method (theoretical presentation 

followed by practical lab work) and an experimental group of the same number 

of participants in which the theoretical presentation has been replaced by virtual 

experiments. Three virtual experiments were designed according to the 

foundations of multimedia learning and “ADDIE” learning model. Final exam 

was applied to both of students’ groups after finished. Observation was used to 

explore students’ performance in the lab and semi-structured interviews have 

been conducted to explore students’ views about using those virtual experiments 

for their learning. 

The results show that there is no significant difference in students’ level of 

achievement due to the use of virtual experiments. In terms of practical work in 

the lab, both of students’ groups took the same time in carrying out their 

experiments and collecting data. At the same time, the experimental group faced 

more percentage of errors while doing the lab work. Students expressed positive 

views about the use of virtual experiments in their learning. They felt that those 
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experiments helped them to understand better the physics concepts, to prepare 

better for the practical lab and to write their lab reports. Students also liked the 

learning videos provided and their flexibility to be repeated in anytime and as 

many times as they want while learning. The students encourage the using of 

virtual lab for all the other experiments in course as well as in other courses. 

As a result, the researcher recommends that virtual experiments/ lab can replace 

the theoretical presentation of the tutor before practical lab since they provide 

similar students’ performance but more flexibility. In addition, further 

investigations of using virtual experiments for the whole physics introductory 

course as well as in other fields of science are recommended.



 
 

 

 الفصل األول

مشكلة الدراسة واإلطار النظري



1 
 

 مقدمة1:1 

 فههي أسهههمت التههي واالتصههاالت المعلومههات تكنولوجيهها فههي سههريعة تطههورات األخيههرة اآلونههة فههي العههالم شهههد

 يسهم  بمها والتعليم التعلم عملية في النظر إعادة من بد الكان  لذا والتكنولوجي، المعرفي االنفجار حدوث

 شهجعف ،(Jõgi, Karu & Krabi, 2015)السهريعة التطهورات ههذه وفهق المجتمهع فهي بهاالنخراط للمهتعلم

 ,Mujumdar &Shantaram) التعلم مخرجات لتحسين التعليم في التكنولوجيا دمد على التربوي األدب

2009; Tinio, 2003 ) ،حققههت التههيالههتعلم  فههي الحديثههة التوجهههات كأحههد اإللكترونههي الههتعلم فظهههر 

 فههي حيههث يطبههق ،(Al-Adwan & Smedley, 2012)العههالي والتعلههيم الههتعلم ممارسههات فههي يههراتتغ

 المهدمد مالهتعل فيعهد ، "Blended Learning" المهدمد والهتعلم اإلنترنهت عبهر الهتعلم منهها مختلفهة سياقات

 بهههين الهههتعلم الهههدمد  خهههالل مهههن الهههتعلم مخرجهههات تحسهههين علهههى تسهههاعد التهههي أنمهههاط الهههتعلم اإللكترونهههي أحهههد

  .(Rovai & Jordan, 2004) تعليمية ميةتعل بيئة في باستخدام التكنولوجيا والتعلم التقليدي

بيئههة وتعههرف التجههارب االفتراضههية علههى أنههها  أدوات الههتعلم المههدمد، ىتسههتخدم التجههارب االفتراضههية كأحههد

وخطواتههها وكيفيههة إجههراء العمليههات الحسههابية، افتراضههية تتضههمن فيههديوهات توضههيحية حههول نظريههة التجربههة 

جههراء العمل دمههد  يههتمو  .يههات الحسههابية لهههاومحاكههاة للتجربههة العمليههة التههي تسههم  للطالههب بجمههع البيانههات وا 

 ;Toth, Morrow & Ludvico, 2009) المختبهرات االفتراضهية مهع المختبهرات العمليهة بطهرق متعهددة

Zacharia, Olympiou & Papaevripidou, 2008) ، حيث أن اسهتخدام التجهارب االفتراضهية يهدعم

-Redel-Macías, Pinzi, Cubero)ه ومشهاركة الهتعلم والتعلهيم ويطهور مهن جودتهاالنفتهاح المعرفهي 

Atienza, Dorado & Martínez-Jiménez, 2013) ، لدى ويطور مهارات القرن الحادي والعشرين

، كمها تهوفر (Swan, Coulombe-Quach, Huang, Godek, Becker &  Zhou ,2015)الطلبهة 

 (.Swan & Donnell, 2009)المتعة والمرونة في وقت ومكان التعلم 
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لرفع  تهتم وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بتطوير العمل المخبري وتحديثهوفي السياق الفلسطيني، 

وزارة  فحهددت ، (2012-2008) الثانيهة االسهتراتيجيةفي الخطة الخمسهية تها من خالل استراتيجيتها جود

مختبهههرات العلهههوم مهههن حيهههث تهههوفير اسهههتخدام سياسهههات تعهههزز ( 2012)التربيهههة والتعلهههيم العهههالي الفلسهههطينية 

   . التكنولوجيا الحديثةا يتماشى مع مختبرات العلوم بموتطوير  مختبرات،اللوازم واألدوات وزيادة عدد ال

 الدراسةمشكلة  1:2

وي حهههول موضهههوع التجهههارب جانهههب ينبهههع مهههن الثغهههرات فهههي األدب التربههه: تنبهههع مشهههكلة الدراسهههة مهههن جهههانبين

 .أما الجانب اآلخر فيتعلق بطبيعة التجارب المطروحة في مساق مختبر الفيزياء العامة األول ،االفتراضية

 البهاحثون اهتمدب التربوي الذي تناول موضوع التجارب االفتراضية،  فقد حول األيتمحور الجانب األول  

 ,Darrah, Humbert, Finstein) العلههوم تعلههيم فههي االفتراضههية التجههارب اسههتخدام فاعليههة دراسههةب

Simon & Hopkins, 2014; Swan et.al, 2015)جهدل حهول فاعليهة التجهارب علهى  ، فظههر

مسههتوى تحصههيل الطلبههة  علههى االفتراضههية التجههارب دور علههى الدرسههات بعههضفأكههدت  تحصههيل الطلبههة، 

(Pyatt & Sims, 2011; Tatli & Ayas, 2012; Yang & Heh, 2007) ودراسهات دعمهت أن ،

 ,Crandall, O'Bryan, Killian)التجهارب االفتراضهية لهها نفهس تهأثير التجهارب العمليهة علهى التحصهيل

Beck, Jarvis & Clausen, 2015; Darrah et.al, 2014; Klahr, Triona & Williams , 

2007; Zacharia et.al, 2008). أداء الطلبهة فهي  تهأثير التجهارب االفتراضهية علهى وبحثهت الدراسهات

فهأظهرت النتهائد أن فتراضهية علهى أداء الطلبهة، فظههر جهدل آخهر حهول دور التجهارب اال، التطبيق العملهي

 ;Maldarelli et.al, 2009)الطلبههههة فههههي التطبيههههق العملههههي  التجههههارب االفتراضههههية تحسههههن أداء

Radhamani, Sasidharakurup, Sujatha, Nair, Achuthan & Diwakar, 2014; Swan 

& Donnell, 2009; Yang, Heh, 2007)ال تههأثير  ن جانههب آخههر أظههرت نتههائد أخههرى أنههه، مهه
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 ،(Klahr et.al, 2007; Sommer & Sommer ,2003) للتجهارب االفتراضهية علهى أداء الطلبهة

الهههذي سهههيدرس باسهههتخدام  مالمفههههو بطبيعهههة  تهههرتبط االفتراضهههية التجهههارب فاعليهههة أن أخهههرى دراسهههات وبينهههت

 فيوجهد ،(Chini, Carmichael, Rebello, Gire & Puntambekar, 2010) ةالتجهارب االفتراضهي

 بعمههل نالبههاحثو  ويههدعو العلههوم، تعلههيم فههي االفتراضههية التجههارب اسههتخدام فاعليههة حههول البههاحثين بههين جههدل

 ,Maldarelli et.al) العلهوم تعلههيم فههي االفتراضهية التجههارب اسهتخدام فاعليههة حههول األبحهاث مههن المزيهد

2010). 

 اً تبين بأن هنهاك نقصهالدراسات التي تناولت التجارب االفتراضية في السياق الفلسطيني، البحث عن وعند 

خالههد وهههي دراسههة ، فقههط ماجسههتير ريههر منشههورتين وجههدت رسههالتيي هههذا الموضههوع ، فقههد فههي الدراسههات فهه

أثههر اسههتخدام بيئههة تعلههم افتراضههية فههي تعلههيم العلهههوم علهههى تحصههيل طلبههة الصههف التههي بحثههت فههي ( 2008)

التي  (2014)دار ابراهيم ، ودراسة السادس األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظهة نهابلس

استخدام المختبر االفتراضي لتجارب العلهوم فهي تنميهة عمليهات العلهم واكتسهاب المفهاهيم تقصي أثر قامت ب

وأوصهت الدراسهة بعمهل المزيهد مهن األبحهاث فهي ههذا  ،فهي فلسهطين لدى طالبات الصف الخامس األساسي

 .الموضوع

تطرحههه إجبههاري  ، وهههو مسههاقالفيزيههاء العامههة األول أمهها الجانههب اآلخههر يرتكههز حههول طبيعههة مسههاق مختبههر

العلههوم والهندسههة، يهههدف هههذا المسههاق إلههى تعريههف الطلبههة المفههاهيم الفيزيائيههة  تههيلطلبههة كليجامعههة بيرزيههت 

كسابهم مهارات البحث واالستقصهاء مهن خهالل تقهديم  تجربهة اثنتهي عشهرة األساسية وتوضيحها وتعزيزها، وا 

، تمتههاز هههذه المفههاهيم والقههوانين بالتجريههد (2015جامعههة بيرزيههت، )حههول الميكانيكهها والبصههريات والكهربههاء 

لهذا ال بهد وكيفيهة تنفيهذ التجربهة عمليهًا، ي فهمههم للمهادة النظريهة للتجهارب مما قهد يشهكل صهعوبة فهوالتعقيد، 

م مع الفروق يم الفيزيائية وتطبيقها بما يتالءمن استخدام طرق  لمساعدة الطلبة على فهم واستيعاب المفاه
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جههارب االفتراضههية فههي تعلههيم العلههوم، حيههث تمتههاز التاسههتخدام  ومههن أهههم هههذه الطههرق ،الفرديههة لههدى الطلبههة

 .(Swan et.al,2015)التجارب االفتراضية بمراعاتها للفروق الفردية وتذويت التعلم 

األول  مسهاق مختبهر الفيزيهاء العامهة تعلهيم فهي االفتراضهية التجهارب توظيهف لتحاول الدراسة هذه لهذا تأتي

مسههتوى علهى  االفتراضهية التجهارب أثهر بههدف استكشهاف ،فهي جامعهة بيرزيههت المخبهري العمهل مهع بهدمجها

 فهي األولالعامة  الفيزياءمختبر  مساق في التجارب تطبيق أثناء أداء الطلبة تحصيل الطلبة، وكذلك على

وجههة نظهر فهي تعلهم ههذا المسهاق مهن  االفتراضهية اسهتخدام التجهارب تقويم إلى تهدف كما بيرزيت، جامعة

 .الطلبة

 الدراسة أهمية 1:3

بشههكل عههام وتعلههيم  نتههائد هههذه الدراسههة فههي استكشههاف دور التجههارب االفتراضههية فههي تعلههيم الفيزيههاء تسههاهم

مهههع نتهههائد ههههذه الدراسهههة  نتهههائد مقارنهههةبشهههكل خهههاص، حيهههث يمكهههن األول الفيزيهههاء العامهههة  مسهههاق مختبهههر

تحصهههيل مسهههتوى  علهههى الفيزيهههاءالتجهههارب االفتراضهههية فهههي تعلهههيم فاعليهههة اسهههتخدام حهههول  الدراسهههات التربويهههة

معرفهة موقعنها فهي  وتقديم المزيد من األدلة التي ستساعد فهي ،الطلبة وأدائهم في تنفيذ التجارب االفتراضية

فاعلية التجارب االفتراضية على تحصيل الطلبة وأدائهم، وسد بالنسبة لالجدل القائم  السياق الفلسطيني في

 .ت في األدب التربويالثغرا

كمهها يمكههن اسههتخدام التجههارب االفتراضههية التههي ستصههمم فههي هههذا المسههاق كمصههدر إلكترونههي مفتههوح للعههالم 

(Open Educational Resourse) برفعههه علههى مسههتودعات مصههادر الههتعلم الرقميههة ،(Digital 

Content Repository )مي بهههدف تعزيههز التههي تسههم  بتبههادل المحتههوى اإللكترونههي علههى مسههتوى عههال

  .االنفتاح في التعليم ونشر المعرفة
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تهههدريب معلمهههي مههها قبهههل الخدمهههة علهههى التجهههارب العمليهههة، فهههي يمكهههن اسهههتخدام التجهههارب االفتراضهههية وكهههذلك 

ت تدريبيههة تمتههاز بالمرونههة فههي بتقليههل نسههبة الخطههأ وتقههديم دورا ليكونههوا قههادرين علههى تطبيههق التجههارب عمليههاً 

 .وتقليل تكلفة األدوات واألجهزة وقت ومكان التعلم

 أسئلة الدراسة 1:4 
 المفاهيم تعلم في االفتراضية التجارب فاعلية عن الكشف إلى الحاجة مدى تض ي سبق ما ضوء في  

بالسؤال  البحث مشكلة تحديد ويمكن بيرزيت، جامعة في األول العامة الفيزياء مختبر مساق في الفيزيائية

 :اآلتي

 جامعة في األول العامة الفيزياء مختبر مساق طلبة تعلم في االفتراضية التجارب استخدام فاعلية ما

 بيرزيت في بيئة التعلم المدمد؟

 :اآلتية الفرعية األسئلة السؤال هذا من ويتفرع

 ؟ الطلبة تحصيلمستوى  على االفتراضية التجارب استخدام أثر ما .1

 ثناء تنفيذ التجارب عمليًا؟أداء الطلبة أارب االفتراضية على كيف أثر استخدام التج .2

 لتجارب االفتراضية في تعلم التجارب؟ستخدام االطلبة الما هو تقويم  .1

 الدراسةفرضيات  1:5

الهههذين  التحصهههيل للطلبهههةبهههين متوسهههطي ( α ≥ 0.05)يوجهههد فهههرق ذو داللهههة إحصهههائية عنهههد مسهههتوى داللهههة 

درسههوا الههذين  ، والطلبههة(المجموعههة التجريبيههة) العمليههةالتجههارب االفتراضههية مههع التجههارب باسههتخدام  درسههوا

 (.المجموعة الضابطة) المعتمدالتقليدي باألسلوب 
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  اإلطار النظري 1:6
فيوجههد  ،(Herton, 2006) يسههتند تصههميم بيئههة الههتعلم اإللكترونيههة الجيههدة علههى نظريههات الههتعلم وأسههاليبها

والمعرفيهة والبنائيهة، تركهز السهلوكية علهى الجوانهب الظاهريهة ة في التعلم وهي السلوكية ثالث نظريات رئيس

تقان معرفة المحتوى ، بينما تفسر المعرفية السلوك بناء على ((Ertmer & Newby, 1993 في التعلم وا 

أمها البنائيههة فتعتبهر عمليهة الهتعلم عمليههة ، (McLeod, 2015) العمليهات العقليهة التهي تحهدث أثنههاء الهتعلم

أن  ، وعلهى مصهمم الهتعلم (Alzaghoul, 2012)تعلم ببناء األفكار والمفاهيم الخاصهة بههنشطة ويقوم الم

 ,Alessi & Trollip) و دمجهههاًا علههى اختيههار النظريههة المناسههبة أيكههون مههدركًا لهههذه النظريههات وقههادر 

2001). 

يراعههي العمليههات لم  بمهها بيئههة الههتعري ترتكههز عليههه عمليههة تصههميم كأسههاس نظهه تيههار النظريههة المعرفيههةتههم اخ 

التهي أثنهاء تصهميم التجهارب االفتراضهية مبهاد  الهتعلم للوسهائط المتعهددة ، و العقلية التهي تحهدث أثنهاء الهتعلم

تفسير دور التجارب االفتراضية كأحد أشهكال الوسهائط المتعهددة التهي تسهتخدم تعزز التعلم والتعليم، كما تم 

 التي تبهين دور تمثيهل " Dual Coding thoery" ي  المزدوجاالستناد إلى نظرية التلقفي التعلم والتعليم ب

ونظريهة العهبء الهذهني    ،(Clark & Paivio, 1987) علهى عمليهة اإلدراكبطهرق مختلفهة المعلومهات 

 . (Sweller,2005) التي تؤكد على إعطاء معلومات محددة أثناء التعلم لتقليل العبء على الذاكرة

لهههدور الفاعهههل للمهههتعلم فهههي بنهههاء اكأسهههاس نظهههري التهههي تسهههتند إلهههى  اختيهههار النظريهههة البنائيهههة باإلضهههافة إلهههى

النظريههههة البنائيههههة االجتماعيههههة فههههي تحديههههد دور المعلههههم والمههههتعلم فههههي العمليههههة التعلميههههة فاعتمههههدت  المعرفههههة،

التهي ه ى أسسهلتعهرف علهل (Hill, 2007 Song &(التعليمية،  واالستناد إلى نموذج التعلم الذاتي الموجه 

 . تفسير النتائد حول فاعلية استخدام التجارب االفتراضية في التعلمساعدت في 
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 مخطط اإلطار النظري( : 1.1)الشكل 

 النظرية المعرفية 1:6:1

 

المعرفيهههة علهههى فههههم وتفسهههير العمليهههات العقليهههة الداخليهههة كهههالتفكير واإلدراك واالنتبهههاه واللغهههة النظريهههة تركهههز 

من حيث التمايز والتنظيم والتهرابط  استراتيجياتهاو ، كما تهتم بالبنية المعرفية (McLeod, 2015)والذاكرة 

نظريات المعرفية  كإحدىالمتعددة  الوسائطب للتعلم المعرفية تندرج النظرية. (McLeod, 2015)والتكامل 

ا األساسههية بعهض القضهايتسهتند عمليههة تصهميم التجهارب االفتراضهية علهى ، حيهث التهي تهرتبط بههذه الدراسهة

، عيهةالدافو الهتعلم النشهط، و التهي تهرتبط بهاإلدراك واالنتبهاه وترميهز المعلومهات والهذاكرة، في النظريهة المعرفيهة 

 .(Alessi & Trollip ,2001)الفروق الفردية و 

 & Dual Coding thoery( "Clark"نظرية التلقي المزدوج ترتكز نظرية التعلم بالوسائط المتعددة على 

Paivio, 1987) بهايفو"رض ههههههههفت، حيهث اي تبهين دور تمثهيالت المعلومهات علهى اإلدراكههههالت( " Paivio, 

، فههأي نظريهة تمثيههل ريههر لفظيهةمباشههر مهع اللغههة والعناصهر عمليهة تتعامههل بشهكل  أن اإلدراك ههو( 1990

اخهتالف  (Clark & Paivio, 1987) "كهالرك و بهايفو"ن بهي  و  .م مع هذه الثنائيهة الوظيفيهةيجب أن تتالء

لكههل نههوع، وعنههدما  ن، حيههث يوجههد قناتههان مختلفتههااللفظيههةإدراك المعلومههات ريههر اللفظيههة عههن المعلومههات 
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لهههها بشهههكل يختلهههف عهههن اآلخهههر، ويسهههتخدم التمثهههيالت إلدراك يتعهههرض الفهههرد إلهههى معلومهههة جديهههدة يقهههوم بتمث  

ههاتين القنهاتين علهى إدراك معلهومتين مختلفتهين فهي النظريهة أن قهدرة وتبهين . لومة وتحويلها إلهى معرفهةالمع

أو المعرفهة المسهبقة  بنفس الوقت محدودة، وتعتمد نسبة الصعوبة على الخبرة( لفظية ورير لفظية)التمثيل 

المحتهوى مثهااًل لتوضهي  الهدمد بهين  rollip(Alessi & T, (2001" أليسهي وتروليهب"ذكهر و .  للموضهوع

ئهة ويعهرض خريطهة مذيع األخبار الجوية الذي يصهف األجهواء البهاردة والدافمثل الفاعل  البصري والسمعي

أن الصورة الذهنية ههي تشهفير تنهاظري تمثهل المهؤثرات الماديهة ( Paivio, 1990" )بايفو"  فوأضا .الجو

التهههي نشهههاهدها وتبقهههى علهههى أشهههكالها فهههي الهههذاكرة الذهنيهههة، بينمههها الصهههور اللفظيهههة ههههي تفشهههير رمهههزي تمثهههل 

اعتباطيههًا، لههذا تقتههرح نظريههة التلقههي المههزدوج  بههأن الههتعلم يعههزز عنههدما يصههل الترميههز للمعلومههات  المعلومههة

 (. Paivio, 1990)متكاماًل بتمثيل المعلومة بالنمطين الرمزي والمرئي

الوسهائط المتعهددة  علهى درجهة دمهد الطلبهة فهي تصميم الهتعلم ب على تأثير( Mayer, 1997" )ماير"كد وأ

، حيههث يحهدث الههتعلم المعلومهات المرئيههة واللفظيهة دراكيههة المطلوبهة للههتعلم ذو المعنهى باسههتخدامالعمليهات اإل

ا فهي ذو المعنى عندما يختار المتعلم المعلومهات المرتبطهة بالتمثيهل وينظمهها فهي تمثيالتهه الذهنيهة ويهدمجه

معينههة ن تحههت ظههروف ، فههالمتعلمو (Linden & Wittrock, 1981) تمثيههل بنههائي لمعلومههات أخههرى

 .(Clark & Mayer, 2011) يالت الصورة والصوت في نفس الوقتيتعلمون أفضل عند دمد تمث

والهذاكرة  الحسهية، وههي الهذاكرة ظرية المعرفية للتعلم بالوسائط المتعددة على أن للهذاكرة ثالثهة أنهواعتتفق الن

بأنها  الحسيةالذاكرة ( Mayer, 2005) "ماير" عرف  ف. (Sweller, 2005)العاملة والذاكرة طويلة المدى 

ة سههمعية سههيوعههة علههى شههكل صهور بصههرية، وذاكههرة حسههية بصههرية تسههتقبل الصهور والكلمههات المطبذاكهرة ح

 الحسههيةوتقههوم الههذاكرة العاملههة باختيههار المعلومههات مههن الههذاكرة . كصههور سههمعيةتسههتقبل األصههوات واأللفههاظ 

فهههي المخههزن الكلههي للمعلومههات إلههى مهها نهايههة ، أمهها الههذاكرة طويلههة المههدى ( Mayer, 2005)لمعالجتههها 
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(Sweller, 2005 .)الوسهائط ظريهة المعرفيهة للهتعلم بكيفية عمهل الهذاكرة وفهق الن( 1.2)بين الشكل رقم وي

تبههدأ بتمثيههل الكلمههات والصههور نفسههها ومههن ثههم تحههول إلههى تمثههيالت حيههث ، (Mayer, 2005)المتعههددة 

، ومههن ثههم تههدخل إلههى الههذاكرة العاملههة وتههنظم فههي نمههاذج فههي الحسههيةسههمعية وتمثههيالت بصههرية فههي الههذاكرة 

ويمكهن توضهي  ذلهك  .و البنية الذهنية فهي الهذاكرة طويلهة المهدىفة السابقة أالذاكرة العاملة، تدمد مع المعر 

تكههون مههن كلمههات وصههور، تنتقههل الكلمههات إلههى بمثههال علههى أحههد أشههكال الوسههائط المتعههددة كالفيههديو الههذي ي

اختيار الكلمات التي ستنقل إلى  ،  ليتم بعد ذلكالصور عبر العينتنتقل لحسية عبر األذن، بينما الذاكرة ا

الههذاكرة العاملههة، وعنههد وصههول األصههوات إلههى الههذاكرة العاملههة يههتم معالجتههها باسههتخدام النظههام اللفظههي، ويههتم 

ة السهابقة ونقلهها إلهى الهذاكر  لمعرفهةوبعد ذلك يتم دمجها مهع ا ،معالجة التصورات باستخدام النظام الصوري

  .وتنظيمها طويلة المدى

 

 (,Mayer 2005) الوسائط المتعددةظرية المعرفية للتعلم بالن: (1.2)الشكل 

، أي أن زيهادة (De Jong, 2010)ويوجهد للهذاكرة العاملهة سهعة محهدودة للمعلومهات لتهتمكن مهن معالجتهها

 Sweller, Van) "سويلر وفان ميرينبور وباس"وقد عمل  ، المعلومات ومحدودية هذه الذاكرة تعيق التعلم

Merrienboer & Paas, 1998) لتقهديم إرشهادات تشهجع تمثهيالت   نظرية العبء الذهني على تصميم

، تفترض النظرية أن سعة الهذاكرة العاملهة محهدودة، ولهها مكونهات لومات على تحسين تفكير المتعلمينالمع

المرئيههة والمسههموعة بشههكل فعههال وتنقلههها إلههى الههذاكرة طويلههة المههدى ريههر  فرعيههة مسههتقلة تعههالد المعلومههات
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محههدودة، لههذا يجههب مراعههاة البنيههة التركيبيههة لإلنسههان بتصههميم اإلجههراءات التعليميههة التههي تقلههل العههبء علههى 

 .الذاكرة العاملة وتشجع بناء السكيما

أنواع لتصنيف  (Sweller, 2005)على نظرية العبء الذهني لسويلر  (Mayer, 2005)" ماير"واعتمد 

 الوسهائط المتعههددة، ظريهة المعرفيهة للههتعلم بنلاإلطهار النظههري ل ههذا التصههنيف نظهمالمعالجهة المعرفيهة، حيههث 

ذكر أن الهدف األساسي من هذا التعلم هو إدارة المعالجة األساسية وتقليل من المعالجة الدخيلهة وتعزيهز و 

باسههتخدام الوسهائط المتعهددة والتهي طههورت تقريبهًا مهن مئههة والتعلهيم م علمبههاد  الهتفعهرف ، التوليديهةالمعالجهة 

ي ، وكههل نههوع يتضههمن رين، وقههد صههنفها إلههى ثالثههة أنههواع وفههق العههبء الههذهنيههدراسههة خههالل العقههدين األخ

 : كاآلتيتها أثناء تصميم التجارب االفتراضية امجموعة مباد  تم مراع

  تقليل المعالجة الدخيلة"reducing extraneous processing" 

يتعلم األفراد بشكل أفضل عندما تكون المادة الخارجية بعيدة، لذا ينص  بالتقليل : مبدأ الترابط   -

من المعلومات رير الضرورية ألنها تقلل التعلم كاستخدام الموسيقى رير مناسبة والرسومات رير 

 .الضرورية

 .بمؤثرات على تنظيم المعلومات المضافةيتعلم الناس أفضل عند التركيز : مبدأ اإلشارة  -

يتعلم األفراد بشكل أفضل من الرسومات والكالم المنطوق معًا أكثر من الرسوم : مبدأ التكرار -

 .والكالم المنطوق والنص المكتوب بشكل منفصل

ا أكثر من ميتعلم األفراد بشكل أفضل عند وضع النص والكالم مع بعضه: مبدأ التواصل المكاني -

 .و الصفحةعن الشاشة أ بعيداً  اموضعه

يتعلم األفراد بشكل أفضل عند عرض النص والكالم في نفس الوقت أكثر : مبدأ التواصل الزماني -

 .من فصلهما
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  إدارة المعالجة األساسية"managing essential processing" 

 .يتعلم األفراد بشكل أفضل عند تجزئة الدروس أفضل من دمجها بوحدة واحدة: مبدأ التجزئة  -

يتعلم األفراد بشكل أفضل عندما يعرف األفراد أسماء وخصائص المفاهيم : مبدأ التدريب القبلي -

 .األساسية

ات يتعلم األفراد بشكل أفضل بالرسومات والكالم المنطوق أكثر من الرسوم: مبدأ الشكلي -

 .والنصوص

  تعزيز المعالجة التوليدية"fostering generative  processing " 

يتعلم األفراد بشكل أفضل من الكلمات والصور أكثر من الكلمات : مبدأ الوسائط المتعددة -

 .لوحدها

يتعلم األفراد بشكل أفضل عند تمثيل الوسائط المتعددة باستخدام كلمات بنمط : مبدأ التذويت -

 .الحواري أكثر من الكالم الرسميالكالم 

يتعلم األفراد بشكل أفضل عندما يكون الكالم المنطوق الستخدام صوت بشري : مبدأ الصوت -

 .أكثر من صوت اآللة

ليس ضروريا أن يكون التعلم أكثر عمقًا عندما تكون صورة المتحدث موجودة : مبدأ الصورة  -

 .على الشاشة أكثر من انها ليست موجودة

أن هناك محددات تقلل من فاعلية بعضها،  ( Mayer, 2009" )ماير"ذكر ة إلى هذه المباد ، باإلضاف

الستمرار النظرية في  اً طبيعي اً ها رير مطلقة، لكنه يعتبر ذلك تطور نفهذه النظرية ليست عالمية وقواني

( Mayer, 2009)" ماير"فاقترح . فذ في كل الحاالتنالتطوير والتنفيذ الواقعي وليست قوانين جامدة ت

 :مباد  جديدة، وتضم 
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أن يتعلم األفراد بشكل أفضل من المحاكاة أكثر من  اً ليس ضروري: مبدأ المحاكاة والتفاعل  -

 .الرسومات الثابتة

مباد  التصميم التعليمي توسع سعة الذاكرة العاملة بشكل فاعل للمتعلمين : مبدأ العمر اإلدراكي -

 .األكبر سنا

 .نشطة تعلم افتراضيةم في أخراطهناألفراد يتعلمون بشكل أفضل عند ا: مبدأ التعاون -

رشادات في بيئة التعلم اد يتعلمون بشكل أفضل عند دمد اإلاألفر : مبدأ االكتشاف الموجه -

 .االكتشافي

 .األفراد يتعلمون بشكل أفضل عند توفير وسائل التنقل المناسبة : مباد  التنقل -

فاعل للمتعلمين المبتدئين ويمكن المتعددة الوسائط د  التعليمية للتعلم بالمبا: مبدأ المعرفة السابقة -

 .أن يكون له تأثير سلبي على المتعلمين ذوي الخبرة

األفراد يتعلمون بشكل أفضل عند تشجيع تقديم توضيحات ذاتية خالل : مبدأ التوضي  الذاتي -

 .التعلم

 .عندما تحل األمثلة في تعلم المهارات األوليةاألفراد يتعلمون بشكل أفضل : مبدأ األمثلة المحلولة -

هذه المباد  رير ثابتة، وال تؤخد بأنها قوانين جامدة بل هي نقطة أن ( Mayer, 2011" )ماير"ذكر و 

تم في هذه  .بداية للنقاش، والتركيز على فاعلية الطرق المختلفة للتعليم أكثر من تذكر هذه المباد 

الدراسة االعتماد على هذه المباد  في تصميم التجارب االفتراضية من فيديوهات وصور والموقع 

 .اإللكتروني
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 النظرية البنائية 1:6:2

 

نشههطة أي يقههوم المههتعلم ببنههاء معرفتههه بنفسههه مههن خههالل الههتعلم عمليههة عمليههة النظريههة البنائيههة بههأن  تفتههرض 

 Bonwell, Charles, Eison) فرضيات لحلها وللوصول الى الحل المناسباستكشاف المشكلة واقتراح 

& James, 1991). حههل موباالسههتناد إلههى ذلههك تههم فههي الدراسههة وضههع الطلبههة فههي مواقههف تتطلههب مههنه 

عطههاء  .باسههتخدام التجههارب االفتراضههية هم الههدور فههي بنههاء تعلمهههم بأنفسهههمالمشههكالت إلنجههاز المطلههوب، وا 

 ,Bonwell et.al)فقهط  االسهتماعالهتعلم الهذي يجعهل الطلبهة يعملهون أكثهر مهن أنهه ب ف الهتعلم النشهطعهر  ف

مههارات التفكيهر العليها  ي حهل المشهكالت التهي تهدعم ، فعليهم القراءة والكتابة والمناقشة ودمجههم فه(1991

طة اسههتخدام اسههتراتيجيات الههتعلم النشههط كأنشهه وفههي هههذا السههياق فهههي تشههجع. ويمكالتحليههل والتركيههب والتقهه

 التفاعهل أهميهة وههذا يبهين .(Meyers & Jones, 1993)   العمل والتفكيهرتعليمية يشارك فيها الطلبة ب

 الجديههههدة المعلومههههات وتخههههزين خلههههق ، بههههلاالنتبههههاه فقههههط جههههذب يعنههههي ال فالتفاعههههل المتعههههددة، الوسههههائط فههههي

  & Alessi)والعمهل لتصهرففهي مواقهف تتطلهب منهه ا المهتعلموضهع  الفههم مهن خهالل وتسههيل والمههارات

Trollip ,2001).  

 األفعههال أنمههاط فههي محههددين نالمصههممو  زال مهها ، األخيههرة العقههود فههي التكنولوجيهها تطههور مههن الههررم وعلههى

 باسهتخدام الطباعهة مثهل ،(Alessi & Trollip ,2001)والحاسهوب  المسهتخدم بهين التفاعهل فهي المناسهبة

 النهههاس مهههع مهههن التواصهههل فهههال بهههد  ،(الرسهههم ، السهههحب التأشهههير،)الفهههأرة  باسهههتخدام التفاعهههل المفهههاتي ، لوحهههة

 المهتعلم بهين فقهط ليسهت المتعهددة الوسهائط بيئهة فهي المتعلمهين فأنشهطة.  وريرها الجدلو  واالستماع بالكالم

 أو والحاسهوب األوراق  باسهتخدام المتعلمهين أنشهطة ، فقهد تكهون(Alessi & Trollip ,2001)والحاسهوب 

 -اً بشهري تفهاعالً  يكهون أن يجهب الهتعلم أههداف لتحقيهق األفعال لذا فإن اختيار تعاوني، بشكل تفاعل األفراد

 -اً بشهري ، اً ورقيه -اً بشهري ،اً بشهري-اً حاسهوبي-اً ، بشهري اً بشهري– اً حاسهوبي وأيضهاً  ،اً بشري– اً بشري وكذلك اً حاسوبي
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، بههل تعههدى ذلههك إلههى التفاعههل فههي هههذه الدراسههة لههم يقتصههر التفاعههل بههين الطلبههة والكمبيههوتر فقههط لههذا. يههاً أدوات

 .فيما بينهم والتفاعل مع األدوات في المختبر

يههرى فيجوتسههكي أن عمليههة الههتعلم عمليههة اجتماعيههة يههتم بناؤههها بالتفاعههل مههع اآلخههرين وبههدعم مههن الكبههار أو 

 يتحهدد األداء عنهد ، (Vygotsky, 1978)مهن المسهتوى الحهالي األقهران للوصهول إلهى مسهتوى تعلهم أعلهى 

 تكههون حيههث لوحههده الفههرد ليهههإ يصههل التههي المسههتقل المسههتوى وهههو األدنههى المسههتوى بمسههتويين، فيجوتسههكي

 خههالل مههن وذلههك بالمسههاعدة الفههرد إليههه يصههل الههذي المسههتوى وهههو األعلههى والمسههتوى كافيههة، ريههر معرفتههه

 للفهرد المسهتقل الفعلهي  مسهتوى بهين المسهافة وتعهرف ، خبهرة األكثهر قرينهه أو بهال  شهخص مهع الفهرد تفاعل

 Zone) المثلى النمو بمنطقة خبرة األكثر قرينه أو بال  شخص بمساعدة حدوثه المحتمل األعلى ومستوى

of Proximal Development . ) متكهههررة عمليهههات المثلهههى النمهههو منطقهههة ضهههمن العمليهههات تعتبهههرو 

 ،التعلم في صغيرة هاراتم ازهإلنج كبيرة مساعدة يحتاجون الطالب فبعض ومتفاوتة في الحجم،ومستمرة 

 يتفاوت قد الوقت نفس وفي. ريرهم من رهههههبكثي لأق بمساعدة المهههههارة نفههههس أداء مههههن يتمكنههههون وآخههههرون

  .مالتعل فيعملية المختلفة األوقات يهف أو ألخرى منطقة من متعلمال لنفس المنطقة حجم

 ضمن وتحدث آخر شخصا شخص فيها يدعم التي العملية على (Vygotsky, 1978) فيجوتسكيطلق أ

 بههل ،نفسههها المهههارة فههي يتههدخل ال الههدعم هههذا ولكههن ،scaffolding"" بالدعامههة القريههب النمههو منطقههة نطههاق

 تلك اكتسب قد بالضرورة الذي االقران أحد أو المدرب أو المعلم أو الوالدين أحد من اً ودعم تسهيالت يقدم

التهدريس فهي المختبهر  اسة بالمسهاعدة التهي يقهدمها مسهاعدوتمثل الدعم المقدم للطلبة في هذه الدر ف .المهارة

ن لبعضهم في أثناء تنفيذ التجارب وكذلك الدعم الذي تقدمه التجارب االفتراضية من شروحات ودعم األقرا

 .وتوضيحات تساعدهم على التعلم
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النظريهة البنائيههة الهتعلم الههذاتي الموجهه التههي تتناسهب مههع الدراسهة  الههذي يبهين األسههس ومهن التطبيقهات علههى 

تهم االسهتناد إليهها فهي تفسهير سهلوك المهتعلم وأدائهه لم والعوامل المؤثرة فيهه، حيهث التي يستند عليها هذا التع

حيهث المفههوم والتصهميم  يعرف التعلم الذاتي الموجه بأنه التعلم الذي يعتمد على المتعلم منو . أثناء تعلمه

يتميههز بإعطهاء المهتعلم الفرصههة التهي تجعلهه أكثههر مسهؤولية فههي ، ((Brookfield, 2009 واإلدارة والتقهويم

ههذا ال ، ((Hiemstra, 1994عند كل فهرد وفهي كهل سهياق تعلمهيارات أثناء تعلمه التي تختلف اتخاذ القر 

، بهل يمكهن للمتعلمهين إدارة أنفسههم أثنهاء (Brookfield, 2009) بشكل منعزل اً يعني أن التعلم يكون فردي

عطههههائهم ال ر المشههههاركة فههههي مختلههههف األنشههههطة والمصههههادخيههههار إلدارة تعلمهههههم و دمجهههههم فههههي مجموعههههات وا 

Hiemstra, 1994)) الحوار مههع المتعلمههين، بههالههدور الفاعههل للمعلههم فههي الههتعلم الههذاتي يتحههدد ، كمهها أن

 .الناقدوتأمين المصادر، وتقويم المخرجات، وتشجيع التعلم 

التعلم فتحول من وجود نظرية متكاملة للتعلم الذاتي ،  التييوجد توجهات مختلفة في التعلم الذاتي الموجه 

 ,Candy) م تركهههز علهههى مسهههتوى اسهههتقاللية المهههتعلم فهههي التعلهههيمعمليهههة تنظهههيم للهههتعل موجهههه ههههوالهههذاتي ال

 ، وآخرون ينظرون إليه كصهفات شخصهية هدفهه تطهوير االسهتقاللية الفكريهة والوجدانيهة واالخالقيهة(1991

(Brockett & Hiemstra ,1991)الههتعلم الهذاتي الموجهه، ومههن  ،  فاقترحهت العديهد مههن النمهاذج لفههم

الهذي تهم اختيهار فهي ههذه  ((Song,& Hill, 2007النمهوذج المفهاهيمي لفههم الهتعلم الهذاتي الموجهه  أهمها 

( Candy, 1991)نموذج كانهدي  التي قدمهابين الصفات الشخصية وعمليات التعلم يدمد  ألنه، الدراسة

أضاف بعدًا ثالثًا وهو السياق التعلمهي لإلشهارة الهى دوره فهي و  ،(  Garrison, 1997) ونموذج جاريسون

 (.1.3) اتي الموجه كما موض  في الشكلالتعلم الذ
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 ((Song & Hill, 2007 نموذج لفهم التعلم الذاتي الموجه :(1.3) الشكل 

مهن الصهفات الشخصهية التهي ( (Song & Hill, 2007" سهوند وههل"يتكهون ههذا النمهوذج وفهق مها بينهه 

ه، واسهتخدام اتية الذاتيهة واسهتخدام مصهادر الهتعلم واسهتراتيجتشير إلى دافعية المتعلمين وقهدرتهم علهى اإلدار 

تقاللية تشهير إلهى اسهأمها العمليهات ف .رة السهابقة مهع السهياق التعليمهيفي دمهد بهين المعلومهات والخبهصفاته 

إلهههى العوامهههل البيئيهههة السهههياق ويشهههير  .، وتضهههم التخطهههيط والمراقبهههة وتقهههويم تعلمههههالمهههتعلم فهههي عمليهههة الهههتعلم

المصههادر والهيكليههة المحيطههة التههي تههؤثر علههى مسههتوى توجيههه الههذات، وهههي عناصههر تههرتبط بالتصههميم مثههل 

وطبيعههة المهههام فههي سههياق الههتعلم، كمهها أن السههياق التعليمههي يحههدد هيكليههة المسههاق، وطبيعههة المهههام تحههدد 

لموجهه ههو الهدعم المقهدم تي ااومن عوامهل السهياق التهي تهؤثر علهى الهتعلم الهذ. مستوى التعلم الذاتي الموجه

  .األقران وتواصلهم تعاونكون تغذية راجعة من المعلم أو ، فقد يفي السياق

التفاعههل بههين الصههفات ( (Song & Hill, 2007" سههوند وهههل"كمهها يعههرض هههذا النمههوذج وفههق مهها بينههه 

الشخصية للمتعلم وعمليات الهتعلم، حيهث يقهوم المهتعلم بهالتخطيط والرقابهة وتقهويم العمليهة التعلميهة، ويعتمهد 

فالمشهاركة . لى تحفيز ذاته فهي عمليهة الهتعلملتحقيق ذلك على استخدام االستراتيجيات والمصادر وقدرته ع

 ,Song & Hill )"سهوند وههل"كمها يهذكر . في عملية التعلم تزيد مهن قهدرة المتعلمهين علهى التنظهيم الهذاتي

أن السياق ال يؤثر فقط على عمليات التخطيط والرقابة وتقويم التعلم، بل تؤثر على كيفية تحفيز  (2007

 . المتعلم للتعلم، وكيف يستخدم المصادر واالستراتيجيات لتحقيق التعلم
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أنفسهم فهي معتمدين على  وايوجد مجموعة من التحديات التي تواجه المعلمين عند مساعدتهم للطلبة ليكون

بعههدم وجههود الوقههت يشههعرون المعلمههين أن  Thornton, 2010)) "ثورنتههون"ويههذكر  ،الههتعلم الههذاتي الموجههه

أن بههويضههيف الكهافي لمسههاعدة الطلبههة علهى تنظههيم تعلمهههم ونقهص فههي الثقههة فهي قههدرتهم علههى تحقيهق ذلههك، 

المسهؤولية عتقهدات تعهارض إعطهاء ن لهديهم مالمعلمون والمتعلمهو المهتعلم، فهسهتقاللية هناك مقاومة نفسهية ال

يمكههن بعههض المتعلمههين يمكههن أن يرفضههوا فكههرة الههتعلم الههذاتي لكههن ، كمهها يبههين أيضههًا أن فههي تعلمهههمللطلبههة 

وأن  نشهطة الصهفأ ويتحقهق ذلهك عهن طريهق ،لموجههاعناصر التعلم الذاتي ب همتعريفذلك من خالل تغيير 

دارة تعلمهم بأنفسهم الدراسهية الطلبهة الهذين يحفهزون للهتعلم خهارج الصهفوف  أما، يلمسوا إيجابيات تخطيط وا 

 .في التعلم الذاتي هم فاعالً سيكون أداؤ 

تصهميم ، حيث يعنهى (Herton, 2006) يعتمد التعلم اإللكتروني الفعال على التصميم والتطوير الفاعلين

 ,Smith & Ragan) العامهةالهتعلم اإللكترونهي باختيهار التكنولوجيها والمحتهوى باالعتمهاد علهى األههداف 

واختيهههار الوسهههائط المتعهههددة باالعتمههههاد علهههى الميزانيهههة المحههههددة  يوجهههه عمليهههة تطهههوير المحتههههوىو  ،(1999

ويوجد  لعد يد   دم ذجد     .(Herton, 2006)والجهدول الزمنهي والخطهة وكهل مها يهرتبط بتطهوير المشهروع 

للتطبيههق أثنههاء تصههميم تعلههم للتجههارب الههذي اختيههر  "ADDIE"نمههوذج آدي لعتصددج ا لعتدم جدد   ددم   ج دد  

خطههوات األكثههر اسههتخدامًا الههذي يبههين  وتوجههه فههي تصههميم الههتعلم اً وقالبهه اً كونههه نموذجههاالفتراضههية، وذلههك ل

 (Bichelmeyer, Boling & Gibbons, 2006)لتعليم وتطويره وتنفيذه وتقويمهعملية منظمة لتصميم ا

 : وهي(  1999الحيلة،)متكاملة خطوات رئيسية  ، يتكون هذا النموذج من خمس

 :"Analysis"التحليل  -

يههتم فههي هههذه المرحلههة تحديههد المشههكلة ومصههدرها والحلههول الممكنههة مههن خههالل تحليههل االحتياجههات ، 

وتشهههتمل مخرجهههات ههههذه المرحلهههة . وتحليهههل المههههام ، وتحليهههل المحتهههوى، وتحليهههل الفئهههة المسهههتهدفة
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ريههف بالمشههكلة ومصههادرها، وأيضهها تحديههد خصههائص باألهههداف العامههة والمفههاهيم األساسههية و التع

 .المتعلم وما يجب فعله، وتكون هذه المخرجات هي مدخالت لمرحلة التصميم 

 :"Design"التصميم  -

تههههتم ههههذه المرحلههههة بوضهههع المخططههههات األوليهههة لعمليهههة تطههههوير التعلهههيم، ويههههتم وصهههف األسههههاليب 

، ومن أهم مخرجاتها تحديد األهداف اإلجرائيهة  واإلجراءات التي تتعلق بكيفية تنفيذ التعلم والتعليم

ومخرجههات الههتعلم ، تحديههد أسههاليب التقههويم لكههل هههدف واسههتراتيجيات التههدريس بنههاء علههى األهههداف 

 .العامة

 ":Development"التطوير  -

نتاج مكونات  ترجمة كل مخرجات مرحلة التصميم إلى مواد تعليمية حقيقية، وتضم تأليف وا 

 .الموقف ووسائله

 "Implementation"لتنفيذ ا -

تشهمل ههذه المرحلهة إجهراء االختبهار انهم لألههداف، و المرحلة التدريس الفعلي ودعم اتق يتم في هذه

تهيئهة و  التجريبي والتجارب الميدانية للتأكد من أن المواد  التعليميهة تصهل بشهكل جيهد مهع الطهالب

 .جهزة والدعم المناسبالظروف المالئمة من حيث األ

 "Evaluation" التقويم -

لهى قيهاس مهدى فاعليهة عمليهات الهتعلم والهتعلم، وتهتم فهي جميهع مراحهل عمليهة إتهدف هذه المرحلهة 

بشهههكل مسههتمر بهههين المراحههل المختلفهههة لتحسههين الهههتعلم  تصههميم التعلههيم، وقهههد يكههون التقهههويم تكوينيههاً 

نهههها فهههي اتخهههاذ قهههرارات م والتعلهههيم، وقهههد يكهههون ختاميهههًا الهههذي يقهههيم الفاعليهههة الكليهههة للتعلهههيم ويسهههتفاد

 .مستقبلية
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 (21 .، ص1999الحيلة، " )ADDIE"نموذج آدي : (1.4)الشكل 

ة التعليميهة تصهميم البيئه فهي ههذه الدراسهة بأنهه تهمذا اإلطهار النظهري االسهتفادة مهن ههويمكن تلخيص كيفيهة 

تههم تحقيههق مبههاد  الههتعلم القههائم علههى معرفيههة، فقههد باالسههتناد إلههى النظريههة الوتفسههير بعههض النتههائد المدمجههة 

وتفسههير أثههر التجههارب  ،فيههديوهات وصههور ومحاكههاة مههن التجههارب االفتراضههيةالوسههائط المتعههددة فههي تصههميم 

كمهها تههم االسههتناد إلههى النظريههة  . ريههة التلقههي المههزدوج والعههبء الههذهنياالفتراضههية علههى الههتعلم مههن خههالل نظ

، ودور فههي السههياق التعليمههي الههتعلم الههذاتي الموجهههوتحقيههق أسههس للمههتعلم  النشههطالههدور  البنائيههة فههي تحديههد

لهم المعلم الداعم من خالل النظرية البنائية االجتماعية التي ساعدت فهي تفسهير النتهائد المتعلقهة بتفهاوت تع

فههههي تصههههميم الههههتعلم للتجههههارب " ADDIE"االعتمههههاد علههههى نمههههوذج آديو  .الطلبههههة مههههع التجههههارب االفتراضههههية

 .االفتراضية

 ومحدداتها حدود الدراسة 1:7

  تم تطبيق هذه الدراسة على عينة من طلبة جامعة بيرزيت المسجلين في مساق مختبر الفيزياء

 .2015-2016 خالل الفصل الثاني للعاماألول العامة 

 

 ال  و م
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  وهياألول اقتصرت هذه الدراسة على ثالث تجارب عملية من مساق مختبر الفيزياء العامة: 

 .(Measuring of g at BZU)قياس تسارع الجاذبية األرضية في بيرزيت   -

 .(Half-Life of a Draining Water Column)عمر النصف لعمود الماء المتدفق   -

 .(RC circuit)دارة المقاومة والمواسع   -

 على فحص  اقتصرو الختبار النهائي للتجارب الثالثة الذي يتألف من خمس فقرات، تم اعتماد ا

 .مدى تمكن الطلبة من إيجاد قيم المتغيرات من خالل تطبيق المعادالت الرياضية

    لكل شعبةومدرس المساق اختالف مساعد التدريس. 

 افتراضات الدراسة 1:8

 .(111)الالسلكية في مختبر فيزياء  اإلنترنتتوفر شبكة  -

 .لكل طالب اإلنترنتتوفر شبكة  -

 الدراسة مصطلحات 1:9

 التفاعل يحقق بما اإللكتروني والتعلم التقليدية الصفوف بين الدمد:  المدمد  التعلم -

 .(Rovai & Jordan, 2004)كامل بشكل الوجاهية اللقاءات فقدان دون اإللكتروني

هي بيئة افتراضية تتضمن فيديوهات توضيحية حول نظرية التجربة  :التجارب االفتراضية -

لحسابية، ومحاكاة للتجربة العملية التي تسم  للطالب وخطواتها وكيفية إجراء العمليات ا

جراء العمليات الحسابية لها، وتقدم األسئلة التقويمية لكل تجربة، كما تسم   بجمع البيانات وا 

 .للطلبة بطرح أسئلتهم ومناقشتها مع المعلم افتراضياً 

.إنجاز التجربة وجمع البيانات المطلوبة لكل تجربة يتمثل أداء الطلبة في كيفية: أداء الطلبة -



     
 

 

 الفصل الثاني

 مراجعة األدبيات
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  مقدمة2:1 

فيزيهاء مختبهر الجاءت هذه الدراسة الستكشاف فاعلية استخدام التجارب االفتراضية على تعلم طلبة مساق 

العامههة األول، حيههث ههههدفت إلههى  الكشههف عهههن أثههر اسهههتخدام التجههارب االفتراضههية علهههى مسههتوى تحصهههيل 

الطلبههة، واستكشههاف أثرههها علهههى أدائهههم أثنههاء التطبيهههق العملههي، كمهها اهتمههت الدراسهههة بههالتعرف علههى تقهههويم 

التي تناولت مراجعة األدبيات في هذا الفصل تم . الطلبة للتجارب االفتراضية الستخدامها في تعلم المساق

 :موضوع التجارب االفتراضية من خالل المحاور األربعة اآلتية

 .في التعلم االفتراضية التجارب طرق توظيف: األول المحور

 .المعرفي الناتد على االفتراضية التجارب فاعلية: الثاني المحور

 .العملي الطلبة أداء على االفتراضية التجارب فاعلية: الثالث المحور

 .وجهة نظر الطلبة من االفتراضية التجاربتقويم : الرابع المحور

قهههت اهتمامههًا فهههي اآلونهههة أن التجهههارب االفتراضههية فهههي تعلههيم العلهههوم ال، وجهههدت مراجعهههة األدب التربههويعههد ب

وبالتحديهد فهي مجهال الهتعلم والتعلهيم،  التجهارب االفتراضهية توظيهفكيفية  فاهتمت دراسات بفحصاألخيرة، 

طريقههة الههدمد األكثههر فاعليههة  وفحصههتطريقههة دمههد التجههارب االفتراضههية مههع العمههل المخبههري فاسههتخدمت 

 ,Toth et.al, 2009; Zacharia et.al) (اسهتخدام التجههارب أواًل ثهم العمههل المخبههري أو العكهس)

 ;Maldarelli et.al, 2009) عههن العمههل المخبههري بههديالً  التجههارب االفتراضههيةكمهها قههدمت ، (2008

Rajendran,Veilumuthu & Divya, 2010) وكههذلك اسههتخدمت التجههارب االفتراضههية كمصههدر ،

وقهد بينهت فههي المحهور األول ههذا الجههدل بشهكل تفصهيلي الههذي (. Darrah et.al, 2014)إثرائهي داعهم 

 .الفتراضية في المساقاستندت إليها الدراسة في تحديد طريقة توظيف التجارب ا
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 جهههات تعلهههم الطهههالب، فاختصهههتتهههأثير المختبهههرات االفتراضهههية علهههى نتاالدراسهههات علهههى فحهههص  كمههها ركهههزت

فظهههر جههدل  ،النههاتد المعرفههي كههالفهم والتحصههيل وريرهههاأثير التجههارب االفتراضههية علههى بفحههص تهه دراسههات

ت أن التجههارب االفتراضههية آخههر حههول تههأثير التجههارب االفتراضههي علههى مسههتوى التحصههيل، فههدعمت دراسهها

 ,Pyatt & Sims, 2011; Tatli & Ayas, 2012; Yang & Heh)تحسهن مهن تحصهيل الطلبهة

، ودراسههههههههههات تههههههههههدعم أن التجههههههههههارب االفتراضههههههههههية لههههههههههها نفههههههههههس تههههههههههأثر التجههههههههههارب العمليههههههههههة علههههههههههى (2007

 Crandall et.al, 2015; Darrah et.al, 2014; Klahr et.al, 2007; Zacharia)التحصهيل

et.al, 2008.)  ومههن هنهها جههاءت أهميههة السههؤال األول فههي هههذه الدراسههة الههذي بي نتههه مههن خههالل المحههور

 .الثاني من هذا الفصل

فههأظهرت النتههائد أن ، أداء الطلبههة فههي التطبيههق العملههي تههأثير التجههارب االفتراضههية علههى وبحثههت الدراسههات

 ;Maldarelli et.al, 2009)التجههههارب االفتراضههههية تحسههههن أداء الطلبههههة فههههي التطبيههههق العملههههي 

Radhamani et.al, 2014; Swan & Donnell, 2009; Yang, Heh, 2007) من جانب آخر ،

 ;Klahr et.al, 2007)أظههههرت نتهههائد أخهههرى أنهههها ال تهههأثير للتجهههارب االفتراضهههية علهههى أداء الطلبهههة

Sommer & Sommer ,2003)تناولتهه فهي  ، ومن هنها جهاءت أهميهة السهؤال الثهاني فهي الدراسهة الهذي

 .المحور الثالث

اسههتخدام  ضهية مههن وجههة نظههر الطلبهة، ومههدى رضهاأمها المحهور الرابههع، فتناولهت فيههه تقهويم التجههارب االفترا

تهم أثنههاء التفاعههل مههع التجههارب لههذلك، وكههذلك الصهعوبات التههي واجههه الطلبهة للتجههارب االفتراضههية وتفسههيرهم

 .الثالث من هذه الدراسةاالفتراضية، ومن هنا برزت أهمية السؤال 
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 في التعلم التجارب االفتراضية طرق توظيف: المحور األول 2:2
 

وضع افتراضهات فهي سهياق و معرفية نشطة لمتعلمين في أا تدمد تستخدم التجارب االفتراضية كأداة معرفية

ض تعهر ، باإلضهافة إلهى أنهها أداة تعلهيم إبداعيهة للمعلهم ((Li, Zheng & Zhong, 2011حهل مشهكالت 

 .رات الفيزيائية لفهم المباد  الفيزيائية وتجنب األخطار فهي البيئهة الحقيقيهةلتوضي  التغيالجزيئي المستوى 

، حيهث تهم دمهد المختبهرات االفتراضهية ف التجهارب االفتراضهية فهي التعلهيمجدل حول كيفية توظيوقد ظهر 

 ;Adegoke, 2013)العملههي أو بعههده مههع المختبههرات العمليههة بتنفيههذ التجربههة االفتراضههية قبههل التطبيههق 

Toth et.al, 2009; Zacharia et.al, 2008)  ،  توث وآخرون"حيث قام " (Toth et.al, 2009) 

ستقصهههاء وذلهههك  بهههدمد البيئهههة االفتراضهههية والبيئهههة العمليهههة فهههي االمعتمهههدة علهههى تعلهههم  اسهههتراتيجيةتطهههوير ب

لهى حهل إأنشهطة تسهتند  يمتصهمو  (DNA)تم اختيار موضوع الفصل الكهربائي للمادة الوراثيهة ، فالمختبرات

 علههى للترتيهب مهههم تهأثير يوجهد الفهأظهرت النتهائد أنههه  .فهي تعلهم الطههالب المشهكالت لتوظيهف االستقصههاء

 إيجابيهة ردوداً  أظهرتفه الكيفيهة النتهائد أمها. الهتعلم خبهرات دمدله األكبر التأثير لكن النهائي المعرفي الناتد

 "ريههها وآخههههرونكز " وأكهههد .فهههي المختبهههرات العملهههي بهههالتطبيق متبوعهههاً  االفتراضهههي لعمهههلحهههول ا لطهههالبمهههن ا

(Zacharia et.al, 2008 )تجههارب يتبعههها التههي المخبههري العمههل تجههارب تههأثير مقارنههة علههى ذلههك عنههد 

 ،الحهههرارة ودرجهههة الحهههرارة موضهههوع فهههي الطهههالب فههههم علهههى لوحهههده المخبهههري العمهههل أو العكهههس أو افتراضهههية

 العمههل مههن أكثههر الطههالب فهههم يعههزز معههاً  االفتراضههية والتجههارب المخبههري العمههل دمههد أن النتههائد أشههارتف

 دعنهه الفهههم وتطههور المخبههري العمههل سههرعة زيههادة علههى االفتراضههية التجههارب تعمههل حيههث ،لوحههده المخبههري

 بقهههدر عمليهههة أم افتراضهههية التجربهههة نهههوع مهمهههاً  لهههيسو . المخبهههري بالعمهههل اسهههتبدالها أو دمجهههها عنهههد الطهههالب

علهى فاعليههة دمههد التجهارب االفتراضههية مههع ( (Adegoke, 2013" أديجههوك"وأكههد  .الهتعلم أهههداف تحقيهق

وعهة مجم :لهى ثهالث مجموعهاتإ التجارب العلمية على نواتد التعلم لدى الطلبة، فعمل على تقسيم الطلبهة 
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ومجموعههة  ،ومجموعههة درسههت التجههارب االفتراضههية مههع التطبيههق العملههيدرسههت التجههارب االفتراضههية فقههط، 

 كانهت أشارت النتائد إلى أن استخدام التجهارب االفتراضهية والتجهارب العمليهة معهاً . العمليةطبقت التجارب 

لهههذا تههم فههي ههههذه الدراسههة الههدمد بهههين التجههارب االفتراضههية والتجهههارب العمليههة، بحيههث تنفهههذ  .أفضههل النتههائد

 .االفتراضية أواًل ومن ثم التجارب العملية التجارب

 Maldarelli)  كمصهدر بهديل عهن المختبهرات العمليهة التجهارب االفتراضهية اسهتخدام بينت الدراسات كما

et.al, 2009; Rajendran et.al, 2010 ) ،  راجيندران وآخهرون"فقد استخدم" (Rajendran et.al, 

ارشادية حول استخدامها دون اللجوء إلى تطبيق التجارب عمليًا فهي التجارب االفتراضية مع أدلة ( 2010

بعمل التجارب افتراضيًا في المدارس التي  هذا النموذج بتقديمه فرصة لتعلم الطلبة ذاتياً  يتميز. المختبرات

مهدة ال تتوفر فيها المختبرات،  كما أنها تمكن الطالب من عمل التجربة في بيته وفي الوقت الذي يريده وال

 االفتراضهية التجهارب  اسهتخدمت كمها. دون الشهعور بهالخوف والقلهق عنهد الخطهأ فهي التجربهة التي يحتاجها

 ,Tlaczala, Zaremba)" زاجورسهكي وجورريهوو  وزاريمبها تالسهزاال"في دراسة  بعد عن الفيزياء تعلم في

Zagorski & Gorghiu, 2009)، باستخدام المغناطيسي والرنين الحرارة وانتقال الغازات قوانين فتناولت 

ههذه الطريقهة  .اإلنترنهت باسهتخدام البيانهات وجمهع التجربهة بهإجراء الطلبة يقوم حيثالمختبرات االفتراضية، 

حلواًل للمدارس التهي ال تتهوفر فيهها المختبهرات وال يهتم فيهها التطبيهق العملهي كمها ههو الحهال فهي بعهض تقدم 

 المهواد قلهة إلهى صهعوبات ترجهع العمل المخبهري فهي السهياق الفلسهطينييث يواجه المدارس في فلسطين، ح

 ومحدوديتهه النظريهة المهادة كثهرة بسهبب الوقهت وضيق المناسبة التحتية البنية توفر وعدم المخبرية واألجهزة

، (Maldarelli et.al, 2009) ال بهديل عهن العمهل المخبهريلكهن   (.1999عهدوان، ) التجهارب إلجهراء

 لوحهههده المخبهههري العمهههل مهههن أكثهههر الطهههالب فههههم يعهههزز معهههاً  االفتراضهههية والتجهههارب المخبهههري العمهههل دمدفههه

(Rajendran et.al, 2010).  كبههديل عههن المختبههرات تههم اسههتبعاد اسههتخدام التجههارب االفتراضههية لههذا



26 

 
   

جامعهة الفيزيهاء العامهة األول فهي مختبهر  مسهاقألدوات واألجهزة والمختبهر لا في هذه الدراسة لتوفرالعملية 

 .في تعلم هذا المساقالعملية التجارب االفتراضية و  بيرزيت، واختيار طريقة الدمد بين التجارب

 ;Darrah et.al, 2014) وكهذلك تهم اسهتخدام التجهارب االفتراضهية كمصهدر إثرائهي داعهم يعهزز الهتعلم 

Radhamani et.al, 2014)اه وآخهروندار  "فهي دراسهة ، حيث قهدمت التجهارب االفتراضهية "(Darrah 

et.al, 2014)  كمصهههدر إثرائهههي مهههع المختبهههرات العمليهههة فهههي مسهههاق مختبهههر الفيزيهههاء العامهههة، تضهههمنت

ومحاكهههاة ثالثيهههة األبعهههاد ألدوات لجمهههع البيانهههات،  ة التوضهههيحات الممثلهههة بالفيهههديوهاتالتجهههارب االفتراضهههي

رسهال اإليمهيالتو   ,Radhamani et.al) "نرادهامهاني وآخهرو "دراسهة ا اسهتخدمت مهك. كتابهة التقهارير وا 

المختبههرات االفتراضههية لعلههوم األحيههاء التقنيههة لههدمد قههدرة تعلههم الطههالب وتعههريفهم بفاعليههة األدوات  (2014

حيث تقلل الوسائط المتعددة اإلثرائية من الغموض وتزود فرص التعلم  .التعليمية في مساق األحياء التقنية

تعمههل و  ة وتقهديم المههؤثرات وتهذويت الهتعلمفهي فتهرة زمنيهة، فهههي ترتكهز علهى إعطهاء التغذيههة الراجعهة المباشهر 

بهالررم و  (.Li et.al, 2011) ينههههههعلهى بنهاء التكامهل والتفاعهل وخلهق فهرص تعلهم مفتوحهة للطهالب والمعلم

ال تسهههاعد حيهههث أن المختبهههرات االفتراضهههية  ،مهههن تكلفهههة إنتهههاج التجهههارب االفتراضهههية إال أنهههها تسهههتحق ذلهههك

نما تساعد المعلمين على توضي  المفاهيم بشكل أس  (.Rajendran et.al, 2010)  هلهالطالب فقط وا 

ر، جع الهتعلم واالبتكههابالمههارات وتشهكمها تسهتخدم التجهارب االفتراضهية كهأداة تدريبيهة تزيهد مهن الفههم وتهزود 

فيديوهات قصيرة توض  التقنيات األساسهية ( et.al, Maldarelli (2009  "مالداريلي وآخرون"فقد صمم 

تاحتها للجميع، وذلك لحل مشكلة وجود فجوة  والمتقدمة في مختبر األحياء ورفعها على منصة إلكترونية وا 

الكبيرة من الطالب وتدريب الطالب على استخدام بين خبرات الطالب في المختبر في ظل وجود األعداد 

( Swan et.al, 2015) "سههوان وآخههرون"اسههتخدم و . ة وتوحيههد المعرفههة بههين الطههالباألدوات المخبريهه

التجههههارب االفتراضههههية لتلبيههههة حاجههههات الطلبههههة المتفههههوقين وتههههدريبهم مههههن خههههالل طههههرح موضههههوعات تتضههههمن 
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كمهها أن التجههارب االفتراضههية . اإلبههداع لههدى هههؤالء الطلبههة التفسههيرات العميقههة حههول الههتعلم المخبههري وتنميههة

 تسههههاهم فههههي رفههههع القههههدرات الذاتيههههة لمعلمههههي مهههها قبههههل الخدمههههة فههههي تههههدريس العلههههوم لمرحلههههة الطفولههههة المبكههههرة 

 Bautista)اوى العلوم وتعامله مع التكنولوجيومعتقداتهم حول القدرة الذاتية التي تتأثر بمعرفة المعلم بمحت

& Boone, 2015.) 

أداة للتواصهههل باعتبارهههها بيئهههة تعلميهههة تهههوفر للطالهههب تسهههتخدم التجهههارب االفتراضهههية كهههباإلضهههافة إلهههى ذلهههك،  

 (Sommer & Sommer ,2003) "سهومر وسهومر"فرصهة النقهاش مهع المعلهم ومهع زمالئهه، فقهد قهدم 

المختبرات االفتراضية من خالل مواقع الويب وما يتضمنه من المراسلة بوسهاطة البريهد اإللكترونهي ورهرف 

 .الدردشة للمناقشة وطرح تساؤالتهم حول الموضوعات المقدمة من خالل المختبر االفتراضي

ع التجههارب الطالههب مهه تفاعههلبحيههث فههي هههذه الدراسههة تههم دمههد التجههارب االفتراضههية مههع التجههارب العمليههة، 

التجهارب االفتراضهية توضهيحًا للمفهاهيم النظريهة  تتضهمنومن ثم تطبيهق التجهارب عمليهًا، و  االفتراضية أوالً 

جراءات ال ليتفاعل معها الطالهب ويتهدرب علهى  ات والمحاكاة والتدريبات التفاعليةتجربة باستخدام الفيديوهوا 

 .خطوات التجربة قبل التطبيق العملي

 الناتج المعرفيعلى االفتراضية التجارب  فاعلية: يالمحور الثان 2:3
 

 الهههتعلم منهههها النهههواتد المعرفيهههة، دب التربهههوي علهههى دراسهههة أثهههر التجهههارب االفتراضهههية علهههى نتاجهههاتاألركهههز 

تعلم علههى نههواتد الههاإليجههابي أثههر التجههارب االفتراضههية ( (Adegoke, 2013" أديجههوك"دراسههة  فوضههحت

(  et.al, Maldarelli (2009  "مالهداريلي وآخهرون"وضه  و  .الطلبهة الرياضهيةقهدرة ل هاز يتعز و  لدى الطلبة

مههن خههالل دمههد  مومهههارات الههتعلم الههذاتي لههديه مأن التجههارب االفتراضههية تزيههد مههن معرفههة الطههالب وخبههرته

خهالل  البيانهات مهن ، وجمعهت (1)حيهاءالمختبرات العملية في مساق مختبر األالفيديوهات التوضيحية مع 
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تجربهة بعهد مشهاهدة للطالب الذين أجروا التجربة دون مشاهدة الفيهديو والطهالب الهذين أجهروا ال االستبانات 

فروق عنهد الطهالب الهذين شهاهدوا الفيهديو لكهن لهيس لهديهم خبهرة سهابقة،  فأشارت النتائد إلى وجود ،الفيديو

 وبكفهههاءة مسهههتقل بشهههكل الطهههالب تعلهههم تثهههري أنهههها كمههها .أو الهههذين لهههديهم خبهههرة سهههابقة ولهههم يشهههاهدوا الفيهههديو

 .(Swan & Donnell, 2009)الوقت نفس في وبتعاون

لههه دور فههي الههذي يههدرس إلههى أن نههوع المفهههوم  (Chini et.al, 2010) "شههيني وآخههرون"ة وأشههارت دراسهه

المائلهة  بالسهطوحمقارنة كيفية تعلم الطالب حول مفهاهيم العلهوم المتعلقهة  فاعلية التجارب االفتراضية، فعند

المختبههههرات تبههههين أن  ،القوة والشههههغل والطاقههههة والميكانيكههههاكهههه التههههي دعمههههت بالتجههههارب االفتراضههههية والعمليههههة

الهذي تقدمهه الدعم وضوع القوة والميكانيكا، لكن في م لفهم الطالب اً متساوي اً تقدم دعماالفتراضية والعملية 

فهههي موضهههوع الشهههغل  عمليهههةلتجهههارب اله امهههن الهههدعم الهههذي تقدمهههفضهههل التجههارب االفتراضهههية لفههههم الطهههالب أ

من التطبيق  أفضلنه يمكن التحكم في عوامل كاالحتكاك في التجارب االفتراضية بشكل والطاقة، وذلك أل

أنهه يمكهن  (Martínez & Carballeira, 2013) "ما ر  ت  و ك ريا ل را" كما  ي تاد ارا اة . العملهي

، وذلههك بسههبب وجههود صههعوبة فههي تصههورها ،مبههاد  الميكانيكههاخبههرات عنههد تعلههم لتعزيههز ال اسههتخدام المحاكههاة

سهاعدت الطهالب علهى تحقيهق فههم  ورات لحركهة الجسهيمات والحسهاباتفبينت نتائد هذه الدراسهة بهأن التصه

أفضهل للنظريهة، كمها أن مطابقهة نتهائد المحاكهاة مههع الحلهول التهي أعطيهت للطهالب كوظهائف بيتيهة طههورت 

  (Crandall et.al, 2015) "كرانهدال وآخهرون"وأوصهى  .ت االختبارمن مهارات الطالب في حل مشكال

 .األساسية ومفاهيمه المختبر مباد باستخدام التجارب االفتراضية في الموضوعات التي تتناول 

ظههرت دراسهات تؤكهد علهى فاعليهة ، تحصهيل الطلبهةمسهتوى ارب االفتراضهية علهى بالتركيز علهى دور التجه

 ,Pyatt & Sims, 2011; Tatli & Ayas) تحسهين مسهتوى التحصهيل للطلبهةالتجارب االفتراضية فهي 

2012; Yang & Heh, 2007)يهاسا  تهاتلي و  " ، فعمهل" (Tatli & Ayas, 2012)  علهى تصهميم
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أنهها عهن ريرهها بذه التجهارب تتميهز هه ،الكيميائيهةوحدة التغيرات ل وفق النظرية البنائية التجارب االفتراضية

تهم اسهتخدام منهجيهة األبحهاث  .(POE) ببيئة تعلم تعتمد على النظرية البنائية واسهتراتيجيةتزود المستخدم 

قههاموا بههأداء  اً بههطال 30مجموعههة تتكههون مههن  :إلههىقسههمت ، و بحيههث اختيههرت العينههة عشههوائياً  شههبه التجريبيههة

مجموعههة ، و التقليديههةم  بطريقتههه قههام المعلههم بتدريسههه طالبههاً   30 مجموعههة تتكههون مههن، و التجهارب افتراضههياً 

ذه التجههارب فههي قههام المعلههم بتدريسهههم بطريقتههه التقليديههة لكنههه شههجعهم علههى تنفيههذ ههه طالبههاً  30تتكههون مههن 

ول أدوات تهههم جمهههع البيانهههات باختبهههار تحصهههيل حهههول التغيهههرات الكيميائيهههة واختبهههار حههه .المختبهههرات العمليهههة

مسهتوى ههذه االختبهارات قبهل التجربهة وبعهدها لقيهاس  وأجريهت .ومشهاهدات ريهر محكمهة المختبر ومقابالت

تحصههههيل ال مسههههتوىمههههن  يحسههههناسههههتخدام المختبههههرات االفتراضههههية فههههأظهرت النتههههائد أن  .تحصههههيل الطههههالب

فههرق فههي  علههى ذلههك بوجههود ((Pyatt & Sims, 2011" بيههت وسههمز"دراسههة  وأكههدت نتههائد .لطلبههةل

المتوسطات لبيانات التقييم لصال  الطالب الذين استخدموا التجارب االفتراضية المعتمدة على االستقصاء 

فهي موضهوع الفيزيهاء أيضهًا ( (Yang & Heh, 2007" يهاند وهيهه"وتؤكهد دراسهة   .فهي موضهوع الفيزيهاء

، فقههد عملههت هههذه الدراسههة علههى مقارنههة  الطلبههة تحصههيلمسههتوى  تحسههيندور التجههارب االفتراضههية فههي  علهى

 تأشار ف. تحصيل الطلبةمستوى على  طريقة التقليديةمع ال اإلنترنتتأثير المختبرات االفتراضية باستخدام 

لصهههال  الطلبهههة الهههذين  نتهههائد االمتحهههان البعهههدي إلهههى وجهههود فهههرق كبيهههر فهههي تحصهههيل عالمهههات فهههي الفيزيهههاء

 .استخدموا التجارب االفتراضية

بأن التفاعلية التي  ،عند استخدامهم للتجارب االفتراضية دائهموأ للمتعلمين اديمياألك تحصيل زيادةوترجع 

 Li) االجتماعية والمهارات للمتعلمين العليا التفكير مهارات تطوير في تساهم  تقدمها التجارب االفتراضية

et.al, 2011)، نمهها المحتهوى مههع الفههرد تفاعهل تتضههمن ال والتفاعليههة  وبههين. االجتمههاعي التفاعهل يضههاً أ وا 

تركز على العمليات أكثر مهن األدوات  التجارب االفتراضيةأن  (Tatli & Ayas, 2012) " ياسا  تاتلي و "

والتههي بههدورها تشههجع مهههارات شههكل أكبههر مههع التجههارب االفتراضههية والمههواد فههي المختبههر، بزيههادة التفاعليههة ب
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تههزود الطالهب ببيئهة تجهارب آمنهة وتسههم   حيهث ، للتجربهة مههن كهونهم مالحظهين التفكيهر لهدى الطهالب بهدالً 

والتجريههب بخيههارات متعههددة بوقههت  الحلههول بالمحاولههةلههى إعمههل التجربههة بشههكل مسههتقل والوصههول للطالههب ب

أقصهههر مهههن التجهههارب  كبهههر مهههن التجهههارب فهههي وقهههتأممههها يتهههي  لهههه االنخهههراط بعهههدد قصهههير وبشهههكل تفهههاعلي 

نههاء التجربهة بنتهائد إتمكهن الطهالب مهن  (Tatli & Ayas, 2012) " يهاسا  تهاتلي و "يشهير  كمها. الحقيقيهة

 ىمعقولة، كما أنهم يشعرون بالثقة بأنفسهم ويربطون معرفتهم بالحياة اليومية، وتعطيهم فرصة للتعرف عل

نما على تقليص تمدد المدارس ا  تصر فائدتها على التعلم الفعال و ، وال تقرة والصغيرةالتجارب بأبعادها الكبي

 .نشطة على المدى البعيدقليص الوقت في القيام باألوت

دراسههات علههى أن المختبههرات االفتراضهية لههها نفههس تههأثير المختبههرات العمليههة علههى  ومهن جانههب آخههر، أكههدت

 ;Crandall et.al, 2015; Darrah et.al, 2014; Zacharia et.al, 2008)مسهتوى التحصهيل 

Klahr et.al, 2007 )،  االفتراضية ثالثية األبعاد في مساق مختبرات الفيزياء العامهةفقد حققت التجارب 

، حيههث (Darrah et.al, 2014) "داراه وآخههرون"دراسههة فههي  للتجههارب العمليههةنفسههها مخرجههات الههتعلم 

مجموعههة درسههت باسههتخدام التجههارب االفتراضههية فقههط، ومجموعههة  :مجموعههات أجريههت الدراسههة علههى ثههالث

تحليهههل وبعهههد  .مجموعهههة درسهههت التجهههارب العمليهههة فقهههط، و كمصهههدر إثرائهههياسهههتخدمت التجهههارب االفتراضهههية 

المفاهيم للطلبة في كل أنواع االختبارات  كثر فاعلية في اكتسابالنتائد أظهرت أنه ال يوجد دليل على األ

وأكدت علهى  .المفاهيم النظرية ي اكتسابفيمكن استبدال التجارب االفتراضية بالتجارب العملية ف. المقدمة

استكشاف المختبرات االفتراضية  التي هدفت إلى (Zacharia et.al, 2008) "وآخرونريا زك"ك دراسة ذل

، والتجهارب ليهة فقهط، التجهارب االفتراضهيةالتجهارب العم: حهاالتتعلهم الفيزيهاء مهن خهالل أربهع  والعملية في

مهها المجموعههة الضههابطة فهههي الطريقههة التقليديههة أالعمليههة والعكههس كههذلك، التجههارب ومههن ثههم  االفتراضههية أوالً 

تهم فحهص الطلبهة مهن خهالل  االمتحانهات القبليهة والبعديهة . دون استخدام المختبرات االفتراضهية أو العمليهة

رت النتههائد إلههى أن ابطة، أشههاضههمجموعههة  52كههأربع مجموعههات تجريبيههة و اً مشههارك 182التههي تتههألف مههن 
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لديهم فهم متساو للمفاهيم الفيزيائية حول الحرارة وأفضل من المجموعهة الضهابطة، ههذا  مجموعات األربعال

كالهههر وتريونهها "دراسههة  وتؤكههد .يعنههي أن التجههارب مهمهها كانههت عمليههة أم افتراضههية مهمههة فههي تعلههم الفيزيههاء

ية مسههاو  باسههتخدام التجههارب االفتراضهه والطههالبعلههى أن فههم الطالبههات  ( (Klahr et.al, 2007" ووليهام

 Crandall) " كرانههدال وآخههرون" صههمموفههي مسههاق كيميههاء التغذيههة  .م باسههتخدام التجههارب العمليههةهههلفهم

et.al, 2015)  كميههة بههاختالف الههثلد تشههكل علههى الفيزيائيههة الخصههائص تههأثير لتوضههي  اً افتراضههي اً مختبههر 

 مخرجههات فههي فهروق عهدم وجههود تبههين التقليهدي، والمختبههر االفتراضههي المختبهر مقارنههة وعنهد. والمههاء السهكر

 عههادةوا   يقههافإ ويمكههنهم سههرعتهم حسههب التنقههلمههن  مكههنهمبت يشههعرون الطههالب لكههن المختبههرين، بههين الههتعلم

 .  وضوحاً  أكثر المفاهيم لفهم المحاكاة

التجهارب علهى مسهتوى تحصهيل  سبق، الحظنها وجهود جهدل بهين الدراسهات حهول فاعليهةما وباالعتماد على 

التجارب االفتراضية على مسهتوى  أثر، وهنا تظهر أهمية السؤال األول من الدراسة حول استكشاف الطلبة

تصهميم شهبه التجريبهي فهي الكشهف عهن فاعليهة التجهارب علهى  صيل، كما أن أرلب الدراسات اعتمدتالتح

 .السؤال عن هذا عتمد تصميم شبه التجريبي لإلجابةمستوى التحصيل بالمقارنة بين المجموعات، لذا ا

 أداء الطلبة العمليفاعلية التجارب االفتراضية على : الثالثالمحور  2:3

 

فههههههي التطبيهههههق العملههههههي  الطهههههالب أداءمهههههن الفتراضهههههية تحسههههههن وجهههههدت بعهههههض الدراسههههههات أن المختبهههههرات ا

(Maldarelli et.al, 2009; Radhamani et.al, 2014; Swan & Donnell, 2009; Yang, 

Heh, 2007)،   مالهداريلي وآخهرون"فقهد وضه" Maldarelli et.al, 2009)  ) أن التجهارب االفتراضهية

فههي مختبههر  ةالتوضههيحية مههع المختبههرات العمليهه دمههد الفيههديوهات عنههد أثنههاء التطبيههق ثقههة الطلبههةتزيههد مههن 

، فأشهارت مشهاركاً  221اسهتخدمت الدراسهة تصهميم شهبه التجريبهي باختيهار عينهة عشهوائية عهددها . حياءاأل
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عنهد الطهالب الهذين شهاهدوا الفيهديو لكهن لهيس لهديهم خبهرة في مهارة تعقهيم األدوات فروق وجود  إلى النتائد

ال تعهوض عهن  دراسهة أن الفيهديوهاتهذه الوأكدت  .سابقة، أو الذين لديهم خبرة سابقة ولم يشاهدوا الفيديو

 .ي المختبرعلى أداء الطالب ف قوياً إيجابيًا  المختبرات الحقيقية إال أن لها تأثيراً 

 للمختبههرات اسههتيعاب الطلبههة حههول االسههتبانة جمعههت وفههي مسههاق آخههر حههول علههوم األحيههاء التكنولوجيههة، 

 المختبههرات مقابههل فههي االفتراضههية المختبههرات المجموعههات وبمقارنههة األدوات، تمثيههل فههي ودورههها االفتراضههية

 Radhamani) االفتراضههية المختبههرات باسههتخدام يتحسههن الطههالب أداء بههأن الدراسههة بينههت  التقليديههة،

et.al, 2014 .) سوان ودونيل"وأكدت دراسة" (Swan & Donnell, 2009) تحسن أداء الطالب  على

ثناء تعلمهم  في االمتحانات النهائيهة العمليهة عنهد تقهديم المختبهرات أاستخدموا المختبرات االفتراضية  الذين

 األحيههاء لمسههاق افتراضههية تجههارب تطههوير تههمفقههد  علههى رربههتهم، بنههاءً ة كمههادة إثرائيههة واسههتخدامها االفتراضههي

 كهانو . والخاليها والنباتهات الجينهات موضهوع يتضهمن الهذي المتحدة الواليات في روتجرز جامعة في العامة

 مهع الطهالب مهن مجموعة فتفاعل ،اختيارياً  االفتراضية التجارب استخدام لكن جبارياً إ المحاضرات حضور

البيئههة  (Toth et.al, 2009)  "وآخهرون تهوث"  دمهدوعنهدما  .معهها واتفهاعلي لهم وآخهرين التجهارب ههذه

أظههرت ردودًا إيجابيهة مهن  ،DNAموضوع الفصل الكهربائي للمادة الوراثية  في ضية والبيئة العمليةاالفترا

الطهههالب نحهههو العمهههل االفتراضهههي متبوعهههًا بهههالتطبيق العملهههي فهههي المختبهههرات، ألن العمهههل االفتراضهههي يقهههدم  

 .بيق العملي دون الوقوع في أخطاءوسرعة في التطبيق العملي ودقة في التط DNAتوضيحًا لمفهوم 

ى أداء الطلبهههة فهههي للتجهههارب االفتراضهههية علهههبينهههت دراسهههات أخهههرى بأنهههه ال يوجهههد تهههأثير ومهههن جانهههب آخهههر، 

" سهومر وسهومر"بهين ف،  (Klahr et.al, 2007; Sommer & Sommer ,2003) التطبيهق العملهي

((Sommer & Sommer ,2003  المختبهر  درسهوا باسهتخداموجد فروق بهين أداء الطلبهة الهذين تال بأنه

وبههين أداء الطلبههة داخههل ررفههة الصههف، مههن خههالل صههفحات الويههب وااليميههل ورههرف الدردشههة االفتراضههي 
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أداء الطالبهههات وجههههودهم متسهههاو بالنسهههبة أن ( Klahr et.al, 2007) "كالههههر وآخهههرون" وبينهههت دراسهههة

فضهلها الهذكور يلهى أن هنهاك مههام إكانت أقهل مهن ثقهة الطلبهة، ويرجهع السهبب الطالبات ، لكن ثقة للطالب

كما أن الطلبهة تعلمهوا فهي المهادة االفتراضهية مثلمها . ناث وليس الفروق البيولوجية بين الطرفينكثر من اإلأ

 . تعلموا في الواقع

يتضه  ممها سهبق اخهتالف نتههائد الدراسهات حهول تهاثير التجهارب االفتراضههية علهى أداء الطلبهة فهي التطبيههق 

ارب االفتراضهية علهى أداء الطلبهة فههي العملهي، وهنها بهرزت أهميهة السههؤال الثهاني حهول استكشهاف دور التجهه

 .تعلم المساق

 تقويم التجارب االفتراضية من وجهة نظر الطلبة: المحور الرابع 2:4
 

، كمهههها تمكههههن الطلبههههة فههههي الوقههههتومههههن وجهههههة نظههههر الطههههالب، فههههإن التجههههارب االفتراضههههية تمتههههاز بالمرونههههة 

،  كمها أحهب بعهض (Sommer & Sommer ,2003) المشهاركة بالنقاشهات اإللكترونيهةن مهن الخجولهو 

الطههالب التجهههارب االفتراضههية الختالفهههها عههن البيئهههات األخهههرى واسههتمتاعهم بالعمهههل والههتعلم بشهههكل مسهههتقل 

(Swan et.al,2015)، لفههم المحاكهاة عهادةوا   يقهافوا   سهرعتهم حسهب التنقهل نيهةإمكاب الطهالب وقهد أشهاد 

 ,Pyatt & Sims ) "بيهات وسهيمز"كمها أشهار  .(Crandall et.al, 2015)وضهوحاً  أكثهر المفهاهيم

وبينهههوا تفضهههيلهم  ب العمليهههة،توجههههات الطهههالب اإليجابيهههة نحهههو التجهههارب االفتراضهههية والتجهههار إلهههى ( 2011

لخبرات االستقصاء في التطبيق العملي واالفتراضي، وتفضيلهم للبيئة االفتراضية لسهولة استخدام األدوات 

 .وجاذبية العرض في البيئة االفتراضية

أكثهر صهعوبة وتمنهع الخصوصهية  وجهة نظر أخرى، يرى الطالب بأن التواصل مهع المعلهم إلكترونيهاً ومن 

(Sommer & Sommer ,2003) ،والتعامهل مجموعهات فهي العمهل مهن يمكهنهم التقليهدي المختبهر كمها 
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أن  (Toth et.al, 2009)" وآخرون توث"دراسة وأشارت . (Crandall et.al, 2015)المعلم مع مباشرة

 فيوجههد حسههب خبههرة الطههالب، البيئههة االفتراضههية والبيئههة العمليههةهنههاك بعههض الصههعوبات فههي االنتقههال بههين 

 اً بعض األخطهاء التهي قهد تحهدث فهي التطبيهق العملهي وال تظههر فهي التجهارب االفتراضهية وههذا يعمهل إرباكه

ب ببرمجههة لطههالدى لهه تعلمتسهههيل الههبحاولههة مصههممي التجههارب االفتراضههية عنههد الطههالب، باإلضههافة إلههى م

لكهههن ال يمكهههن الهههتحكم فيهههها كمههها فهههي التطبيهههق العملهههي، ههههذه االختالفهههات تصهههنع  للتجربهههة النهههاتد النههههائي

 .تعارضات معرفية لديهم

موضهوع  فهيية والبيئهة العمليهة تراضهبهدمد البيئهة االف (Toth et.al, 2009)" وآخهرون تهوث"  وعنهدما قهام

العمههل االفتراضههي متبوعههًا بههالتطبيق العملههي فههي فضههل الطههالب  .DNAالفصههل الكهربههائي للمههادة الوراثيههة 

ثهههم التجهههارب ومهههن  البهههدء بهههالتطبيق العملهههي أواًل  أن فهههي حهههين ،الهههذي سهههاعدهم علهههى التطبيهههق المختبهههرات

 .لم المهارات التطبيقيةعاألخطاء التي تساهم في تفسير النتائد وتاالفتراضية يساعد في التعرف على 

 ملخص ال 2:5
 

 ,Li et.al) كهأداة تعليميهة توضه  المفهاهيم وتعززهها فتراضهيةيتض  من الدراسات السهابقة أن التجهارب اال

 ,Maldarelli et.al) ، كمهها اسههتخدمت كههأداة تدريبيههة للطلبههة تعمههل علههى توحيههد المعرفههة لههديهم(2011

 & Sommer)فههرص للمناقشههة مههع المعلههم ومههع الههزمالء أداة للتواصههل مههن خههالل تههوفير و ، (2009

Sommer ,2003 .) ًتنههوع فههي طههرق توظيههف التجههارب االفتراضههية فههي تعلههيم العلههوم،  كمهها يتضهه  أيضهها

 ;Maldarelli et.al, 2009)التجههارب االفتراضههية مههع أدلههة ارشههادية كبههديل عههن التجههارب العمليههة 

Rajendran et.al, 2010) ،داعمهة إثرائيهة لكترونيهة إتجهارب كبيئهة وقهد اسهتخدمت ههذه ال(Darrah 

et.al, 2014; Radhamani et.al, 2014 )،  دمجههت هههذه التجههارب مههع العمههل المخبههري كمهها
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(Adegoke, 2013; Toth et.al, 2009; Zacharia et.al, 2008) .  فهي ههذه الدراسهة تهم اختيهار

اإليجههابي علههى نههواتد الههتعلم أثههر والتجههارب العمليههة لمهها تحققههه مههن  طريقههة الههدمد بههين التجههارب االفتراضههية

 .متها لطبيعة السياق التعليمي في جامعة بيرزيتولمالء

أن اسهتخدام إلهى الدراسات أثر التجارب االفتراضية علهى التحصهيل، فأشهارت بعهض الدراسهات  كما ركزت 

 ;Pyatt & Sims, 2011; Tatli & Ayas, 2012)تحصهيل الطلبهة االفتراضهية يزيهد مهن التجهارب 

Yang & Heh, 2007) ومههن جهههة اخههرى أشههارت دراسههات أن التجههارب االفتراضههية ال تههؤثر علههى ،

 Crandall et.al, 2015; Darrah et.al, 2014; Klahr et.al, 2007; Zacharia) التحصهيل

et.al, 2008.)  ومن هنا برزت أهمية السؤال األول الستكشاف تهأثير التجهارب االفتراضهية علهى مسهتوى

 .تحصيل الطلبة

وبههرز جههدل آخههر حههول دور التجههارب االفتراضههية علههى أداء الطلبههة فههي التطبيههق العملههي، فظهههرت دراسههات 

 Maldarelli et.al, 2009; Radhamani)تعهزز دور التجهارب االفتراضهية فهي تحسهين أداء الطلبهة 

et.al, 2014; Swan & Donnell, 2009; Yang, Heh, 2007) من جانب آخر ظهرت دراسات ،

 ,Klahr et.al)عههدم وجههود فههروق بههين التجههارب االفتراضههية والتجههارب العمليههة علههى أداء الطلبههة تبههين 

2007; Sommer & Sommer ,2003)هميهة السهؤال الثهاني حهول استكشهاف أثهر ، ومهن هنها بهرزت أ

 .لتجارب االفتراضية على أداء الطلبةا

في  اً وبالتمعن بتوجهات الطلبة ورأيهم حول استخدام التجارب االفتراضية في تعلمهم، نجد أن هناك اختالف

، لههذا ال بههد مههن الحههرص مصههممة بهههدف تحسههين مخرجههات الههتعلم رأيهههم، وبمهها أن هههذه التجههاربتوجهههاتهم و 

 .االفتراضية في التعلم وتقويمهم لهاعلى رأي الطلبة حول استخدام التجارب 
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ر التجههارب االفتراضههية يأثتههاستكشههاف كمهها أن أرلههب الدراسههات اعتمههدت المههنهد الكمههي شههبه التجريبههي فههي 

تههأثير التجههارب االفتراضههية  تههم اعتمههاد هههذا المههنهد لإلجابههة عههن السههؤال األول حههول،  لههذا علههى التحصههيل

بالتوجههه نحههو ( Toth et.al, 2009) تههوث وآخههرون، فقههد أوصههت دراسههة لطلبههةاتحصههيل علههى مسههتوى 

األدوات الكيفيههة كههون التجههارب االفتراضههية تههرتبط بالعمليههات أكثههر مههن النههواتد،  ومههن هنهها جههاءت أهميهههة 

وأداء الطلبهة  لفهم التفاعل الحاصهل فهي داخهل المختبهرباستخدام أداة المالحظة  السؤال الثانياإلجابة عن 

لم للتجربة،  واستخدام المقابالت شهبه المنظمهة لإلجابهة عهن السهؤال الثالهث للتعهرف علهى تقهويم الطلبهة للهتع

 .باستخدام التجارب االفتراضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



     
 

 

 الفصل الثالث
  الدراسة وتصميم البحث منهجية
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 مقدمة 3:1
 

ههذه  تههدف، فر بيئهة تعلميهة فهي تعلهيم الفيزيهاءاألدوات التكنولوجية التي تهو  ىحدتعد التجارب االفتراضية إ

، والبحهث فهي تأثيرهها العامهة األولفيزيهاء الالدراسة إلى استكشاف أثرهها علهى تحصهيل طلبهة مسهاق مختبهر 

استخدام هذه التجارب في تعلم المساق من وجهة نظر تقويم التجربة عمليًا ، و  على أداء الطلبة أثناء تنفيذ

 .الطلبة

ومصههههادر  ،ت الدراسههههةأدواعههههرض وعينتههههها، و  هههههامجتمعو  ،عههههرض منهجيههههة الدراسههههةفههههي هههههذا الفصههههل تههههم 

جراءات الدراسة ،صدق األدوات وثباتهاالحصول عليها، و   .واستراتيجيات تحليل البيانات ،وا 

 منهجية الدراسة 3:2
 

بأسههلوب  تصههميم شههبه التجريبههي اسههتخدم حيههث، الدراسههة هههذه فههي الكيفههيالمههنهد و  الكمههي المههنهد تههم اتبههاع

 اختيهاروذلك ب  ،الطلبة تحصيلمستوى  على االفتراضية التجارب تأثير عن لكشفالمجموعات المتكافئة ل

التجهارب أواًل ثهم التجهارب االفتراضهية لمجموعهة التجريبيهة حيهث درسهت ا ضابطة، وأخرى تجريبية مجموعة

المعتمههد فههي مسههاق مختبههر الفيزيههاء العامههة التقليههدي ة باألسههلوب المجموعههة الضههابطدرسههت  العمليههة، بينمهها

 تأثير ستكشافتم استخدام المنهد الكيفي ال ، كما(الشرح النظري الوجاهي ومن ثم التطبيق العملي)األول 

التجههههارب السههههتخدام  وتقههههويم الطلبههههة عمليههههاً  التجههههارب تنفيههههذ عنههههد الطلبههههة أداء علههههى االفتراضههههية التجههههارب

 .االفتراضية في التعلم
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 مجتمع الدراسة وعينتها 3:3
 

 ههذا طلبهة تمثهلف بيرزيهت، جامعهة فهي األول العامهة الفيزيهاءمختبهر  مسهاق طلبهة مهن الدراسهة مجتمع نتكو  

 اً طالبههه( (272مهههن المجتمهههع تهههألف  الهندسهههة،و  العلهههوم تهههيبكلي الملتحقهههين األولهههى السهههنة طلبهههة مهههن المسهههاق

طلبهة عمهل العشهرة شهعبة،  يموزعين على اثنت، (2016/2015)وطالبة للفصل الثاني من العام الدراسي 

فهههي كهههل قسهههم ثهههالث وجهههد علهههى ثالثهههة أقسهههام فهههي ررفهههة المختبهههر،  بشهههكل ثنهههائي لتنفيهههذ التجربهههة فقهههد توزعهههوا

 :مجموعات تقريبًا كما يبين المخطط اآلتي

 

 (3.1)الشكل رقم 

 الطلبة في المختبرتوزيع 



41 

 
   

 45 علههى  شههملتشههعبتين  مههنالمجموعههة الضههابطة  تتكونههحيههث  ،اركين بالطريقههة المتيسههرةالمشهه اختههرت

 45 على شملتشعبتين  فضمت المجموعة التجريبية أما ،المعتمدالتقليدي درسوا باألسلوب  وطالبة اً طالب

 ليهةفاع الستكشهافللتجهارب  العملهي التطبيهق ومهن ثهم االفتراضهية التجهاربدرسهوا باسهتخدام  وطالبة اً طالب 

وسط جانس المجموعتين بالرجوع إلى المن ت ، وقد تأكدتوأدائهم تحصيل الطلبة على االفتراضية التجارب

 .الحسابي لالمتحان النصفي للمساق لكل شعبة مختارة

 ( (3.1الجدول رقم

 وصف العينة وتوزيعها على الشعب  

 المجموعة نوع  عدد الطلبة  رقم الشعبة

 تجريبية (طالبة 18طالب ،  4)22   1شعبة رقم 

 تجريبية (طالبات 10، اً طالب 13)23 2شعبة رقم 

 ضابطة (طالبة 15طالب،  9)   24 3شعبة رقم 

 ضابطة (طالبة 17طالب،  4) 21 4شعبة رقم 

 45: عدد المجموعة التجريبية   المجموع

 45: عدد المجموعة الضابطة

 

فهي التجهارب للحصهول علهى أسهماء المشهاركين الفهاعلين " Moodle"دلو مهو إحصائيات الرجوع إلى قمت ب 

 التجهههاربدرسهههوا باسهههتخدام  الهههذينالمجموعهههة التجريبيهههة  طلبهههة مهههن عشهههر اثنهههي اختهههرتاالفنراضهههية، حيهههث 

فهههي  االفتراضههية التجهههارب اسههتخداملمقههابلتهم مهههن أجههل تقهههويم  العملهههي التطبيقومهههن ثههم قهههاموا بهه االفتراضههية

 .تعلمهم
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 أدوات الدراسة 3:4
 

االختبهار والمالحظهة التجارب االفتراضية و داة في أ تتمثلو  ،صممت أدوات الدراسة لتخدم أهداف الدراسة 

 :لهذه األدوات والمقابالت الفردية للطلبة، وفيما يأتي وصف مفصالً 

 التجارب االفتراضية: أوال  

 شهملت التجربهة االفتراضهية بحيهث قمت بتصهميم تتنوع التجارب االفتراضية في تصميمها، في هذه الدراسة 

 :كل تجربة على 

 : لتجربة، مثالفيديو يوض  المفاهيم والمباد  والقوانين الفيزيائية المتعلقة با -

YWATc-https://www.youtube.com/watch?v=d5Zvf  

 : داخل المختبر، مثال فيديو يوض  تنفيذ التجربة عملياً  -

https://www.youtube.com/watch?v=Q8IhCa9e70M  

 : ة، مثالالعمليات الحسابيب فيديو يوض  كيفية القيام -

       https://www.youtube.com/watch?v=avDVu0m7TyY 

 : ، مثال"Simulation"محاكاة التجربة العملية بشكل إلكتروني -

amed.eb2a.com/categories.html#parentVerticalTab3http://sanah  

 : ية الراجعة لكل سؤال حول التجربة، مثالأسئلة متنوعة مع توفير التغذ -

      http://sanahamed.eb2a.com/categories.html#parentVerticalTab5  

https://www.youtube.com/watch?v=d5Zvf-YWATc
https://www.youtube.com/watch?v=Q8IhCa9e70M
https://www.youtube.com/watch?v=avDVu0m7TyY
http://sanahamed.eb2a.com/categories.html#parentVerticalTab3
http://sanahamed.eb2a.com/categories.html#parentVerticalTab5
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طههههرح و ، "Moodle" مهههوودليمكهههن للطلبهههة الوصهههول إلههههى ههههذه التجهههارب مهههن خههههالل المنصهههة اإللكترونيهههة 

التهي يشهرف عليهها مهدرس تساؤالتهم واستفساراتهم حول كل تجربة من خالل حلقات النقاش رير المتزامنهة 

 حاسهوب المختلفهة والهواتهف الذكيهةللطلبة الوصول إلى هذه المنصة باسهتخدام أجههزة الالمساق، كما يمكن 

 .أيضاً 

 :اآلتية األول وذلك وفقا لألسباب العامة الفيزياءمختبر  من مساق ثالث تجارب اخترت

يواجه الطلبة (: Measuring of g at BZU)قياس تسارع الجاذبية األرضية في بيرزيت  -

 .الزمن الدوريمشاكل في قياس 

يواجه (: Half-Life of a Draining Water Column)نصف العمر لعمود الماء  -

 .يير السحاحةالطلبة مشكلة في تع

 بداية في القراءات يواجه الطلبة مشكلة في أخذ: (RC circuit) دائرة المقاومة والمواسع  -

 عملية في مراأل وكذلك البداية في سريعة تكون الشحن عملية ألن المواسع شحن عملية

 .المواسع تفري 

 باالعتمههههههاد علههههههى مبههههههاد  التعلههههههيم باسههههههتخدام الوسههههههائط المتعههههههددةالتجههههههارب االفتراضههههههية  يمصههههههمقمههههههت بت

(Mayer,2009; 2005) دي وفق نموذج التصميم التعليمي أ(ADDIE )وفق الخطوات اآلتية: 

 هذا المساقجهها الطلبة في تدريس المساق والصعوبات التي يوا على استراتيجية تعر فت: التحليل .1

مهههن  البنيههة التحتيهههة المتههوفرة وكههذلكق ومسههاعدي التهههدريس، مههن خههالل الحهههوار مههع مدرسههي المسههها

 .خالل الحوار مع مشرف المختبر

التكنولوجيهها التههي اسههتخدمت و  ،وفههق مخرجههات التحليههل التجههارب التههي صههممتها حههددت: التصههميم .2

، د إلهههى البنيهههة التحتيهههة المتهههوفرة لهههدى الطلبهههة ووفهههق خبرتهههي فهههي تطهههوير الهههتعلم اإللكترونهههيباالسهههتنا
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خطة عمل إلنجاز ههذه التجهارب واألطهراف التهي سهيتم التعهاون معهها مثهل كليهة اإلعهالم  تووضع

 . ودائرة الفيزياء

ات التعليميهة على المادة التعليمية التي تدرس في المسهاق فهي إعهداد السهيناريوه اعتمدت: التطوير .1

(Storyboard) كيفيههههة تفاعههههل الطلبههههة مههههع، وكههههذلك سههههيناريو تعليمههههي لكههههل فيههههديو أعههههددت، فقههههد 

 :، ومن ثم قمت بالتجارب

 ، بحيهث" Adobe Flash CS5" لتجهارب االفتراضهية باسهتخدام برنهامد تصهميم المحاكهاة ل -

العمليههات الحسههابية وعمههل  والمتغيههرات بههاألدوات والههتحكم التجربههة مههع بالتفاعههل للطالههب يسههم 

 .للبيانات التي جمعها

هههذه الفيههديوهات  إنتههاج الفيههديوهات بالتعههاون مههع كليههة االعههالم ودائههرة الفيزيههاء، حيههث توضهه  -

 .نظرية التجربة وخطواتها وكيفية إجراء العمليات الحسابية خطوة بخطوة

 .هداف التجربةاألسئلة التي ترتبط بشكل مباشر بأتطوير  -

، والتهي تجمهع كهل ( ( Macromedia Dreamweaver 8باسهتخدام  تطوير صفحة الويب -

 .اسوب والهواتف الذكيةالتجارب بعناصرها المختلفة، حيث يمكن فتحها باستخدام الح

  .اإلنترنت عبر الطالب إليها ليصل إلكترونية التجارب على منصةرفع  -

التفاعل معها، والتأكد من إمكانية إلى التجارب وكيفية تم تعريف الطالب بكيفية الوصول : التنفيذ .4

 ."Moodle"دل و دخول الطلبة إلى مو 

فههي كههل مرحلههة خبههراء فههي مسههاق مختبههر الفيزيههاء  تههم تحكههيم التجههارب االفتراضههية مههن قبههل: التقههويم .5

والتصهههف   االسهههتخدامتربهههويين وفنيهههين وتعهههديل المالحظهههات، كمههها تهههم فحهههص سههههولة وكهههذلك علهههى 

المسهههاق فهههي للموقهههع وفهمههههم للتجهههارب مهههن قبهههل طلبهههة قهههاموا بأخهههد المسهههاق سهههابقًا وطلبهههة مسهههجلين 

 .لفصل الحاليل
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 االختبار: ثانيا  

قمت بتصميم فقد  تراضية على مستوى تحصيل الطلبة،التجارب االف أثرللكشف عن  اخترت أداة االختبار

علهى  نظهرًا لعهدم اهتمهام الطلبهة بأدائهه، لهذا تهم االعتمهادنتائجه  دابعتم استأنه ، إال وتقديمه للطلبةاالختبار 

مهن ،  يتكهون ههذا االختبهار بط بالتجارب التي اهتمت بهها الدراسهةالذي ترتاالختبار النظري النهائي فقرات 

، ركهزت ههذه الفقهرات علهى فحهص (1)ملحهقكمها مبهين فهي  األههداف العامهة للتجهاربب تهرتبطفقهرات  خمس

أكثر من تركيزها على ماهية المفهاهيم  الطلبة من إيجاد المتغيرات من خالل تطبيق المعادالتمدى تمكن 

 (.2)واستيعابهم لها كما ورد في ملحق الفيزيائية 

  المالحظة: ثالثا   

 الطالب أداء ومالحظةلمجموعة الضابطة، ية ولللمجموعة التجريب العملي المختبر لقاءات بحضور قمت 

 المختبهرات فهي الطلبهة أداء على االفتراضية المختبرات تأثير عن للكشف وذلك عمليًا، التجارب تنفيذ أثناء

ومههن ثههم  االفتراضههية التجههارب مههع تفههاعلوا الههذين الطههالب أداء لمالحظههة األداة هههذه اختههرت وقههد. العمليههة

 ياور المالحا    مدف ،ملياستمعوا لشرح المعلم ومن ثم قاموا بالتطبيق الع الذين الطلبة وأداءطبقوا عمليًا 

ماهاام  يشااك   دتااام أااء المشاا رك   ماا  ياااا وا لمالح ااة" Balanced Participation"الم ااوا   

وبههالرجوع إلههى الدراسههات السههابقة واالسههتعانة بمسههاعدي التههدريس فههي  ، البيانههات مههن جمههعما ااا  م مكاا  

أداء مالحظهههة األمهههور المتعلقهههة ب  حهههددتالتعهههرف علهههى المؤشهههرات التهههي تهههدلهم علهههى مسهههتوى أداء الطلبهههة، 

 :اآلتيالطلبة ك

 .تجمعات الطلبة وحوارهم -

سئلة ترتبط رة تم سؤال مساعد التدريس، هل األكم م)ونوعهاالتدريس  بمساعد االستعانةمدى  -

 (بالمفاهيم األساسية، أم في خطوات تنفيذ التجربة؟
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 .مدى االستعانة بالزمالء اآلخرين -

 .األدوات وتركيبهاتعرف  على الطلبة قدرة  -

 .قدرة الطلبة على جمع البيانات -

 .التنفيذ ثناءأ الفيديوهات تشغيل تم هل -

 .سرعة التنفيذ -

 ...(حركة العينين، مالم  الوجه،) لغة الجسد -

 شبه المنظمة  المقابلة: رابعا  

 تجربهة، كهل تطبيهق مهن االنتههاء بعهد تعلمههم فهي االفتراضهية التجربهة اسهتخدموا الهذين الطلبة بمقابلة قمت 

الختيههار الطلبههة الفههاعلين والمشههاركين فههي التجههارب " Moodle"دلو مههو موقههع حيههث رجعههت إلههى إحصههائيات 

مههن خههالل األسههئلة  الطلبههة نظههر وجهههة مههن االفتراضههية التجههارب ليههةعاف علههى للتعههرف وذلههكاالفتراضههية،  

 :كزت المقابلة على المحاور اآلتيةر ، (1)الواردة في ملحق رقم 

  .التعلم الفيزياء العامة األول على في مساق مختبر للتجارب االفتراضية التجارب تصميم أثر -

 .ساق مختبر الفيزياء العامة األولمتعلم  في االفتراضية التجارباستخدام  وسلبيات إيجابيات -

 .واستخدامها في التعلم االفتراضية التجارب تصميم لتحسين مقترحات  -

، (Savin-Baden & Major, 2013)"سههيفن بههادن وميجههر" بههالرجوع إلههىفقههد طههورت هيكليههة المقابلههة 

 .المقابالت باستخدام مسجل الصوت وسجلت، للطلبةأهمية وأهداف المقابلة  توشرح
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 "MOODLE"دل و نظام إدارة التعلم مو  :خامسا  

وتفاعلوا مع التجارب االفتراضية، وعدد المرات  قدم هذا الموقع تقارير حول الطلبة الذين دخلوا إلى الموقع

هههذه اإلحصههائيات للتعههرف علههى  تماسههتخدقههت الههذي دخلههوا فيههه إلههى المسههاق، ، وكههذلك الو التههي دخلههوا فيههها

 .الطلبة الذين تفاعلوا مع التجارب االفتراضية الختيارهم أثناء المقابلة ومدى تفاعلهم مع هذه التجارب

 مصادر أدوات الدراسة3:5 
اد ية باالعتمههلههى األدب التربههوي فههي كيفيههة تصههميم التجههارب االفتراضههتههم الرجههوع إ :األدب التربههوي .1

ة فهي المقابلهة وبعهض المؤشهرات ، وكذلك التركيهز علهى بعهض األسهئل(ADDIE)دي على نموذج أ

 .في المالحظة

مثهل كتابهة علهى الخبهرة فهي مجهال التصهميم التعليمهي للمحتهوى اإللكترونهي اعتمهدت  :خبرة الباحث .2

، كمها قمهت باالسهتفادة مهن خبرتهي والتصهميم التعليمهي للتجهارب االفتراضهية السيناريوهات التعليمية

 .في التكنولوجيا في إنتاج الفيديوهات وتطوير المحاكاة وتصميم الصفحة اإللكترونية

بهة بمدرسهي المسهاق فهي تصهوير فيهديوهات الخطهوات العمليهة للتجر استعنت  :خبرة مدرسي المساق .3

ء عليهها فهي أثنها بهم في تحديد الجوانب التي ركز استعنتلضمان دقة الخطوات عند التنفيذ، كما 

 .جمع البيانات في أداة المالحظة

 إجراءات الدراسة 3:6
دب التربوي والدراسات السابقة لمراجعة النتائد حول التجارب االفتراضية في تعليم الرجوع إلى األ .1

 .تعلم الطالبمخرجات العلوم وتأثيرها على 

 .على إجراء الدراسة دائرة الفيزياء في جامعة بيرزيتالحصول على موافقة من  .2
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من قبل  خبراء في تخصص الفيزياء والتربية، والتأكد من صدقها وثباتها أدوات الدراسة  صميمت .1

 .والعمل على تعديل األدوات وفق المالحظات

 .فقة من المشاركين، وأخذ المواالدراسةكين بما يتناسب مع أهداف اختيار المشار  .4

 .تنفيذ التجارب وجمع البيانات من المشاركين .5

 .تحليل البيانات  .6

 .صيارة النتائد وتفسيرها  .7

 أدوات الدراسةصدق وثبات  3:7
 

ل لتحكيمههها والتعههديوالتربيههة الفيزيههاء خبههراء فههي علههى  هاعرضههقمههت ب تجههارب االفتراضههيةللتأكههد مههن صههدق ال

الطلهههب مهههن مجموعهههة مهههن الطهههالب الهههذين درسهههوا المسهههاق سهههابقًا وطلبهههة ، كمههها تهههم مالحظهههاتهمعليهههها وفهههق 

مسهجلين للمسههاق تصههف  الموقهع والتفاعههل مههع التجهارب االفتراضههية للحكههم علهى وضههوح التعليمههات وسهههولة 

 .التصف  والتفاعل

مهن قبهل خبهراء والمالحظهة أسهئلة المقابلهة  بتحكهيم أما للتأكد من موثوقية المقابالت والمالحظهة، فقهد قمهت 

واالسهههتعانة بههه خرين  مسهههجل صهههوتيباسهههتخدام المقهههابالت  أجريهههتكمههها . ين فهههي التربيهههة والفيزيهههاءصهههمختص

عادة صيارتها إلظهار مصداقية النتهائد و مالحظة أداء الطلبة، ل قنهاع االقتباس من إجابات المشاركين وا  وا 

، ثهم قمهت بإيجهاد ل البيانهاتيهحلفهي تباحث آخر ب استعنتولتحقيق ثبات التحليل  ،القار  باألدلة والبراهين

 :اآلتية( Holsti, 1969)ستي لة هو باستخدام معادلمعامل الثبات 

عدد + عدد أنماط المحلل األول ) /(عدد األنماط المتفق عليها بين المحللين* (2= معامل الثبات  

  (أنماط المحلل الثاني
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أما قيمة للثبات بين المحللين، وهي قيمة جيدة  0.93وقد بل  معامل الثبات لتحليل بيانات المقابلة 

 .وهي أيضًا قيمة جيدة للثبات بين المحللين  0.92بلغتمعامل الثبات لتحليل بيانات المالحظة فقد 

كههد مههن ثبهههات للتأ، و العامههة فقههرات االختبههار مههع أهههداف التجههارب تمثههل فههي ارتبههاطأمهها صههدق االختبههار ف 

وحسههاب معامههل  بعههد ثالثههة أسههابيع (test-retest) إعههادة االختبههار-طريقههة االختبههار اسههتخدمتاالختبههار 

 .وهذه نتيجة مقبولة في البحوث التربوية 0.75ارتباط بيرسون وبل  

 تحليل البياناتاستراتيجيات  3:8
 :البيانات الكمية

 بتحليهل قمهت، تحصهيل الطلبهةلإلجابة عن السؤال األول حول استكشهاف تهأثير التجهارب االفتراضهية علهى 

باسههتخدام مقههاييس النزعههة المركزيههة والتشههتت، وكههذلك تصههاميم  االختبههار خههالل مههن جمعههت التههي البيانههات

  .( (Independent Samples t-test ت لعينتين مستقلتيناختبار التباين وهو 

  :البيانات الكيفية

 البيانهات بتحليهل قمهت ،حول استكشهاف التجهارب االفتراضهية علهى أداء الطلبهةلإلجابة عن السؤال الثاني  

 Thematic)الموضهههههههوعي التحليههههههل طريقههههههة باسههههههتخدام والمقابلههههههة المالحظههههههة خههههههالل مههههههن جمعههههههت التههههههي

Analysis)،  اآلتية الخطوات باتباع الطريقة هذه استخدامو:  

 .فئات لىإ وتصنيفها( codes)الرموز تحديد طريق عن ترميزو  جداول في البيانات تفري  .1

 .فئة لكل العناوين تحديد .2

 .ومناقشته منفصل بند في منها كل ووصف األنماط استخالص .1

 (.4)ويمكن توضي  هذه  الخطوات من خالل مثال على تحليل أحد المقابالت الواردة في ملحق  



49 

 
   

 االعتبارات األخالقية 3:9
 

جامعهههههة )االعتبهههههارات اآلتيهههههة عنهههههد تنفيهههههذ الدراسهههههة وفهههههق المبهههههاد  التوجيهيهههههة ألخالقيهههههات البحهههههث  تقهههههطب 

 (: 2012بيرزيت،

 عدم إلحاق األذى بالمشاركين أثناء تطبيق الدراسة. 

  ،إعطاء الطالب الحرية في التعبيهر فقد تم حفظ كرامة المشاركين في المقابلة وعدم االستهزاء بهم

الخاصهههة وآرائههههم فهههي اسهههتخدام التجهههارب االفتراضهههية دون التهههأثير علهههيهم والضهههغط عهههن تجهههربتهم 

 .إلعطاء بيانات لصال  الباحث

 اطهالع المشهاركين علهى  ، حيهث تهمدم نشهر أي معلومهة إال بمهوافقتهمضمان السرية للمشهاركين وعه

 .مقابالتخذ موافقتهم في استخدام مسجل الصوت للواالمقابالت، البيانات التي تم جمعها في 

 سههؤال الطههالب حههول رربههتهم فههي  تههم ، فقههدطههالب فههي رفههض المشههاركة فههي الدراسههةاحتههرام حههق ال

 .المشاركة في الدراسة، ولن يتم الضغط عليهم إذا رفضوا المشاركة

 الملخص 3:10
 

حيث تم وصف مجتمع في المنهد الكمي والكيفي، تمثلت تناول هذا الفصل منهجية الدراسة والتي 

الدراسة وعينتها، كما تم بيان أدوات الدراسة وكيفية التحقق من صدقها وثباتها، باإلضافة إلى تحديد 

عرض النتائد ألسئلة تم في الفصل اآلتي  .إجراءات الدراسة واستراتيجيات تحليل البيانات الكمية والكيفية 

         .الدراسة الكمية والكيفية بشكل تفصيلي



     
 

 

 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 مقدمة 4:1
 

علم المهدمد علهى تحصهيل هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف أثر استخدام التجهارب االفتراضهية فهي بيئهة الهت

التطبيههق العملههي كههذلك إلههى استكشههاف أثرههها علههى أدائهههم فههي و ، األول ختبههر الفيزيههاء العامههةطلبههة مسههاق م

ولتحقيهق ذلهك، صهممت التجهارب االفتراضهية . التجارب االفتراضية مهن وجههة نظهر الطلبهة وتقويم استخدام

المجموعههة  ومحاكههاة وتههدريبات تفاعليههة، فدرسههت فيههديوهات توضههيحية شههملتالتههي علههى صههفحة إلكترونيههة 

الضهههابطة المجموعهههة عمليهههًا، بينمههها درسهههت  طبقهههوا التجهههاربومهههن ثهههم  والً التجهههارب االفتراضهههية أالتجريبيهههة 

. الوجهاهي ومهن ثهم التطبيهق العملهيوههي بهأن يقهوم المعلهم بالشهرح والتوضهيحي  المعتمدالتقليدي باألسلوب 

 ت، وخضههههعربههههة للمجموعههههة الضههههابطة والتجريبيههههةالطلبههههة فههههي كههههل تجمجموعههههة مههههن مالحظههههة أداء تمههههت 

مههن طلبههة المجموعههة  ومقابلههة مجموعههة، حههول مفههاهيم التجههارب الههثالث تبههار تحصههيلين إلههى اخاالمجموعتهه

 :في هذا الفصل اإلجابة عن السؤال الرئيسيتم ي وبناء على تحليل النتائدالتجريبية، 

 جامعة في األول العامة الفيزياء مختبر مساق طلبة تعلم في االفتراضية التجارب استخدام فاعلية ما  •

 بيرزيت في بيئة التعلم المدمد؟

 :اآلتية الفرعية األسئلة التساؤل هذا من ويتفرع

 ؟ الطلبة تحصيل على االفتراضية التجارب استخدام أثر ما .1

 ك ف أثر ا  خاام ال   رب االف راض ة على أااء الطلية اثت ء  تف ذ ال   رب عمل  ً؟ .2

   خاام ال   رب االف راض ة ف   الم الم  ؟؟الالطلية    و مم   .3
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 أثر التجارب االفتراضية على تحصيل الطلبة 4:2 
 

لإلجابهة علهى السهؤال الفرعهي األول  قمت بتطبيق اختبار تحصيلي علهى المجمهوعتين الضهابطة والتجريبيهة
؟ الطلبة تحصيل على االفتراضية التجارب استخدام أثر ما:وهو

يوجد فهرق ذو داللهة إحصهائية عنهد مسهتوى داللهة : اآلتيةرير المتجهة وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية 

(α≥  0.05 ) بههين متوسههطي التحصههيل للطلبههة الههذين درسههوا باسههتخدام التجههارب االفتراضههية مههع التجههارب

 .(المجموعههة الضههابطة) المعتمههدالتقليههدي درسههوا باألسههلوب ، والطلبههة الههذين (المجموعههة التجريبيههة)العمليههة 

 (Independent samples t-test) لعينتين مستقلتين( ت)ومن أجل فحص الفرضية تم تطبيق اختبار

علمههًا بههأن العالمههة الكليههة  (4.1)، وكانههت النتههائد كمهها فههي الجههدول رقههم (α≥  0.05)عنههد مسههتوى داللههة 

ويتضه  مهن ههذا الجهدول أنهه ال يوجهد فهرق بهين متوسهطي تحصهيل الطلبهة الهذين ، درجات 5هي لالختبار 

، ممهها يعنههي رفههض المعتمههدي التقليههددرسههوا باألسههلوب درسههوا باسههتخدام التجههارب االفتراضههية والطلبههة الههذين 

  .الفرضية السابقة

 (4.1)جدول رقم 

لداللة الفرق بين الوسطين الحسابيين لتحصيل الطلبة في المجموعتين التجريبية ( ت)نتائج اختبار

 والضابطة في االختبار التحصيلي

 العدد  المجموعة

N 

 الوسط الحسابي

M 

 مستوى الداللة االنحراف المعياري

Sig 

 0.17 1.08 3.42 45 الضابطة

  1.33 3.07 45 التجريبية

 .درجات 5، العالمة الكلية هي (5)رقم نتائد التحليل اإلحصائي في ملحق  : مالحظة



53 

 
   

 في التطبيق العملي أثر التجارب االفتراضية على أداء الطلبة 4:3
 

 وقمهههت، التجريبيهههة والمجموعهههة الضهههابطة قمهههت بحضهههور لقهههاءات التطبيهههق العملهههي فهههي المختبهههر للمجموعهههة

 المعتمههدالتقليههدي ة الههذين درسههوا باألسههلوب مالحظههة الطلبههة الههذين اسههتخدموا التجههارب االفتراضههية والطلبههب

 :ارنة بين المجموعتين وفق األنماط اآلتيةتم تصنيف وجه المق، وتدوينها

 يذ التجربة والحصول على البياناتالتمكن من تنف -

لبيانات الالزمة إلجراء العمليات إنهاء التجربة والحصول على ان من المجموعتاتمكنت 

  .قبل إنهاء ذلك وتوقيع مساعد التدريس عليهامن المجموعتين ولم يخرج أي طالب الحسابية، 

 التعرف على األدوات -

أثنهاء  بالتجربهةدوات الالزمهة للقيهام األقام مدرس المساق في المجموعة الضابطة بتعريهف الطلبهة به

أمههها فهههي المجموعهههة التجريبيهههة فاعتمهههد الطلبهههة علهههى الفيهههديو التعريفهههي بخطهههوات التجربهههة   ،الشهههرح

للتعههرف علههى األدوات، وتمكههن الطلبههة فههي المجموعههة التجريبيههة مههن التعههرف علههى أدوات التجربههة 

عنههها، وفههي  بالعمههل دون السههؤال  لوحههدهم وأخههذوا بالبحههث عنههها داخههل المختبههر ألخههذها والمباشههرة

موجهههودة فهههي التهههي تسهههتخدم لقيهههاس قطهههر الكهههرة  (Caliper")الكهههاليبر"أداة أحهههد التجهههارب لهههم تكهههن 

 . الكرةوا عن هذه األداة وطلبوا من مساعد التدريس توفيرها ليتمكنوا من قياس قطر سألف، المختبر

 التنفيذ سرعة -

طالههب ينهههي تنفيههذ ختلههف بههين المجمههوعتين، فكههان أول إن الوقههت المسههتغرق فههي تنفيههذ التجربههة ال ي

، لكهههن الطلبهههة الهههذين درسهههوا التجهههارب االفتراضهههية مهههن كهههال المجمهههوعتين دقيقهههة 22التجربهههة خهههالل 

دقيقههة مههن المختبههر، ممهها مكههنهم مههن  52اختصههروا وقههت شههرح النظريههة والخطههوات أي مهها يعههادل 

 .إنهاء لقاء المختبر سريعاً 
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 التدريساالستعانة بمساعد  -

كان هناك دور كبير لمساعد التدريس في مساعدة الطلبة على أداء التجربة، فقد بهدا دوره واضهحًا 

س فههي مسههاعد التههدري ربههة فههي كههال المجمههوعتين، فكههان تههدخلفههي مسههاعدة الطلبههة علههى إنجههاز التج

رك البنهدول تهة لكوضهعية البنهدول والزاويهة الالزمه أخطهائهمإلهى طلبة بعض ال بتنبيهالتجربة األولى 

يتجهههول بهههين الطلبهههة ويسهههألهم بعهههض مسهههاعد التهههدريس بينمههها فهههي التجربهههة الثانيهههة فكهههان   للتهههأرج ،

، أمها "؟ ولمهاذا؟ م فهي النهايهةهمها أسهرع نهزول المهاء فهي البدايهة أأي"األسئلة التي تثير التفكير مثهل 

نهههوع . الهههدارة الكهربائيهههةتوصهههيل لاالسهههتعانة بهههه كبيهههرة فهههي مسهههاعدة الطلبهههة  تالتجربهههة الثالثهههة فكانههه

لكهههن  المجموعهههة الضهههابطة تهههدريس فهههي المجموعهههة التجريبيهههة ههههي نفسهههها فهههياالسهههتعانة بمسهههاعد ال

 .نسبتها أكبر في المجموعة التجريبية

 ت واألخطاء التي وقع فيها الطلبةالصعوبا -

نهوع نفهس  خطاء التي وقع فيها الطلبة الذين درسوا باسهتخدام التجهارب االفتراضهية ههيإن نوع األ 

، إال أن نسههبة المعتمههدالتقليههدي درسههوا باسههتخدام األسههلوب  األخطههاء التههي وقههع فيههها الطلبههة الههذين

الطلبههة الههذين قههاموا بهههذه األخطههاء أكبههر عنههد الطلبههة الههذين درسههوا باسههتخدام التجههارب االفتراضههية، 

 : وتتمثل هذه األخطاء

   ، ترك البندول الذي يعلق به خيط البندول الحامل شقعدم وضع البندول في : بة األولىالتجر  

  .درجة 15بزاوية 

صعوبة في تعيير السحاحة التي من خاللها يتم ضبط نزول الماء من األنبوب : الثانيةالتجربة 

 .في ثالثة دقائق

 .تركيب الدارة الكهربائية وتوصيل األسالك بشكل صحي : لثالثةالتجربة ا         
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 االنفعاالت -

، فقهد بهدا التههوتر خاصهة فهي التجربهة األولهى المجموعهة التجريبيهةطلبهة تجابات ف فهي اسهبهدا اخهتال

بهأنهم سهينفذوا التجربهة بالمسهؤولية فهي المجموعهة التجريبيهة والشهعور ( 1) لطلبة الشعبة رقهموالقلق 

وحههب  فكانههت الدافعيههة (2)شههى مههع بههدء التنفيههذ، أمهها شههعبة رقههم لوحههدهم لكههن سههرعان مهها بههدا يتال

 . بجد تنفيذ التجربةه معظم الطلبة، وبدأوا بواضحة على وجو العمل 

للقيهام بالتجربهة جيهدًا وقهل التهوتر والقلهق  مسهتعدين (1)الشهعبة رقهم طلبهة  في التجربهة الثانيهة، جهاء

حههول قههدرتهم علههى القيههام بالتجربههة، وبههدؤوا بالعمههل وحههدهم، أمهها المجموعههة الثانيههة بههدأوا بههالتطبيق 

ر شههههدة التههههوتر والقلههههق والرهبههههة كههههان يقههههل فههههي كههههل تجربههههة، لكههههن الشههههعو  .بدافعيههههة تجربههههةالعملههههي لل

 .ما زال موجوداً  بالمسؤولية لحل المشكالت

 "MOODLE" موودلإحصائيات نظام إدارة التعلم 

عطههائهم البريههد اإللكترونههي للتواصههل مههن أجههل حههل ل تقنيههة فههي الههدخول ررههم إواجههه بعههض الطههالب مشههاك

لهى أن عهدد الطلبهة الهذين دخلهوا الموقهع إ مهوودل ت إحصهائياتيبلغوا عنها، ررم ذلك أشهار المشكلة لكن لم 

، وعهدد الطلبهة فهي التجربهة وطالبهة اً طالبه25 ههو( األسهبوع األول)تجربهة األولهى اإللكترونهي للتفاعهل مهع ال

ههههذا الموقهههع أحهههد مهههع العلهههم أن . ًا وطالبهههةطالبههه 23، وفهههي التجربهههة الثالثهههة ههههو ًا وطالبهههةطالبههه 24الثانيهههة 

أحهد يشهاهدون معهًا مهن حسهاب ، حيهث كهان بعهض الطلبهة وليس جميعها المؤشرات التي تدل على تفاعلهم

، كما أن هناك طلبة كانوا يشاهدون التجهارب مهن خهالل الفيهديو علهى جههاز الحاسهوب فهي المختبهر الطلبة

 ."MOODLE" موودلالذي ال يحتسب في إحصائيات 

تبين أن الطلبة يرجعون إلى التجارب حتى بعد  موودلماء من خالل موقع على األس لكن باالطالع

كما أن أعلى . تنفيذها، وأن يوم تنفيذ التجربة واليوم الذي يسبقه هو أعلى نسبة دخول واستعراض الموقع
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أن  بعض الطلبة رجعوا إلى التجارب و مرة،  18مرة ، يليها  31عدد مرات دخول ألحد الطلبة كان 

 .االفتراضية قبل االمتحان النهائي

 

 (4.1)الشكل رقم 

 األنشطة التي يقوم بها طلبة المجموعة التجريبية على الموقع خالل فترة تنفيذ التجارب 

 

 (4.2)الشكل رقم 

 األنشطة التي قام بها طلبة المجموعة التجريبية خالل فترة تنفيذ التجارب وبعدها
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 :كاآلتيمشاهدتها عدد أما الفيديوهات فكان 

 (4.2)جدول رقم 

 الفيديوهات  مشاهداتإحصائيات لعدد 

 التجربة الثالثة التجربة الثانية التجربة االولى نوع الفيديو

 49 48 98 النظرية

 46 51 64 الخطوات

 44 54 51 العمليات الحسابية

 

 استخدام التجارب االفتراضية في تعلمهمتقويم الطلبة لجدوى  4:4
 

اضهية، الذين درسوا باستخدام التجارب االقتر طالبًا وطالبة من المجموعة التجريبية قمت بمقابلة اثني عشر 

، فيزيهاء العامهة األول مهن وجههة نظهرهمالتعلهم مسهاق مختبهر  استخدام التجارب االفتراضية فيوذلك لتقويم 

فهي وانب مختلفهة،  فقمهت بتصهنيفها تراضية في التعلم من ججمعوا على فاعلية استخدام التجارب االفوقد أ

 :محاور كاآلتي

الفهم واستيعاب التجربة بالتفصيل قبل القدوم إلى المختبر وأثناء التنفيذ والقدرة  تساعد على -

 .على إنجاز التقرير بشكل كامل

ن علهى البهدء ير والقهدوم إلهى المختبهر وههم قهادرو ساعدت التجارب االفتراضية على الطلبهة التحضه

فيديو الذي يبين الخطوات العمليهة بأنهه يوضه  لههم األدوات ومها الالتجربة، وقد أشاد الطالب بفي 

 كتيهبسيقومون به في المختبر وكيفيهة جمهع البيانهات، األمهر الهذي سههل علهيهم فههم مها كتهب فهي 



58 

 
   

 بطبالضه أفههم كيهف نينالفيهديوهات يسهاعدو  كهانوا " :الطالبهات إحهدى تذكر ، ف"manual"المساق 

كمههها أن مهههدة  ".علينههها سههههل كثيهههر شهههيا كهههل فهمهههت الكتهههاب مهههن قهههرأت ولمههها أطبهههق وكيهههف التجربهههة

 . الفيديوهات القصيرة تساعد على الفهم وتشجع على حضور الفيديوهات دون ملل

التجههارب االفتراضههية فههي إنجههاز التقريههر، فوضهه  فيههديو العمليههات الحسههابية للطلبههة  تكمهها سههاهم 

، فهههذكر أحهههد كيفيهههة الرسهههم واسهههتخدام برنهههامد االكسهههل وتطبيهههق المعهههادالت إليجهههاد القهههيم المطلوبهههة

أن الهههربط الموجهههود فهههي  ا، كمههه"التقريهههر عمهههل عنهههد احتاجهههها لمههها للفيهههديوهات أرجهههع كنهههت " :الطلبهههة

 علههى الفهههم، ن كيفيههة جمههع البيانههات وكيفيههة تههدوينها فههي التقريههر سههاعدت كثيههراً بههي  ي الههذالفيههديوهات 

 أتهرجم ألقعهد كتيهب المسهاق مهن وأسههل التقريهر ألعمل للفيديوهات يركت برجع ": فذكر أحد الطلبة

فيههديو  وررههم وضههوح، "أكثههر يفيههد التطبيههق وفههي أكبههر بشههكل ومههنظم أفضههل بشههكل وملخههص وأفهههم،

مههن أهمههها أنههه يحتههاج إلههى مزيههد مههن التفاصههيل لفهههم لههه انتقههادات تههم توجيههه  إال أنهههالنظريههة فهههو 

بعهههض القهههوانين، كمهههها يوصهههي أحههههد الطلبهههة بالعمههههل علهههى إعهههادة إنتاجههههه بحيهههث يزيههههد مهههن المتعههههة 

 .والتشويق

 اختصار الوقت المخصص للمختبر  -

فمهدرس المسهاق يحتهاج أجمع الطلبة أن استخدام التجارب االفتراضية يختصر من وقت المختبهر، 

ورهم للفيهديوهات يختصهر ههذا لتوضي  المفاهيم النظريهة والعمليهة للتجربهة، وحضه إلى ساعة تقريباً 

والتهههي يعقهههد فيهههها المختبهههر مهههن السهههاعة الثانيهههة حتهههى  (2)الوقهههت، فعبهههر أحهههد الطهههالب مهههن شهههعبة 

يهم اسهههتيعاب الخامسهههة بهههأنهم يكونهههوا متعبهههين فهههي ذلهههك الوقهههت وقليلهههي التركيهههز، ممههها يصهههعب علههه

مهن  إنجهاز التجربهة بسهرعة خوفهاً  المسهاق، كمها أنههم يحهاولونوالتركيز على كل مها يشهرحه مهدرس 

 تجربتنهها احنها ": فهي ههذا السهياقيهذكر أحهد الطلبههة بهه،  التركيهز علهى فههم مهها يقومهون التهأخير دون
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 شههيء أي بنعمههل واحنهها نههروح وبههدنا كمههان والمعلمههة وهلكههان نهيههان الواحههد بكههون 2 السههاعة علههى

 .فاستخدام التجارب االفتراضية يختصر الوقت ويتمكنوا من إنجاز التجربة براحة ،"لنخلص

 إمكانية إعادة الفيديوهات أكثر من مرة وقت الحاجة -

في التعلم، فتمكنوا من الرجهوع إلهى  أجمع الطلبة على أن إمكانية إعادة الفيديوهات ساعدتهم كثيراً 

، أمها فهي لهها أو للتأكد من الفهم الصهحي الفهم ة من الفيديو أكثر من مرة في حال عدم يأي جزيئ

يشههعر الههبعض بههاإلحراج عنههد الطلههب مههن مههدرس المعتمههد فههي تعلههيم المسههاق  التقليههدي األسههلوب 

 مهرة، مهن أكثهر الفيديوهات إعادة يمكن " :المساق بإعادة نقطة ما خالل الشرح، فيقول أحد الطلبة

 تعيهد أن المهس مهن الطلهب مهن خجهل فهي مهرة، مها كمهان تعيد أنها يلبكها أنه في المس من أحسن

، "إحهراج هنهاك وتعيد ترجع أن لها نقول أن المس مع يمكن ال ": ، وتذكر طالبة أخرى" مرة كمان

كمهها تمكنههوا مههن إعههادة الفيههديوهات بعههد المختبههر مههرة أخههرى ليتمكنههوا مههن إجههراء العمليههات الحسههابية 

نجاز  :التقرير دون الحاجة إلى البحث عن المعلم أو مساعد التدريس لسؤاله، فيذكر أحد الطلبهة وا 

 يهروح مها بهدل الحسهابات يشهوف للفيهديو يرجهع الريبهورت يكتهب الواحهد كان لما ممتازة الفيديوهات "

 إلهههى أرجهههع أكهههن ولهههم أخهههرى، مهههرة الخطهههوات يعيهههد أن فهههي وجههههد وقهههت ويهههوفر عليهههها ويهههدور للمهههس

كمهها أشههار أحههد الطلبههة إلههى إمكانيههة الرجههوع إلههى هههذه البيانههات قبههل االمتحههان ".  سههابقة ريبورتههات

حتهههى قبهههل االمتحهههان الكهههل يدشهههع عنهههد المهههس فنرجهههع إلهههى "الرجهههوع إلهههى المعلهههم  ئي بهههداًل مهههنالنهههها

 ". الفيديوهات بدل المس فالفيديوهات مرجع لنا

 المرونة  -

مههن ذكههر الطلبههة بههأن طههرح التجههارب االفتراضههية علههى صههفحة الويههب والتههي يمكههن الوصههول إليههها 

الفيههديوهات فههي أوقههات الفههرام وفههي المكههان مكههنهم مههن مشههاهدة  خههالل أجهههزة الحاسههوب والموبايههل

أرلههب الطلبههة ، " بالبيههت بنرجههع أحيانهها بنشههوفه، رواق علههى " :فقههد ذكههر أحههد الطلبههة الههذي يريدونههه،
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الحاسوب الشخصية في المنزل لمشهاهدتها وآخهرون مهن خهالل مختبهرات الجامعهة استخدموا أجهزة 

 .والبعض من خالل الموبايل

 اقتراحات لتحسين التجارب االفتراضية  -

أن تكههون موجههودة فههي الفيههديو، مثههل كيفيههة الرسههم لحسههاب الطلبههة فضههل هنههاك تفصههيالت صههغيرة ي

يفضههل اسههتخدام اللغههة االنجليزيههة فههي عمههر النصههف لعمههود المههاء، كيفيههة اشههتقاق بعههض القههوانين، 

أعلهههى مهههن  ، فالموسهههيقىالموسهههيقىتخفههيض صهههوت ، لحات العلميهههة ألن ذلهههك يسههههل الفههههمالمصههط

التأكهد مهن دخهول كافهة الطلبهة قبهل موعهد  الكالم في الفيديو مما سبب التشتت في بعض األحيان،

 .للمحاكاة توفير إرشادات أكثر وضوحاً ، التجربة األولى

  وجود مدرس المساق -

، وذلههك ألن وجههوده سههاق إلهى جانههب التجههارب االفتراضهيةمجموعههة تشههجع وجهود مههدرس المظههرت 

 ولهو المعلم عن االستغناء يمكن ال " :، فقد عبر أحد الطلبةجوًا من األمان والراحة النفسية يضفي

 موجههود مههش المعلههم"  :وذكههر أحههدهم، "راحههة بيعطههي وجههوده بههس بسههاعدنا مهها لههو حتههى بسههيط دور

،  وذكهر "نفسهية شهغلة حكتهها مها إضهافية معلومهات المهس عنهد يكهون يمكهن نهاقص، شي انهأبتحس

، "  نفسية حالة معنا ستاذاأل يكون المدارس من هيك على متعودين مش احنا أنه سلبياتها " :آخر

لكهن شهعب أخهرى بيكيفهوا عليهه أكثهر،  ،احنها أسهتاذنا شهاطر بنحهب شهرحه":وأضافت طالبهة أخهرى 

أننا نحب أسلوب المعلهم عنهدما يناقشهنا ويطهرح "  :وأضافت أخرى". ستاذبفضل الفيديوهات مع األ

 ."األسئلة للتفكير وهذا رير موجود في التجارب االفتراضية

مجموعههة الثانيههة فقههد عبههرت عههن أنههه ال مشههكلة بعههدم وجههود مههدرس المسههاق، فقههد ذكههر أحههد الأمهها 

 أشجع ذلك بحب أشياء من دون المس ألنهه مهرات مها بفههم عليهها ولمها أدور بفههم أحسهن" الطلبة 

إنهههه تغييهههر جهههذري "" :، وقهههد ذكهههرت طالبهههة أخهههرى أن ذلهههك يعطهههيهم المسهههؤولية فهههي الهههتعلم بقولهههها"
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في أن يفهم يسأل، هو مسؤول عهن حالهه أنهه %  122الواحد بيعتمد على نفسه  للمتعودين عليه،

رق ألنههه عههدم وجههود المعلههم مههش كتييههر فهها" :، وذكههرت أخههرى أن" فهههم أو مهها فهههم، ويسههأل وينههاقش

 ".سئلة الي راح أسالها لألستاذ نفسها الي راح أسالها للمعلممساعد التدريس موجود، فاأل
 

 تجارب االفتراضية في التعلمالتشجيع على استخدام ال -

أشهجع إذا كانهت "  :التشجيع على توفير مثل هذه التجارب لكل تجارب المساق، فذكر أحد الطلبهة

أشهجع ذلهك ويها ريهت التجهارب األخهرى عاملينهها "" :، وأضهاف آخهر" % 122الفيديوهات واضحة 

أنها تكهون التجهارب بشجع "وجود مدرس المساق خرون توفير هذه التجارب مع ، كما شجع آ"هيك

الفيهههديوهات مهههع "" :علهههى ذلهههك خهههرىوأكهههدت طالبهههة أ ،"اضهههية لكهههل التجهههارب وتكهههون المعلمهههةر االفت

بتمنههى أنههه "  :، كمهها شههجع طلبههة آخههرين أن يههتم تصههميم تجههارب افتراضههية لمسههاقات أخههرى"األسههتاذ

األسهاس تكهون مهن " :وأضافت طالبة أخرى ، "كمان  2كل التجارب بنفس الطريقة ومختبر فيزياء

 ." لكل التجارب ، بشجع عمل ذلك للمساقات العملية وليس النظرية

 ملخص ال 4:5
 

أظهههرت نتههائد الدراسههة بأنههه ال يوجههد فههرق ذو داللههة إحصههائية بههين متوسههط تحصههيل الطلبههة الههذين درسههوا 

كمههها بينهههت أن باسهههتخدام التجهههارب االفتراضهههية ومتوسهههط تحصهههيل الطلبهههة الهههذين درسهههوا بالطريقهههة التقليديهههة، 

نجهاز التجربهة والحصهول علهى التعهرف علهى األدوات وتركيبهها و الطلبة في المجموعة التجريبية تمكنوا من  ا 

ن نهوع األخطههاء التهي وقههع فيههها ، كمهها أالبيانهات بههنفس السهرعة أثنههاء التنفيههذ مثهل طلبههة المجموعهة الضههابطة

بهة المجموعهة الضهابطة لكهن نسهبتهم كانهت طلبة المجموعة التجريبية هي نفس األخطاء التهي وقهع فيهها طل

 .أعلى
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رضى الطلبة عن التجارب االفتراضية وفاعليتها في تعلمهم، وذلك بأنها تسهاعد علهى  بينما  بينت النتائد 

مههدة الفيههديوهات القصههيرة تطبيههق وفههي كتابههة التقريههر، كمهها أشههادوا بالفهههم واالسههتيعاب فههي التحضههير وأثنههاء ال

الفههم واالسهتيعاب، باإلضهافة إلهى اختصهارها للوقهت  ت الحاجهة التهي سهاعدت علهىمن إعادتها وق والتمكن

مكانية التفاعل معها بأي وقت وبأي مكهان، كمها أكهدت النتهائد علهى أهميهة دور الموجهه  المحدد للمختبر وا 

فشههجع الطلبههة علههى اسههتخدام ،  والتجههارب االفتراضههية والميسههر فههي الههتعلم المتمثههل بههدور مسههاعد التههدريس

 .خرىاأللمساقات التجارب االفتراضية لكل تجارب المساق و ا

فههي الفصههل الخههامس مناقشههة هههذه النتههائد وتفسههيرها باالعتمههاد علههى اإلطههار النظههري وربطههها بههاألدب يههتم 

 .التربوي، وتقديم مجموعة من التوصيات لمصممي التعلم اإللكتروني، وتوصيات لدراسات مستقبلية

 

 



     
 

 

 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 مقدمة 5:1
 

مسههاق مختبههر الفيزيهههاء  دراسههةهههدفت هههذه الدراسههة إلههى استكشههاف أثههر اسههتخدام التجههارب االفتراضههية فههي 

هههدفت إلههى التعههرف رب، كمهها علههى أدائهههم فههي التطبيههق العملههي للتجههاو علههى تحصههيل الطلبههة العامههة األول 

اختيهار مجمهوعتين ضهابطة وتجريبيهة، م تارب االفتراضية في تعلمهم، لذا ستخدام التجعلى تقويم الطلبة ال

فدرست المجموعة التجريبية التجارب االفتراضية  قبل القدوم إلهى المختبهر ومهن ثهم قهاموا بهالتطبيق العملهي 

أي أنهم يعتمدون على شهرح  باألسلوب المعتمددرست التجارب  للتجارب في المختبر،  ومجموعة ضابطة

وخضهههعت كهههال المجمهههوعتين إلهههى اختبهههار . مهههدرس المسهههاق فهههي بدايهههة المختبهههر ومهههن ثهههم التطبيهههق العملهههي

، وقمهت بحضهور لقهاءات المختبهر للمجمهوعتين والمبهاد  األساسهية لههذه التجهارب تحصيلي يقهيس المفهاهيم

ابالت فرديههههة مههههع الطلبههههة الههههذين تفههههاعلوا مههههع التجههههارب ، وعمههههل مقههههمالحظههههة أدائهههههم فههههي التطبيههههق العملههههيل

 . االفتراضية 

لبهاحثين نتائد الدراسة وتفسيرها وربطهها بهاألدب التربهوي،  والخهروج بتوصهيات لة شمناقفي هذا الفصل  يتم

مصممي التعلم اإللكتروني والدراسات المستقبلية المتخصصة في أصحاب القرارات وصانعي السياسات ولو 

 . هذا المجال

 حول أثر التجارب االفتراضية على تحصيل الطلبة ئج المتعلقةمناقشة النتا 5:2
 

  ؟ الطلبة تحصيل على االفتراضية التجارب استخدام أثر ما: سأناقش في هذا المحور نتائد السؤال األول

يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مسهتوى داللهة : وباالعتماد على هذا السؤال قمت بوضع الفرضية اآلتية

(α≥  0.05 ) التجههارب االفتراضههية مههع التجههارب باسههتخدام  الههذين درسههوا التحصههيل للطلبههةبههين متوسههطي

لكهن نتهائد   .(الضهابطة المجموعهة)درسهوا باألسهلوب المعتمهدالهذين  ، والطلبهة(المجموعة التجريبية) العملية



65 

 
   

الدراسة تتعارض مع هذه الفرضية فقد أشارت النتائد إلى أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 

والمجموعههة الضههابطة، حيههث بلهه    بههين متوسههطي التحصههيل بههين المجموعههة التجريبيههة( α≥  0.05)داللههة 

،  وبلهه   (3.07)ى جانههب التطبيههق العملههي متوسههط تحصههيل الطلبههة الههذين درسههوا التجههارب االفتراضههية إلهه

العالمهههة الكليهههة علمهههًا بهههأن  ،(3.42) المعتمهههدالتقليهههدي سهههوا باألسهههلوب متوسهههط تحصهههيل الطلبهههة الهههذين در 

حههول أثههر التجههارب االفتراضههية  فقههد بههرز فههي األدب التربههوي جههدل! وهههذا لههيس مفاجئههاً (. 5.00)لالختبههار 

 اسههتخدام التجههارب االفتراضههية يزيههد مههن التحصههيل البههاحثين إلههى أنبههين فريههق مههن فعلههى تحصههيل الطلبههة، 

 ;Swan & Donnell, 2009; Tatli & Ayas, 2012) ويحسهن أداء الطلبهة فهي المختبهرات العمليهة

Yang, Heh, 2007)    أن التجههارب االفتراضههية ال تههؤثر علههى  بههي ن فريههق آخههرخههرى أ، ومههن جهههة

، وتتفق نتائد هذه الدراسهة مهع (Darrah et.al, 2014; Sommer & Sommer ,2003)  التحصيل

وبعههد إعههادة النظههر بمهها قمههت بههه، تههم  .هههذا الفريههق بههأن التجههارب االفتراضههية ال تههؤثر علههى تحصههيل الطلبههة

، فقههد تههم تصههميم الفيههديوهات باالسههتناد الموقههف التعليمههي التقليههديتصههميم التجههارب االفتراضههية بمهها يحههاكي 

وما يتم في التطبيق العملي في المختبر، فقد تم اسهتخدام ههذه الفيهديوهات  "Manuals"إلى كتيب المساق 

عداد العمليهات الحسهابية،  بداًل من شرح مدرس المساق للمفاهيم والمباد  الفيزيائية وكيفية إجراء التجربة وا 

 .طةداللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضاب ذاتمما يفسر عدم وجود فروق 

 مناقشة النتائج حول أثر التجارب االفتراضية على أداء الطلبة في التطبيق العملي 5:3
 

ت الالزمة إلنجاز التقريهر، انإنهاء التجربة والحصول على البيان من النتائد إلى تمكن المجموعتا أشارت

بهين طلبهة المجموعهة سهرعة التنفيهذ فال يوجد فرق في قهدرة طلبهة المجموعهة التجريبيهة علهى جمهع البيانهات و 

داء الطلبهههة  جهههود أثهههر للتجهههارب االفتراضهههية علهههى أالضهههابطة، وههههذا يتفهههق مهههع نتهههائد الدراسهههات حهههول عهههدم و 
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(Darrah et.al, 2014; Sommer & Sommer ,2003)  . وعنهد التركيهز بمها تهم إعهداده فهي فيهديو

 . داخل المختبرالخطوات العملية فهو يحاكي الخطوات العملية والتطبيقية 

ليصههل " Scaffolding"هميهة عمليهة الدعامهة أوعلهى  يهةاجتماعالهتعلم عمليههة عمليهة أكهدت النتهائد أن كمها 

التجهههارب عمليهههة الدعامهههة بهههدور تمثلهههت .  (Vygotsky,1978) المثلهههىنطهههاق منطقهههة النمهههو  المهههتعلم إلهههى

االفتراضية في تقديم المساندة للطلبة أثنهاء تعلمههم، فقهد كانهت مرجعهًا أساسهيًا أثنهاء دراسهة المسهاق، وكهذلك 

كمها ، لطلبهة ليتمكنهوا مهن إنجهاز التجهارب داخهل المختبهرمساعد التهدريس الهذي قهدم اإلرشهاد والتوجيهه لدور 

 . فتراضية وقاموا بتوجيه زمالئهم إلتمام التجربةتمثل الدعم في دور األقران الذين تفاعلوا مع التجارب اال

تمكن طلبة التجارب االفتراضية مهن التعهرف علهى األدوات لوحهدهم والبحهث عنهها، إلى كما أشارت النتائد 

والقدرة على تركيب هذه األدوات، ويعود ذلك إلى أن توفير المعلومة بالنمطين المرئي والرمزي الذي يعزز 

ائد كما بينت النت،  Dual Coding" (Clark & Paivio, 1987)"التلقي المزدوجالتعلم كما بينت نظرية 

موعة التجريبية هي نفسها، لكهن نسهبتها خطاء التي يقع بها طلبة المجموعة الضابطة والمجإلى أن نوع األ

ويمكههن تفسههير ذلههك بههأن الفيههديوهات لههم تركههز علههى هههذه األمههور واكتفههت  علههى فههي المجموعههة التجريبيههة،أ

ات وتنبيهه الطلبهة خهالل المهؤثر بأن يتم اإلشارة إلى هذه األخطاء المتوقعهة مهن  بذكرها،  ويمكن تجنب ذلك

، مههع أننههي أرى أن وقههوع الطلبههة فههي أخطههاء أثنههاء التجريههب ومحاولههة تبريرههها مههن المفههاهيم مههن الوقههوع فيههها

أما بخصوص التجربة الثالثة وهي دارة المقاومة . األساسية التي يجب للطلبة اكتسابها في العمل المخبري

ارة الكهربائية لدى المجموعتين، لذا من الضهروري التركيهز فظهرت صعوبة في تركيب الد( RC)والمواسع 

، وههههذا يهههدعم أن نهههوع المفههههوم الهههذي تتناولهههه علهههى تفاصهههيل أكبهههر عنهههد تركيهههب ههههذه الهههدارة فهههي الفيهههديوهات

.(Chini et.al, 2012) "شيني وآخرون" التجارب االفتراضية يؤثر على فاعليتها كما بينت دراسة
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، لكهن كهان للتجربة هو نفسهه لهدى المجمهوعتين النتائد إلى أن الوقت المستغرق في التطبيق العملي وبينت

لهدى طلبهة المجموعهة  اً هناك اختصار للوقت الذي يشهرح فيهه مهدرس المسهاق فهي المختبهر، ممها شهكل دافعه

 .وقت الكافيربة بهدوء لوجود ال، أو العمل على تنفيذ التجفي المختبرالتجريبية إلنهاء التجربة 

كمهها أشههارت النتههائد إلههى اخههتالف انفعههاالت الطلبههة علههى اسههتخدام التجربههة االفتراضههية، فظهههرت مجموعههة 

يبههدو أن هههؤالء الطلبههة لههديهم قههدرة علههى اإلدارة الذاتيههة واسههتخدام مصههادر  أنجههزت التجههارب بدافعيههة ومتعههة،

، بينما ظهرت مجموعة أخرى السياق التعليميرة السابقة مع التعلم والقدرة على الدمد بين المعلومات والخب

أنجههزت التجههارب بتههوتر وقلههق، فيبههدو أن هههذه المجموعههة تحتههاج إلههى تعزيههز ثقههتهم واسههتقالليتهم فههي الههتعلم،   

 .((Song,& Hill, 2007فالصفات الشخصية من مرتكزات التعلم الذاتي الموجه

مناقشة النتائج حول تقويم الطلبة لجدوى استخدام التجارب االفتراضية في تعلم    4 :5

 المساق 

أشارت النتائد إلى اتفاق مجموعة الطلبة التي تمت مقابلتهم على فاعلية استخدام التجهارب االفتراضهية    

عههداد التقريهه ر، ويعههود ذلههك لمهها فههي الههتعلم، حيههث سههاعدتهم علههى الفهههم واإلدراك عنههد التحضههير والتطبيههق وا 

تقدمه الفيديوهات من شروحات وتوضيحات بالصوت والصورة معًا، وهذا يرتبط مع ما تقدمه نظرية التلقي 

المهههزودج بهههأن تمثيهههل المعلومهههة نفسهههها بهههالنمط الرمهههزي والهههنمط المرئهههي يسهههاعد علهههى اإلدراك ويعهههزز الهههتعلم 

(Paivio,1990) نفههس فههي والصههوت الصههورة تمثههيالت دمههد عنههد أفضههل بشههكل يتعلمههون، كمهها أن الطلبههة 

وأشارت النتائد إلى أن مدة الفيديوهات القصيرة ساعدت على الفهم . (Clark & Mayer, 2011) الوقت

وحفههزت الطلبهههة علهههى حضهههورها حتهههى النهايهههة ، ويمكهههن تفسههير ذلهههك باالسهههتناد إلهههى نظريهههة العهههبء الهههذهني 

"Cognitive Load Theory "(Sweller,2005) أن سعة الذاكرة العاملة محدودة، ولها ، حيث تفترض

مكونات فرعية مستقلة تعالد المعلومات المرئيهة والمسهموعة بشهكل فعهال وتنقلهها إلهى الهذاكرة طويلهة المهدى 
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لههذا فههإن تقههديم المههادة العلميههة بشههكل محههدد يقلههل العههبء علههى الههذاكرة العاملههة ويشههجع بنههاء  ريههر محههدودة،

باإلضهافة إلهى  المرونهة التهي .  (Sweller, Van Merrienboer & Paas, 1998) السهكيما والهتعلم

تقدمها التجارب االفتراضية، فيمكن للطلبة الرجوع إليها بالوقت الذي يناسبهم والمكان الذي يناسبهم، وههذه 

) & Jeffrey, Milne, Suddabyالصهفة مههن أههم ميههزات الهتعلم المههدمد التههي تعهزز الههتعلم والتعلهيم 

ins, 2014)Higg. 

رجهع ي، و بالمسهؤولية تجهاه تعلمههميشهعرون بالثقهة بقهدراتهم والشهعور  مهن الهذينظههرت مجموعهة مهن الطلبهة 

قههدرتهم علههى الههتعلم الههذاتي دون االعتمههاد علههى مههدرس المسههاق، فههي حههين ذلههك إلههى  الصههفات الشخصههية و 

الههدعم المعنههوي والنفسههي  ظهههرت مجموعههة أخههرى تشههعر بعههدم األمههان والحاجههة إلههى مههدرس المسههاق لتقههديم

لههتعلمهم، فههالتعلم الههذاتي الموجههه يسههتند إلههى الصههفات الشخصههية للمههتعلم وقدرتههه علههى اتخههاذ القههرار وتحمههل 

، كمهها أن الطلبههة لههديهم فههروق فرديههة فههي قههدرتهم علههى إدارة تعلمهههم ((Song& Hill, 2007المسههؤولية 

Dziuban, Hartman & Moskal, 2004)) المهتعلم مهن قاومهة نفسهية لالسهتقاللية م، وهذا يؤكهد وجهود

 . Thornton, 2010))قبل الطلبة أنفسهم

 مناقشة السؤال الرئيسي  5:5
 

مها فاعليهة اسهتخدام التجهارب االفتراضهية فهي تعلهم  :سأناقش في هذا المحهور نتهائد السهؤال الرئيسهي وههو  

طلبة مساق مختبر الفيزيهاء العامهة األول فهي جامعهة بيرزيهت فهي بيئهة الهتعلم المهدمد؟ بعهد تحليهل البيانهات 

 للتجههههارب ه ال أثههههرالكميههههة والكيفيههههة، بينههههت البيانههههات الكميههههة المتمثلههههة فههههي نتههههائد االختبههههار التحصههههيلي أنهههه

كمههها أن طلبهههة المجموعهههة ، األولتحصهههيل طلبهههة مسهههاق مختبهههر الفيزيهههاء العامهههة مسهههتوى  ىاالفتراضهههية علههه

التجريبيههة اسههتطاعوا تنفيههذ التجربههة وبههنفس السههرعة والتعههرف علههى األدوات كالمجموعههة الضههابطة، وكانههت 

الدافعيههة واضههحة فههي المجموعههة التجريبيههة وكههان التههوتر والقلههق يقههل فههي كههل تجربههة، أمهها فاعليههة اسههتخدام 
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تسههاعد علههى الفهههم واالسههتيعاب االفتراضههية فههي الههتعلم مههن وجهههة نظههر الطلبههة، فأشههاروا إلههى أنههها  التجههارب

مهدة الفيهديوهات القصهيرة والمرونهة التهي ويرجهع ذلهك إلهى  ي التطبيق وأثناء كتابهة التقريهرأثناء التحضير وف

اضههية لكافههة تجههارب تمكههن الطلبههة مههن الههتعلم بههأي مكههان وزمههان ، وشههجعوا علههى اسههتخدام التجههارب االفتر 

 .المساق ولمساقات أخرى

االختبار التحصيلي الذي قدم للطلبة، والذي طبيعة إلى بين النتائد الكمية والكيفية االختالف  تفسيريمكن 

التهي فحصهت أثهر التجهارب المفهاهيمي، فاقتصهرت األسهئلة  يركز على الجانهب الرياضهي أكثهر مهن الجانهب

تمكهن الطلبهة فحهص مهدى خمس فقرات من االختبار النهائي النظري ، والتهي تركهز علهى على االفتراضية 

األمهر الهذي يحهد مهن  ق المعهادالت كمها ذكهر فهي حهدود الدراسهة،من إيجاد قهيم للمتغيهرات عهن طريهق تطبيه

وههههذا يؤكهههد . الكشهههف عهههن مهههدى فههههم واسهههتيعاب الطلبهههة للمفهههاهيم الفيزيائيهههة باسهههتخدام التجهههارب االفتراضهههية

ضرورة استخدام األدوات الكيفية عند الكشف عن فاعلية استخدام التجارب االفتراضية وفق مها أوصهت بهه 

لفههم التفاعهل الحاصهل أثنهاء التوجهه نحهو األدوات الكيفيهة ب  (Tot et.al, 2009)" تهوث وآخهرون"دراسهة 

 .التجارب االفتراضية ترتبط بالعمليات أكثر منها من النواتدالتعلم ف

 التوصيات    5:6
وألصحاب القرارات وصانعي ، أقدم التوصيات لمصممي التعلم اإللكتروني ي ضوء نتائد هذه الدراسةف

 .ه الدراسةوتوصيات لدراسات مستقبلية تساهم إثراء األدب التربوي لموضوع هذالسياسات 

 توصيات لمصممي التعلم اإللكتروني 5:6:1

أكثر دقة والتركيز على التفاصيل باستخدام المؤثرات  تصميم الفيديوهات التوضيحية بشكل .1

 .نسبة األخطاء أثناء تصميم التجارب لتقليل مثل الموسيقى  الصوتية
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ية للتفكير أثناء مشاهدة الفيديو، وربط تصميم الفيديوهات بطريقة تفاعلية بتقديم األسئلة التحفيز  .2

 لنظريةالمفاهيم الفيزيائية بتطبيقات واقعية من خالل فيديو ا

وتركز على هدف  دقائق 12بحيث ال تتعدى  تصميم الفيديوهات بحيث تكون مدتها قصيرة .1

 .محدد

تصميم أنشطة العمل المخبري بما يعطي الطالب الفرصة على االستكشاف واختبار الفرضيات  .4

 .وتفسيرها

مرة ستخدام الصفحة اإللكترونية ألول ال عند إرشادهملطلبة العملي لتدريب الحرص على ال .5

 .كيفية استخدام المحاكاة باستخدام الفيديوحول اإلرشادات ب همتزويدبشكل وجاهي، و 

في الصف الدراسي قبل التطبيق وتحضير حلول أخرى في حال  اإلنترنتالتأكد من توفر شبكة  .6

 .عدم وجودها

 توصيات لدرسات مستقبلية 5:6:2

مساق مختبر الفيزياء تعلم ة في االفتراضيإجراء المزيد من األبحاث لدراسة أثر فاعلية التجارب  .1

جراء المزيد من األبحاث حول فاعلية التجارب  االفتراضية  العامة األول ليشمل كافة التجارب، وا 

 .في مساقات أخرى في العلوم

 .إجراء األبحاث الكيفية لدراسة هذا الموضوع من أجل الحصول على نتائد أكثر واقعية .2

 .تصاميم تستند إلى النظرية البنائية في التعلمإجراء األبحاث التي توظف  .1

 .ز على اإللكترونياتيكحول موضوعات أخرى في الفيزياء والتر إجراء أبحاث  .4

استخدام التكنولوجيا في التعليم، واستقاللية ول معتقدات المعلمين والمتعلمين نحو إجراء أبحاث ح .5

 .يا في التعليمالمتعلم في التعلم وسبل تشجيعهم على استخدام التكنولوج
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 في جامعة بيرزيت توصيات لصانعي القرارات والسياسات 5:6:3

استخدام التجارب االفتراضية  كبديل عن الشهرح النظهري الوجهاهي ومهن ثهم التطبيهق العملهي لكافهة  .1

التجارب في مساق مختبر الفيزياء العامة األول، وذلهك لتقليهل الجههد والوقهت والتكلفهة دون التهأثير 

للههتعلم الههذاتي وتههدريبهم علههى قيههادة تعلمهههم وتحمههل  اً هم فرصههبههل إعطههاء علههى تعلههم الطلبههة،السههلبي 

 .المسؤولية التي تفيدهم في االندماج في سوق العمل بعد التخرج

الالسلكية ليتمكن الطلبة من  اإلنترنتة كتطوير البنية التحتية للمختبرات من حيث إمدادها بشب .2

 .التفاعل مع التجارب االفتراضية في وقت المختبر عند الحاجة

لى فريق عمل متكامل في تصميم التجارب االقتراضية، يتكون هذا الفريق من خبراء في الحاجة إ .1

 .دة فاعلية التجارب االفتراضية في التعلملزيا المحتوى التعلمي ومصمم تعلم وفنيين
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 المالحق
 

 (1)ملحق 
 

 االختبار مع األهداف العامة للتجاربارتباط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (أسئلة االختبار)التقييم   الهدف العام  اسم التجربة رقم التجربة

   رع ال  ذي ة السابعة

 ف  gامرض ة 

 ي ر  د 

إ   ا     رع ال  ذي ة 

امرض ة ي   خاام 

 .اليتاو 

 ال ؤا  امو 

 

 م  عمر التصف الثامنة

 لاموا الم ء

ح  ب تصف الامر 

 لاموا الم ء

 

 ال ؤا  الث ت 

 ال ؤا  الث لث

إ   ا الموا ع  RCالاارة الكهري ت ة التاسعة

الم هو  ي   خاام 

 RCالاارة الكهري ت ة 

 ال ؤا  الرايع

 ال ؤا  الخ مس
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 (2)ملحق 
التحصيلي االختبار

 

1) A simple pendulum has a length of  meters and a mass of 0.250 Kg (take g = 9.8 m/s2), then 
the period of the pendulum is:  

a) 2.6 sec. 
b) 2.7 sec. 
c) 2.653 sec. 
d) 2.65 sec. 
e) 2.75 sec. 



The following two questions are related to the exponential law of decay N = No e-t , where N is the 

number of nuclei ( اتو ة) at time t. If N vs t is plotted on a semi-log graph paper, the following graph is 

obtained. Answer the following two questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) The decay constant  is equal to  
a) 0.32 hr-1  
b) 0.09 hr-1 
c) 0.10 hr-1 
d) 2.30 hr-1 
e) 0.23 hr-1 
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3) The half-life time of the decay is:  

a) 0.38 hours. 
b) 0.693 hours. 
c) 1.0 hour. 
d) 3 hours. 
e) 0.16 hours. 

 
 

 

The following graph represents the 

oscilloscope display of the voltage on the 

capacitor of an RC circuit. If  R = Ω, and 

the voltage multiplier of the oscilloscope is 

set to  volts/div, while the time base is set 

to 50 μs/div, then answer the following 

two questions  

 

 
 

4) When discharging the capacitor, then the time it will take the voltage across the capacitor to 
drop  2.0 volts from the maximum, is approximately 

a) 10.0 μs. 
b) 20.0 μs. 
c) 40.0 μs. 
d) 100 ns. 
e) None of these 

 
 
5) The  value of the capacitor used in the circuit is closer to which of the following: 

a)  0.5 μF 
b)  1.0 μF 
c)   5.0 μF 
d)  2.0 μF  
e)  None of these 
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 (3)ملحق 
 المقابلة 

 األول العامة الفيزياء مختبر مساق طلبة تعلم في االفتراضية التجارب استخدام فاعلية :عنوان الرسالة

 بيرزيت جامعة في

 ............      .....: ...مكان المقابلة : ............................    تاريخ المقابلة  

 .......................... :المقابلة وقت 

 (:.......................المشارك) المقاَبل اسم .................................:اسم المقاِبل

 :اجراءات المقابلة

االطالع على أسماء المشاركين الذين تفاعلوا مع التجارب االفتراضية من خالل  -

 (.Moodle)موودل

 .التواصل معهم والطلب منهم باجراء المقابلة وشرح أهدافها وأهميتها -

 .تحديد موعد للمقابلة بعد موافقتهم -

عدم الموافقة  بعد موافقة الطرف اآلخر، في حال" voice recorder"إجراء المقابلة باستخدام  -

 .سيتم االستعانة بطرف آخر لتسجيل المقابلة

   :الموافقة

 .                  أشارك بالمقابلة وأجيب على األسئلة بإرادتي دون ضغوطات من أي طرف

 ............توقيع المشارك    
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 :المقابلة أسئلة

 تصهميم أثهر كيهف  التعليم، في وتوظيفها تصميمها كيفية في االفتراضية التجارب تختلف  : األول السؤال

   ؟ التعلم على 1 فيزياء مختبر للتجارب االفتراضية التجارب

 التعلم؟ على(الحسابية العمليات الخطوات، النظرية،) الفيديوهات أثرت كيف - 

 التعلم؟ على المحاكاة أثرت كيف- 

 التعلم؟ تشجيع على" موبايل /الين اون" لكترونياإ المادة وجود ساعدك هل- 

 ايجابيههات مههن لههها لمهها العلههوم تعلههيم فههي االفتراضههية التجههارب فعاليههة حههول اآلراء تعههددت  : الثههاني السههؤال

 علهى تشهجع وههل  ؟1 فيزيهاء مختبهر فهي االفتراضهية التجارب وسلبيات إيجابيات هي ما برأيك ، وسلبيات

 الطريقة؟ بنفس التجارب باقي تصميم

 االفتراضية؟ التجارب تصميم لتحسين مقترحاتك هي ما: الثالث السؤال

 : إنهاء المقابلة 

تواصل معكم الحقا الطالعكم إلتمام ذلك،  سأ جزءًا من وقتكم ة وأثمن منحكمشكر تعاونكم في المقابلأ

 .في هذه المقابلة ألخذ موافقتكم على ردودكم والتاكيد عليهاعلى ما تم 

 :............................االيميلال تترددوا في التواصل على 
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 (4) ملحق
 مثال على تحليل أحد المقابالت











تفريغ.1

البيانات

فيجدول

وتصنيفها

إلىفئات

 وترميزها

 ح   و مـ ا ج ب أ 

و خ صر 

على 

الط لب 

 وقد

و مك  

إع اة 

الف ا وم د 

اكثر م  

مرة  

أح   م  

المس ف  

أته  ليكه  

اته   ا ا 

 كم   مرة 

م  ف  

خ   م  

الطلب م  

المس ا  

 ا ا كم   

 مرة 

 فهم م  

م  

ال  رية 

قي  

ال اوم 

لى إ

 المخ ير

لم  ك   

الواحا 

 ك ب 

الر يورد 

 ر ع 

للف ا و 

 شوف 

الح  ي د 

يا  م  

 روح 

للمس 

و اور 

عل ه  

 وفر و

وقد 

و ها ف  

ا   ا ا 

الخطواد 

مرة 

أخرى  

ولم اك  

ار ع الى 

ر يور  د 

 .   ي ة 

عتا وقد 

االم ح   

 مك  

الر وع 

 .لأل تلة

ك  

ال   رب 

والمخ يراد 

 كو  ع  

طر ؟ 

 .الكمي و ر

وتح  ف  

عصر 

ال كتولو    

تحب 

ال ا م  

ماه  وم  

االفض  ا  

 كو  على 

 اإلت رتد

ك     رب 

المخ ير 

ع    امم

طر ؟ 

الكمي ر ر 

وأي  ؤا  

ا   طرح 

م  خال  

 .الموقع

الف ا وم د 

 مم   ة 



إعطاء.2

عنوان

اخ ص ر 

 الوقد

إمك ت ة 

إع اة 

 الف ا وم د

عام 

الخ   م  

إع اة 

الم  عاة 

على 

الفهم 

الم  عاة 

على 

إعااا 

م  عاة 

ال   رب 

االف راض ة 

ال ش  ع 

على 

ا  خاام 

  و م 

 الف ا وم د
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عتا  الف ا وم دلكلفئة

 ال حض ر

ف   ال  ر ر

االم ح   

 الته ت 

ال   رب 

 االف راض ة



تحديد.3

األنماط

اخ ص ر 

 الوقد

إمك ت ة إع اة الف ا وم د 

أكثر م  مرة وقد 

 الح  ة

   عا على الفهم وا   ا ب ال  رية 

ي ل فص   قي  ال اوم إلى المخ ير 

وأثت ء ال تف ذ وال ارة على إت    

 .ال  ر ر يشك  ك م 

ال ش  ع 

على 

ا  خاام 

ال   رب 

االف راض ة 

 ف  ال الم

اق راح د 

ل ح    

ال   رب 

 االف راض ة 



88 

 
   

 (5)ملحق 

 اإلحصائي نتائج التحليل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


