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 ملخص البخح 
تر  تردريس و المعمر  االتتراير   الحقيقر أثرر اسرتادام المعمر  التعرر  عمر    :ٍدف البخـح 

العموم عم  تنميرة الماراهيم والتاكيرر االيجراب  والمترارات العمميرة العمميرة لردا تبلميرذ المرحمرة 
دليرر  إرلررادم المعمررم : المررواد التعميميررة  الترر  لررممت عمرر ولررذلأ أعرردت الباحثررة اإلعداديررة  

ااتبرار  :بحرث التر  لرممتأدوات اللكياية استادام المعم  االتتراي   وأوراق عم  الطالرب  و 
  ااتبرار أدا  المترارات العمميرة العمميرةالتاكيرر اإليجراب   و  تالمااهيم العمميرة   مقيراس مترارا

قويم  ويميه تجربرة البحرث  التطبيق القبم  ألدوات التثم قامت الباحثة بااتيار عينة البحث  ثم 
ألدوات التقررويم والحلررو  عمرر  البيانررات الماتماررة لممعالجررة اإلحلررا ية  البعرردمثررم التطبيررق 

أتررراد تررروق دالررة إحلررا يام برري  متوسررط  درجررات  لررم توجررد: ىتــا ا البخــح أظترررتو   لمنتررا ج
الاتبرار الماراهيم  المجموعة التجريبية و درجات أتراد المجموعة اليابطة ت  التطبيق البعدم 

بينمرررا وجررردت ترررروق دالرررة إحلرررا يام تررر  التطبيرررق البعررردم الاتبرررار التاكيرررر اإليجررراب  للرررال  
المجموعة التجريبيرة  أمرا بالنسربة لتطبيرق ااتبرار أدا  المترارات العمميرة العمميرة تتاروق أترراد 

وق أتررراد المجموعررة اليررابطة عمرر  أتررراد المجموعررة التجريبيررة ترر  متررارة التعررر   بينمررا تارر
 المجموعة التجريبية ت  متارت  الرسم والاحص.
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Impact of Utilizing the Real and Virtual Laboratories in Teaching 

Science on the Development of Concepts, Positive Thinking and 

Scientific Practical Skills among the Preparatory Stage Students 

Abstract: 

 

The present study aims to investigate the impact of utilizing the real 

and virtual laboratories in teaching science on the development of 

concepts, positive thinking, and scientific practical skills among the 

preparatory stage students. 

The educational materials, i.e. a teacher's guide on utilizing the 

virtual laboratory and student worksheets were prepared. In 

addition, the research tools, including scientific concepts' test, 

positive thinking skills' scale, and scientific practical scale were 

employed. The sample was selected, the evaluation tools were pre-

tested, the study was conducted, the evaluation tools were post-

tested, and the data were obtained for statistical processing. 

 Results showed that there were no statistically significant 

differences between the mean scores of the experimental and control 

groups' members in the post-test of scientific concepts. However, 

there were statistically significant differences in the post-test of 

positive thinking in favor of the experimental group. Regarding the 

scientific practical skills, the members of the control group 

surpassed those of the experimental group in recognition skill, while 

the experimental group's members excelled at drawing and scrutiny 

skill 



 ............................تدريس العلوم ...............في و المعمل االفتراضي  الحقيقيأثر استخدام المعمل 

- 64 - 

 املكدمة: 

األسرراس ترر  ترردريس العمرروم ترر  مراحرر  التعمرريم ُتعررد األنلررطة التعميميررة هرر  حجررر 
  تممارسررة الطالررب لتررذ  تعمررم العمرروم و ة جررز ما ال يتجررزأ مرر  تعمرريمعمميررالابرات المالماتماررة  ترر

األنلطة واستادامه حواسه الماتماة ت  التعام  مر  المرواد واألدوات المعمميرةك يكسربه ابررات 
الممارسررة الاعميررة التر  تجعمرره يسررتوعب  ال ييرراهيتا أم نروع مرر  الابرررات  حيرث ةحيرة مبالررر 

وياتم المااهيم العممية  وطبيعة العمم وعممياتهك مما يزيرد لديره الرةبرة والداتعيرة لرتعمم العمروم  
كمرررا ينمررر  لديررره حرررب االسرررتطبلع  والعديرررد مررر  أنرررواع التاكيرررر العممررر   اإلبرررداع   الناقرررد  

 أثرام.  االيجاب ........ وةير  كما أنتا تجع  التعميم أبق 

أ : سرر التعمريم الاعرا  لمرادة  (990-901، 7002) جا  جونسرتو  وخاررو ويذكر 
العموم يكم  ت  إقامة عبلقة متبادلة بي  الدراسة النظرية والدراسة العمميرة أم تطروير المعرترة 
والاتم ع  طريق التجارب العممية  وهناأ العديد م  أنواع العم  المعممر  واألنلرطة التعميميرة 

األتكررار والملررادر والظررواهر  ترر  مررادة العمرروم  وجميعتررا تجعرر  الررتعمم ترر  حالررة تااعرر  مرر 
 العممية. 

يلررررج  ة عمميررررالابرررررات المأ : ممارسررررة  إلرررر  (Aydoğdu,2017)وألررررار ايرررردوجادو 
العمميرات التر  يمكر  أ   زيرادة الداتعيرة والمثرابرة واإللررار عمر  الرتعمم مر  اربل الطبلب نحو 
تر  المعمر   معمر لواكتلاتتا  و  االستاسار والتوليد والتحقق م  المعرتة العممية تؤدم بتم إل 
مرر  عمميررة المواألنلررطة تجررارب المعالجررة القيررايا التربويررة المتعمقررة بتكامرر  عمرر  ترريثير كبيررر 

 كتجرارب ممموسرة وتررص لمطربلب عممر تر العمر  المو ير  كمرا المااهيم النظرية والحياة اليوميرة
 بذلأ يمك  تلويبتا.بالمااهيم العممية  و  مواجتة تلوراتتم الااط ة الاالةكتلا  و ال 

أ : أهميرة تعمرم العمروم  (Anderson , T., H, et al. 1994, 183ويررا أندرسرو  )
ترجرر  إلرر  ممارسررة األنلررطة التعميميررة المتيررمنة بالمنرراهج  وزيررادة تاعيمترراك لتلررب  دعامررة 
أساسية ت  ك  مناهج العموم ك وذلأ لمسايرة االتجاهات الحديثرة تر  تعمريم وتعمرم العمروم عر  

 التعميمية وعمميات العمم. ةطريق ممارسة األنلط

( أ : واق  تدريس العمروم تر  مدارسرنا يركرز 2  3102م  )كما أكد عماد الدي  الوس
عمرر  ترردريس المعمومرررات ك ايررة تررر  حررد ذاتترررا وعمرر  نحرررو ةيررر وظياررر   وباسررتادام طررررق 
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وأسرراليب واسررتراتيجيات تقميديررة  تعتمررد عمرر  الحاررظ واالسررتظتار  وتركررز عمرر  المعرتررة ذاتتررا 
التردريس التقميديرة بالحرد مر  قردرات  بدو  است بل  اإلمكانات العقميرة لممتعممري   وتقروم طررق

 المتعممي  عم  التاكير واالبتكار وتقمي  الداتعية لدراسة العموم. 

أ :  (Kocijancic & O'Sullivan, 2004) و أوسررولياا كوستجانسرريأ  ويرررا
تررم اسررتادامه بلررك  لررحي   ترر   إذا مررا  كبي ررة تعميميررة تريرردة مرر  نوعترراالمعمرر  الحقيقرر  

متمما لرتعري  الطبلب بالمعرترة والماراهيم األساسرية له دورام المعم  لديه القدرة عم  أ  يكو  
 .ت  العموم

ال يمكر  اسرتبدا  التجرارب التر  أنره:  (Prabha, S., 2016) برابتراويرذكر لالر  
كبيرررة لبلستاسررار  ترلرراُ الطرربلب عطرر  ييجررب أ    و   برريم تجررارب أاررراعممرريقرردمتا العمرر  الم

الاعمية الحقيقية داا  معام  العمومك أل  هذا يساعد عم  تترم الماراهيم والملاركة والممارسة 
يعن  تجرارب مبالررة مر  العرالم والعم  ت  المعم  واستيعابتا  وتنمية المتارات العممية لديتم  

ممارسررة تعميررة بيديرره   ا   ابرررات حسررية مبالرررة يكتسرربتا الطالررب مرر  ارربل الطبيعرر  والايزيرر
 المواد المعممية بناسه.دوات و األباستادام و 

وتحتاج مادة العموم تر  تدريسرتا إلر  اسرتادام المعمر  الحقيقر ك وذلرأ لتاسرير ولررح 
يروتر الابررات  عمر تالم بعض المااهيم اللعبة والمجردة التر  يلرعب تتمترا برالطرق العاديرة 

إذا مررا اسررتادم بلررك    بواقرر  حيرراتتم اليوميررة ام وثيقرر ام المبالرررة لممتعممرري  الترر  ترررتبط ارتباطرر
العمروم تروتر لممتعممري   عامر إل  التااعر  بيرنتمب باإليراتة إلر  ذلرأ تر   م ممما يؤد كلحي 

كاتررة المررواد واألدوات واألجتررزة المعمميررة الترر  تجعمتررم قررادري  عمرر  اكتسرراب الابرررات المبالرررة 
 (004ب 3114 الجبرب دجبر محم). وبقا  أثر التعمم

ترر  تجتيررزات  ام كبيررر  ام هنرراأ قلررور  إال أ  ترر  ترردريس العمرروم امرر وبررالرةم مرر  أهميررة المع
المعام ب وعدم تواتر وسا   األما  بدرجة عاليةب وقيام المعمم ب جرا  التجارب بناسه كعرروض 

واألجترزة المعمميرةب وعردم  بواألدوات بعردم ترواتر المروادب باإليراتة إلر  توييحية أمام التبلميرذ
ب والتركيررز عمرر  الجوانررب عامرر لرريانتتا وتحررديثتا إ  وجرردتب وقمررة ابرررة بعررض محيرررم الم

النظرية عم  حساب الجوانب التطبيقيةب هذا باإلياتة لمتكماة المالية العالية الت  يحتراج إليترا 
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ثررراؤ  بالمعرردات واألجتررزة التعم عمرر تيسرريس الم ب  3114الجبرررب دحمررجبررر م) ميررة الماتماررة.يوا 
  (220ب 3101  كام  عطا اهللب يميلك 034

داارر   ةبررالنظر إلرر  الواقرر  الحررال  لترردريس العمرروم  يبلحررظ أ  ممارسررة األنلررطة التعميميررو 
 المعام  الحقيقية ال تزا  ُبعدام ةا بام ت  أبعاد تدريس العموم.

كحمررو  لممعوقررات الترر  تواجرره المعمرر  الحقيقرر ب ومرر  حديثررة  وسررا   وطرررقظترررت لررذا 
الطرررق الحديثررة الترر  ظترررت كنتيجررة لمتطررور المررذه  ترر  تطبيقررات الحاسررب ا لرر : التعمرريم 

ب واللرررراو  Virtual realityب والواقرررر  االتترايرررر Virtual learningاالتترايرررر  
ب والمحاكرراة  Virtual Classesب الالرو  االتترايرية Electronic Classesاإللكترونيرة 
ب والمعامرر  Virtual Labsب والمعامرر  االتترايرية Computer Simulationالحاسروبية 
  Microcomputer based laboratoryالُمحوسبة.

لذا تقد ألرب  مر  الممكر  لممرتعمم مر  اربل  اسرتادام تقنيرة المعامر  االتترايرية أ  يمرر  
المارراطر الترر  قررد وذلررأ بسرربب   بابرررات ال يمكرر  تعممتررا بلررورة مبالرررة عمرر  أرض الواقرر 

وعدم تواتر المواد واألدوات البلزمرة إلجررا  التجراربب  يتعرض لتا نتيجة تنايذ التجارب مبالرةب
قمر  التكمارة تو ب ر الوقت والجتد عنرد إجررا  التجراربيوتعام  االتترايية تعم  عم  تكما أ  الم

يقر   التر مر  تحديرد األاطرا  المرتعمم مكر  تب و البلزمة للرا  المرواد واألدوات المعمميرة المادية
أم وقررت   ترر  إعررادة التجربررة عرردة مرررات وترر المررتعمم سرراعدت اتررا وقررت المحاكرراةب كمررا أنتررتي

 (6  3102)هالة إبراهيم  . يناسبه

 تتررم التيكرر  العررام لمعمررم والمعرتررة ترر تايررد  الترر مرر  األساسرريات المارراهيم العمميررة  ُتعررد و
حلريمة مر  المرتعمم  الردلُتكرو   العمميرة الحقيقيرة وأساسرتا  المعرترة عرد ماتراحتُ  العمميرة  بر 
لرعوبات تواجره المرتعمم ولكر  قرد توجرد   مكنه م  متابعرة الجديرد مر  العمرم والمعرترةالمعرتة تُ 

ت  تعمم المااهيم منترا: الامرط بري  الماراهيم والداللرة الماظيرة لماراهيم أاررا  طبيعرة الماتروم 
ونقص الاماية العممية الكاتية ع  الماتروم  ووجرود ماراهيم تعتمرد عمر  إتقرا  ماراهيم سرابقة 

ألسرباب التر  تجعر  هنراأ قد ال تكو  موجودة ت  البنية المعرتية لممتعمم  وكذلأ ُيعد م  أهم ا
لعوبة ت  تعمم المااهيم أال وهو حاظ المعمومات وعدم تتم واستيعاب المااهيم تتمرام لرحيحام 

 يساعد ت  تعميقتا عند المتعمم.
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وُتعرررد عمميرررة تكررروي  الماررراهيم مررر  العمميرررات التامرررة تررر  حيررراة الارررردك ألنترررا تتطمرررب منررره 
  ويمرر  عمميررة الررا ص الملررتركة لتررذ  المارراهيماسررتنتاجام عقميررام  وقرردرة عمرر  التمييررز برري  ال

نمرا تكوي  المااهيم تعميمتا وتعممتا  ثم نموها وتطورهاك أل  نتا ال تنمو وتتطور بمعد  واحرد  وا 
ه  وتمعرررب األنلرررطة التعميميرررة تاتمررر  تررر  درجرررة نموهرررا وتطورهرررا برررااتبل  الماتررروم ناسررر

 وممارستتا دورام كبيرام ت  تنمية المااهيم العممية.

( أ : الترد  األكثرر أهميرة 02  3110محمرد جتراد جمر   )ومه واحية أخرى يررى 
مرر  التعمرريم هررو التاكيرررك أل  التعمرريم هررو المنرراخ المناسررب إلطرربلق طاقررات التاكيررر بينواعرره 
الماتماة لممتعمم  وعند حدوث ذلأ يمك  االطم نا  إلر  ملراركة هرذا المرتعمم بلرك  تاعر  تر  

  الحياة السياسية واالقتلادية واالجتماعية والثقاتية أو ةيرر ذلرأك ماتم  جوانب الحياة  سوا
 وذلأ لمواجتة عموم العلر الحال  والمستقب .

عد التاكير اإليجاب  ملطمحام جديردام نسربيام كثرر اسرتادامه تر  المحاتر  التربويرة والتعميميرة  يُ و 
مسراعدة التمميرذ عمر  أ   حيث تلير األبحاث العديدة إل  أهميرة اسرتادام مترارات التاكيرر تر 

يكتسب لالية إيجابية قادرة عم  التعام  مر  المسرتقب   تيربلم عمر  اكتسرابه الثقرة برالناس 
 واالعتماد عم  الذات والعديد م  اللاات البلزمة واليرورية لمتعام  م  تحديات المستقب .

 مػهلة البخح: 

مرررر  المبلحررررظ ترررر  العلررررر الحررررال  تزايررررد الحاجررررة إلرررر  تطبيررررق طرررررق و أسرررراليب 
واستراتيجيات حديثة ت  تدريس العموم بما يتناسب م  قردرات المتعممري  والا لرتم  كمرا أ  
هناأ يرورة كبيرة لممارسة األنلرطة والتجرارب المعمميرة سروا  ترم ذلرأ تر  المعمر  الحقيقر   

ك ممرا يعمر  والنظريرة معرام  العمميرة المويروعات تردريس د تكامر وهذا يؤكأو المعم  االتتراي   
وذلررأ مرر  ارربل   عمرر  زيررادة االهتمررام بتنميررة المارراهيم العمميررة  المتررارات العمميررة العمميررة 

 التاكير اإليجاب .

وبررالنظر إلرر  الواقرر  التربرروم لترردريس العمرروم ترر  مدارسررنا وذلررأ مرر  ارربل  زيررارات 
مجموعررات التربيررة العمميررة )لملررعب العمميررة(  وتاقرردها لممعامرر  الباحثررة واإللرررا  العررام عمرر  

بالمررردارس الملررررتة عميترررا الحظرررت اتتقرررار العديرررد مررر  المررردارس لممرررواد واألدوات المعمميرررة 
اليرررورية إلجرررا  التجررارب البسرريطة  كمررا أ  هنرراأ قمررة قميمررة مرر  هررذ  المرردارس يمكرر  أ  
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مرت الباحثرة ب عرداد اسرتطبلع رأا حرو  مردا قايستادم بتا معمر  اتتراير   ولمتيكرد مر  هرذا 
المعمر  الحقيقر  )التقميرردم(  أو اسرتادام المعمر  االتترايرر  تر  المردارس اإلعداديررة  ماسرتادا

( طالب وطالبة م  طبلب الارقرة 611بمحاتظة سوهاج  وطبقت الباحثة استطبلع الرأم عم  )
م  معمم  العمروم بالمرحمرة اإلعداديرة  ( معممام 60)الثالثة لعب: الكيميا   الايزيا   واألحيا   

( معممررام أو  وابيررر  وهررم ممرر  تتررراوح ابررراتتم 31( معممررام  و )30بمحاتظرة سرروهاج  مررنتم )
نترا ج   وأويرحت ( عامام ت  مجا  تردريس العمروم31-01العممية ما بي  علرة إل  علري  )

 رأم السادة معمم  العموم بمحاتظة سوهاج كما يم :  عاستطبل
% مرر  المعممرري  عمرر  أنرره: نررادرام مررا تتررواتر لررديتم األدوات والمررواد المعمميررة الترر  43 اتاررق

   تستادم ت  دراسة الجانب العمم  م  العموم.
% م  المعممي  عم : عدم قدرتتم عم  توتير أو تلميم أم أدوات أو مواد معمميرة 44واتاق 

 ت  حالة عدم تواترها بالمدارس.
ادام المعام  االتترايية ت  مدارستم  وارجعوا السربب تر  ذلرأ % عم  عدم است44كما اتاق 

إل  عدم وجود أجترزة كمبيروتر تر  المردارس  كمرا ارجر  بعيرتم ذلرأ إلر  عردم معررتتتم بترذ  
 المعام  أو كياية استادامتا ت  تدريس العموم.
 وجا ت نتا ج استطبلع رأم الطبلب كما يم : 

مررا تتررواتر لرردم المرردارس الترر  يترردربو  تيتررا )تربيررة % مرر  الطرربلب عمرر : أنرره نررادرام 40اتاررق 
   عممية(  األدوات والمواد المعممية الت  تستادم ت  دراسة الجانب العمم  م  العموم.

% مرر  الطرربلب عمرر  قرردرتتم عمرر  ترروتير أو عمرر  أدوات و مررواد معمميررة )مرر  40كمررا اتاررق 
  االسرتعانة بمعامر  كميرة العمروم البي ة( وذلأ ت  حالة عدم تواترها بالمدارس  وكذلأ مر  اربل 

 بسوهاج.
% م  الطبلب عمر  أ  المردارس التر  يتردربو  بترا ميردانيام ةيرر لرالحة السرتادام 40واتاق 

 المعام  االتترايية.
كما قامت الباحثة باحص درجات تبلميذ الل  الثالث اإلعدادم العرام الماير  تر  االاتبرارات 

والحظررت ترردن  مسررتوا تحلرري  المارراهيم المتيررمنة بوحرردة )الطاقررة  -بمسرراعدة المعممرري  -
% تيقرر  مرر  مجمرروع الرردرجات  كمررا ذكررر 01% مرر  التبلميررذ عمرر  43اليررو ية( حيررث حلرر  
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تتم ااطئ لربعض الماراهيم العمميرة لردا الطربلب تر  هرذ  وحردة  بعض المعممي  أنتم اكتلاوا
 )الطاقة اليو ية(.

سرتو   41كما قامت الباحثرة بتطبيرق مقيراس التاكيرر اإليجراب  عمر  عينرة اسرتطبلعية قوامترا
تمميررذام وتمميررذة مرر  تبلميررذ اللرر  الثالررث اإلعرردادم  كمررا طبقررت الباحثررة بمسرراعدة المعممرري  

ارات العمميرة العمميررة لرناس أتررراد العينرة االسررتطبلعية  وجرا ت نتررا ج ااتبرار أدا  لربعض المترر
% بعرد تقردير درجرات المقيراس  وهرذا 21% مر  التبلميرذ عمر  00التطبيق كمرا يمر : حلر : 

يد  عم  تدن  مستوا التاكير االيجاب   أما بالنسربة الاتبرار األدا  لممترارات العمميرة العمميرة 
% مرر  التبلميررذ 41% مرر  مجمرروع الرردرجات  أم أ  41% تقررط عمرر  أعمرر  مرر  31تحلرر  

% م  مجموع الدرجات  وهذا يعن  قلور تر  أدا  المترارات العمميرة 41حلموا عم  أق  م  
 العممية. 

ومرر  ارربل  اسررتعراض الدراسررات السررابقة الترر  اهررتم الرربعض منتررا بالمعمرر  الحقيقرر  التقميرردم 
بدر داي  الممحرم و محمرد داير  الممحرم  ومدا استادامه وعوا ق هذا االستادام مث  دراسة:

دراسرة إسربلم   و Cossaa & Uamusse (2015) كوسرا و وموسريب(  ودراسرة 3104)
(  و دراسررة اكتررامس 3102عبررد اهلل أحمررد الحرترروم  ) (  ودراسررة3102عرروض لرردياات )

  ودراسرة سرعيد (2009)جبرر محمرد الجبرر  ودراسرة Aktamis & Acar (2010)واكرار 
 (.3110(  ودراسة لال  محمد العيون  )3114البريك  )جمعة 

أكرردت نتررا ج هررذ  الدراسررات عمرر  أهميررة اسررتادام المعمرر  الحقيقرر  ترر  ترردريس العمرروم  كمررا 
أويررحت وجررود العديررد مرر  معوقررات اسررتادام المعمرر  الحقيقرر   أهمتررا عرردم تررواتر اإلمكانررات 

 المادية م  مواد وأدوات معممية.
  الدراسات الت  اهتمت باستادام المعم  الجرا  أو االتتراير  وكذلأ هناأ العديد م 

مررر  دراسرررة أثرررر  أو تاعميتررره مررر  العديرررد مررر  المت يررررات مثررر  التحلررري  والاترررم واالسرررتيعاب 
المارراهيم   االتجررا  والداتعيررة نحررو تعمررم العمرروم  تنميررة المتررارات  عمميررات العمررم ةيرهررا مرر  

و زينررب  أسررما  عمر  اللرترم  ودراسرة (3104)  هنررد مؤيرد الردوليمالمت يررات مثر  دراسرة: 
(  و دراسرة ةردير هلرام حامرد 3104  و دراسرة محمرد مران  ال يرث )(3104)محمد العرب  

دعررا  أحمررد دراسررة    و(3104) حسرر  تقرر  طررهاللررترم  سررارة محمررد  (  ودراسررة3104)
هنرررا  ربررراح دلرررو  (  و دراسرررة 3104  و دراسرررة أحمرررد حميرررد البرررادرا )(3104) الحرررازم 
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  (3100) محمد سرعيد الربعر   و دراسة (3100عبير ميرةن  الحس  )  و دراسة (3104)
دراسررة   و (3106سررحر حسرر  عثمررا  )ودراسررة   (3100خ  دكرري  ) عبررد اهللسررعيد ودراسررة 

  و دراسررة (3106) حرراتم مسررار السرريال   و دراسررة (3106ياسررمي  لرردق  دار إبررراهيم )
 لررال (  و دراسررة 3102هالررة إبررراهيم حسرري  )دراسررة    و(3106) حرراتم مسررار السرريال 

  و (3102) دراسة عزيرزة عبرد اهلل طيرب و ترات  محمرد األلرعرم(  و 3102القرل  ) تمحا 
دراسرررة هيرجرررا وداتسرررك   و  ) .3103Jensen, et alدراسرررة جنسررري  وأاررررو  )

(3103Herga,   &(Dinevski عرواد ودراسة  ( 3100) السعدم ال و  السعدم  ودراسة
خمرا    ودراسرة (3101) حنرا  رجرا  عبرد السربلم   و دراسرة(3100أبرو زينرة ) "محمد اير"

 ةسرررا دراسرررة (  و 3114) هررردا عبرررد الحميرررد عبرررد الاتررراح  ودراسرررة (3101سررعد أحمرررد )
  ودراسرة Mcgrath, et al. (2008)مكجررث وخاررو  دراسرة و   (2008) قطريط يوسر 

وأظترت نتا ج هذ  الدراسات تاعمية المعمر    (Demaree, et al. 2005) دميرا وخارو 
االتتراي  ت  تدريس العموم وتنمية التحلي   واالستيعاب المااهيم   واالتجاهات  والداتعيرة 
نحرررو تعمرررم العمررروم.........وةير ذلرررأ مررر  المت يررررات  كمرررا أولرررت هرررذ  الدراسرررات بيررررورة 

  تيزيررا   أحيررا   وترر  جميرر  اسررتادام المعمرر  االتترايرر  ترر  لررت  مجرراالت العمرروم  كيميررا 
 المراح  الدراسية بداية م  المرحمة االبتدا ية وانتتا م بالجامعة.

كمررا الحظررت الباحثررة أ  هنرراأ بعررض الدراسررات الترر  اهتمررت بدراسررة كرر  مرر  المعمرر  
 ناي  (  ودراسة3104الحقيق   والمعم  االتتراي  مث  دراسة: مندور عبد السبلم تت  اهلل )

ودراسرة تتران  محمرد  ( 3102إسربلم عروض لردياات )  و دراسة (3106  )الودعان عميس
 (.3110الام  )

مرر  ارربل  اسررتعراض الدراسررات السررابقة اتيرر  أ  هنرراأ قمررة مرر  الدراسررات الترر  جمعررت برري  
 المعم  الحقيق   والمعم  االتتراي   وهذا ما يحاو  البحث الحال  تقديمه.

حظ أ  هنرراأ بعررض الدراسررات الترر  اهتمررت بررالتاكير وكررذلأ باسررتعراض الدراسررات السررابقة لررو  
نتيجة سرعيد ولك  ت  مجا  عمم الناس وليس المناهج وطرق التدريس مث  دراسة:   اإليجاب
زينرب بردر عبرد (  ودراسرة 3106  ودراسة جابر عبرد الحميرد جرابر وخاررو  )(3100مناع )
أنره  -حرد عمرم الباحثرةعمر  -(  ويتي  3106(  ودراسة سنا  تراج أحمد )3102) الوهاب
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ال توجد أم دراسات اهتمت بتنمية التاكير االيجاب  لدا التبلميذ مر  اربل  ممارسرة األنلرطة 
 التعميمية باستادام المعم  الحقيق   أو االتتراي   وهذا ما يحاو  البحث الحال  ااتبار .

 دل لميرة كما لوحظ أن هىاك قلرة يرا دلاسدترال دلارا دهامرا ةاسدترة دلماراسدل دل مليرة

ودراسرة  ( 3104دراسرة رةرد لراهر اللررايرة ) و  (3104) هنرد مؤيرد الردوليم دراسرة : مثل
هيررثم محمررد   ودراسررة (3106) هالررة ترمرراوم محمررد  ودراسررة (3100إقبررا  محمررد جعاررر)

الحربرر   العزيررز ملررع  عبرردودراسرة  ( 3106)سررحر حسرر  عثمررا (  ودراسررة 3106بحيررم )
 ( 3114  )الكمثمر محمرد عمر ودراسرة (  3100)محجراز  مالسعيدما  إي  ودراسة (3100)

  (3114أمرران  محمررد المرروج  )(  ودراسررة 3114) هرردا عبررد الحميررد عبررد الاترراحودراسررة 
 (.3110حسي  عباس عم )ودراسة 

ت  ممارسة الجانب العمم  مر  تردريس العمروم سروا  أكانرت يتي : قلور مما سبق 
االتترايرر   ترردن  مسررتوم تتررم المارراهيم  التاكيررر  وأ المعمرر  الحقيقرر   هررذ  الممارسررة ترر 

 االيجاب   قلور المتارات العممية لدا الطبلب. 
 ورلد الواقر  التربروم لتردريس العمروم بمردارسم  ك  ما سبق م  مبلحظات الباحثة 

الدراسررة االسررتطبلعية  والدراسررات السررابقة جررا  اإلحسرراس بملرركمة  ونتررا ج محاتظررة سرروهاج
والت  تحددت ت : لعوبة ت  تتم العديد م  الماراهيم العمميرة )الاالرة بوحردة  البحث الحال 

تبلميرذ  االطاقة اليو ية(  واناااض مستوا التاكير االيجراب  و المترارات العمميرة العمميرة لرد
لعررردم اسرررتادام المعمررر   كهرررذا وقرررد أرجعرررت الباحثرررة ذلرررأ القلررروراللررر  الثالرررث اإلعررردادم  

 .ت  تدريس العموم  االتترايالحقيق   و المعم  

 أضئلة البخح: 

 سع  البحث الحال  إل  اإلجابة ع  األس مة التالية: 

تر  تردريس العمروم عمر  تنميررة والمعمرر  االتتراير   الحقيقر أثرر اسرتادام المعمر  مرا  -0
 ؟لدا تبلميذ الل  الثالث اإلعدادمالعممية  المااهيم

تر  تردريس العمروم عمر  تنميررة والمعمرر  االتتراير   الحقيقر أثرر اسرتادام المعمر   مرا -3
 ؟التاكير االيجاب  لدا تبلميذ الل  الثالث اإلعدادم
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تر  تردريس العمروم عمر  تنميررة والمعمرر  االتتراير   الحقيقر أثرر اسرتادام المعمر   مرا -2
 ؟لدا تبلميذ الل  الثالث اإلعدادمالعممية  المتارات العممية

 أٍداف البخح: 

مررر  اررربل  اسرررتادام  الثالرررث اإلعررردادمتنميررة الماررراهيم العمميرررة لررردا تبلميرررذ اللرر   -0
 المعم  الحقيق  أو المعم  االتتراي .

 .التاكير االيجاب  لدا تبلميذ الل  الثالث اإلعدادمتنمية  -3

 .لدا تبلميذ الل  الثالث اإلعدادمالعممية  تنمية المتارات العممية  -2

 أٍنية البخح: 

الحررال  اسررتجابة لمررا تنررادا برره االتجاهررات الحديثررة ترر  التربيررة العمميررة ُيعررد البحررث  -0
وترردريس العمرروم الترر  تنررادم بيرررورة اسررتادام التكنولوجيررا )المعمرر  االتترايرر ( ترر  

 تعميم وتعمم العموم.

يقرررردم البحررررث دلرررريبلم لممعمررررم حررررو  كيايررررة ترررردريس العمرررروم وتقررررام لممعمرررر  الحقيقرررر    -3
 واالتتراي .

ارام تررر  الماررراهيم العمميرررة  وااتبرررارام لمتاكيرررر اإليجررراب   قرررد يسررراعد يقررردم البحرررث ااتبررر -2
 الباحثي  عند القيام بدراسات ملابته.

يقرردم البحررث ااتبررار أدا  المتررارات العمميررة العمميررة بالوحرردة ومتاراتتررا الارعيررة  قررد   -6
 يساعد الباحثي  ت  االسترلاد به عند القيام بمث  هذ  الدراسة.

لقا مي  عم  تردريس العمروم والتربيرة العمميرة وملرمم  ومطرورم توجيه نظر السادة ا -0
 المناهج إل  أهمية استادام المعم  الحقيق  وكذلأ المعم  االتتراي .
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 فسوض البخح: 

ال يوجررد ترررق ذو داللررة إحلررا ية برري  متوسررط  درجررات أتررراد المجموعررة التجريبيررة  -0
وأترراد المجموعررة اليرابطة )الررذي  درسرروا )الرذي  درسرروا الوحردة وتقررام لممعمر  االتترايرر (  

 الوحدة وتقام لممعم  الحقيق ( ت  التطبيقي  القبم  والبعدم الاتبار المااهيم العممية.

ال يوجررد ترررق ذو داللررة إحلررا ية برري  متوسررط  درجررات أتررراد المجموعررة التجريبيررة  -3
ليرابطة )الررذي  درسرروا )الرذي  درسرروا الوحردة وتقررام لممعمر  االتترايرر (  وأترراد المجموعررة ا

 الوحدة وتقام لممعم  الحقيق ( ت  التطبيقي  القبم  والبعدم لمقياس التاكير اإليجاب .

ال يوجررد ترررق ذو داللررة إحلررا ية برري  متوسررط  درجررات أتررراد المجموعررة التجريبيررة  - 2
وا )الرذي  درسرروا الوحردة وتقررام لممعمر  االتترايرر (  وأترراد المجموعررة اليرابطة )الررذي  درسرر

الوحدة وتقام لممعم  الحقيق ( ت  التطبيقي  القبم  والبعدم الاتبار أدا  المترارات العمميرة 
 الول (  واالاتبار كك . -الرسم -العممية)التعر 

 حدود البخح: 

اقتلرررت عينررة البحررث الترر  ااتيرررت بطريقررة مقلررودة عمرر  تلررمي  مرر  تلررو  إحرردا  -0
حيررث إ   م المررؤمني  اإلعداديررة بنررات(كالمرردارس اإلعداديررة بمحاتظررة سرروهاج )مدرسررة أ

الباحثررة ااتررارت هررذ  المدرسررة لمعرتتتررا بتررا مرر  ارربل  اإللرررا  العررام عمرر  مجموعررات 
حيث يتوتر ت  المدرسرة معمر  كبيرر وةرترة لملرادر ك التربية العممية لمارقة الثالثة أحيا 

 التعمم تحتوا عم  العديد م  أجتزة الكمبيوتر. 

عمرر  وحرردة )الطاقررة اليررو ية( المقررررة عمرر  تبلميررذ اللرر  الثالررث اقتلررر تطبيررق البحررث  -3
 اإلعدادم  وذلأ نظرام الحتوا تا عم  العديد م  المااهيم اللعبة االستيعاب.

مترارة   متارة التاي   متارة حديث الذات اإليجاب اقتلرت متارات لتاكير اإليجاب  عم :  -2
 .متارة ح  الملكبلت الحياتية  التوق  اإليجاب 

اقتلررررر قيرررراس المتررررارات العمميررررة العمميررررة عمرررر  المتررررارات المتيررررمنة بااتبررررار األدا   -6 
 الول (  -الرسم -وه )التعر 
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 عيية البخح:  

تلررمي  مرر  تلررو  اللرر  الثالررث اإلعرردادم بمدرسررة )أم تكونررت عينررة البحررث مرر   
 61التجريبيرررة )المرررؤمني  اإلعداديرررة لمبنرررات( بمحاتظرررة سررروهاج  يمثررر  أحرررداهما المجموعرررة 

أربعرو  تمميرذام( لمعرام الدراسر   61أربعو  تمميذة(  ويمث  الال  ا ار المجموعة اليابطة )
 م.3104/3104

 ميَا البخح: 

القرا م عمر   تلرميم المجمروعتي  المتكرات تي  التجريبر  ذوالمنتج لبه  الحال استادم البحث 
هما تمثر  احرد  إ  مجمروعتي  متكرات تي تلميم المعالجرات التجريبيرة القبميرة والبعديرة مر  اربل 

  والثانيرة المجموعرة اليرابطة لممعمر  االتتراير درس الوحدة وتقرام تالمجموعة التجريبية الت  
 ناس الوحدة باستادام المعم  الحقيق . تدرسالت  

 متػريات البخح:  

يقر  والمعمر  : تردريس وحردة تر  العمروم )الطاقرة اليرو ية( وتقرام لممعمر  الحقالمت يرر المسرتق 
 االتتراي . 

 تنمية المااهيم العممية  متارات التاكير اإليجاب   بعض المتارات العممية.المت يرات التابعة: 

 مصطلخات البخح: 

 The real labاملعنل احلكيكي: 

تويريحية أو  ترا سروا يالبي رة التر  ترتم تيترا ممارسرة األنلرطة والتجرارب المعمميرة بنوع هرو
واكتسراب   العمميرة وتنميرة المترارات  وتتمترااستكلاتية وذلأ لمولو  إلر  المعرار  الجديردة 
ترواتر األجترزة واألدوات  مر حب االستطبلع  االتجاهات العممية وتنمية الميو  العممية  وتنمية 

 ما  المعمم .واأل المعممية
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 Virtual Labsاملعنل االفرتاضي: 
 العمروم ومعامر  ماتبررات محاكراة ابللترا مر  يرتم اتترايرية لكترونيرةإ وتعمرم تعمريم ةبي ر 

 يحراك  اتتراير  بلرك    والرسرومات الاالرة بتراالعمميرة التجرارب بتطبيرق وذلرأ  الحقيقيرة
 .المدمجة األقراص ابل  م  لبلستادام متاحة وتكو   الحقيق  التطبيق

 Positive Thinkingالتفهري اإلجيابي: 

عم  أاطا  التاكير التدامة وتقويمتا وتوجيتترا بطريقرة تعالرة  ةعممية عقمية ترتبط بالسيطر  
تيررا  إيجابيررة عمرر  حيرراة المررتعمم اللالررية والعمميررة  مرر  السررماح لؤلتكررار اإليجابيررة برري  

بالدرجات الت  يحل  عميترا أترراد العينرة عمر  مقيراس التاكيرر تكو  ملدر لمنجاح   ويقاس 
 .اإليجاب 

 Practical scientific skillsاملَازات العنلية العلنية: 

جرم األنلرطة المعمميرة   ه  تمأ المتارات الت  ُيمارستا المتعمم بناسه داا  المعم  حيث ُمُُ
ويكتل  ويتحقق م  المعمومات بناسه  مستادمام ت  ذلرأ حواسره وابراتره المبالررة  وتقراس 

   أدا  المتارات العممية العممية الُمعد لذلأ.ت  ااتبار الت  يحل  عميتا بالدرجات 

 املواد التعلينية و أدوات البخح: 

 :  ولممتالمواد التعميمية لمبحث  -0
 االتتراي .الحقيق  والمعم  دلي  إرلادم لممعمم يوي  كياية استادام المعم   - 
 إعداد أوراق عم  الطالب. - 

 :  تولمم بحثأدوات ال -3 
   العممية. المااهيمااتبار  –أ 
 .  التاكير اإليجاب  تمقياس متارا -ب
 ااتبار أدا  المتارات العممية العممية. -ج
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 م  السادة المحكمي . ع بحثعرض أدوات ال -2

  . وإجرا  التعديبلت المناسبة كما يراها السادة المحكم -6

 إجرا  التجربة االستطبلعية لمبحث لحساب المعامبلت اإلحلا ية البلزمة ألدوات التقويم.  -0

 البحث.ااتيار عينة  -4

 .بحثألدوات ال القبم إجرا  التطبيق  -4

 تطبيق تجربة البحث.  -4

 .بحثألدوات ال البعدمإجرا  التطبيق  -4

 المعالجة اإلحلا ية لمنتا ج وتاسيرها.  -01

 م التوليات و البحوث المقترحة.تقدي -00

 اإلطاز اليظسي للبخح: 

 املعنل احلكيكي: 

العمرروم  وقررد اقترررح ااتلالرريو وتعمررم دورام مركزيررام ومميررزام ترر  تعمرريم  عمرر أعطرر  الم
ت  هذا الوقت  ومر  ذلرأ  العموم أ  هناأ توا د ةنية ت  التعمم م  استادام األنلطة المعممية

  وحالرة التردريس تر  عممر عميرة ودور العمر  الماالتلكيأ بجدية تر  تبدأ بعض المعممي  ت  
 .كما كانت تبدو م  قب  أو بسيطة ليست بديتية عم الم

السررني  عنرردما برردأت المرردارس  أنرره: عمرر  مررر Hofstein (2004)هوتسررت   رايررو 
 المارراهيموتتررم  منتجرر   كررا  معمرر  العمرروم سررمة مميررزة لتعمرريم العمرروم بترردريس العمرروم بلررك 

 .العمومتعميم وتعمم كا  لؤلنلطة المعممية دور مميز ومركزم ت     تدا مام العممية

العممررا  ال يسررتادمو  طريقررة أ :  Prabha, S. (2016) برابتررالالرر   ويررذكر
  لذا البد مر  تردريب الطربلب اطوة باطوة يتم م  ابللتا دراسة جمي  الظواهر عممية موحدة

لمطربلب إجررا  مبلحظرات يوميرة أو أسربوعية عمر  لر    يمك عم  ممارسة عمميات العمرم  تر
متاراوت  عرددلحيوانات األلياة  أو نمط مراح  القمر  أو أو أحد ا التامستر ح  مث  لجرة أو

إ  السماح لمطبلب بمراقبرة واكتلرا  أنمراط تر  الطبيعرة أكثرر   ساعات النتار طوا  العام م 
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يمكرر  لمطرربلب إجرررا  بعررض و ط موجررودة  تعاليررة مرر  مجرررد إابررار الطرربلب برري  هررذ  األنمررا
ك المبلحظات ع  بعض الظواهر مث  نمو النبات أو تكوي  البمورات ت  بداية ك  تلر  دراسر 

 .يتجاوزوا الحدود الييقة لمماتبر المدرس  التقميدم حت 

تر  منطقرة  برينواع اللراور تبلميرذيمكر  لممدرسري  االمتنراع عر  إابرار ال: عم  سبي  المثرا ت
لتحديرد  بي رةمر  ال مرنتم إدارا  مجموعرة متنوعرة مر  العينرات يطمرب  بردالم مر  ذلرأ مرا  ولكر

 تبلميرذ  يسرتطي  المرثبلم وبردالم مر  مطالبرة الطربلب بحارظ أجرزا  الزهررة  المجموعرة أو تلرنياتا
قرد تظترر هررذ  األزهرار تريردة مر  نوعترا ولكرر  ت المدرسررة ديقرة تحرص علررات الزهرور تر  ح

تبردالم  لتبلميرذ عنالرر المماثمرة تر  بنا ترا األساسر  كمرا قرد يكتلراتا اتتلارأ ت  العديد م  ال
مرر  أ  يقرررأ الطرربلب ترر  كترربتم المدرسررية أ  هنرراأ تباينمررا داارر  األنررواع  ترر   القيررام برحمررة 

 األلياة المحم  قد يثبت هذ  الحقيقرة المتمرة ميدانية إل  حديقة الحيوانات أو متجر الحيوانات
كتسبوا المعرترة بالاعر  يعندما  رو  مستويات أعم  م  القدرة المعرتيةالطبلب يظتوعم  هذا ت
لمتحقررق ممررا ذكررر  المعممررو  والكتررب  عمرر الم برردالم مرر  مجرررد اسررتادام المعمرر مرر  ارربل  
 .المدرسية

يمكر  جعر  أنره:  Hofstein & Lunetta (2004)هوتسرتي  ولونيترا بينمرا يرذكر 
يعنر    أكثر قيمة كيداة تعميمية وتلايلية مر  اربل  اسرتادام التقيريم األلري  عمم العم  الم

أو تررتبط بربعض   أ  يرتم قيراس التقردم بطررق تتطرابق مر  الطريقرة التعميميرة التقيريم الحقيقر 
وأدوات  ة باستادام عنالر مويروعية عممييتم إجرا  معظم التقييمات الم   حيثالمتام الاعمية
  التقميدية. م  األساليب العممية بدالم  الورق والقمم

 بنلراطاته يزير  ر المدرسر الماتبر( إلر  أ : 043  3114 ( زيترو حسر   ألرارو 
 لمتاكيرر نمط وهو والتجارب  األتكار بي  نلط تااع  تتو النظرم والعمم  بي  الحاجز العممية
 اليدويرة األعمرا  مر  الملركبلت وحر  والتاسرير والتعمير  واألدا  التاطريط تيره يتااعر  واألدا 

 .حرك  والناس العممية النلاطات وبعض والملاهدات

اطروة باطروة يرتم مر   م  المعرو  أ  العمما  ال يستادمو  طريقة عمميرة موحردةو 
 "الطريقررة العمميررة" ترر عنررد ممارسررتتم   المعممرروومرر  ذلررأ   ابللتررا دراسررة جميرر  الظررواهر

باإليراتة   عمر  العممرا طبيعرة تيمرا يتعمرق ب لردا التبلميرذ سرو  تترم كبيررهذا  ُيحدث الال  
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أتكرارما  سرتثبت إل  ذلأ  يلير المعممو  ت  كثيرر مر  األحيرا  إلر  أ  نترا ج التجربرة المعمميرة
لررذا  يكتلرراو  الحقررا قكالعممررا  ال يثبتررو  األتكررار  لكررنتم  معينررة  ولكرر  ترر  الحقيقررةعمميررة 

األتكرررار األدلرررة لممسررراعدة تررر  إثبرررات تررر  تقرررديم  عمررر ينب ررر  عمررر  المعممررري  مناقلرررة دور الم
إلبررراز دور العممررا  ومرردا ممارسررتتم لؤلنلررطة المعمميررة وعمميررات العمررم  الحقررا ق   واكتلررا

والمتارات العممية العممية ت  إنتاج المعرتة العممية مر  حقرا ق وماراهيم وتعميمرات ونظريرات. 
(McComas 1998)   

 تدزيظ العلوو:  احلكيكية )املدزضية( يف عاملاملأٍنية 
معامرر  ترردريس العمرروم تتررد  إلرر : أ :  ((Millar, et al., 2002يررذكر ميممررر 

الطبيع   ماذا يحتوا ؟ وكي  يعم  ؟ وكي  يلررح  مساعدة الطبلب عم  تطوير تتمتم لمعالم
تعمريم العمروم تبنر  المعرترة اليوميرة لمطربلب بالعرالم المحريط بترم   ؟ وتتنبي بسموكتم  ولرذا عنرد

 طريق توتير أنلطة ملممة بدقة  يبلحظ تيتا الطربلب أو يتاراعمو  مر  المرواد دتتا ع وزيا
م الر يسرر  أل   التررد ا  واأللرريا  الحقيقررة  وتناررذ هررذ  النلرراطات عررادة ترر  معامرر  العمرروم  و 

متمة عم  معمم  هو مساعدة الطبلب عم  الربط بي  األليا  الحقيقة واألليا  الممحوظرة و 
   .المنتج العمم  لبلكتلا  والبحث ويتعمم الطبلب أييام  العم  المعمم  األتكار م  ابل  

 والضتخداو املعنل احلكيكي )املدزضي( فوا د ومميصات عديدة ميَا: 

 ك3102إسربلم عروض لردياات  ك Cossaa & Uamusseb 2015 )كوسرا و وموسريب
ك سررررعيد جمعررررة Aktamis & Acar 2010ك 3102عبررررد اهلل أحمررررد الحرترررروم   

  Millar, et al., 2002)ك3114البريك  

التجريررب والطريقررة العمميررة ترر  حرر   ةوأهميرر مسرراعدة الطرربلب عمرر  تتررم طبيعررة العمررم -0
 .الملكبلت اكتلا  متارات ح  الملكبلت 

 .يتيئ الارلة لمابرة الحسية المبالرة  تالتمميذ يممس ويرا  ويلم ويتذوق ما يقوم به -3

 .واألتكار أكثر واقعية لمتجريبجع  المعمومات ي -2

 اكتساب الطبلب لممتارات العممية )المعممية( المناسبة م  حيث:  - 6
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المترارات اليدويرة  ويتعمرق بكيايررة اسرتادام األدوات واألجترزة والرتحكم تيتررا تنميرة  –أ 
 .والمحاتظة عميتا وليانتتا

البيانرررات وجمعترررا  اكتسررراب المترررارات األكاديميرررة )التعميميرررة(  وتتيرررم  تسرررجي  -ب
 .التقارير العممية وتحديد المراج  واستادامتا وعم  الرسوم البيانية وكتابة

بلب مرر  الطرر تنميررة المتررارات االجتماعيررة  ويتمثرر  ترر  العمرر  الجمرراع  وتااعرر  -ج
 .الملادر بعيتم البعض واالستمتاع واالتلا  ومتارات البحث واستادام

العمم األساسية والتكاممية وتلكي  االتجاهرات والميرو  اكتساب وممارسة متارات عمميات  - 0
 .العممية وتنميتتا وتقدير جتود العمما 

يترري  المعمرر  لمطالررب ترررص الررتعمم الرررذات   وبالتررال  تطبيررق طرررق العمررم والطريقررة تررر   -4
 استقلا  المعرتة العممية وح  الملكبلت.

نترا ج دقيقرة أثنرا   ترا لمحلرو  عمر اإللمرام باحتياجرات ا مرا  الماتمارة الواجرب مراعات - 4
 .والمواد الكيميا ية إجرا  التجارب المعممية  واستادام األجتزة الكتربا ية

كتساب عادات عممية سرميمة لترتيرب األدوات بطريقرة يسرت  اسرتادامتا وتنظير  األدوات ا -4
تعطر   إذ أنتراتروتير تررص لتلرجي  وتعزيرز ممكرة التاير  والمبرادرة الارديرة   - 4 والعناية بتا
بالثقرة تر  مدارسرتم  الابرة العممية التجريبية ت  ح  الملكبلت  كما تعطر  إحساسرا المعممي 
 .الاالة

 .يثير واقعية الطالب لمعم  ويحاز  عم  حب العموم وتنمية اتجاهاته العممية -01

والتعمريمب يعم  العم  المعمم  عم  تنمية القدرات المعرتية مث  ح  الملكمةب والتحمير ب  -00
 .تيبلم ع  التطبيقب والتقويمب واتااذ القرار

 وتطيف الباحجة عالوة على ما ضبل مً أٍنية الضتخداو املعنل احلكيكي)املدزضي( أىُ: 

 يزيد م  تتم المادة المتعممه. -

يجعرر  التعمرريم أبقرر  أثرررام  حيررث ممارسررة التمميررذ لمتجررارب بناسرره  وتعاممرره مرر  األلرريا  مرر   -
 الماتماةك تجعمه يحتاظ بما اكتلاه م  معمومات تترة أكبر. ابل  حواسه
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يعم  عم  زيادة ثقة المتعمم بناسهك مما يزيد الداتعية  وذلأ مر  اربل  ممارسرته لمتجرارب   -
وتعاممررره مررر  األدوات والمرررواد بناسررره ونجاحررره تررر  ذلرررأك تجعررر  تاكيرررر  ايجابيرررام  وتبعرررد  عررر  

 المعوقات والسمبيات.
 ة الاتم لممادة المتعممة  مما يستم ت  تلويب المااهيم الم موطة.يعم  عم  زياد -

 أٍداف املعنل التكليدي: 

أو ال ايرات التر  يحققترا  األهردا العممية التعميمية وم  يرم   ت يقوم المعم  بدور متم 
 (220ب 221ب 3101يم : ميلي  كام  عطا اهلل ) المعم  ما

 بيلكالتا الت  تعممتا الطالب ت  وقت سابق.إثبات لدق المعمومات والمعرتة العممية  .0
 تطبيق مااهيم عممية سبق لمطالب أ  تعممتا ت  مواق  جديدة. .3
 .عمميةال العممية تنمية المتارات .2
 التول  م  ابل  المعم  إل  معرتة عممية لادقة دقيقة. .6
 متارات عمميات العمم. تنمية .0
 االتجاهات والميو  العممية. تنمية  .4
  .واألما السبلمة وسا   تحقيق .4

( أهرررداتام أاررررا لمعمررر  العمررروم Perkins, Gough, 2007) و وجررر برررركينسوييررري  
 الحقيق : 

 .المساعدة عم  اإللمام بالمحتوا المعرت  لمويوعات مقررات العموم الطبيعية -0 
 .و التيمم  واإليجاب تنمية متارات التاكير العمم   -3
 .ة م  ابل  العم  التجريب  المبالرتستي  تعقد وةموض المااهيم العممي -2
 .تنمية المتارات العممية الاردية والجماعية -6
 .العمم وتعمم العمومنحو تنمية االتجا  اإليجاب   -0

 وتيي  الباحثة: 
وبالترال    االاترراعاالكتلرا  و  تر  والتجريرب عمر الم ودور العممرا  ألعمرا  الرتاتم زيرادة -

  تقدير جتود العمما .
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جبر ك 3104)بدر داي  الممحم و محمد داي  الممحم   اضتخداو املعنل التكليدي: معوقات
 (3110ك لال  محمد العيون    2009 محمد الجبر

 زيادة عدد الطمبة م  قمة األدوات واألجتزة المعممية. .0
 حدوث بعض المااطر عند إجرا  بعض التجارب العممية. .3
 المدرس .زيادة الجتد والوقت عند استادام المعم   .2
الماتبررب وعردم لريانتتا وتحرديثتا إ   تر  لمتردريس البلزمرة الماتبريرة األجترزة تروتر قمرة .6

 وجدت.
 عدم تواتر بي ة مناسبة لمماتبر وتجتيز مناسب لتا.  .0
انل ا  محير الماتبر باألعما  اإلدارية الت  تكماه بتا إدارة المدرسةب وقمرة ابررة بعرض  .4

 يب المستمر لتم. محيرم الماتبرات بسبب عدم التدر 
 التركيز عم  الجوانب النظرية عم  حساب الجوانب التطبيقية.  .4
كثرررة أعررداد الطرربلب ترر  الالرر  ال يسررم  لتررم بحريررة الحركررة ترر  المعمرر ب وعرردم وعرريتم  .4

 بيهمية الماتبر ت  التعمم.
وعرردم تررواتر وسررا   األمرر  والسرربلمة ترر    عرردم تررواتر المتطمبررات األساسررية ترر  الماتبررر .4

 ر.الماتب
 وتاسرير  األجترزة وعطرب اسرتتبلأ مر  تحسربام  الماتبرر اسرتادام عر عممري  الم عرزو   .01

 وعطبترا األجترزة اسرتتبلأ مسؤولية المدرس وتحمي  اإلدارم  بالجانب لمروتي  يعود ذلأ
 الخ. ...معه التحقيق أو وتاريقه

التجراربب والطمبرة   إل  وقت وجترد كبيرري  مر  معمرم العمروم إلعرداد عمميحتاج العم  الم  .00
وقرد يكرو  ذلرأ عمر  حسراب التريار  عمميرة يحتاجو  إل  وقت أطو  لمقيرام بالمتمرات الم

 هج.ات  تنايذ المن
وقررد ياارر  مرر  حماسررتم وانرردتاعتم   مرر  االكتلررا ب المعمرر  التويرريح  يحرررم الطرربل  .03

 لمتعمم.

دراسرة بردر داير  وهنراأ العديرد مر  الدراسرات التر  اهتمرت باسرتادام المعمر  المدرسر  مثر : 
 & Cossaa كوسرررا و وموسررريب(  ودراسرررة 3104الممحرررم ومحمرررد دايررر  الممحرررم )

Uamusseb (2015) عبرد اهلل أحمرد  (  ودراسرة3102دراسة إسربلم عروض لردياات )  و
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جبرر   ودراسرة Aktamis & Acar (2010)(  و دراسرة اكترامس واكرار 3102الحرتروم  )
(  ودراسة لال  محمرد العيرون  3114البريك  )   ودراسة سعيد جمعة(2009) محمد الجبر

(3110) 
وت  يو  ما سبق م  عيوب ومعوقات استادام المعام  المدرسرية الحقيقيرة  ظتررت المعامر  

 االتترايية لتح  ملكبلت المعم  الحقيق .
 Virtual Labsاملعامل االفرتاضية: 

 االفرتاضية:  املعامل مفَوو

 وهرو  Virtual Realityاالتتراير  برالواق  يسرم  مرا تطبيقرات أحرد االتترايرية المعامر  تعد
 الواقر  عر  بديمرة ايالية أو ملطنعة تعميم بي ة يعد والذم التعميم  تكنولوجيا مستحدثات أحد

 مر  معترا ويتعامر  ويلرارأ يتااعر   تايميرة بي رة تر  يعريش هنرا والمرتعمم وتحاكيره  الحقيق 
 .المساعدة األجتزة وبعض الكمبيوتر جتاز وبمساعدة  حواسه ابل 
الحقيقر   العمروم ماتبرر محاكراة ابللترا مر  يرتم مناتحة بي ة: بينتا االتترايية المعام  وتعر 
 ويكرو   رالتاكير مترارات تدريس ابلله م  ويتم النظرم  بالجانب العمم  الجانب بربط موالقيا
 سرمبية خثرار أم لرذلأ يكرو  أ  دو  بيناسرتم القررارات اتاراذ تر  الحريرة مطمرق الطربلب لردا

(Woodfield, et al., 2004) 
 المسرتحدثات أحرد تمثر  االتترايرية المعامر  أ  :إلر  Alexiou, et al., (2008) أوير و 

 اإللكترونيرة  المحاكراة ألنظمرة امتردادا تعرد والتر  األايررة الاتررة تر  ظتررت التر  التكنولوجيرة
 المعامر  لنترا ج ملرابتة نترا ج عمر  منترا الحلرو  ويمكر  الحقيقيرة المعامر  تحراك  تتر 

 .الحقيقية

نوع مر  البررامج التر  تتري  : ( المعم  االتتراي  بينهBudhu, M. 2002, 2) عر  باداو 
العديد م  الوسرا ط المتعرددة التااعميرةب والتر  قرد تكرو  عمر  هي رة نلروص ثابترةب ونلروص 

وأنرواع رقميرة جديردةب  ولقطرات تيرديوب ورسروم وألركا  تويريحيةب متلعبةب وألرواتب ولرورب
 بحيث تكو  متااعمة تيما بينتا.



 ............................تدريس العلوم ...............في و المعمل االفتراضي  الحقيقيأثر استخدام المعمل 

- 44 - 

( بينره: نروع مر  المعمر  ُأعرد لبلسرتادام عمر  Boggs, N. C., 2006, 10وعرته بوجز ) 
الحاسوبب وهو تمثيبلت اتترايية لمتجارب العمميرة تر  المعمر ب ويتيرم  النلروص  واللرور 

   م  برنامج حاسوب .والايديو  والرسوم والماططات  والحركة الت  تستادم ي

بررامج حاسروبية : بينترا المعام  االتترايية (266ب 3114) جورجيت دميا  جورج توعرت
تاحرة الارلرة والوقرت   تتي  لمطبلب إجررا  تجرارب معمميرة عمر  جتراز الحاسرب ا لر  ناسره وا 

 النتيجرة بيناسرتمب ومر  ابللترا يرتم اكتسراب مترارات إلر بحيث يل  الطبلب  ةإلعادة المحاول
 بوالتركيرب بالتحمير : والتركيرز عمر  مترارات عقميرة عميرا مثر  بومتارات التاكير العممر  بعممية

 والتقويم.

"برنرررامج كمبيررروتر تاررراعم  متعررردد : ( بينررره240ب 3114) وعرتررره محمرررد عطيرررة امررريس
مكرر  تُ المعامرر  الحقيقيررةب و   الوسررا  ب يرروتر بي ررة تعمررم اتترايررية ملررطنعة بررالكمبيوتر تحرراك

مرر  اسررتادام األدوات واألجتررزة المعمميررةب وتررداو  األلرريا  الترر  ال ترردرأ بررالحواس  المتعممرري 
جرا  التجارب والاحولات اللعبة والاطرة والنادرة ت  بي ة خمنة".  المجردة كالذرةب وا 

 أجترزة عمر  تحتروا رقمية عممية ماتبرات: بينتا (44  3114) المناع  اهلل عبد عرتتا كما
 باللربكة االتلرا  ووسرا   مناسربة عمميرة وبرمجيرات تارزي  وطاقرة سررعة ذات كمبيروتر
 التاراعبلت وملراهدة  وتكرارهرا الرقميرة العمميرة بالتجرارب القيرام مر  المعمرم تمكر  العالميرة 
 .ممكنة وتكماة جتد وبيق   مااطرة ألدن  التعرض بدو  والنتا ج
 المرتعمم يتمك  ابللتا وم  الحقيقية  المعام  تحاك  مبرمجة معام  ه  االتترايية تالمعام 

 األجترزة ةيراب تعروض كمرا المررات  مر  ممكر  عدد ألم بعد ع  المعممية التجارب إجرا  م 
 تحقيقره يلرعب مرا وهرو  اتترايرية بتجرارب المقرررات أتكرار معظم ت طية يمك  كما المعممية 

 .المعام  وعدد العمم  وقت لمحدودية نظرا الواق  ت 

 الفلطفة اليت يكوو عليَا املعنل االفرتاضي:  

 244  3116ترتكز تمساة المعم  االتتراي  عم  عدة أسس ومبرادئ )كمرا  زيترو   
 ( وه : 40-46  3114  لبلح المتداك مجدم 630  3116سالم   محمد ك أحمد
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التمييررز برري  االعتمرراد عمرر  التكنولوجيررا ترر  توليرر  ابرررة حسررية تجعرر  المررتعمم ال يسررتطي   –0
 الابرة االتترايية والابرة الحقيقية.

لرره للررعوبته أو   عررالم ايررال  لرربيه بررالواق  وبرردي إلرر تجرراوز الواقرر  الحقيقرر  والررداو   -3
 لاطورته.

حيث إ َّ ك  متعمم يتعمم بمارردة وترق إمكانياتره وقدراتره ك بمرا   تردية التعمم وحرية المتعمم -2
 م  تمقيتا. يساعد عم  إنتاج المعرتة بدالم 

تسع  معام  العموم االتترايية إل  بنا  عوالم اياليرة لرنيعة الرقمنرة والوسرا ط المتعرددة  -6
ليمارس ابرات يلرعب عميره ممارسرتتا  كيست رق تيتا المتعمم  ك وذلأ م  أج  محاكاة الواق 

 ت  عالمه الحقيق .

 ط المتعررددة  تترر  تعبررر معامرر  العمرروم ترر  تمسرراتتا عرر  محررور متررم ترر  مجررا  الوسررا – 0
تستادم تطبيقات متعددة مث  محاكاة وي  قا م أو لن  عوالم ايالية وذلأ م  اربل  تجرارب 

 ماتماة.
أحمد محمرد  ك640 -642ب 3100 )السعدم ال و  السعدمب: االفرتاضية املعامل مميصات
هرردا عبررد الحميررد ك 241-244ب 3116ك كمررا  عبررد الحميررد زيتررو ب 633ب 3116سررالمب 
 (34-34  3102هالة محمد إبراهيم   ك063-063  3114  الاتاحعبد 
 الكات . التموي  توتر لعدم الحقيقية المعممية اإلمكانات ت  النقص تعوض -0
 بسربب الحقيقيرة المعامر  تر  تنايرذها يلرعب التر  المعمميرة التجرارب إجررا  إمكانيرة -3

 أو الحيويرة البيولوجيرا أو  الكيميرا  أو  النووية الطاقة تجارب: مث  المتعمم  عم اطورتتا
 .ةيرها

 التجرارب اربل  مر  عريرتا يمكر  ال التر  والظرواهر لمبيانرات المر ر  العررض إمكانيرة -2
 .الحقيقية

 تحقيقره يلرعب وهرذا  تااعميرة عمميرة بتجرارب الدراسر  المقررر أتكرار ك  ت طية إمكانية -6
 .لمعمم  المتاح والوقت والمكا  اإلمكانات لمحدودية نتيجة-الحقيق  المعم  ابل  م 
 المعمميرة التجرارب  إ حيرث  العممر  والتطبيرق النظريرة راألتكرا لررح عمميرة بي  التزام  -0

 .النظرية المحايرات ع  منال  معام  بجدو  مرتبطة الحقيقية
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 .مكا  أم وم  األوقات ك  ت  لممتعممي  المعممية التجارب إتاحة -4
 االسرتيعاب  عمر المرتعمم لقردرة طبقرا المررات مر  ممكر  عردد يمبر التجربرة إجررا  إمكانية7- 
 له. المناسب الوقت وت 
 اربل  مر  التجربرة مارجرات  عمر أثرهرا ودراسرة  الماتمارة المعرامبلت تجريرب سرتولة -4

 .اتترايية تحكم لوحات
 .بعد م  التجربة ناس إجرا  ت  خاري  م  والتعاو  التااع  إمكانية -4

 مر  ملراركتتا أو  معالجتترا أو  تحميمتا بتد  إلكترونيا التجارب نتا ج توثيق إمكانية -01
 .ا اري 

 .التجربة إجرا  ت  تقدمتم ومتابعة إلكترونيا الطالب أدا  تقييم إمكانية -00
 .المتعمم قدرات م  يتوا م بما المعممية التجارب تقديم إمكانية -03
 .التجارب إجرا  ت  المرونة -02
 س.لمقيا ديناميكية سيناريوهات تنايذ إمكانية -06
 م.التعم مراح  بداية ت  العمم  التدريب مااطر م  المتعمم حماية -00
  برالمتعمم الاالرة التعميميرة اإللكترونيرة الوثرا ق لحاتظة ونتا جتا التجارب نق  إمكانية -04

 .ألدا ه اللام  لمتقييم تعالة وسيمة تمث  والت 
 المعامر  تر  منترا يحررم لمواقر عمم المرت لتعرريض الارلرة االتترايرية المعامر   تتري -04

 توتر منااام عمميام تااعميام ملوقام. وبالتال   لاطورتتا نظرا الحقيقية
والتعمريم مردا  بوالتدريب التاللر  بيقم  م  الاجوة الكبيرة ت  عممية التعميم المستمر -04

لطررق ا إلر الحياة بتقديمه اردمات عاليرة الجرودة لمعراممي  تر  مواقر  عممترم دو  الحاجرة 
 .ليام االتقميدية والمكماة المتبعة ح

 يزيد م  احتااظية المتعمم بالمادة المتعممة. -04

ً  حتد اليت املعوقات   3110حسر  حسري  زيترو  ) :االفرتاضـية  املعامـل  اضـتخداو  مـ
040-044) 

 لتمثير  وذلأ االة موالاات ذات ومعدات خل  حاسب أجتزة المعام  االتترايية تتطمب -0
 .واي   بلك المعقدة الظواهر
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نتاجترا تلرميمتا يحتراج -3  وابررا  والمعممري  المبررمجي  مر  متالرص عمر  تريرق إلر  وا 
 .الناس وعمما   الدراسية المادة وابرا  المناهج

 .معتا التعام  ت  العربية الم ة عم  تعتمد الت  االتترايية المعام  ندرة -2
 .والزمبل  والمعمم والمواد واألدوات األجتزة م  الحقيق  التااع  نقص -6

 هنرد مؤيرد الردوليم دراسرة وهناأ العديرد مر  الدراسرات التر  اهتمرت بالمعمر  االتتراير  مثر : 
أثررر اسررتادام الماتبرررات االتترايررية ترر  تنميررة المتررارات  الترر  هرردتت الكلرر  عرر  (3104)

وأكرردت نتررا ج الدراسررة: تاعميررة المعمميررة لمعمررم األحيررا  لرردا طرربلب كميررات التربيررة بررالعراق  
 .استادام الماتبرات االتترايية ت  تنمية المتارات المعممية لمعمم األحيا 

تلرور مقتررح  إلر : وير  (3104)وزينرب محمرد العربر   أسما  عم  اللرترموهدتت دراسة 
لتلميم معم  اتتراي  ت  تنمية التاكير العمم  بمقرر الايزيا  لدا طالبرات المرحمرة الثانويرة 

وأظتررت نتررا ج الدراسرة: تارروق طالبرات مجموعررة البحرث ترر  التطبيرق البعرردم بمنطقرة الباحررة  
 المعم  االتتراي . وأرجعت الباحثتا  النتا ج الستادام   الاتبار متارات التاكير العمم 

( التعرر  عمر  أثرر اسرتادام معممر  العمروم بالمرحمرة 3104وهدتت دراسة محمد مان  ال يث )
 وأويرحت النترا جالمتوسطة لممعام  االتترايية واتجاهاتتم نحو استادام المعام  االتترايية  

أ  اتجاهراتتم أ : هناأ معوقات عديدة تحو  دو  االستادام األمث  لممعممي  لتا  كما اتير  
 نحو استادام المعام  االتترايية إيجابية.

( تاعمية استادام التجارب االتترايية ت  تعمرم طمبرة 3104وتقلت دراسة ةدير هلام حامد )
تارروق أتررراد أظترررت نتررا ج الدراسررة مسرراق ماتبررر الايزيررا  العامررة األو  ترر  جامعررة بيرزيررت  و 

التحلريم   اتبرار لبل التطبيرق البعردم اليرابطة تر المجموعرة عم  أترراد التجريبية  المجموعة
 وبطاقة مبلحظة األدا  العمم . 

"  االتتراير أثرر اسرتادام المعمر  التعرر  عمر :  (3104) اللرترمسارة محمرد وهدتت دراسة 
 ترر  الثررانومتنميررة متررارات عمميررات العمررم التكامميررة لطالبررات اللرر  الثالررث  ترر كروكودايرر  " 

  وأظتررت نترا ج الدراسرة: تاروق طالبرات المجموعرة التجريبيرة الريراض الكيميرا  بمدينرة مقررر
البلترر  درسرر  بالمعمرر  االتترايرر  عمرر  طالبررات المجموعررة اليررابطة البلترر  درسرر  بالطريقررة 
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المارراهيم الكيميا يررة  اكتسرراب  التقميديررة ترر  التطبيررق البعرردم الاتبررار عمميررات العمررم التكامميررة
 .ممتارات التاكير التباعد لأوكذ

 تر  االتتراير  الماتبرر اسرتادام تاعميرة   حيرث تقلرت(3104) حسر  تقر  طرهودراسرة 
وأظتررت نترا ج   التربيرة كميرة طمبرة لردا نحرو  والمير  العممر  الكيميرا  الايزياويرة تحلري 

أتراد المجموعة التجريبية الذي  درسوا بالمعم  االتتراي  عم  أتراد المجموعرة  الدراسة: تاوق
اليرررابطة الرررذي  درسررروا دااررر  الماتبرررر التقميررردم تررر  التطبيرررق البعررردم لبلاتبرررار التحلررريم   

 وااتبار المي  نحو المعم  االتتراي .

المعمررر   تاعميرررة اسرررتادامالتعرررر  عمررر :  (3104)  دعرررا  أحمرررد الحرررازمكمرررا هررردتت دراسرررة 
االتتراي  ت  تدريس وحدة م  مقرر الايزيرا  لطالبرات اللر  الثران  الثرانوم عمر  التحلري  

وأظترررت نتررا ج الدراسررة: تارروق طالبررات المجموعررة التجريبيررة الررذي  درسرروا بالمعمرر  الدراسرر   
االتترايرر  عمرر  طالبررات المجموعررة اليررابطة الررذي  درسرروا بررالماتبر المدرسرر  ترر  التطبيررق 

   لبلاتبار التحليم .البعدم 

أثررر اسررتادام المعامرر  االتترايررية عمرر  تنميررة ( 3104وتقلررت دراسررة أحمررد حميررد البررادرا )
علرر  التعمم االستقلا   بالدروس العممية لمرادة الكيميرا  لردا طربلب اللر  الحرادم متارات

    وأظترررت النتررا ج: تارروق طرربلب المجموعررة التجريبيررة الررذي  درسرروا بالمعمرربسررمطنة ُعمررا 
االتتراي  عم  طبلب المجموعة اليابطة الذي  درسوا بالمعمر  التقميردم تر  التطبيرق البعردم 

 .بطاقة لمبلحظة وتقييم مستوا ممارسرة الطربلب لمتارات التعمم االستقلا يةل

 تنميرة تر  االتترايرية التجرارب توظير  تاعميرة( 3104هنرا  ربراح دلرو  )وتقلرت دراسرة 
 تر  األساسر  الثرام  اللر  طالبرات لردا العمروم مرادة تر  العمرم وعمميرات العمميرة الماراهيم
تارروق أتررراد المجموعررة التجريبيررة عمرر  أتررراد المجموعررة  : وأويررحت النتررا ج  ةررزة محاتظررة
 وااتبار عمميات العمم.  ت  التطبيق البعدم الاتبار المااهيم العممية اليابطة

زيرادة التحلري   تر  االتتراير ( تاعميرة المعمر  3100الحسر  )  عبير ميرةنوتقلت دراسة 
  وأويرحت نترا ج الدراسرة: مادة الكيميا  لطبلب الل  الثالث بالمرحمة الثانويرة ت  األكاديم 

النموذجيرة مقارنرة بالمردارس  أ  استادام المعام  االتترايية يعط  نترا ج أتير  تر  المردارس
الترردريس يقمرر  مرر  الررزم  المسررت رق ألدا   التترايررية ترر الج راتيررة  وأ  اسررتادام المعامرر  ا
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لمطرربلب مقارنررة بطريقررة  األكرراديم يررؤثر ترر  التحلرري   الحلررة  ويقمرر  مرر  جتررد المعمررم  وال
   .اإللقا  ت  التدريس

التااعر  بري  المعمر  االتتراير  التعر  عم : أثرر  (3100) محمد سعيد الربع وهدتت دراسة 
لرردا  ما باكتسرراب الماراهيم الكيميا يرة ومتررارات التاكيرر التباعردوعبلقتتمر واالكتلرا  الموجره

  وأظترت نتا ج الدراسة: تاوق طبلب المجموعة التجريبية الذي  درسروا المرحمة الثانوية طبلب
بالمعمررر  االتترايررر  عمررر  طررربلب المجموعرررة اليرررابطة الرررذي  درسررروا بالطريقرررة التقميديرررة تررر  

 .متارات التاكير التباعدم لأالكيميا ية وكذ مااهيالتطبيق البعدم الاتبار اكتساب الم

أثررر اسررتادام المعامرر   الترر  هرردتت الكلرر  عرر  (3100خ  دكرري  ) عبررد اهللسررعيد ودراسررة 
ومتررارات التاكيررر الناقررد بمقرررر الكيميررا  بالمرحمررة  الدراسرر تنميررة التحلرري   ترر االتترايررية 

  وأظترت نتا ج الدراسة: تاوق أتراد المجموعة التجريبية الرذي  درسروا الثانوية بمدينة الرياض
وحرردة الحرررارة بالمعمرر  االتترايرر  عمرر  أتررراد المجموعررة اليررابطة الررذي  درسرروا ناررس الوحرردة 

 بالمعم  التقميدم ت  التطبيق البعدم لبلاتبار التحليم    وااتبار متارات التاكير الناقد. 

اسرتادام المعمر  االتتراير  تر  تنميرة  أثررالت  تقلت:  (3106)سحر حس  عثما  ودراسة 
وأظتررت نترا ج الدراسرة: تاروق   المتارات العممية وعمميات العمم لدا طبلب المرحمرة االبتدا يرة

المتررارات العمميررة  بطاقررة مبلحظررة قيرراسل أتررراد المجموعررة التجريبيررة ترر  التطبيررق البعرردم
 .  المعرت  التحلي  اتباراإللكترونية ومقياس عمميات العمم وا

( أثرر اسرتادام المعمر  االتتراير  لتجرارب 3106وتقلت دراسة ياسمي  لردق  دار إبرراهيم )
العموم ت  تنمية عمميات العمرم واكتسراب الماراهيم لردا طالبرات اللر  الارامس تر  تمسرطي   

التتراير  عمر  أتراد المجموعة التجريبية الذي  درسروا بالمعمر  ا وأظترت نتا ج الدراسة: تاوق
أتررراد المجموعررة اليررابطة الررذي  درسرروا ناررس الوحرردة داارر  الماتبررر التقميرردم ترر  التطبيررق 

 البعدم الاتبار المااهيم العممية  وااتبار عمميات العمم.

 تنميرة تر  االتتراير  المعمر  اسرتادام ( أثرر3106) حراتم مسرار السريال وتقلرت دراسرة 
تاروق أترراد : وأويرحت النترا ج  متوسرط األو  لمل  مومالع مادة طبلب لدا العممية المتارات

ترر  التطبيررق البعرردم لبطاقررة المبلحظررة  المجموعررة التجريبيررة عمرر  أتررراد المجموعررة اليررابطة
 لقياس المتارات العممية ت  العموم.
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( تاعميررة تلررميم معمرر  اتترايرر  قررا م عمرر  3106كمررا كلررات دراسررة دعررا  جمررا  ب رردادم )
التااعبلت المتعددة لتنمية بعض متارات التجارب المعممية تر  مرنتج الكيميرا  لطربلب اللر  

الترر  درسررت بررنمط  التجريبيررة المجموعررةتارروق أتررراد أظترررت نتررا ج الدراسررة و األو  الثررانوم  
البعرردم لبلاتبررار التحلرريم    ق  المجمرروعتي  التجررريبيتي  ترر  التطبيررالايررديو التارراعم  عمرر

 وبطاقة مبلحظة األدا  المتارا.

تاعميرة اسرتادام المعمر  االتتراير  تر  تردريس ( 3102هالة إبراهيم حسي  )وتقلت دراسة 
 عمر  تلرويب التلرورات الاطري لربعض الماراهيم العمميرة وتنميرة عرادات العقر  لردا العمروم

تاروق أترراد المجموعرة التجريبيرة : أسارت نتا ج الدراسرة إلر   و ل  الثان  اإلعدادمتبلميذ ال
( عمررر  أترررراد المجموعرررة اليرررابطة )الرررذي  درسررروا بطريقرررة الماتبرررر االتترايررر )الررذي  درسررروا 

  بالطريقة التقميدية( ت  التطبيق البعدم الاتبار التلورات الاطي  ومقياس عادات العق .

 المعامر  اسرتادام ر( التر  هردتت التعرر  عمر : أثر3102القرلر  ) تمحرا  لرال و دراسرة 
 األو  اللر  لتبلميرذ الدراسر  التحلري  عمر  العمروم مقررر مر  وحدة تدريس ت  االتترايية
  وأظترت نتا ج الدراسة: تاوق أترراد المجموعرة التجريبيرة عمر  المكرمة مكة بمدينة المتوسط

 بعدم لبلاتبار التحليم .أتراد المجموعة اليابطة ت  التطبيق ال

( أثرر اسرتادام المعامر  3102) وتقلت دراسة عزيرزة عبرد اهلل طيرب و ترات  محمرد األلرعرم
تارروق أتررراد المجموعرررة  :االتترايررية عمرر  جررودة تعمررريم المررواد التجريبيررة  وأويررحت النترررا ج

 مما يد  عم  دور المعام  االتترايرية اإليجراب  تر  كالتجريبية عم  أتراد المجموعة اليابطة
 جودة التعميم.

إل  التقييم الموجه لنظرام المعامر   ,.Jensen et al)3103وهدتت دراسة جنسي  وأارو  )
قرردرة الطرربلب عمرر  التكيرر  مرر  المعامرر  االتترايررية كبرردي  عرر   :االتترايررية  وبينررت نتا جتررا

المعامرر  التقميديررة مرر  ارربل  تنميررة قرردراتتم االستقلررا ية مثممررا ياعمررو  عنررد إجرررا  التجررارب 
 الاعمية. 

إلررر  معرترررة أثرررر المعامررر   (3103Herga  &Dinevskiهررردتت دراسرررة هيرجرررا وداتسرررك  )و 
عررادة إنترراج وتطبيرر بالكيميررا   وأظترررت ق المعرتررة المكتسرربة الاالررة االتترايررية عمرر  تتررم وا 
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نتا ج الدراسة تاوق أتراد المجموعة التجريبية عم  أتراد المجموعة اليابطة ت  تترم الماراهيم 
   .والتعمم التعاون   وح  الملكبلت  متارات معرتة إدارة الذات الكيميا ية  وتنمية

تاعميررة معمرر  العمرروم االتترايرر  ثبلثرر  األبعرراد ترر   (3100) السررعدم ال ررو  السررعدمودراسررة 
لردا تبلميرذ  تحلي  المااهيم الايزيا ية المجرردة وتنميرة االتجرا  نحرو إجررا  التجرارب اتترايريام 

  وأظتررررت نترررا ج الدراسرررة: تاررروق أترررراد المجموعرررة كميرررة التربيرررة بال ردقرررة المرحمرررة الثانويرررة
عمرر  االتترايرر  ثبلثرر  األبعرراد عمرر  أتررراد المجموعررة التجريبيررة الررذي  درسرروا وحرردة الحرررارة بالم

اليابطة الذي  درسوا نارس الوحردة بالطريقرة التقميديرة والمعمر  التقميردم تر  التطبيرق البعردم 
 .مقياس االتجا  نحو إجرا  التجارب اتتراييام   و المجردةالايزيا ية اتبار المااهيم ال

مقرررر ترر  دراسررة لمعامرر  االتترايررية تعاليررة ا (Flowers, 2011) دراسررة ترربلورز تقلررتو 
مسررتوا ارتاراع و  بلب اسرتيعاب الطر تحسر  تترم و :األحيرا  بالمرحمرة الجامعيرة  وتولرمت إلر 

  كمرا المعام  االتترايية بالمقارنة بمعام  التدريب العمم  التقميديرة استادامنتيجة   تحليمتم
   .التاكير الناقد وتحسي  متارات ح  الملكبلتساعد ت  تنمية 

أثررر اسررتادام الماتبرررات  التعررر  عمرر  (3100أبررو زينررة ) "محمررد ايررر"عررواد وهرردتت دراسررة 
أظترررت نتررا ج   و االتترايررية الايزيا يررة ترر  التحلرري  والايررا  العممرر  لطمبررة الجامعررة األردنيررة

 التطبيرق البعردم المجموعرة اليرابطة تر عم  أترراد التجريبية  المجموعةتاوق أتراد  :الدراسة
 التحليم   ومقياس الايا  العمم .  اتبارلبل

( تعاليرررة اسرررتادام المعمررر  االتترايرررر  3101) حنرررا  رجرررا  عبررررد السررربلم وتقلرررت دراسرررة
االستقلا   والتويريح  تر  تردريس الكيميرا  عمر  تنميرة التاكيرر العممر  لردا طالبرات كميرة 

البلتر  درسرر  وأويرحت نترا ج الدراسررة: تاروق طالبرات المجموعرة التجريبيررة األولر  )  التربيرة
بالمعمررر  االتترايررر  االستقلرررا  (  وطالبرررات المجموعرررة التجريبيرررة الثانيرررة )البلتررر  درسررر  
بالمعمرر  االتترايرر  التويرريح (عم  طالبررات المجموعررة اليررابطة )البلترر  درسرر  بالطريقررة 
التقميديرررة( تررر  التطبيرررق البعررردم الاتبرررار التاكيرررر العممررر   كمرررا تاوقرررت طالبرررات المجموعرررة 

 األول  عم  طالبات المجموعة التجريبية الثانية.  التجريبية

( أثرررر اسرررتادام المعمررر  االتترايررر  تررر  تحلررري  3101خمرررا  سرررعد أحمرررد )وتقلرررت دراسرررة 
طالبرات  الايزيا يرة واكتسراب مترارات التاكيرر العميرا والداتعيرة نحرو تعمرم العمروم لردا الماراهيم
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  وأظترررت نتررا ج الدارسررة: تارروق أتررراد المجموعررة التجريبيررة )الررذي  اللرر  الثالررث اإلعرردادم
( عمرر  أتررراد المجموعررة اليررابطة )الررذي  درسرروا بالطريقررة بطريقررة الماتبررر االتترايرر درسرروا 

 ااتبررار متررارات التاكيررر العميرراو   الايزيا يررة مالتقميديررة( ترر  التطبيررق البعرردم الاتبررار المارراهي
 .لعموملمقياس الداتعية نحو تعمم ا

تعاليرة اسرتادام المعمر  االتتراير  ( 3114) هدا عبرد الحميرد عبرد الاتراحكما تقلت دراسة 
البيولروج  والعمروم  لدا طبلب الارقة األول  )لعبةلمكيميا  لطبلب  ت  تنمية المتارات العممية
)الررذي    وأظترررت نتررا ج الدراسررة تارروق أتررراد المجموعررة التجريبيررة الجيولوجيرة( بكميررات التربيررة

درسرروا بالمعمرر  االتترايرر ( عمرر  أتررراد المجموعررة اليررابطة )الررذي  درسرروا بالطريقررة المعمميررة( 
 ت  تنمية المتارات العممية.

 اكتسراب تر  الجرا  الماتبرر اسرتادام أثرر (2008) قطريط يوسر  ةسرا دراسرة هردتت و 
  وأظتررت رد األ  تر  األساسرية المرحمرة ةطمبر لردا العميرا التاكير ومتارات الايزيا يةهيم الماا

نتررا ج الدراسررة: تارروق أتررراد المجموعررة التدريبيررة الترر  درسررت بررالماتبر الجررا  عمرر  أتررراد 
المجموعررة اليررابطة الترر  درسررت بالطريقررة التقميديررة ترر  التطبيررق البعرردم الاتبررار المارراهيم 

 الايزيا ية  وااتبار متارات التاكير العميا.

الواقر  االتتراير   Mcgrath, et al., 2008))مكجررث وخاررو  كرذلأ اسرتادمت دراسرة 
طالررب  60لتردريس ماتروم "النسرربية الاالرة" بمقرررر الايزيرا   وقرد تكونررت عينرة الدراسررة مر  

وجامعرررة اسرررتراليا الدوليرررة  وقرررد أظتررررت  Queenslandمررر  طررربلب الارقرررة األولررر  بجامعرررة 
الاالررة بعررد دراسررتتا  % مرر  أتررراد العينررة يرةبررو  ترر  دراسررة مارراهيم النسرربية43الدراسررة أ  

% منتم يرةبو  ت  دراسة بقيرة مويروعات المقررر عر  طريرق 44بالمحاكاة االتترايية  وأ  
% مرنتم قرد اسرتمتعوا بالدراسرة بترذ  الطريقرة  كمرا أظتررت النترا ج 41و المحاكاة االتترايية 

 تحس  تتم الطبلب لماتوم النسبية الاالة.

تقنية الواقر  االتتراير   Demaree, et al., 2005)) دميرا وخارو  وقد استادمت دراسة
لتحسي  تعالية ماتبررات الايزيرا  التحيريرية بواليرة أوهرايو  حيرث وجرد البراحثو  أ  المعامر  
  الحقيقيررة الكا نررة ال تحقررق األهرردا  المرجرروة منتررا  وقررد أدا اسررتادام التجررارب القا مررة عمرر

 م  الحقيقية.تقنية الواق  االتتراي  إل  زيادة تعالية المعا
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ويبلحرررظ مررر  اررربل  اسرررتعراض الدراسرررات السرررابقة أ : المعمررر  االتترايررر  سررراعد تررر  تنميرررة 
مسررتوا ارتارراع و   بلباسررتيعاب الطرر المارراهيم العمميررة واالحتارراظ بتررا  وكررذلأ تحسرر  تتررم و

  وعمميررات العمررم وتنميررة العديررد مرر  أنررواع التاكيررر مثرر : التاكيررر العممرر   الناقرردب تحلرريمتم
عرردم  ويعمرر  البحررث الحررال  عمرر  تنميررة متررارات التاكيررر اإليجرراب  مرر  ارربل  المعمرر  والتبا

 االتتراي .

 املفاٍيه العلنية: 

 وماتراح العمرم ل رة تت  البي ة  تعقد م  تقم  أنتا ت  العممية المااهيم أهمية تعمم تبرز

تلرك   الت  والظواهر  واألليا  األحداث م  عددام كبيرام  وتلن  تنظم أنتا حيث المعرتة العممية 
 تسراعد كمرا  العمرم نتراج تمثر  التر  المااهيميرة والبنر  الر يسرة العمميرة المبرادئ بمجموعترا

 اليوميرة  ويرؤدم الحيراة مواقر  تر  الارد تعترض الت  الملكبلت وتتم ح  ت  المااهيم العممية

 النقديرة بمثابرة العممرة تعتبرر تتر  لرذا وسرميمة  تاعمرة بلرورة التبلميرذ تعمرم إلر  الماراهيم تعمرم

 .العممية التمميذ بالحياة اللمة وثيقة وتبق  الذهنية  لمعمميات بالنسبة الثابتة القيمة

 : وتينيتَا العلنية أٍنية تعله املفاٍيه

:  وتنميتتا ألسباب متعددة أجم  عميتا العديد مر  التربرويي أهمية تعمم المااهيم وترج  
ك يسرررم 3112أحمررد النجرردم وخارررا     011  3100 )زكريررا اللررربين  و يسرررية لررادق 

 تت : (3114عايا   
 تقم  م  تعقد البي ة إذا إنتا تل  ما هو موجود م  أليا  ومواق . -0 
تستم المااهيم ت  تاسير الظواهر الطبيعية والقيام باالستجابات المناسبة وتسرتي  دراسرة  -3 

 البي ة.
 رتت  تساعد المتعمم عم  التاكير بلك  مجرد  وتاسري ُتعد المااهيم أساس بنا  التاكيرك -2

 الابرات بربط األحداث والظواهر واألليا  ببعيتا البعض.

 الوسا   الت  تعر  بتا األليا  الموجودة ت  البي ة.المااهيم تعد  -6 
إعرادة الرتعمم عنرد   تقمر  الحاجرة إلرت كتساعد عم  التوجيه والتنبؤ والتاطريط ألم نلراط -0 

 تة أم موق  جديد.مواج
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تساعد المااهيم ت  ح  بعرض لرعوبات الرتعمم مر  اربل  البنرا  الترمر  لترا مر  اربل   -4 
 االنتقا  م  ماتوم  ار أو م  مرحمة ألارا.

ُتعررد المارراهيم العمميررة وسرريمة اتلررا  وتارراهم برري  األتررراد  وتسرراعد عمرر  تقرردير المررتعمم  -4
 لمملاك  المحمية والعالمية.

 بالتنظيم والربط بي  مجموعات األليا  واألحداث. ااهيمالمتسم   -4
 استادام المعمومات ت  مواق  ح  الملكبلت.  تزيد م  القدرة عم -4

 تزيد االهتمام بمادة العموم وتزيد م  الداتعية لتعممتا.  -01
ة مر  وتمعرب دورما ر يسمرا تر  اكتسراب المعرتر  المااهيم أكثر ثباتما واستقرارما مر  الحقرا ق -00

 . ابل  المعمومات ذات المعن

يعتمررد بنرررا  المنرراهج الدراسرررية عمررر  المارراهيم العمميرررة وترابطترررا وتكوينتررا ونموهرررا تررر  -03
 المراح  التعميمية الماتماة.

 :  إل  أهمية تعمم المااهيم العممية وتنميتتا أنه( 24  3114) عبد الحاتظ سبلمةييي  و 
 التعمم.  ت   ذلأ يساعد عم واي كوتم التعر  عميه بلك   الماتوم إذا حدد  -
 ت نتررا تسرراعد عمرر  التررذكر واالسررترجاع أو كإ  المارراهيم  إذا عريررت بلررك  وايرر  ومحرردد -

 االستدعا .
مكانات المتعمم بلورة إيجابية. -  تحديد أهم المااهيم الت  يمك  لتا أ  تنم  قدرات وا 

 Positive Thinkingالتفهري اإلجيابي: 

التربويرة والتعميميرة   جراالتعد التاكير اإليجاب  ملطمحام جديردام نسربيام كثرر اسرتادامه تر  الميُ 
األبحاث إلر  أهميرة اسرتادام مترارات التاكيرر تر  مسراعدة التمميرذ عمر   م  العديد حيث تلير

أ  يكتسررب لالررية إيجابيررة قررادرة عمرر  التعامرر  مرر  المسررتقب   تيرربلم عمرر  اكتسررابه الثقررة 
بررالناس واالعتمرراد عمرر  الررذات والعديررد مرر  اللرراات البلزمررة واليرررورية لمتعامرر  مرر  تحررديات 

 المستقب .

إليجرراب  ارتباطررام وثيقررام بالنجرراح ترر  كرر  مجررا  مرر  مجرراالت ويرررتبط االتجررا  العقمرر  ا
قرد تسربب السرعادة إذا اسرتادمت إيجابيرا وقرد تسربب التعاسرة لرو  كبيررةالحياة  تالاكرة لتا قوة 

 .استادمت سمبيام  إذا أردت أ  تقوم ثقتأ بناسأ أزرع األتكار اإليجابية
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الحياة سمسمة م  المتاعرب  تالتاكير السمب  أاطر مما يتلور أم إنسا ب تتو يجع 
واألحاسررريس والسرررموكيات السرررمبية وأييرررام النترررا ج السرررمبية مثررر  األمرررراض الناسرررية والعيررروية 
واللعور باليياع والوحدة والاو  م  المستقب  ويعيش الحاير بيحاسيس واعتقرادات سرمبية 

 .تجع  حياته سمسمة م  التحديات والملكبلت

 تعسيف التفهري اإلجيابي: 

عمميرة عقميرة :  ه( التاكير اإليجراب  بينر242  3106ابر عبد الحميد جابر وخارو  )عر  ج
إلنتررراج وامرررق لؤلتكرررار التررر  تررررتبط باالبتكرررار والسررريطرة ا ليرررة عمررر  أاطرررا  التاكيرررر التدامرررة 
وتقويمتا وتوجيتتا بطريقة تعالة تيا  إيجابية عمر  الحيراة اللالرية أو العمميرة  والسرماح 

ويتحردد   وتوق  نتا ج النجراح  واإليجابية بي  تؤدم إل  التوس  والنمو والنجاح لؤلتكار العقمية
 إجرا يام بالدرجات الت  يحل  عميتا أتراد العينة عم  مقياس التاكير اإليجاب .

ذلأ النروع مر  التاكيرر الرذم يمرؤل : بينه اإليجاب ( التاكير 60  3102وعرتت سماح إبراهيم )
بالتوقعات اإليجابية المتاا مة تجرا  كر  أمرور   تترو عنرد  بمثابرة الامايرة التر  أو يلح  الارد 

 .  حياته وتنطمق منتا ك  العمميات المنطقية المتعددة الت  يقوم بتا عند تناوله لماتم  ل

تمأ القردرة الاطريرة التر  يعززهرا : ( التاكير اإليجاب  بينه64  3112) كما عر  سكوت دبميو
 .ك  يل  م  ابل  أتكار  اإليجابية إل  أتي  النتا ج ت  ك  أمور حياته كسهاإلنسا  ت  نا

ذلأ الجتد الرذهن  الرذم يقروم الاررد اإليجاب  بينه: التاكير  (01ب Anthony) 3101عر  و 
   .تيه ب قناع ناسه بك  األتكار اإليجابية الت  تدتعه إل  تحقيق أهداته وعدم تعطيمتا

ذلرررأ النررروع مررر  التاكيرررر الرررذم ي ررررس تررر  العقررر  : ( بينررره03  3114سرررعيد الرقيرررب )وعرتررره 
   .الملاعر اإليجابية كالتااؤ  والقدرة عم  اإلنجاز والمثابرة

جرررا  ولرريس ةايررة ترر  حررد ذاترره  تتررو ال يقرردم حمرروال   إ  التاكيررر اإليجرراب  عمميررة وا 
مسرتحيبلت  وال ياكرر أبردا تر  ال  تمرا هرو ممكر  التاكيررولكنه يعطر  ترلرا إليجراد الحمرو   و 

نمرا يجرب أ  يكرو  لردا اإلنسرا  بعرض  كما أنه بمارد  ال يكا  لت يير الحياة إل  األتير   وا 
بر  ليكرو  قرادرام عمر  تحوير    اإلستراتيجيات والاطط التدريجية لت يير الطريقة الت  ياكرر بترا

 (040  3114   إبراهيم الاق)   ما هو سمب  م  أتكار إل  أتكار إيجابية تعالة.
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عمر   وترنعكس إيجابيرام   الطريقة الت  ياكر بتا الاررد: بينه (331  3100)ته ملطا  نمرعر 
   .تلرتاته تجا  األلااص واألحداث

الاررد الرذم يررا الحيراة بلرك  : ( إلر  أ  Trujillo, Fran, 2005تروايمرو  تررا  ) ألرارو 
ويناير  مر  أجر  التحسر    إيجاب  ياكر ت  االحتماالت  وعادة ما يواجه المزيد م  التحرديات

 وم  أج  تحقيق المزيد م  النجاح.  والتعمم

ملدر قوة وحريرة  تترو ملردر : بينهالتاكير اإليجاب   (044  3114  )إبراهيم الاق أيا و 
ألنرره يزيررد مرر  متررارة وثقررة الارررد عمرر  التاكيررر ترر  الحرر  حترر  يجررد   وهررو ملرردر حريررة  كقرروة
 .أل  الارد سيتحرر م  معاناة سج  التاكير السمب  وأثار  الناسية والجسمية كأييا

  :Positive Thinking Skills مَازات التفهري اإلجيابي

يمكرر  تعرياتررا   متررارات ر يسررة أربرر تتحردد متررارات التاكيررر اإليجرراب  ترر  الدراسررة الحاليررة ترر  
 إجرا يام تيما ييت : 

 : Positive Self Talk Skillمَازة حديح الرات اإلجيابي  -أ

أو أدا  لمتحايرز   بترد  تعزيرز تكررة إيجابيرة كعبرارة عر  حروار يجريره المرتعمم مر  ناسره  وه
 أو مواجتة ملكمة.  أو التامص م  تكرة سمبية  الذات 

 : Imagination Skill مَازة التخيل -ب

بحيرث   أو اطرط سرموكية أو تلرور نتيجرة قبر  برد تا القدرة عم  استحيار لور ذهنية  وه
والقردرة عمر  النجراح والتوالر    وتسراعد  عمر  حر  الملركبلت  معايلرة الموقر ممتعمم تتي  ل

 م  ا اري .

 : Positive Expectation Skill مَازة التوقع اإلجيابي -ج

اإليجراب  اللر   ل   إيجاب  وبذ  أتير  مرا لديره لتحقيقره  تتوقر  الاررد المتعمم لاعتقاد  هو
 يمكنه م  إحداث النجاح. كواعتقاد  ت  النجاح
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 : Life Problems Solvingمَازة حل املػهالت احلياتية  -د

بحيررث   عمميررة تاكيررر إبداعيررة يتولرر  بتررا اإلنسررا  إلرر  حرر  ملرراكمه بطرا ررق ماتماررة  هرر
ليلر  مر  ابللترا إلر  حر    يستادم تيتا كر  مرا لديره مر  ابررات ومترارات ومعمومرات سرابقة

الملكمة أو تاط  عقبة م  عقبات الحياة  وتتحدد إجرا يام بالردرجات التر  يحلر  عميترا أترراد 
 العينة عم  مقياس متارة ح  الملكبلت.

 (240  3106جابر عبد الحميد ) :مسات الػخص ذو التفهري اإلجيابي

 االعتقاد والتوق  اإليجاب .  -0
 واثق م  ناسه يحب الت يير. -3
 يركز عم  الح  عند مواجتة اللعوبات.  -2
 .ال يدع التحديات واللعوبات تؤثر ت  حياته -6
 يعيش األم  والكااح واللبر والتااؤ .  -0
 يحقق الكثير م  أهداته. -4
 ويحب مساعدة ا اري .  اجتماع  -4 
 .احتما  إلابته باألمراض الناسية والعيوية منااض -4 

  إبرراهيم الاقروهناأ م  يرا الا ص أارا تميز الارد الذم يتمت  بالتاكير اإليجراب  مثر : )
 (Edmeads   3116ك ادميدس 3106ك سنا  تراج أحمد   043-041  3114

مثمررة ومايردة قرادر عمر  الحروار والمناقلرة العمميرة  وتكرو  نترا ج مناقلرته وحواراتره  .0
 .بالنسبة له ولآلاري 

 .ل ة وماردات تتل  بالمرونة قابمة لؤلاذ والعطا  يمتمأ .3
بحيرث ال يسرتتزأ وال يرتتكم برا اري   ولره القردرة تر    القدرة عم  ااتيرار كبلمره لديه .2

 .تقديم النقد والمبلحظات لآلاري  بلك  بنا  ومايد
الرررأم واحترررام خرا  ا اررري   ويكررو   ولرره القرردرة عمرر  إبرردا   يمتمررأ الاكررر المسررتنير .6

 .حديثه مناسبا لمموق  ومقن  لآلاري 
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لترا  كمرا يتميرز  أو معاريرام  يبحث ع  المعمومات والمعرتة الجديدة سوا  أكا  مواتقرام  .0
 .الحق لآلاري  ب عطا ه

 .يمي  إل  إعطا  تلور طبيع  وواقع  ع  ذاته أمام ا اري  .4
مر  األترراد د دة لمملركبلت التر  يلرادتتا  ولرذلأ يعرة ومبتكرة وجديرحناج يعط  حموالم  .4

 .المبدعي 
ألنررره يمتمرررأ الثقاترررة والمعرترررة  كال ييررر  ناسررره تررر  مواقررر  حرجرررة أثنرررا  المناقلرررات .4

 .والمرونة الاكرية الت  تساعد  عم  تجنب مث  هذ  المواق 
بلرااتية  ويردرأ أ  المثاليرة والكمرا   لآلارري ينظرر إلر  ناسره بتواير  ويقردم ناسره  .4

 .ليست م  لاات البلر

ويبحث عر  األتكرار قبر  أ  يحلر    م  ناسه وأتكار  وملاعر  األكثر تكياام للاص  .01
 .عم  األحداث

ويمتمأ الرةبة الجادة ت  الت ييرر مر  التاكيرر السرمب    يقدر الحياة ويرتض التزيمة  .00
 .إل  التاكير اإليجاب 

 .ةويستادم األلااظ الت  تدعم هذا النجاح ت  أبسط لور   حاتيركز عم  النجا .03

وتقررويم أتكررار   يسررتادم أسررموب التحرردث مرر  الررذات الررذم يجعمرره متمكنررا مرر  مراقبررة  .02
 .الداامية وقناعاته لتوق  النجاح ت  ح  الملكبلت الت  تلادته

الرتحكم تر  تحردث  والرتحكم تر  الت يررات التر   لديه القدرة عم  االسرتراا  الطبيعر   .06
السرعيدة  وير ط دمره  وكرذلأ إمكانيرة االسرتعانة باستحيرار الرذكريات تعبيررات وجتره
 .لت يير مزاجه

ودراسرته   وهناأ العديد م  الدراسات الت  اهتمت بالتاكير اإليجاب  لك  ت  محرا  عمرم الرناس
  ذاتالناسر  لتحسري  مسرتوا تقردير الرر براالةترابواارض اللررعور   مر  العديرد مر  المت يررات

  وةيرهرا كمرا اهرتم بره براحثي  تر  مجرا  الامسراة تحم  األتراد لممواقر  اليراةطة والمحبطرةو 
  ودراسررة جررابر عبررد الحميررد جررابر (3100نتيجررة سررعيد منرراع )دراسررة والم ررة العربيررة مثرر : 

 زينرررب بررردر عبرررد الوهرررابودراسرررة (  3106ودراسرررة سرررنا  ترررراج أحمرررد )(  3106وخاررررو  )
   و(3114( دراسرررة زيررراد بركرررات ةرررانم )3102) إبرررراهيم محمرررود دراسرررة سرررماح(  و 3102)
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ربيكررا  دراسررة  و Maurizio (3112)ميرروتيز دراسررة  و Edmeads (3116)ادميرردس دراسررة
Rebecca (3112)   ترر  مجررا  المنرراهج  -عمرر  حررد عمررم الباحثررة-ولررم توجررد أم دراسررات

 وطرق التدريس اهتمت بالتاكير اإليجاب  ت  مجا  تدريس العموم.

أو   ويساعد التاكير اإليجاب  ت  رت  الداتعية لمرتعمم والمثرابرة واإلنجراز والنجراح تر  التحلري 
 ت  القدرة عم  إنجاز المتام ونمو القدرات والمتارات.

بري  المعمرم والطالرب   وقد ألب  لمتقدم ت  التعمريم األثرر اإليجراب  تر  تحقيرق التوالر  الاعرا 
ك والمترارات العمميرة بيسراليب متنوعرة   المعمومات المعرتيرةتقد يسر لممعمم سب  عديدة لتولي

 (2  3110حسام لوق   ).تاعميتتازيد م  يو   التعممت  التعميم و عممي م بذلأر ثُ ت

 املَازات العنلية العلنية: 

المتارات بينواعتا الماتماة ه  أحد الجوانب األساسرية لمرتعمم لجمير  المراحر  الدراسرية بلراة 
عامررة  حيررث تررزود الطالررب بالكيايررة الترر  يررؤدم بمقتيرراها عمرربلم مررا بكاررا ة ودو  جتررد أو 

مواجترة العديرد مر  الملركبلت  ت مييعة لموقت  باإلياتة إل  أ  هذ  المتارات تساعد الارد 
 .ب  وحمتا باألسموب العمم  اللحي ت  المستق

 (042-040  3114) ألموج أمان  محمد : جواىب تعله املَازات
 :  الجانب المعرت لممتارة جوانب متعددة مث : 

لمررام   و   تعمررم المتررارة هررو نرروع مرر  أنررواع الررتعمم يتطمررب جوانررب معرتيررة وعمميررات عقميررةإ  ا 
األدا رر   وذلرأ مرر  ارربل  قيرام الطالررب بتنايررذ الطالرب بالجانررب المعرتر  يرريت  بعررد هرذا الجانررب 

 .المتارة
هو الجانب العمم  الذم يمك  مبلحظته  ويكرو  تر  لرورة اطروات وأتعرا   :اجلاىب األدا ي

سررموكية  ويتطمررب ترردريس الجانررب األدا رر  لممتررارات العمميررة جترردام مرر  المعمررم ترر  يرربط أدا  
 واألدوات المرتبطة بالمتارة. المواد المعمميةالطالب الستادام 

الرذم يتلر  برالت ير تر  االهتمامرات واالتجاهرات والقريم  جانربهو ذلرأ ال :الوجداىياجلاىب 
   وهو المحرأ الااع  ت  دت  الارد نحو اإلنجاز وقابمية التعمم.متنميةوالتقدير  وهو قاب  ل
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 مساحل تعله املَازات العنلية

 (.40  3114) ملطا  عبد السبلمعبد السبلم تيما يم : تتي   

بحيرث تعطرر  لررورة   المرحمرة األولرر : تحمير  المتررارة إلر  عرردد مر  الاطرروات المطمروب أدا تررا
 كاممة ع  ك  ما يحددها م  متطمبات  وظرو  العم  تيتا.

بحيرث يرتم التيكرد مر  أ  المرتعمم تمكر  مر  كر    المرحمة الثانية: تقدير السموأ األول  لممتعمم
 العنالر األولية المتطمبة ت  أدا  المتارة المعقدة.

المرحمة الثالثة: التدريب عمر  أدا  عنالرر المترارة األوليرة عر  طريرق إتاحرة الارلرة لممرتعمم 
 .ابقةلتعمم عنالر المتارات الت  أاطي تيتا ت  المرحمة الس

رض المتررارة لممررتعمم مرر  ارربل  تجز ررة العمرر  إلرر  سمسررمة مرر  المرحمررة الرابعررة: ولرر  وعرر
 م  يرورة الربط بينتا.  األجزا 

ألنترا تسرتم تر  تحسري    م  المراح  المتمة  المرحمة الاامسة: ممارسة المتعمم لممتارة وه
نما  التناسق بينتا م  حيث النتا ج والتوقيت.  لارعيةاأدا  المتام   وا 

 : العلنية العنليةأضاليب تكويه املَازة 

 (042  043  3110كما  عبد الحميد زيتو  ) األداء:اختبازات 

تارر  مقررررات العمرروم يكررو  تركيررز الجوانررب المتاريررة   تتررتم ااتبررارات األدا  بقيرراس المتررارات
منلرربام عمرر  متررارات العمرر  ترر  المعمرر  بجانررب المتررارات العقميررة المرتبطررة برراألدا  العممرر   

 األدا  عم  الطريقة أو الناتج أو طريقة الولو  إليه  أو عم  كميتما معام.وتركز ااتبارات 

 أىواع اختبازات األداء: 

 األدا  الكتاب . -0

 األدا  الااص بتحديد النوع أو التعر  عميه. -3

 األدا  باستادام نموذج المحاكاة.  -2

 األدا  ت  حالة عينة عم  ممثمة لمموق  الكم . -6
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م  االاتبارات التحليمية المعتادة تر  كونترا أهميرة  ع: ياتم  هذا النو الهتابي ءاألدا -0
أكبررر لتطبيررق المعرتررة ولقيرراس متررارات األدا  ترر  المواقرر  الترر  تحرراك  المواقرر  الاعميررة أو 

وهررذ  التطبيقررات الكتابيررة بحررد ذاتتررا مرر  الممكرر  أ  ُتايرر  إلرر  النررواتج التعميميررة   الحقيقيررة
أو أنتررا تكررو  بمثابررة اطرروة متوسررطة عمرر  طريررق األدا  الررذم يتيررم    النتا يررة المطموبررة

درجررات أعمرر  مرر  الواقعيررة مثرر : االسررتادام الاعمرر  لررؤلدوات واألجتررزة المعمميررة  وقررد يكررو  
أو ولر  عينرات   أو وي  اطرة لتلرميم تجربرة معينرة ا  اريطةتلميم ماطط معي  أو بن
متارات عقمية عممية مرتبطرة بالمعمر  مثر  تحديرد المت يررات أو و أ  أو أليا  موجودة بالمعم 

 تاسير البيانات.

يتيم  األدا  الااص بتحديد النوع أو  األداء اخلاص بتخديد اليوع أو التعسف عليُ: -9
تقرد   االاتبارات الموقاية الت  تمث  درجات متااوتة مر  الواقعيرة التعر  عميه مدا واس  م 

ُيطمررب مرر  التمميررذ التعررر  عمرر  عينررة معينررة أو جترراز أو أداة معينررة يتعررر  عميتررا وعمرر  
مرثبلم يطمرب مر    وكذلأ ت  مجا  العمروم  أجزا تا  ومث  هذا النوع لا   ت  التعميم اللناع 

  أو التعرر  عمر  أحرد األمربلح المجتولرة  أو بكروسركو الطالب التعر  عمر  عينرة تحرت المي
التعر  عم  نروع العدسرات او المرايرا الماتمارة  وتقردر درجرة األدا  تر  يرو  النراتج النترا   

 الذم يل  إليه التمميذ.

يتيم  األدا  الااص باسرتادام نمروذج المحاكراة  األداء باضتخداو منوذج احملاناة: -3 
تبراع الاطروات اللرحيحة لقيرام بالعمر  المطمروب  وتسرتادم   م عم  محاكراة الموقر  األلر وا 

هذ  النماذج بكثرة تر  مجرا  التردريب مثر : قيرادة السريارات ومجراالت التعمريم المتنر   وتقيريم 
 األدا  ت  يو  الاطوات اللحيحة الت  يمارستا التمميذ.

ا ممرررثبل بيعمرررا  ويكرررو  األدا  هنررر  األدا  تررر  حالرررة عينرررة عمررر  ممثمرررة لمموقررر  الكمررر  -6
 حقيقية تعكس األدا  الكام  الاعم  مث : أدا  ااتبار قيادة سيارة.

تتر  تسراعد عمر  ولر    وه  مر  أهرم أسراليب تقرويم المترارات العمميرة :املالحظة امليظنة
وبالترال  تتر  تسراعد عمر  تنظريم ويربط النلراطات العمميرة  ويرتم   العنالر السرموكية لرؤلدا 
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التقويم بالمبلحظة عادة م  طريرق مقارنرة أدا  الطالرب المبلحرظ مر  قا مرة رلرد متارق عميترا 
   وتستادم تيتا بطاقات المبلحظة.معدة مسبقام و 

ونظرررام لطبيعررة الوحرردة )الطاقررة اليررو ية( اسررتادمت الباحثررة ااتبررارات األدا  الكترراب  والتعررر  
 ل .لقياس المتارات العممية العممية ت  البحث الحا

بتنميرة المترارات العمميرة تر  تردريس العمروم الدراسرات السرابقة التر  اهتمرت وهنراأ العديرد مر  
ودراسررة  ( 3104دراسررة رةررد لرراهر اللرررايرة ) و  (3104) هنررد مؤيررد الرردوليم دراسررة مثرر : 

هيثم محمد بحيررم   ودراسة (3106) هالة ترماوم محمد  ودراسة (3100إقبا  محمد جعار)
الحربرررر   العزيررررز ملررررع  عبرررردودراسررررة  ( 3106) سررررحر حسرررر  عثمررررا (  ودراسررررة 3106)
 ( 3114  )الكمثمر محمرد عمر ودراسرة (  3100)م حجراز  مما  السعيدإي  ودراسة (3100)

  (3114أمرران  محمررد المرروج  )(  ودراسررة 3114) هرردا عبررد الحميررد عبررد الاترراحودراسررة 
 (.3110) حسي  عباس عم ودراسة 

 إجساءات البخح وإعداد أدواتُ: 

 التعميمية: أوالم: إعداد المواد 
 ممعمم.إرلادم ل دلي  -0
 الطالب.أوراق عم   -3

 :  لبحثثانيام: إعداد أدوات ا
 ااتبار المااهيم العممية. -أ
 مقياس التاكير اإليجاب . -ب
 ااتبار أدا  المتارات المعممية العممية. -ج

 ثالثام: تجربة البحث: 
 التد  م  تجربة البحث. -أ
 اإلعداد لتجربة البحث. -ب
 ااتيار عينة البحث. -ج
 مت يرات البحث. -د
 إجرا ات تجربة البحث -هر
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و  المدرسرر أثررر اسررتادام المعمرر   التعررر  عمرر كررا  التررد  مرر  البحررث الحررال  هررو   
ت  تدريس العموم عم  تنمية المااهيم  والتاكير االيجاب  والمترارات العمميرة المعم  االتتراي  

و أدوات البحرث  و   وتطمرب ذلرأ إعرداد المرواد التعميميرةلدا تبلميذ اللر  الثالرث اإلعردادم  
أُتبعرررت إلعرررداد المرررواد التعميميرررة وأدوات البحرررث و  التررر عريرررام مالررربلم لئلجررررا ات  يمررر تيمرررا 
 تجربة البحث:  تا اإجر و كذلأ   يبطتا

 : أواًل: إعداد املواد التعلينية

وقررد تررم   طالرربال أوراق عمرر و عمررم  ممإرلررادم لتررم إعررداد دليرر   الحررال لتحقيررق أهرردا  البحررث 
 :  التال تنايذ ذلأ عم  النحو 

 إعداد دليل إزغادي للنعله: -0

و مسرر ولياته   مالمعمرألدوار عمر  لرورة متكاممررة  ُأعرد الردلي  اإلرلررادم لممعمرم بحيرث يحترروم 
 :  يم هذا الدلي  أ  يتيم  ما  ت  روع   وقد تجربة البحثأثنا  تطبيق 

األنلطة العممية وإلعداد  تم إتباع الاطروات التاليرة وممارسرتتا تر  مقدمة تلم  تكرة ع   -أ
 المعم  الحقيق  والمعم  االتتراي .

 .درس م  الدروسالاالة بك   السموكية األهدا  وحدة  وملاألهدا  العامة  -ب

لؤلهرردا   "Bloomتلررني  بمروم" تر ولرذلأ ترم ويرر  األهردا  العامررة لمبرنرامج كمرا هررو وارد 
 .التربوية إل : أهدا  معرتية  أهدا  وجدانية  و أهدا  متارية

تقرام و  اطروةباطروة  عمرمقروم بره المي الرذمو الردور  درس م  الدروس تاليميام لك   ولاام  -ج
عمر  الحقيقر  والمعمر  االتتراير   والاطرة الزمنيرة البلزمرة لتردريس الوحردة سروا  الملاطوات 

 باستادام المعم  الحقيق  أو المعم  االتتراي . 

الردلي   يربط عمر  عينرة البحرث  تجربرة البحرثتطمرب تطبيرق دلير  المعمرم:  إجرا ات يربط -د
تررم إعررداد اسررتطبلع رأا   مرردلي بعررد االنتتررا  مرر  عمرر  اللررورة األوليررة لاإلرلررادم لممعمررم  ت

 و قد تم سؤا  السادة المحكمي :  لبلحيته السادة المحكمي  حو  مدا 



 ............................تدريس العلوم ...............في و المعمل االفتراضي  الحقيقيأثر استخدام المعمل 

- 44 - 

درس مرر  الرردروس  لكرر   التدريسرر   األهرردا  السررموكية  العرررض وحرردةاألهرردا  العامررة لم -
ودور المعمم ت  التعام  م  المجموعة التجريبية التر  تسرتادم المعمر  االتتراير  والمجموعرة 

   المعم  الحقيق . مالت  تستاداليابطة 

 :يم  بعد تحمي  أرا  السادة المحكمي  وجد ما

العررض و درس     عم  ويوح األهدا  العامرة والسرموكية الاالرة بكر واتاق السادة المحكم 
جرا ت النترا ج  وتقام لممعم  الحقيق  والمعم  االتتراي   كمرا درس م  الدروس لك  التدريس 

الدلي  اإلرلادم لممعمم لمتطبيق تجربرة  مويحة اتااق بي  خرا  السادة المحكمي  حو  مبل مة
 البحث.

 إعداد أوزام عنل الطالب:  -9

تم إعداد أوراق عم  لكبل المجموعتي   تك  نلاط أو تجربرة لره ورقرة عمر  االرة بره تحتروم 
را ات التجريبيرة  وسرؤا  اراص بالمتمرة التر    واألدوات المسرتادمة  واإلجرطالتد  م  النلا

 سيؤديتا الطبلب ت  النلاط.

 التجسبة االضتطالعية: -4

يمكر  أ   التر أو المعوقرات   كا  التد  مر  التجربرة االسرتطبلعية: التعرر  عمر  الملركبلت 
وترم  لوحردة ا تر وكذلأ أوجره الرنقص أو القلرور   تحو  حو  تنايذ التجربة األساسية لمبحث

هررذا ثبلثررو  طالبررام وطالبررة  وعمرر  ( 21لررممت العينررة االسررتطبلعية )دروس  و الررأحررد ااتيررار 
( دليررر  إرلرررادم 0النتا يرررة لرررالحة لمتطبيرررق ممحرررق) الرررورتت تررر  لمرررواد التعميميرررةا تألررربح

 لممعمم  ويحتوا عم  ولاام تاليميام ألوراق عم  الطبلب. 

 ثاىيًا: إعداد أدوات البخح: 

عمميررة  مقيرراس التاكيررر اإليجرراب   وااتبررار أدا  المتررارات العمميررة ولررممت: ااتبررار المارراهيم ال
 العممية. 

 :  يم ك  أداة م  أدوات البحث كما كياية إعداد لرحام مالبلم لوتيما يم  
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 املفاٍيه العلنية: اختباز  (0)

العمميرة قياس مردا اسرتيعاب الماراهيم  كا  التد  م  هذا االاتبار اهلدف مً االختباز: -0
الحقيقرررر  و المعمرررر  ومعرتررررة أثررررر اسررررتادام المعمرررر    " طاقررررة اليررررو يةالموجررررودة بوحرررردة "ال

 لدا طبلب الل  الثالث اإلعدادم عينة البحث. االتتراي  ت  تنمية هذ  المااهيم
 إلعداد االاتبار  تم تحديد المعايير التالية:  معايري االختباز: -3
 التطبيق(.ألهدا  )التذكر  الاتم  و يقتلر االاتبار عم  ثبلثة مستويات م  ا -أ
بوحرررردة )الطاقررررة  تقتلررررر المعمومررررات الموجررررودة باالاتبررررار عمرررر  المعمومررررات الموجررررودة -ب

 .اليو ية(
 الاطوات التالية:  إتباعإلعداد االاتبار تم  إعداد االختباز: -2

  Specification Tableإعداد جدول املواصفات:  - 

الموالاات هو تحديرد عردد المارردات البلزمرة لكر  هرد  كا  التد  م  إعداد جدو  
يررو  هررذا  ترر   و الترر العممرر  يررو  المحترروا ترر و  وحرردة الماتررارةمرر  األهرردا  المويرروعة لم

 :  التال التد  تم إعداد جدو  الموالاات عم  النحو 

 (0جدو )

 جدو  موالاات ااتبار المااهيم العممية

 النسب الوز   المجموع مستويات األس مة المويوع

   تطبيق تتم تذكر

 %66.00 00 4 0 6 األو : )المرايا(
 %00.44 04 4 0 4 الثان : )العدسات(

  26 02 01 00 المجموع
 23.20 34.60 24.36  011% 
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 الختباز: اصياغة مفسدات  -أ 

الوحردة عبرارة ت طر  مويروعات  أربر  وثبلثري ( 26) بحيث لرممت تم لياةة عبارات االاتبار
أ   طالرربوعمرر  ال  لكرر  عبررارة ثبلثررة برردا    لررورة ااتيررار مرر  متعرردد ترر  )الطاقررة اليررو ية(

  وترم تقرردير درجررات االاتبرار عمرر  أسراس أ  اإلجابررة اللررحيحة اترار أحررد البردا   اللررحيحةي
تحسب درجة واحدة  واإلجابة الاطي تحسب لار  وعم  هرذا ألربحت الدرجرة الكميرة لبلاتبرار 

 درجة. 26تساوم 

 عرض اللورة األولية لبلاتبار عم  السادة المحكمي . -ب

 تجريب اللورة األولية عم  عينة ممثمة لمجموعة الدراسة )التجربة االستطبلعية(. -جر

هدتت التجربة االسرتطبلعية إلر  الحلرو  عمر  بيانرات إلجررا  المعالجرات اإلحلرا ية لمعرترة  
االاتبرار  معامر  السرتولة    معامر  تمييرزبراراالاتزم  تطبيق االاتبار  ثبات االاتبار  لدق 

 واللعوبة لعبارات االاتبار. 

 زم  تطبيق االاتبار:  -0

 60يسراومتم حسراب زمر  تطبيرق االاتبرار لكر  تررد مر  أترراد العينرة االسرتطبلعية ووجرد أنره 
 المتوسط. ت دقيقة أربعي  امس و 

 لدق االاتبار:  -3

 تم معرتة مدا لدق االاتبار ع  طريق: 

أ  االاتبرار يقريس مرا  ت وذلأ باتااق خرا  السادة المحكمي   الولا أو  الظاهرماللدق  -
كروه    ولقد تم حساب لدق المحكمي  باستادام المعادلة التر  قردمتا وي  لقياسه

لمتحقررق مرر  لرردق المحترروا ترر  تررؤاد أبررو حطررب ك  Cohen (et. Al))وخارررو 
 (: 044-040  3114وخارو  )

Ne – N/2 CRV= 
N/2 
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 تػري إىل ىطبة صدم االختباز. CRVحيث:  

Ne  .تػري إىل العدد الهلى للنخهنني الريً وافكوا على الطؤال 

N  . تلير إل  العدد الكم  لممحكمي 

%  وهررذا يررد  عمرر  42 – 41ولقررد تررراوح نسرربة اللرردق لماررردات االاتبررار ككرر  مررا برري  
تمت  االاتبار بمسرتوا عرال  مر  اللردق )بنرا  عمر  عردد السرادة المحكمري  ومرواتقتتم 
عم  ك  ماردة م  مارردات االاتبرار يرتم حسراب النسربة الم ويرة لمتوسرط مواتقرة السرادة 

 المحكمي  عم  االاتبار كك (

االاتبرار باسرتادام المعادلرة بطريقة إعرادة تطبيرق  ثبات االاتبار: تم حساب معام  الثبات -2
  كمررررا تررررم حسرررراب الثبررررات باسررررتادام البرنررررامج اإلحلررررا   44ب1العامررررة لمثبررررات: ر   

(02)SPSS    44ب1باستادام معادلة "بيرسو " لمعام  االرتباط توجد أنه 

 معام  تمييز االاتبار:  -6

االاتبرار مميرزة  عبرارات أ  تم حساب معام  التمييز ع  طريرق معادلرة جونسرو   حيرث وجرد 
معررامبلت  أ حيررث   ( وبتررذا تعتبررر جميرر  بنررود االاتبررار مميررزة4ب1  6ب1ومعامرر  تمييزهررا )
 بند م  البنود. أم( وه  النسبة المقررة لبلست نا  ع  2ب1تمييزها تزيد ع  )

  معام  الستولة واللعوبة لعبارات االاتبار: تم حسراب معرامبلت السرتولة لبنرود االاتبرار -0
 – 01ب1بينمررا تراوحررت معررامبلت اللررعوبة برري  ) (41ب1 – 30ب1تتررراوح برري  ) أنترراووجررد 
 أنتا مناسبة  وهذا يد  عم  أ  مستوا أس مة االاتبار متدرجة. أم  (44ب1

 لياةة اللورة النتا ية لبلاتبار بعد المعالجة اإلحلا ية لمنتا ج:  -د

 ترر لمعررامبلت اإلحلررا ية المطموبررة وحسرراب ا  وعمرر  هررذا وبعررد المعالجررات اإلحلررا ية لمنتررا ج
ماتراح  2  )ممحرق (3لورته النتا ية اللالحة لمتطبيرق )ممحرق  ت  االاتبار  ألب  االاتبار

 التلحي (.
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 مكياع التفهري اإلجيابي:  (9)

هررد  المقيرراس إلرر : التعررر  عمرر  مرردا تنميررة متررارات التاكيررر اإليجرراب  لرردا طرربلب -0
دراسررتتم وحرردة )الطاقررة اليررو ية( باسررتادام المعمرر  الحقيقرر  أو  داإلعرردادم بعرراللر  الثالررث 

 االتتراي .

 إعداد المقياس: إلعداد المقياس تم إتباع الاطوات التالية:  -3

 إعداد مواصفات املكياع:  -أ

 (3جدو  )

 التاكير اإليجاب موالاات مقياس 
الوز   عدد العبارات المحاور )المتارات(

 النسب 
 %30ب1 01 الذات اإليجاب متارة حديث 

 %30ب1 01 متارة التاي 
 %30ب1 01 متارة التوق  اإليجاب 

 %30ب1 01 متارة ح  الملكبلت الحياتية
 %011 61 مجموع عبارات المقياس كك 

 

 صياغة عبازات املكياع: -0

للررياةة عبررارات المقيرراس تررم إتبرراع طريقررة ليكررارت لبنررا  المقرراييس  لررذلأ جررا ت عبررارات  
ةير مواتق(  ألنتا أكثرر مبل مرة لترذا  -ال أعر  -المقياس عم  مقياس ثبلث  متدرج )مواتق

و ال يسرت رق وقترام طرويبلم تر  االسرتجابة لعبرارات المقيراس  كمرا أ  هررذا   النروع مر  المقراييس
أكثر تعبيرام عر  اإليجابيرة تر  تاكيررهم  وترم لرياةة عبرارات المقيراس تر  أربعرة  يجع  الطبلب

حرديث الرذات  المحرور األو  يمثر  مترارة يمث  ك  منترا أحرد مترارات التاكيرر اإليجراب   محاور
مرر  أناسررتم بتررد  تعزيررز تكرررة إيجابيررة أو أدا   تبلميررذحرروار يجريرره ال :اإليجرراب   ويقلررد بتررا

  الررتامص مرر  تكرررة سررمبية أو مواجتررة ملرركمة  ويرردعو ناسرره إلرر  التارراؤ  لمتحايررز الررذات  أو
وتحم  المسر ولية  والمحرور الثران  يمثر  مترارة التاير  ويقلرد   نجاز والمثابرةوالقدرة عم  اإل 
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بترا القرردرة عمرر  استحيرار لررور ذهنيررة أو اطرط سررموكية أو تلررور نتيجرة قبرر  بررد تا بحيررث 
والقرردرة عمرر  النجرراح والتوالرر  مرر    عمرر  حرر  الملرركبلتتترري  لرره معايلررة الموقرر  وتسرراعد  

احترام وتقدير منازلتم  والمحور الثالث يمثر  و ا اري   الموق  اإليجاب  م  أاطا  ا اري   
متارة التوق  اإليجاب  ويقلد بتا: اعتقاد ل   إيجراب  وبرذ  أتير  مرا لديره لتحقيقره  تتوقر  

يزيد لديه الداتعيرة والمثرابرة   االنجاحك ممنه م  إحداث الارد اإليجاب  واعتقاد  ت  النجاح يمك
ويقلرد  مترارة حر  الملركبلت الحياتيرةواإللرار والقدرة عم  اإلنجاز  أما المحور الراب  تيمث  

بحيرث يسرتادم   عممية تاكير إبداعية يتول  بتا اإلنسا  إل  ح  ملاكمه بطرا ق ماتماةبتا 
ليل  م  ابللتا إلر  حر  الملركمة أو  كتيتا ك  ما لديه م  ابرات ومتارات ومعمومات سابقة

تاط  عقبة م  عقبات الحياة  وتتحدد إجرا يام بالدرجات الت  يحلر  عميترا أترراد العينرة عمر  
 ( عبارة.61  وجا  المقياس ت  )مقياس متارة ح  الملكبلت

 (2جدو  )

 محاور )متاراته(توزي  عبارات المقياس عم  
 عباراته )المتارة(المحور

 24  22  34  30  30  04  02  4  0  0 متارة حديث الذات اإليجاب 
 24  26  21  34  33  04  06  01  4  3 متارة التاي 

 24  20  20  34  32  04  00  00  4  2 متارة التوق  اإليجاب 
 الملكبلت الحياتيةمتارة ح  

 

6  4  3  04  31  36  34  23  24  61 

 (6)جدو 
 توزي  عبارات المقياس الموجبة والسالبة

 العبارات السالبة العبارات الموجبة
0  3  6  0  4  01  03  06  00  

04  04  30  33  32  34  34  34  
20  24  61 

2  4  4  4  00  02  04  04  31  
36  30  34  21  20  23  22  26  
24  24  24 
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 (0جدو  )
 تقدير درجات عبارات المقياس

 0 3 2 عبارات المقياس الموجبة
 2 3 0 عبارات المقياس السالبة

كمررا بالجرردو  السررابق  وعمرر  هررذا تلررب  لمحرراور   تقرردير درجررات المقيرراس بالنسرربة
 درجة 031الدرجة الكمية لممقياس كك   

 على الطادة احملهنني:  األولية للنكياععسض الصوزة  -4

بعرررد إعرررداد اللرررورة األوليرررة لممقيررراس  ترررم عريرررتا عمررر  السرررادة المحكمررري   ورأا السرررادة 
و كرذلأ وجرد أنترا  محراور    وتنتمر  لالتاكيرر اإليجراب المحكمو  أ  عبرارات المقيراس تقريس 

ا م عم  ذلأ ألرب  المقيراس لحيحة عمميام و ل ويام  وبن لعباراتالبحث وا طالبات عينةتناسب 
 ت  اللورة المعدلة اللالحة لمتطبيق االستطبلع .

هرردتت التجربررة االسررتطبلعية الحلررو  عمرر  بيانررات تسرراعد ترر   التجسبــة االضــتطالعية: -5
  المعالجررة اإلحلررا ية وحسرراب المعررامبلت اإلحلررا ية المطموبررة مثرر : معامرر  اللرردق

   .معام  الثباتو 

عرتررة مرردا لررردق المقيرراس عرر  طريررق: اللرردق الظررراهرم أو تررم م صــدم املكيــاع:   - أ
التاكيرر  مترارات الولا   وذلأ باتاراق خرا  السرادة المحكمري  تر  أ  المقيراس يقريس

 الذم وي  لقياسه. االيجاب 
تر   (.Cohen, et al)ولقرد ترم حسراب لردق المحكمري  باسرتادام المعادلرة التر  قردمتا 

نسرررربة اللرررردق  تولقررررد تراوحرررر  (044-040  3114)تررررؤاد أبررررو حطررررب وخارررررو   
% وهرذا يرد  عمر  تمتر  االاتبرار بمسرتوا عرال  43 – 42لماردات االاتبار مرا بري  

 م  اللدق.
تررم حسرراب معامرر  الثبررات بطريقررة إعررادة تطبيررق االاتبررار باسررتادام  ثبــات املكيــاع: -ب

  كما ترم حسراب معرامبلت 41ب1وجد أ  معام  الثبات ر   حيث المعادلة العامة لمثبات: 
ويوير  ذلرأ   ألارا كرونبراخ لكر  ُبعرد مر  أبعراد المقيراس والمقيراس ككر  αالثبات معامر  
 الجدو  التال : 



 ............................تدريس العلوم ...............في و المعمل االفتراضي  الحقيقيأثر استخدام المعمل 

- 46 - 

 (4جدو  )
 ألاا كرونباخ( لك  ُبعد م  أبعاد المقياس والمقياس كك  αمعامبلت الثبات )معام  

 المجموع  ألاا كرونباخ αمعام  
 43ب1  المحور األو 

 44ب1 الثان   المحور
 40ب1 الثالث  المحور

 1.46 المحور الراب 
 40ب1المقياس كك    

 .(6) اللالحة لتطبيق تجربة البحث ممحق وعم  هذا  ألب  المقياس ت  لورته النتا ية
 : العلنية العنليةَازات أداء املاختباز  (3) 

قيرراس المتررارات العمميررة العمميررة لتمميررذات عينررة هررد  االاتبررار إلرر :  ٍــدف االختبــاز: -0 
 البحث 

 : إلعداد االاتبار تم إتباع الاطوات التالية: إعداد االختباز -3 
 : حتديد مواصفات االختباز - أ

 (4جدو  )
 العممية العمميةمتارات األدا  لمموالاات ااتبار جدو  
 الوز  النسب  عدد األس مة الت  تمث  ك  متارة المتارات العممية العممية

 % 20ب1 4 التعر متارة 
 % 30ب1 0 الرسممتارة 
 % 61ب1 4 الول  متارة

 % 011 31 المجموع

  كر  مترارة مر  إحيرث   إعداد اللورة األولية لبلاتبار: بعد تحديد موالاات االاتبار -ب
 كما يم :   حسب طبيعة المتارة وماتومتا تحتاج لنوعية أس مة ماتماة  األدا متارات 
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ــسف:  ــازة التع ويقلررد بتررا التعررر  عمرر  األلرريا  أو العينررات وتحديررد نوعتررا وموالررااتتا   مَ
وتلررتم  هررذ  المتررارة عمرر  متررارات ترعيررة متعررددة مثرر : مبلحظررة وتحررص العينررة  الولرر   
التمييز  والمقارنة )مث : التعر  عم  نروع المررخة مسرتوية  مقعررة  محدبرة  والعدسرة المقعررة  

دبرررة........إلخ والا لرررتا وولررراتا  والتمييرررز بينترررا  والمقارنرررة بينترررا وبررري  ةيرهرررا  والمح
متررارة الرسررم: كمتررارة مرر  متررارات األدا  تعتمررد هررذ  المتررارة عمرر  النرراتج النتررا    و لررحة 
ودقة الرسم مث : رسم مسار األلعة الساقطة عم  مرخة أو عدسرة بمعموميرة مكرا  الجسرم أو 

لعدسرة ...........إلخ  مترارة الولر : كمترارة مر  مترارات األدا  تعتمرد بعد  ع  المررخة أو ا
عم  التعبير الكتاب   وتلتم  عم  متارات الاحص  والمبلحظة  الولر   و االسرتنتاج مثر : 
ولرر  رسررومات أللررعة سرراقطة عمرر  مرررخة  أو عدسررة والتعبيررر عرر  لررورة الجسررم المتكونررة  

 المرخة. واستنتاج بعد  أو مكانه م  العدسة أو 
 طسيكة التصخيح وتكديس دزجات االختباز:  -9

 مَازة التعسف:  

   يلررحيحة يحلرر  عمرر : درجترر وأجرراب الطالررب إجابررةإذا تعررر  عمرر  العينررة السررؤا  األو : 
ذا أعط  ولاام لحيحام يعط  درجة ويعطر  درجرة  لمتعر  درجة لممبلحظة والاحص ودرجة  وا 

  وكررذلأ السررؤا  الثرران  والثالررث درجرراتأربرر   6وعمرر  هررذا يحلرر  عمرر    أارررا عمرر  الرسررم
أربرر   درجررات لكرر  منتمررا  أمررا بالنسرربة لمسررؤا  الرابرر : يعطرر  الطالررب 6يحلرر  الطالررب عمرر  

وأجرراب إذا تعررر  عمرر  العينررة درجررة لمتمييررز  ودرجررة لممقارنررة  أمررا بالنسرربة لمسررؤا  الاررامس: 
ذا  لمتعرر  درجرة لممبلحظرة والاحرص ودرجرة    يلحيحة يحلر  عمر : درجتر الطالب إجابة وا 

 6وعمر  هرذا يحلر  عمر    ويعط  درجة أارا عمر  الرسرم أعط  ولاام لحيحام يعط  درجة
درجررات يعطرر  الطالررب درجررة  6  وكررذلأ السررؤا  السررادس يحلرر  الطالررب عمرر  أربرر  درجررات

 درجة.  36تساوا  لمتمييز  ودرجة لممقارنة  وعم  هذا تكو  الدرجة الكمية لتذ  المتارة
: تعتمد هذ  المتارة عم  الناتج النتا   لمرسم م  مراعاة دقرة ولرحة أما باليطبة ملَازة السضه

الرسم  ثم الول  بالنسبة لمسرؤا  األو   إذا رسرم الطالرب رسرمام لرحيحام ودقيقرام يحلر  عمر  
ذا ول  ولاام لحيحام يحل  عم  درجة  تتكرو  درجرة السرؤا  األو  درجرات   2 درجتي   وا 

 00وكذلأ السؤا  الثان  والثالث والراب  والاامس  تيكو  مجموع درجات متارة الرسرم يسراوا 
 درجة.
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السررؤا  األو : إذا أعطرر  الطالررب ولرراام لررحيحام بعررد الاحررص  أمــا باليطــبة ملَــازة الوصــف:  
والمبلحظة يحل : عم  ثربلث درجرات درجرة لممبلحظرة  ودرجتري  عمر  الولر   ودرجرة عمر  

درجرات  وكرذلأ األسر مة السرتة  6الستنتاج تيكو  مجموع درجرات السرؤا  األو  يسراوم أربر  ا
درجة  وعم  هرذا تلرب   34لتذ  المتارة وعم  ذلأ يكو  مجموع درجات هذ  المتارة يساوا 

 درجة. 44الدرجة الكمية لبلاتبار تساوم 

 على الطادة احملهنني:  عسض الصوزة األولية لالختباز -4 

لتبلميررذ ترم عررض االاتبرار عمرر  السرادة المحكمري  إلبرردا  الررأم حرو  مرردا مبل مرة االاتبرار 
استحسرر  بعرض السررادة المحكمرري    و األسرر مة لممترارات المحررددةالبحررث  وكرذلأ مناسرربة  عينرة

 .ااتيار ااتبار األدا  ومناسبته لطبيعة الوحدة الماتارة

 التجسبة االضتطالعية:  -5

ربة االسرتطبلعية الحلرو  عمر  بيانرات تسراعد تر  المعالجرة اإلحلرا ية كا  التد  م  التج
وحسراب المعرامبلت اإلحلررا ية المطموبرة مثرر : زمر  تطبيررق االاتبرار  معامرر  الثبرات و معامرر  

 اللدق.
ــاز:  -أ ــل االختبـ ــً تطبيـ ترررم حسررراب زمررر  تطبيرررق االاتبرررار لكررر  تررررد مررر  أترررراد العينرررة  شمـ

 .دقيقة 41االستطبلعية  ووجد أ  المتوسط   
تم معرتة مدا لدق االاتبار ع  طريق: اللدق الظاهرم أو الولرا    صدم االختباز: -ب

التر  وير   العممية العمميةمتارات الباتااق خرا  السادة المحكمي  ت  أ  االاتبار يقيس  وذلأ
 لقياستا.

لمتحقرق (.Cohen, et al)  ولقد تم حساب لدق المحكمري  باسرتادام المعادلرة التر  قردمتا 
نسربة  تقرد تراوحر  و (044-040  3114م  لدق المحتوا تر  )ترؤاد أبرو حطرب وخاررو  

%( وهذا يرد  عمر  تمتر  االاتبرار بمسرتوا عرال  43 –44) اللدق لماردات االاتبار ما بي 
 م  اللدق.

ــاز  -ج ــات االختب بطريقررة إعررادة تطبيررق االاتبررار  باسررتادام  : تررم حسرراب معامرر  الثبرراتثب
  وترم حسراب معامر  الثبرات بطريقرة 41ب1العامة لمثبات ووجرد أ : معامر  الثبرات   المعادلة 

كمرا ترم حسراب معرامبلت الثبرات  43ب1وجد أ : معامر  الثبرات     )معام  االرتباط لبيرسو (
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وباسررتادام   لكرر  متررارة مرر  متررارات االاتبررار واالاتبررار ككرر  باسررتادام معامرر  ألاررا كرونبرراخ
 .SPSS( 02البرنامج اإلحلا   )

 (4جدو  )

 ألاا كرونباخ( لك  متارة م  متارات االاتبار واالاتبار كك  αمعامبلت الثبات)معام  
العممية متارات متارات ااتبار األدا  لم
 العممية

 معام  الثبات
 43ب1 متارة التعر 
 44ب1 متارة الرسم
 1.44 متارة الول 
 41ب1 االاتبار كك 

 م  الثبات.  عال تمت  بمستوا ياالاتبار م  ابل  الجدو  السابق يتي  أ  

 الصوزة اليَا ية لالختباز:  -4

بعد التطبيق االستطبلع  والمعالجات اإلحلرا ية التر  لروحظ مر  ابللترا أ  االاتبرار يتمتر        
لمتطبيرق بمستوا عال  مر  اللردق و الثبرات ألرب  االاتبرار تر  لرورته النتا يرة لرالحام 

 ق   ممح(0ممحق )
 ماتاح التلحي .( 4)     

 اإلعداد لتجسبة البخح: ثالجًا: 

 توفري اإلمهاىات الالشمة لتجسبة البخح:  -0

مرر  حيررث مكررا  التطبيررق  زمرر  التطبيررق  القررا م بررالتطبيق  كانررت الباحثررة تقرروم بالترردريس 
مر  إدارة المدرسرة  قباالتاراوتحديد مواعيد تطبيق تجربة البحث عم  أتراد مجموعت  البحرث 

برنرامج المعمر  االتتراير  كروكودير   ت الباحثرةاسرتادمالت  أبدت تعاونام كبيرام مر  الباحثرة  
وقرررد قامرررت الباحثرررة بتنزيررر  )تسرررطيب( برنرررامج المعمررر   Crocodile Physicsتيزيرررا  

عداديرة بنرات عم  الكمبيوترات المتوترة بمعم  الملرادر بمدرسرة" أم المرؤمني  اإلاالتتراي " 
بسرروهاج"  كمرررا تاقرردت الباحثرررة معمرر  العمررروم الحقيقرر   ووتررررت أعرردادام  كبيررررة مرر  المرايرررا 
والعدسررات وةيرهررا ممررا يمررزم إلجرررا  األنلررطة التعميميررة الماتماررة الاالررة بوحرردة "الطاقررة 

 اليو ية". 
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  البخح: عيية اختياز -3
تلررمي  مرر  تلررو  مدرسررة أم المررؤمني  اإلعداديررة لمبنررات  البحررث مرر ت  تررم ااتيررار مجمرروع

بسرروهاج  بحيررث أحرردهما مجموعررة تجريبيررة  واألاررر مجموعررة يررابطة )قرروام كرر  منتررا بعررد 
 ( أربعو  طالبة.61استبعاد الباقي  لئلعادة( )

 متػريات جتسبة البخح:  -2

: ترردريس وحرردة ترر  العمرروم )الطاقررة اليررو ية( وتقررام لممعمرر  الحقيقرر  والمعمرر  املــتػري املطــتكل 
 االتتراي . 

تنميرة الماراهيم العمميرة  مترارات التاكيرر اإليجراب   بعرض المترارات العمميرة : املتػريات التابعة
 العممية.

  إجساءات جتسبة البخح: -6

 ألدوات البخح:  الكبليالتطبيل  -أ

ااتبرررار الماررراهيم العمميرررة  مقيررراس مترررارات : هررر و   دوات البحرررثأل القبمررر ترررم التطبيرررق 
لمحلررررو  عمرررر  البيانررررات  التاكيررررر اإليجرررراب   ااتبررررار أدا  المتررررارات العمميررررة العمميررررةك

 اإلحلا ية البلزمة.

 تيفير جتسبة البخح:  -ب

البحرث تكررة عر   ت مجمروع تبلميرذو بعد إعطرا  اللتنايذ تجربة البحث  بعد تجتيز مكا  
المتام المطموبة مرنتم  وكيايرة دراسرة الوحردة تر  المعمر  الحقيقر ب والمعمر  االتتراير   

أكتروبر  02لتر ونل  تقريبام مر   تجربة البحثاست رقت حيث  بدأ تنايذ تجربة البحث 
   نوتمبر. 34حت  

 ألدوات البخح:  البعديالتطبيل  -جـ

ااتبررار : هرر و   ألدوات البحررث دمالبعررترم التطبيررق  تطبيررق تجربررة البحررثبعرد االنتتررا  مرر  
 المااهيم العممية  مقياس متارات التاكير اإليجاب   ااتبار أدا  المتارات العمميرة العمميرةك
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باسرررتادام البرنرررامج اإلحلرررا    لمحلرررو  عمررر  البيانرررات اإلحلرررا ية البلزمرررة لمعالجتترررا
(02)SPSS ( لتاسير نتا ج البحث.4 -4  )المبلحق 

 البخح:  ىتا ا

و المعمررر   المدرسررر أثرررر اسرررتادام المعمررر   التعرررر  عمررر : الحرررال كرررا  الترررد  مررر  البحرررث 
ترر  ترردريس العمرروم عمرر  تنميررة المارراهيم  والتاكيررر االيجرراب  والمتررارات العمميررة االتترايرر  

الارروض ومر  ثرم اإلجابرة عر   ةالاتبرار لرحو العممية لردا تبلميرذ اللر  الثالرث اإلعردادم  
 األس مة: 

 .الطالب  أوراق عم  ممعممإرلادم ل دلي : وه   )المواد التعميمية(تم بنا   -0

عررداد أدوات   و  : ااتبررار المارراهيم العمميررة  مقيرراس التاكيررر اإليجرراب   ااتبررار تالبحررث ولررمما 
 أدا  المتارات العممية العممية.

 اإلجابة عً أضئلة البخح:  

 :  يم لمنتا ج أمك  اإلجابة ع  أس مة البحث كما  اإلحلا  بعد التحمي   

ت  تردريس و المعم  االتتراي   الحقيق أثر استادام المعم  ما  على: ىص الطؤال األول للبخح
 ؟لدا تبلميذ الل  الثالث اإلعدادمالعممية  العموم عم  تنمية المااهيم

 :  التال ع  هذا السؤا   ليغ الارض  ولئلجابة

ال يوجرررد تررررق ذو داللرررة إحلرررا ية بررري  متوسرررط  درجرررات أترررراد المجموعرررة التجريبيرررة  " 
)الرذي  درسرروا الوحردة وتقررام لممعمر  االتترايرر (  وأترراد المجموعررة اليرابطة )الررذي  درسرروا 

 الوحدة وتقام لممعم  الحقيق ( ت  التطبيقي  القبم  والبعدم الاتبار المااهيم العممية"

لمقارنرة نترا ج  كلارض تمرت المعالجرة اإلحلرا ية باسرتادام ااتبرار )ت(و الاتبار لحة هذا ا
ويويرر  ذلررأ  المارراهيم العمميررة لممجمرروعتي  التجريبيررة واليررابطة  الاتبررار البعرردمالتطبيررق 
 :  التال الجدو  
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 (4جدو  )

 البعدم لممجموعتي  التجريبيةو  داللة الاروق بي  متوسط  درجات التطبيق

 المااهيم العمميةواليابطة ت  ااتبار 

متوسرررررررررررررررررررررررط  التطبيق المجموعة
 الدرجات

االنحراترررات عررر  
 متوسط الاروق

 

مسرررررررتوا 
 الداللة

 ت
 المحسوبة 

 ت 
 الجدولية

  7250ب30 5250ب2 القبم  التجريبية

 

10,1 

 

71,246  

 

 11ب3

 

 البعدم
 

30,7250 2,48895 

 66,653 1,30064 2,5250 القبم  اليابطة
 البعدم
 

30,6000 2,48895 

 البعدم التجريبية
 

 364ب1 2,41775 30,7250

 البعدم اليابطة 
 

30,6000 2,48895 

: بمقارنة نتا ج التطبيقي  القبمر  والبعردم لممجموعرة التجريبيرة ويبلحظ م  الجدو  السابق أ 
( للررال  11ب3) مرر  قيمررة )ت( الجدوليررة( أكبررر 71,246)قيمررة )ت( المحسرروبة وجررد أ   

التطبيررق البعرردم  وبررالنظر إلرر  نتررا ج التطبيقرري  القبمرر  والبعرردم لممجموعررة اليررابطة وجررد أ  
( للرررال  التطبيرررق 11ب3) مررر  قيمرررة )ت( الجدوليرررة( أكبرررر 66,653)قيمرررة )ت( المحسررروبة 

البعدم وهررذا يررد  عمرر  حرردوث تحسرر  ترر  تتررم المارراهيم العمميررة المتيررمنة بوحرردة الطاقرررة 
بينما بالنظر إل  نتا ج التطبيق البعردم لممجمروعتي  التجريبيرة واليرابطة يبلحرظ أ  اليو ية  

( وةيرر دا  إحلرا يام عنرد 11ب3) م  قيمة )ت( الجدولية( أق  364ب1)قيمة )ت( المحسوبة 
أنرره لررم تتارروق أم مرر  المجمرروعتي  عمرر  األارررا ترر  نمررو و يعنرر  هررذا  ( 10ب1مسررتوا )

 الارض األو  لمبحث. قبو تم  المااهيم العممية  وعم  هذا
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 مياقػة اليتا ا اخلاصة بالطؤال األول: 

أنرره: بمقارنررة نتررا ج التطبيقرري  القبمرر  والبعرردم لممجمرروعتي  اتير  مرر  ارربل  الجرردو  السررابق 
( للرال  التطبيرق البعردم 10ب1التجريبية واليابطة وجدت تروق دالة إحلا يام عند مستوا )

يد  عم  أ : كربل مر  المجمروعتي  التجريبيرة التر  اسرتادم أترادهرا ت  كبل المجموعتي   وهذا 
المعمرر  االتترايرر  ترر  دراسررة وحرردة الطاقررة اليررو ية وأتررراد المجموعررة اليررابطة الررذي  درسرروا 
ناس الوحدة بممارسة األنلطة ت  المعم  الحقيق  بالمدرسة  قرد حردث لرديتم تترم واسرتيعاب 

 وربما يعزا ذلأ إل :   لممااهيم العممية المتيمنة بالوحدة

قبرررالتم عميررره  بالنسررربة لممجموعرررة التجريبيرررة تاسرررتادامتم لممعمررر  االتترايررر  ولررر اتم بررره وا 
واستمتاعتم بالدراسة م  ابلله أدا إل  تتم المعمومات والماراهيم المتيرمنة بالوحردة  حيرث 

 أ  المعم  االتتراي  طريقة جديدة بالنسبة لتؤال  الطبلب.

 ج العديررد مرر  الدراسررات الترر  اسررتادمت المعمرر  االتترايرر  الكتسرراب أو وهررذا يتاررق مرر  نتررا
(  3104رةررد لرراهر اللرررايرة )تنميررة المارراهيم العمميررة  أو تحسرري  التحلرري  مثرر  دراسررة: 

هنرا  ربراح   ودراسرة (3104) دعرا  أحمرد الحرازم دراسة   (3104) حس  تق  طهودراسة 
هيرثم محمرد بحيررم دراسرة   ودراسة (3100)عبير ميرةن  الحس    و دراسة (3104دلو  )

دراسرة (  3114) هدا عبد الحميد عبد الاتراح(  3100)م حجاز  مما  السعيدإي(  3106)
  Mcgrath, et al. (2008)مكجررث وخاررو  دراسرة و   (2008) قطريط يوسر  ةسرا 

  Demaree, et al. (2005) ودراسة دميرا وخارو 
اليابطة الرذي  مارسروا األنلرطة العمميرة داار  المعمر  الحقيقر   أما بالنسبة ألتراد المجموعة 

ومرررورهم بابرررات حسررية مبالرررة يتعرراممو  تيتررا مرر  ارربل  حواسررتم الماتماررة  وتعايلررتم مرر  
قبرالتم عميره وتاراعمتم معره كرا  لره أثرر كبيرر تر  عمميرة الاترم واالسرتيعاب  الواق  التجريب  وا 

 ممية لديتم.لديتمك مما ساعد ت  نمو المااهيم الع
الحقيقر  تر  تنميرة الماراهيم  وهذا يتاق م  نتا ج العديد م  الدراسات الت  استادمت المعم 

(  3104العممية أو التحلي  الدراس  مث  دراسة: بدر داي  الممحم و محمرد داير  الممحرم.)
دراسرة إسربلم عروض   و Cossaa & Uamusseb (2015) كوسرا و وموسريبودراسرة 

(  و دراسرررة اكترررامس واكرررار 3102عبرررد اهلل أحمرررد الحرتررروم  ) ودراسرررة ( 3102لررردياات )
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Aktamis & Acar (2010) ودراسرة سرعيد جمعرة (2009)جبرر محمرد الجبرر  ودراسرة  
 (.3110(  ودراسة لال  محمد العيون  )3114البريك  )

أمررا بالنسرربة لمقارنررة نتررا ج التطبيررق البعرردم لممجمرروعتي  التجريبيررة واليررابطة  تمررم توجررد  
تررروق ذات داللررة إحلررا ية بينتمررا ممررا يررد  عمرر  أ  كرربل المجمرروعتي  التجريبيررة الترر  درس 
أترادهررا بالمعمرر  االتترايرر   واليررابطة الترر  درس أترادهررا بالمعمرر  الحقيقرر  تاوقتررا ترر  تتررم 

ااهيم العممية مما يؤكد عم  أهمية كبلم م  المعمر  االتتراير  والمعمر  التقميردم واستيعاب الم
 ت  تدريس العموم وتنمية المااهيم العممية. 

 

  لمبحث عم :  الثان : نص السؤا  الجاىيالطؤال  

ترر  ترردريس العمرروم عمرر  تنميررة التاكيررر والمعمرر  االتترايرر   الحقيقرر أثررر اسررتادام المعمرر   مررا
 ؟لدا تبلميذ الل  الثالث اإلعدادمااليجاب  

ال يوجد ترق ذو داللة إحلرا ية بري  متوسرط   ": التال ولئلجابة ع  هذا السؤا  ليغ الارض 
درجرررات أترررراد المجموعرررة التجريبيرررة )الرررذي  درسررروا الوحررردة وتقرررام لممعمررر  االتترايررر (  وأترررراد 

( ت  التطبيقي  القبمر  والبعردم المجموعة اليابطة )الذي  درسوا الوحدة وتقام لممعم  الحقيق 
 لمقياس التاكير اإليجاب ".

 و الاتبار لحة هذا الارض تمت المعالجرة اإلحلرا ية باسرتادام ااتبرار )ت( لنترا ج التطبيرق
 :  التال و يوي  ذلأ الجدو   لمقياس التاكير اإليجاب   البعدم
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 (01جدو  )

 لممجموعتي  التجريبيةداللة الاروق بي  متوسط  درجات التطبيق البعدم 
 واليابطة ت  مقياس التاكير اإليجاب 

 

متوسط  التطبيق المجموعة
 الدرجات

االنحراتات ع  
 متوسط الاروق

 

مستوا 
 الداللة

 ت
 المحسوبة

 ت
 الجدولية

  1,86740 24,0000 القبم  التجريبية

 

10,1 

 

78,0898  

 

 11ب3

 

 البعدم
 

95,2750 6,34070 

 80,120 1,65715 24,1500 القبم  اليابطة
 البعدم

 
109,2000 6,37382 

 البعدم التجريبية
 

95,2750 6,34070 9,357 

 البعدم اليابطة
 

109,2000 6,37382 

: بمقارنة نتا ج التطبيقي  القبمر  والبعردم لممجموعرة التجريبيرة ويبلحظ م  الجدو  السابق أ 
( للررال  11ب3) مرر  قيمررة )ت( الجدوليررة( أكبررر 78,0898)قيمررة )ت( المحسرروبة وجررد أ  

قيمرة )ت( التطبيق البعدم  وبالنظر إل  نترا ج التطبيقري  القبمر  والبعردم لممجموعرة اليرابطة 
( للررال  التطبيررق البعدم وهررذا 11ب3) مرر  قيمررة )ت( الجدوليررة( أكبررر 80,120)المحسرروبة 

تراد المجمروعتي   بينمرا برالنظر يد  عم  حدوث تحس  ت  مستوا نمو التاكير اإليجاب  عند أ
قيمرة )ت( المحسروبة إل  نترا ج التطبيرق البعردم لممجمروعتي  التجريبيرة واليرابطة يبلحرظ أ  

للررال   10,1( و دا  إحلررا يام عنررد مسررتوا 11ب3) مرر  قيمررة )ت( الجدوليررة( أكبررر 9,357)
: " لاررض البردي وقبرو  ا  أتراد المجموعة اليابطة  وعم  هذا تم رتض الاررض الثران  لمبحرث

يوجد ترق ذو داللرة إحلرا ية بري  متوسرط  درجرات أترراد المجموعرة التجريبيرة )الرذي  درسروا 
الوحدة وتقام لممعم  االتتراي (  وأتراد المجموعة اليابطة )الرذي  درسروا الوحردة وتقرام لممعمر  

 ة اليابطة"الحقيق ( ت  التطبيق البعدم الاتبار التاكير اإليجاب  للال  أتراد المجموع
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 : الجاىيمياقػة اليتا ا اخلاصة بالطؤال 

أنرره: بمقارنررة نتررا ج التطبيقرري  القبمرر  والبعرردم لممجمرروعتي  اتير  مرر  ارربل  الجرردو  السررابق 
( للرررال  التطبيرررق 10ب1التجريبيرررة واليرررابطة وجررردت ترررروق دالرررة إحلرررا يام عنرررد مسرررتوا )

التجريبيررة الترر  اسررتادم أترادهررا المعمرر  البعرردم  وهررذا يررد  عمرر  أ : كرربل مرر  المجمرروعتي  
االتترايرر  ترر  دراسررة وحرردة الطاقررة اليررو ية  وأتررراد المجموعررة اليررابطة الررذي  درسرروا ناررس 
الوحرردة بممارسررة األنلررطة ترر  المعمرر  الحقيقرر  بالمدرسررة قررد حرردث لررديتم نمررو وتحسرر  ترر  

 وربما يعزا ذلأ إل :  مستوا التاكير اإليجاب  لديتم 

جاز ألم متمة يقوم بتا الطبلب تزيد م  داتعيرتتم لمرتعمم  وكرذلأ تزيرد مسرتوا تحقيق اإلن -
الثقرررة برررالناس   وكرررذلأ الثقرررة تررر  قررردراتتم عمررر  الت مرررب عمررر  الملررركبلت واللرررعوبات التررر  
تواجتتم ت  أثنا  إنجاز المتام المطموبة منتم أو ح  األس مة  وكذلأ عممترم تر  مجموعرات 

والتااع  النلط بينتم وتباد  ابراتتم وتلجيعتم لبعيرتم الربعض ل يرة والملاركة اإليجابية 
إلنجاز متامتم ومناقلاتتم الت  تساعد ت  التول  لحمو  أم ملكمة تواجتتم أو أم أسر مة 
 ديجيبو  عنتا  وقدرتتم عم  تاي  الموق  قب  معايلرته برث تريتم روح التاراؤ  واألمر  وطرر 

 ال .األتكار السي ة الت  تسبب اإلحباط وال

أما بالنسبة لتاروق أترراد المجموعرة اليرابطة عمر  أترراد المجموعرة التجريبيرة  تقرد يرجر  ذلرأ 
أل  أتراد المجموعة اليرابطة يتعراممو  مر  المرواد والعينرات واأللريا  بييرديتم وحواسرتمك ممرا 
لرارهم عم  النجاح.  يامق لديتم لعور بالريا والثقة بالناس يزيد م  حماستم ومثابرتتم وا 

مر  نترا ج دراسرة كربلم مر : مر  حيرث نمرو التاكيرر اإليجراب  لممجمروعتي  وتتاق نتا ج البحرث 
زينرب (  3106  ودراسة جابر عبد الحميد جابر وخارو  )(3100نتيجة سعيد مناع )دراسة 

   و(3114دراسة زياد بركات ةرانم )(  3106(  سنا  تراج أحمد )3102) بدر عبد الوهاب
ربيكررا  دراسررة  و Maurizio (3112)ميرروتيز دراسررة  و Edmeads (3116)ادميرردس دراسررة

Rebecca (3112). 
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 الطؤال الجالح: 

 نص السؤا  الثالث لمبحث عم : 
تر  تردريس العمروم عمر  تنميرة المترارات و المعم  االتتراير   الحقيق أثر استادام المعم   ما

ولئلجابرة عر  هرذا السرؤا  لريغ الاررض ؟  لردا تبلميرذ اللر  الثالرث اإلعردادمالعمميرة  العممية
 :  التال 

" ال يوجررد ترررق ذو داللررة إحلررا ية برري  متوسررط  درجررات أتررراد المجموعررة التجريبيررة )الررذي  
درسوا الوحدة وتقام لممعم  االتتراي (  وأتراد المجموعرة اليرابطة )الرذي  درسروا الوحردة وتقرام 

 الاتبار أدا  المتارات العممية العممية". لممعم  الحقيق ( ت  التطبيقي  القبم  والبعدم

والاتبار لحة هذا الاررض تمرت المعالجرة اإلحلرا ية باسرتادام ااتبرار )ت( لنترا ج التطبيرق  
 :  التال ويوي  ذلأ الجدو   أدا  المتارات العممية العممية البعدا الاتبار 

 (00جدو  )

 لممجموعتي  التجريبية مداللة الاروق بي  متوسط  درجات التطبيق البعد

 واليابطة ت  ااتبار أدا  المتارات العممية العممية

االنحراتات ع   متوسط الدرجات المتارة المجموعة
 متوسط الاروق

 

مستوا 
 الداللة

 ت
المحسو 
 بة

 ت
 الجدولية

 10ب1 1,17233 18,1000 التعر  التجريبية

 

 11ب3 11,888

 

 

 1,35873 21,5000 اليابطة

 10ب1 1,30458 13,1250 الرسم التجريبية

 

 11ب3 8,577

 

 

 1,33589 10,9000 اليابطة

 10ب1 1,55580 25,2000 الاحص التجريبية

 

 
10,20

1 

 11ب3

 

 

 1,67562 21,2500 اليابطة

االاتبرررار  التجريبية
 كك 

 10ب1 3,28126 56,0500

 

 11ب3 257, 

 

 

 3,08169 55,8750 اليابطة
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بمقارنة نتا ج التطبيقي  القبمر  والبعردم لممجموعرة التجريبيرة ويبلحظ م  الجدو  السابق أ : 
مرر  ( أكبررر 11,888)قيمررة )ت( المحسرروبة   والمجموعررة اليررابطة ترر  متررارة التعررر  وجررد أ

( للال  التطبيق البعدم لممجموعرة اليرابطة  وبرالنظر إلر  نترا ج 11ب3) قيمة )ت( الجدولية
قيمررة )ت( قبمرر  والبعرردم لممجمرروعتي  التجريبيررة واليررابطة لمتررارة الرسررم  ترر   التطبيقرري  ال
 ( للررررال  التطبيررررق البعرررردم11ب3) مرررر  قيمررررة )ت( الجدوليررررة( أكبررررر 8,577)المحسرررروبة 

  وكررذلأ بالنسرربة لمقارنررة نتررا ج التطبيقرري  القبمرر  والبعرردم لممجمرروعتي  لممجموعررة التجريبيررة
مرر  قيمررة ( أكبررر 10,201)قيمررة )ت( المحسرروبة التجريبيررة واليررابطة لمتررارة الاحررص  ترر   

هررذا يررد  عمرر  حرردوث لممجموعررة التجريبيررة  و  ( للررال  التطبيررق البعرردم11ب3) )ت( الجدوليرة
العمميررة عنررد أتررراد المجمرروعتي   بينمررا بررالنظر إلرر   تحسرر  ترر  مسررتوا نمررو المتررارات العمميررة

قيمررة )ت( نتررا ج التطبيررق البعرردم لممجمرروعتي  التجريبيررة واليررابطة لبلاتبررار ككرر  يبلحررظ أ  
 ( وةيررر دا  إحلررا يام عنررد مسررتوا11ب3) مرر  قيمررة )ت( الجدوليررة( أقرر  0,257)المحسرروبة 

 الفسض الجالح للبخح.  وعم  هذا تم قبو  10,1

 اليتا ا اخلاصة بالطؤال الجالح:  مياقػة

 وقد يعزا ذلأ إل : لممتارات العممية العممية  يتي  م  ابل  الجدو  السابق حدوث تنمية 

بالنسبة لمتارة التعر  تاوق أتراد المجموعة اليابطة عم  أترراد المجموعرة التجريبيرة  وذلرأ 
حيث إ  أتراد المجموعة اليابطة الذي  درسوا وحردة الطاقرة اليرو ية وتقرام لممعمر  الحقيقر   
وكا  م  طبيعة هذ  الوحدة احتوا تا عمر  ماراهيم محسوسرة متعرددة مثر  )المررخة المسرتوية  

المقعرررة  المرررخة المحدبررة  العدسررة المقعرررة  العدسررة المحدبررة ..........وةيرها(  ممررا  المرررخة
أتاح لترم لمرس هرذ  األلريا  وتحلرتا بييرديتم لمتعرر  عميترا والتمييرز والمقارنرة بينتراك ممرا 
جعمتم يتاوقو  عم  نظرا تم ت  هرذ  المترارة  بينمرا أترراد المجموعرة التجريبيرة الرذي  درسروا 

استادام المعم  االتتراي  لرم ترت  لترم تررص اكتسراب الابررة الحسرية المبالررة  أمرا الوحدة ب
بالنسررربة لمترررارت  الرسرررم والولررر  تقرررد تاررروق أترررراد المجموعرررة التجريبيرررة عمررر  المجموعرررة 
اليرابطة  حيرث إ  طبيعرة المعمرر  االتتراير  تتري  لترم إجرررا  التجرارب ورسرمتا مثر  إسررقاط 

يظتررر أمررامتم لرراات اللررورة المتكونررة وُبعررد الجسررم عرر  األلررعة عمرر  عدسررة محدبررة حيررث 
اللرورةك ممرا أتراح لترم تررص أكبرر لمرسرم والولر  والتاروق تر  أدا  هرذ  المترارات العمميررة 
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العمميررة  أمررا بالنسرربة لبلاتبررار ككرر  تمررم تتارروق مجموعررة عمرر  أارررا  وقررد يرجرر  ذلررأ أل  
 عممية متكات ة تقريبام. الارص المتاحة ألتراد المجموعتي  لممارسة األنلطة ال

بتنميرة المترارات العمميرة وتتاق نتا ج البحث الحال  م  نتا ج الدراسات السابقة الت  اهتمت  
  و دراسرة رةرد لراهر اللررايرة (3104) هنرد مؤيرد الردوليم دراسرة مثر : ت  تردريس العمروم 

  (3106) هالرررة ترمررراوم محمرررد  ودراسرررة (3100إقبرررا  محمرررد جعارررر)(  ودراسرررة 3104)
ملرع  ودراسرة  ( 3106)سرحر حسر  عثمرا (  ودراسرة 3106ودراسة هيرثم محمرد بحيررم )

 محمرد عمر (  ودراسرة 3100)م حجاز  مإيما  السعيد  ودراسة (3100الحرب  ) العزيز عبد
أمرران  محمررد (  ودراسررة 3114) هرردا عبررد الحميررد عبررد الاترراح(  ودراسررة 3114  )الكمثمرر

 (.3110) اس عم حسي  عب  ودراسة (3114الموج  )
 توصيات البخح: 

 :  يم تول  الباحثة بما   بنا م عم  نتا ج البحث سابقة الذكر

 يرورة االهتمام بالمعم  الحقيق  الذم ال يمك  االست نا  عنه. -0

ترردريب معممرر  العمرروم قبرر  الادمررة عمرر  كيايررة اسررتادام المعمرر  االتترايرر  ترر  ترردريس  -3
 الماتماة.العموم بمراح  التعميم 

كيايررة التكامرر  برري  اسررتادام المعمرر  حررو   أثنررا  الادمررة تقررديم دورات تدريبيررة لممعممرري  -2
 الحقيق  م  المعم  االتتراي .

يرررررررررورة االهتمررررررررام بتنميررررررررة المتررررررررارات العمميررررررررة العمميررررررررة مرررررررر  تعررررررررر  ورسررررررررم  -6
   وتحص.............إلخ.

سررتراتيجيات التررد -0 ريس المتبعررة ترر  ترردريس العمرروم إعررادة النظررر ترر  طرررق  وأسرراليب  وا 
ستراتيجيات تدريس حديثة تلج  عم  ممارسرة  بالمرحمة االبتدا ية  واستادام طرق وأساليب وا 

 األنلطة التعميمية وتثير الداتعية نحو تعمم العموم.

يرررورة االهتمررام بتنميررة متررارات التاكيررر اإليجرراب  لمررا لرره مرر  مررردود ترر  إثررارة الداتعيررة  - 4
 اإللرار عم  التعمم وح  الملكبلت.والمثابرة و 
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 ع:ــــاملساج

 تنميرة عمر  االتتراير  العمروم ماتبرر بتكنولوجيرا التردريس تريثير(.3114.)نروار أحمد إبراهيم
 مرحمرة مر  الثانيرة الحمقرة طربلب لردا المعمومرات بتكنولوجيا والوع  العميا التاكير متارات
 .الليخ كار جامعة التربية كمية منلورة  ةير دكتورا  رسالة األساس   التعميم

 .الراية لمنلر والتوزي : القاهرة. التاكير اإليجاب  والتاكير السمب أ(.3114.)إبراهيم الاق 

 .والتوزي  ردار الراية لمنل: القاهرة. استراتيجيات التاكيرب(.3114.)إبراهيم الاق 

واالتجاهات نحو العموم لردا أثر استادام الماتبر المدرس  ت  إكساب متارات التاكير العمم  
. رسررالة ماجسررتير ةيررر منلررورة  عمررادة الدراسررات العميررا  طمبررة اللرر  التاسرر  األساسرر 

 جامعة مؤتة العراق 

تر  تنميرة مترارة حر  الملركبلت لردا  أثر برنرامج تردريب  قرا م عمر  مترارات التاكيرر اإليجراب 
جمررة العمرروم التربويررة  جامعررة   مالررتعمم االجتمرراع  تبلميرذ الحمقررة اإلعداديررة ذوم لررعوبات
 613-240(  2القاهرة  المجمد الثان  والعلري   ع )

الررتعمم  أثررر اسررتادام المعامرر  االتترايررية عمرر  تنميررة متررارات(.3104أحمررد حميررد البررادرا.)
علررر بسررمطنة  االستقلرا   بالرردروس العمميررة لمررادة الكيميررا  لرردا طرربلب اللر  الحررادم

  34-0(  014جامعة بنتا  المجمد الساب  والعلرو   ع).مجمة كمية التربية ُعما 

 ورقرة. اإللكترونر  التعمم نماذج م  نموذج االتترايية المعام (.3114.)الراي  لال  حمدأ
 اإلدارة والتعمريم  التربيرة وزارة  العرام التعمريم تر  اإللكترونر  التعمريم مقدمرة لممتقر  عمر 

 :Available At. والتعميم.الريرررررررراض لمتربيررررررررة العامررررررررة
www.elearning.edu.sa/fourm/showthread.php  

 (.تكنولوجيا التعميم والتعميم االلكترون . الرياض: مكتبة الرلد.3116أحمد محمد سالم.)

 ترر أثررر ترردريس الايزيررا  باسررتادام الماتبررر الجررا  والمبمرر  (.3102إسرربلم عرروض لرردياات.)
. رسرالة ماجسرتير ةيرر تحلي  طمبة الل  العالر ت  الايزيا  وت  داتعيتتم نحو تعممترا

 منلورة  كمية العموم التربوية جامعة خ  البيت.
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(.تلور مقترح لتلميم معمر  اتتراير  تر  3104)  زينب محمد العرب .أسما  عم  اللترم
مجمرة  لثانويرة بمنطقرة الباحرة.تنمية التاكير العمم  بمقررر الايزيرا  لردا طالبرات المرحمرة ا

  314-046(  4المجمد الراب  والثبلثو   ع)  أسيوطكمية التربية جامعة 

تاعمية برنامج تدريب  لتنمية المتارات العمميرة الماتبريرة البلزمرة (.3100إقبا  محمد جعار.)
 44-64(  6ع)  المجمة العربية لمتربية العممية والتقنيةلمعمم  األحيا  بالمرحمة الثانوية.

الايزيا يررة  (.أثررر اسررتادام المعمرر  االتترايرر  ترر  تحلرري  المارراهيم3101خمررا  سررعد أحمررد.)
طالبررات اللرر  الثالررث  واكتسرراب متررارات التاكيررر العميررا والداتعيررة نحررو تعمررم العمرروم لرردا

 1-46(  4  المجمد الثالث علر  ع)لمجمة الملرية لمتربية العمميةا اإلعدادم.

تعاليررة النلرراطات المعمميررة والبرمجيررات التعميميررة ترر  تنميررة (.3114أمرران  محمررد المرروج .)
لمجمرة الملررية لمتربيرة ا.اإلعردادمالمتارات العمميرة والتحلري  لردا تبلميرذ اللر  الثالرث 

 320-024(  6المجمد العالر  ع)  العممية

التحلرري  وتنميررة   ترر االتترايرريةسررتادام المعامرر  اتعاليررة .(3100)م.حجرراز  ألسررعيدممررا  إي
. ستررالة ماتيررايرم. مررادة الكيميررا  لرردا طرربلب اللرر  األو  الثررانو   المتررارات العمميررة ترر

 جامعة المنلورة.. كمية التربية

 .عما : دار الاكر ترجمة: محمود سالم وخارو .(.نظريات النمو3110).ميممرباتريلا 

 األو  اللر  طربلب إكساب ت  العممية العروض طريقة دور(.3104حسي .) الزبير طه بانقا
 دراسرات مجمرة. بردة أم بمحميرة الكيميرا  مرادة تر  األساسرية المعمميرة المترارات الثرانوم
  34 -2(  06  ع)تربوية

 لمعممر  المدرس معوقات استادام الماتبر (.3104الممحم و محمد داي  الممحم.)بدر داي  
. مجمرررة القررررا ة والمعرترررة  ع محاتظرررة الزلاررر  تررر المرحمرررة الثانويرررة  تررر العمررروم الطبيعيرررة 

(040  )044-333  

(. تنميررة المارراهيم والمتررارات العمميررة ألطاررا  مررا قبرر  المدرسررة. 3116بطرررس حرراتظ بطرررس.)
 والتوزي . المسيرة لمنلر دار: عما 

https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle


 ............................تدريس العلوم ...............في و المعمل االفتراضي  الحقيقيأثر استخدام المعمل 

- 001 - 

(.أثررر اسررتادام الماتبررر الجررا  و الماتبررر المبمرر  ترر  ترردريس 3110تترران  محمررد الامرر .)
الكيميا  عم  تحلي  طمبة الل  التاس  األساس  وأدا تم لمتارات عمميرات العمرم. رسرالة 

 ماجستير ةير منلورة  كمية العموم التربوية  جامعة اليرموأ األرد .

جبررر محمررد (.3106حميررد جررابر  أسررما  برردوا عرردال  و منرر  حسرر  السرريد.)جررابر عبررد ال
معوقات استادام الماتبر ت  تدريس العموم م  وجتة نظرر معممر  العمروم (.2009.)الجبر

الجمعيرررة   الثانويرررة بمدينرررة الريررراض بالمممكرررة العربيرررة السرررعودية الطبيعيرررة تررر  المرحمرررة
 001-004(  2  المجمد الثان  علر  ع)الملرية لمتربية العممية

 (.تررر  تررردريس المنررراهج تررر  المرحمرررة3114جرررا  جونسرررتو   مرررارأ لرررات  و دريرررأ بررر .)
 االبتدا ية  ترجمة: االد العامرم  القاهرة: دار الااروق.

الكتررراب اإللكترونررر   والمدرسرررة اإللكترونيرررة والمعمرررم .(3110).جمرررا  عبرررد العزيرررز اللررررها 
 مطاب  الحميي .: االتتراي   الرياض

 العمميرة المترارات تنميرة تر  االتتراير  المعمر  اسرتادام (.أثرر3106حراتم مسرار السريال .)
. رسالة ماجستير ةيرر منلرورة  كميرة التربيرة  متوسط األو  لمل  العموم مادة طبلب لدا

 جامعة أم القرا  مكة المكرمة.

كاررر دآللررا ترراردجيايال حايثررة يررا ج لرريا وج لررا دل اترر  د.(3101).سرام الرردي  محمررد مرراز ح
 الليخ: العمم واإليما  لمنلر والتوزي .

 الكيميرا  الايزياويرة تحلري  ت  االتتراي  الماتبر استادام تاعمية(.3104حس  تق  طه.)
 -344(  60الكوترة  ع ) دراسرات مركرز .مجمرةالتربية كميرة طمبة لدا نحو  والمي  العمم 
224 

القيرايا –التعمم اإللكترونر  )الماترروم -رؤية جديدة ت  التعميم .(3110).حسي  زيتو حس  
 دار اللولتية لمنلر والتوزي : الرياض.التقييم(-التطبيق –

كمردا  لاارض  لردا طربلب الجامعرة اإليجراب  التاكيرر تنميرة(.3104.)حسي  رلدم طبوزادة
-062(  الجرز  الرابر   04. ع)مجمة البحث العمم  ت  التربية.بعض االيطرابات الناسية

044 

https://search.mandumah.com/Record/846728
https://search.mandumah.com/Record/846728
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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الكيميرا   (.تعالية برنامج قرا م عمر  االحتياجرات التدريبيرة لمعممر 3110حسي  عباس عم .)
واالتجررا  نحررو ترردريس  بالمرحمررة الثانويررة الزراعيررة ترر  تنميررة المتررارات العمميررة المعمميررة

  46-20(  3المجمة الملرية لمتربية العممية  المجمد الثام   ع)  الكيميا  لديتم

(.تعالية استادام المعم  االتتراير  االستقلرا   والتويريح  3101حنا  رجا  عبد السبلم.)
المجمرة الملررية  ت  تدريس الكيميا  عم  تنمية التاكير العمم  لدا طالبات كميرة التربيرة.

 014-40(  4علر  ع)  المجمد الثالث لمتربية العممية

(.تاعمية استادام المعم  االتتراي  ت  تدريس وحردة مر  مقررر 3104دعا  أحمد الحازم .)
الايزيا  لطالبات الل  الثان  الثانوم عم  التحلري  الدراسر   مجمرة كميرة التربيرة جامعرة 

 414-444(  044األزهر  الجز  األو   ع)

معمرر  اتترايرر  قررا م عمرر  التارراعبلت المتعررددة (.تاعميررة تلررميم 3106دعررا  جمررا  ب رردادم.)
لتنميرة بعرض مترارات التجررارب المعمميرة تر  مرنتج الكيميررا  لطربلب اللر  األو  الثررانوم. 

 رسالة ماجستير ةير منلورة  كمية التربية  جامعة بور سعيد.

 الماراهيم بعرض تنميرة تر  الرذهن  العلر  إسرتراتيجية تاعميرة(.3104رةد لاهر اللررايرة.)
. براألرد  األساسر   سرالتا اللر  طربلب لدا الكيميا  مادة ت  المعممية والمتارات مميةالع

 003-033(  الجز  األو   040مجمة كمية التربية جامعة األزهر  ع)

تاعميرة برنرامج مقتررح قرا م عمر  التاكيرر تيمرا ورا  المعرترة (.3102.)زينب بردر عبرد الوهراب
. الطالبات المعممات لعبة الامسراة واالجتمراع بكميرة البنراتت  تنمية التاكير اإليجاب  لدا 

 040-004(  03مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية  ع )

تنميررة  ترر " كروكودايرر  "  االتترايرر (.أثررر اسررتادام المعمرر  3104.)اللررترمسررارة محمررد 
الكيميرا  بمدينرة  مقررر تر  الثرانوممتارات عمميرات العمرم التكامميرة لطالبرات اللر  الثالرث 

 00-0(  00ع)  مجمة عالم التربية  السنة السابعة علرالرياض.

ترريثير اسررتادام المعمرر  االتترايرر  ترر  تنميررة المتررارات العمميررة (.3106.)سررحر حسرر  عثمررا 
 ( 34  )التعمرريم الجررامع  ترر دراسررات .مجمررة وعمميررات العمررم لرردا طرربلب المرحمررة االبتدا ية

063-002 

https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%22&type=JournalTitle
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تاعميرة معمرر  العمرروم االتترايرر  ثبلثر  األبعرراد ترر  تحلرري  (.3100.)السرعدم ال ررو  السررعدم
لررردا تبلميرررذ  الماررراهيم الايزيا يرررة المجرررردة وتنميرررة االتجرررا  نحرررو إجررررا  التجرررارب اتترايررريام 

  المجمررد السرراب  والعلرررو   كميررة التربيررة بال ردقررة جامعررة جنرروب الرروادم المرحمررة الثانويررة
 644-664(  3ع)

أسررررس التاكيررررر اإليجرررراب  (.3114.)سررررعيد لررررال  الرقيررررب(.3114سررررعيد جمعررررة البريكرررر .)
وتطبيقاترره تجررا  الررذات والمجتمرر  ترر  يررو  السررنة النبوية.منلررورات المررؤتمر الرردول  عرر  

 .تنمية المجتم : تحديات وختاق ت  الجامعة اإلسبلمية بماليزيا

تنميرررة التحلررري   تررر أثرررر اسرررتادام المعامررر  االتترايرررية (.3100دكررري .)خ   اهلل سرررعيد عبرررد
مجمررة  ومترارات التاكيرر الناقرد بمقررر الكيميررا  بالمرحمرة الثانويرة بمدينرة الريراض. الدراسر 

 34-2(  2  المجمد الاامس  ع )جامعة تمسطي  لؤلبحاث والدراسات

علررررر الررررا  تعطيررررأ ايررررر  التاكيررررر اإليجرررراب  ترررر  األعمررررا قرررروة (.3112)سرررركوت دبميررررو.
 .مكتبة العبيكا : الرياض.النتا ج

سرررتراتيجيات الدراسرررة (.3102.)سرررماح محمرررود إبرررراهيم اإلسرررتام النسرررب  لمتاكيرررر اإليجررراب  وا 
المجمررة . والررتعمم ترر  التنبررؤ بالتحلرري  األكرراديم  لرردا طرربلب كميررة التربيررة جامعررة حمرروا 

 الثالث والعلرو .( المجمد 44) عناسية  الملرية لمدراسات ال

كمردا  لتحسري   اإليجراب لتنميرة التاكيرر  إرلرادمتاعميرة برنرامج (.3106سنا  ترراج أحمرد.)
.مجمرررة البحرررث العممررر  تررر  التربيرررة  مسرررتوا تقررردير الرررذات لررردا مجموعرررة مررر  المراهقي 

(00 )024-064   

 التاكير اإليجاب  الرا  .الرياض: مكتبة جرير. (.3106سوهادتيمد.)

منرراهج  -لمررؤتمر العممرر  الرابرر  علرررا (.تقررويم المتررارات العمميررة.3113سرريد أحمررد.) لرركرم
جامعررة عرري  لررمس  الجمعيررة الملرررية لممنرراهج وطرررق   األدا يررو  ماترروم  ترر التعمرريم 
 420-404  الثان   المجمد التدريس

https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86+%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86+%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86+%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%22&type=JournalTitle
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 مقررر مر  وحردة تردريس ت  االتترايية المعام  استادام ر(.أث3102القرل .) تمحا  لال 
. رسرالة المكرمرة مكرة بمدينرة المتوسرط األو  اللر  لتبلميرذ الدراس  التحلي  عم  العموم

 ماجستير ةير منلورة  كمية التربية  جامعة أم القرا مكة المكرمة.

ر المرحمررررة (.المتررررارات األساسررررية لترررردريس العمرررروم بررررالماتب3110لررررال  محمررررد العيررررون .)
المتوسرررطة بالمممكرررة العربيرررة السرررعودية مررر  وجترررة نظرررر أعيرررا  هي رررة التررردريس بكميرررات 
المعممي .مجمررة كميررة التربيررة  جامعررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة  السررنة السادسررة علررر  

 042-016(  04ع)

تعاليررة برنررامج ترردريب  ترر  ادمررة الجماعررة ترر  تنميررة التاكيررر (.3106.)لرراا  أحمررد ترةمرر 
 .اإليجاب  لمطبلب

  3ط ك(.االتجاهرررات الحديثرررة تررر  تررردريس العمررروم3114)عبرررد السررربلم ملرررطا  عبرررد السررربلم.
 .القاهرة: دار الاكر العرب 

 تردريس تر  اسرتادامه ومعوقرات الماتبرر اسرتادام واقر (.3102عبرد اهلل أحمرد الحرتروم .)
 الميرث محاتظرة تر  الماتبرر يرمحوم المعممي  نظر وجتة م  الثانوية بالمرحمة الكيميا 
 . رسالة ماجستير ةير منلورة  كمية التربية جامعة أم القرا مكة المكرمة.التعميمية

 والتردريب لمتعمريم العربيرة االتترايرية.الجمعية الماتبررات(.3114.)المنراع  سرالم اهلل عبرد
 :ASOET" "Available At اإللكترونررررررررررررررر  

www.asoet.org/nsite/modules.php?name=news 

 تر  األكراديم زيرادة التحلري   االتتراير  تر (.تاعميرة المعمر  3100عبير ميرةن  الحسر .)
. رسرالة ماجسرتير ةيرر منلرورة  كميرة مادة الكيميا  لطبلب الل  الثالث بالمرحمة الثانوية
 الدراسات العميا  جامعة السودا  لمعموم والتكنولوجيا.

(.أثرر اسرتادام المعامر  االتترايرية عمر  3102)ترات  محمرد األلرعرم.  عبرد اهلل طيربعزيزة 
   كميرة التربيرة جامعرة طيبرة مجمة جامعة طيبة لمعموم التربويةجودة تعميم المواد التجريبية.

 332-044 ( 3السنة الثامنة  ع)

https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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 التجرارب مترارات إكساب ت  االتترايية الماتبرات استادام أثر(.3114). الكمثم محمد عم 
ةيرر  دكترورا  رسرالة جردة  بمدينرة الثرانوم الثالرث الل  لطبلب األحيا  مقرر ت  المعممية

 .القرا أم جامعةمنلورة  كمية العموم وا داب  

(.تاعميرة اسرتادام أبعراد الرتعمم لمرارزانو تر  تحلري  3102عماد الدي  عبد المجيد الوسم .)
ير االبتكار وداتعية اإلنجاز لدا تبلميرذ اللر  األو  اإلعردادم  العموم وتنمية متارات التاك

  04-0(  يناير 0  ع)04مجمة التربية العممية المجمد 

(.أثرررر اسرررتادام الماتبررررات االتترايرررية الايزيا يرررة تررر  3100عرررواد محمرررد ايرررر أبرررو زينرررة.)
منلورة  كمية العمروم التحلي  والايا  العمم  لطمبة الجامعة األردنية.رسالة ماجستير ةير 

 التربوية  جامعة اللرق األوسط.

(.تاعمية استادام التجارب االتترايية ت  تعمرم طمبرة مسراق ماتبرر 3104ةدير هلام حامد.)
 الايزيا  العامة األو  ت  جامعة بيرزيت.

 الايزيا يرةهيم المارا اكتسراب تر  الجرا  الماتبرر اسرتادام أثر(.3114.)قطيط يوس  ةسا 
 العمميرة  التربيرة مجمرة رد .األ  تر  األساسرية المرحمرة ةطمبر لردا العميرا لتاكيررا ومترارات
 .العممية لمتربية الملرية الجمعية

(.المعمرر  االتترايرر  ترر  القررر  الحررادم والعلررري .مجمة رسررالة 3104كارراح محمررد البرردو.)
 44-42(  3 0المعمم  وزارة التربية والتعميم  المجمد الراب  والامسي   ع)

   القاهرة: عالم الكتب3(. التدريس نماذجه ومتاراته  ط3110عبد الحميد زيتو .) كما 

(. التعمرررريم االتترايرررر  تمسرررراته مقوماترررره ترررررص تطبيقرررره. 3114مجرررردم لرررربلح المترررردم.)
 اإلسكندرية: دار الجامعة لمطباعة والنلر.

الدراسررية. (.تنميررة متررارات التاكيررر اإلبررداع  مرر  ارربل  المنرراهج 3110محمررد جترراد جمرر .)
 العي : دار الكتاب الجامع .

وعبلقتتمرا  (.التااعر  بري  المعمر  االتتراير  واالكتلرا  الموجره3100محمرد سرعيد الربعر .)
مجمرة المرحمرة الثانوية. باكتساب المااهيم الكيميا ية ومتارات التاكيرر التباعردم لردا طربلب

  020-642(  6كمية التربية  جامعة المنوتية  المجمد الثبلثو   ع)
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 أثر استادام اسرتراتيجيات الميتامعرتيرة تر  تنميرة بعرض(.3104محمد عبد العزيز منلور.)
برررالوادم  المترررارات الحياتيرررة والتاكيرررر اإليجررراب  لررردا الطالبرررات المعممرررات لريررراض األطارررا 

 046-002(  0. المجمة الدولية لمعموم التربوية و الناسية  ع)الجديد

و  النظريرررررررة والتاريايرررررررة لتكنولوجيرررررررا الرررررررتعمم (.األلررررررر3100محمرررررررد عطيرررررررة امررررررريس )
 ..القاهرة: دار السحاباإللكترون 

(.اسرتادام معممر  العمروم بالمرحمرة المتوسرطة لممعامر  االتترايرية 3104محمد مران  ال يرث.)
 02-24(  0واتجاهاتتم. المجمة التربوية الدولية المتاللة. المجمد السادس  ع)

التولير   مقترحرة لمرتعمم اإللكترونر  قا مرة عمر  إسرتراتيجية(.3101محمرد محمرد البسريون .)
معممرررر   برررري  المعمرررر  االتترايرررر  و الحقيقرررر  لتنميررررة متررررارات اللرررريانة لرررردا طرررربلب

 344-360(  3مجمة تكنولوجيا التعميم  المجمد العلرو   ع)الحاسب.

لردا  أثرر اسرتادام الماتبرر االتتراير  تر  التحلري  والداتعيرة(.3104محمود نالرر عرادم.)
. رسرالة ماجسرتير ةيرر منلرورة  كميرة الدراسرات طمبة الل  التاسر  األساسر  نحرو العمروم

 العميا  الجامعة التالمية األرد .

 ونموذج إرلادم دلي (.3101.)لمجامعات األعم  بالمجمس اإللكترون  لمتعميم القوم  المركز
 :http. الملررية بالجامعرات العمميرة لممقرررات اتتراير  معمر : إتاحرة لطمرب التقردم

//ecenter.mans.edu.eg/doc/virtual_labs.pdfAvailable At   : 

(.تاعميررة مجموعررات العمرر  المعممرر  التعاونيررة ترر  تنميررة 3100الحربرر .) العزيررز ملررع  عبررد
 ةالمنرررورة رسرررالالمترررارات المعمميرررة تررر  الايزيرررا  لررردا طررربلب المرحمرررة الثانويرررة بالمدينرررة 

 ماجستير ةير منلورة  كمية التربية جامعة طيبة.

 تنميرة تر  تلرارك  إلكترونر تاعميرة تلرميم بي رة تعمرم (.3104السريد.) الرحم  ملطا  عبد
كميررة  مارراهيم محركررات بحررث الويررب ةيررر المر يررة ومعتقرردات الكاررا ة الذاتيررة لرردا طرربلب

 023-32(.046.مجمة القرا ة والمعرتة  ع )التربية

 .القاهرة: دار البداية.إستراتيجيات تعميم التاكير(.3100.)ملطا  نمر ملطا 

http://ecenter.mans.edu.eg/doc/virtual_labs.pdf
http://ecenter.mans.edu.eg/doc/virtual_labs.pdf
http://ecenter.mans.edu.eg/doc/virtual_labs.pdf
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تنبرري الحررظ تسررر المرردعوم (.تاعميررة الترردريس بنمرروذج 3104منرردور عبررد السرربلم تررت  اهلل.)
االتتراير  تر  تنميرة عمميرات العمرم واالسرتيعاب الماراهيم  تر   -بتجارب المعمر  التقميردم

العموم لدا تبلميذ الل  الاامس االبتدا   بمدينة عنيزة. المجمة التربويرة جامعرة الكويرت  
  334-042(  034المجمد الثان  والثبلثو   ع )

دار المسرريرة لمنلررر : عمررا . طرررو وأتررالي  جرراسيو دل لررو .(3101).  كامرر  عطررا اهلليلررمي
 والتوزي .

 لمطالب وتقام  واالتتراي  الحقيق  لمماتبر الاعا  االستادام(.3106الودعان .) عميس ناي 
المكرمرة. رسرالة ماجسرتير ةيرر منلرورة   بمكة الثانوية المرحمة ت  المطور الكيميا  جتمن

 كمية التربية جامعة أم القرا.

اإليجراب   بنا  برنامج إرلاد جمع  مستند إل  نظرية عمرم الرناس(.3100نتيجة سعيد مناع.)
األمترات البرديبلت تر   الناسر  لردا براالةترابت  تنمية التاكير اإليجراب  واارض اللرعور 

جامعررة العمرروم .رسررالة دكتررورا  ةيررر منلررورة  كميررة الدراسررات العميررا  دور الرعايررة اإليوا ية
   األرد .الميةاإلسبلمية الع

عمرر   تاعميررة اسررتادام المعمرر  االتترايرر  ترر  ترردريس العمرروم(.3102هالررة إبررراهيم حسرري .)
تبلميرذ اللر   تلويب التلورات الاطي لبعض المااهيم العممية وتنميرة عرادات العقر  لردا

 .رسالة ماجستير ةير منلورة  كمية التربية جامعة سوهاج.الثان  اإلعدادم

(.تاعميررة برنررامج ترردريب  قررا م عمرر  الررتعمم برراألنموذج ترر  تنميررة 3106هالررة ترمرراوم محمررد.)
(  002مجمررة القرررا ة والمعرتررة  ع) بعررض المتررارات العمميررة لرردم التبلميررذ اللررم والرربكم.

04-44 

تعالية استادام المعم  االتتراير  تر  تنميرة المترارات (.3114)هدا عبد الحميد عبد الاتاح.
  المجمررد الثرران  المجمررة الملرررية لمتربيررة العمميررة.كميررات التربيررةلمكيميررا  لطرربلب  العمميررة

 040-034(  0علر  ع)

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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 العمميرة الماراهيم تنميرة تر  االتترايرية التجرارب توظير  تاعميرة(.3104هنرا  ربراح دلرو .)
. ةرزة محاتظرة تر  األساسر  الثرام  اللر  طالبرات لردا العمروم مرادة تر  العمرم وعمميرات

 منلورة  كمية التربية الجامعة اإلسبلمية ب زة.رسالة ماجستير ةير 

(.أثر استادام الماتبرات االتترايرية تر  تنميرة المترارات المعمميرة 3104هند مؤيد الدوليم .)
المؤسسرة   لمجمرة العربيرة لمتربيرة النوعيرةا.لمعمم األحيا  لدا طبلب كميات التربيرة برالعراق

 234-334(  3العربية لمتربية والعموم وا داب  ع)

تنظريم  (.أثر التااع  بي  نمط ممارسة أنلطة الرتعمم وأسرموب3100هويدا سعيد عبد الحميد.)
تكنولوجيرررا  لررردا طررربلب البلررررمالمحتررروا دااررر  المعمررر  اإلتترايررر  تررر  تنميرررة التاكيرررر 

  066-014(  44اسات عربية ت  التربية وعمم الناس  ع)التعميم.مجمة در 

قرا م عمر  التطبيقرات المتنيرة  تعاليرة برنرامج مقتررح تر  الايزيرا (.3106هيثم محمد بحيرم.)
رسرالة دكترورا  .والمتارات العممية لردا طربلب المعاهرد الانيرة اللرناعية ت  تنمية التحلي 

 عي  لمس.ةير منلورة  كمية التربية جامعة 

االتترايرر  ترر  ترردريس العمرروم بالجامعررات (.تاعميررة المعمرر  3104الوليررد عبررد القررادر عمرر .)
السودانية. رسالة دكتورا  ةير منلورة  معتد بحروث ودراسرات العرالم اإلسربلم   جامعرة أم 

 درما  اإلسبلمية.

(.أثر استادام المعم  االتتراي  لتجارب العموم تر  تنميرة 3106ياسمي  لدق  دار إبراهيم.)
ت اللررر  الارررامس تررر  تمسرررطي . رسرررالة عمميرررات العمرررم واكتسررراب الماررراهيم لررردا طالبرررا

 ماجستير ةير منلورة  كمية الدراسات العميا  جامعة النجاح الوطنية.

أثرر التردريب عمر  التاكيرر اإليجراب  واسرتراتيجيات الرتعمم تر  (.3114.)يوس  محيبل  العنزم
 را عبلج التيار الدراس  لدا تبلميذ الل  الرابر  االبتردا   تر  دولرة الكويرت  رسرالة دكترو 

 الكويت.   معتد الدراسات التربويةةير منلورة

Akarsu, B. (3100). Pre-Service Teachers' Attitudes Towards Lab 
Applications in Science Teaching, Journal of European 
Education, No. 04-40 (3)  

https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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