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 ملخص البحح:

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى معيقات تفعيل المعمل االفتراضي باستخدام برنامج يوريكا 
تدريس منيج األحياء المطور في المدارس الثانوية لمبنات بالمدينة  لممحاكاة الحاسوبية في

 كأداة واستخدمت االستبيان المنيج الوصفي، الباحثة المنورة. ولتحقيق اليدف استخدمت
( معممة أحياء لممرحمة ?=8) الدراسة عمييا طبقت التي العينة البيانات، وقد شممت لجمع

من األمور التي تقف حجر عثرة أمام تفعيل البرنامج.   الثانوية. وأظيرت النتائج وجود عدد
وقد تمثمت أىم المعيقات في ضعف قدرة المعممات وكذلك الطالبات عمى التعامل مع تطبيقات 
برامج التعميم االفتراضي، وضعف شبكة اإلنترنت في المدارس، وقمة عدد األجيزة الحاسوبية. 

لمعممات عمى استخدام برامج المعامل كما تمثمت أىم التوصيات في ضرورة تدريب ا
االفتراضية التي تبنتيا وزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية في التدريس، وتوفير أجيزة 

 .مع شبكة إنترنت قوية في المدارس، واختيار برامج افتراضية مناسبة لممنيج حاسوبية

 كممات مفتاحية:  
 االفتراضي. المعملالحاسوبية،  برنامج يوريكا، المحاكاة
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Obstacles in implementing the virtual lab (the Eureka program) in 

teaching the biology curriculum in at female high schools in 

Madinah. 

Abstract: 

This study aimed to identify the extent of the effectiveness of virtual 

laboratories on academic achievement in teaching the biology 

curriculum at female high schools in Medina. In order to achieve 

this objective، the researcher used the descriptive curriculums. The 

questionnaire was used as a tool to collect .. One of the most 

important findings of the questionnaire، from the perspective of the 

teachers، was the ability of the virtual laboratories to explain the 

subject، the examples and the experiments for more than once 

without any mistakes، also virtual laboratories limits some of the 

educational obstacles. On the other hand، there are some 

requirements that must be available، most importantly the 

availability of computers. Furthermore، the need to train teachers 

on how to use the virtual programs in a smooth manner. The most 

prominent obstacles were the weak ability of the teachers and the 

students in dealing with the virtual education programs’ 

applications، weak internet connection in schools and the low 

number of computers available. The most important 

recommendations are the need for training for teachers on how to 

use the virtual laboratories programs in teaching، also providing 

computers and strong internet connection in schools. 

Keywords:  
virtual laboratories programs، virtual laboratories،computer 

simulation. 
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 دمة:ـــاملك

في جميع مجاالت الحياة العامة  التقني والتقدم المعرفي تميز عصرنا الحالي باالنفجار
وبالذات في مجال التعميم، فاستخدام التقنية الحديثة بطريقة فعالة يوفر جيودًا كبيرة في دعم 

 العربية العممية التعميمية حيث أثبتت الكثير من الدراسات فاعميتيا. وقد سعت المممكة
السعودية متمثمًة في وزارة التعميم لمواجية تحديات المستقبل والمحاق بالدول المتقدمة، 

 المناىج فعممت عمى االستفادة من آخر المستجدات واألبحاث العممية والعالمية، وعمى تطوير
م، @988العام، الذي بدأ في عام  التعميم تطوير العموم من خالل مشروع مناىج وبخاصة

ن إبراز دور الطمبة من أكثر ما ركزت عميو، وذلك من خالل القيام بعدد من األنشطة وكا
التعميمية المختمفة والميارات المتعددة. كما أدرك صانعو القرار في مشروع تطوير التعميم العام 

س الدور الميم لممعمل بالنسبة لمطمبة، وأن التجارب المعممية تؤدي دورًا مؤثرًا وفعااًل في تدري
المواد العممية، حيث تعمل عمى ربط الجانب النظري بالجانب العممي من خالل الخبرة الحسية 
المباشرة،  وأنو بدون تفعيل لممعمل ال يمكن أن نحقق اليدف المرجو من ىذه المواد العممية، 

م(. وفي  >988وبأن عمييم بذل المزيد من الجيود في ىذا المجال، )الحامد، وآخرون، 
عوبات التي تواجو تفعيل المعمل التقميدي باإلضافة إلى التطور الحاصل في تقنيات ضوء الص

وتطبيقات الحاسب اآللي فقد ظيرت الحاجة لممعامل االفتراضية.  فكما ورد في دراسة خميس 
( الذي أفاد بأن المعمل االفتراضي يماثل المعمل الحقيقي، إلى جانب ربطو الجانب @988)

عممي، كما قام بوصفو بأنو بيئة افتراضية تحاكي الواقع في برنامج موجود النظري بالجانب ال
 فيو الذي يتفاعل اإللكتروني الفضاء بأنو ذلك " (9888في الحاسب اآللي. ويرى العمر )

. وتكمن أىميتو في محاكاتو لمواقع ميما "كسبًا لمتعمم اإلنترنت عن طريق الطالب والمعممون
ن العديد من الدراسات والتجارب عمى الطالب أثبتت أفضمية التعميم بمغت درجة صعوبتو، كما أ

م ( فقد جيزت 9888م(. وعمى حسب الجيني )@988باستخدام برامج حاسوبية، ، الجبان )
ه ستين مختبرًا محوسبًا في مدارس المرحمة الثانوية لألوالد في سبع :9;8وزارة التعميم عام 

السعودية )مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض،  مناطق تعميمية في المممكة العربية
والمنطقة الشرقية، والقصيم، وعسير، وجازان( ، ثم في العام الذي يميو جيزت مايقارب من 

ه تم تأمين مختبرات  8:;8مائة مختبر محوسب لمبنات لممرحمة الثانوية، ثم في عام 
طقة من مناطق المممكة العربية ( في عشر مدارس لكل منData studioمحوسبة من نوع )
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في خمس مدارس لكل  (Data harvestالسعودية، وتأمين مختبرات محوسبة من نوع )
 أن المممكة (9889منطقة من مناطق المممكة العربية السعودية.  ومما أشار إليو البمطان )
 الممك عمشرو  خالل العربية السعودية اىتمت بتطوير التعميم باستخدام التكنولوجيا، فمن

اآللي وبرامجو، مثل  الحاسب بأجيزة تم تزويد المدارس العزيز عبد عبداهلل بن
الكروكودايل الذي تم تطبيقو في تدريس الكيمياء   (CROCODILE CLIPS)برنامج

 التي االفتراضية المعامل بأن التطوير لمتعميم اإللكتروني مجد شركة موقع والفيزياء. كما أفاد
 (8<من )% أكثر في مستخدمة ( البريطانيةCrocodile-Clips) كروكودايل تنتجيا شركة
 من ألكثر مترجمة وىي ، العالم دولة حول (8=) من أكثر وفي البريطانية، من المدارس

                          (.                                                    www.emgd.com لغات ) (88)
ه تنفيذ برنامج "يوركا" لمتعميم =:;8ومن الجيد أن بدأ في السنة الدراسية من العام 

االفتراضي والمحاكاة، وذلك لمادة األحياء، بعد نجاح برنامج "كروكودايل" لممختبرات 
وزارة التعميم االفتراضية لمفيزياء والكيمياء، حيث قامت شركة مجد لمتطوير بتعريبو وأقرتو 

   (.<:;8بالمممكة العربية السعودية. )مكة، 
 مشكلة الدراسة:

بعد مرور عدة سنوات من تطوير المناىج الدراسية، وتأكيد عدد من الدراسات من جدوى 
المعمل االفتراضي عن طريق التجربة، ومطالبة المعممات من ِقبل وزارة التعميم بتفعيل التعميم 

ي وتطبيق برنامج يوريكا في تدريس منيج األحياء المطور امتدادًا االلكتروني واالفتراض
 الميارات إكساب الطالبة الستخدام التكنولوجيا والتقنية في العممية التعميمية والتربوية، وبيدف

األحياء المطور، ولفتح آفاق حديثة أمام القدرات المتفاوتة لدى  مقرر يتضمنيا الالزمة التي
ر إلى الواقع الحالي في مدارس المدينة المنورة لممرحمة الثانوية لمبنات، الطالبات. ثم بالنظ

وقمة عدد المدارس المطبقة لو ، أدى إحساس الباحثة بالمشكمة إلى رغبتيا في أن تستطمع 
آراء المعممات، وتستقصي معيقات تفعيل برنامج يوريكا في تدريس منيج األحياء المطور في 

ىذه  عمى بالمدينة المنورة، لتقف بجانب المعممة والطالبة في التغمب المدارس الثانوية لمبنات
 الصعوبات.

 
 

http://www.emgd.com/


 ..................................معيقات تفعيل المعمل االفتراضي )برنامج يوريكا( في تدريس منهج األحياء المطور

- ?=9 - 

 أسئلة الدراسة:

 تجيب ىذه الدراسة عن  السؤال الرئيسي المتمثل ب :
ماىي معيقات تفعيل برنامج يوريكا في تدريس منيج األحياء المطور في المدارس الثانوية 

 لمبنات بالمدينة المنورة.
 اسة:أهداف الدر

التعرف عمى معيقات تفعيل برنامج يوريكا في تدريس منيج األحياء المطور في المدارس  -8
 الثانوية لمبنات بالمدينة المنورة.

 أهمية الدراسة: 

تدريس في كونيا قد تظير أسباب عدم تفعيل برنامج يوريكا في تكمن أىمية ىذه الدراسة 
األمر الذي يساعد في  لمبنات بالمدينة المنورة.منيج األحياء المطور في المدارس الثانوية 

 التغمب عمى ىذه المعيقات ليتحقق التطبيق الفعمي لبرامج المعامل االفتراضية في التدريس.

أول دراسة تيدف إلى التعرف عمى معيقات تفعيل برنامج  فإنيا تعدوعمى حد عمم الباحثة  
الثانوية لمبنات بالمدينة المنورة. حيث  يوريكا في تدريس منيج األحياء المطور في المدارس

أن ىذا البرنامج من البرامج الحديثة التي تبنتيا وزارة التعميم واعتمدتيا، وقامت بتدشينيا 
وتوزيعيا عمى المدارس، بعد تعريبيا من قبل شركة المجد لمتطوير، وطالبت المعممات عمى 

ت إليو وطبقتو وزارة التعميم. عالوة العمل عمييا، فرغبت الباحثة في استخدام آخر ما توصم
في إثراء المكتبة العربية  -بإذن اهلل-عمى أنيا تخدم أيضا الباحثين بالمغة العربية وتسيم 

 بإضافة عممية.

 حدود الدراسة:

 : التالية الحدود عمى الدراسة اقتصرت

 دينة المنورة.بالم الثانوية لمبنات التابعة لوزارة التعميم المدارس : المكانية الحدود-8

 ه.@:;8/?:;8العام  من األول  الدراسي الفصل : الزمانية الحدود-9
معيقات تفعيل برنامج يوريكا في تدريس منيج األحياء المطور في  : الموضوعية الحدود -:

 المدارس الثانوية لمبنات بالمدينة المنورة.
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   .بالمدينة المنورةالثانوية  معممات األحياء لممرحمة : البشرية الحدود -;
 مصطمحات الدراسة:

 بيئة بأنيا االفتراضية المعامل ( بقولو "تعرف;988االفتراضي: عرفو المبارك ) المعمل
 بالجانب العممي الجانب بربط الحقيقي، والقيام العموم مختبر محاكاة خالليا من يتم منفتحة
 اتخاذ في الحرية مطمق الطالبلدى  ويكون التفكير، ميارات تدريس خاللو من ويتم النظري،
( بأنو برنامج :988سمبية" ويعرفو اليدىود ) آثار أي لذلك يكون أن دون بأنفسيم القرارات

الباحثة في  تفاعمي تتوفر فيو األجيزة و األدوات لمعمل الكيمياء واألحياء والفيزياء. وتعرفو
 ني، يتم فيو الدخول إلى شبكةيتخطى البعد الزماني والمكا إلكتروني معمل ىذه الدراسة بأنو

جراء التجارب المصاحبة لممنيج، وشرح لمدروس باستخدام  اإلنترنت عن طريق الحاسب، وا 
 برامج خاصة تحاكي الواقع.

( ىي" أحد أساليب التعمم المعتمدة عمى النظرية 9888الحاسوبية: يعرفيا سعيد ) المحاكاة
بسيط المادة الدراسية لممتعممين بطريقة والتطبيق في مواقف تبدو واقعية، وتساعد عمى ت

شيقة وجذابة إضافة إلى قدرتيا عمى توفير الكثير من الوقت والجيد". ويقصد )الدسوقي 
م( بالمحاكاة "عممية تمثيل أو نمذجة أو إنشاء مجموعة من المواقف تمثياًل 9888وتوفيق، 

تكشاف أسرارىا والتعرف عمى أو تقميدًا لمواقف الحياة حتى يتيسر عرضيا والتعمق فييا الس
نتائجيا المحتممة عن قرب، وتنشأ الحاجة إلى ىذا النوع من البرامج عندما يصعب تجسيد 
حدث معين في الحقيقة نظرًا لتكمفتو أو لحاجتو إلى إجراء العديد من العمميات المعقدة". 

وبرامج اإلنترنت  وتعرفيا الباحثة ىنا بأنيا تقميد لمواقع باستخدام تقنيات الحاسب اآللي
 لتساعد الطمبة عمى فيم الواقع الفعمي وتكسبيم الميارات الالزمة.

برنامج يوريكا: برنامج عالمي حاسوبي يحاكي الواقع، وييدف إلى تبسيط المعمومات 
م( ?@@8والحقائق لزيادة كفاءة الطمبة وتحسين العممية التعميمية. وكما أوضحو عبدالحميد )

بحيث يمكن من خاللو تمثيل ومحاكاة لمواقع في حجرة الدراسة. وعمى بأنو تبسيط لمواقع 
 يستعمل بديل نظام" أنو عمى التربوية التقنيات معجم في م( فقد ُذكر<@@8حسب )الصوفي،  

 الطبيعي الوضع إلى تكون ما أقرب المستخدمة والتدريبات المواد األنشطة، بحيث تجعل لتعميم
وقد قامت شركة المجد لمتطوير بتعريبو، وغطت ما يقارب من ىذه العمميات.  فيو تمارس الذي
 موضوع لكل مرحمة دراسية. 988
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 (@?@8المعيقات: معيق : مانع لو ومثيط. )المعجم القاموس المحيط, 
وتعرفيا الباحثة في ىذه الدراسة بأنيا الصعوبات التي تقف كحجر عثرة وتحول دون التطبيق 

 المعامل االفتراضي ومنيا برنامج يوريكا في التدريس.الفعمي لبرامج 

 اإلطار الهظري والدراسات الشابكة:

شيدت األعوام األخيرة وخاصة في مجال التكنولوجيا تطورًا ممحوظًا حتى غدا الحاسب اآللي 
وتقنياتو المتعددة جزءًا من حياة المجتمع المعاصر، والذي انعكس بدوره عمى القطاع 

اليبو المتبعو في التدريس الذي بات بحاجة ماسة إلى التنمية والتطوير، فكان التعميمي وأس
لزامًا عمى المجتمع الذي يريد التطور ويرسم ألبنائو مستقباًل أفضل أن يعمل عمى مواكبة 
التغيير، واالستفادة من الثورة التعميمية، ويطور من مناىجو، ويحسن من أساليبو، ويواكب 

نطمق سعي المممكة العربية السعودية إلى الوقوف في صف الدول عصر المعرفة. ومن م
دراكيا أن القوى البشرية المتمثمة في المواطن ىو من ترتكز عميو في تحقيق  المتقدمة، وا 
اليدف والغاية في رسم المستقبل، لذلك سعت إلى االستثمار البشري بدعم سخي، وقد بمغت 

زانية العامة لمدولة، فمن خالل ىذه الميزانية فإن % من المي<9ميزانية التعميم قريبًا من 
المدارس ستتمكن من أداء ماعمييا من واجبات و أدوار مأمولة، وتوفير مايدعم تحقيق 
األىداف التعميمية مايعترضيا من أمور طارئة، لموصول إلى أعمى درجات التطوير )المعرفة، 

من أىداف رؤية المممكة العربية  (. وعمى حسب الموقع الرسمي لوزارة التعميم فإن<988
لقطاع التعميم ىي تفعيل التقنيات الحديثة و تطوير العممية التعميمية  98:8السعودية 

بتطوير فمسفة وسياسة المناىج التعميمية ممثمة في أىدافيا وآلية تفعيميا، ثم بتحسين 
طالق  إبداعاتو وصقل أساليب التدريس التي تجعل الطالب محورًا لمعممية التعميمية، وا 

بوصفو أحد أىم  9898شخصيتو ببيئة تعميمية محفزة. ويأتي برنامج التحول الوطني 
م وذلك من خالل المساىمة في التحول الرقمي. وقد تمثمت =988البرامج، الذي انطمق عام 

لمتعميم في: تحسين استقطاب المعممين وتأىيميم وتطويرىم، وتحسين  9898بعض أىداف 
يمية المحفزة لإلبداع واالبتكار، وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعميم، وتطوير البيئة التعم

المناىج وأساليب التعميم والتقويم، وتعزيز القيم والميارات لمطمبة. كما تمثمت أىم التحديات 
التي تقف وتحول بين التعميم وتطويره  في: الصورة النمطية السمبية تجاه مينة التعميم، 

 ية التعميمية، وتدني جودة المناىج واالعتماد عمى طرق تدريس تقميدية.وضعف البن
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من األىمية بمكان بالنسبة لممواد العممية عامة،  لممعمل أن أىمية المعمل لمادة األحياء بما
من حيث إسيامو في تحقيق أىداف تدريس األحياء، عالوة عمى ربطو الجانب النظري 

االىتمام من حيث تفعيمو. وتكمن أىمية المعمل في تدريس مادة بالتطبيق، فقد كان لو أكبر 
األحياء في أنو يساعد عمى تعزيز الرغبة في الدراسة لدى الطمبة، ويدفعيم إلى مزيد من 
التفكير العممي إليجاد حمول لممشكالت العممية، وتنمية قدرتيم في الميارات العممية واالبتكار، 

(. وبحسب المحيسن ;988لمرجوة لمدرس. الودعاني )ومساعدتيم في تحقيق األىداف ا
( فإن قيام الطالبات بإجراء التجربة ينمي دافعيتين نحو التعميم، ويعطيين فرصة <988)

لمتعميم الذاتي وذلك بتطبيق الطرق العممية في استقصاء المعرفة، ويتعرفن من خاللو عمى 
يارات من أىميا القدرة عمى فيم بعض العمميات األساسية لمعمم، ويكتسبن عددًا من الم

النتائج و تدوينيا ومن ثم تحميميا. باإلضافة إلى تركيز المعمومة، واحتفاظ الطالبة بيا لمدة 
 أطول.  لكن الطالبات الزلن غير متفاعالت مع الدروس، والمعممات مازلن يستخدمن أساليب

 دور بتفعيل العموم دريست التقميدية، لذلك اىتم العاممون بمجال استراتيجيات التدريس
 المشكمة واشراك الطالب في العممية التعميمية. ىذه عمى منيم لمتغمب محاولة   الطالبات في

 املعمل االفرتاضي

 " (<988تكمن أىميتو في محاكاتو لمواقع ميما بمغت درجة صعوبتو. ". وكما يرى العمر )
كسبًا  اإلنترنت عن طريق والمعممونالطالب  فيو الذي يتفاعل اإللكتروني الفضاء بأنو ذلك
 ."لمتعمم

 م( فإن العناصر األساسية لممعمل االفتراضي ىي:;988وعمى حسب إبراىيم )

 .حاسب آلي 
 .شبكة إنترنت 
 .برامج خاصة لتفعيل المعمل االفتراضي 
 .برامج لمتواصل 
 .أجيزة معممية خاصة تبعًا ألنوع التجارب  

 المحاكاة الحاسوبية
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من التقنيات العممية وثورة التكنولوجيا التي أثرت في تطور التعميم ىناك تقنية من بين العديد 
المحاكاة عن طريق الحاسب اآللي وتطبيقاتو،كالعالم االفتراضي، والذكاء اإلصطناعي، األمر 

و يمكن  الذي انعكس عمى تحسن كفاءة األداء لمعممية التعميمية من جانب المعمم والطالب.
تراضي بكونو بيئة محاكاة حاسوبية لمواقع باستخدام تقنيات الحاسب اآللي، وصف العالم االف

 المحاكاة ىيومن خالل معالجات حاسوبية لتكوين عالم افتراضي نستطيع التعامل معو، ف
المعمم عادة لتقريب الطمبة إلى العالم الواقعي الذي  طريقة أو أسموب تعميمي يستخدمو"

لتكمفة المادية أو الموارد البشرية" )استيتية وسرحان، ا يصعب توفيره لممتعممين بسبب
(. وتسير المحاكاة جنبًا إلى جنب مع التطور السريع لمتقنيات التكنولوجية، >8:، ص<988

االىتمام بالمحاكاة طريقًة لمتعميم والتعمم ازداد وخاصة بعد ( بأن 9888حيث أفاد الحافظ )
ينات من القرن المنصرم أصبحت عممية ظيور نظم الحاسب اآللي، فمنذ منتصف الست

المحاكاة لممفاىيم واألنشطة والتجارب تتم من خالل الحاسوب، وأصبح ليا دور ميم وبارز 
في العممية التعميمية، وبتطور نظم الحاسب تطورت المحاكاة الحاسوبية، وازدادت فعالية 

ثارة تدريس المفاىيم والمواضيع العممية المختمفة، وتنوعت لغا ت المحاكاة واستخداماتيا في وا 
التدريس، وىذا ما جعميا أكثر مرونة وحيوية عن ذي قبل، كما استخدمت المحاكاة في 
التقميل من الخسائر المادية والمعنوية ، وىذا ما جعميا من النشاطات الفاعمة والممتعة في 

عيا دون إرساء أسس التعمم لبعض الميارات والموضوعات الصعبة التي يصعب التعامل م
مخاطر في الواقع؛ فيي تبسيط لبعض المواقف الحياتية أو لعممية ما يكون لكل فرد فييا دور 

وقد ذكرت الجيني  يتفاعل من خاللو مع اآلخرين في ضوء عناصر الموقف المحاكي .
 م( بعض األىداف التعميمية التي يحققيا استخدام المحاكاة في التعميم التي منيا:9889)

 يم الذاتي لمطالب.يحقق التعم 
 .يسيل فيم الطالب لممبادئ العممية الصعبة 
 .يطور ميارات الطالب 
 .يزيد من دافعية التعمم 

 ( من الممكن تقسيم المحاكاة إلى:9888وعمى حسب عالم )
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  محاكاة حركية : يستخدم لمحاكاة ميارات معينة، وتتم عن طريق استخدام أدوات يتم
 الموقف مشابو تمامًا لمواقع، مثل محاكاة قيادة الطائرة.إضافتيا إلى الكمبيوتر ليكون 

  محاكاة إجرائية: يتم تصميم موقف تعميمي يشبو تمامًا ما يتم في الواقع، مثل محاكاة
 تجربة عممية.

  محاكاة عممية: توضح ظاىرة ال يمكن رؤيتيا في حالتيا الطبيعية، مثل حركة اإللكترون
 داخل الخمية.

 م(:9100اليت أشارت إليوا أبوماضي ) احلاسوبيةاحملاكاة مميزات 

 .تزيد من دافعية الطمبة لمتعمم، وتجذب انتباىيم أكثر 
  أثبتت الدراسات أن المتعمم يتأثر أكثر إذا قدمت لو المعمومة مرئية مصحوبة بصوت

 وصورة، مع احتفاظو بالمعمومة لوقت أطول.
 .اختصار الوقت والجيد 
 .تجنب العديد من المخاطر 
 تكمف كثيرًا.ال  
 .تراعي الفروق الفردية 
 تحقق التقويم الذاتي 

 الدراسات الشابكة:

(: بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر توظيف المحاكاة الحاسوبية في تنمية =988قام مقاط )
ميارات تصميم الدوائر المنطقية في التكنولوجيا لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة. 

طالبًا من طالب مدرسة  8<واتبعت ىذه الدراسة المنيجين الوصفي والتجريبي. شممت العينة 
ساسية لمبنين، وقسمت إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وخمصت ىذه أسعد الصفطاوي األ

الدراسة إلى نتيجة مفادىا تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في االختبار، 
وكذلك في بطاقة المالحظة، مما يثبت األثر الجيد في استخدام المحاكاة الحاسوبية،  كما 

دفيا في توضيح لألثر اإليجابي  الذي يحدثو المعمل ( دراسة تمثل ى;988أجرى السيالي )
االفتراضي عمى ميارات الطالب العممية. وتم اتباع المنيج التجريبي واستخدام بطاقة 
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 ثابت بن حسان مدرسة ( طالبًا من9=المالحظة كأداة. وتكونت عينة الدراسة من )
تيم المتصمة بالجانب المعممي المتوسطة. وقد أظيرت النتائج احتياج الطالب إلى تطوير ميارا

ومنيا طريقة التعامل مع األجيزة،  وخطوات تنفيذ التجارب، واستخدام التقنيات الحديثة 
( األثر الذي يحدثو ;988وبرامج التعميم االفتراضي في تدريس العموم.  وأوضح حوراني )

وظيف أنشطة التعميم المحوسب عمى التحصيل العممي من خالل السؤال الرئيس " ما أثر ت
تعميمية محوسبة عمى تحصيل الطمبة". وتمَّ تبني المنيج شبو التجريبي واستخدام استبانة 
الستطالع رأي الطمبة بخصوص تعمم الكيمياء. وقامت الباحثة بإجراء مقابمة مع عدد من 
ة الطمبة لمعرفة اتجاىاتيم نحو استخدام برنامج المحاكاة الحاسوبي في الكيمياء. وتألفت عين

( طالبًا من مجتمع الدراسة المكون من جميع طالب الصف الثاني الثانوي >=الدراسة من )
عممي بالمدارس الحكومية بنابمس. وقد أظيرت ىذه الدراسة النقص في عدد من تجييزات 
المعامل، و أن استخدام البرامج الحاسوبية في تدريس مادة الكيمياء أدى إلى زيادة دافعية 

يل العممي لدييم، وكان من بين التوصيات التي أوصت بيا: ضرورة تشجيع الطالب والتحص
معممي الكيمياء عمى االستفادة من البرامج الحاسوبية في التدريس ، و تجييز المعمل بكل 

( إلى التعرف عمى أىم المطالب لتفعيل ;988االحتياجات. كذلك ىدفت دراسة الودعاني )
االفتراضية وفقًا لمنيج الكيمياء المطور، باإلضافة إلى أىم  المعامل التقميدية وكذلك المعامل

المعوقات التي تحول دون تفعيميما. وطبقت المنيج الوصفي، واستخدمت االستبانة كأداة. 
وقد احتوت عينة الدراسة كامل عدد المجتمع نظرًا لمحدوديتو، حيث تألف من جميع معممي 

( <( معممًا و )?>8بمكة المكرمة، و بمغ عددىم )ومشرفي مادة الكيمياء المرحمة الثانوية 
مشرفين. وتوصمت الدراسة إلى أن العديد من األمور ككثرة عدد الطالب في الفصل الواحد، 
وضعف الميزانية، تقف عائقًا دون االستخدام الفعال لممعامل، سواًء الحقيقية منيا أو 

الحقيقي توفر األدوات وعوامل  تبرلممخ الفعال االفتراضية، وأن من أىم مطالب االستخدام
األمان، أما المعمل االفتراضي فكان توفر أجيزة العرض لمبيانات من أىم المطالب لتفعيمو. ثم 

وذلك برفع الوعي لدى  لممختبر، الفعال تقدمت الباحثة بعدد من التوصيات بشأن االستخدام
يادة الميزانية المخصصة ليا. المعممين والمشرفين، مع توفر الصيانة الدورية لممعامل، وز 

 وحدة تدريس في االفتراضية المعامل استخدام (  بالكشف عن أثر:988كما قام القرشي )
األول، وتبنت المنيج التجريبي،  الصف لتالميذ الدراسي التحصيل العموم عمى مقرر من
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عيم إلى طالبًا تم توزي ;>وكانت أداتيا االختبار التحصيمي. وتكونت عينة الدراسة من 
مجموعتين. وبعد خضوع الطمبة لالختبار التحصيمي وتحميل نتائجو خمص الباحث إلى نتائج 
مفادىا وجود فروق في المستوى التحصيمي بين المجموعتين، حيث تفوقت المجموعة التي 
درست العموم باستخدام المعامل االفتراضية، ويرجع الباحث ذلك إلى األثر اإليجابي لممعامل 

( دراسة 9889اضية وقدرتيا عمى رفع مستوى الطالب التحصيمي،. وأجرى الجيني )االفتر 
لتحديد إلى أي مدى تؤثر المحاكاة الحاسوبية في تنمية بعض عمميات العمم في مقرر 
الفيزياء. وانتيجت المنيج شبو التجريبي بمجموعة واحدة لمالءمتو ألىداف الرسالة، 

اختبار مقياس لبعض عمميات العمم  كأداتين. وقد واستخدمت برنامج محاكاة حاسوبية و 
اشتمل مجتمع ىذه الدراسة عمى جميع طالبات الصف األول الثانوي بالمدينة المنورة، بينما 

طالبة في مجموعة واحدة، وتوصمت الباحثة إلى نتيجة مفادىا أن  :=كانت العينة عبارة عن 
الفيزياء لو أثر واضح عمى الطالبات،  استخدام برامج المحاكاة الحاسوبية في تدريس مقرر

من حيث تنمية بعض عمميات العمم، كتحديد المتغيرات، والتعريف االجرائي، وتفسير البيانات. 
(: باستقصاء واقع المعامل االفتراضية، والتعرف عمى 9889كما قامت دراسة البمطان )

المسحي،  الوصفي المنيج تمتطمبات استخداميا في تدريس العموم لممرحمة الثانوية، واعتمد
ومشرفي  معممي عمى جميع الدراسة مجتمع أداًة لمدراسة. وقد احتوى االستبانة واستخدمت

 في التدريس ىيئة في المدارس الحكوميو، وكذلك أعضاء المدرسية والمختبرات العموم
 عينة وتكونت التعميم. وتكنولوجيا العموم في تخصصي المممكة العربية السعودية جامعات
 ىيئة أعضاء من المختصين من ( 9: ( مشرفًا، و) <= ( معمم عموم، و)>9:من ) الدراسة
المممكة العربية السعودية توصل إلى عدد من النتائج، وكان من أىميا  جامعات في التدريس

أنو بالرغم من قيام معممي العموم بالتدريس باألسموب التقميدي، فإن لدييم القناعة التامة 
استخدام المعامل االفتراضية ودمجيا مع المعمل التقميدي في تدريس العموم، في حين  بأىمية

أن الطالب تنقصيم الدافعية في استخدام المعامل االفتراضية، ويرجع سبب ذلك من وجية 
( بدراسة 9888نظر الباحث إلى عدم إجادتيم لتقنيات الحاسب وبرامجو. وقام أبوماضي )

أثير المحاكاة الحاسوبية عمى اكتساب طمبة الصف التاسع األساسي ىدفت إلى التعرف عمى ت
لممفاىيم والميارات الكيربية بالتكنولوجيا. وقد استخدمت عدة مناىج، ىي: المنيج الوصفي 
التحميمي لتحميل المحتوى المراد دراستو، وذلك لمكشف عن المفاىيم والميارات الكيربية، و 
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برنامج خاص بالمحاكاة الحاسوبية، و المنيج التجريبي  المنيج البنائي حيث قامت ببناء
لدراسة أثر استخدام برامج المحاكاة الحاسوبية عمى اكتساب طمبة الصف التاسع األساسي 
لممفاىيم والميارات الكيربية بالتكنولوجيا، وتمثمت أداة المنيج التجريبي في اختبار تحصيمي 

طالبة موزعة  9?ة. تألفت عينة الدراسة من قبمي وبعدي مع بطاقة مالحظة قبمية وبعدي
بالتساوي بين مجموعتين ضابطة وتقميدية في مدرسة السيدة رقية األساسية العميا لمبنات. 
وتوصمت الباحثة إلى نتيجة مفادىا أن استخدام برامج المحاكاة الحاسوبية أدى إلى زيادة 

ي والمياري، كما استطاعت تنمية فاعمية الطمبة نحو المادة، حيث ربطت بين الجانب المعرف
( دراسة ىدفيا التعرف 9888اكتساب المفاىيم والميارات الكيربية لديين. كما أجرت ثقو )

عمى بعض المطالب الفنية والتعميمية الالزمة الستخدام تقنية المعامل االفتراضية لمادة 
يمياء. وتبنت المنيج الكيمياء، ومفيوم المعامل االفتراضية لدى معممات ومشرفات مادة الك

الوصفي المسحي لمالءمتو لميدف. واحتوى مجتمع ىذه الدراسة عمى جميع معممات 
( مشرفة، ;8( معممة و )<@ومشرفات مادة الكيمياء بمدارس مكة المكرمة وبمغ عددىن )

ولمحدودية العدد فقد شممت العينة جميع أفراد المجتمع. وكان مما أظيرتو نتائج ىذه الدراسة 
ييد معممات ومشرفات الكيمياء لممعامل االفتراضية وذلك لقدرتيا عمى تحقيق أىداف الدرس، تأ

وأوصت بضرورة عقد دورات تدريبية لممعممات والمشرفات عمى استخدام وتفعيل المعامل 
 االفتراضية في التدريس. وتوفير أجيزة الحاسب في المعامل. 

 التعكيب على الدراسات الشابكة:

من خالل الدراسات السابقة اتضح مايمي: تحدثت أغمب الدراسات عن أىمية األخذ بما توصل 
إليو العمم الحديث من تطورات في مجال التعميم، مع التنبيو عمى ضرورة زيادة الفاعمية في 
العممية التعميمية، وشابيت الدراسة الحالية بضرورة األخذ بتطبيقات التعميم اإللكتروني 

يجابيا م( ودراسة ;988تو، واتفقت عمى أىمية تطبيقو في المدارس كدراسة السيالي )وا 
(. وتفاوتت الدراسات السابقة في المنيج المتبع :988م( ودراسة القرشي )9888أبوماضي )

واألداة المستخدمة. وتنوعت كذلك في العينة والمجتمع واستيدفت مستويات تعميمية مختمفة 
مع تنوع المواد العممية. أكدت بعض الدراسات كدراسة أبوماضي من ابتدائي ومتوسط وثانوي 

م( أن التعميم االفتراضي ينمي لدى الطمبة قدرتيم عمى 9889م( ودراسة الجيني )9888)
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اكتساب المفاىيم والميارات وبعض عمميات العمم، ويسيل اتقانيم ليا، ويزيد كذلك من 
وقد اتفقت بعض الدراسات مع الدراسة  م(.;988دافعيتيم نحو التعمم، كدراسة حوراني )

الحالية عمى بعض األمور التي من المفروض توفرىا في المدارس لتفعيل التعميم االلكتروني 
واالفتراضي، كوجود شبكو عنكبوتية في المدرسة، وعدد من أجيزة الحاسب المتصمة كدراسة 

ين عمى تقنيات (، وكذلك ضرورة تدريب المعمم9888م( ودراسة ثقو );988حوراني )
م(. ;988( ودراسة السيالي )9889المعامل االفتراضية واستخداماتيا كدراسة البمطان )

وتوافقت مع الرسالة الحالية في وجود بعض األمور التي تحول دون تنفيذ واستعمال المعمل 
( ودراسة 9888سواء التقميدي أو االفتراضي في التدريس، كما جاء في دراسة الزىراني )

م(. كما لوحظ عمى الدراسات السابقة عدم تعرضيا لبرنامج المحاكاة 9889يني )الج
الحاسوبي االفتراضي يوريكا، وقد يرجع سبب ذلك لحداثة تعريبو، وأن وزارة التعميم لم تطبقو 

 في المدارس إال مؤخرًا.
ة ومناقشة أفادت الدراسات السابقة الدراسة الحالية في عدد من االمور منيا المنيجية العممي

 .النتائج
 الطريكة واإلجراءات:

منيجية الدراسة: استخدمت الدراسة المنيج الوصفي. الذي يعتمد كما ذكر عبيدات وآخرون 
( عمى دراسة الظاىرة كما ىي موجودة في الواقع وييتم بوصفيا وصفًا <;9م، ص :988)

جوانب المشكمة بل  صفدقيقًا، ويعبر عنيا كيفيًا أو كميًا، و ال يقف ىذا المنيج عمى و 
المشكمة بتحميل جذورىا وتفسيرىا والتعرف عمى أسبابيا  يتعداه إلى دراسة جميع أبعاد

الحمول لمواجية مثل ىذه المشكمة. فمن خالل ىذا  الحقيقية. ومنيا يمكن اقتراح بعض
 معيقات تفعيل برنامج يوريكا في تدريس منيجالمنيج يمكن لمباحثة تشخيص الواقع ومعرفة 

 األحياء المطور في المدارس الثانوية لمبنات بالمدينة المنورة.
عينة الدراسة: تكونت العينة من كامل مجتمع الدراسة وىن معممات األحياء لممرحمة الثانوية 

معممة، وذلك لمحدودية عدد مجتمع  ?=8بمدارس البنات بالمدينة المنورة، والبالغ عددىن 
 الدراسة. 

معيقات تفعيل برنامج ىدفت إلى تشخيص الواقع ومعرفة  الدراسة ىذه أنأداة الدراسة: بما 
  يوريكا في تدريس منيج األحياء المطور في المدارس الثانوية لمبنات بالمدينة المنورة،
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بعد أن و البيانات.  لجمع عمى االستبانة كأداة الباحثة فممحصول عمى المعمومات اعتمدت
وأىدافيا وأسئمتيا قامت بوضع عبارات االستبانة، والتي احتوت حددت الباحثة مشكمة الدراسة 

عمى قسمين القسم األول بيانات أولية عن أفراد عينة الدراسة والتي ىي ))سنوات الخبرة في 
التدريس، سنوات الخبرة في استخدام البرامج االفتراضية وعدد الدورات التدريبية( بينما اشتمل 

 ات التفعيل.القسم الثاني عمى محور معيق
حيال  المحكمين لمتأكد من آراء من المختصين وذلك لتحكيميا و ;ومن ثم تم عرضيا عمى 

 أو إليو ومقترحات لمتعديل تنتمي الذي الصياغة و مالءمتيا لممحور وسالمة العبارات وضوح
 الحذف وقد تم عمل بعض التعديالت وفقًا القتراحاتيم. ثم قامت الباحثة أيضاً  أو اإلضافة

حساب االتساق الداخمي ألداة الدراسة من خالل حساب معامل االرتباط بين كل عبارة ودرجة ب
 المحور.

المعمل االفتراضي ( االتساق الداخمي لعبارات المحور: معيقات تفعيل 8جدول )
في تدريس منيج األحياء المطور في المدارس الثانوية لمبنات بالمدينة  (برنامج يوريكا)

 المنورة.
 االرتباط بالمحور رقم العبارة االرتباط بالمحور العبارة رقم
8 8.:9?** 88 8.<8?** 
9 8.;<9** 89 8.<=:** 
: 8.<89** 8: 8.<?8** 
; 8.<<@** 8; 8.98=* 
< 8.<:9** 8< 8.<>=** 
= 8.<9?** 8= 8.;@9** 
> 8.<<@** 8> 8.<8?** 
? 8.<@:** 8? 8.:@9** 
@ 8.=@8** 8@ 8.:98** 

88 8.;99**   
 (8.88( دالة عند مستوى داللة إحصائي )(**
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( 8@=.8 – =8.98أظير الجدول أن جميع معامالت االرتباط موجبة وتراوحت قيميا بين )
وىي تتدرج بين المتوسطة والمرتفعة، كما أن جميع معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية 

ثمَّ فإنو يمكن التوصل إلى أن  (، ومن>8.8( و )8.88عند مستويات داللة إحصائية )
فإن الباحثة استخدمت  الدراسة أداة ثبات من المحور يمتاز باتساق داخمي كبير. ولمتأكد

 :9?.8حيث بمغت قيمتو   الثبات معامل إليجاد Alpha Cronbachألفا كرونباخ  معامل
وذلك إذا تم تكرار وىي قيمة مرتفعة بمعنى أن المحور لو قدرة كبيرة عمى إعطاء نفس النتائج 

%. مما  9?القياس عمى العينة نفسيا عدة مرات وتحت الظروف نفسيا بنسبة تزيد عن 
سبق، يمكن الحكم عمى االستبيان بأنو يمتاز بصدق االتساق الداخمي، وأن جميع العبارات 
في المحور تمتاز بالترابط فيما بينيا ، وأن ىناك ثبات في اإلجابات، وبالتالي فإن ىذا 
االستبيان يعتبر صالحًا ويمكن االعتماد عمى النتائج التي تستخرج من تحميل البيانات التي تم 

 جمعيا بواسطتو.

وقد اعتمدت الدراسة الحالية مقياس ليكرت الثالثي لمحكم عمى درجة العبارة من خالل 
ة التالية المتوسط الحسابي ليا. ولحساب مدى المقياس الثالثي فقد استخدمت الباحثة المعادل

 (. ولتحديد طول الخاليا استخدمت الباحثة العالقة التالية :  9=8-:: )

 (.Piaw ،9889طول الفئة = مدى االستجابة / عدد فئات االستجابة )

 (. <-:حسب الجدول ) ==.8=:/9وبذلك أصبحت أطوال الخاليا  
 تكون درجة العبارة ال أوافق. ==،8إلى  8من 
 درجة العبارة محايدة. تكون ::،9إلى  <=،8من 

 تكون درجة العبارة موافقة. :إلى  ;:،9من 

 ( أطوال خاليا االستبانة:-:8جدول )  
 موافقة محايدة ال أوافق األطوال

 ;:.9 <=.8 8 من

 : ::.9 ==.8 إلى
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 إجراءات التطبيل:

 مراجعة الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع المعامل االفتراضية. .8
 الدراسة والعينة.اختيار مجتمع  .9
 التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة المتمثمة باالستبانة. .:
توزيع االستبيانات بصورتيا النيائية عمى مجتمع الدراسة الذي يمثمو جميع معممات  .;

األحياء في المدارس الثانوية لمبنات في المدينة المنورة عن طريق الشبكة 
لفصل الدراسي األول لمعام الدراسي العنكبوتية، ومتابعتين بشكل شخصي. وخالل ا

 ه تم الحصول عمى كامل العدد المطموب. @:;8/?:;8
 القيام بالتحميل االحصائي. .>
 مناقشة لمنتائج واقتراح بعض التوصيات. .=

 املعاجلة اإلحصائية:

استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية ببرنامج الحزم  لتحميل البيانات إحصائياً 
 (:SPSSاالحصائية )

 معامل ألفاكرونباخ لقياس الثبات. .8
 األولية. لممعمومات بالنسبة وذلك الدراسة مجتمع لوصف المئوية النسب .9
 أفراد مجتمع يعطييا التي القيمة لتقدير وذلك المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات .:

 عبارة من عبارات محور االستبيان. لكل الدراسة
 معامالت االرتباط. .;

 الدراسة:نتائج 

  بعد تطبيق أداة الدراسة المتمثمة باالستبانة تم الحصول عمى النتائج التالية: 
 ما يخص البعد األول: معيقات خاصة بالمعممات

( حيث يقع بداخل الفئة الثالثة لمعيار ليكرت :من  >.9من خالل المتوسط العام والذي بمغ )
ن أفراد العينة موافقات عمى وجود معيقات خاصة الثالثي الذي يقابل اإلجابة موافقة. مما يعني أ

 بالمعممات. ويمكن تمخيص اجاباتيم كما في الجدول التالي:
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 ( معيقات خاصة بالمعممات 9الجدول )

 طالمتوس ال أوافق محايدة موافقة العبـــــــــــــارة
 فاالنحرا
درجة 
الموافقة

الترتيب 
 

% % % 
ضعف القدرة عمى 

تطبيقات التعامل مع 
برامج التعميم 

 االفتراضي.

 8 موافقة ;=.8 =>.9 :.? =.<9 8.;=

تمسك بعض المعممات 
 بالطرق التقميدية.

 9 موافقة <.8 9>.9 <.88 8.;9 8.;=
ال يصاحب تطوير 
المنيج تأىيل لممعممات 

 في الجانب العممي.

 : موافقة ==.8 8>.9 8.@ 8.8: 8.8=

تدني مستوى القناعة 
المعممات بأىمية لدى 

 التعميم االفتراضي.

 ; موافقة <=.8 8>.9 <.@ 8: :.@>

  موافقة <.8 >.9 <.@ ;.?9 @.8= 
 ما يخص البعد الثاني: معيقات خاصة بالطالبات

( حيث يقع بداخل الفئة الثالثة لمعيار ليكرت :=.9من خالل المتوسط العام الذي بمغ )
( الذي يقابل اإلجابة موافقة، ما يعني أن أفراد العينة موافقات عمى وجود :-<=.9الثالثي )

 معيقات خاصة بالطالبات. ويمكن تمخيص اجاباتيم كما في الجدول التالي: 
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 صة بالطالبات ( معيقات خا:الجدول )

موافق العبـــــــــــــارة
 ة

ال  محايدة
 أوافق

المتوسط
االنحراف 
 

درجة 
الموافقة

الترتيب 
 

% % % 
 8 موافقة 64.0 :?.9 ;.: <.@ @.=? كثرة عدد الطالبات في الصف الواحد

ضعف القدرة عمى التعامل مع 
 تطبيقات برامج التعميم االفتراضي.

 9 موافقة 6407 <=.9 88.8 ;.98 =.<=

قمة اىتمام الطالبات بأداء التجارب 
 العممية االفتراضية.

>:.
8 

8<.9 88.> 9.=
8 

640
9 

 : موافقة
تدني مستوى قناعة الطالبات بأىمية 

 التعميم االفتراضي.
 ; موافقة 6400 8=.9 <.@ :.@8 8.8<

.8= صعوبة استخدام اإلنترنت.
; 

98.; 8>.9 9.;
; 

8.>
> 

 > موافقة
 >9 8>.; 88.= 9.=

: 
8.=
< 

  موافقة
 

 ما يخص البعد الثالث: معيقات خاصة بالمنيج

( حيث يقع بداخل الفئة الثالثة لمعيار ليكرت :من ;<.9من خالل المتوسط العام والذي بمغ )
( و يقابل اإلجابة موافقة، ما يعني أن أفراد العينة موافقات عمى وجود :-<=.9الثالثي )

 بالمنيج.  ويمكن تمخيص اجاباتيم كما في الجدول التالي:معيقات خاصة 
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 ( معيقات خاصة بالمنيج ;الجدول )

ال  محايدة موافقة العبـــــــــــــارة
المتوسط أوافق

االنحراف 
 

درجة الموافقة
 

الترتيب
 

% % % 
ندرة البرامج االفتراضية 

 بالمغة العربية.
 8 موافقة 8>.8 @<.9 8.; ;.89 ;.:?

قمة األنشطة التي تنفذ من 
 خالل المعمل االفتراضي.

 9 موافقة 9>.8 ><.9 8.; =.=8 :.@<

عدم وجود إرشادات لتطبيق 
التجارب من خالل المعمل 

 االفتراضي.

 : موافقة ;>.8 :<.9 ?.; 9.<8 @.<<

ال يشير إلى مواقع في 
اإلنترنت تحتوي عمى تجارب 

 افتراضية.

 ; موافقة =>.8 @=.9 ?.; ;.98 ?.:<

  موافقة :>.8 ;<.9 >.; @.=8 =.?< 
 

 ما يخص البعد الرابع: معيقات خاصة باالدارة

( الذي يقع بداخل الفئة الثالثة لمعيار ليكرت :من ?.9من خالل المتوسط العام والذي بمغ )
( و يقابل اإلجابة موافقة، ما يعني أن أفراد العينة موافقات عمى مدى :-<=.9الثالثي )

 وجود معيقات خاصة باإلدارة. ويمكن تمخيص اجاباتيم كما في الجدول التالي:    
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 معيقات خاصة باإلدارة(  >الجدول )

ال  محايدة موافقة العبـــــــــــــارة
المتوسط أوافق

االنحراف 
 

درجة الموافقة
 

الترتيب
 

% % % 
 8 موافقة ;.8 ??.9 ?.9 9.= 8@ ضعف شبكة اإلنترنت.

 9 موافقة <;.8 9?.9 ;.: 88 >.>? قمة عدد أجيزة الحاسب.
ضعف الميزانية المختصة 

 االفتراضية.لممعامل 
 : موافقة :>.8 @<.9 >.> :.88 8.;?

 ; موافقة :>.8 =<.9 ?.; >.;8 <.8? قمة التشجيع والحوافز.
عدم وجود جياز 

 البروجكتر.
 > موافقة <=.8 ==.9 88.8 ;.89 =.=<

عدم قناعة اإلدارة المدرسية 
بتفعيل المعممات لممعامل 

 االفتراضية.

 = موافقة >=.8 @>.9 8.@ ;.:9 =.<=

  موافقة >.8 ?.9 8.= :8 @.8? 

 مهاقشة للهتائج:

أظيرت نتائج االستبيان في معرفة العديد من األمور التي تحول وتقف كحجر عثرة أمام دون 
المعمل االفتراضي )برنامج يوريكا( في تدريس منيج األحياء المطور في المدارس  تفعيل

منيا ماىو متصل باألجيزة, ومنيا ماىو متصل بالكادر الثانوية لمبنات بالمدينة المنورة. فكان 
التعميمي من معممات وطالبات, وكذلك اإلدارة المدرسية, والتجييزات, أو بالمنيج, و بتجاوزىا 
ستتيسر سبل تفعيل المعامل االفتراضية في المدارس الثانوية لمبنات بالمدينة المنورة عمى أتم 

ج مع عدد من الدراسات السابقة كدراسة الودعاني وأكمل وجو. وقد توافقت ىذه النتائ
(.  حيث يمثل عنصر )ضعف ;988( ودراسة السيالي );988( ودراسة الحوراني );988)

القدرة عمى التعامل مع تطبيقات برامج التعميم االفتراضي( واحدًا من أىم المعيقات التي تواجو 
االفتراضي مع تمسكين باألسموب  المعممات, وىذا األمر نتج من تدني قناعتين بالتعميم

(، حيث بينت ضعف ;988التقميدي في التدريس. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة الودعاني )
الوعي لدى المعممات في استخدام المعامل االفتراضية. كما يمثل )كثرة الطالبات في الصف 
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ي( من أىم ىذه الواحد، و ضعف القدرة عمى التعامل مع تطبيقات برامج التعميم االفتراض
( التي بينت ;988المعيقات التي تتعمق بالطالبات. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة السيالي )

بعض ضعف الطالبات في التعامل مع األجيزة التي يتم استخداميا في التدريس وعدم تمقيين 
ربية( أحد دورات تدريبية عمى ذلك. وبالنسبة لممنيج فإن )ندرة البرامج االفتراضية بالمغة الع

م( 9889م( ودراسة البمطان )?988أىم ىذه المعيقات، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة خالد )
حيث أورد في توصياتو بضرورة العمل عمى تعريب برامج المعامل االفتراضية العالمية 
المناسبة لمناىج مدارس المممكة العربية السعودية. وتصميم برامج بالمغة العربية تتوافق مع 

ه المناىج. بينما تتمثل أىم المعيقات المترتيطة باإلدارة في ضعف الميزانية المخصصة ىذ
لممعامل االفتراضية, الذي أدى بدوره إلى قمة عدد أجيزة الحاسب, مع ضعف شبكة اإلنترنت 

( ;988( ودراسة الودعاني )9889في المدرسة, وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة البمطان )
 (.9888ودراسة الزىراني )

 التوصيات:

عمى ضوء ماورد من نتائج، خرجت الباحثة بعدد من التوصيات موجية لممعممات والمسؤولين 
 في وزارة التعميم، ولعل من أىميا: 

  تدريب المعممات عمى كيفية استخدام برنامج يوريكا وغيره من برامج المعامل االفتراضية
ن أنفسين وأدائين باستخدام تطبيقات وتأىيمين، وتحفيز وتشجيع المعممات الالتي يطور

 البرامج االفتراضية في التدريس.
 .تأمين أجيزة حاسب في معامل المدارس لمواجية زيادة أعداد الطالبات في الفصول 
  .توفر فريق فني متخصص لمصيانة في كل مدرسة 
 .العمل عمى إيجاد حمول لضعف شبكة اإلنترنت في المدارس 
 الفتراضية وذلك بتجييز المعامل باألدوات الالزمة.تسييل استخدام البرامج ا 
 .اختيار برامج افتراضية مناسبة لممنيج الدراسي 
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 أواًل: املراجع العربية 

م(. مناىج البحث العممي في العموم التربوية والنفسية. @?@8إبراىيم، مجدي عزيز. )
 القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.

استخدام المختبر االفتراضي لتجارب العموم في تنمية  م( أثر;988إبراىيم، ياسمين. )
عمميات العمم واكتساب المفاىيم لدى طالبات الصف الخامس في فمسطين. فمسطين: 

 نابمس، جامعة النجاح الوطنية.

 تدريس العموم في االفتراضية المعامل م(. استخدام9889. ) عبداهلل إبراىيم البمطان،
 دكتوراه، التطوير.رسالة وسبل السعودية الواقع العربية المممكة في الثانوية بالمرحمة

 . القرى أم جامعة ،ةالتربي لية

 المعامل تقنية استخدام نحو الكيمياء ومشرفات معممات م(. اتجاىات9888ثقو، إيمان. )

المكرمة. رسالة ماجستير، مكة المكرمة: جامعة  مكة مدينة في مطالبيا بعض و االفتراضية
 القرى.أم 

مقرر  في عمميات العمم تنمية بعض الحاسوبية في المحاكاة أثر م(.9889الجيني، أماني. )
بالمدينة المنورة.رسالة ماجستير، كمية التربية،  الثانوي األول الصف طالبات لدى الفيزياء

 جامعة طيبة.

الميارات م(. فاعمية المختبرات المحوسبة في التحصيل وتنمية بعض 9888الجيني، فاطمة )
العممية لمقرر الفيزياء لدى طالبات المرحمة الثانوية بالمدينة المنورة. رسالة 

 ماجستير، كمية التربية، جامعة طيبة.

في  التعميم م(>988نبيل. ) ، متولي و بدر، ، العتيبي و مصطفى، ، زيادة و ،محمد، الحامد
 مكتبة ، الرياض: المستقبل واستشراف الحاضر رؤية السعودية العربية المممكة
 الرشد.
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م( أثر توظيف أنشطة تعميمية محوسبة عمى تحصيل طمبة الصف ;988حوراني، أشواق. )
الثاني الثانوي في المدرسة الصالحية الثانوية لمبنين /نابمس، في وحدة الحموض 
والقواعد واتجاىاتيم نحو التعمم. رسالة ماجستير، ، فمسطين: نابمس، جامعة النجاح 

 .الوطنية

م(. واقع استخدام المستحدثات التكنولوجية في مختبرات العموم 9888الزىراني، مريم. )
بالمرحمة الثانوية من وجية نظر مشرفات ومعممات العموم بمكة المكرمة. رسالة 

 ماجستير،  مكة المكرمة: جامعة أم القرى، كمية التربية.

العموم  مادة تدريس في برالمخت استخدام م(. واقع9888( )8:;8الزىراني، مشعل. )
رسالة ماجستير غير  .وجدة المكرمة بمدينتي مكة المتوسطة الميمية بالمدارس

 منشورة، مكة المكرمة: جامعة أم القرى، كمية التربية.

م(. تكنولوجيا التعميم في عصر المعمومات و االتصال. ;988زيتون ، كمال عبد الحميد. )
 ، عالم الكتب ، القاىرة .9ط

 م(. أساليب تدريس العموم، عمان، دار الشروق.@@@8زيتون، عايش. )

م(. أساسيات البحث العممي بين النظرية والتطبيق. ;?@8سمطان، حنان. العبيدي، غانم. )
 الرياض: دار العمم لمطباعة والنشر.

م(. أثر استخدام المعمل االفتراضي فى تنمية الميارات ;988السيالي، حاتم بن مسفر. )
عممية لدى طالب مادة العموم لمصف األول متوسط. رسالة ماجستير منشورة، مكة ال

 المكرمة: جامعة أم القرى، كمية التربية.

م(.  المختبر المدرسي ودوره في تدريس العموم،  ?988 شاىين، جميل وحطاب، خولة. )
 دار عالم الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.

قع استخدام مختبرات العموم المحوسبة في المرحمة الثانوية م(. وا=988الشايع، فيد )
 واتجاىات معممي العموم والطالب ونحوىا. الرياض: مجمة جامعة الممك سعود. 
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م(. فاعمية التدريب االفتراضي بالحاسوب وكفايتو في >988شباط، محمد بن فارس. )
ني الثانوي العممي التدريب عمى بعض التجارب المخبرية في عمم األحياء لمصف الثا

في محافظة درعا وأثره عمى تحصيل الطمبة في الصف الثاني الثانوي العممي في مادة 
األحياء واتجاىاتيم نحوه رسالة ماجستير غير منشورة، سوريا: جامعة دمشق،كمية 

 التربية.

التعميم،  تكنولوجيا ومستجدات التعميمية م(. الوسائل9888العزيز. ) عبد بن الشرىان، جمال
 الرياض مطابع الحميضي.

م(. تطبيقات عممية باستخدام )الرزم اإلحصائية لمعموم :988صافي،سمير. وأبو دقة،سناء. )
 االجتاعية( . غزة: مجمة الجامعة االسالمية.

م(. المنيج بين النظرية والتطبيق.دار ;988عاشور، راتب، وعبدالرحمن أبو الييجاء. )
 المسيرة.

م(. فاعمية توظيف تكنولوجيا التعميم في تدريس العموم لتنمية <988مان. )عبد الفتاح، إي
عمميات العمم لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. رسالة ماجستير غير منشورة، مصر: 

 القاىرة، جامعة عين شمس، كمية التربية.

 األىمية كةالممم في مدارس االلكتروني التعميم م(. واقع استخدام@988العبدالكريم، مشاعل. )
 التربية، قسم سعود، كمية الممك الرياض. رسالة ماجستير. الرياض: جامعة بمدينة
 التعميم. وتكنولوجيا وسائل

م(. معوقات استخدام المعممين والطالب لإلنترنت واتجاىاتيم ;988عبدالوىاب، عمي. )
سات في نحوىا في تعميم وتعمم الدراسات االجتماعية بالمرحمة الثانوية، مجمة درا

المناىج وطرق التدريس جامعة عين شمس. الجمعية المصرية لممناىج وطرق 
 .=@التدريس،، العدد 
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ه (. " تطوير برامج التعميم الثـانوي لمبنات وعالقتو بالتعميم 98;8عبد الوىاب، نداء. )
رسالة ماجستير، جامعة أم القرى،  " العالي وخطط التنمية بالمممكة العربية السعودية

 ية التربية.كم

م(. البحث العممي مفيومو، أدواتو، أساليبو. عمان: دار مجدالوي 8@@8عبيدات، ذوقان. )
 لمنشر والتوزيع.

المغة  مادة في اآللي الحاسب برمجيات إحدى استخدام م(. أثر;988فاطمة. ) العتيبي،
 رسالة الرياض، بمدينة الثانوي الثاني الصف طالبات تحصيل عمى االنجميزية
 وتكنولوجيا الوسائل التربية، قسم كمية سعود، الممك الرياض: جامعة ماجستير،
  التعميم.

م(. معوقات استخدام تقنيات التعميم في تدريس مقررات العموم في 9888وضحى. ) العتيبي،
الثانوي من وجية نظر المعممات في مدينة حائل. رسالة ماجستير،  المرحمة الثاني

 م القرى، كمية التربية.مكة المكرمة: جامعة أ

م( استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت في التعميم الثانوي ;988ه( );9;8العريني، محمد. )
الواقع والمأمول، رسالة ماجستير غير منشورة، السودان: جامعة السودان لمعموم 

 والتكنولوجيا، كمية الدراسات العميا. 

دريس العموم. عمان: دار المسيرة لمنشر م(. طرق وأساليب ت9888عطا اهلل، ميشل كامل )
 والتوزيع.

 مطابع. الرياض: واالتصال. التعمم م(. تقنيات=@@8العزيز. ) العقيمي، عبد

م( فاعمية برنامج المحاكاة الكمبيوترية والعروض العممية 9888عالم، اسالم جابر أحمد. )
مممكة العربية في تنمية ميارات صيانة الحاسب اآللي لدى الطالب المعممين بال

 السعودية. بحث غير منشور، الرياض: كمية التربية.
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م(. وسائل االتصال وتكنولوجيا التعميم. :988عميان، عبد الدبس. مصطفى، محمد. )
 األردن: دار الصفاء.

م( آراء معممي بعض مدارس وكالة الغوث الدولية األردن في أىمية ?988العمايرة، محمد. )
التعميمية والصعوبات التي تواجييم في استخداميا، مجمة العموم استخدام التقنيات 

 .8;8، ص ;التربوية والنفسية، العدد 

العممية التعميمية، مجمة دراسات في  م(. تكنولوجيا الحاسوب في9888العمري، عبداهلل. )
 .القاىرة: سبتمبر -مصر . :<المناىج وطرق التدريس. العدد 

م(. واقع استخدام اإلنترنت لدى أعضاء ىيئة التدريس وطمبة :988)العمري، محمد خميفة. 
جامعة العموم والتكنولوجيا األردنية. مجمة اتحاد الجامعات العربية، األمانة العامة 

 (.8;التحاد الجامعات العربية. العدد )

م م(. أثر استخدام وحدة تعميمية عبر اإلنترنت في تدريس مادة العمو ;988العنزي، حماد )
عمى تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط. الرياض: رسالة ماجستير، جامعة الممك 

 سعود، كمية التربية. 

م(. أساسيات البحث العممي في التربية والعموم <?@8عودة، أحمد. ممكاوي، فتحي.)
 (. األردن: مكتبة المنار.8اإلنسانية )ط 

االتصاالت والعموم،  كمية في كترونيم(. التعميم اإلل;988العويد، محمد. الحماد، احمد. )
 .فيصل الممك اإللكتروني. الرياض: مدارس التعميم لندوة مقدمة عمل

م( أثر تطبيق التعميم المدمج باستخدام نظام إدارة التعمم يالكبورد 9888الغامدي، فوزيو.)
عمى تحصيل طالبات مقرر إنتاج واستخدام الوسائل التعميمية بجامعة الممك سعود. 

 الة ماجستير، الرياض: جامعة الممك سعود، قسم تقنيات التعميم.رس
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م(. توظيف األساليب الحديثة في مجال تكنولوجيا التعميم ي التدريس 9889الغدير، فاطمة. )
بمدارس المممكة العربية السعودية "دراسة تقويمية ".  رسالة دكتوراه تكنولوجيا 

 القاىرة.التعميم. معيد الدراسات التربوية. جامعة 

م(. فاعمية معمل العموم االفتراضي ثالثي األبعاد في تحصيل 9888)الغول، السعدي. 
المفاىيم الفيزيائية المجردة وتنمية االتجاه نحو إجراء التجارب افتراضيًا لدى تالميذ المرحمة 

لجزء الثانوية. مجمة كمية التربية. جامعة أسيوط. المجمد السابع والعشرون. العدد الثاني. ا
 الثاني. 

م(. استخدام الحاسوب في التعميم. عمان: دار الفكر 9889الفار، إبراىيم عبد الوكيل. )
 لمطباعة والنشر والتوزيع. 

الرؤية والمستقبل. وقائع ندوة  – م(. التعميم والتعمم المعزز بالحاسوب>@@8الفار، ابراىيم. )
 الحاسوب في جامعات دول الخميج العربي.

م(. مدى توظيف أعضاء ىيئة التدريس بكميات المعممين لشبكة >988حسين. ) الفار، قاسم
اإلنترنت في البحث والتدريس. مكة المكرمة: رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، كمية 

 التربية. 

( 9=8التعميم )ص تكنولوجيا وسائل استخدام و إنتاج م(. أساسيات;988اهلل، محمد. ) فتح
 الصميعي.  الرياض: دار

 .الرشد مكتبةم(. وسائل وتقنيات التعميم. الرياض: <988فتح اهلل، مندور عبد السالم. )

م(. توظيف اإلنترنت في التعميم ومناىجو، المجمة التربوية. >988فرج، عبد المطيف. )
 . ;<لكويت. العدد جامعة ا

م(. استخدام الشبكة العالمية لممعمومات )اإلنترنت( في 9888ىـ( )98;8الفيد، عبد اهلل. )
التدريس في التعميم العام في المممكة العربية السعودية، مجمة دراسات في المناىج 

http://maktabat.mu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:مكتبة%20الرشد،
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وطرق التدريس جامعة عين شمس، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس، 
 . :<العدد 

 بعد التعميم عن برنامج في االفتراضية الفصول استخدام م(. واقع9888لقحطاني، ابتسام. )ا
جدة. رسالة  بمدينة العزيز عبد بجامعة الممك التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية من

 ماجستير، جده: جامعة الممك عبدالعزيز.

دولية )اإلنترنت( م(. معوقات استخدام الحاسوب وشبكة المعمومات ال<988القرشي، وائل. )
في تدريس الرياضيات لمصف األول المتوسط في محافظة الطائف. رسالة ماجستير 

 غير منشورة. جامعة أم القرى، كمية التربية.

 مقرر من وحدة تدريس في االفتراضية المعامل استخدام م(. أثر:988القرشي، صالح. )
المكرمة. المممكة  بمدينة مكة المتوسط األول الصف لتالميذ الدراسي التحصيل العموم عمى

 العربية السعودية، رسالة ماجستير. جامعة أم القرى، كمية التربية.

م( محو األمية وتعميم الكبار،مديرية الكتـب الجامعية،كميـة :@@8القال، فخر الدين ) -
 .التربية،منشورات جامعة دمشق، دمشق

 

ب وطالبات الصف األول الثانوي بمدينة م(. آراء واتجاىات طال;988الكثيري، سعود. )
الرياض حول تجربة منيج التعميم الثانوي الجديد. قسم المناىج وطرق التدريس 

 بكمية التربية. جامعة الممك سعود. الرياض.

م(. اإلنترنت في التعميم وواقع البحث العممي. الرياض: :988ىـ( ):9;8الل، زكريا يحيى. )
 مكتبة العبيكان. 

م(. أىمية استخدام اإلنترنت في العممية التعميمية من وجية نظر 9888الل، زكريا يحيى. )
أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية، األمانة العامة لمجمس التعاون لدول 

 . 9>الخميج العربي، العدد 
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 ة. العددلمتربويين، مجمة المعرف جديد تحد اإللكتروني م(. التعميم9889تساشيل. ) مارتين،
 . >8. ص8@

 ، مكتبة 9 ط ، وتحديث تأصيل العموم م( تدريس<988عبداهلل.) إبراىيم ، المحيسن
 .السعودية العربية المممكة . المنورة المدينة العبيكان،

م(. واقع استخدام أعضاء ىيئة التدريس لإلنترنت في تدريس العموم ?988المطرفي، غازي. )
الطبيعية في الجامعات السعودية، مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس كمية 

 ، أغسطس. <:8التربية. جامعة عين شمس، العدد 

بمدينة جدة في المممكة م(. واقع استخدام طمبة كميات التقنية >988المطيري، بدر محمد. )
العربية السعودية لإلنترنت في التعميم.  األردن: رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، 

 كمية الدراسات العميا. 

 Virtual االفتراضية الفصول عمى قام  مقترح تدريبي م( برنامج9888المنتشري،حميمة. )
Classroom  الشرعية. رسالة  عموملمعممات ال الفعال التدريس ميارات تنمية في

 ماجستير، جدة: جامعة الممك عبدالعزيز.

(. اثر استخدام الفصول االفتراضية عمى شبكة اإلنترنت ;988المبارك، أحمد بن عبدالعزيز )
عمى تحصيل طالب كمية التربية بجامعة الممك سعود فى مقرر تقنيات التعميم و 

الوسائل وتكنولوجيا التعميم. االتصال بجامعة الممك سعود ، رسالة ماجستير في 
 الرياض: جامعة الممك سعود.

م(. أثر توظيف المحاكاة الحاسوبية في تنمية ميارات تصميم الدوائر =988مقاط ، كاظم. )
المنطقية في التكنولوجيا لدى طالب الصف التاسع األساسي، غزة: رسالة ماجستير، 

 الجامعة اإلسالمية.  

تقنية المعمومات والحاسوب في  م(. استخدام:988عزيز. )ال عبد بن اهلل عبد الموسى،
 الخميج. لدول العربي العربي. الرياض: مكتب التربية التعميم األساسي في الخميج
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م(. استخدام الحاسب اآللي في التعميم. الرياض: >988الموسى، عبد اهلل عبد العزيز. )
 مكتبة تربية الغد.

العموم في العالم المعاصر طرق واساليب  م( تدريس:988النجدي، أحمد واخرون )
 ،القاىرة،مصر.8واستراتيجيات حديثة في تدريس العموم ،دار الفكر العربي، ط

م( اتجاىات معاصرة في مناىج وأساليب طرق تدريس العموم ;@@8نشوان، حسين يعقوب. )
 ،دار الفرقان، عمان، االردن.9،ط

م(. األسس العممية لتصميم وحدة تعميمية عبر 9888اليابس، عبد اهلل والكندري، عبداهلل )
 (. <>اإلنترنت، جامعة الكويت، المجمة التربوية، العدد )

م(. واقع استخدام شبكة اإلنترنت من قبل 9888ىمشري، عمر. وبوعزة، عبد الحميد. )
دراسات العموم التربوية.  أعضاء ىيئة التدريس بجامعة السمطان قابوس، مجمة

 . 9. العدد<9الجامعة األردنية. عمادة البحث العممي. المجمد 

( المنـاىج، أسـسيا، تخطيطيـا، ?<@8ىندام، يحيى جواد و جابر، عبد الحميد جـابر. )
 ،القاىرة.8تقويميا، دار النيضة العربية، ط

ومات والمكتبات نحو استراتيجية م(. التقنية الحديثة في المعم9889اليوش، أبو بكر محمد. )
 عربية لمستقبل مجتمع المعمومات. القاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع. 

منيج األحياء لمصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي األول قسم العموم الطبيعية. المممكة 
 العربية السعودية. العبيكان.

ث والرسائل العممية في العموم م(. المدخل إلى اعداد البحو 9889الوليعي، عبداهلل. )
 االجتماعية. الرياض: مكتبة جرير.
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 ثانيًا: املواقع اإللكرتونية:

 م(;988/>/<9ه )شوىد في  ::;8-9:;8دليل التعميم الثانوي، نظام المقررات 

ىـ )نسخة =:;8الئحة الدراسة والتقويم في النظام الفصمي لمتعميم الثانوي االصدار الثاني 
 م(;988/=/:د في محدثة( )شوى

تكنولوجيا التعميم وتكنولوجيا التدريس  موقع تكنولوجيا التعميم لمدكتور/ عمي زىدي شقور،
وتكنولوجيا االتصال التعميمي. 

<http://www.alizuhdi.com/techclasification.html>  شوىد في( 
 م(.:98/88/988

             /www.almarefh.netه. <:;8-;-;8مجمة المعرفة اإللكترونية الصادرة في 
 ه(.?:;8-?-9)شوىدت في 

المممكة العربية السعودية  98:8الموقع الرسمي لوكالة األنباء السعودية المعتمدة عن رؤية 
 ه(.?:;8-<-:9: تم االطالع عمييا في )

)تم االطالع عميو   /https://www.moe.gov.saه.@:;8مي  موقع وزارة التعميم الرس
 ه(.@:;8-<->9في 

 ه(.@:;8-?-<9م )تم االطالع عمييا في =988اكتوبر  ;9جريدة الرياض، 
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 ثالجًا: املراجع األجهبية
Al-Alwani، Abdu Lkareem Eid. (    ). Barries to Integrating 

Information Technology in Arabia Science Education، 

Manhattan: University of Kansas. 

Howard، Burbeck Lyman. (    ). Test Score & What They Mean. 

Boston: Allyn and Bacon. 

Piaw، Chua (    ). Mastering research Methods. Malaysia: Mcgraw-

hill.. 

Dillon،S ،(    ).Virtual Science Labs. New York Times Upfronrt، 

Research Library،feb،   ،(  )،p   . 

Cengiz ،T. (    ). The effect of the virtual laboratory on 

students’achievement and attitude in chemistry. International 

Online Journal of Educational Sciences ،   ( )،   -   

- Linn، N & Gronlund، N.(    ). Measurement and Assessment in 

Teaching.  th ed، New York، Macmillan Publishing Company. 

Virtual learning effectiveness An examination of the process Peter 

W. Stonebraker and James E. Hazeltine Northeastern Illinois 

University، Chicago، Illinois، USA.  

Woodfield، B.F.; Catlin، H.; Waddoups، G.; Moore، M.; Swan، R.; 

Allen، R.; Bodily، G. (    ). The virtual chemLab Project: 

ARealistic and Sophisticated Simulation of Inorganic Qualitative 

Analysis. Journal of Chemical Education،   ، (  )،     -    . 

 
 

 

 


