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 هقذهت:
 فيييعصيير ترقييه فيييه اتمييم وتت ييدم ر ييدر مييا ت ييرز  ميين تطييور  فييييعيييش العييالم اليييوم 

مجيال العميوم الر تيية والتطري يية  وقيد ددركييت دول عدييدة قيذ  ال  ي يية  ودخيذت تسيعه ركييل 
ا  عمه دساس مين المعرفية ا وفكريً ما توافر لها من جهد وطاقة إله تطوير مجتمعاتها ماديً 

شييدت  التييالركييزة  قيت  يق قذ  الغاية كانت التررية العممية الرصينة  وفه سعيها ن و 
  2002وآخييرون مييه راشييد ععميهيا تمييك الييدول ال واعيد اتساسييية لعممييية الت ييدم والتطيوير   

7)  
فهنيياك عالقيية رييين العمييم والتكنولوجيييا  فييمذا كييان العمييم يهييتم رالر ييث عيين المعرفيية لفهييم 

فسيييرقا  فييمن التكنولوجيييا تهييتم رالر ييث عيين كيفييية الظييواقر الم يطيية راإلنسييان وشيير ها وت
  (48  2002تطريق المعرفة لخدمة الفرد والمجتمع   رجب الميهه  وعنايات نجمة: 

تكنولوجيييييا االتصيييياالت والمعمومييييات وانتشييييار دجهييييزة  فيييييوفييييه ظييييل التطييييور الها ييييل 
لالسييتفادة ميين الكمريييوتر واسييتخدام اإلنترنييت  رييددت الم يياوالت ميين ال ييا مين عمييه التعميييم 

دصييره قييذا النييوع ميين التعميييم ركيييزة لتنمييية  ورالتيياليُرعييد   ميينالت نيييات ال ديثيية فييه التعميييم 
  الجماعيمهارات التفكير  وتعميق مفهوم المشاركة الفّعالة والعمل 

دو مييدمم معييه  وقييو مييا يسييمه  النظيياميوقييد ددى ذلييك إلييه إنشييام تعميييم مييواز  لمتعميييم 
 مينيعتميد عميه تكنولوجييا الشيركات واليتعمم  اليذي"Virtual Learning"االفتراضييرالتعميم 

السييينوات اتخييييرةن  ييييث نظميييت الجمعيييية  فييييُرعيييد  وزاد االقتميييام رهيييذا النيييوع مييين التعمييييم 
لييورادو و ك رواليييةDenver)دنفيير  مدينيية  االفتييراض يفيييلمتعميييم  دولييياتمريكييية دول ميي تمر 

Colorado) 2002قاشييم  إرييراقيم الم يسيين  وخديجيية   7997دغسييطس  فييياتمريكييية  
71)  

وجعحًد انحكنونوجيب انًسحقبهية عهى جقنيةة انققيقةة اترحضاةةية انحلبعهيةةي ورةق  ض قةة 

ننقم انًنبظض انًجسًة انًضكبةة انحةق  ةحى جونيةدرب وةعةبضه عضةةطب عةا  ض ةو انكًبيةوجضي 
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أنة  ضالةم انقةدخ نلسة   ويا انًًكا نقهطب عبض شبكة اإلنحضنثي ويةا ذةى  رةعض انًسةح دو 

 (92ي9229)يقًد ةبضاريى  ونس:

وقد دتياح التطيور فيي عميم تكنولوجييا التعمييم راسيتخدام الكمرييوتر واإلنترنيت فيي مجيال 
عدة متميزة لمم اكاة فيي العمميية التعميميية الختريار موضيوع  ت نية تعمم العموم ظهور ررامم

ال اتجهزة فيميا دصيره يسيمي رالمعميل ما دو م اكاة تجارب معينة دون المجوم إلي استعم
 االفتراضي 

دن تطييوير المعامييل االفتراضييية ميين النا ييية  (Marian , 2008,45 )تييري ماريييان 
الت نييية يييزداد يوًمييا رعييد يييوم و ذلييك تن الجامعييات تسييعي لت ويييل جييزم كرييير ميين دنشييطتها 

الجامعيية سييوف  عريير اإلنترنييت  لييذلك فييمن تطريييق إ ييدى ت نيييات المعامييل االفتراضييية فييي
ت دي إلي ت سينات  في تنظيم عممية التعمم و ترسيطها و ستتيه لممتعمميين الفرصية ليتعمم 
اتنشطة راستخدام ددوات ت نية فاعمة يمكن الوصيول إليهيا مين دي كمرييوتر متصيل رشيركة 

 االنترنت 
    ييث دثرتيتاالفتراضييميل ااقتمت  رتكنولوجيا المع التيوقناك عديد من الدراسات 

التييي  William: 1998, 7) ت  يييق اتقييداف المنشييودة منهييا دراسيية  وليييم  فيييفاعميتهييا 
تعمييييم عميييوم  فييييغيييير المتيييزامن  االفتراضييييقيييدفت إليييه ت يييديم تصيييميمات إطيييارات الواقيييع 

الجيولوجييييا وات ييييام   وكيييان مييين نتيييا م قيييذ  الدراسييية دن اإلطيييارات تميييد ر سييياليب الت يييدم 
رالري يات اتصيمية  االفتراضيوالتصنيف والعرض واالخترار لممعمومات رواسطة ررط الواقع 

  الت ميديوررطه رالتعميم  االفتراضي  ومساعدة المتعممين عمه استخدام الواقع 
ف يد قيدفت إليه تطيوير طيرق  (Kuo,&. Levis, 2002, 9 .)  كييو وليفييز دميا دراسية 

  وكيييان مييين نتيييا م قيييذ  الدراسييية دن االفتراضييييتيييدريس العميييوم راسيييتخدام تكنولوجييييا الواقيييع 
ا عنييييد دخييييول دكثيييير ت ييييديً  الدراسيييييجعييييل الفصييييل االفتراضييييي اسييييتخدام تكنولوجيييييا الواقييييع 
 الطالب رالري ة االفتراضية 
(  كانييييت  ييييول دثيييير اسييييتخدام المعامييييل 207  2009ريييين م مييييد  دمييييا دراسيييية  عمييييي

االفتراضية في إكساب مهارات التجارب المعممية في م رر ات يام لطالب الصيف الثاليث 
الثيييانوي رمدينييية جيييدة  وتوصيييمت نتيييا م الر يييث إليييي تفيييوق دفيييراد المجموعييية التجريريييية عميييي 

ن اسيييييتخدموا المعاميييييل المجموعييييية الضيييييارطة لصييييياله طيييييالب المجموعييييية التجريريييييية اليييييذي
االفتراضية  و قد دوصي الر يث ر قميية تطرييق تميك الت نيية فيي تيدريس م يرر ات ييام لميا 
لهييا ميين دثيير فييي اكتسيياب المهييارات المعممييية  كمييا اقتييرح إنشييام موقييع لممعامييل االفتراضييية 

 رما يتيه استفادة المعممين و المتعممين من قذ  الت نية 
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(  (Heuvelen, 2001  و قيييييوفيمين (Harlen, 2001)ويييييري كييييل ميييين قييييارلن 
دن مسيياعدة التالميييذ عمييي اكتسيياب  (Hadzigeorgion, et al., 2000)وقييادزيجورجيون

يييية  و مممييين اتقيييداف اتساسيييية لمترريييية الع تعيييدمهيييارات التفكيييير و ممارسيييتها و تطري هيييا 
جاذرية لمميتعمم   رصيورةتتطمب تنمية مهارات التفكير تعديل اتنشطة و تطويرقا و ت يديمها 

لتال م التعمم الذاتي لمتالميذ      و السماح لهم ر رية الر يث و الت صيي و االكتشياف رميا 
يتييييوامم و قييييدراتهم و خرييييراتهم السييييار ة  ويشييييير اتدب التررييييوي إلييييي تنييييامي ا رام الداعييييية 

و إتا ية  لتدريس العموم من دجل رفع مستوي التفكيير ليدي التالمييذ وتنميية قيدراتهم الع ميية 
 فرصة دكرر لهم لممارسة مهارات التفكير المختمفة 

وتتفققا الدراتققات التققت فجريققت يققت الترةيققد العمليققد وتققدريس العلققوم  لققت  م انيققد 
 تنميد ميارات التف ير لدي التالميذ من خالل:

ت يييديم دنشيييطة تتطميييب عممييييات الر يييث  والت صيييي  والتجرييييب  وممارسييية التيييدريب عميييه  -
 التفكير مهارات 

 تكوين ري ة تعميمية تشجع اتفكار الجديدة  -

 ت ديم المواضيع الدراسية في صورة مواقف ومشكالت  -

  فراييزر  (Rubin, et., al , 1992)استخدام دس مة ذات مسيتويات معرفيية عمييا  روريين  -
(Fraser ,et., al 1995)  شكولز  (Scholes,2002)  2002   غسان قطيط    ) 

 (2001قطيط   غسان 
 ييي تيفيالتفكييير الناقييد د ييد مسييتويات التفكييير العميييا فهييو فييه قييذا اإلطييار يعييد و 

تمييز اإلنسيان  التيي  كميا يعيد مين دقيم الخصيا ص الع مييالمستويات العمييا لمنشياط 
لظيييواقر  خيييارجيعييين غيييير  مييين المخموقيييات   وال ي تصييير التفكيييير الناقيييد عميييه ن يييد 

لمظيييياقرة   والر ييييث عيييين العالقييييات رييييين  خميييييدااتشيييييام   رييييل يتعييييدى ذلييييك لن ييييد 
ثييارة التسييا الت  ييول ال ضييايا والمشييكالت  يتعييرض لهييا  التيييالم ييدمات والنتييا م   واة

 (710   2001 التمميذ   صالح الدين عرفة 
المر مة اإلعدادية يهدف إله تنمية عديد من المهارات  فيوتدريس مادة العموم 

واسييييتخدامها اتجهزة العممييييية  التعامييييل معييييالعممييييية   مثييييل: تييييدريب التالميييييذ عمييييه 
الصيي يه   والم افظيية عميهييا وصيييانتها  وكييذلك إجييرام رعييض التجييارب  االسييتخدام

العممية مع مراعياة اال تياطيات الواجيب توافرقيا لنجياح قيذ  التجيارب  وكيذلك مهيارة 
ة تشغيل اتجهزة العممية المتصمة رهيذ  التجيارب   راإلضيافة إليه العممييات اتساسيي
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رسم رعض المن نيات   دو العالقات الدالة   دو رسم جهاز  فيراستخدام الكمريوتر 
  دو قيييام التمميييذ رعمميييات   مثييل : ال ييياس   والييوزن   ورسييم اتشييكال التوضييي ية  

 (787  2002 خرون وآ عمه راشد 
مادة العميوم ميازال يعيانه مين دوجيه قصيور ال  وعمه الرغم من ذلك فمن تدريس

ي ييوم عمييه اإلل ييام  مييازال فييه معظييم ات يييان ن تدريسييهادتتفييق مييع طريعتهييا   يييث 
والتم ييين ميين جانييب المعمييم  وعمييه االسييت رال والتخييزين والترديييد ميين جانييب المييتعمم  

 (2   2009   شيمام عرد العميم م مد قنديل
تيدريس العميوم إليه تطويرقيا وت يديث طيرق لذا يسعه المهتمون رمناقم وطيرق 

تدريسها    يث تستدعه طريعة قيذ  الميادة وجيود العدييد مين الميداخل التيه تسياعد 
عمييه إدراك العالقييات المتشيياركة رييين ال  ييا ق والمفيياقيم والتعميميياتن رمييا يزيييد ميين 

 (American Association: 1993, 189)التعميم والتعمم  يفاعمية عمميت

 حث:هشكلت الب
تالميييذ الصييف الثالييث لضييعف مهييارات اسييتخدام المعمييل فييي  مشقق لد الة ققث تمثلققت
دثنام تنفيذ التجيارب المعمميية داخيل معميل العميوم  وكيذلك ضيعف الم شيرات  اإلعدادي في

رصيفة عامية والمرترطية رميادة العميوم  تدل عمه ميدى اكتسيارهم لمهيارات التفكيير الناقيد التي
  رصفة خاصة

 :أسئلت البحث
 :االتية اول  الر ث اإلجارة عن اتس مة 

ميييادة العمييوم لتنميييية مهييارات اسيييتخدام المعمييل لتالمييييذ  افتراضيييي فيييمييا فاعميييية معمييل -7
 اإلعدادي ؟الصف الثالث 

رمييادة  مهييارات التفكييير الناقييد رعييض مييادة العمييوم لتنمييية افتراضييي فيييمييا فاعمييية معمييل -2
 ؟ اإلعداديلتالميذ الصف الثالث العموم 
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 :فزوض البحث  

 : االتيةالت  ق من ص ة الفروض  الر ث اول 

ريين متوسيطي درجيات تالمييذ  (0002  يوجد فرق ذو داللة إ صا ية عند مستوى -7
لرطاقيية مال ظيية  الرعييديالتطريييق  فيييالمجموعيية التجريرييية والمجموعيية الضييارطة 

 فييييا يييية يالمتضيييمنة رو يييدة التفييياعالت الكيم التجريريييي مهيييارات اسيييتخدام المعميييل
 لصاله المجموعة التجريرية  اإلعداديلصف الثالث لتالميذ امادة العموم 

إكسييياب تالمييييذ الصيييف  فيييي  (0002عنيييد مسيييتوى   فاعمييييةلممعميييل االفتراضيييي  -2
المتضيمنة رو يدة التفياعالت  التجريريي مهيارات اسيتخدام المعميل اإلعيداديالثالث 
  كينسرة الكسب المعدل لرم  وذلك وفً ا لا يةيالكيم

ي درجيات تالمييذ ريين متوسيط   (0002  داللة إ صا ية عند مستوىفرق ذو  وجدي -2
الخترييار مهييارات  الرعييديالمجموعيية التجريرييية والمجموعيية الضييارطة فييه التطريييق 

  لصاله المجموعة التجريرية المرترط رمادة العمومالتفكير الناقد 

رات التفكيير الناقيد تنميية مهيا فيي (0002  عنيد مسيتوى فاعميية لممعمل االفتراضي -8
فيييي ميييادة راختريييار مهيييارات التفكيييير الناقيييد  اإلعيييداديليييدى تالمييييذ الصيييف الثاليييث 

  كينسرة الكسب المعدل لرمالعموم وذلك وفً ا ل

 البحث:أهذاف 

 :يهدف قذا الر ث إله ت  يق ما يمه 

تنمييية مهييارات اسييتخدام  فيييمييادة العمييوم  افتراضييي فيييفاعمييية معمييل  ميين الت  ييق -7
 اإلعدادي المعمل لتالميذ الصف الثالث 

 تنميييية مهيييارات التفكيييير الناقيييد ليييدي فيييي يييية المعميييل االفتراضييييالت  يييق مييين فاعم -2
 تالميذ الصف الثالث اإلعدادي 

 :أهويت البحث 

 من المتوقع دن يفيد الر ث ال الي في دنه:
وضيع دنشيطة  اإلعيدادي فييالمناقم والم يررات الدراسيية ريالتعميم  يقد يفيد واضع -7

 .فه مادة العموم لتنمية مهارات التفكير اتخرى لدى التالميذ
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  - التفكييير الناقييد فييي العمييوماخترييار )االفييادة ميين دسيياليب الت ييييم الم تر يية رالر ييث  -2
المهاريييية ت يييييم الجوانيييب  فيييي( رطاقييية مال ظييية اتدام لمهيييارات اسيييتخدام المعميييل

 .اإلعداديوالمعرفية لتالميذ الصف الثالث 

مييييادة العمييييوم رالمر ميييية اإلعدادييييية  افتراضييييي فييييييمكيييين تعميييييم فكييييرة تصييييميم معمييييل  -2
 - االرتيييدا ي)  والمرا يييل التعميميييية اتخيييرى (الثييياني -اتول )لمصيييفوف الدراسيييية اتخيييرى 

 (.الثانوي

 :حذود البحث 

 :تيةالتزم قذا الر ث رال دود اال
   اإلعييداديلييرعض موضييوعات م ييرر العمييوم لمصييف الثالييث  افتراضيييتصييميم معمييل - 

 .الدراسي الثانيم رر الفصل 

 يقتصر الة ث ال الت  لى:
  اإلعدادي رالمدارس التجريرية الثالثتالميذ الصف  مجموعة من  دود ةشريد: -7
يية ميايو التجرير 72تي د مد زويل التجريرية لغيات و مدرسية مدرس  دود م انيد: -2

  رال اقرة التعميمية المست رلالتارعة إلدارة لغات 

ليرعض موضيوعات م يرر العميوم لمصيف  افتراضييتصيميم معميل  :م توي دود  -2
 الدراسي الثاني وقياس مدي فاعميته عمه:م رر الفصل  - اإلعداديالثالث 

  المهيييارات اليدويييية مثيييل اسيييتخدام الميييواد الكيميا يييية  مهيييارات اسيييتخدام المعميييل  - 
المهيييارات  -المهيييارات التنظيميييية الع ميييية مثيييل التنرييي  و التيييذكر -الخطيييرة ر يييرص

 االجتماعية مثل العمل الجماعي و التعاوني( 
 ت ويم ال جم( –التفسير  -في مادة العموم   االستنتاج مهارات التفكير الناقد  -
لمعيام الدراسيي  الثياني الدراسييالفصيل  فييتيم تطرييق تجررية الر يث  :زمانيقد دود  -4

  72/8/2078 تي  20/2/2078من الفترة  2078 -2072
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 هنهج البحث: 
ينتمييي قييذا الر يييث إلييه ف يية الر يييوث التييي تسييتخدم تصيييميمات الميينهم الوصييفي فيييي 

تغيييير المسيييت ل مر مييية الدراسييية والت مييييل والتصيييميم  والمييينهم التجريريييي عنيييد قيييياس دثييير الم
 لمر ث عمه متغيراته التارعة في مر مة الت ويم 

 وت ونت متغيرات الة ث من:
 : المتغير المتتقل

  اشتمل الر ث عمي متغير وا د تمثل في المعمل االفتراضي في العموم 
 اشتمل الة ث  لى ثالث متغيرات تاةعد ىت: المتغيرات التاةعد :

لمهييارات اسييتخدام المعمييل المتضييمنة ت صيييل التالميييذ المييرترط رالجانييب المعرفييي    -
  اإلعداديلصف الثالث لتالميذ امادة العموم  في  ا يةيرو دة التفاعالت الكيم

   رجانريها المعرفي و اتدا يمهارات استخدام المعمل   -

 المرترط رمادة العموم مهارات التفكير الناقد   -

 التجزيبي للبحث : التصوين 
التصييميم التجريرييي ال رمييي الرعيييدي تييم اسييتخدام التصييميم التجريرييي المعيييروف راسييم 

 Randomized Control Groupذي المجموعييية الضيييارطة والمجموعييية التجريريييية

PreTest – PostTest Design  التصيييميم التجريريييي لمر يييث  االتيييي الشيييكلويوضيييه
  ال الي
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 ( التصوُن شبه التجشَبٍ للبحث1شكل )

 

 

  يند الة ث  شوائيا اختُاس

 الوجوىعت التجشَبُت الوجوىعت الضابطت

 التطبُك المبلٍ ألدواث البحث

 تذسَس بعض هىضىعاث الومشس

 بالطشَمت التملُذَت

 

تذسَس بعض هىضىعاث الومشس 

 باستخذام الوعول االفتشاضٍ

 التطبُك البعذي ألدواث البحث

 ألدواث البحث للوجوىعتُن الضابطت والتجشَبُتالفشق بُن نتائج التطبُك البعذٌ 

ههاساث استخذام الوعول وههاساث  هذي فاعلُت الوعول االفتشاضٍ فً هادة العلىم لتنوُت

 التفكُش النالذ لتالهُز الصف الثالث اإلعذادٌ

 التصميم التجريةت لتجرةد الة ث
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 البحث:هصطلحبث 

 : ي تيا لما ا وف ً يتم تعريف مصطم ات الر ث إجرا يً 
 Virtual Laboratory:االيتراضتالمعمل  -1

اليذى يعيرف المعميل االفتراضيي  (Woodfield)وودفيميديترنه الر ث ال يالي تعرييف  
وال ييييام ريييررط الجانيييب  ال  ي ييييري ييية منفت ييية ييييتم مييين خاللهيييا م اكييياة مخترييير العميييوم ر نيييه: 
ويكييون لييدى  التفكييير ويييتم ميين خاللييه تييدريس مهييارات  النظييري افتراضيييًا رالجانييب  العممييي

اتخيييياذ ال ييييرارات ر نفسييييهم دون دن يكييييون لييييذلك آثييييار سييييمرية   فيييييالتالميييييذ مطمييييق ال رييييية 
(Wood field, et.al,, 2004, 81) 

 Using Laboratory Skills: ميارات اتتخدام المعمل -2
ي صد رها إجرا يا الممارسات و العمميات التي ي يوم رهيا التممييذ داخيل معميل العميوم و 
التييي تتعمييق ر درتييه عمييي ال يييام رييمجرام جميييع اتنشييطة العممييية  و التعامييل مييع اتجهييزة و 
اتدوات و المييواد ريي عمه درجيية ميين اإلت ييان و دقييل وقييت  و رالكفييامة التييي تمكنييه ميين ددام 

 ق نواتم التعمم المرجوة المهام التي ت  
 Critical Thinking Skillsميارات التف ير الناقد :  -3

 قييي (99  7999 د مييد  سييين الم ييانه  وعمييه الجمييليترنييه الر ييث ال يياله تعريييف 
وات يداث  والموضيوعات  مال ظة الوقيا ع  فيتعتمد عمه دقة المتعمم  التيتمك المهارات 

عميييمن ليسييتخمص منهييا النتييا م رطري يية تعتمييد عمييه يتعييرض لهييا ميين خييالل مواقييف التالتييي 
 المنطق والموضوعية 

 يتةنت ىذا الة ث ةعض ميارات التف ير الناقد  لت الن و االتت:و 

ال يدرة عميي تمييييز درجيات ا تمييال صي ة  دو خطي  اسييتنتاج معيين رنييام  ميقارة االتققتنتاج:
 عمي رعض المعمومات المتا ة دو رعض ال  ا ق المعطاة 

ال ييدرة عمييي الموازنيية رييين اتدليية و الوصييول إلييي قييرار عمييي درجيية م روليية  التفتققير:ميققارة 
 من الي ين رنام عمي رعض المعمومات المتا ة رافتراض دن قذ  المعمومات ص ي ة 

ال ييدرة عمييي ت ديييد ال جييم ال وييية المرترطيية رموقييف معييين و ال جييم  ميققارة تقققويم ال جقق :
موقيف مين خيالل إدراك الجوانيب المهمية التيي تتصيل الضعيفة التي ليس لها صمة رنفس ال

 مراشرة رذلك الموقف 
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 البحث:إعذاد أدواث 

 : تمثمت في

  رطاقة مال ظة مهارات استخدام المعمل -
  العموم المرترط رمادة اخترار مهارات التفكير الناقد -

 االطبر النظزي:
 سوف يتم عرض االطار النظري من خالل الم اور التالية:

 المعمل االيتراضت:
 -ماىيد المعمل االيتراضت :
 د مسيت دثات تكنولوجييا التعمييم   والتيي تعيرف    د"Virtual labالمعامل االفتراضية 

( فالمعميييل االفتراضيييي ري ييية تعمييييم مصيييطنعة  دو رديمييية عييين Simulationرييينظم الم اكييياة 
ي ييية تخيمييية  يتفاعيييل و الواقييع ال  ي يييي و ت اكيييه  و الميييتعمم فييي قيييذ  الري يية  يعييييش فييي ر

يشيييييارك و يتعاميييييل معهيييييا مييييين خيييييالل  واسيييييه و رمسييييياعدة الكمرييييييوتر و رعيييييض اتجهيييييزة 
 .المساعدة

( المعاميل االفتراضيية ر نهيا ري ية منفت ية ييتم 7  2077 م ميد إسيماعيل وقنا يعيرف 
 النظيري من خاللها م اكاة معمل العميوم ال  ي يي و ال ييام ريررط الجانيب العمميي رالجانيب 

و يكيييون ليييدي الطيييالب مطميييق ال ريييية فيييي اتخييياذ  التفكيييير ييييتم خالليييه تيييدريس مهيييارات و 
 ثار سمرية آال رارات ر نفسهم دون دن يكون لذلك دي 

و  Yaroun ييييييييييييارونو( 222-281  2002و آخيييييييييييرون Martinezدما ميييييييييييارتينز
( ييييييرون دن المعامييييييل االفتراضيييييية قييييييي ريييييرامم  اسييييييب 742 -777   2002آخيييييرون  

دم ميييين خاللهييييا تطريييييق دي تجرريييية عممييييية  عمييييي دن قييييذ  الرييييرامم قييييي يسييييتطيع المسييييتخ
ررمجيات و وسا ط متعددة يمكن تطري ها من خيالل ال اسيب ا ليي مراشيرة رت ميمهيا عميي 

دو اسيييييتخدامها مييييين خيييييالل شيييييركة  Windowsال اسيييييب الشخصيييييي  راسيييييتخدام الوينيييييدوز
 تشغيل نترنت و قي في الغالب ذاتية التشغيل و ال ت تاج لررامم اإل

 نهييا معامييل الييتعمم المصييطنع ال ييا م ر(  212   2002 م مييد عطييية خميييس يعرفهيياو 
اتدوات  ا  و التييي تمكيين المتعممييين ميين اسييتخدامالمتعييددة  و التفاعمييية مًعيي طعمييي الوسييا 
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  و ال يييام ريياإلجرامات و المعممييية  و تييداول اتشيييام التييي ال تييدرك رييال واس  كالييذرة مييثاًل 
 ا   مثل العمميات الع مية  يصعب إدراكها  رال واس ديضً ات داث  التي 

( المعامييل االفتراضييية ر نهييا ري يية تعمييم و 712  2002 و يعييرف  سيين  سييين زيتييون
تعميييم افتراضييية تسييتهدف تنمييية مهييارات العمييل المخرييري لييدي الطييالب و ت ييع قييذ  الري يية 

مين صيف ة ر يسية و لهيا  نترنيت و يتكيون قيذا الموقيع عيادةعمي ا د المواقيع فيي شيركة اإل
 نجازاتها و ت ويمها إعدد من الروارط دو اتدوات المتعم ة راتنشطة المعممية و 

نهيييا ريييرامم د( إليييي المعاميييل االفتراضيييية عميييي 772   2001 و ينظييير ولييييد ال مفييياوي
كمريوترييية تصييمم ر يييث تضييع المييتعمم فييي مواجهيية مواقييف م اكييية لمواقييع  و ت ثييه عمييي 

الواقع رنام عمي  دسس و قواعد م يددة و فيي  ضيوم قيذا التفاعيل يصيدر  التفاعل مع قذا
 المتعمم مجموعة من ال رارات واالستجارات 

و تسييييتنتم الرا ثيييية ممييييا سييييرق ان المعامييييل االفتراضييييية قييييي ري يييية الكترونييييية ت يييياكي 
 المعامل ال  ي ية في توفير ري ة تعميم و تعميم افتراضيية   تسيتهدف تنميية مهيارات اسيتخدام
المعميييل و مهيييارات التفكيييير و العممييييات الع ميييية   ييييث تمكييين الميييتعمم مييين ال ييييام ريييمجرام 
التجارب العممية و تكرارقا و مشاقدة التفياعالت و النتيا م دون التعيرض تي مخياطر ميع 

 سهولة االستخدام و ال رية المطم ة في اتخاذ ال رار 
 

 ميزات المعامل االيتراضيد: 
ات و الر وث المعنيية ردراسية المعاميل االفتراضيية إليي مييزات دشارت عديد من اتدري

 مهنيييييييد   (712-718  2002   سييييييين زيتيييييييون   -تميييييييك المعاميييييييل و اتفيييييييق كيييييييل مييييييين:
(   و   عيييادل سيييرايا   صييياله 10  2009و ررييياب م ميييد السييييد   ( 21 2001الريييياتي 
ن د( عمييي 817  2072 مييد جييوقر  د(  و  م مييود عرييد السييالم    77  2070شيياكر  

 المعامل االفتراضية تتميز ر نها: 
ا مين ا لممعاميل  الت ميديية  ييث ت يدم لمطيالب خريرات مهاريية قريرية جيدً  ممتيازً ت دم ردياًل   -

 الخررة المراشرة 

تعطييي الطالييب قييدرة كريييرة عمييي تصييور كثييير ميين المفيياقيم التييي يصييعب تخيمهييا فييي   -
( التيي ثير 2070   مييد ال ييازميددراسييةدعام رنييت  نتييا م دررزتوفه قييذا اإلطييار الواقييع 

االيجييياري السيييتخدام المعميييل االفتراضيييي فيييي مسييياعدة الطالريييات فيييي ف يييص الظيييواقر 
ا إلييييي كونهييييا ظييييواقر مجييييردة   يييييث نظييييرً  تعرفهيييياالفيزيا ييييية الكامنيييية و التييييي ال يمكيييين 
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كيذلك   استطاعت الطالرات م اكاة الظواقر الفيزيا ية و رريط الجانيب النظيري ريالعممي
ن المكاسب الكريرة التي    هيا المعميل االفتراضيي فيي د( Yaroun 2070ن  دكد يارو 

تعميم الكيمييام قيد  فيزت مشياركات الطيالب فيي دورات الكيمييام و دثيرت عميي إدراكهيم 
 لممفاقيم الكيميا ية 

ا ل دراتيه و سيرعته فيي تتيه لمطالب إمكانية ممارسية التجررية العمميية خطيوة رخطيوة وفً ي  -
 التعمم  

يمكيين رواسييطة المعمييل االفتراضييي  االستعاضيية عيين رعييض التجهيييزات التييي يصييعب   -
 توافرقا في المعامل الت ميدية 

المعامييل االفتراضييية اتسيياس لمييتعمم التعيياوني عريير االنترنييت فييي مجيياالت العمييوم تعييد   -
قدفت إلي ت يييم تي ثير المعاميل االفتراضيية (Mallory, 2012)مالورىالمختمفة  فدراسة 

نجيياز المتعممييين فييي تعمييم مييادة الكيميييام والفيزيييام و قييد دوضيي ت الدراسيية إي دافعييية عميي
دقمية المعامل االفتراضية في زييادة مشياركة الطيالب كوسييمة لتعزييز اليتعمم مين خيالل 

 االست صام 
 ت دم المعامل االفتراضية التغذية الراجعة الفورية لممتعممين   -
دثنييام إجييرام رعييض التجييارب كمييا دنهييا تمكيين فييي ب ال ضييام عمييي مشييكمة تييزا م الطييال  -

 .Steve)سيتيف   ييوزا  ر ول  ودثرتت دراسةالمتعمم من متارعة ما ينجز  من دعمال دوالً 

Yuza 2010) دقمية استخدام التشريه االفتراضي في مادة ات يام لمتغمب عمي مشيكمة
ل االفتراضيييية فيييي قم المعامييياالمعاميييل ال  ي يييية وتيييزا م الطيييالب و كييييف يمكييين دن تسييي

 تعميق عمميتي التعميم و التعمم في مجال ات يام 
ن المعامل االفتراضية تمكن المتعمم من دن يمير دومما سرق تستخمص الرا ثة 

رخرييرات قييد ال يسييتطيع دن يميير رهييا واقعًيييا لعوامييل متعييددة مثييل الخطييورة دو التكمفيية 
دو عدم توافر اتجهزة دو ضيق الوقت دو الدقية و الصيغر المتنياقي ل جيم المرتفعة 

 يييث إن ت نيييية المعامييل االفتراضيييية ت يييوم  الخميييوي المييادة المدروسييية مثييل االن سيييام 
عميي الميزج ريين الخييال والواقيع مين خيالل خميق ري يات مصينوعة تخيميية قيادرة عميي 

 التفاعل معها  تمثيل الواقع ال  ي ي  يث تهيئ لمفرد ال درة عمي
 فنواع المعامل االيتراضيد:

المعاميل االفتراضيية إليه نيوعين ( 229 -224  2002  م مد عطية خمييس  ي سم 
 :قماالهدف واتسموب والتجارب التي تجرى فيها  دساسيين من  يث
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 المعامل االتت شاييد التردديد: -1

العممييييية فييييي الر ييييث طري يييية مناسييييرة لييييتعمم االكتشييييافات العممييييية  وتطريييييق الطري يييية 
والوصييول إلييي نتييا م جديييدة فييي كييل مييرة   يييث ي ييوم المييتعمم رييمجرام تجرريية عممييية معينيية 
إلثرييات صيي ة ال ييوانين الطريعييية  ورعييد دن يتوصييل إلييي نتييا م معينيية  يعيييد إجييرام التجرريية 
مييرة دخييري مييع تغييير الم ييادير دو ال ياسييات  ثييم يال ييظ ميياذا ي ييدث  ويتوصييل إلييي نتييا م 

ا تن المييتعمم يمكنييه إجييرام تجرريية رييالكمريوتر فييي وقكييذا  والييزمن قنييا ليييس متغيييرً  جديييدة 
دقا ق ويعرف النتا م  رينما قد ت دث في الواقع فيي دسياريع  وذليك عين طرييق اليت كم فيي 

سيييراعها دو إرطا هيييا دو تجمييييدقا عميييي الشاشييية  رينميييا قيييد ال يمكييين  الظيييواقر وات يييداث  واة
 ي الواقع  الت كم فيها رهذا الشكل ف

 المعامل اإلجرائيد: -2

تهدف إلي تدريب المتعممين عمي خطوات وعمميات إجيرام التجيارب العمميية  وتشيغيل 
اتجهزة الخاصة رها  وقذ  المعامل تمكن المتعمميين مين إجيرام التجيارب الصيعرة والخطيرة 

تجييارب  والنييادرة والمكمفيية  مييرات عديييدة  فييي ري يية آمنيية ورتكيياليف دقييل  كمييا قييو ال ييال فييي
وتجررية المعيايرة الكيميا يية وغيرقيا كثيير مين   ات ييام( تشريه الضفدعة رمعمل الريوليوجي

 التجارب  

 (70-9 2007 اميد الشيرارى   قصيي ال رعيان    مصيطفه جريارى  يشير كيل مين 
 إله وجود دنواع دخرى من المعامل االفتراضية تم تصنيفها كما يمي:

 المعامل االيتراضيد التت تتتخدم الم ا اة الةتيطد ثنائيد األةعاد:  -3

  كمييييا دن قييييذا النييييوع ي ييييوم (Cad)يعييييرف قييييذا النييييوع رالتصييييميم رمسيييياعدة الكمريييييوتر 
ا عن التطري ات ال  ي يية  ييث يعتميد عميي الم اكياة التيي رالتجارب االفتراضية وير ه رعيدً 

ياضية التي ال تمريه متطمريات المعميل ال  ي يي ررمجت عمه دساس النماذج والمعادالت الر 
لفهم التجررة ال  ي ية  كما تكون تجارب قيذا النيوع فيي دغميب  اوتمرينً  اراتخص دعمً  تعدو 

ات ييييان سيييهمة االسيييتخدام ومجيييال متغيراتهيييا غيييير م يييدود ويخيييرج عييين الواقعيييية والمنطيييق 
فييي خييوض تجييارب رييدون الفيزيييا ي العممييي  يييث رممكييان الطالييب دن يطمييق العنييان لنفسييه 

 خسا ر 
 المعامل االيتراضيد التفا ليد ثالثيد األةعاد:  -4

 Virtual Reality Modeling )يعتمييد قييذا النييوع عمييه لغيية ال  ي يية االفتراضييية

Language) يث يتعامل معها الطالب رصفة تفاعمية ورممكانيه مشياقدة التغييرات وردود   
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تجييارب قييذا النييوع ميين المعامييل  دكمييا تعيي ريانييية دو مت ركيية  اتالفعييل عيين طريييق رسييوم
متطورة م ارنًة مع تمك التي تعتمد عميه الم اكياة الرسييطة مين  ييث نوعيية تصيميمها ذي 
دماجهيييا ليييرعض الصيييور ال  ي يييية لمتجررييية  كميييا تمتييياز رسيييهولة التفاعيييل  اترعييياد اليييثالث واة

 ن الواقع التجريري  ا عوالتعامل معها ولكن ير ه قذا النوع من التجارب االفتراضية رعيدً 
 ةعد:  منلمعامل االيتراضيد التت يت  م يييا الطالب ا -5

ن رعيد   ييث يتصيل عين طرييق الشيركة معرارة عن معمل   ي ي يت كم فيه الطالب 
رالمعمييل االفتراضييي  ويييت كم عيين طريييق ال اسييب ركييل اتجهييزة المسييتخدمة فييي التجرريية 

خ  ويييت كم كييذلك فييي كيياميرا فيييديو ترصييد لييه لييإكيي جهزة ال ييياس دو دجهييزة توليييد الكهررييام   
كل الريانات والمتغيرات فيي المعميل  كميا دن تجيارب قيذا النيوع مين المعاميل ال ت يل جيودة 

مميا  (crash)ا تعطمها المتكرركالتهعن تمك التي تجرى مراشرة في المعمل  ولكن من مش
 (reset)ي دى إله إعادة التجررة من ن طة الرداية   

 يتراضيد المرت زة  لى تجارب  قيقيد: المعامل اال -6

قييا وتصييويرقا ركييياميرا   قييذا النييوع مييين المعامييل يرتكييز عميييه تجييارب   ي ييية ييييتم إجرا
فيييديو ودمجهييا فييي ررنييامم افتراضييي تفيياعمي   يييث يسييتطيع الطالييب التعامييل مييع التجرريية 

ضييية وفيييمم  سييب متطمراتييه وتغيييير الريانييات التييي تتيياح لييه  كمييا رممكانييه عريير واجهيية افترا
الفيديو المخزن فيي الكمرييوتر دن يجيرى التجررية االفتراضيية دو إعيادة جيزم دو كيل التجررية 
مته شام  كما يجسد قذا النوع الواقيع فيي صيور فييديو رتفياعالت افتراضيية  ومين الممكين 
دن يمثل قذا النوع المعمل المسيت رمي رشيرط دن ييتم اليت كم فيي ميدة التجررية ونوعيية ددا هيا 

ة تصيييويرقا وتركيرهيييا عميييه ري ييية افتراضيييية تفاعميييية عاليييية الجيييودة وسيييهمة االسيييتخدام ودقييي
راإلضيييافة إليييه توضيييي ات سيييمعية وكتاريييية  قيييذا ال يعنيييه دن التجررييية ت يييدم كفييييمم وثيييا  ي 
ولكيين تسييير وتجييرى عمييه  سييب متطمرييات الطالييب  يييث تكييون التجرريية متعييددة الجوانييب 

 عمه الشاشة إال دجزام ونتا م والمتغيرات والنتا م وال يظهر منها 
 المعمل االيتراضت المتتقةلت: -7

قذا النيوع تجميع فييه كيل مييزات اتنيواع السيار ة ويرتكيز خاصية عميه تصيوير الفييديو 
تفيياعمي  اال ترافييي لمتجييارب ال  ي ييية مهمييا كانييت صييعورتها ودمجهييا فييي ررنييامم افتراضييي

ضييييافة م يييياطع سييييمعية ورصييييرية توضييييه لمطالييييب الهييييدف ميييين  سييييهل االسييييتخدام  واة
التجرريييية وقوانينهييييا واتجهييييزة التييييي تسييييتعمل فيهييييا وطري يييية اسييييتخدامها  مييييع إعطييييام 
مكانيييية الريييدم فيييي جيييزم منهيييا   الطاليييب إمكانيييية إجيييرام كيييل التجررييية دو جيييزم منهيييا واة
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نها ها في وقت ال ق  يث تخزن نتا م الم طع  المنتهه وتتارع التجررة من  يث واة
ا انتهييييييت  وقييييييذ  الميييييييزة مهميييييية خاصييييييًة لمتجييييييارب التييييييي تسييييييتغرق فييييييي ددا هييييييا وقتًيييييي

 (  70- 9  2007مصطفه جرارى وآخرون ا  كريرً 
المعامييل (JamieRobinson,2003 رورنسييونجامييصيينف وفييه ذات اإلطييار 

 االفتراضية إله ف تين ر يستين قما:
كيفييية اكتسيياب المعرفيية: وقييي عرييارة عيين مجموعيية معامييل افتراضييية تعتمييد عمييه  - د

  ا ق م ددة ي وم رمدراجها المررمم داخل المعمل االفتراضي  وقيذ  الطري ية ييتم 
 استخدمها في معظم اتنظمة ال الية 

معاميييل افتراضيييية تعتميييد عميييه قاعيييدة المعيييارف: وقيييي عريييارة عييين نميييوذج رعييييد   - ب
 التييرب دشمل ركثير من التجيارب المدى  من النا ية النظرية يتيه مجموعة تجا

  يريدون ال يام رها
 

ىمقا  فتاتقيين ومن خالل ما تةا تصنف الةا ثقد المعامقل االيتراضقيد  لقى نقو ين
  ما يلى:

 "Available onlineالمعامل االيتراضيد " المتا د  ةر اإلنترنت  - ف

وقي عرارة عن معامل افتراضية   ي ية صممت عن طريق ررامم افتراضيية تفاعميية  
 :رالتاليويتميز قذا النوع من المعامل 

 دثنام إجرام التجارب  في يتيه لمطالب التعامل المراشر ال ي عرر اإلنترنت  -

 تواجد المعمم كمال ظ وُموجه وُم يم تدام الطالب في نفس الوقت والم ظة  -

 ثنييام إجييرام التجييارب فيعطييام الفرصيية لممعمييم لمتييدخل فييي دي ل ظيية لمسيياعدة الطييالب إ -
 إذا لزم اتمر 

يتيييه لمطالييب إمكانيييية ت ميييل ررنيييامم المعمييل االفتراضيييي عمييه  اسيييره الشخصييي مييين  -
 خالل شركة اإلنترنت 

 إعطام المتعمم الهدف من إجرام كل تجررة  -
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االفتراضيييي عميييي المعاميييل المتا ييية عرييير  وقيييد اعتميييدت الرا ثييية فيييي تصيييميم المعميييل
االنترنت رسرب االنتشار الواسيع لننترنيت فيي مصير و سيهولة الدراسية مين خيالل المعميل 

 االفتراضي دون الت يد رزمان دو مكان  و دون اال تياج لررامم خاصة لتشغيمها 

 "Non available onlineالمعامل االيتراضيد "غير المتا د  ةر اإلنترنت " 

معاميييل ييييتم مييين خاللهيييا م اكييياة التجيييارب وتنفييييذقا  اسيييورًيا  وال تختميييف عييين فكيييرة 
تصييميم المعامييل االفتراضييية المتا يية عريير اإلنترنييت وال ت ييل عنهييا تفاعمييية دو دقمييية  غييير 
دنهييا تختمييف عنهييا فييي إمكانييية تشييغيل ررنييامم المعمييل االفتراضييي فهييذا النييوع ميين المعامييل 

 الضو ي  يتم تشغيمه من خالل ال رص
 فتس تصميم المعمل االيتراضت:

ال تختميييف اإلجيييرامات والترتيريييات الالزمييية لتصيييميم معميييل افتراضيييي عييين تميييك 
الترتيريييات واإلجيييرامات المترعييية عنيييد تصيييميم ررنيييامم الوسيييا ط المتعيييددة مييين  ييييث 

كرير ركثيير و دا و إمكانيات المردد  إال دن تصميم  المعامل االفتراضيية يتطميب جهيدً 
و خاصية دن   لي كونها تشيمل مسيا ة دوسيع مين المعمومياتإرب في ذلك يعود الس

ضييافة إليي ذلييك إكريير ركثيير ممييا ت دميه الوسييا ط المتعيددة  دالتفاعيل  فيهيا قييد يكيون 
ن المعامل االفتراضيية ت ييل المخرجيات إليي نمياذج شيريهة ريالواقع فتجعيل الطاليب د

االفتراضيييييي ذاتيييييه  و يجميييييع ا فيييييي ري ييييية المعمييييل ا ريييييل و ييييينغمس كمًييييييينييييدمم تماًمييييي
المتخصصيييون فيييي تصيييميم ري يييات المعميييل االفتراضيييي و ري يييات اليييتعمم االفتراضيييي 
رصيييييفة عامييييية عميييييي دن قنييييياك عيييييدة مرا يييييل دساسيييييية ييييييتم فيهيييييا تصيييييميم المعميييييل 

  (842  2072االفتراضي   مني قادي صاله  
 :ميارات اتتخدام المعمل

إليييي تنميييية العدييييد مييين المهيييارات  تيييدريس ميييادة العميييوم فيييي المر مييية اإلعدادييييةيهيييدف 
العممية  مثل تدريب التالمييذ عميي تنياول اتجهيزة العمميية  و اسيتعمالها رالشيكل الصي يه  
و الم افظيييية عميهييييا  وصيييييانتها و كييييذلك مهييييارة تشييييغيل اتجهييييزة العممييييية المتصييييمة رهييييذ  

 ( 787  2002التجارب   عمي راشد وآخرون  
 ميارات اتتخدام المعمل:

فييي تييدريس العمييوم تنهييا تيي تي عمييي قا ميية طييرق  رييدور كريييرتجييارب المعممييية ال ت ييوم
تييدريس العمييوم الناج يية التييي ت  ييق التكامييل رييين المعرفيية النظرييية و العممييية لييدي التالميييذ  
راإلضييافة  إلييي إسييهامها الكرييير فييي ت  يييق دقييداف تييدريس العمييوم و تزويييد التمميييذ رال ييدر 
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ة المطموريية  و تعييد مهييارات اسييتخدام المعمييل ميين المهييارات المناسيب ميين المهييارات المعممييي
 التي يجب دن تتوافر لدي المتعممين 

( مهيييارات اسيييتخدام المعميييل ر نهيييا قيييدرة الميييتعمم 221  2002 عفييييف زييييدان ويعيييرف
عمييي ددام المهييام التييي تتعمييق رالتعامييل مييع دجهييزة المعمييل ركفييامة و تتضييمن قيييام المييتعمم 

 دقل جهد و دقصر وقت ممكن  رعمل ما ر كرر إت ان و
ا فييييي قييييذا الر ييييث ر نهييييا: ا إجرا ًيييييويمكيييين تعريييييف مهييييارات اسييييتخدام المعمييييل تعريًفيييي

الممارسات والعمميات التي ي وم رها التمميذ داخيل معميل العميوم و التيي تتعميق ر درتيه عميي 
ريي كرر نشييطة العممييية  و التعامييل مييع اتجهييزة و اتدوات و المييواد ال يييام رييمجرام جميييع ات

إت يييان و دقصييير وقيييت  و رالكفيييامة التيييي تمكنيييه مييين ددام المهيييام التيييي ت  يييق نيييواتم اليييتعمم 
 المرجوة 

دكانيت يعتمد التجريب في مجال العموم عمي عديد من مهارات استخدام المعمل سيوام 
مهارات ع مية دو يدوية   ييث يمكين مين خيالل التجرييب تنميية رعيض قيذ  المهيارات ليدي 

رط اتجهزة  و التعامل معها و تخزينها  و كيذلك كيفيية التعاميل و اليتخمص التالميذ مثل ر 
  من المواد الخطرة

يكييون تعمييم قييذ  المهييارات رشييكل دفضييل  ينمييا يمييارس المييتعمم قييذ  المهييارات رشييكل و 
واقعييييي ميييين خييييالل التجريييييب فييييي المعمييييل  و يتيييييه التجريييييب لمتالميييييذ فرصيييية ل رييييداع و 

وتطييوير التجييارب  دو ميين  يييث اقتييراح دفكييار جديييدة  و  االرتكييار سييوام ميين  يييث ت سييين
 تمك الفرصة ال تتوافر رشكل دفضل لو اقتصر التدريس عمي الجانب النظري ف ط 

ا يسييهم التجريييب فييي تنمييية رعييض مهييارات اسييتخدام المعمييل الع مييية مثييل وديًضيي
ال درة عمي  ل المشكالت  االست رام  التنر   التفسير و المال ظة و كذلك تسيجيل 

 الريانات و المعمومات وم ارنتها  
 

 فنواع ميارات اتتخدام المعمل:
ين الر يسيييين ( إليييي دنييه يمكييين تضييمين المجيييال27  2004تشييير   سيييمية الم تسييب  

 ا تيين لمهارات استخدام المعمل إلي:
: وتتنييياول المهيييارات الالزمييية السيييتخدام اتجهيييزة ميقققارات اتقققتخدام األجيقققزة و األدوات  -

واتدوات و تشيييغيمها و معايرتهيييا فييييي كيييل تجرريييية مييين تجيييارب المييييادة التعميميييية  مثييييل 
لكهررييي و فييرق الجهييد و مييوازين ال ييرارة و الكتميية و المسييافة  و م يياييس شييدة التيييار ا
 الريوستات  وكذلك مهارات إعداد الدوا ر الكهررية وتجهيزقا 
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و تتنييياول عممييييات المال ظييية و  الميقققارات العقليقققد ذات الصقققلد ةالميقققارات المعمليقققد: -
التسيييييجيل  وتمثييييييل الريانيييييات فيييييي جيييييداول و رسيييييوم ريانيييييية  و ت ميمهيييييا و تفسييييييرقا  و 

اق النتييييا م رييييمجرام  سييييارات رياضييييية دو إجييييرام اسييييتخالص العالقييييات رينهييييا  و اشييييت 
 م ارنات  و صياغة االستنتاجات ال ا مة عميها 

  7999(  و  صيرري اليدمرداش  709-704  7991 عايش زيتيون  تفق كل منوي
 تصنيف مهارات استخدام المعمل  إلي: عمه( 49-99
المعمييييل مثييييل  : و تتمثييييل قيييذ  المهييييارات فيمييييا يخيييتص رالعمييييل داخيييل ميقققارات يدويققققد -

اسييتخدام اتجهييزة و اتدوات رشييكل صيي يه و  سيين التعامييل معهييا كيي دوات التشييريه و 
المجهيييرة الميييواد الكيميا يييية  و المهيييارة فيييي ال ييييام رالعممييييات اتساسيييية مثيييل ال يييياس و 

ا المهارة في إجيرام التجيارب العمميية و التوصيل منهيا إليي الوزن و تعيين الكثافة  وديضً 
 جوة النتا م المر 

وقيي المهيارات التيي تخيتص رمهيارات االتصيال و التواصيل العمميي  ميارات اجتما يقد: -
 والعمل الجماعي مع اتقران  

( مهيارات اسيتخدام المعميل trowbridge and bybeeو قيد  يدد  تروررييدج و ريايري 
 ( عمي الن و التالي:2002والمشار إليها في دراسة  عايش زيتون  

: و تتضيييمن مهيييارات الر يييث و االستفسيييار و جميييع المعموميييات و الم تتقققةدالميقققارات  -
 الت  ق منها 

و التيييي تتمثيييل فيييي مهيييارات التسيييجيل و الم ارنييية و التصييينيف و  الميقققارات التنظيميقققد: -
 التنظيم والتعميم و الت ميل 

 : و تشمل التخطيط و التصميم و االختراع و التركيب ميارات  ةدا يد -

: و التي تتعمق راستخدام اتجهزة و االعتنام رهيا و صييانتها و تجميعهيا  مميارات الت  -
 و تجريرها 

و تشييمل مهييارات طييرح اتسيي مة و اخترارقييا و المناقشيية و التفسييير و  ميققارات االتصققال: -
 الت ارير والن د  

( ف يييد قسييييم مهيييارات اسييييتخدام المعميييل عمييييي 272-272  2002الهويييييدي   زييييددما 
 الن و التالي:
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 :الميارات اليدويد 

 استخدام اتدوات و معرفة مكوناتها  و كيفية استخدامها االستخدام الص يه  

 االقتمام راتدوات و معرفة كيفية  فظها و تخزينها و طرق الم افظة عميها  

 التشكيل من خالل إعداد معدات رسيطة لمعروض العممية و التجريب  

 الميارات التنظيميد: 

 ل الجدولة و التخطيط و العمل المنظم التدوين: من خال 

  الم ارنة و مال ظة التشاره رين اتشييام  و مال ظية دوجيه التطيارق و االخيتالف
 رين اتشيام 

  التصنيف من خالل وضع اتشيام في مجموعات دو ف ات 

  التخطييييط عييين طرييييق اسيييتخدام التنظييييم المنط يييي  اسيييتخدام العنييياوين الر يسيييية و
 الفرعية 

  من خالل فهم العالقات  استخالص اتسراب و النتا م الت ميل 

  المراجعة و الت ييم 

 :الميارات اإلةدا يد 

  التخطيط المسرق و التنر  رالنتا م الم تممة و توقع صيغ ال ل الم تمل 

  التركيب: رجمع اتشيام المتشارهة لتكوين تركيب جديد 

 :ميارات التخاطب -

  طرح اتس مة 

  اتفكار و ت رل اتفكار من ا خرين المناقشة و طرح 

  التوضيه: شرح الموضوع روضوح لآلخرين 

  العرض الرياني: عرض النتا م الخاصة ركل التجارب رشكل رياني و تفسيرقا 

  الن د: مثل ت ويم دو ن د عمل ما 

 مما سرق تصنف الرا ثة مهارات استخدام المعمل في قذا الر ث عمي الن و التالي:
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 يدويد:الميارات ال

دجهيييزة و ددوات المعميييل و وتنييياول و قيييي التيييي تتعميييق رالمهيييارات الالزمييية السيييتخدام 
كيفية التعامل مع المواد الكيميا ية و اتدوات و  سين اسيتخدامها و اليتمكن مين  فظهيا و 

 تخزينها رشكل ص يه و التمكن من إجرام التجارب العممية ردقة و إت ان 
 الميارات التنظيميد العقليد:

تتمثييل فييي مهييارات التسييجيل و الم ارنيية و التصيينيف و التخطيييط الجيييد إلجييرام كييل  و
تجررة رنجياح  و مراعياة شيروط اتمين و السيالمة مثيل ارتيدام ال فيازات و النظيارات الواقيية 
و كيفية التخمص من المواد الكيميا ية ع ب كل تجررة  و  سن اسيتخدام الميوارد و ترشييد 

 استهالكها 
 جتما يد:الميارات اال

اتقيران و المناقشية و طيرح  مشياركةو قي المهارات التيي تتعميق رالعميل الجمياعي و 
اتس مة و التخطيط الجماعي لم ييام ريمجرام التجيارب و ت دييد اتدوار ريين اتقيران رعضيهم 

  الرعض
 :التف ير الناقد

ات  ن نعمقققد العققققل و التف يقققر ىمقققا ميزتقققان ميقققز ال ةيمقققا اإلنتقققان  قققن المخلوقققق
 األخرى

 مفيوم التف ير الناقد
 

تعيييددت التعريفيييات التيييي تناوليييت التفكيييير الناقيييد و ليييم يتفيييق الريييا ثون و العمميييام عميييه 
تعريييف م ييدد لهييذا النييوع ميين التفكييير و قييد يرجييع ذلييك الخييتالف ت ديييد مهييارات التفكييير 

 خر   و عمي سريل المثال:آالناقد من را ث إله 
 Pauletteو راولييت والكييير Thomas Cornellيعييرف كييل ميين   كورنييييل توميياس 

walker  7997  200-228 التفكيييير الناقيييد ر نيييه العمميييية الع ميييية التيييي تجيييرى عنيييدما )
 لمت  ق من ص ة ما يفكر ره  يستخدم الفرد معايير ع النية رتعمد و ت ن  

(ر نيه العممييات و المهيارات 7  2000( في   إيزيس رضوان   Ennisو يعرفه  اينس
 منة في الفمسفة التي يترعها دو يترناقا الفرد و في ضوم ذلك ي رر ما يفعمه  المتض
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نيه ال يدرة د (294  2002المشار إليه فيي  عمياد عريد الير يم   Fisherو يعرفه فيشر
 عمه قياس المعمومات و اتفكار و ت ويم المناقشات رهدف الوصول ت كام متوازنة 

نييييه عممييييية ت ميييييل لممشييييكمة و ف ييييص د(  20   2002ت   او عرفييييه   رفعييييت رهجيييي
مكوناتهيييا و ت ويمهيييا السيييتنتاج و تركييييب دفكيييار جدييييدة و وظيييا ف جدييييدة لنشييييام تمكييين 

 المتعمم من اتخاذ قرارات لمعيش داخل قذا العالم التكنولوجي المع د المتغير  

( التفكييير الناقييد عممييية تفكيرييية مركريية ع النييية  82   2002و يييري    سيين زيتييون  
منط ييية يييتم فيهييا إخضيياع فكيير دو دكثيير لمت  يييق و الت صييي و جمييع اتدليية و الشييواقد دو 

ا رموضييوعية و تجييرد عيين مييدى صيي تها و ميين ثييم إصييدار  كييم ر رولهييا ميين عدمييه اعتمييادً 
 عمه معايير دو قيم معينة  

   2002فيييي   فييياروق عثميييان   Watson And Glaserدميييا  واطسيييون و جميسييير
لناقيد ر نييه الم اوليية المسيتمرة الخترييار ال  يا ق و ا رام فييي ضييوم ( فيعرفيان التفكييير ا211

 مين ال فيز إليه النتيا م و يتضيمن رالتيالي معرفية طيرق الر يث اتدلة التي تستند عميها ردالً 
المنط يييي التيييي تسييياعد عميييه ت دييييد قيمييية مختميييف اتدلييية و الوصيييول إليييه نتيييا م سيييميمة و 

 طري ة موضوعية خالصة  اخترار ص ة النتا م و ت ويم المناقشات ر

و رييالرغم ميين االختالفييات السييار ة رييين تعريفييات مفهييوم التفكييير الناقييد فييمن 
 الرا ثة تترنه تعريف   واطسون و جميسر( لنسراب ا تية:

 تميز قذا التعريف رالوضوح و الدقة و ال ارمية لم ياس   -
ارتراطيييه رال يييياس المسيييتخدم فيييي قيييذ  الدراسييية و قيييو م يييياس التفكيييير الناقيييد مييين إعيييداد  -

 واطسون و جميسر ترجمة جارر عرد ال ميد و ي يه قندام 
ا ميين النا يييية اإلجرا ييية فيييي التعرييير عييين تعرييييف واطسييون و جميسييير  دكثيير ت دييييدً  ديعيي -

 التفكير الناقد  
 خصائص التف ير الناقد :
( خصيييا ص 200-799   2077  ي عطيييية   عاييييدة سيييرور ي يييدد كيييل مييين  ميييد

 التفكير الناقد عمه الن و التالي:
نه تفكير يستند إله طرح دس مة و تجمييع معموميات  تيه ييتم الوصيول إليه اسيتخالص د -

 موثوق ره 
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 يستند إله العمميات الع مية الخاصة رالت ميل و التركيب و الت ويم  -
ل و معنييه رالوصييول إلييه د كييام دقي يية و مت نييية  ييول تفكييير منط ييي و تيي ممي و مسيي و  -

 قضية ما 

 تفكير ت ويمي و موضوعي تنعزل فيه مشاعر الفرد عن ال ضية موضع االقتمام  -

 عميييقو فييي ضييوم مييا سييرق تسييتخمص الرا ثيية دن التفكييير الناقييد يتميييز ر نييه تفكييير 
تييدفع الفييرد إلييه إعييادة يجارييية و التييي ات ييداث السييمرية و اإلميين خييالل  ه يسييتثارإنيي يييث 

 ت ويم  ياته و ما مر ره من د داث و إعادة تم يص المسممات التي ي وم عميها ر ياته 
 فىميد التف ير الناقد :

  2001 (   و  صييييالح الييييدين عرفيييية222 2002يتفييييق كييييل ميييين  عميييياد الوسيييييمه 
-81(   و  عميي سيامي ال يالق  81 2004(    و  وا ل عريد الفتياح عيواد 718-712
( فييي ت ديييد دقمييية التفكييير الناقييد عمييه 8  2070(   و عميياد الييدين م مييد السييكري   87

 الن و التالي:
فييادة ال صييوى ميين التكنولوجيييا ال ديثيية و اتدوات و يسييهل التفكييير الناقييد ت صيييل اإل -7

 ا الت ووسا ل االتصال 
الر ييث الجيياد فييي التفكييير الناقييد ي سيين قييدرة الفييرد عمييه الييتعمم الييذاتي و يسيياعد  عمييه  -2

 كثير من اتمور 
قدر عمه التفكير المتروي و اسيتخدام الم كيات المنط يية المناسيرة لم كيم ديجعل الفرد  -2

 عمه المعمومات المتا ة و فهم طريعة المهمة 
يسييهم فييي تكييوين شخصييية تتسييم رالييذكام و الموضييوعية فييي مواجهيية مشييكالت ال ييياة  -8

 المع دة 
يييية االسيييتدالل و تجنيييب اتخطيييام و اتفكيييار غيييير الصييي ي ة و يعيييود الفيييرد عميييه عمم -2

 يرعد  عن كل ما له صمة ذاتية 
  و مشاركة في عممية التعمم يجارية و تفاعاًل إيجعل المتعمم دكثر  -1
 يشجع الطالب عمي استخدام دسموب الر ث العممي في  مهم لممشكالت  -7
ا عميه ت يدى مسيممات التيي تجعميه قيادرً يسهم في تعيود الطاليب عميي  المرونية الع ميية  -4

 وثوارت جامدة 
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 ميارات التف ير الناقد :
جييرت م يياوالت عديييدة لت ديييد المهييارات الالزميية لمتفكييير الناقييد  يييث اختمييف المررييون 

ا الخييتالف تنيياولهم مفهييوم التفكييير الناقييد و اجتهييد كييل ميينهم فييي  ييول قييذ  المهييارات نظييرً 
وضع قوا م منفصمة رمهاراته التي يمكن تنميتهيا مين خيالل ت ديد مكونات التفكير الناقد و 

المنيياقم الدراسييية التييي تييدرس رمختمييف مرا ييل التعميييم العييام   و فيمييا يمييي تعييرض الرا ثيية 
 رعض قوا م مهارات التفكير الناقد التي وردت في رعض الكتب و الدراسات :

 

و فييي رديييه دن   ييد قييادة  ركية التفكييير الناقييددقييو   Robert Ennisنيييسإروريرت  -
 مهارات التفكير الناقد خمسة عمه الن و التالي :

 معرفة االفتراضات -7
 التفسير -2

 ت ويم المناقشات -2

 االستنراط -8

 االستنتاج -2

المهييارات الر يسيية لمتفكييير الناقييد عمييه  Watson and Glaserواطسييون و جميسيير  ييدد -
 -معرفييية المسيييممات و االفتراضيييات  -التفسيييير -االسيييتنتاج  –الن يييو التيييالي : االسيييتنراط 
 ت ويم ال جم و المناقشات( 

 –الم ارنية  -دوارد عريد مهيارات التفكيير الناقيد عميه الن يو التالي: االسيتنتاج إو ي دد 
 لت صي( الر ث و ا -اتخاذ ال رار -الت ميل 

 Maryو مييارى قييام Adamsآدمييز   Dennisدمييا مهييارات التفكييير الناقييد عنييد  دينيييس

Hammاإلنتياج  -الت مييل -التنظييم  -التركييز -جميع الريانيات  -( فهي كالتالي : التيذكر
 الت ويم(  -التكامل -

 -و يتضح من خالل ما تةا:
ذليك يرجيع إليه طريعية قيذا  اختالف الرا ثين  ول مهارات م ددة لمتفكيير الناقيد  و لعيل-

 النوع من التفكير لما يتضمنه من مظاقر متعددة و متنوعة و متداخمة 
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ا  كالتفسيير و ا معرفًييتتنوع مهارات التفكير الناقد  يث إن رعضيها مهيارات تعترير سيموكً  -
 ا  كالت ييم( ودخرى مهارية  كاالستنتاج و الت ويم ( ا وجدانيً الت ميل( و دخرى سموكً 

نييييييييت الرا ثيييييييية تصيييييييينيف واطسييييييييون و جميسيييييييير لمهييييييييارات التفكييييييييير الناقييييييييد و الييييييييذي تر -
معرفييييية المسيييييممات و  -ت يييييويم ال جيييييم  –االسيييييتنراط -التفسيييييير -يتضمن االسيييييتنتاج 

االفتراضيييييات( وذليييييك لمناسيييييرة قيييييذا التصييييينيف ميييييع ميييييادة العميييييوم و شيييييموله لممهيييييارات 
ا ل معظيم الترريويين م مًيياتساسية لمتفكير الناقد ولما  ظي ره من اقتمام كريير مين قري

 ا  و عالميً 
ا لتصيينيف واطسييون و جميسيير سييت وم الرا ثيية رتطريييق رعييض مهييارات التفكييير الناقييد ترًعيي -

   وقي  التفسير و االستنتاج و ت ويم ال جم (

 تنميد التف ير الناقد من خالل تدريس العلوم
تنمييييية التفكيييير الناقييييد مييين دقييييم اتقيييداف التييييي يجيييب دن يسييييعه تيييدريس العمييييوم  ديعييي

لت  ي هييا نتيجيية تطييور المعمومييات والتغيييرات المتال  يية فييي مجييال العمييوم  وتنمييية مهييارات 
التفكييير الناقييد فييي ظييل الميينهم الت ميييدي لمعمييوم يتعييرض لعييدة صييعورات  منهييا دن تييدريس 

اليس لهيا دلفاًظي   سوسية  اتمير اليذي يجعيل المعرفيةالمعرفة يتم رمعيزل عين الخريرات الم
ا عين مشيكالت و اجيات ا رعييدً منط ًيي امعني  كما دن معموميات العميوم تينظم تنظيًمي

 (2  2002واقتمامات الطالب  رفعت رهجات  
لييذلك يجييب إعييادة النظيير فييي كيفييية ت ييديم المييادة العممييية لممييتعمم  ر يييث تكييون 

من خالل تركيز المشكمة عمي مشكالت مم ة تتطمب عمي قي ة مشكمة تثير تفكير  
عمييال الفكيير فيهييا  كييذلك يجييب دن يرتعييد المعمييم فييي معالجتييه لمادتييه الدراسييية عيين إ

 ( 291-292   2007الطرق الت ميدية جودت سعادة  عرد اهلل إرراقيم  
ا لتنمية مهارات التفكير الناقد من خالل تدريس  خصرً مناقم العموم مجااًل  دوتع

ضيييييوعاتها   ييييييث يمكييييين تيييييدريب الطيييييالب عميييييي عممييييييات الم ارنييييية والمال ظييييية مو 
والتمخيييص والتفسييير واالسييتنتاج وجمييع الريانييات وتنظيمهييا وغيرقييا  وقييذ  العمميييات 

  ت دي إلي ت سين التفكير الناقد لديهم
وميين ثييم يجييب تييدريب الطييالب عمييي تمييك العمميييات ر يييث يصييره لييديهم ال ييدرة 

ميم  واسيييتخالص النتيييا م ر نفسيييهم وت ريييل التغييييير والمسيييايرة  عميييي اتخييياذ ال يييرار السييي
ويجب دن يكون لمعمم العميوم دور إيجياري فيي تنميية التفكيير الناقيد عين طرييق إدارة 
ال وار والمناقشة رينه وريين الطيالب وتوزييع اتدوار وطيرح اتسي مة وجيذب الطيالب 
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توضيييييه دفكييييارقم  إلييييي االسييييتماع والتفكييييير قرييييل اإلجاريييية ومسيييياعدة الطييييالب عمييييي
وتشيييجيعهم عمييييي التفاعييييل االجتميييياعي وتنمييييية قيييدرة الطييييالب عمييييي االعتميييياد عمييييي 
دنفسييييهم لم صييييول عمييييي المعمومييييات وتهي يييية المنيييياخ الصيييي ي الهيييياد  الييييذي يتسييييم 

 ( 707-700  7997رالع النية  م مد عرد الر يم عدس  
 -العوامل التت تتا د  لت تنميد التف ير الناقد:

( مجموعيية ميين العوامييل التييي 82 -88  2000وم مييد عمييي    د ييدد  م مييد م مييو 
 قم في تنمية التفكير الناقد دقمها:اتس

عمييي اتسيي مة التييي ترييدد ركمميية  عممييينيجييب دال ت تصيير دسيي مة الم تنظققيم تف يققر التالميققذ:
 ماذا( ودن يوجهوا النظر  ول دس مة دكثر تردد ري  لماذا(  ودس مة ت ث عمي ال ييام رميا قيو 

 درعد من مجرد االسترجاع 

و قد قامت الرا ثة رتوجيه التالمييذ لم ييام رطيرح اسي مة تنافسيية تشيجعهم عميي التفكيير 
 عمي صف ة موقع المعمل االفتراضي 

وتعنييييي عييييدم الخييييروج عيييين إطييييار الموضييييوع الخيييياص :ةإطققققار العالقققققد الصقققق ي دالتقيققققد 
العالققد -رمطيار الت ييد نتيجية لعيدم  غير مسيارقاتالتفكير الناقد  فكثير من دساليب  رالتفكير

ويكيييون الت ييييد رمطيييار العالقيييية  تالميييييذالتيييي يناقشيييها ال التقققت تتقققيطر  لققققت الموضقققو ات
ا ة الو يدة لت ييم الظاقرة موضيوع الدراسية ت ييًميالص ي ة في دراسة دي مشكمة قي الوسيم

 ا سميمً 

و قييد راعييت الرا ثيية ذلييك ميين خييالل ت ديييد مهييام التالميييذ و تييوجيههم دثنييام الدراسيية 
 رالمعمل االفتراضي 

وتعنييي اشييتراك دكثيير ميين ثالثيية تالميييذ فييي مناقشيية المشييكمة الوا ييدة :المناقشققد الجما يققد
ة الجماعيييية الموجهييية ن يييو قيييدف معيييين مييين دفضيييل وتعيييد المناقشييي المعميييم ت يييت إشيييراف 

 الوسا ل التي تنمي التفكير الناقد 

و قامييت الرا ثيية رمنشييام صييف ة مم  يية رييالموقع عمييي الفيييس رييوك تتيييه ميين خاللهييا 
عيرض اسيي مة تسييمه رمناقشية التالميييذ فيمييا ريينهم و كانييت الرا ثيية رمثارية الموجييه و المعمييم 

 لمشاركة التالميذ فيما رينهم 

تظهيير كثييير ميين الر يييوث دنييه فييي ظيييل  ا دة التالميققذ فن يف قققروا ويتققفملوا تف يقققرىم:متقق
تنمييية فييي  يفكيير المعمييم  يييثرا فييي ت سييين التعميييم ظييروف معينيية تكييون المعرفيية فعاليية جييدً 
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 تعيدياًل  تفكيير  دليعيدن الميتعمم سيتطيع يعميل  و يصره عمي وعي ركيفية ما يل المعمم تفكير
  عمييييي تفكييييير  المييييتعمم سيييييطريفعييييل ذلييييك رت ديييييد اتقييييداف و ييييين يسييييتطيع دن يا و قصييييديً 

عمييي اإلخفاقييات التييي و تغمييب عمييي نييوا ي ال صييور يعيييد تنظيمييه ر يييث يسييتطيع دن هيفمن
 .فكر رهايكتشفها في الطري ة التي ي

 العوامل التت تعيا تنميد التف ير الناقد:
العوامييل التييي تعيييق (دقييم 81-82  2000كييذلك  ييدد  م مييد م مييود وم مييد عمييي  

 -تنمية التفكير الناقد فيما يمي:
: وتتضييمن مييا ي كييي ميين د اديييث السييمف دو اتمثميية مختمفييةاالنصييياع لييآلرام ال -

الشييعرية دو ال صييص الخرافييية والمعمومييات المتييواترة  لتنمييية التفكييير الناقييد يجييب 
الر ييث عمييي االعتمياد عمييي دنفسييهم وت  يييق اتسيموب الييذاتي ميين  تالميييذتيدريب ال
 والن د 

و قد تغمرت الرا ثية عميي قيذا العيا ق مين خيالل تيوفير مصيادر عمميية موثوقية 
 يمكن لمتالميذ مراجعتها و الم ارنة فيما رين قذ  المصادر 

التعصيييب:  وي صيييد ريييه المييييل إليييي الت ييييد والتمسيييك رصييي ة آرام قريييل دن تعيييرض  -
فييييي ال كييييم عمييييي عمييييه ريانييييات دو وقييييا ع  ويتمثيييل التعصييييب فييييي التفكييييير الناقيييد 

 ا موضوع ما من وجهة معروفة مسر ً 

ال فييز إلييي النتا م:ويتمثييل فييي الرييدم ر ضييايا قييد تكييون صيي ي ة ثييم االنتهييام منهييا  -
دون تسمسييل سييميم دو نتييا م غييير م سسيية عمييي ررقييان سييميم  ولتجنييب ذلييك يجييب 

راستمرار ن يو مناقشية كيل موضيوع دو مشيكمة ت يدم  تالميذعمي المعمم دن يوجه ال
 إليهم عمي دنها مشكمة مست مة 

و قيييد تغمريييت الرا ثييية عميييي قيييذا العيييا ق مييين خيييالل تصيييميم التجيييارب رشيييكل مييينظم و 
مرتييب ال يمكيين لمتمميييذ تخطييي خطييوات التجرريية و ال يمكنييه التوصييل لمنتيجيية دون إجييرام 

 اسب التوصل الستنتاج منو خطوات التجررة كاممة 
 الجمود: ويعني عدم المرونة دو م اومة التغيير  -

اعتمياد المعمييم عمييي طييرق تييدريس تعتمييد عمييي التم ييين دون مشيياركة ميين المتعممييين  -
 في عممية التعمم 
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و قييد راعييت الرا ثيية ذلييك ميين خييالل تمكييين التالميييذ ميين وضييع اسيي مة  تنافسييية رييين 
عييية اتسيي مة و م تواقييا دون الخييروج التالمييذ رعضييهم الييرعض مييع إشييراف الرا ثيية عمييي نو 

 عن المادة العممية المطرو ة 

وجهيييات النظييير المتطرفيييية  و االن يييياد لممعييياني العاطفييييية  و المييي ثرات االنفعالييييية  و 
 ي دث ذلك نتيجة ارتراط موضوع التفكير رعالقة ذات صمة انفعالية دو عاطفية رالفرد 

وضييرورية  مهمييةلتفكييير الناقييد راتييت ومميا سييرق تسييتخمص الرا ثيية دن تنمييية مهييارات ا
نهيييا تسييياعد عميييي المشييياركة الفعالييية فيييي المجتميييع  إفيييي عالمنيييا قيييذا سيييريع التغيييير   ييييث 

قم   وتكسييب المتعممييين التجييارب المختمفيية التييي تعييدقم لمتكيييف مييع م تضيييات ال ييياة: وتهييي
 لمنجاح في المست رل  وال درة عمي اتخاذ ال رار 

 اليتراضت:التف ير الناقد والتعليم ا
عنييدما تييتم عممييية الييتعمم ميين خييالل الييتعمم االفتراضييي  فييذلك يت  ييق ميين خييالل تفكييير 
راق و مت ييييدم  إذ ال يمكيييين لممييييتعمم ممارسيييية اتنشييييطة التييييي تتطمرهييييا عمميييييات الر ييييث و 

ا يمكيين عيين طري هييا ررييط المعمومييات ييياسييترجاع المعمومييات  دون ال يييام رعمميييات ع مييية عم
 رعضها الرعض ر

ن مكييان الييتعمم االفتراضييي قييد   ييق التواصييل رييين المتعممييين رعضييهم الييرعض فيي و إذا
صل رين المتعممين يت  ق ر عمه درجة من الكفيامة و اإلت يان إذا اسيتطاع الميتعمم اقذا التو 

ت  يق تفاعل مترادل رينه و رين المادة العممية  يث ي وم المتعمم رتجهيز و إعيداد اتسي مة 
 ث عنهيا وي يوم رعميل المال ظيات لمرسيا ل التيي يتم اقيا مين دقرانيه و االستفسارات التي ير

و ذلييك رعييد التفكييير الييدقيق فييي ف واقييا و رعييد الت ميييل و ن ييد مضييمونها لم كييم عمييه مييدى 
 ص ة و سالمة ف واقا  

ىم يقققت تعلقققيم التف يقققر و ةقققذا يتقققتطي  او يم قققن الققققول  ن التعلقققيم االيتراضقققت يتققق
 التاليد:المتعلم ت قيا العمليات 

 الفهم الشامل و المتكامل لجميع دقا ق و جوانب اى موضوع  *
 توليد اتفكار عن طريق العصف الذقني الذي يت  ق نتيجة ترادل اتفكار  *
 ستراتيجية رعينها في التعميم  اتنمية الوعي المعرفي و تكوين *
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المعمومييات إذ ميين خيير يسيياعد التعميييم االفتراضييي فييي الوصييول إلييه آو عمييه صييعيد *
اليييييتعمم  دنترنيييييت دصيييييره مييييين السيييييهل ت  ييييييق مريييييدد  ت اسيييييم المعرفييييية   ييييييث يعيييييخيييييالل اإل
 االفتراضي:

   الم دودة المعمومات ذويو  الوفيرة المعمومات ذوييررط رين  اجسرً  -
 وسيمة دساسية لن ل المعمومات إله المستفيدين منها  -
 اإلرداع و التجديد عند المتعممين  ت نية تعكس النشاط الفكري الذي يفجر طاقات -

و فييي ضيييوم إمكانيييية الوصيييول إليييه المعموميييات مييين خيييالل التعمييييم االفتراضيييي يمكييين 
  2007تطيييوير تفكيييير المتعمميييين رميييا ي  يييق اتقيييداف التررويييية التاليييية:  مجيييدي عزييييز  

799-202) 
عميل عميه فهم دسراب اختالل التيوازن فيي انسيياب المعموميات ريين مختميف اليدول و ال   *

 تدارك قذا االختالل و مواجهته من خالل الخطط الطمو ة العاقمة 
ت ميييل اتنشييطة المعموماتييية وفييق م ارريية تسييعه إلييه تجيياوز االختالفييات الجذرييية رييين   *

 الدول في السيطرة عمه ا لة التكنولوجية و الوصول غير المتكافئ إله المعمومات 

فييي ضييوم رعييض الم شييرات مثييل اإلنفيياق عمييه الر ييث معرفية درعيياد   الفجييوة المعرفييية(   *
الم شيييرات يمكييين  العمميييي  اإلنتييياج العمميييي  ريييرامات االختيييراع  إذ عميييه دسييياس قيييذ 

ت ديييييد المشييييكالت االجتماعييييية و التعميمييييية و االقتصييييادية و التييييي كانييييت ميييين 
 اتسراب المراشرة ل دوث تمك الفجوة 

 إجزاءاث البحث:
 انبقد يا لالل اإلجضاءات انحبنية :وقد جًث اتجببة عا أسئهة  

 :اختيار الم توى العلمى 
لغييات  الثالييث اإلعييداديرعييد االطييالع عمييه كتيياب العمييوم الم ييرر عمييه تالميييذ الصييف 

  الم ررفييه الفصيل الدراسييه اتول لمعييام  التفيياعالت الكيميا يية    توليييتيم إختيييار الو يدة ا
  2078-2072الدراسه 
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 :الثالث اإل داديالمناتةد لتالميذ الصف  اتتخدام المعملت ديد ميارات  -1
رمييا يتناسييب مييع خصييا ص تالميييذ اسييتخدام المعمييل  يييث تييم إختيييار رعييض مهييارات 

وطريعة المادة وتم عرضها عميه مجموعية مين السيادة الم كميين لت دييد عدادية المر مة اال
د دجمييع الم كمييون عمييه  وقيي الثالييث االعييداديمييدى مناسييرة تمييك المهييارات لتالميييذ الصييف 
 مناسرة تمك المهارات لمستوى التالميذ   

 :الثالث اإل داديلتالميذ الصف  التف ير  الناقد ت ديد ميارات -2
رمييا يتناسييب مييع خصييا ص تالميييذ المر ميية التفكييير الناقييد تييم إختيييار رعييض مهييارات 

لت ديييد مييدى وطريعيية المييادة وتييم عرضييها عمييه مجموعيية ميين السييادة الم كمييين عدادييية اال
 وقيد دجميع الم كميون عميه مناسيرة  الثالث االعداديمناسرة تمك المهارات لتالميذ الصف 

  ت ويم ال جم(  -التفسير -و قي   االستنتاج تمك المهارات لمستوى التالميذ  
ا داد المعمل االيتراضت يت ضقو  قائمقد المفقاىيم و الميقارات التقت تقم ت ديقدىا و  -3

 ةنا   لت ما يلت:
ففيي ضيوم المفياقيم اتساسييية و المهيارات التيي سييتم قياسييها ت ديقد األىقداف التعليميققد: *

رواسطة معايير ت ييم االنتاج العممي   تمت صياغة اتقداف التعميميية و روعيي دن تكيون 
اتقداف  التعميمية في صورة قارمة لم ياس سيام عين طرييق االختريار الت صييمي دو رطاقية 

 .ار التفكير الناقدالمال ظة او اختر

تم اختيار عينة الر ث من تالمييذ الصيف الثاليث اإلعيدادي ت ديد خصائص المتعلمين: *
رم دي المدارس التجريرية لغات رم افظية ال ياقرة و قيد تيم الت كيد مين دنهيم ليم يتيدرروا عميي 

و لكيينهم جميعييا لييديهم المعرفيية و االلمييام راسييتخدام ال اسييب  المعمييل االفتراضييي ميين قرييل
 االلي و التعامل معه 

  المهيارات  فمين خيالل الم تيوي  االقيداف التعميميية المفاقيم ت ديد الم توي التعليمت:*
اتساسية   تيم اختييار و تنظييم الم تيوي مين خيالل المراجيع و المصيادر المتخصصية فيي 
مجييييال المنيييياقم و تكنولوجيييييا التعميييييم و المراجييييع المتعم يييية رشييييرح رييييرامم تصييييميم المعامييييل 

 االفتراضية 

تيم اسييتخدام عيدة طييرق تناسيب التالميييذ و تناسيب الفييروق الفرديية رييينهم  طقرا التققدريس:*
 ررنامم التدريس الخصوصي تزامنا مع االل ام االلكتروني  مثل
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تيم اسيتخدام الوسيا ل و مصيادر اليتعمم المناسيرة لتيدريس  الوتائل التعليميد المتقتخدمد:*
م تييوي الو ييدة مثييل روارييط لمشيياقدة التجييارب عيين طريييق الرييث المراشيير   رعييض المييواد 

 نة الكيميا ية و اتدوات المعممية لم يام رالتجار االم

تييم تصييميم رطاقيية مال ظيية لمهييارات اسييتخدام المعمييل و اخترييار التفكييير وتققائل التقققويم:*
 الناقد 

 رض قائمد ميارات اتتخدام المعمل و ميارات التف ير الناقد و المعمل االيتراضقت  -4
  لت مجمو د من الم  مين و تعديل ما يلزم يت ضو  نتائ  الت  يم.

 ا داد ةطاقد مال ظد لميارات اتتخدلم المعمل و  تاب صدا و ثةات الةطاقد. -5
 ا داد اختةار التف ير الناقد تةعا للخطوات التاليد: -6

لتالمييذ  الناقيدقيدف إليه قيياس نميو رعيض مهيارات التفكيير ا: االختةقاراليدف مقن -ف
مهييارات التفكييير العمييوم  فييي مييادة المعمييل االفتراضييي ومييدى فاعمييية  الثالييث االعييداديالصييف 
  عينة الدراسة  لثالث االعداديلتالميذ الصف ا الناقد

 صياغد مفردات المقياس : -ب
 االسيتنتاج و التفسيير و ت يويم ال جيم راتمفيردة  تتعميق رمهيا 72يتكون الم ياس مين 

 فييي صييورته اتولييية ميين نييوع اسيي مة االختيييار خترييارموضييع الدراسيية   و قييد تييم صييياغة اال
د  يييديل واريييمتعيييددن يث تيييم صيييياغته فيييي صيييورة سييي ال يمييييه اررعييية ريييدا ل مييين رينهيييا مييين 

 ص يه  و قد تم ترتيب اإلجارات الص ي ة عشوا يا مع راقي اإلجارات 
 : الختةارصدا ا -ج

فيييه صيييورته النها يييية عميييه مجموعييية مييين خريييرام المنييياقم  ختريييارتيييم عيييرض اال
مون كيل عريارة ومال متهيا وطرق التدريس وذلك رهدف الت كد مين ميدى وضيوح مضي

وارتريييياط كييييل مفييييردة  الثالييييث االعييييداديلمهييييدف  ومال متهييييا ديضييييًا لتالميييييذ الصييييف 
 وقييد قامييت الرا ثيية رييمجرام التعييديالت الالزميية رنييام عمييه  ختريياررالمهييارة موضييع اال
 درام الم كمين  

 لالختةارالتجرةد اإلتتطال يد  -د
ته اتوليية عميه عينية اسيتطالعية فه صيور  ناقدالتفكير ال اخترارطر ت الرا ثة 

 زوييييلرمدرسييية د ميييد الثاليييث االعيييدادي تممييييذ مييين تالمييييذ الصيييف  22تكونيييت مييين 
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مييايو رم افظيية ال يياقرة وذلييك فييه الفصييل الدراسييه اتول لعييام  72التجريرييية مدينيية 
  ختراررغرض  ساب ثرات اال 2078 -2072
 : ختةارثةات اال -و

رعييد  ختريارعين طرييق تطرييق اال خترييارقاميت الرا ثية ر سياب معاميل ثريات اال
يومييا ميين ديييام التطريييق اتول عمييي نفييس العينيية  ل سيياب معامييل ثرييات  72مييرور 

و رتطريق معادلة معامل دلفا كرونراخ  راستخدام  زمة الررامم اال صا ية  ختراراال
SPSS   و يعد معامل ثرات م رول  0079رمغ معامل الثرات ) 
 ت ديد زمن اإلجاةد : -ز

رواسيطة  سياب اليزمن اليذى اسيتغرقه دول  ختريارتم ت ديد زمن اإلجارة عن اال
تمميذ انتهه من االجارة عنه  ودخر تمميذ انتهه مين اإلجارية عنيه ثيم دخيذ المتوسيط 

دقيا ق   وريذلك يكيون زمين 70رين الزمنين   مع إضافة زمن إل ام التعميميات  وقيو 
  دقي ة  20  ختراراال
 اتد قةليا  لت  يند الة ث:تطةيا فدوات الدر  -7

تييم تطريييق ددوات الر ييث عمييي عييين الر ييث قرييل الرييدم فييي تطريييق المعمييل االفتراضييي 
رفترة دسروع و تم اخرار التالميذ ر ال يجيروا ع االس مة التي ال يعرفونها تماميا و ري ال تكيون 

 االجارة رالتخمين عن قذ  اتس مة 
 الة ث:تطةيا المعمل االيتراضت  لت  يند  -8

رعد تصميم و إنتاج المعميل االفتراضيي لو يدة التفياعالت الكيميا يية  و رعيد التجرييب 
تييييم تطريييييق   االسييييتطالعي لممعمييييل  و كييييذلك الت  ييييق ميييين صييييدق و ثرييييات ددوات ال ييييياس

 المعمل عمي عينة الدراسة 
 تطةيا فدوات الة ث ةعديا: -9
 رطاقة مال ظة لمهارات استخدام المعمل *

 التفكير الناقد في مادة العموم   اعداد الرا ثة( اخترار *
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 نتبئج البحث:
ميادة العميوم لتنمييية  افتراضيي فييميا فاعمييية معميل  و اليذي يينص عمييفوال: التقاال األول 

 اإلعدادي ؟مهارات استخدام المعمل لتالميذ الصف الثالث 
يوجيد فيرق لالجارة عن قذا الس ال تيم اختريار صي ة الفيرض اتول اليذي يينص عميي 

( رين متوسطي درجات تالميذ المجموعية التجريريية 0002ذو داللة إ صا ية عند مستوى  
لرطاقيييية مال ظيييية مهييييارات اسييييتخدام المعمييييل  الرعييييديالتطريييييق  فيييييوالمجموعيييية الضييييارطة 

 اإلعييداديمييادة العمييوم لتالميييذ الصييف الثالييث  فيييا ييية يالمتضييمنة رو ييدة التفيياعالت الكيم
 جريرية لصاله المجموعة الت

 قاميييييت الرا ثيييية رتطريييييق اخترييييار  ت(لعينتيييييين ولو لمت  ييييق ميييين صيييي ة الفييييرض ات
ا لمتعيرف عميه الفيروق ريين متوسيطي   ديًضي Independent – Samples t.test مسيت متين

درجييات المجمييوعتين الضييارطة والتجريرييية فييي مهييارات اسييتخدام المعمييل المتضييمنة رو ييدة 
  اإلعداديعموم لمصف الثالث مادة ال فيا ية يالتفاعالت الكيم

و جييم  الرعييديدالليية الفييرق رييين متوسييطي درجييات التطريييق و يوضييه الجييدول التييالي 
  الت ثير لمهارات استخدام المعمل  لممجموعتين الضارطة والتجريرية

 ( 1جدول )  

 داللد الفرا ةين متوتطت درجات التطةيا الةعدي و جم التفثير لميارات 
 اتتخدام المعمل للمجمو تين الضاةطد والتجريةيد  

 نتائ  الجدول التاةا االتت (2)ويوضح الش ل 

ميييين نتييييا م الم ارنيييية رييييين درجييييات التطريييييق الرعييييدى لممجمييييوعتين التجريرييييية  يتضييييه
 02 0≥والضييارطة دن مسييتوى الدالليية لنتييا م الم ارنيية رييين المجمييوعتين داليية عنييد مسييتوى 

 المتوتط العدد المجمو د
االن راف 
 المعياري

درجات 
 قيمد ت ال ريد

الداللد 
 ≥ ند

(0.05) 

(2) مقدار 
 جم 
 التفثير

 كرير 98 0 دال 209 21 82 707 20 00 90 22 الضاةطد

 902 72 21 229 22 التجريةيد
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وقيييذا ييييدل عميييه دن    االفتراضيييي المعميييل اسيييتخدمت التيييي التجريريييية المجموعييية لصييياله
مسييتوى التالميييذ فييه مهييارات اسييتخدام المعمييل الييذين اسييتخدموا المعمييل االفتراضييي كانييت 

 .دعمه من زمال هم الذين استخدموا الطري ة الت ميدية
قييوة تيي ثير المعالجيية المعمل االفتراضييي( فييه إكسيياب التالميييذ  (اتتييي2يرييين جييدول و 

 عمي الن و التالي: الجانب المعرفي لمهارات استخدام المعمل
 ( 2جدول )

 )المعمل االيتراضت( يى   تاب التالميذ الجانب المعريت لميارات اتتخدام المعمل قوة تفثير المعالجد

( رالنسييرة لمهييارات اسييتخدام معمييل 97 0دن  جييم اتثيير رمييغ   (2يتضييه ميين جييدول 
مميييا ييييدل عميييه دن المعميييل االفتراضيييه كيييان ليييه فاعميييية فيييي  ةالعميييوم   وقيييذ  نسيييرة مرتفعييي

 كساب التالميذ مهارات استخدام معمل العموم لدى تالميذ المجموعة التجريرية إ

لممعمييل االفتراضييي فاعمييية  للت قققا مققن صقق د الفققرض الثققانت و الققذي يققنص  لققت:
مهيارات اسيتخدام المعميل  اإلعيداديإكساب تالميذ الصف الثاليث  في(  702عند مستوى  

  كيالمتضمنة رو دة التفاعالت الكيميا ية  وذلك وفً ا لنسرة الكسب المعدل لرم
إكسيييياب  ( فاعميييية المجموعيييية التجريريييية المعمل االفتراضيييي( فيييه2 و يوضيييه جيييدول

 عمي الن و التالي التالميذ مهارات استخدام المعمل راستخدام نسرة معدل الكسب لرالك
 
 
 
 
 
 

  قيمد ت
د درج

 ال ريد
 η2مرة   يتا  

 
 

 مقدار
  جم التفثير

 كرير   97 0 27  777 24
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 (3جدول )

 يا ليد المجمو د التجريةيد)المعمل االيتراضت( يى   تاب التالميذ ميارات 

 اتتخدام المعمل ةاتتخدام نتةد معدل ال تب لةالك 

( رالنسييرة  89 7( دن قيميية معييدل نسييرة الكسييب لييرالك تسيياوى  2يتضيه ميين جييدول  
تفييوق ال ييد الفاصييل الييذى  ييدد  رييالك وقييو  ةلمهييارات اسييتخدام معمييل العمييوم   وقييه نسيير

كسيييياب تالميييييذ إ(   ممييييا يييييدل عمييييه دن المعمييييل االفتراضييييه كييييان لييييه فاعمييييية فييييي 2 7 
  المجموعة التجريرية مهارات استخدام معمل العموم

 :تم قةولو وتفتيًتا  لى ما تقدم يإن
( 0002دنه يوجيد فيرق ذو داللية إ صيا ية عنيد مسيتوى   و الذي ينص عميول الفرض األ 

التطريييييق  فيييييريييين متوسييييطي درجييييات تالميييييذ المجموعيييية التجريريييية والمجموعيييية الضييييارطة 
ا ييية يلرطاقيية مال ظيية مهييارات اسييتخدام المعمييل المتضييمنة رو ييدة التفيياعالت الكيم الرعييدي

 ة التجريرية لصاله المجموع اإلعداديمادة العموم لتالميذ الصف الثالث  في

(  فييه 702لممعمييل االفتراضييي فاعمييية عنييد مسييتوى   :و الققذي يققنص  لققت الفققرض الثققانت
إكسيييياب تالميييييذ الصييييف الثالييييث االعييييدادى مهييييارات اسييييتخدام المعمييييل المتضييييمنة رو ييييدة 

 .التفاعالت الكيميا ية  وذلك وفً ا لنسرة الكسب المعدل لرالك

 ميادة العميوم لتنميية افتراضيي فييما فاعمية معمل ثانيا: التاال الثانت و الذي ينص  لت 
 ؟ اإلعداديلتالميذ الصف الثالث رمادة العموم  مهارات التفكير الناقد رعض

 و الذي ينص  لت:ثالث لت قا من ص د الفرض الالإلجاةد  ن التاال الثانت تم 
ي درجيييات تالمييييذ ( ريييين متوسيييط  0002يوجيييد فيييرق ذو داللييية إ صيييا ية عنيييد مسيييتوى  

الخترييار مهييارات التفكييير  الرعييديالمجموعيية التجريرييية والمجموعيية الضييارطة فييه التطريييق 

  الميارة
متوتط 
الدرجات 
 القةليد

متوتط 
الدرجات 
 الةعديد

النيايد 
العظمى 
 لالختةار

 
 

 نتةد ال تب
 الداللد  المعدل)ةالك(

 دال   89 7 220 21 229 21 71  االستنتاج
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افتراضي في مادة العموم لتنمية مهارات استخدام المعمل ومهارات التفكير الناقد لتالميذ تصميم معمل 
 الصف الثالث اإلعدادي وقياس مدى فاعميته

 2019العدد يونيو      المجلد الخامس والعشرون 

االختريييار ككيييل( الميييرترط رميييادة  العميييوم  –ت يييويم ال جيييم  –التفسيييير  –الناقيييد  االسيييتنتاج 
 لصاله المجموعة التجريرية 

ا لعينتيين   ديًضيقاميت الرا ثية رتطرييق اختريار  ت( ثاليثلمت  ق مين صي ة الفيرض ال
لمتعرف عمه الفيروق ريين متوسيطي درجيات المجميوعتين الضيارطة والتجريريية فيي مهيارات 

االختريييار ككيييل( الميييرترط رميييادة   –ت يييويم ال جيييم  –التفسيييير  –التفكيييير الناقيييد  االسيييتنتاج 
 العموم لصاله المجموعة التجريرية  

و جيم  الرعيديالتطرييق داللية الفيرق ريين متوسيطي درجيات  اتتي( 8يوضه جدول و 
 اإلعيييييداديالتييييي ثير راختريييييار مهيييييارات التفكيييييير الناقيييييد فيييييه ميييييادة العميييييوم لمصيييييف الثاليييييث 

  لممجموعتين الضارطة والتجريرية
 (  4جدول )  

داللد الفرا ةين متوتطت درجات التطةيا الةعدي و جم التفثير ةاختةار ميارات التف ير الناقد يى مادة 
 دادي للمجمو تين الضاةطد والتجريةيدالعلوم للصف الثالث اإل 

 
 المتوتط العدد المجمو د الميارة

االن راف 
 المعياري

درجات 
 قيمد ت ال ريد

الداللد 
 ≥ ند

(0.05) 
(2)  

 مقدار
 جم 
 التفثير

 االستنتاج

 497 7 21 7 22 الضارطة

 كرير  49 0 دال 272 79 82

 771 7 97 77 22 التجريرية

 التفسير

 024 2 27 7 22 الضارطة

  49 0 دال 702 79 82

 كرير

 222 7 14 77 22 التجريرية
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افتراضي في مادة العموم لتنمية مهارات استخدام المعمل ومهارات التفكير الناقد لتالميذ تصميم معمل 
 الصف الثالث اإلعدادي وقياس مدى فاعميته

 2019العدد يونيو      المجلد الخامس والعشرون 

نجد من نتا م الم ارنة رين درجات التطريق الرعيدى لممجميوعتين التجريريية والضيارطة 
 لصييياله 02 0≥دن مسيييتوى الداللييية لنتيييا م الم ارنييية ريييين المجميييوعتين دالييية عنيييد مسيييتوى 

التجريريييية التيييي اسيييتخدمت المعميييل االفتراضيييي   وقيييذا ييييدل عميييه دن مسيييتوى  المجموعييية
التالميييذ فييه اخترييار مهييارات التفكييير الناقييد فييه العمومالييذين اسييتخدموا المعمييل االفتراضييي 
كانت دعمه من زمال هم الذين استخدموا الطري ة الت ميديية فيه كيل مين مهيارات  االسيتنتاج 

   واالخترار ككل ةمه  دوت ويم ال جم( ع –والتفسير  –
ولالختريار ككيل وقيد وجيد  ة( تم  ساب  جم اتثر لكل مهارة عمه  د8ومن جدول  

( 49 0نييه  جييم دثيير كرييير  ويسيياوي   د( لمهييارة االسييتنتاج ممييا يعنييي 49 0دنييه يسيياوي   
( لمهييارة ت ييويم ال جييم 98 0ا ويسيياوي   نييه  جييم دثيير كريرديًضييدلمهييارة التفسييير ممييا يعنييي 

نيه  جيم دككيل مميا يعنيي  ( لالختريار94 0ا ويسياوي   نه  جم دثر كريرديًضيدعني مما ي
 دثر كرير وذلك في ضوم مستويات  جم اتثر التي سرق ذكر  

قيوة تي ثير المعالجية المعمل االفتراضيي(فه تنميية  ( التيالي 2يوضه الجيدول و 
  مهارات التفكير الناقد فه العموم

 
 

ت ويم 
 ال جم

 721 7 29 7 22 الضارطة

  98 0 دال 924 21 82

 كرير

 920 0 92 74 22 التجريرية

االخترار 
 ككل

 807 2 92 27 22 الضارطة

  97 0 دال 792 24 82

 كرير

 التجريرية

22 28 22 2 770 
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افتراضي في مادة العموم لتنمية مهارات استخدام المعمل ومهارات التفكير الناقد لتالميذ تصميم معمل 
 الصف الثالث اإلعدادي وقياس مدى فاعميته

 2019العدد يونيو      المجلد الخامس والعشرون 

 (5جدول )
 يى تنميد ميارات التف ير الناقد يى العلوم قوة تفثير المعالجد)المعمل االيتراضت(  

( رالنسييرة لمهييارة االسييتنتاج   ورمييغ 92 0( دن  جييم اتثيير رمييغ  2يتضييه ميين جييدول  
( 94 0( رالنسيرة لمهيارة ت يويم ال جيم ورميغ  97 0( رالنسرة لمهارة التفسيير ورميغ  92 0 

ممييا يييدل عمييه دن المعمييل االفتراضييه كييان لييه  ةرالنسييرة لالخترييار ككييل وقييذ  نسييب مرتفعيي
رات التفكيير الناقيد فيه العميوم وفً يا الختريار مهيارات التفكيير الناقيد فيه فاعمية في تنمية مها

 العموم لدى تالميذ المجموعة التجريرية 

لممعمييييييل االفتراضييييييي فاعمييييييية عنييييييد  :للت قا من ص د الفرض الراة  و الذي ينص  لت
( فييه تنميييية مهييارات التفكييير الناقيييد لييدى تالميييذ الصيييف الثالييث اإلعيييدادى 0002مسييتوى  

  راخترار مهارات التفكير الناقد في مادة العموم وذلك وفً ا لنسرة الكسب المعدل لرالك
فاعمييية مهييارات التفكييير الناقييد راخترييار مهييارات التفكييير  (  اتتييي1و يوضييه الجييدول 

  الناقد العموم راستخدام نسرة معدل الكسب لرالك
 
 

 قيمد ت الميارة
درجد 
 ال ريد

 η2مرة   يتا 
 
 

 مقدار
  جم التفثير

 كرير  92 0 27 000 77 االستنتاج

 كرير  92 0 27 071 27 التفسير

 كرير  97 0 27 222 21 ت ويم ال جم

 كرير  94 0 27 928 28 ككل
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افتراضي في مادة العموم لتنمية مهارات استخدام المعمل ومهارات التفكير الناقد لتالميذ تصميم معمل 
 الصف الثالث اإلعدادي وقياس مدى فاعميته

 2019العدد يونيو      المجلد الخامس والعشرون 

 (6جدول )
 يا ليد ميارات التف ير الناقد ةاختةار ميارات التف ير الناقد العلوم ةاتتخدام نتةد معدل ال تب لةالك 

( رالنسييرة  88 7( دن قيميية معييدل نسييرة الكسييب لييرالك تسيياوى  2يتضيه ميين جييدول  
( رالنسيييرة لمهيييارة 21 7( رالنسيييرة لمهيييارة التفسيييير ورميييغ  82 7لمهيييارة االسيييتنتاج   ورميييغ  

( رالنسرة لالخترار ككل وقه نسب تفيوق دو ال يد الفاصيل اليذى 84 7ال جم ورمغ  ت ويم 
(   مميا ييدل عميه دن المعميل االفتراضيه كيان ليه فاعميية فيي تنميية 2 7 دد  رالك وقيو  

مهييارات التفكييير الناقييد العييام وفً ييا الخترييار مهييارات التفكييير الناقييد فييه العمييوم لييدى تالميييذ 
 المجموعة التجريرية 

 تم قةول: فتيًتا  لى ما تقدم يإنووت
والييييذي ييييينص عمييييي دنييييه يوجييييد فييييرق ذو دالليييية إ صييييا ية عنييييد مسييييتوى ثالييييث الفييييرض ال -

( رييين متوسييطي درجييات تالميييذ المجموعيية التجريرييية والمجموعيية الضييارطة فييه 0002 
 التطريق الرعدى الخترار مهارات التفكير الناقد في العموم لصاله المجموعة التجريرية 

 الميارة
متوتط الدرجات 

 القةليد
متوتط الدرجات 

 الةعديد
النيايد العظمى 

 لالختةار
 نتةد ال تب
 الداللد  المعدل)ةالك(

 دال  88 7 20 97 77 09 1 االتتنتاج

 دال  82 7 20 14 77 41 2 التفتير

تقويم 
 ال ج 

 دال  21 7 20 92 74 22 1

االختةار 
   ل

 دال  84 7 10 22 28 22 74
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افتراضي في مادة العموم لتنمية مهارات استخدام المعمل ومهارات التفكير الناقد لتالميذ تصميم معمل 
 الصف الثالث اإلعدادي وقياس مدى فاعميته

 2019العدد يونيو      المجلد الخامس والعشرون 

( 0002لممعمل االفتراضي فاعمية عند مسيتوى  الفرض الرارع و الذي ينص عمي دنه:  -
فه تنمية مهارات التفكيير الناقيد ليدى تالمييذ الصيف الثاليث اإلعيدادى راختريار مهيارات 

  التفكير الناقد في مادة العموم وذلك وفً ا لنسرة الكسب المعدل لرالك
 وخلص الة ث ال الت من ىذه النتيجد  لى:

فاعمييية المعمييل االفتراضيييي فييي تنمييية مهيييارات اسييتخدام المعمييل لتالمييييذ الصييف الثاليييث *
 اإلعدادي 

فاعمييية المعمييل االفتراضييي فييي تنمييية مهييارات التفكييير الناقييد فييي العمييوم لتالميييذ الصييف *
 الثالث اإلعدادي 

 تىصيبث البحث:
مجموعييية مييين ومييين خيييالل النتيييا م التيييي توصيييل إليهيييا الر يييث ال يييالي يمكييين ت دييييد 

تراعها عند توظيف المعامل االفتراضية في تدريس مادة العميوم فيي ا مكنالتوصيات التي ي
 المرا ل التعميمية المختمفة 

ضيييييرورة ترنيييييي د يييييد نمييييياذج التصيييييميم التعميميييييي الخييييياص رتصيييييميم ريييييرامم المعاميييييل   *
نتاجهييا  مييع اختيييار النمييوذج المناسييب لطريعيية كييل ميين اتقييداف ال مرجييو االفتراضييية واة

ت  ي هيييا  و م تيييوي الريييرامم التعميميييية  و خصيييا ص المتعمميييين فيييي ضيييوم اإلمكانيييات 
 المتا ة 

إنشييام معامييل افتراضييية و إل اقهييا رالمييدارس فييي كافيية المسييتويات التعميمييية  و السيييما  *
 مدارس التعميم اتساسي 

ة لممعممييين و نترنييت رمييا يتيييه االسييتفادإنشييام موقييع لممعامييل االفتراضييية عمييي شييركة اإل  *
 المتعممين من قذ  الت نية 

 شييعرة نترنييت لطييالبعرر اإلهيياضييرورة تييدريس كيفييية تصييميم معامييل افتراضييية و إنتاج *
 تكنولوجيا التعميم ركميات التررية 

يمكييين اإلفيييادة مييين المعاميييل االفتراضيييية فيييي  يييل المشيييكالت  ال ا مييية داخيييل المعاميييل  *
 فيييي ت  ييييق نيييواتم إمكاناتهيييا المتا ييية  دمييياًل  الت ميديييية رالم سسيييات التعميميييية فيييي ظيييل

 تعميمية دفضل  و رفع كفامة ددام التالميذ المعممي  
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افتراضي في مادة العموم لتنمية مهارات استخدام المعمل ومهارات التفكير الناقد لتالميذ تصميم معمل 
 الصف الثالث اإلعدادي وقياس مدى فاعميته

 2019العدد يونيو      المجلد الخامس والعشرون 

 مقتر ات ةة وث متتقةليد:
إجيرام دراسيات  ييول فاعميية المعمييل االفتراضيي عمييي رعيض الف ييات الخاصية كييالمتفوقين *

 ا دو المت خرين دراسيً 

االفتراضيييية عميييي الت صييييل و االتجيييا  و إجيييرام دراسييية لرييييان فاعميييية اسيييتخدام المعاميييل *
 الميول في م ررات دخري و في مناطق مختمفة رمصر 

 الثانوي( في مادة العموم  –ي صفوف التعميم اتخري   االرتدا ي مإجرام دراسة مماثمة ع*

إجيرام ر ييوث ميين قرييل المتخصصييين فييي مجييال تطييوير و تيي ليف الكتييب الدراسييية ر قمييية *
ممييين رمواقييع و ررمجيييات قا ميية عمييي توظيييف المعامييل االفتراضييية تزويييد الطمريية و المع
 في تعميم العموم 

 املـــزاجــع و املصبدر
 : المراج  العرةيدفوالً 

التعليم العالى  ن ةعد ةاتتخدام شة د المعلومات الم يسن   وخديجة قاشم :د مد إرراقيم 
  2002جامعة دم ال رى    -  كمية التررية  الدوليد

دراتد تجريةيد لفا ليد ةرنام  يت تنميد التف ير الناقد (: 2000إيزيس كامل رضوان 
  دراسات في المناقم و طرق لدي طالب  ليد الترةيد جامعد  ين شمس

   28-2ص ص 2000  دكتورر 11التدريس  العدد

   الرياض  دار الشروق تدريس ميارات التف ير(: 2007جودت د مد سعادة 

–التعليم االل ترونت )المفيوم  –رايد جديدة يت التعليم (: 2002ن  سن  سين زيتو 
 الرياض  الدار الصولتية لمنشر  التقييم(، -التطةيا -القضايا

تعليم العلوم يت ضو  ثقايد الجودة: (: 2077 مدي ف اد عطيفة  عايدة سرور 
 دار النشر لمجامعات  ال اقرة  7  طاألىداف و االتتراتيجيات

نموذج مقترح لمعمل ايتراضت  ةر اإلنترنت يت ضو  (: 2070رراب  سن  امد 
   معايير الجودة الشاملد لتالميذ الصف التادس االةتدائت، رتالد ماجتتير

 كمية التررية  جامعة عين شمس 
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افتراضي في مادة العموم لتنمية مهارات استخدام المعمل ومهارات التفكير الناقد لتالميذ تصميم معمل 
 الصف الثالث اإلعدادي وقياس مدى فاعميته

 2019العدد يونيو      المجلد الخامس والعشرون 

   ال اقرة : دار  تعليم العلوم والترةيد الت نولوجيدنجمة : م مود الميهه  وعنايات السيد  رجب 
 ( 2002اتقصه لمطراعة   

اإلثرا  و التف ير الناقد، دراتد تجريةيد  لت التالميذ (: 2002رفعت م مود رهجات 
   ال اقرة  عالم الكتب  2 ط المتفوقين ةالتعليم االةتدائت

  دار الكتاب الجامعي  العين   7  ط معلم العلوم الفعال(: 2002زيد السيد الهويدي 
  دة اإلمارات العررية المت

يتر يت تنميد المفاىيم  -ال ظ - ليد نموذج تنةف(: فا2004سمية عارد الم تسب  
  المجمة الفيزيائيد و الميارات األدائيد لدي طلةد جامعد اإلترا  الخاصد

  2عدد  8اتردنية في العموم الترروية  مجمد 

لعلوم لتنميد اتتخدام األلعاب التعليميد يى تدريس ا: شيمام عرد العميم م مد قاريل 
  رسالة  ةعض  مليات العلم والميول العلميد لدى تالميذ المر لد االةتدائيد

 .9002جامعة  موان    -  كمية التررية " غير منشورة"ماجستير 

العين    -الطرعة الرارعة –مقدمد يت تدريس العلوم(: 7999صرري صاله الدمرداش 
 مكترة الفالح   اإلمارات العررية المت دة 

تف ير ةال  دود " راى ترةويد معاصرة يت تعليم (: 2001صالح الدين م مود عرفة 
   عالم الكتب  ال اقرة التف ير و تعلمو

تصميم نموذج مقترح لمعمل ال ترونت (: 2070عادل السيد سرايا  صاله د مد شاكر 
مدم  يت الفيزيا  لتنميد ةعض الميارات العمليد يت ضو  معيار االقتصاد يت 

  العدد ت لفد و الفاقد يت الخةرات، مجلد ة وث الترةيد النو يد، المنصورةال
  2070السارع  مايو 

  اإلصدار الثاني: عمان_ دار فتاليب تدريس العلوم(: 7991عايش م مود زيتون 
 الشروق 

دور التعليم العالجت يت تنميد ميارة اتتخدام المجير لدي (: 2002عفيف زيدان 
مجمة الجامعة اإلسالمية المجمد  -  جامعة ال دس   فمسطين طلةد قتم األ يا 

   2002  يناير 242 -227 العدد اتول: ص ص 72
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فثر اتتخدام المختةرات االيتراضيد يت   تاب (: 2009عمي رن م مد ظافر الكمثمي 
ميارات التجارب المعمليد يت مقرر األ يا  لطالب الصف الثالث الثانوي 

     كمية التررية  جامعة دم ال ري   رسالة دكتوراةجدة

اللغد و التف ير الناقد "فتس نظريد و اتتراتيجيات (: 2070عمي سامي ال الق 
 عمان   دار المسيرة لمنشر و التوزيع  2 ط تدريتيد"

   ال اقرة :  المدخل يى تدريس العلوم: ا مد عرد الر من النجدي د وعمه م يه الدين راش
  (2002دار الفكر العرره  

 2  دار الكتاب الجامعي طمةادئ  لم النفس الترةوي( 2002عماد عرد الر يم الزغول 
 اإلمارات العررية المت دة  -العين –

يا ليد ةرنام  مقترح يت الثقايد الةيولوجيد  لت (: 2002عماد الدين الوسيمي 
الت صيل و تنميد ميارات التف ير الناقد و االتجاىات ن و مادة الةيولوجيا 

  دراسات في المناقم و لدي طالب الصف الثانت الثانوي ) القتم االدةت( 
  217 -207( 97طرق التدريس   الجمعية المصرية لمتررية العممية العدد 

فثر معالجد المعلومات و التدريس ةطريقتت دورة التعلم و فش ال (: 2001يط غسان قط
v  يت ا تتاب المفاىيم الفيزيائيد و تنميد  مليات العلم لدي طالب الصف

  مجمة ال رامة و المعرفة  جامعة عين شمس   األول الثانوي العلمت يت األردن
 ( 29مصر  

لجاف يت ا تتاب المفاىيم الفيزيائيد و فثر اتتخدام المختةر ا(: 2004غسان قطيط 
   مجمة التررية ميارات التف ير العليا لدي طالب المر لد األتاتيد يت األردن

 العممية  الجمعية المصرية لمتررية 

  تي ولوجيد التعليم و التعلم ، فتس نظريد و تطةيقيد(: 2002فاروق السيد عثمان 
 ال اقرة   دار اتمين 

ال اقرة    2 طالتف ير من خالل فتاليب التعليم الذاتت(: 2007يز مجدي إرراقيم عز 
 عالم الكتب 

  ال اقرة :مركز الكتاب  نظم التعلم ةواتطد ال اتب( : 2002م مد إرراقيم يونس  
  لمنشر
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  عمان  دار الفكر لمطراعة و المدرتد و تعلم التف ير(: 7997م مد عرد الر يم عدس 
 التوزيع 

   ال اقرة  مكترة دار الكممة  مليات ت نولوجيا التعليمد(: 2002 م مد عطية خميس 

   مكترة دار الكممة منتوجات ت نولوجيا التعليم، القاىرةب(: 2002م مد عطية خميس 

  العين  دار الكتاب الت نولوجيا التعليميد و المعلوماتيد(: 2007م مد م مود ال يمة 
 الجامعي 

المختةر االيتراضت لتجارب الفيزيا  و (: 2072م مود عرد السالم   د مد جوقر 
ال يميا  و فثره يت تنميد قوة المال ظد لطالب المر لد المتوتطد و ت صيليم 

(  4(  العدد 7  المجمة الدولية الترروية المتخصصة  المجمد  المعريت
  2072سرتمرر 

ثورة تقنيد االتصاالت  (:2007ال رعان  قصيمصطفه جرارى    امد الشرارى   
  السارع الهندسيالسعودي  جامعة الممك سعود   الم تمر  واليندتد االيتراضيد

  الشركة األةعاد العمليد و التطةيقيد يت التعليم االل ترونت (: 2001مهند م مد الرياتي 
 العررية لمتعميم المفتوح و التعميم عن رعد   عمان   اتردن 

دراتد  م انيد ةيئد تعليم ايتراضيد يت الماتتات التعليميد (: 2072ادي صاله مني ق
  العدد الخاص رم تمر الكمية ، مجلد  ليد ةغداد للعلوم االقتصاديد الجامعد

  842ص 

يا ليد اتتخدام فتلوب التعلم التعاونت يت   تاب (:2004 وا ل عرد الفتاح عواد
لتف ير الناقد لدي طالب المر لد  المفاىيم العلميد و تنميد ميارات ا

   رسالة ماجستير غير منشورة  كمية التررة   جامعة الزقازيق اإل داديد

  دار التعليم يت  صر المعلوماتيد –متت دثات ت نولوجيد ( 2001وليد سالم ال مفاوي 
   اتردن  عمان 2الفكر ط
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