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ملخ�ص 

تهدف الدرا�شة احلالية اإىل قيا�س مدى فاعلية الواقع االفرتا�سي ممّثًل يف املكعب التفاعلي )I-Cube(، وذلك من 

وجهة نظر طالبات كلية الرتبية بجامعة قطر. وقد ُطِبَّقت الدرا�شة يف ربيع 2017 على عينة تت�شمن 64 طالبة 

ملتحقات مبقرر »تكنولوجيا الأطفال«، وهو اأحد املقررات الإجبارية يف كلية الرتبية بجامعة قطر. وقد ُق�ّشمت العينة اإىل 

جمموعتني جتريبيتني هما: املجموعة الأوىل )م�شاهدة وقراءة( – وتكّونت من 30 طالبة – واملجموعة الثانية )قراءة 

فقط( – وتكّونت من 34 طالبة. وقامت طالبات املجموعة التجريبية الأوىل بزيارة معمل الواقع االفرتا�سي )املكعب 

التفاعلي I-Cube(، مل�شاهدة التطبيقات التعليمية الإلكرتونية والتفاعل معها، وتعّلم املفاهيم واحلقائق العلمية من جهة، 

والقدرة على توظيف التقنية يف العملية التعليمية من جهة اأخرى. وبناء على ذلك، ُكّلفت الطالبات بكتابة تقرير نقدي 

يبّي مدى ال�شتفادة من امل�شاهدة واملعاي�شة، وحتديد اإيجابيات هذه التكنولوجيا و�شلبياتها، وكيفية التوظيف اجليد لها يف 

العملية التعليمية. وبالإ�شافة اإىل ذلك، ُكّلفت املجموعة الأوىل بقراءة ملزمة تتعلق بالواقع االفرتا�سي من حيث املفهوم، 

واخل�شائ�ص، واملمّيزات، ونواحي الق�شور، ف�سًل عن كيفية توظيفه يف امليدان التعليمي. اأما املجموعة الثانية، فُكلفت 

بقراءة نف�ص امللزمة دون توفري فر�سة امل�شاهدة واملعاي�شة الفعلية لتطبيقات الواقع االفرتا�سي. وقد خ�سع كل اأفراد 

عينة الدرا�شة اإىل تطبيق مقيا�ص ا�شتطالع الراأي املكّون من 27 عبارة متعّلقة بقيا�ص مدى فاعلية تكنولوجيا الواقع 

االفرتا�سي وتطبيقاته الإلكرتونية يف العملية التعليمية، وذلك ملرتني: قبل وبعد التجربة )تطبيق قبلي وبعدي(. وبّينت 

النتائج من جهة عدم وجود فروق دالة اإح�شائًيا بي التطبيقني القبليني للمجموعتني، مّما يدل على جتان�ص املجموعتني 

فيما يتعّلق باخللفية العلمية اخلا�شة بالواقع االفرتا�سي. كما اأظهرت النتائج من جهة اأخرى وجود فروق دالة اإح�شائًيا 

بي التطبيقني البعديي للمجموعتني ل�شالح املجموعة الأوىل )امل�شاهدة والقراءة(، بالإ�شافة اإىل فروق دالة اإح�شائًيا 

بي التطبيقني القبلي والبعدي للمجموعة الأوىل ل�شالح التطبيق البعدي. وهذا دليل وا�شح على اأثر التجربة على اأداء 

اأفراد املجموعة يف التطبيق البعدي. ولكن مل ُتظهر النتائج اأي فروق دالة اإح�شائًيا بي التطبيقني القبلي والبعدي يف 

املجموعة الثانية، مما يعني اأّن القراءة مبفردها مل تكن كافية لإحداث اأثر يف اأداء اأفراد املجموعة. 
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Abstract
This study aims to measure the effectiveness of Virtual Reality (I-Cube) in the educational 
process from the perspective of students at Qatar University (QU). It was conducted during 
the Spring semester 2017. The study’s sample comprises 64 female students enrolled in 
the “Technology for Children” course, a required course at QU College of Education. The 
students were divided into two groups: The first group (G1) includes 30 students, who 
were assigned to visit the QU Interactive Cube (I-Cube) Lab and to interact with whatever 
available instructional applications. They were also required to read an article on Virtual 
Reality, its nature, concept, features, and the way it can be applied in the field of educa-
tion. The second group (G2), which consisted of 34 female students, was also assigned 
to read the article, but did not to visit the I-Cube Lab. Both groups had to respond to an 
opinion questionnaire about the effectiveness of Virtual Reality in education. The ques-
tionnaire was conducted twice to measure the effect of the treatment on the performance 
of both groups. The results showed a significant difference between G1 and G2 in favor of 
G1 (I-Cube visiting and reading). The findings also indicated that there was a significant 
difference between the pre and post-performance of G1 in favor of the post-performance. 
However, there was not any significant difference between the pre- and post-performance 
of G2 (reading only). That is an indication that the Virtual Reality through the I-Cube Lab 
has a great impact on the learning process based on the point of view of the students at 
QU College of Education.  
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مقدمة
يّت�شم الع�شر احلايل بال�سرعة يف التغيري والتغرّي، اإذ يتغرّي العامل يف الع�شر احلايل ب�شكل �سريع. كما اأّنه يتطور اإىل حد 

ال يتوقعه الإن�شان. فالعلوم تتطور وتنمو با�شتمرار، واملعرفة تتزايد يوًما بعد يوم، بل وتت�شخم وترتاكم لتحدث طوفاًنا معرفًيا 

ال يوقفه �شيء. وتتطور التكنولوجيا ب�سرعة فائقة، وتت�شع رقعة ا�شتخدامها يف كل حلظة، حيث اأدى اخلليط املعريف التكنولوجي 

امل�شتحدث اإىل غزو جمالت املعرفة بكل فروعها ال�سيا�سية والقت�شادية والجتماعية والتعليمية، وبقطاعيها العام واخلا�ص 

من جهة، وبنوعيها اجلامعي وما قبل اجلامعي من جهة اأخرى. ونتيجة لذلك، اختلطت وت�شبعت امل�شطلحات الرتبوية، االأمر 

بغت امل�شطلحات  الذي اأدى اإىل ا�شتحداث م�شطلحات عديدة وظهور م�سميات تربوية جديدة يف امليدان الرتبوي والتعليمي. و�شُ

وغريها  والن�شطة  والفعالة  والذكية،  وال�شطناعية،  واخليالية،  والفرتا�شية،  والإلكرتونية،  التكنولوجية،  بال�شبغة  الرتبوية 

من ال�شبغات. ويف هذا ال�سياق، نذكر على �شبيل املثال التعّلم الإلكرتوين، والتعّلم عن بعد، والتعّلم االفرتا�سي، وال�شف 

االفرتا�سي، واملعمل االفرتا�سي، واملعمل التفاعلي، واملكعب التفاعلي، وغريها من املفاهيم الرتبوية التكنولوجية امللتب�شة التي 

ي�شتخدمها الرتبويون، واملثقفون، واأ�شحاب الراأي العلمي املتخ�ش�ص. ولذلك، فمن ال�شروري حتديد املفاهيم مبعانيها ووفًقا 

خل�شائ�شها، ووظائفها، واإمكانياتها الفنية والتكنولوجية. من هنا تاأتي احلاجة اإىل تعريف مفهوم الواقع االفرتا�سي وما 

يقرتن به من م�سميات وم�شطلحات �شاع ا�شتخدامها يف الأو�شاط الرتبوية واملوؤ�ش�شات التعليمية.

الواقع االفرتا�سي )Virtual Reality )VR ب�شكله العام هو بيئة اإلكرتونية تنقل الفرد من واقعه ومكانه احلقيقي اإىل 

مكان اآخر افرتا�سي. ويتعّلق ذلك بنوع اخلربة املراد اكت�شابها وتعّلمها وممار�شتها يف واقع خيايل �شبيه بالواقع احلقيقي 

بدرجة كبرية مع اختالف الزمان واملكان. فالواقع االفرتا�سي هو عبارة عن واقع خيايل اإلكرتوين مرئي وملمو�ص يعي�شه الفرد 

بكل ما فيه من �سمات وخ�شائ�ص. وباعتباره واقًعا خيالًيا حماكًيا للواقع احلقيقي، يتج�شد فيه علم التقليد واملحاكاة. ويقوم 

هذا العلم يف االأ�سا�س، ووفًقا الأهنو وكيجياما )Ohno & Kageyama )2007، على ركيزتني تكنولوجيتني اأ�شا�شيتني 

هما: علم احلا�شوب من جهة، وعلم الب�شريات واملرئيات من جهة اأخرى. وبناًء على ذلك، يعتمد الواقع االفرتا�سي على 

الت�شميم الب�شري للواقع احلقيقي من جهة، وكيفية اإدارته وعر�شه رقمًيا من خالل علم احلا�شوب من جهة اأخرى. ولهذا 

ال�سبب، يراعى يف تطبيقات الواقع االفرتا�سي اأن تكون ثلثية االأبعاد واأن ت�سمح بتج�شيد الواقع احلقيقي باأبعاده املختلفة، 

وزواياه الب�شرية، وعنا�شره املتداخلة امل�شممة ملخاطبة الإدراك احل�شي الب�شري يف املقام الأول. فتكنولوجيا الواقع االفرتا�سي 

هي عبارة عن م�شتحدث تكنولوجي يوفر بيئة ثلثية االأبعاد ُتقّدم للجمهور من اأجل اإدراك املفاهيم واحلقائق العلمية وعرب 

غرف و�شيغ متعددة، منها: ال�سينما االفرتا�سية، وال�شفوف االفرتا�سية، واملعامل االفرتا�سية، و�شوًل اإىل ما ي�شمى بالكهوف 

االفرتا�سية. يتم ا�شتخدام هذه االأخرية يف العملية التعليمية.

وُيطلق على الكهف االفرتا�سي بجامعة قطر م�شمى )Interactive Cube )I-Cube، وهو عبارة عن غرفة مكعبة 

ال�شكل مفتوحة ال�شقف ذات اأبعاد ثلثة مت�شاوية القيا�ص: x 3 x 3 3 مرًتا تقريًبا. والغرفة بحد ذاتها هي عبارة عن 

نظام ب�شري متكامل ومكّون من اأربع �شا�شات عملقة )Giant Screen(، واأربعة اأجهزة اإ�شقاط �شوئي ثلثية االأبعاد 

)3D-Projectors(، واأربعة اأنظمة تتّبع اإلكرتوين )Tracking Systems(، وحزمة من اأجهزة احلا�شوب ال�شخ�شية 
)Clustering PC( وهذه احلزمة هي عبارة عن جمموعة مكّونة من خم�سة اأجهزة حا�سوب: اأربعة اأجهزة مزودة بنظام 

معاجلة برامج الفيديو، وجهاز واحد، وهو الرئي�شي، يقوم بتنظيم وت�شيري جمموعة الأجهزة.

يبلغ ارتفاع ال�شا�شة الرئي�شية 320 مرًتا، ويبلغ عمقها 240 مرًتا. وتتكّون الغرفة املفتوحة من ثلثة جدران واأر�شية 

م�شتطيلة ال�شكل و�شقف مفتوح. يغطي كل جدار �شا�شة حا�سوب عملقة، مما يعني اأّن الغرفة مغّلفة من الداخل بثلث 

�شا�شات عملقة )�شا�شة الواجهة االأمامية، و�شا�شتني على اجلانبي االأمين والأي�شر، و�شا�شة اأر�شية مت�شلة بال�شا�شات االأخرى 

وتغطي ن�شف اأر�شية الغرفة باجتاه اجلدار االأمامي(. وبهذا تعترب الغرفة بيئة ذات �شكل خيايل يقرتب من الواقع ومهّياأة 
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لعر�ص �شوئي متكامل. ونظًرا للتحام ال�شا�شات الأربع بع�شها ببع�ص، تختفي احلدود التي بينها ُم�َشِكلًة بذلك بيئة واحدة توحي بجو 

حقيقي متكامل الأركان وتتفاعل مكّوناته مع بع�شها البع�ص.  

وما يزيد املكعب التفاعلي )I-Cube( اأثًرا وتاأثرًيا وفاعليًة ارتباطه مبجموعة من اأدوات التحّكم الرقمية مثل جهاز التحّكم 

اليدوي، والنظارة الثلثية االأبعاد، واخلوذة والقفازات الإلكرتونية. وكل هذه الأدوات مزّودة باأجهزة ا�شت�شعار مت�شلة بنظام 

تتّبع مغناطي�شي مثّبت ب�شقف الغرفة ويعمل على ك�شف مو�سع واجتاه عيون امل�شاهد يف الغرفة. وللنظام جهاز اإر�شال وجهاز 

ا�شت�شعار مو�شل بالنظارة وبجهاز اآخر مثّبت بجهاز التحكم اليدوي للم�شاهد اأو امل�شتخدم. وبت�شغيل التطبيقات االفرتا�سية يف 

املكعب التفاعلي )I-Cube(، تنبعث �شور متعددة تتعّلق بالتطبيق امل�شتخدم يف العر�س. وكل هذه ال�شور واملناظر الطبيعية 

والر�شوم وغريها من الب�شريات املنبعثة من ال�شا�شات الأربع امل�شبطة بطريقة معينة ت�سمن متابعة حركة راأ�ص امل�شاهد 

يف الوقت املحدد. ولذلك، فكل �شيء يبدو طبيعًيا للم�شاهد الذي ميكنه التحرك نحو الأعلى والأ�شفل اأو امل�شي والوقوف يف 

الغرفة املكعبة ليلحظ الأ�شياء ذات االأبعاد الثلثية يف العامل االفرتا�سي. )ال�شكل 1: ر�شم تخطيطي للمكعب )امللحق 1(( 

وبهذا، يبدو املكعب التفاعلي من الداخل وكاأّنه كهف حقيقي م�سيء من جميع اجلهات املحيطة بامل�شاهد اأو الزائر، وذلك 

بتاأثري ال�سوء املنبثق من ال�شا�شات املحيطة، وبدرجات متفاوتة وفًقا لطبيعة التاأثري امل�شتهدف. وما يزيد اخليال اقرتابا اإىل 

الواقعية تال�شي احلدود الفا�شلة بي ال�شا�شات الأربع املكّونة للكهف االفرتا�سي )املكعب التفاعلي االفرتا�سي( اأثناء العر�س 

ال�شوئي. ويف ظل الإمكانيات املتاحة التي �شبق ذكرها، ميكن للم�شاهد اأو الزائر اأن يعي�ص ويتعاي�ص ويتحّكم يف امَل�شاهد 

واملواقف اخليالية احلية املج�شدة للواقع. )�شورة املكعب التفاعلي: امللحق 2(   

وتتميز هذه التقنية باإمكانية ا�شتخدامها خلدمة الأغرا�ص التعليمية اأو التدريبية، وذلك با�شتغالل ما يتوفر فيها من 

اإمكانيات وخ�شائ�ص مثل ال�شوت وال�شورة واحلركة واحلجم بن�سبة وتنا�شب حقيقيني، مبا يف ذلك اجلو االفرتا�سي العام، 

وغريها من الإمكانيات التي تقرب املتعّلم اإىل الواقع. وميكن للطالب اأن ي�شتعني باأدوات النظام مل�شاهدة ومعاي�شة احلدث 

اخليايل من خالل الأجهزة الإلكرتونية مثل ال�سماعات والنظارات الثلثية االأبعاد، والأجهزة احل�شا�شة الكفيلة بتقريب الواقع. 

ول يقت�شر االأمر على وجود الأجهزة، بل يتعدى ذلك مع وجود برامج تطبيقية تتوافق مع جمالت حياتية كثرية، ومنها 

املجال التعليمي. وبناء على ذلك، ميكن ا�شتغالل هذه التقنية لت�شميم بيئة تدريبية واقعية افرتا�سية حماكية للواقع احلقيقي 

وت�شمح للمتعّلم اأو املتدرب بالتدرب على مهارة معينة �شبيهة باملهارة احلقيقة على اأر�ص الواقع، بالإ�شافة اإىل ممار�شتها 

فعليا بوا�سطة ال�شغط على مفاتيح حتّكم يف اأجواء افرتا�سية �شبيهة باالأجواء احلقيقية، وذلك من اأجل اإتقانها دون اأن 

يرتتب على املتعّلم اأو املتدرب اأي �شرر مادي اأو ج�سدي اأو عقلي. 

تهدف الدرا�شة احلالية اإىل الك�شف عن خ�شائ�ص تكنولوجيا الواقع االفرتا�سي املمّثل باملكعب التفاعلي )I-Cube( واملتوفر 

بجامعة قطر، وعن قدرته على جذب املتعّلم و�شمان تفاعله مع بيئته وح�شني اأدائه وفًقا لنظرية ومبادئ �سكرن ذات ال�شلة 

باملثري وال�شتجابة )�سكرن Skinner ,1968( وباعتبارها اأ�سا�س التعليم املربمج )Programmed Instruction(. وتعترب 

نظرية �سكرن التعّلم اأ�سا�ًسا لتغيري ال�شلوك العلني الظاهري للفرد. وال�شلوك يف هذه احلالة ما هو اإل نتيجة لال�شتجابة التي 

حتدث يف البيئة التعليمية ب�شكل عام. كما اأّنها ت�شتند اإىل فل�شفة ا�شتخدام الواقع االفرتا�سي يف التعليم على عملية الأدراك 

باعتباره اأ�سا�س التعّلم. فتتمّثل اأحد جوانب التعّلم الفعال، وفًقا للعتوم واجلراح واحلموري )2015( يف التعّلم عرب الواقع 

االفرتا�سي )اأو املكعب التفاعلي(، مما يتطّلب اإدراًكا فعااًل للمثريات الب�شرية وال�شمعية التي توفرها البيئة التعليمية املحيطة، 

ّكن املتعّلم من ا�سرتجاعها متى ما دعت احلاجة يف امل�شتقبل. وذلك الأّن التعّلم يف االأ�سا�س هو تغيري  وتعطيها قيمة ومعنى مُيَ

يف ال�شلوك ينتج عن تغيري يف الظروف املحيطة باملتعّلم. ويف هذا الإطار، تكمن وظيفة الإدراك يف تف�شري تغرّيات البيئة 

التعليمية املحيطة والعمل على دجمها بخربات املتعّلم بطريقة ت�سهم يف تنمية بنيته املعرفية. الواقع االفرتا�سي بكل اأ�شكاله 

املتعددة كفيل بتهيئة البيئة التعليمية الغنية باملثريات ال�سمعية والب�شرية وعامل احلركة وغريها من املثريات القادرة على 
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اإثارة ف�شول املتعّلم وتو�شيع اإدراكه املعريف، ودفعه لال�شتجابة الفورية نتيجة للمعاي�شة والتفاعل والنغما�ص يف احلدث بجوانبه 

املتعددة مثل الزمان واملكان واحلجم واخلطورة وغريها من اجلوانب غري املمكنة يف الواقع.

ويتحقق ذلك بالتوظيف الأمثل للواقع االفرتا�سي وال�شتفادة من تطبيقاته التعليمية املتوافقة مع الكثري من التخ�ش�شات 

ال�سياحية  املعامل  عن  ف�سًل  وغريها،  الجتماعية،  والعلوم  واجليولوجيا،  والأحياء،  والكيمياء،  كالفيزياء،  املختلفة  العلمية 

واملفاهيم العلمية. كما ميكن توظيف املعمل بكوادره الب�شرية القادرة على ت�شميم الدرو�ص يف املواد الدرا�شية املختلفة. ونظًرا 

لوجود املعمل يف جامعة قطر منذ فرتة تزيد عن ثلث �سنوات تقريبا، فقد ُوّظف يف جتارب تعليمية كثرية منها: جتربة 

الدرا�شات الجتماعية، وجتربة علج �سعوبات التعّلم يف مفاهيم اجلغرافيا الطبيعية لطالبات كلية الرتبية، وجتربة املجموعة 

ال�شم�شية لطالبات املرحلة الإعدادية. وقد ا�شُتخل�ص من هذه التجارب كثري من املبادئ مثل اإمكانية ك�شر احلدود اجلغرافية، 

تطّور التكنولوجيا، مواكبة التغريات التكنولوجية واإمكانية جت�شيد الواقع احلقيقي ب�شكل كامل.

وللواقع االفرتا�سي بكل �شوره واأبعاده خ�شائ�ص ومميزات كثرية ظهرت يف بع�س االأدبيات الرتبوية والبحوث والدرا�شات، 

واملقالت العلمية؛ وحتددت ووفًقا للعطار )2015( ومهدي )2015( وال�شاعي )2017( يف ما يلي:

ال�سيطرة والتحّكم يف حماكاة الواقع: ميكن التحّكم يف �سرعة الواقع االفرتا�سي من خالل اأجهزة النظام واأدواته،  -

ف�سًل عن حماكاته ومعاي�شته والتدرب على مهاراته، وتقليده من حيث ال�سرعة وال�شوت وال�شورة وغريها من 

الإمكانيات وخ�شائ�ص الواقع.   

التجوال داخل البيئة االفرتا�سية: ميكن للم�شتخدم يف ظل اإمكانيات التجول وال�شري داخل البيئة االفرتا�سية املُحاكية  -

للبيئة احلقيقية، الدخول اإىل ج�سم الإن�شان، الغو�ص يف اأعماق البحار واملحيطات، ال�شعود اإىل اأعلى قمم اجلبال 

وتخطي كل احلواجز والأبعاد الزمانية واملكانية.    

التعزيز بعمق واأبعاد الفراغ )ثلثة اأبعاد(: ال�شتفادة من الواقع اخليايل بكل اأبعاده الثلثية ومعاي�شته وممار�شة  -

الأعمال املطلوبة ب�شكل خيايل اأو افرتا�سي.  

العر�س مبقايي�ص ون�شب حقيقية: ت�شميم البيئة االفرتا�سية بنف�ص ن�سب املقايي�ص احلقيقية ومبقيا�ص دقيق جًدا، حيث  -

ال ميكن للم�شتخدم اأن يلحظ الفرق يف املقايي�ص بي احلقيقة واخليال.  

التوا�شل وامل�شاركة مع اأ�شخا�ص يف اأمكان خمتلفة: اأ�سبح الواقع االفرتا�سي جماًل للتوا�شل مع االآخرين يف اأمكان  -

خمتلفة بهدف امل�شاركة اأو املناف�شة اأو حتى اللعب يف مباريات واألعاب اإلكرتونية.   

تب�سيط الواقع احلقيقي املعّقد: يتم ت�شميم بيئات الواقع االفرتا�سي يف الغالب لتخطي ال�شعاب وجتاوز البيئات  -

احلقيقية املعّقدة وتب�شيطها من اأجل الو�شول اإىل نقاط ي�شعب الو�شول اإليها يف الواقع.  

توفري الوقت واجلهد: ميكن ا�شتخدام الواقع االفرتا�سي يف العملية التعليمية بهدف توفري اجلهد والوقت والتكلفة  -

املادية على املعّلم واملتعّلم.  

التفاعل مع مكّونات البيئة االفرتا�سية واملعاي�شة احلقيقية معها.  -

الفردية: مينح الواقع االفرتا�سي فر�سة التعامل واملمار�شة مع الواقع احلقيقي ب�شكل فردي كما هو احلال يف الواقع.   -

التفكري املكاين واكت�شاف العلقات املكانية املنظورة باالأحداث املكانية. وهو القدرة على ت�شور املكان واإدراك اأبعاده  -

ون�شبه وتنا�شبه من حيث ال�شكل واحلجم واللون واخلطورة وغريها. ويلعب الواقع االفرتا�سي بخ�شائ�شه واإمكانياته 

الفنية دوًرا كبرًيا يف م�ساعدة الفرد على اإدراك العلقة املكانية والزمانية للأحداث.  

وتوفر هذه اخل�شائ�ص للفرد العديد من الفر�ص للتعامل مع الواقع االفرتا�سي كاأّنه واقع حقيقي. من هنا اأهمية التوافق 

والتحليل  ال�شتقبال  حيث  من  املعلومات  معاجلة  ونظرية  التعّلم  نظرية  مع  واإمكانياته  وخ�شائ�شه  االفرتا�سي  الواقع  بي 

 Information والتخزين وال�شرتجاع. كما تتوافق هذه اخل�شائ�ص مع نظرية التعّلم التي ُتعرف بنظرية معاجلة املعلومات
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 )Ali, Ferdig, & Ring, 2002( وعلي، وفردج، ورجن )Bagui, 1998( وي�شري بيجوي .Processing Theory IPT
اإىل اأّن اأحد اأ�سباب جناح الو�شائط املتعددة املتج�شدة يف الواقع االفرتا�سي هو العامل الرتميزي املزدوج الذي ُتبنى عليه 

نظرية معاجلة املعلومات )نظرية التعّلم(، والتي مبوجبها تدخل املعلومات من خالل حوا�س ال�شتقبال الب�شري اخلم�ص يف 

توجهها اإىل الذاكرة الق�شرية الأجل لرُتبط مبا يتوافق معها من معلومات خالل فرتة ق�شرية جًدا )ال�سعة الزمنية التي ال 

تتجاوز 18 ثانية( )العتوم، اجلراح واحلموري 2015(؛ وُتَرّحل بعدها اإىل الذاكرة الطويلة الأجل لت�شتقر فيها اإىل اأن ُت�شتثار 

مرة اأخرى بعامل خارجي له �شلة بها، وبهذا يحدث التعّلم عند الفرد. ومن ثم ُيَتاح للفرد ا�شتخدام اأكرب عدد ممكن من 

حوا�س ال�شتقبال الب�شرية يف التعّلم عن طريق املعاي�شة والنغما�ص يف املو�شوعات املعرو�شة، مما يبقي التعّلم لفرتة اأطول. 

وذلك ا�شتنادا اإىل ما اأ�شار اإليه علي وزمالئه )Ali et al., 2002(، حيث اأ�شاروا اإىل اأّنه كّلما كرثت حوا�س ال�شتقبال 

الب�شرية امل�شتخدمة يف عملية التعّلم، كانت خربات التعّلم اأف�شل. وميكن تدعيم ذلك مبا خل�ص اإليه كل من هنج، هواجن 

وهوجن )Hung, Hwang & Huang, 2010( من نتيجة رّجحت كفة الواقع االفرتا�سي ب�شكل عملي واقعي على كافة 

الو�شائط املتعددة فيما يتعّلق بزيادة التح�شيل الدرا�شي. اأما فيما يتعّلق بالجتاهات، فقد اأ�شار الباحثون، بناء على نتائج 

درا�شتهم، اإىل قدرة الواقع االفرتا�سي على تكوين اجتاهات اإيجابية.

وُيعرف اأّن جمال تكنولوجيا الواقع االفرتا�سي لي�س وليد اليوم، بل ظهر منذ فرتة حيث كرث احلديث عنه يف الأو�شاط 

الرتبوية، مما جذب اأنظار الرتبويي واملفكرين والباحثني بكل اأطيافهم واهتماماتهم وجمالت اأعمالهم، وكتبوا عنه وبحثوا 

يف جدواه وفاعليته يف العملية التعليمية، واأثره يف التعليم والتعّلم، فزخر االأدب الرتبوي العربي وغري العربي كغريه من 

 Dede, Salzman( االآداب املعرفية بكثري من الدرا�شات والبحوث العلمية مثل درا�شات كل من داد، و�شيلزمان، وباون لوفنت

Bowen Loftin, 2002 &(، و�شن )Chen, 2006(، وكيم )Kim, 2006(، والآغا )2015(، وهاجن، ليو وليي 
)Huang, Liaw & Lai, 2016(، وغريها.

كما اأّكدت درا�شات اأخرى دور الواقع االفرتا�سي وفاعليته يف م�ساعدة الطلبة على تعّلم املفاهيم املجردة نذكر منها درا�شة 

ديدي وزمالئه )Dede et al., 2002( حيث اأّكدوا اأّنه باإمكان الطلبة التعّلم ونح�شني اأدائهم التح�شيلي واإتقان للمفاهيم 

ا لهذا الغر�ص وبطريقة تدفع للندماج والنغما�ص يف املو�شوع  املجردة من خالل البيئات االفرتا�سية امل�شّممة واملعّدة خ�شي�شً

ب�شكل م�شّجع. ومل يتوقف الباحثون عند هذا احلد، بل اأ�سافوا اإىل ذلك ما توؤديه هذه البيئات من مهام ووظائف فّعالة يف 

معاجلة كثري من امل�شكالت التعليمية املعّقدة وحّلها يف امليدان الرتبوي. ويبنّي ذلك دوًرا الواقع االفرتا�سي يف تب�سيط العملية 

التعليمية والتح�شيل الدرا�شي.

ويف هذا ال�سياق، ياأتي �شن )Chen, 2006( لي�شتهدف بدرا�شته اأثر الواقع االفرتا�سي على املتعّلمني ذوي قدرات الت�شور 

ل من خالل درا�شته باأ�شلوب التفاعل بح�شب معاجلة ال�شتعداد – مو�سع الدرا�شة – اإىل فاعلية الواقع  املكاين. وقد تو�شّ

االفرتا�سي يف تعزيز تعّلم الطلبة ذوي قدرات الت�شور املكاين، مما يدل على اإمكانية ا�شتخدام الواقع االفرتا�سي املبني على 

بيئة التعّلم كو�شيلة ملعاجلة الفروق الفردية املتعّلقة بدرجة ال�شتعداد لدى املتعّلمني. وذلك ملا لهذا امل�شتحدث التكنولوجي من 

اإمكانيات ت�سمح بالت�شور املكاين والزماين لدى امل�شاهد، اأي كانت قدراته واإمكانياته وخ�شائ�شه النف�شية.

ويخل�ص كيم )Kim, 2006( يف درا�شته املتعّلقة باأثر الواقع االفرتا�سي الثلثي االأبعاد على حت�شيل طلبة ال�شف 

اخلام�ص البتدائي واجتاهاتهم نحو مادة العلوم، اإىل نتيجة ُتظهر االأثر الوا�سح والكبري ل�شتخدام نظام الواقع االفرتا�سي 

يف التدري�ص، حيث الحظ كيم زيادة يف التح�شيل الدرا�شي وتغيرًيا اإيجابًيا يف الجتاهات نحو الواقع االفرتا�سي من جهة، 

ونحو املادة الدرا�شية من جهة اأخرى. كما وجد الباحث اأّن هناك فروقا دالة اإح�شائًيا عند م�شتوى 0.05 بي املجموعتني 

التجريبية وال�شابطة يف التح�شيل الدرا�شي يف منهج العلوم ل�شالح املجموعة التجريبية، بالإ�شافة اإىل مالحظته لتغيري 
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اإيجابي يف اجتاهات طلبة املجموعة ال�سابطة نحو مادة العلوم. ويعود اإىل فاعلية تكنولوجيا الواقع االفرتا�سي يف تب�سيط 

املادة العلمية، وت�شحيح املفاهيم، واإدراك العلقات بي احلقائق واملفاهيم العلمية لدى الطلبة.

Bailen-( اوفيم يتعّلق بالقدرة على تغيري البيئات التعليمية، يخل�ص بيلن�شون، ويي، وبلي�شكوفج، وبيل، وليند بليد، وجيم

son, Yee, Blascovich, Beall, Lundblad & Jim 2008( من خالل درا�شتهم املتعّلقة مبقارنة اأداء الطلبة يف 
مواقف خمتلفة اإىل فر�سّية جديدة تفيد باأّن للبيئات التعليمية االفرتا�سية قدرة فريدة على تغيري الرتكيبة الجتماعية لبيئات 

التعّلم االأخرى وذلك بجعلها اأكرث تفاعلية، ف�سًل عن الرتقاء بالعملية التعليمية وحت�شني خمرجاتها.

ل يل، وجن ووفوجن )Lee, Wong & Fung, 2009( اإىل فاعلية واقع �سطح املكتب االفرتا�سي  ويف هذا الإطار، تو�شّ

)Desktop Virtual Reality( يف االأداء الأكادميي والإدراك، والر�شى، حيث وجد الباحثون فرًقا دااًل اإح�شائًيا بي 
املجموعة التجريبية )الواقع االفرتا�سي( واملجموعة ال�سابطة )التدري�ص التقليدي( يف كل من االأداء الأكادميي والإدراك 

والر�شى ل�شالح املجموعة التجريبية. وهذا يدل على اأّن لربنامج الواقع االفرتا�سي التعليمي اأثر اإيجابي على التح�شيل 

الأكادميي للطلبة واإدراكهم جلودة التعّلم ور�شاهم عن تقنية الواقع االفرتا�سي وفاعليته يف العملية التعليمية.

ويف هذا ال�سياق، ي�شتهدف تويا�شوز )Tuysuz, 2010( يف درا�شته تعريف اأثر املعامل االفرتا�سية على حت�شيل طلبة 

ل تويا�شوز  ال�شف التا�شع )الثالث الإعدادي( يف املدار�ص الرتكية يف مادة الكيمياء واجتاهاتهم نحو هذه املعامل. وقد تو�شّ

من خالل درا�شته اإىل نتيجة اإيجابية ل�شالح املعامل االفرتا�سية، حيث تفوق طلبة املجموعات التجريبية الذين در�شوا من 

خالل هذه املعامل على طلبة املجموعة ال�سابطة التي مل تتح لهم الفر�شة للدرا�شة من خالل هذه املعامل.

ل ياجن، �شن وجنج )Yang, Chen & Jeng 2010( اإىل وجود فرق دال اإح�شائًيا بي جمموعتي الدرا�شة  كما تو�شّ

ال�سابطة والتجريبية اأي جمموعة الواقع االفرتا�سي يف التح�شيل الدرا�شي يف مادة اللغة الإجنليزية. وكانت النتائج ل�شالح 

املجموعة التجريبية، حيث ظهر فرق يف نتائج الختبار التح�شيلي القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية )ل�شالح يف الختبار 

البعدي( مما يدل على ال�شتفادة من اأ�شلوب التقدمي )الواقع االفرتا�سي(، بينما مل يظهر ذلك بي التطبيقني القبلي والبعدي 

يف املجموعة ال�سابطة مما يدل على فاعلية الواقع االفرتا�سي يف التح�شيل الدرا�شي. وبالإ�شافة اإىل ذلك تبّي اأثر الواقع 

ا، مما ي�شري اإىل  االفرتا�سي على دافعية التعّلم عند الطلبة حيث كان الفرق الدال اإح�شائًيا ل�شالح التطبيق البعدي اأي�سً

فاعلية الواقع االفرتا�سي يف تعزيز دافعية التعّلم لدى الطلبة.

 Hung,( ل هنج، ووجن، وهوجن ولي وعند مقارنة فاعلية تكنولوجيا الواقع االفرتا�سي بتكنولوجيا الو�شائط املتعددة، تو�شّ

Hwang, Huang & Li, 2010( اإىل نتيجة تفيد بفاعلية الواقع االفرتا�سي يف زيادة التح�شيل الدرا�شي لدى الطلبة، 
حيث وجد الباحثون فرًقا دااًل اإح�شائًيا بي املجموعة التجريبية )الواقع االفرتا�سي( واملجموعة ال�سابطة )الو�شائط املتعددة(، 

وذلك ل�شالح املجموعة التجريبية. وقد دّل ذلك، وفًقا لتف�شري الباحثي، على قدرة تكنولوجيا الواقع االفرتا�سي على تعزيز 

التح�شيل بفاعلية كبرية لدى الطلبة. كما اأ�شارت النتائج اإىل قدرة الواقع االفرتا�سي على تكوين اجتاهات اإيجابية عند 

الطلبة نحوه.

ل ينج وزمالئه )Yang et al., 2010( اإىل نتيجة م�شابهة، حيث تفوقت املجموعة التجريبية  ويف هذا ال�سياق، تو�شّ

لدى  التعّلم  ودافعية  الدرا�شي  التح�شيل   – التابعني  املتغريين  من  كل  يف  ال�سابطة  املجموعة  على  االفرتا�سي(  )الواقع 
الطلبة – حيث الحظ الباحثون وجود فروق دالة اإح�شائًيا عند م�شتوى 0.05، مما ي�شري اإىل فاعلية الواقع االفرتا�سي يف 

العملية التعليمية وتاأثريه املبا�شر على التح�شيل الدرا�شي والدافعية للتعّلم. اأما فيما يتعّلق براأي املعّلمني يف فاعلية الواقع 
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االفرتا�سي يف العملية التعليمية، فقد خل�ص الباحثون اإىل اإميان املعّلمني بفاعلية النظام يف م�ساعدة الطلبة على تعّلم اللغة 

الإجنليزية. ولذا، ت�شري جميع النتائج اإىل فاعلية النظام يف الرتقاء بالعملية التعليمية وحت�شني خمرجاتها اخلا�شة بتعليم 

اللغة الإجنليزية.

لت قا�سم )2012( من خالل درا�شتها التي ا�شتهدفت اأثر اختالف اأمناط  وفيما يتعّلق مبهارات التجارب الكيميائية، تو�شّ

املحاكاة الكمبيوترية على مهارات التجارب الكيميائية لدى طالبات ال�شف الأول الثانوي يف اململكة العربية ال�سعودية اإىل نتيجة 

اإيجابية ل�شالح الواقع االفرتا�سي املتمثل يف املحاكاة الكمبيوترية بنوعيها الإجرائية والفيزيائية، حيث كانت هناك فروق دالة 

اإح�شائًيا بي متو�شط املجموعة التجريبية الأوىل )املحاكاة الإجرائية( يف القيا�شني القبلي والبعدي ل�شالح القيا�ص البعدي، 

وكذلك احلال مع املجموعة التجريبية الثانية )املحاكاة الفيزيائية( يف القيا�شني القبلي والبعدي، وذلك يف اجتاه القيا�ص 

ا. واأما بالن�سبة للمجموعة ال�سابطة، فلم تظهر اأي فروق دالة اإح�شائًيا بي متو�شطي الطالبات يف القيا�شني  البعدي اأي�سً

القبلي والبعدي. اأما فيما يتعّلق باملقارنة بي اأداء املجموعتني التجريبية وال�شابطة، فاأظهرت النتائج فروًقا دالة اإح�شائًيا بي 

متو�شطات املجموعتني التجريبيتني واملجموعة ال�سابطة يف القيا�ص البعدي ل�شالح جمموعتي املحاكاة الإجرائية والفيزيائية. 

وهذا موؤ�شر وا�شح يدّل على فاعلية الواقع االفرتا�سي ممثًل يف املحاكاة الكمبيوترية بنوعيها الإجرائية والفيزيائية يف تنمية 

مهارات التجارب الكيميائية.

ل تان وواف )Tan & Waugh, 2013( من خالل درا�شتهما الأثر ا�شتخدام الواقع االفرتا�سي يف تدري�ص وتعّلم  وتو�شّ

العلوم احليوية اأو علم االأحياء اجلزيئي )Molecular Biology( اإىل دور ا�شتخدام الواقع االفرتا�سي يف زيادة التح�شيل 

الدرا�شي يف املادة الدرا�شية املتعّلقة مبو�شوع احلم�ص النووي )DNA( وتفاعل اخلاليا احلية يف ج�سم الإن�شان. فقد اأ�شارت 

النتائج اإىل زيادة ملحوظة يف التح�شيل الدرا�شي لدى الطلب بحكم م�شاهدتهم وتفاعلهم مع برنامج م�شّمم لال�شتخدام 

من خالل الواقع االفرتا�سي، بينما كانوا يعتمدون ب�شكل كبري يف تعّلمهم على احلفظ والتذّكر والت�شميع الغيبي لبع�سهم 

البع�س )Tan & Waugh, 2013(. وهذا ما جعل الباحثان ي�شيدان بالتجربة التي نقلت الطلبة من م�شتوى احلفظ 

والتذّكر اإىل م�شتوى الفهم، وربط العنا�سر ببع�سها البع�س، ومتثيل العلقات بي مكّونات اخلاليا احليوية واجلزيئات. وبناء 

على ذلك، اأو�شى الباحثان ب�شرورة اعتماد نظام التعليم من خالل الواقع االفرتا�سي يف التدري�ص ب�شكل عام، ويف تدري�ص 

الطلبة الذكور ب�شكل خا�س.

وبالن�شبة للبيئات االفرتا�سية واأمناطها، فقد اأجرى نوفل )2013( درا�شة جتريبية على طلبة تكنولوجيا التعليم يف كلية 

الرتبية النوعية بجامعة عي �شم�ص ا�شتهدفت فاعلية ا�شتخـــــدام منطي من اأمنـــــاط البيئــــــات االفرتا�سيــــــة متعـــــــددة 

على  امل�شتخــــدمني  متعـــــــددة  االفرتا�سيــــــة  البيئــــــات  وتقوم   .)Multi-user virtual environments( امل�شتخــــدمني 

الن�شو�ص واجلرافيك، وهي ت�سهم يف تنمية مهارات الت�شارك الإلكرتوين لدى طلب تكنولوجيا التعليم وت�شوراتهم لها. وقد 

بّي الباحث فاعلية البيئات االفرتا�سية القائمة على اجلرافيك يف تنمية مهارات الت�شارك الإلكرتوين، حيث كانت هناك فروق 

دالة اإح�شائًيا بي متو�شطي جمموعة البيئات القائمة على اجلرافيك وجمموعة البيئات القائمة على الن�شو�ص، وذلك ل�شالح 

جمموعة البيئات القائمة على اجلرافيك. اأما فيما يتعلق بت�شورات الطلبة ل�شتخدام البيئات االفرتا�سية متعددة امل�شتخدمني 

يف العملية التعليمية، فلم ُتظهر النتائج اأي فروق دالة اإح�شائًيا بي جمموعتي الدرا�شة )البيئات القائمة على الن�شو�ص 

وتلك القائمة على اجلرافيك(. ولكن يف كلتا احلالتني ميكن احلكم على فاعلية الواقع االفرتا�سي يف تنمية مهارات الت�شارك 

الإلكرتوين مهما تغرّيت وتعّددت بيئاته االفرتا�سية �سواء كانت قائمة على الن�شو�ص اأو على اجلرافيك.

وتدّل درا�شة عمارة وحممد )Emara & Mohammad, 2016( على دور معمل الواقع االفرتا�سي اأو ما ي�شمى 

باملكعب التفاعلي )I-Cube( يف تعزيز م�شاركة الطلبة بفاعلية يف عملية التعّلم، وذلك عالوة على ما اأبداه الطلبة من رغبة 
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لت درا�شة الآغا )2015( اإىل اأهمية تكنولوجيا الواقع  يف التعّلم من خالل معامل املكعب التفاعلي. ويف هذا الإطار، تو�شّ

االفرتا�سي يف تنمية التفكري الب�شري لدى طلبة ال�شف التا�شع يف مدار�ص التعليم املتو�شط بقطاع غزة، حيث وجدت فرًقا 

دااًل اإح�شائًيا من حيث االأثر الإيجابي لتكنولوجيا الواقع االفرتا�سي على اأداء طلبة املجموعتني التجريبية وال�شابطة، وذلك 

ل�شالح املجموعة التجريبية.

ل هاجن وزمالئه )Huang et al., 2016( يف درا�شتهم املتعّلقة باأثر ا�شتخدام امل�شتحدثات  ويف هذا ال�شدد، تو�شّ

التكنولوجية والواقع االفرتا�سي على اأداء املتعّلمني يف جمال التعليم الطبي اإىل اأّن الواقع االفرتا�سي اأ�سهم يف القدرة على 

الت�شور والتنبوؤ ب�سهولة ال�شتخدام مما يوؤّكد رغبة املتعّلمني يف ا�شتخدامه يف التعّلم. وهذه الدرا�شة، كما يراها اأ�شحابها، 

كفيلة بتقدمي امل�شاعدة يف قيادة البحوث املت�شلة با�شتخدام الواقع االفرتا�سي يف التعّلم. 

وتعليًقا على هذه الدرا�شات وم�شاراتها البحثية واأبعادها الفكرية واأ�شاليبها املنهجية، يتبنّي اأّنها جمعت بي املنهجني 

الو�شفي والتجريبي و�شبه التجريبي، حيث تناولت الواقع االفرتا�سي ببع�س اأ�شكاله واأنواعه ال�شفية واملعملية والتي تتخذ 

م�شلًكا من الكهوف االفرتا�سية. وتنّوعت الدرا�شات والبحوث يف هذا املجال، ونذكر منها: الدرا�شات املتعّلقة باأثر املعامل 

االفرتا�سية على التح�شيل الدرا�شي، والدرا�شات املتعّلقة باأثر املعامل االفرتا�سية على ال�شفوف االفرتا�سية واأداء الطلبة. اأما 

فيما يتعّلق باملادة العلمية التي اخ�سعت للبحوث فهي بدورها متنوعة، فمنها ما يتعّلق باللغة الإجنليزية، والعلوم، والكمبيوتر 

وت�شميم الربامج، وغريها.

إشكالية البحث 
يف ظل انت�شار ثقافة التعّلم الإلكرتوين وما ي�شاحبه من م�سميات ومفاهيم تربوية اإلكرتونية مثل الواقع االفرتا�سي، 

واملعامل االفرتا�سية، وغريها؛ ويف �سوء ما ورد يف االأدب الرتبوي اخلا�ص بالبحوث والدرا�شات املتعّلقة مبدى تاأثري الواقع 

االفرتا�سي يف �سري العملية التعليمية وخمرجاتها املتمثلة يف اأداء الطلبة، تكمن م�شكلة الدرا�شة يف تقييم مدى فاعلية الواقع 

االفرتا�سي، ممثًل يف معمل املكعب التفاعلي )I-Cube(، يف العملية التعليمية وتبيان اأثره يف التح�شيل الدرا�شي يف جامعة 

قطر، وذلك من وجهة نظر الطالبات يف اجلامعة. 

الفرض الصفري للدراسة
ميكن تلخي�ص الفر�ص ال�شفري للدرا�شة يف ما يلي: 

الواقع  معمل  زيارة  اإىل  ُيعزى  للدرا�شة  التجريبيتني  املجموعتني  طالبات  ا�شتجابات  بي  اإح�شائًيا  دال  فرق  يوجد  ال 

االفرتا�سي، والتفاعل مع تطبيقاته، ومعاي�شة اأحداثه ووقائعه التعليمية.   

أهداف الدراسة   
تهدف الدرا�شة احلالية اإىل: 

تقييم فاعلية الواقع االفرتا�سي )معمل املكعب التفاعلي( يف العملية التعليمية، وتبيان اأثره على التح�شيل الدرا�شي  -

لدى طلبة، وذلك من وجهة نظر طالبات جامعة قطر.

ن�شر ثقافة املعامل االفرتا�سية بهدف ال�شتفادة منها قدر الإمكان يف التعليم والتعّلم الإلكرتوين.    -

أهمية الدراسة  
تكمن اأهمية الدرا�شة يف فوائدها املتمثلة يف اإمكانية توظيف املعامل االفرتا�سية يف العملية التعليمية وال�شتفادة منها 

لتو�شيل املعلومات التي ال ميكن تو�شيلها من خالل البيئة التعليمية التقليدية، حيث ي�سهم الواقع االفرتا�سي يف عملية التعليم 

اإذ ينقل الطالب من بيئته الدرا�شية املحدودة اإىل بيئات طبيعية افرتا�سية �شبيهة بالواقع احلقيقي والتي يتعّذر الو�شول اإليها 
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ب�سبب بعدها املكاين والزماين. ويف هذا الإطار، تلعب املعامل االفرتا�سية دوًرا هاًما يف دعم العملية التعليمية، مما يوؤدي 

اإىل زيادة التح�شيل الدرا�شي وحتقيق االأهداف التعليمية.   

حدود الدراسة
نظًرا لطبيعة الدرا�شة احلالية وظروف املقررات الدرا�شية يف كلية الرتبية بجامعة قطر، اقت�شرت عينة الدرا�شة على: 

الإناث من طلبة جامعة قطر امللتحقات يف اأحد املقررات االأ�سا�سية يف كلية الرتبية بجامعة قطر. -

الف�شل الدرا�شي )ربيع 2017(.  -

مقرر تكنولوجيا الأطفال املطروح من ق�سم العلوم الرتبوية �سمن برنامج بكالوريو�ص التعليم البتدائي.  -

مادة علمية تتعّلق بتوظيف معمل املكعب التفاعلي يف العملية التعليمية من قبل الطالبات امللتحقات مبقرر »تكنولوجيا  -

الأطفال« يف كلية الرتبية بجامعة قطر، وهي عبارة عن مقالة من�شورة يف جملة تربوية )ال�ساعي، 2017(. 

راأي الطالبات يف مدى فاعلية الواقع االفرتا�سي )معمل املكعب التفاعلي I-Cube( يف العملية التعليمية.  -

إجراءات الدراسة
على  تاأثريها  مدى  وقيا�ص  التعليمية  البيئة  معاينة  على  القائمة  البحثية  وخ�شائ�شها  احلالية  الدرا�شة  لطبيعة  نظًرا 

املخرجات العملية التعليمية، فهي ال تخرج عن اإطار البحوث الو�شفية القائمة على م�سح الواقع من خالل جمموعة من 

الأدوات البحثية املعنية بقيا�ص مدى تاأثري املتغريات امل�شتقلة على املتغريات التابعة، والكفيلة مب�شاعدة الباحث للو�شول اإىل 

نتيجة قد تتوافق اأو ال تتوافق مع توقعاته البحثية. ويف هذا ال�سياق، مت حتديد عينة الدرا�شة وجمتمعها العام يف �سوء 

جمموعة من العتبارات البيئية املتاحة.

اأ – جمتمع الدرا�سة: متّثل جمتمع الدرا�شة بالطالبات امللتحقات مبقررات كلية الرتبية بجامعة قطر واللواتي ق�سي اأكرث من 

�شنتني اأكادمييتني يف الدرا�شة اجلامعية مما ي�سمن لهّن التكّيف مع اأجواء الكلية الأكادميية والجتماعية وال�شيا�شية من 

حيث القوانني واللوائح املتبعة يف اختيار التخ�ش�ص وامل�شي يف الدرا�شة، والتعامل مع املقررات االأخرى الإجبارية والختيارية، 

وغريها من امل�شتلزمات واملتطلبات العامة واخلا�شة بالكلية.

ب – عينــة الدرا�سة: ت�سمنت عينة الدرا�شة 64 طالبة ملتحقات مبقرر »تكنولوجيا الأطفال«، وهو اأحد املقررات الإجبارية 

يف كلية الرتبية بجامعة قطر، وذلك ل�شلته بطبيعة الواقع االفرتا�سي، وما يتطلبه املقرر من دراية واإملام بخ�شائ�ص الواقع 

االفرتا�سي ب�شكل عام، ومعمل املكعب التفاعلي ب�شكل خا�س )نظًرا لوجوده يف الكلية(، وارتباطه بطبيعة بع�س مهام وواجبات 

املقرر.

ج – متغّيات الدرا�سة: تتعّلق الدرا�شة مبتغرّيين: الأول م�شتقل والثاين تابع. ويقوم املتغرّي الأول على ا�شتخدام معمل الواقع 

االفرتا�سي )معمل املكعب التفاعلي بجامعة قطر(، اأما املتغرّي الثاين فيتمّثل يف اآراء طالبات جامعة قطر حول مدى فاعلية 

ا�شتخدام املعمل يف العملية التعليمية. 

د – اأدوات الدرا�سة: متّثلت اأداة الدرا�شة يف ا�شتبانة، وهي عبارة عن مقيا�ص ا�شتطالع راأي طالبات جامعة قطر ب�شكل عام، 

)I-Cube(( وطالبات كلية الرتبية ب�شكل خا�س، حول مدى فاعلية الواقع االفرتا�سي – ممثًل يف معمل املكعب التفاعلي

Interactive Cube( التابع لكلية الرتبية واملوجود يف مبنى مكتبة جامعة قطر – يف العملية التعليمية على م�شتوى الكلية. 
ويف �سوء ما جاء يف االأدب الرتبوي من اأدوات ا�شتطالع الراأي حول الواقع االفرتا�سي، مثل درا�شة القحطاين )2010(، 

مت ت�شميم ا�شتبانة خا�سة بهذه الدرا�شة تكّونت من 27 عبارة ذات �شلة براأي اأفراد عينة الدرا�شة حول مدى فاعلية معمل 

 .)Likert Scale( يف العملية التعليمية، وذلك وفًقا ملقيا�ص ليكرت اخلما�شي )I-Cube( املكعب التفاعلي

ه – �سدق اأداة الدرا�سة: للتاأكد من ال�شدق الظاهري ملقيا�ص الدرا�شة، مت عر�سه على جمموعة من اأع�ساء هيئة التدري�ص 

بجامعة قطر واملتخ�ش�شني يف جمال الرتبية وعلم النف�ص، وتكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا املعلومات، بهدف حتكيمه واإبداء 

الراأي يف مدى توافقه مع مو�سوع وهدف الدرا�شة. ويف هذا الإطار، مت تعديل املقيا�ص وفًقا ملالحظات ومقرتحات املحّكمني 

مما اأدى اإىل حذف بع�س العبارات املكررة وغري املتوافقة مع الهدف من الدرا�شة، بالإ�شافة اإىل اإعادة �شياغة بع�س 
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العبارات لكي تتوافق مع هدف الدرا�شة و�شياقها العام. وللتاأكد من مدى ال�شدق الإح�شائي املتمّثل يف االت�ساق الداخلي 

ملفردات املقيا�ص واأجزائه، فقد ح�سب الرتباط بي كل عبارة من عبارات ال�شتبيان وفًقا ملعامل ارتباط بري�سون، كما هو 

مبّي يف اجلدول 1. 

اجلدول 1: معاملت ارتباط بري�سون بي درجة كل عبارة وحمورها يف ال�شتبيان ودرجة ال�شتبيان الكلية 

Pearson Correlation
االرتباط باملحوراالرتباط باال�ستبانة

1**907.حمور اخل�شائ�ص
**589.**534.يوفر فر�ص تعلّم متعدد لأغلب الطلبة.

**426.**309.اأ�شبح �شرورة ملحة يف التعليم بكل م�شتوياته.

**421.**500. يفتقر اإىل خا�شية التفاعل الإيجابي بني الطالب واملادة العلمية.

**686.**620.بيئة تدريبية حتاكي مواقف احلياة احلقيقية.

**728.**604.يعزز فر�ص بناء القدرات العقلية لدى الطلبة.

**680.**646.ي�شمح باجتياز حاجز الزمان واملكان واخلطورة.

**590.**523.يعمل على تو�شيح املفاهيم املجردة ويثبتها.

**531.**533.ي�شمح بالقيام برحلة �شياحية اإىل مناطق خمتلفة )متاحف(.

**363.**507. ي�شعب من خالله العودة اإىل اأحداث املا�شي.

**720.**640.ي�شتمتع املتعّلم بامل�شاهدة واملعاي�شة احلقيقية من خالله.

**611.**570.ي�شجع الطالب على التفاعل مع البيئة التعليمية.

**522.**444.يزّود الطالب باحتياجاته من مهارات التعامل مع العامل الرقمي.

**679.**628.يعزز ميول الطلبة العلمية وحب ال�شتطالع.

**687.**603.يزيد من دافعية الطالب لتعّلم املو�شوعات ال�شعبة.

**682.**547.يعزز قدرات التعليم الناقد والتاأملي.

**509.**439.يقلل من خماطر درا�شة الظواهر الطبيعية كالزلزل وغريها.

1**689.حمور التوظيف
**572.**393. ل ي�شلح لدرا�شة مو�شوعات العلوم ال�شرعية.

**619.**515.ل ينا�شب درو�ص املواد الجتماعية.

**477.**617.ي�شمح للطالب بالقيام برحلة علمية اإىل الف�شاء.

**672.**473.تقت�شر فائدته على التعليم اجلامعي.

**679.**563. ي�شتحيل ال�شتفادة منه يف العلوم الرتبوية.

**650.**604. ي�شعب ا�شتخدامه يف اإجراء التجارب املعملية.

**581.**476.ل ي�شلح لال�شتخدام يف التخ�ش�شات الأدبية.

**442.**493.ي�شتطيع الطبيب اأن يتدّرب على اإجراء عملية جراحية معقدة.

**598.**512.يعاب عليه عدم �شالحيته ملواقف التعليم الإلكرتوين.

**461.**542.يعمل على ت�شحيح ت�شورات علمية خاطئة عند الطلبة.

**370.**514.يعزز ثقافة الرتاث الفني والتاريخي.

**Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed(

 0.413( بي  ما  تراوحت  والتي  الكلية،  بدرجته  املقيا�ص  م�شفوفة  عبارات  ارتباط  معاملت  قيم   1 اجلدول  يبّي 

و0.658(، حيث اأّن جميع هذه القيم دالة اإح�شائًيا عند م�شتوى 0.05، مما يدل على اأن املقيا�ص يف �شورته النهاية 

يقي�ص ما و�شع لأجله، ويتمتع بقدر عال من ال�شدق الداخلي.
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ولت�شنيف عبارات املقيا�ص وو�شعها يف حماورها، مت حتليل عاملي لهذه البنود، ومن ثم مت التاأكد من حتقق �شروط قبول 

املقيا�ص عن طريق اختبار كي�شر – ميلر واختبار بريلتز )KMO and Bartlett’s Tests(، حيث بلغت درجــــــة �ســـــدق 

الختبــــــار )0.817( وقيمــــــة الكاي الرتبيعية التقديرية )Chi-square approximation( 1446.2 وبدللة اإح�شائية 

ح يف اجلدول 2. قيمتها 0.000، مما يدل على �سلحية البيانات للتحليل العاملي، كما هو مو�سّ

اجلدول 2: نتائج اختبار كي�شر-ميلر وبريلتز ل�شدق املقيا�ص

م�شتوى الدللةدرجة �شدق املقيا�صدرجة احلريةقيمة الكاي الرتبيعية التقديريةن

271446.23510.8170.000

وبناء على نتائج اإجراء التحليل العاملي التوكيدي يف اجلدول 2 يتبنّي �سدق انتماء العبارات اإىل حموريها املتعلقني 

باخل�شائ�ص والتوظيف، وذلك من خالل ما لوحظ من وجود فرق دال اإح�شائًيا عند م�شتوى 0.01. وهذا موؤ�شر قوي يدل 

على �سدق املقيا�ص باأبعاده و�شالحيته للدرا�شة احلالية. 

ثبات أداة الدراسة
ُطّبق مقيا�ص الراأي على عينة ا�شتطالعية تت�شّمن 40 طالبة من جامعة قطر ملتحقات مبقررات املتطلبات العامة يف كلية 

الرتبية باجلامعة، وذلك للحكم على مدى ثبات املقيا�ص و�شالحيته لال�شتخدام يف الدرا�شة. وحتم احت�شاب ثبات املقيا�ص من 

خالل حتليل ا�شتجابات اأفراد العينة ال�شتطالعية وربطها بعبارات املقيا�ص من حيث الكم والنوع، وذلك با�شتخدام معادلة 

معامل الرتباط الإح�شائي، املعروفة مبعادلة كرونباخ األفا )Cronbach’s Alpha(. وقد اأفادت نتيجة ال�شتبانة بثبات 

ح يف اجلدول 3. وتعترب هذه النتيجة مرتفعة وبالتايل فهي �شاحلة  املقيا�ص بقيمة اإح�شائية بلغت 0.83، كما هو مو�سّ

لال�شتخدام يف الدرا�شة احلالية بغر�ص قيا�س اآراء الطالبات حول فاعلية معمل الواقع االفرتا�سي يف العملية التعليمية وحت�شني 

خمرجاتها. 

اجلدول 3: نتائج ثبات املقيا�ص بكل بنوده وحماوره يف �سوء حجم العينة ال�شتطالعية 

معادلة األفا كرونباخعدد العباراتحجم العينةالثبات

40270.83ال�شتبانة
40160.78املحور الأول = خ�شائ�ص تكنولوجيا الواقع الفرتا�شي

40110.71املحور الثاين = توظيف الواقع الفرتا�شي يف جمال التدري�ص

وفًقا للجدول 3 اأعاله، بلغت قيمة ثبات اأداة الدرا�شة ملقيا�ص ا�شتطالع راأي الطالبات حول مدى فاعلية معمل املكعب 

االفرتا�سي 0.83. نظًرا حلجم عينة الدرا�شة )40 طالبة( من جهة، وحجم املقيا�ص من حيث عدد البنود )27 بنًدا( من 

جهة اأخرى، فالنتيجة منطقية ومقبولة لغر�ص الدرا�شة احلالية من حيث �سمان م�شداقية النتيجة. وعند اعتبار التق�شيم 

ا )0.78(، بينما بلغ املحور الثاين درجة قريبة  الثنائي للمقيا�ص وفًقا ملحوريه، فقد �شّجل املحور الأول قيمة ثبات عالية اأي�سً

من درجة املحور الأول )0.71(. وتعترب كلتا الدرجتان منطقيتان ومقبولتان لغر�ص الدرا�شة احلالية. 

جتان�س جمموعتي الدرا�سة

للتاأكد من جتان�ص املجموعتني التجريبيتني للدرا�شة من حيث امل�شتوى التعليمي والثقايف وفيما يتعّلق مبو�شوع الدرا�شة، فقد 

قورن اأداء املجموعتني يف التطبيق القبلي ملقيا�ص ا�شتطالع الراأي حول مدى فاعلية الواقع االفرتا�سي يف العملية التعليمية 

ح ذلك يف اجلدول 4 اأدناه.  من وجهة نظر طالبات كلية الرتبية )عينة الدرا�شة(. وقد ُو�شّ
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اجلدول 4: نتائج اختبار مان ويتني )Mann-Whitney( وم�شتوى داللة الفروق بي نتائج التطبيق القبلي للمجموعتني

NMedianMean RankSum of Ranksاملجموعةالتطبيق
Mann-

Whitney U
Z

Asymp. Sig. 
)2-tailed(

 قبلي

303.6730.02900.50م�شاهدة + قراءة
435.500-1.0030.316

343.7234.691179.50قراءة فقط

بالنظر اإىل اجلدول 4 اأعاله، وبالأخ�ص اإىل قيمتي كل من الــ )U= 435.5( والــ )Z= -1.003(، يتبنّي عدم وجود 

فرق دال اإح�شائًيا بي اآراء طالبات املجموعة التجريبية الأوىل )م�شاهدة وقراءة( واملجموعة التجريبية الثانية )قراءة فقط( 

من حيث التطبيق القبلي ملقيا�ص الراأي، اإذ ت�شري قيمة الداللة اإىل 0.316، مما يدل على جتان�ص املجموعتني يف ثقافة 

الواقع االفرتا�سي العامة، واخللفية العلمية حوله من حيث طبيعته وخ�شائ�ص وجمالت توظيفه يف العملية التعليمية ب�شكل 

عام، ويف التدري�ص ب�شكل خا�س. 

مصطلحات الدراسة
الواقع االفرتا�سي:  

يتمّثل الواقع االفرتا�سي وفًقا ل�شامل )2004( يف اإمكانية جتاوز الواقع احلقيقي والدخول اإىل اخليال اأو اإىل عامل خيايل 

ّمّم العامل االفرتا�سي ليحّل حمل الواقع احلقيقي نتيجة ل�شعوبة الو�شول اإىل هذا االأخري  �شبيه كليا بالواقع احلقيقي. وقد �شُ

ومل�شه، ونظًرا حلجمه وبعده الزماين واملكاين وخطورته مثل التواجد يف مكان النفجارات، والرباكني، واحلرائق، وغريها من 

الأماكن اخلطرة والبعيدة. ويف هذا الإطار، يعترب الواقع االفرتا�سي حًل واقعًيا ومثالًيا مل�شاهدة هذه االأحداث من خالل 

الو�شائط الإلكرتونية مثل الكمبيوتر وبراجمه التطبيقية امل�شممة لهذا الغر�ص.

ويعرف الواقع االفرتا�سي، وفًقا ملا ورد يف عمل مهدي )2015(، باأّنه عبارة عن بيئة تفاعلية ثلثية االأبعاد م�شممة 

ب�شكل كامل بوا�سطة الكمبيوتر وتبدو للم�شتخدم اأّنها واقعية. ويف هذا ال�سياق، فهي تتيح فر�س بناء بيئة افرتا�سية ثلثية 

االأبعاد تتفاعل عنا�سرها مع امل�شتخدم اأو الزائر بطريقة توهمه باأنه يعي�ص جزًءا من امل�شهد الذي يتابعه.

كما يرى جاك�شون )Jackson, 2015(، اأّن الواقع االفرتا�سي يتمّثل يف ا�شتخدام تكنولوجيا الكمبيوتر لت�شميم بيئة 

حتاكي الواقع احلقيقي ب�شكل خمالف لواجهات ال�شتخدام التقليدي. فالواقع االفرتا�سي ي�سع امل�شتخدمني يف خربة فعلية، 

بداًل من م�شاهدة العملية على �شا�شة، فهم منغم�شون فيها ويتفاعلون مع عوامل االأبعاد الثلثية. ومن خالل حماكاة كثري من 

احلوا�ص )الروؤية، وال�شمع، واللم�ص، وحتى ال�شم(، يتحّول الكمبيوتر اإىل بوابة للعامل ال�شناعي. وال�شيء الوحيد الذي يحد من 

االقرتاب من خربات الواقع االفرتا�سي هو املحتوى، واإمكانيات الكمبيوتر الرخي�شة. ويق�شد بذلك اأّنه رمبا يكون املحتوى 

التعليمي جامد غري قابل للمعاجلة الإلكرتونية وجت�شيد واقعه يف بيئات افرتا�سية مما يحد من االقرتاب من الواقع. هذا 

من جهة، ومن جهة اأخرى، رمبا تكون اأمكانيات الكمبيوتر �شعيفة وعائقة لإمكانية االقرتاب من خربات الواقع االفرتا�سي.      

ويف �سوء ما �شبق من تعريفات للواقع االفرتا�سي، ميكن اخلروج بتعريف خا�س للواقع االفرتا�سي ب�شكل عام، وملعمل 

املكعب التفاعلي )Interactive Cube )I-Cube ب�شكل خا�س. فالواقع االفرتا�سي كما يراه الباحث هو بيئة تفاعلية خيالية 

يف غرفة مكعبة ال�شكل ومزّودة بكل اأجهزة التفاعل مع املحتوى املحيط باملتعّلم. ويتم اإدارة هذه البيئة بوا�سطة الكمبيوتر 

لتحاكي الواقع احلقيقي يف خ�شائ�شه، مما يجعل امل�شتخدم يعي�ص اخلربة كما هي يف الواقع احلقيقي، وبالتايل ميكن توظيف 

هذه التقنية يف التعليم وتو�شيل املفاهيم املجردة للمتعّلم ب�سهولة. 
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وجهة نظر الطلبة حول مدى فاعلية الواقع االفرتا�سي يف العملية التعليمية: 

تتعدد اأبعاد وجهات النظر اأو الراأي وتعريفاته العلمية. فهناك الراأي ال�شخ�شي، والراأي اخلا�ص، وراأي اجلماعة، وراأي 

الأغلبية، وراأي الأقلية، والراأي الئتاليف، وغريها من االأنواع وامل�شميات )�سلمة، 2007(. ونظًرا لطبيعة الدرا�شة احلالية 

املتعّلقة براأي طالبات جامعة قطر حول فاعلية الواقع االفرتا�سي، ميكن الرتكيز على الراأي ال�شخ�شي اخلا�ص بكل طالبة، 

حيث ميكن تعريف الراأي ال�شخ�شي يف هذه احلالة وفًقا لــــ ال�ساعي )2015(، باأنه »ذلك العتقاد الذي يكونه الفرد 

لنف�شه بعد التفكري يف مو�سوع معي، ويعرب عنه بطريقة �شخ�شية دون اخل�شية من اجلهر به علنية«. كما يعّرف الراأي 

املتعلق بالواقع االفرتا�سي باأّنه »نوع من اأنواع الجتاهات والأفكار واملعتقدات الفكرية املتعلقة مب�شاألة معينة اأو ق�سية فكرية 

اأو اجتماعية، واملتكونة عند الفرد نتيجة للقراءات الذاتية وامل�شاهدات واملمار�شات العملية الكفيلة بتكوين ثقافة ذاتية خا�سة 

به، وميكن التعبري عنها بالقول والفعل، والدفاع عنها باعتبارها مكونة ل�شخ�شيته الذاتية« )ال�ساعي، 2015(.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 
�شابريو-ويلك  اختبار  يف  املتمثل  العتدايل  التوزيع  لختبار  البيانات  اأخ�سعت  مت  الدرا�شة،  نتائج  اإىل  ل  التو�شّ بهدف 

ح كل من اجلدول 5  )Shapiro-Wilk test( واختبار كوملجروف �سمرنوف )Kolmogorov-Smirnov test(. ويو�شّ
والر�شم البياين 1 و2 نتائج الختبارين.

اجلدول 5: نتائج اختباري �شابريو-ويلك وكوملجروف �سمرنوف 

املجموعة

Kolmogorov-Smirnov testShapiro-Wilk test
 قيمة

الختبار

 درجة

احلرية

قيمة الختبارالداللة

 درجة

احلرية

الداللة

16830.030.94730.142.م�شاهدة + قراءة
15634.035.93234.036.قراءة فقط

Lilliefors Significance Correction

الر�سم البياين 1: التوزيع غري العتدايل لبيانات الدرا�شة ملجموعة امل�شاهدة والقراءة
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الر�سم البياين 2: التوزيع غري العتدايل لبيانات الدرا�شة ملجموعة القراءة فقط 

بالنظر اإىل اجلدول 5 والر�شمني البيانيي 1 و2، يتبنّي اأّن توزيع بيانات الدرا�شة مل تكن يف �شكل اعتدايل عادي، بل 

اأخذت متيل اإىل نوع اللتواء اأو النحناء نحو اليمي، مما ُي�شّنف �سمن التوزيع ذي الجتاه ال�سالب، حيث تتمركز الدرجات 

بي خانتي املتو�شط 3 فاأعلى اإىل 5. ويدل ذلك على اأّنها متجمعة يف منطقة القيم العليا )عمر، فخرو، ال�سبيعي وتركي، 

2006؛ عالم، 2010(. كما يدل ذلك على اإيجابية راأي جمموعتي الدرا�شة حول فاعلية تكنولوجيا الواقع االفرتا�سي يف 
العملية التعليمية.  

وبناء على ذلك، مت ا�شتخدام الإح�شاء الو�شفي مثل املتو�شط والو�شيط والنحراف املعياري. ومبا اأّن البيانات ال تتبع 

التوزيع العتدايل العادي كما �شبقت الإ�شارة، بل تتبع التوزيع الرتبي على مقيا�ص ليكرت اخلما�شي حيث اللتواء ال�سالب نحو 

اليمي، فل بد من ا�شتخدام الختبارات الالبارامرتية مثل اختبار ويلكوك�شون )Wilcoxon test( للمقارنة بي الختبارات 

القلبية والبعدية للمجموعتني التجريبيتني للدرا�شة، كل على حدة، واختبار مان ويتني للتاأكد من داللة الفرق بي الختبارات 

البعدية للمجموعتني املختلفتني )كيمري وجري، Kimear & Gray, 2008(. ويظهر ذلك يف اجلدول 6.    

اجلدول 6: املقارنة بي الفروق بي التطبيقات القبلية والبعدية ملجموعتي الدرا�شة 

NMedianالختبار
Mean 
Rank

Sum of 
Ranks

Wilcoxon 
W

Z
Asymp. Sig. 
)2-tailed(

 ال�شتبانة

 القراءة

وامل�شاهدة

303.6720.78623.50قبلي
158.50-4.4230.000

314.3740.891267.50بعدي

ال�شتبانة

القراءة فقط

343.7233.811149.50قبلي
554.50-0.2880.773

343.8935.191196.50بعدي

يتبنّي من خالل اجلدول 6 اأّن هناك فرًقا اإح�شائًيا دااًل عند امل�شتوى 0.05، وذلك بي التطبيقني القبلي والبعدي لدى 

طالبات املجموعة الأوىل )القراءة وامل�شاهدة التفاعلية(، ول�شالح التطبيق البعدي. اأما الفرق بي التطبيقني يف املجموعة 

الثانية )القراءة فقط(، فلم يكن كبرًيا لي�شل اإىل م�شتوى الداللة. ويدل ذلك على اأثر القراءة وامل�شاهدة التفاعلية واملعاي�شة 

الفعلية لتطبيقات الواقع االفرتا�سي عرب معمل املكعب االفرتا�سي التفاعلي يف ت�شكيل وجهة نظر طالبات املجموعة الثانية 

)القراءة وامل�شاهدة التفاعلية( ب�شاأن فاعلية الواقع االفرتا�سي يف العملية التعليمية. وتتوافق هذه النتيجة مع توقعات الباحث، 
وتتعار�ص مع ن�ص الفر�ص ال�شفري للدرا�شة الذي ين�ص على عدم وجود فرق دال اإح�شائًيا بي املجموعتني التجريبيتني 

للدرا�شة، مما يتيح للباحث بكل �سهولة رف�ص الفر�ص ال�شفري للدرا�شة. وميكن ال�شتخال�ص من النتيجة اأّن القراءة وحدها 

مل تكن كافية لإحداث فرق يذكر يف وجهات نظر طالبات املجموعة الثانية بي التطبيقني القبلي والبعدي لنف�ص املجموعة. 
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 Bailenson( وبيلن�شـون وزمــــالئه )Kim, 2006( وكيــم ،)Tuysuz, 2010( وتتفق النتيجة مع درا�شة كل من توي�شوز

et al., 2008( ويل وزمالئـــه )Lee et al., 2009( ، وينج وزمالئه )Yang et al., 2010(، وقا�شم )2012(، 
وتان وواف )Tan & Waugh, 2013(، ونوفل )2013( وعمارة وحممد )Emara & Mohammed, 2016( وهاجن 

.)Huang et al., 2016( وزمالئه

ولتعريف وجهات نظر اأفراد عينة الدرا�شة حول اأبعاد الدرا�شة االأخرى املتمثلة يف حموري املقيا�ص، وهما: خ�شائ�ص الواقع 

االفرتا�سي واإمكانية توظيفه يف العملية التعليمية، فيمكن عر�س هذه البيانات يف اجلدول 7. 

اجلدول 7: الفرق بي التطبيقني القبلي والبعدي يف حموري املقيا�ص لدى اأفراد جمموعتي الدرا�شة 

املجموعة الأوىل: امل�شاهدة والقراءة

N MedianMean Rankالختبار
Sum of 
Ranks

Wilcoxon 
W

Z
Asymp. 
Sig. 

)2-tailed(
 املحور 1:

اخل�شائ�ص

303.8921.37641.00قبلي
176.00-4.1720.000

314.5640.321250.00بعدي
 املحور 2:
التوظيف

303.3321.67650.00قبلي
185.00-4.0450.000

314.0040.031241.00بعدي

املجموعة الثانية: قراءة فقط

 املحور :

اخل�شائ�ص

344.0832.061090.00قبلي
495.00-1.0190.308

344.4536.941256.00بعدي
 املحور 2:

 التوظيف

343.0637.131262.50قبلي
488.50-1.0990.272

343.0631.871083.50بعدي

عند اعتبار تفا�شيل املقيا�ص مبحوريه املتمثلني يف خ�شائ�ص الواقع االفرتا�سي وتوظيفه يف العملية التعليمية، ُيظهر اجلدول 

7 روؤية وا�شحة ب�شاأن الفرق بي التطبيقني القبلي والبعدي لكل حمور على حدة يف جمموعتي الدرا�شة. 

بالنظر اإىل اجلدول 7 اأعاله، وبالأخ�ص اإىل كل من قيم W وZ لكل من املحورين يف املجموعتني، يتبنّي اأّن هناك فرًقا 

اإح�شائًيا دااًل عند امل�شتوى 0.01 بي التطبيقني القبلي والبعدي عند اعتبار وجهة نظر املجموعة الأوىل )امل�شاهدة والقراءة(، 

بينما لي�س هناك اأي فرق دال اإح�شائًيا بي التطبيقني القبلي والبعدي عند طالبات املجموعة الثانية )القراءة فقط(. ويدل 

ذلك على فاعلية الواقع االفرتا�سي يف العملية التعليمية من وجهة نظر طالبات كلية الرتبية بجامعة قطر. وميكن اإرجاع ذلك 

اإىل فاعلية امل�شاهدة واملعاي�شة والقراءة معا من حيث الدعم املتوفر من هذه العنا�سر، وغياب هذه املوؤثرات لدى املجموعة 

الثانية )جمموعة القراءة فقط(. وهذا يعني عدم فاعلية القراءة منفردة يف اإحداث الفارق يف التاأثري بي املجموعتني. وتتفق 

النتيجة مع درا�شة ياجن وزمالئه )Yang et al., 2010(، حيث الفرق الدال بي التطبيقني القبلي والبعدي للمجموعة 

التجريبية الأوىل )م�شاهدة وقراءة( ل�شالح التطبيق البعدي.  
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للتاأكد من وجود فروق على �سعيد التطبيق البعدي بي املجموعتني يف وجهات النظر، مت ا�شتخدام اختبار مان ويتني 

)Mann-Whitney(. ويو�شح اجلدول 8 نتائج الختبار.

اجلدول 8: نتائج اختبار مان ويتني )Mann-Whitney( وم�شتوى داللة الفروق بي نتائج التطبيق البعدي للمجموعتني

   RanksTest Statistics

NMedian املجموعةالتطبيق البعدي
 Mean
Rank

 Sum of
Ranks

Mann-Whit-
ney U

Z
 Asymp.
 Sig.

))2-tailed

ال�شتبانة

314.3741.061273.00م�شاهدة + قراءة
277.000-3.2840.001

343.8925.65872.00قراءة فقط

اخل�شائ�ص

314.4738.481193.00م�شاهدة + قراءة
357.000-2.2350.025

344.2528.00952.00قراءة فقط

التوظيف

314.0942.441315.50م�شاهدة + قراءة
234.500-3.8490.000

343.4524.40829.50قراءة فقط

التيت�شح من خالل اجلدول 8 وجود فروق دالة اإح�شائًيا بي متو�شط الرتب للتطبيق البعدي لكل من جمموعتي الدرا�شة 

 Z تعادل 277.00 وقيمة U املجموعة الأوىل = م�شاهدة وقراءة( و)املجموعة الثانية = قراءة فقط(؛ حيث اأّن قيمة(
تعادل 3.284-، وهذه القيمة دالة اإح�شائًيا عند امل�شتوى 0.01. ومبا اأّن متو�شط الرتب للتطبيق البعدي ملجموعة امل�شاهدة 

والقراءة يعادل 41.06 اأي اأكرب من متو�شط الرتب للتطبيق البعدي ملجموعة القراءة فقط )25.65(، فاإّن النتيجة 

ل�شالح التطبيق البعدي ملجموعة امل�شاهدة والقراءة. وُيالحظ ذلك يف جميع النتائج واملقارنات. فنتيجة املقيا�ص ككل كانت 

دالة عند م�شتوى الداللة 0.01، واخل�شائ�ص عند امل�شتوى 0.05. اأما نتيجة التوظيف، فتوافقت مع نتيجة املقيا�ص ككل 

مبحوريه )اخل�شائ�ص والتوظيف( حيث كانت الداللة عند امل�شتوى 0.01. ويعود �سبب ذلك اإىل اأثر امل�شاهدة واملعاي�شة 

والقراءة الذاتية املعززة للم�شاهدة والتفاعل يف تكوين قناعات واجتاهات اإيجابية ت�شكل راأًيا ناقًدا للعنا�شر واملكونات. فيعترب 

راأي طالبات املجموعة التجريبية الأوىل )امل�شاهدة والقراءة( فيما يتعّلق بوظائف الواقع االفرتا�سي ممثًل يف معمل املكعب 

التفاعلي )I-Cube( واإمكانيات توظيفه يف العملية التعليمية، راأًيا نا�سًجا وفعاًل يف تقييم املعمل واإ�شدار اأحكام �سديدة يف 

مدى فاعليته يف العملية التعليمية. ولذا، فيمكن ال�شت�شهاد هنا مبا ورد يف عمل علي وزمالئها )Ali et al., 2002(، فيما 

يتعّلق بدور الواقع االفرتا�سي يف ت�شجيع الطالب على املعاي�شة والنغما�ص يف االأجواء االفرتا�سية املحيطة الكفيلة بنقله من 

بيئته التعليمية اإىل بيئات خيالية حتاكي الواقع احلقيقي معتمًدا على اأكرب عدد ممكن من احلوا�ص الب�شرية كال�شمع والب�شر 

واللم�ص. كما ميكن تدعيم هذه النتيجة بفر�شية اأو نظرية بيلن�شون وزمالئه )Bailenson et al., 2008( املتعلقة بقدرة 

البيئات االفرتا�سية على تغيري الرتكيبة الجتماعية لبيئات التعّلم االأخرى، ملا لهذه البيئات من اإمكانيات كفيلة بنقل الفرد 

من بيئته احلقيقية املعقدة يف كثري من االأحيان اإىل بيئة افرتا�سية خيالية وب�شيطة. كما ميكن تدعيم النتيجة مبا تو�شل اإليه 

هنج وزمالئه )Hung et al., 2010( من خل�سة تفيد بقدرة الواقع االفرتا�سي على زيادة التح�شيل الدرا�شي وتكوين 

اجتاهات اإيجابية نحوه. وذلك بفعل مبداأ ونظرية �سكرن )Skinner, 1968( املتعّلقة مببداأ املثري وال�شتجابة والتفاعلية 

والتغذية الراجعة الفورية، غري املبا�شرة واملتمثلة ب�سرعة ال�شتجابة والتفاعلية من طريف عملية املعاي�شة الفعلية مع احلدث 

االفرتا�سي.

وتتوافق هذه النتيجة مع توقعات الباحث املتمثلة يف وجود فرق دال اإح�شائًيا بي جمموعتي الدرا�شة ل�شالح املجموعة 

التجريبية الأوىل )م�شاهدة + قراءة(، وتتعار�ص مع ن�ص الفر�ص ال�شفري للدرا�شة الذي ين�ص على عدم وجود فرق دال 

اإح�شائًيا بي املجموعتني التجريبيتني للدرا�شة، مما يتيح للباحث بكل �سهولة رف�ص هذا الفر�ص. وميكن ال�شتخال�ص من 
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النتيجة اأّن القراءة وحدها مل تكن كافية لإحداث اأثر ميكن اأن يرتجم اإىل فرق كبري يذكر وله داللة اإح�شائية يف وجهات 

 Kim,( نظر طالبات املجموعة الثانية بي التطبيقني القبلي والبعدي لنف�ص املجموعة. وتتفق النتيجة مع درا�شة كل من كيم

 Tuysuz,( وتوي�شوز )Lee et al., 2009( ويل وزمالئه )Bailenson et al., 2008( وبيلن�شون وزمالئه )2006
2010(، وينج وزمالئه )Yang et al., 2010(، وقا�شم )2012(، وتان وواف )Tan & Waugh, 2013(، ونوفل 
)2013( وعمارة وحممد )Emara & Mohammed, 2016( وهاجن وزمالئه )Huang et al., 2016(. وياأتي 
التفاق والتوافق بي نتيجة هذه الدرا�شة وكل هذه الدرا�شات على �سعيد فاعلية الواقع االفرتا�سي باأ�شكاله املختلفة يف 

الرتقاء بالعملية التعليمية وحت�شني خمرجاتها من حيث زيادة التح�شيل الدرا�شي من جهة، ومن حيث تو�سيع اإدراك املتعّلم 

لفهم احلقائق العلمية والنظريات بتاأثري املوؤثرات ال�شوتية والب�شرية من جهة اأخرى. ويتما�شى ذلك مع فكرة كّل من العتوم 

وزمالئه )2015( التي تقوم على احتياج التعّلم الفعال لإدراك فعال.

توصيات الدراسة
نظًرا ملا تو�شلت اإليه الدرا�شة من نتائج ومالحظات وتف�شريات وتفعيل لإمكانيات تكنولوجيا الواقع االفرتا�سي ب�شكل عام، 

واملكعب التفاعلي ب�شكل خا�س، ميكن التو�شية مبا يلي: 

العمل على تنظيم دورات تدريبية وور�ص عمل تتعّلق بتدريب الطالبات املعّلمات على كيفية التعامل مع خ�شائ�ص  -

واإمكانيات نظام الواقع االفرتا�سي ب�شكل عام، واملكعب التفاعلي ب�شكل خا�س، وال�شتفادة منها قدر الإمكان يف 

التدري�ص اجلامعي، وتفعيل اأ�ساليب التعّلم الإلكرتوين، وتعزيز مبادئه النظرية والتطبيقية. 

العمل على ن�شر ثقافة الواقع االفرتا�سي، وتعريف الطلبة مبعمل املكعب التفاعلي بجامعة قطر، وتكثيف الزيارات  -

ملعمل املكعب التفاعلي االفرتا�سي بجامعة قطر للتعرف على التطبيقات، وال�شعي لتوظيفها تعليمًيا. 

اإقامة دورات تدريبية وور�ص عمل لتدريب الطلبة على كيفية التعامل مع معمل الواقع االفرتا�سي اأو املكعب التفاعلي  -

)I-Cube( وخ�شائ�شه الفنية القابلة للتوظيف يف التعليم اجلامعي.
ال�شتعانة بخرباء ت�شميم الر�شوم وال�شور الإلكرتونية لت�شميم بيئات اإلكرتونية �شبه واقعية تخدم العملية التعليمية.    -

امليدانية  - البحوث  يف  ح�شرها  وعدم  االفرتا�سي،  الواقع  جمال  يف  الإجرائية  التجريبية  الرتبوية  البحوث  ت�شجيع 

الو�شفية. 

و�شع خطة لتطوير وتوفري التطبيقات التعليمية املنا�شبة لكافة العلوم والتخ�ش�شات املوجودة باجلامعة. -
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