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ملخ�ص

تهدف الدرا�سة احلالية �إىل قيا�س مدى فاعلية الواقع االفرتا�ضي مم ّث ًل يف املكعب التفاعلي ( ،)I-Cubeوذلك من
وجهة نظر طالبات كلية الرتبية بجامعة قطر .وقد ُط ِّب َقت الدرا�سة يف ربيع  2017على عينة تت�ضمن  64طالبة
ملتحقات مبقرر «تكنولوجيا الأطفال» ،وهو �أحد املقررات الإجبارية يف كلية الرتبية بجامعة قطر .وقد ُق ّ�سمت العينة �إىل
جمموعتني جتريبيتني هما :املجموعة الأوىل (م�شاهدة وقراءة) – وتك ّونت من  30طالبة – واملجموعة الثانية (قراءة
فقط) – وتك ّونت من  34طالبة .وقامت طالبات املجموعة التجريبية الأوىل بزيارة معمل الواقع االفرتا�ضي (املكعب
التفاعلي  ،)I-Cubeمل�شاهدة التطبيقات التعليمية الإلكرتونية والتفاعل معها ،وتع ّلم املفاهيم واحلقائق العلمية من جهة،
والقدرة على توظيف التقنية يف العملية التعليمية من جهة �أخرى .وبناء على ذلكُ ،ك ّلفت الطالبات بكتابة تقرير نقدي
يبي مدى اال�ستفادة من امل�شاهدة واملعاي�شة ،وحتديد �إيجابيات هذه التكنولوجيا و�سلبياتها ،وكيفية التوظيف اجليد لها يف
ّ
العملية التعليمية .وبالإ�ضافة �إىل ذلكُ ،ك ّلفت املجموعة الأوىل بقراءة ملزمة تتعلق بالواقع االفرتا�ضي من حيث املفهوم،
واخل�صائ�ص ،واملم ّيزات ،ونواحي الق�صورً ،
ف�ضل عن كيفية توظيفه يف امليدان التعليمي� .أما املجموعة الثانية ،ف ُكلفت
بقراءة نف�س امللزمة دون توفري فر�صة امل�شاهدة واملعاي�شة الفعلية لتطبيقات الواقع االفرتا�ضي .وقد خ�ضع كل �أفراد
عينة الدرا�سة �إىل تطبيق مقيا�س ا�ستطالع الر�أي املك ّون من  27عبارة متع ّلقة بقيا�س مدى فاعلية تكنولوجيا الواقع
االفرتا�ضي وتطبيقاته الإلكرتونية يف العملية التعليمية ،وذلك ملرتني :قبل وبعد التجربة (تطبيق قبلي وبعدي) .وب ّينت
مما يدل على جتان�س املجموعتني
النتائج من جهة عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بني التطبيقني القبليني للمجموعتنيّ ،
فيما يتع ّلق باخللفية العلمية اخلا�صة بالواقع االفرتا�ضي .كما �أظهرت النتائج من جهة �أخرى وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا
بني التطبيقني البعديني للمجموعتني ل�صالح املجموعة الأوىل (امل�شاهدة والقراءة) ،بالإ�ضافة �إىل فروق دالة �إح�صائ ًيا
بني التطبيقني القبلي والبعدي للمجموعة الأوىل ل�صالح التطبيق البعدي .وهذا دليل وا�ضح على �أثر التجربة على �أداء
�أفراد املجموعة يف التطبيق البعدي .ولكن مل تُظهر النتائج �أي فروق دالة �إح�صائ ًيا بني التطبيقني القبلي والبعدي يف
املجموعة الثانية ،مما يعني �أنّ القراءة مبفردها مل تكن كافية لإحداث �أثر يف �أداء �أفراد املجموعة.
الكلمات املفتاحية :الواقع االفرتا�ضي يف التعليم ،التعليم والكهوف االفرتا�ضية ،املكعب التفاعلي االفرتا�ضي ،املعامل
االفرتا�ضية
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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 education. 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 questionnaire 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

يتغي العامل يف الع�صر احلايل ب�شكل �سريع .كما �أ ّنه يتطور �إىل حد
يتّ�سم الع�صر احلايل بال�سرعة يف التغيري
والتغي� ،إذ ّ
ّ
يوما بعد يوم ،بل وتت�ضخم وترتاكم لتحدث طوفا ًنا معرف ًيا
ال يتوقعه الإن�سان .فالعلوم تتطور وتنمو با�ستمرار ،واملعرفة تتزايد ً
ال يوقفه �شيء .وتتطور التكنولوجيا ب�سرعة فائقة ،وتت�سع رقعة ا�ستخدامها يف كل حلظة ،حيث �أدى اخلليط املعريف التكنولوجي
امل�ستحدث �إىل غزو جماالت املعرفة بكل فروعها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والتعليمية ،وبقطاعيها العام واخلا�ص
من جهة ،وبنوعيها اجلامعي وما قبل اجلامعي من جهة �أخرى .ونتيجة لذلك ،اختلطت وت�شبعت امل�صطلحات الرتبوية ،الأمر
و�صبغت امل�صطلحات
الذي �أدى �إىل ا�ستحداث م�صطلحات عديدة وظهور م�سميات تربوية جديدة يف امليدان الرتبوي والتعليميُ .
الرتبوية بال�صبغة التكنولوجية ،والإلكرتونية ،واالفرتا�ضية ،واخليالية ،واال�صطناعية ،والذكية ،والفعالة والن�شطة وغريها
من ال�صبغات .ويف هذا ال�سياق ،نذكر على �سبيل املثال التع ّلم الإلكرتوين ،والتع ّلم عن بعد ،والتع ّلم االفرتا�ضي ،وال�صف
االفرتا�ضي ،واملعمل االفرتا�ضي ،واملعمل التفاعلي ،واملكعب التفاعلي ،وغريها من املفاهيم الرتبوية التكنولوجية امللتب�سة التي
ي�ستخدمها الرتبويون ،واملثقفون ،و�أ�صحاب الر�أي العلمي املتخ�ص�ص .ولذلك ،فمن ال�ضروري حتديد املفاهيم مبعانيها ووف ًقا
خل�صائ�صها ،ووظائفها ،و�إمكانياتها الفنية والتكنولوجية .من هنا ت�أتي احلاجة �إىل تعريف مفهوم الواقع االفرتا�ضي وما
يقرتن به من م�سميات وم�صطلحات �شاع ا�ستخدامها يف الأو�ساط الرتبوية وامل�ؤ�س�سات التعليمية.
الواقع االفرتا�ضي ( Virtual Reality (VRب�شكله العام هو بيئة �إلكرتونية تنقل الفرد من واقعه ومكانه احلقيقي �إىل
مكان �آخر افرتا�ضي .ويتع ّلق ذلك بنوع اخلربة املراد اكت�سابها وتع ّلمها وممار�ستها يف واقع خيايل �شبيه بالواقع احلقيقي
بدرجة كبرية مع اختالف الزمان واملكان .فالواقع االفرتا�ضي هو عبارة عن واقع خيايل �إلكرتوين مرئي وملمو�س يعي�شه الفرد
بكل ما فيه من �سمات وخ�صائ�ص .وباعتباره واق ًعا خيال ًيا حماك ًيا للواقع احلقيقي ،يتج�سد فيه علم التقليد واملحاكاة .ويقوم
هذا العلم يف الأ�سا�س ،ووف ًقا لأهنو وكيجياما ( ،Ohno & Kageyama )2007على ركيزتني تكنولوجيتني �أ�سا�سيتني
هما :علم احلا�سوب من جهة ،وعلم الب�صريات واملرئيات من جهة �أخرى .وبنا ًء على ذلك ،يعتمد الواقع االفرتا�ضي على
الت�صميم الب�صري للواقع احلقيقي من جهة ،وكيفية �إدارته وعر�ضه رقم ًيا من خالل علم احلا�سوب من جهة �أخرى .ولهذا
ال�سبب ،يراعى يف تطبيقات الواقع االفرتا�ضي �أن تكون ثالثية الأبعاد و�أن ت�سمح بتج�سيد الواقع احلقيقي ب�أبعاده املختلفة،
وزواياه الب�صرية ،وعنا�صره املتداخلة امل�صممة ملخاطبة الإدراك احل�سي الب�صري يف املقام الأول .فتكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي
هي عبارة عن م�ستحدث تكنولوجي يوفر بيئة ثالثية الأبعاد تُقدّم للجمهور من �أجل �إدراك املفاهيم واحلقائق العلمية وعرب
ً
غرف و�صيغ متعددة ،منها :ال�سينما االفرتا�ضية ،وال�صفوف االفرتا�ضية ،واملعامل االفرتا�ضية،
و�صول �إىل ما ي�سمى بالكهوف
االفرتا�ضية .يتم ا�ستخدام هذه الأخرية يف العملية التعليمية.
و ُيطلق على الكهف االفرتا�ضي بجامعة قطر م�سمى ( ،Interactive Cube (I-Cubeوهو عبارة عن غرفة مكعبة
ال�شكل مفتوحة ال�سقف ذات �أبعاد ثالثة مت�ساوية القيا�س 3 x 3 x 3 :مرتًا تقري ًبا .والغرفة بحد ذاتها هي عبارة عن
نظام ب�صري متكامل ومك ّون من �أربع �شا�شات عمالقة ( ،)Giant Screenو�أربعة �أجهزة �إ�سقاط �ضوئي ثالثية الأبعاد
( ،)3D-Projectorsو�أربعة �أنظمة تت ّبع �إلكرتوين ( ،)Tracking Systemsوحزمة من �أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صية
( )Clustering PCوهذه احلزمة هي عبارة عن جمموعة مك ّونة من خم�سة �أجهزة حا�سوب� :أربعة �أجهزة مزودة بنظام
معاجلة برامج الفيديو ،وجهاز واحد ،وهو الرئي�سي ،يقوم بتنظيم وت�سيري جمموعة الأجهزة.
يبلغ ارتفاع ال�شا�شة الرئي�سية  320مرتًا ،ويبلغ عمقها  240مرتًا .وتتك ّون الغرفة املفتوحة من ثالثة جدران و�أر�ضية
م�ستطيلة ال�شكل و�سقف مفتوح .يغطي كل جدار �شا�شة حا�سوب عمالقة ،مما يعني �أنّ الغرفة مغ ّلفة من الداخل بثالث
�شا�شات عمالقة (�شا�شة الواجهة الأمامية ،و�شا�شتني على اجلانبني الأمين والأي�سر ،و�شا�شة �أر�ضية مت�صلة بال�شا�شات الأخرى
وتغطي ن�صف �أر�ضية الغرفة باجتاه اجلدار الأمامي) .وبهذا تعترب الغرفة بيئة ذات �شكل خيايل يقرتب من الواقع ومه ّي�أة
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لعر�ض �ضوئي متكامل .ونظ ًرا اللتحام ال�شا�شات الأربع بع�ضها ببع�ض ،تختفي احلدود التي بينها ُم َ�ش ِكل ًة بذلك بيئة واحدة توحي بجو
حقيقي متكامل الأركان وتتفاعل مك ّوناته مع بع�ضها البع�ض.
وما يزيد املكعب التفاعلي (� )I-Cubeأث ًرا وت�أث ًريا وفاعلي ًة ارتباطه مبجموعة من �أدوات التح ّكم الرقمية مثل جهاز التح ّكم
اليدوي ،والنظارة الثالثية الأبعاد ،واخلوذة والقفازات الإلكرتونية .وكل هذه الأدوات مز ّودة ب�أجهزة ا�ست�شعار مت�صلة بنظام
تت ّبع مغناطي�سي مث ّبت ب�سقف الغرفة ويعمل على ك�شف مو�ضع واجتاه عيون امل�شاهد يف الغرفة .وللنظام جهاز �إر�سال وجهاز
ا�ست�شعار مو�صل بالنظارة وبجهاز �آخر مث ّبت بجهاز التحكم اليدوي للم�شاهد �أو امل�ستخدم .وبت�شغيل التطبيقات االفرتا�ضية يف
املكعب التفاعلي ( ،)I-Cubeتنبعث �صور متعددة تتع ّلق بالتطبيق امل�ستخدم يف العر�ض .وكل هذه ال�صور واملناظر الطبيعية
والر�سوم وغريها من الب�صريات املنبعثة من ال�شا�شات الأربع امل�ضبطة بطريقة معينة ت�ضمن متابعة حركة ر�أ�س امل�شاهد
يف الوقت املحدد .ولذلك ،فكل �شيء يبدو طبيع ًيا للم�شاهد الذي ميكنه التحرك نحو الأعلى والأ�سفل �أو امل�شي والوقوف يف
الغرفة املكعبة ليالحظ الأ�شياء ذات الأبعاد الثالثية يف العامل االفرتا�ضي( .ال�شكل  :1ر�سم تخطيطي للمكعب (امللحق ))1
وبهذا ،يبدو املكعب التفاعلي من الداخل وك�أ ّنه كهف حقيقي م�ضيء من جميع اجلهات املحيطة بامل�شاهد �أو الزائر ،وذلك
بت�أثري ال�ضوء املنبثق من ال�شا�شات املحيطة ،وبدرجات متفاوتة وف ًقا لطبيعة الت�أثري امل�ستهدف .وما يزيد اخليال اقرتابا �إىل
الواقعية تال�شي احلدود الفا�صلة بني ال�شا�شات الأربع املك ّونة للكهف االفرتا�ضي (املكعب التفاعلي االفرتا�ضي) �أثناء العر�ض
ال�ضوئي .ويف ظل الإمكانيات املتاحة التي �سبق ذكرها ،ميكن للم�شاهد �أو الزائر �أن يعي�ش ويتعاي�ش ويتح ّكم يف ا َمل�شاهد
واملواقف اخليالية احلية املج�سدة للواقع�( .صورة املكعب التفاعلي :امللحق )2
وتتميز هذه التقنية ب�إمكانية ا�ستخدامها خلدمة الأغرا�ض التعليمية �أو التدريبية ،وذلك با�ستغالل ما يتوفر فيها من
�إمكانيات وخ�صائ�ص مثل ال�صوت وال�صورة واحلركة واحلجم بن�سبة وتنا�سب حقيقيني ،مبا يف ذلك اجلو االفرتا�ضي العام،
وغريها من الإمكانيات التي تقرب املتع ّلم �إىل الواقع .وميكن للطالب �أن ي�ستعني ب�أدوات النظام مل�شاهدة ومعاي�شة احلدث
اخليايل من خالل الأجهزة الإلكرتونية مثل ال�سماعات والنظارات الثالثية الأبعاد ،والأجهزة احل�سا�سة الكفيلة بتقريب الواقع.
وال يقت�صر الأمر على وجود الأجهزة ،بل يتعدى ذلك مع وجود برامج تطبيقية تتوافق مع جماالت حياتية كثرية ،ومنها
املجال التعليمي .وبناء على ذلك ،ميكن ا�ستغالل هذه التقنية لت�صميم بيئة تدريبية واقعية افرتا�ضية حماكية للواقع احلقيقي
وت�سمح للمتع ّلم �أو املتدرب بالتدرب على مهارة معينة �شبيهة باملهارة احلقيقة على �أر�ض الواقع ،بالإ�ضافة �إىل ممار�ستها
فعليا بوا�سطة ال�ضغط على مفاتيح حت ّكم يف �أجواء افرتا�ضية �شبيهة بالأجواء احلقيقية ،وذلك من �أجل �إتقانها دون �أن
يرتتب على املتع ّلم �أو املتدرب �أي �ضرر مادي �أو ج�سدي �أو عقلي.
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن خ�صائ�ص تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي املم ّثل باملكعب التفاعلي ( )I-Cubeواملتوفر
بجامعة قطر ،وعن قدرته على جذب املتع ّلم و�ضمان تفاعله مع بيئته وح�سني �أدائه وف ًقا لنظرية ومبادئ �سكرن ذات ال�صلة
باملثري واال�ستجابة (�سكرن  )1968, Skinnerوباعتبارها �أ�سا�س التعليم املربمج ( .)Programmed Instructionوتعترب
أ�سا�سا لتغيري ال�سلوك العلني الظاهري للفرد .وال�سلوك يف هذه احلالة ما هو �إال نتيجة لال�ستجابة التي
نظرية �سكرن التع ّلم � ً
حتدث يف البيئة التعليمية ب�شكل عام .كما �أ ّنها ت�ستند �إىل فل�سفة ا�ستخدام الواقع االفرتا�ضي يف التعليم على عملية الأدراك
باعتباره �أ�سا�س التع ّلم .فتتم ّثل �أحد جوانب التع ّلم الفعال ،وف ًقا للعتوم واجلراح واحلموري ( )2015يف التع ّلم عرب الواقع
االفرتا�ضي (�أو املكعب التفاعلي) ،مما يتط ّلب �إدرا ًكا ً
فعال للمثريات الب�صرية وال�سمعية التي توفرها البيئة التعليمية املحيطة،
وتعطيها قيمة ومعنى ُ َي ّكن املتع ّلم من ا�سرتجاعها متى ما دعت احلاجة يف امل�ستقبل .وذلك لأنّ التع ّلم يف الأ�سا�س هو تغيري
تغيات البيئة
يف ال�سلوك ينتج عن تغيري يف الظروف املحيطة باملتع ّلم .ويف هذا الإطار ،تكمن وظيفة الإدراك يف تف�سري ّ
التعليمية املحيطة والعمل على دجمها بخربات املتع ّلم بطريقة ت�سهم يف تنمية بنيته املعرفية .الواقع االفرتا�ضي بكل �أ�شكاله
املتعددة كفيل بتهيئة البيئة التعليمية الغنية باملثريات ال�سمعية والب�صرية وعامل احلركة وغريها من املثريات القادرة على
 10جملة العلوم الرتبوية ،العدد  ،2019 ،14دار ن�شر جامعة قطر

�إثارة ف�ضول املتع ّلم وتو�سيع �إدراكه املعريف ،ودفعه لال�ستجابة الفورية نتيجة للمعاي�شة والتفاعل واالنغما�س يف احلدث بجوانبه
املتعددة مثل الزمان واملكان واحلجم واخلطورة وغريها من اجلوانب غري املمكنة يف الواقع.
ويتحقق ذلك بالتوظيف الأمثل للواقع االفرتا�ضي واال�ستفادة من تطبيقاته التعليمية املتوافقة مع الكثري من التخ�ص�صات
ً
ف�ضل عن املعامل ال�سياحية
العلمية املختلفة كالفيزياء ،والكيمياء ،والأحياء ،واجليولوجيا ،والعلوم االجتماعية ،وغريها،
واملفاهيم العلمية .كما ميكن توظيف املعمل بكوادره الب�شرية القادرة على ت�صميم الدرو�س يف املواد الدرا�سية املختلفة .ونظ ًرا
لوجود املعمل يف جامعة قطر منذ فرتة تزيد عن ثالث �سنوات تقريبا ،فقد ُو ّظف يف جتارب تعليمية كثرية منها :جتربة
الدرا�سات االجتماعية ،وجتربة عالج �صعوبات التع ّلم يف مفاهيم اجلغرافيا الطبيعية لطالبات كلية الرتبية ،وجتربة املجموعة
ال�شم�سية لطالبات املرحلة الإعدادية .وقد ا�ستُخل�ص من هذه التجارب كثري من املبادئ مثل �إمكانية ك�سر احلدود اجلغرافية،
تط ّور التكنولوجيا ،مواكبة التغريات التكنولوجية و�إمكانية جت�سيد الواقع احلقيقي ب�شكل كامل.
وللواقع االفرتا�ضي بكل �صوره و�أبعاده خ�صائ�ص ومميزات كثرية ظهرت يف بع�ض الأدبيات الرتبوية والبحوث والدرا�سات،
واملقاالت العلمية؛ وحتددت ووف ًقا للعطار ( )2015ومهدي ( )2015وال�ساعي ( )2017يف ما يلي:
 -ال�سيطرة والتح ّكم يف حماكاة الواقع :ميكن التح ّكم يف �سرعة الواقع االفرتا�ضي من خالل �أجهزة النظام و�أدواته،ً
ف�ضل عن حماكاته ومعاي�شته والتدرب على مهاراته ،وتقليده من حيث ال�سرعة وال�صوت وال�صورة وغريها من
الإمكانيات وخ�صائ�ص الواقع.
ُ
 -التجوال داخل البيئة االفرتا�ضية :ميكن للم�ستخدم يف ظل �إمكانيات التجول وال�سري داخل البيئة االفرتا�ضية املحاكيةللبيئة احلقيقية ،الدخول �إىل ج�سم الإن�سان ،الغو�ص يف �أعماق البحار واملحيطات ،ال�صعود �إىل �أعلى قمم اجلبال
وتخطي كل احلواجز والأبعاد الزمانية واملكانية.
 -التعزيز بعمق و�أبعاد الفراغ (ثالثة �أبعاد) :اال�ستفادة من الواقع اخليايل بكل �أبعاده الثالثية ومعاي�شته وممار�سةالأعمال املطلوبة ب�شكل خيايل �أو افرتا�ضي.
 -العر�ض مبقايي�س ون�سب حقيقية :ت�صميم البيئة االفرتا�ضية بنف�س ن�سب املقايي�س احلقيقية ومبقيا�س دقيق جدً ا ،حيثال ميكن للم�ستخدم �أن يالحظ الفرق يف املقايي�س بني احلقيقة واخليال.
ً
 -التوا�صل وامل�شاركة مع �أ�شخا�ص يف �أمكان خمتلفة� :أ�صبح الواقع االفرتا�ضيجمال للتوا�صل مع الآخرين يف �أمكان
خمتلفة بهدف امل�شاركة �أو املناف�سة �أو حتى اللعب يف مباريات و�ألعاب �إلكرتونية.
 -تب�سيط الواقع احلقيقي املع ّقد :يتم ت�صميم بيئات الواقع االفرتا�ضي يف الغالب لتخطي ال�صعاب وجتاوز البيئاتاحلقيقية املع ّقدة وتب�سيطها من �أجل الو�صول �إىل نقاط ي�صعب الو�صول �إليها يف الواقع.
 -توفري الوقت واجلهد :ميكن ا�ستخدام الواقع االفرتا�ضي يف العملية التعليمية بهدف توفري اجلهد والوقت والتكلفةاملادية على املع ّلم واملتع ّلم.
 -التفاعل مع مك ّونات البيئة االفرتا�ضية واملعاي�شة احلقيقية معها. -الفردية :مينح الواقع االفرتا�ضي فر�صة التعامل واملمار�سة مع الواقع احلقيقي ب�شكل فردي كما هو احلال يف الواقع. -التفكري املكاين واكت�شاف العالقات املكانية املنظورة بالأحداث املكانية .وهو القدرة على ت�صور املكان و�إدراك �أبعادهون�سبه وتنا�سبه من حيث ال�شكل واحلجم واللون واخلطورة وغريها .ويلعب الواقع االفرتا�ضي بخ�صائ�صه و�إمكانياته
الفنية دو ًرا كب ًريا يف م�ساعدة الفرد على �إدراك العالقة املكانية والزمانية للأحداث.
وتوفر هذه اخل�صائ�ص للفرد العديد من الفر�ص للتعامل مع الواقع االفرتا�ضي ك�أ ّنه واقع حقيقي .من هنا �أهمية التوافق
بني الواقع االفرتا�ضي وخ�صائ�صه و�إمكانياته مع نظرية التع ّلم ونظرية معاجلة املعلومات من حيث اال�ستقبال والتحليل
والتخزين واال�سرتجاع .كما تتوافق هذه اخل�صائ�ص مع نظرية التع ّلم التي تُعرف بنظرية معاجلة املعلومات Information
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 .Processing Theory IPTوي�شري بيجوي ( )Bagui, 1998وعلي ،وفردج ،ورجن ()Ali, Ferdig, & Ring, 2002
�إىل �أنّ �أحد �أ�سباب جناح الو�سائط املتعددة املتج�سدة يف الواقع االفرتا�ضي هو العامل الرتميزي املزدوج الذي تُبنى عليه
نظرية معاجلة املعلومات (نظرية التع ّلم) ،والتي مبوجبها تدخل املعلومات من خالل حوا�س اال�ستقبال الب�شري اخلم�س يف
توجهها �إىل الذاكرة الق�صرية الأجل ُلتبط مبا يتوافق معها من معلومات خالل فرتة ق�صرية جدً ا (ال�سعة الزمنية التي ال
تتجاوز  18ثانية) (العتوم ،اجلراح واحلموري )2015؛ و ُت َر ّحل بعدها �إىل الذاكرة الطويلة الأجل لت�ستقر فيها �إىل �أن تُ�ستثار
مرة �أخرى بعامل خارجي له �صلة بها ،وبهذا يحدث التع ّلم عند الفرد .ومن ثم ُيتَاح للفرد ا�ستخدام �أكرب عدد ممكن من
حوا�س اال�ستقبال الب�شرية يف التع ّلم عن طريق املعاي�شة واالنغما�س يف املو�ضوعات املعرو�ضة ،مما يبقي التع ّلم لفرتة �أطول.
وذلك ا�ستنادا �إىل ما �أ�شار �إليه علي وزمالئه ( ،)Ali et al., 2002حيث �أ�شاروا �إىل �أ ّنه ك ّلما كرثت حوا�س اال�ستقبال
الب�شرية امل�ستخدمة يف عملية التع ّلم ،كانت خربات التع ّلم �أف�ضل .وميكن تدعيم ذلك مبا خل�ص �إليه كل من هنج ،هواجن
رجحت كفة الواقع االفرتا�ضي ب�شكل عملي واقعي على كافة
وهوجن ( )Hung, Hwang & Huang, 2010من نتيجة ّ
الو�سائط املتعددة فيما يتع ّلق بزيادة التح�صيل الدرا�سي� .أما فيما يتع ّلق باالجتاهات ،فقد �أ�شار الباحثون ،بناء على نتائج
درا�ستهم� ،إىل قدرة الواقع االفرتا�ضي على تكوين اجتاهات �إيجابية.
و ُيعرف �أنّ جمال تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي لي�س وليد اليوم ،بل ظهر منذ فرتة حيث كرث احلديث عنه يف الأو�ساط
الرتبوية ،مما جذب �أنظار الرتبويني واملفكرين والباحثني بكل �أطيافهم واهتماماتهم وجماالت �أعمالهم ،وكتبوا عنه وبحثوا
يف جدواه وفاعليته يف العملية التعليمية ،و�أثره يف التعليم والتع ّلم ،فزخر الأدب الرتبوي العربي وغري العربي كغريه من
الآداب املعرفية بكثري من الدرا�سات والبحوث العلمية مثل درا�سات كل من داد ،و�سيلزمان ،وباون لوفنت (Dede, Salzman
 ،)& Bowen Loftin, 2002و�شن ( ،)Chen, 2006وكيم ( ،)Kim, 2006والآغا ( ،)2015وهاجن ،ليو وليي
( ،)Huang, Liaw & Lai, 2016وغريها.
كما �أ ّكدت درا�سات �أخرى دور الواقع االفرتا�ضي وفاعليته يف م�ساعدة الطلبة على تع ّلم املفاهيم املجردة نذكر منها درا�سة
ديدي وزمالئه ( )Dede et al., 2002حيث �أ ّكدوا �أ ّنه ب�إمكان الطلبة التع ّلم ونح�سني �أدائهم التح�صيلي و�إتقان للمفاهيم
خ�صي�صا لهذا الغر�ض وبطريقة تدفع لالندماج واالنغما�س يف املو�ضوع
املجردة من خالل البيئات االفرتا�ضية امل�ص ّممة واملعدّة
ً
م�شجع .ومل يتوقف الباحثون عند هذا احلد ،بل �أ�ضافوا �إىل ذلك ما ت�ؤديه هذه البيئات من مهام ووظائف ف ّعالة يف
ب�شكل ّ
ويبي ذلك دو ًرا الواقع االفرتا�ضي يف تب�سيط العملية
معاجلة كثري من امل�شكالت التعليمية املع ّقدة وح ّلها يف امليدان الرتبويّ .
التعليمية والتح�صيل الدرا�سي.
ويف هذا ال�سياق ،ي�أتي �شن ( )Chen, 2006لي�ستهدف بدرا�سته �أثر الواقع االفرتا�ضي على املتع ّلمني ذوي قدرات الت�صور
تو�صل من خالل درا�سته ب�أ�سلوب التفاعل بح�سب معاجلة اال�ستعداد – مو�ضع الدرا�سة – �إىل فاعلية الواقع
املكاين .وقد ّ
االفرتا�ضي يف تعزيز تع ّلم الطلبة ذوي قدرات الت�صور املكاين ،مما يدل على �إمكانية ا�ستخدام الواقع االفرتا�ضي املبني على
بيئة التع ّلم كو�سيلة ملعاجلة الفروق الفردية املتع ّلقة بدرجة اال�ستعداد لدى املتع ّلمني .وذلك ملا لهذا امل�ستحدث التكنولوجي من
�إمكانيات ت�سمح بالت�صور املكاين والزماين لدى امل�شاهد� ،أي كانت قدراته و�إمكانياته وخ�صائ�صه النف�سية.
ويخل�ص كيم ( )Kim, 2006يف درا�سته املتع ّلقة ب�أثر الواقع االفرتا�ضي الثالثي الأبعاد على حت�صيل طلبة ال�صف
اخلام�س االبتدائي واجتاهاتهم نحو مادة العلوم� ،إىل نتيجة تُظهر الأثر الوا�ضح والكبري ال�ستخدام نظام الواقع االفرتا�ضي
يف التدري�س ،حيث الحظ كيم زيادة يف التح�صيل الدرا�سي وتغي ًريا �إيجاب ًيا يف االجتاهات نحو الواقع االفرتا�ضي من جهة،
ونحو املادة الدرا�سية من جهة �أخرى .كما وجد الباحث �أنّ هناك فروقا دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى  0.05بني املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة يف التح�صيل الدرا�سي يف منهج العلوم ل�صالح املجموعة التجريبية ،بالإ�ضافة �إىل مالحظته لتغيري
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�إيجابي يف اجتاهات طلبة املجموعة ال�ضابطة نحو مادة العلوم .ويعود �إىل فاعلية تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي يف تب�سيط
املادة العلمية ،وت�صحيح املفاهيم ،و�إدراك العالقات بني احلقائق واملفاهيم العلمية لدى الطلبة.
وفياما يتع ّلق بالقدرة على تغيري البيئات التعليمية ،يخل�ص بيلن�سون ،ويي ،وبلي�سكوفج ،وبيل ،وليند بليد ،وجيم (�Bailen
 )son, Yee, Blascovich, Beall, Lundblad & Jim 2008من خالل درا�ستهم املتع ّلقة مبقارنة �أداء الطلبة يف
مواقف خمتلفة �إىل فر�ض ّية جديدة تفيد ب�أنّ للبيئات التعليمية االفرتا�ضية قدرة فريدة على تغيري الرتكيبة االجتماعية لبيئات
التع ّلم الأخرى وذلك بجعلها �أكرث تفاعليةً ،
ف�ضل عن االرتقاء بالعملية التعليمية وحت�سني خمرجاتها.
تو�صل يل ،وجن ووفوجن (� )Lee, Wong & Fung, 2009إىل فاعلية واقع �سطح املكتب االفرتا�ضي
ويف هذا الإطارّ ،
( )Desktop Virtual Realityيف الأداء الأكادميي والإدراك ،والر�ضى ،حيث وجد الباحثون فر ًقا ً
دال �إح�صائ ًيا بني
املجموعة التجريبية (الواقع االفرتا�ضي) واملجموعة ال�ضابطة (التدري�س التقليدي) يف كل من الأداء الأكادميي والإدراك
والر�ضى ل�صالح املجموعة التجريبية .وهذا يدل على �أنّ لربنامج الواقع االفرتا�ضي التعليمي �أثر �إيجابي على التح�صيل
الأكادميي للطلبة و�إدراكهم جلودة التع ّلم ور�ضاهم عن تقنية الواقع االفرتا�ضي وفاعليته يف العملية التعليمية.
ويف هذا ال�سياق ،ي�ستهدف تويا�سوز ( )Tuysuz, 2010يف درا�سته تعريف �أثر املعامل االفرتا�ضية على حت�صيل طلبة
تو�صل تويا�سوز
ال�صف التا�سع (الثالث الإعدادي) يف املدار�س الرتكية يف مادة الكيمياء واجتاهاتهم نحو هذه املعامل .وقد ّ
من خالل درا�سته �إىل نتيجة �إيجابية ل�صالح املعامل االفرتا�ضية ،حيث تفوق طلبة املجموعات التجريبية الذين در�سوا من
خالل هذه املعامل على طلبة املجموعة ال�ضابطة التي مل تتح لهم الفر�صة للدرا�سة من خالل هذه املعامل.
تو�صل ياجن� ،شن وجنج (� )Yang, Chen & Jeng 2010إىل وجود فرق دال �إح�صائ ًيا بني جمموعتي الدرا�سة
كما ّ
ال�ضابطة والتجريبية �أي جمموعة الواقع االفرتا�ضي يف التح�صيل الدرا�سي يف مادة اللغة الإجنليزية .وكانت النتائج ل�صالح
املجموعة التجريبية ،حيث ظهر فرق يف نتائج االختبار التح�صيلي القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية (ل�صالح يف االختبار
البعدي) مما يدل على اال�ستفادة من �أ�سلوب التقدمي (الواقع االفرتا�ضي) ،بينما مل يظهر ذلك بني التطبيقني القبلي والبعدي
تبي �أثر الواقع
يف املجموعة ال�ضابطة مما يدل على فاعلية الواقع االفرتا�ضي يف التح�صيل الدرا�سي .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ّ
االفرتا�ضي على دافعية التع ّلم عند الطلبة حيث كان الفرق الدال �إح�صائ ًيا ل�صالح التطبيق البعدي � ً
أي�ضا ،مما ي�شري �إىل
فاعلية الواقع االفرتا�ضي يف تعزيز دافعية التع ّلم لدى الطلبة.
تو�صل هنج ،ووجن ،وهوجن والي (Hung,
وعند مقارنة فاعلية تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي بتكنولوجيا الو�سائط املتعددةّ ،
� )Hwang, Huang & Li, 2010إىل نتيجة تفيد بفاعلية الواقع االفرتا�ضي يف زيادة التح�صيل الدرا�سي لدى الطلبة،
حيث وجد الباحثون فر ًقا ً
دال �إح�صائ ًيا بني املجموعة التجريبية (الواقع االفرتا�ضي) واملجموعة ال�ضابطة (الو�سائط املتعددة)،
وذلك ل�صالح املجموعة التجريبية .وقد ّ
دل ذلك ،وف ًقا لتف�سري الباحثني ،على قدرة تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي على تعزيز
التح�صيل بفاعلية كبرية لدى الطلبة .كما �أ�شارت النتائج �إىل قدرة الواقع االفرتا�ضي على تكوين اجتاهات �إيجابية عند
الطلبة نحوه.
تو�صل ينج وزمالئه (� )Yang et al., 2010إىل نتيجة م�شابهة ،حيث تفوقت املجموعة التجريبية
ويف هذا ال�سياقّ ،
(الواقع االفرتا�ضي) على املجموعة ال�ضابطة يف كل من املتغريين التابعني – التح�صيل الدرا�سي ودافعية التع ّلم لدى
الطلبة – حيث الحظ الباحثون وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى  ،0.05مما ي�شري �إىل فاعلية الواقع االفرتا�ضي يف
العملية التعليمية وت�أثريه املبا�شر على التح�صيل الدرا�سي والدافعية للتع ّلم� .أما فيما يتع ّلق بر�أي املع ّلمني يف فاعلية الواقع
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االفرتا�ضي يف العملية التعليمية ،فقد خل�ص الباحثون �إىل �إميان املع ّلمني بفاعلية النظام يف م�ساعدة الطلبة على تع ّلم اللغة
الإجنليزية .ولذا ،ت�شري جميع النتائج �إىل فاعلية النظام يف االرتقاء بالعملية التعليمية وحت�سني خمرجاتها اخلا�صة بتعليم
اللغة الإجنليزية.
تو�صلت قا�سم ( )2012من خالل درا�ستها التي ا�ستهدفت �أثر اختالف �أمناط
وفيما يتع ّلق مبهارات التجارب الكيميائيةّ ،
املحاكاة الكمبيوترية على مهارات التجارب الكيميائية لدى طالبات ال�صف الأول الثانوي يف اململكة العربية ال�سعودية �إىل نتيجة
�إيجابية ل�صالح الواقع االفرتا�ضي املتمثل يف املحاكاة الكمبيوترية بنوعيها الإجرائية والفيزيائية ،حيث كانت هناك فروق دالة
�إح�صائ ًيا بني متو�سط املجموعة التجريبية الأوىل (املحاكاة الإجرائية) يف القيا�سني القبلي والبعدي ل�صالح القيا�س البعدي،
وكذلك احلال مع املجموعة التجريبية الثانية (املحاكاة الفيزيائية) يف القيا�سني القبلي والبعدي ،وذلك يف اجتاه القيا�س
البعدي � ً
أي�ضا .و�أما بالن�سبة للمجموعة ال�ضابطة ،فلم تظهر �أي فروق دالة �إح�صائ ًيا بني متو�سطي الطالبات يف القيا�سني
القبلي والبعدي� .أما فيما يتع ّلق باملقارنة بني �أداء املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،ف�أظهرت النتائج فرو ًقا دالة �إح�صائ ًيا بني
متو�سطات املجموعتني التجريبيتني واملجموعة ال�ضابطة يف القيا�س البعدي ل�صالح جمموعتي املحاكاة الإجرائية والفيزيائية.
يدل على فاعلية الواقع االفرتا�ضي ً
وهذا م�ؤ�شر وا�ضح ّ
ممثل يف املحاكاة الكمبيوترية بنوعيها الإجرائية والفيزيائية يف تنمية
مهارات التجارب الكيميائية.
وتو�صل تان وواف ( )Tan & Waugh, 2013من خالل درا�ستهما لأثر ا�ستخدام الواقع االفرتا�ضي يف تدري�س وتع ّلم
ّ
العلوم احليوية �أو علم الأحياء اجلزيئي (� )Molecular Biologyإىل دور ا�ستخدام الواقع االفرتا�ضي يف زيادة التح�صيل
الدرا�سي يف املادة الدرا�سية املتع ّلقة مبو�ضوع احلم�ض النووي ( )DNAوتفاعل اخلاليا احلية يف ج�سم الإن�سان .فقد �أ�شارت
النتائج �إىل زيادة ملحوظة يف التح�صيل الدرا�سي لدى الطالب بحكم م�شاهدتهم وتفاعلهم مع برنامج م�ص ّمم لال�ستخدام
من خالل الواقع االفرتا�ضي ،بينما كانوا يعتمدون ب�شكل كبري يف تع ّلمهم على احلفظ والتذ ّكر والت�سميع الغيبي لبع�ضهم
البع�ض ( .)Tan & Waugh, 2013وهذا ما جعل الباحثان ي�شيدان بالتجربة التي نقلت الطلبة من م�ستوى احلفظ
والتذ ّكر �إىل م�ستوى الفهم ،وربط العنا�صر ببع�ضها البع�ض ،ومتثيل العالقات بني مك ّونات اخلاليا احليوية واجلزيئات .وبناء
على ذلك� ،أو�صى الباحثان ب�ضرورة اعتماد نظام التعليم من خالل الواقع االفرتا�ضي يف التدري�س ب�شكل عام ،ويف تدري�س
الطلبة الذكور ب�شكل خا�ص.
وبالن�سبة للبيئات االفرتا�ضية و�أمناطها ،فقد �أجرى نوفل ( )2013درا�سة جتريبية على طلبة تكنولوجيا التعليم يف كلية
الرتبية النوعية بجامعة عني �شم�س ا�ستهدفت فاعلية ا�ستخ ـ ــدام منطني من �أمن ـ ــاط البيئـ ـ ــات االفرتا�ضيـ ـ ــة متع ـ ـ ــددة
امل�ستخـ ــدمني ( .)Multi-user virtual environmentsوتقوم البيئـ ـ ــات االفرتا�ضيـ ـ ــة متع ـ ـ ــددة امل�ستخـ ــدمني على
الن�صو�ص واجلرافيك ،وهي ت�سهم يف تنمية مهارات الت�شارك الإلكرتوين لدى طالب تكنولوجيا التعليم وت�صوراتهم لها .وقد
ّبي الباحث فاعلية البيئات االفرتا�ضية القائمة على اجلرافيك يف تنمية مهارات الت�شارك الإلكرتوين ،حيث كانت هناك فروق
دالة �إح�صائ ًيا بني متو�سطي جمموعة البيئات القائمة على اجلرافيك وجمموعة البيئات القائمة على الن�صو�ص ،وذلك ل�صالح
جمموعة البيئات القائمة على اجلرافيك� .أما فيما يتعلق بت�صورات الطلبة ال�ستخدام البيئات االفرتا�ضية متعددة امل�ستخدمني
يف العملية التعليمية ،فلم تُظهر النتائج �أي فروق دالة �إح�صائ ًيا بني جمموعتي الدرا�سة (البيئات القائمة على الن�صو�ص
وتلك القائمة على اجلرافيك) .ولكن يف كلتا احلالتني ميكن احلكم على فاعلية الواقع االفرتا�ضي يف تنمية مهارات الت�شارك
تغيت وتعدّدت بيئاته االفرتا�ضية �سواء كانت قائمة على الن�صو�ص �أو على اجلرافيك.
الإلكرتوين مهما ّ
ّ
وتدل درا�سة عمارة وحممد ( )Emara & Mohammad, 2016على دور معمل الواقع االفرتا�ضي �أو ما ي�سمى
باملكعب التفاعلي ( )I-Cubeيف تعزيز م�شاركة الطلبة بفاعلية يف عملية التع ّلم ،وذلك عالوة على ما �أبداه الطلبة من رغبة
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تو�صلت درا�سة الآغا (� )2015إىل �أهمية تكنولوجيا الواقع
يف التع ّلم من خالل معامل املكعب التفاعلي .ويف هذا الإطارّ ،
االفرتا�ضي يف تنمية التفكري الب�صري لدى طلبة ال�صف التا�سع يف مدار�س التعليم املتو�سط بقطاع غزة ،حيث وجدت فر ًقا
ً
دال �إح�صائ ًيا من حيث الأثر الإيجابي لتكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي على �أداء طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،وذلك
ل�صالح املجموعة التجريبية.
تو�صل هاجن وزمالئه ( )Huang et al., 2016يف درا�ستهم املتع ّلقة ب�أثر ا�ستخدام امل�ستحدثات
ويف هذا ال�صددّ ،
ّ
التكنولوجية والواقع االفرتا�ضي على �أداء املتعلمني يف جمال التعليم الطبي �إىل �أنّ الواقع االفرتا�ضي �أ�سهم يف القدرة على
الت�صور والتنب�ؤ ب�سهولة اال�ستخدام مما ي�ؤ ّكد رغبة املتع ّلمني يف ا�ستخدامه يف التع ّلم .وهذه الدرا�سة ،كما يراها �أ�صحابها،
كفيلة بتقدمي امل�ساعدة يف قيادة البحوث املت�صلة با�ستخدام الواقع االفرتا�ضي يف التع ّلم.
يتبي �أ ّنها جمعت بني املنهجني
وتعلي ًقا على هذه الدرا�سات وم�ساراتها البحثية و�أبعادها الفكرية و�أ�ساليبها املنهجيةّ ،
الو�صفي والتجريبي و�شبه التجريبي ،حيث تناولت الواقع االفرتا�ضي ببع�ض �أ�شكاله و�أنواعه ال�صفية واملعملية والتي تتخذ
م�سل ًكا من الكهوف االفرتا�ضية .وتن ّوعت الدرا�سات والبحوث يف هذا املجال ،ونذكر منها :الدرا�سات املتع ّلقة ب�أثر املعامل
االفرتا�ضية على التح�صيل الدرا�سي ،والدرا�سات املتع ّلقة ب�أثر املعامل االفرتا�ضية على ال�صفوف االفرتا�ضية و�أداء الطلبة� .أما
فيما يتع ّلق باملادة العلمية التي اخ�ضعت للبحوث فهي بدورها متنوعة ،فمنها ما يتع ّلق باللغة الإجنليزية ،والعلوم ،والكمبيوتر
وت�صميم الربامج ،وغريها.
إشكالية البحث

يف ظل انت�شار ثقافة التع ّلم الإلكرتوين وما ي�صاحبه من م�سميات ومفاهيم تربوية �إلكرتونية مثل الواقع االفرتا�ضي،
واملعامل االفرتا�ضية ،وغريها؛ ويف �ضوء ما ورد يف الأدب الرتبوي اخلا�ص بالبحوث والدرا�سات املتع ّلقة مبدى ت�أثري الواقع
االفرتا�ضي يف �سري العملية التعليمية وخمرجاتها املتمثلة يف �أداء الطلبة ،تكمن م�شكلة الدرا�سة يف تقييم مدى فاعلية الواقع
االفرتا�ضيً ،
ممثل يف معمل املكعب التفاعلي ( ،)I-Cubeيف العملية التعليمية وتبيان �أثره يف التح�صيل الدرا�سي يف جامعة
قطر ،وذلك من وجهة نظر الطالبات يف اجلامعة.
الفرض الصفري للدراسة

ميكن تلخي�ص الفر�ض ال�صفري للدرا�سة يف ما يلي:
ال يوجد فرق دال �إح�صائ ًيا بني ا�ستجابات طالبات املجموعتني التجريبيتني للدرا�سة ُيعزى �إىل زيارة معمل الواقع
االفرتا�ضي ،والتفاعل مع تطبيقاته ،ومعاي�شة �أحداثه ووقائعه التعليمية.

أهداف الدراسة

تهدف الدرا�سة احلالية �إىل:
 -تقييم فاعلية الواقع االفرتا�ضي (معمل املكعب التفاعلي) يف العملية التعليمية ،وتبيان �أثره على التح�صيل الدرا�سيلدى طلبة ،وذلك من وجهة نظر طالبات جامعة قطر.
- -ن�شر ثقافة املعامل االفرتا�ضية بهدف اال�ستفادة منها قدر الإمكان يف التعليم والتع ّلم الإلكرتوين.

أهمية الدراسة

تكمن �أهمية الدرا�سة يف فوائدها املتمثلة يف �إمكانية توظيف املعامل االفرتا�ضية يف العملية التعليمية واال�ستفادة منها
لتو�صيل املعلومات التي ال ميكن تو�صيلها من خالل البيئة التعليمية التقليدية ،حيث ي�سهم الواقع االفرتا�ضي يف عملية التعليم
�إذ ينقل الطالب من بيئته الدرا�سية املحدودة �إىل بيئات طبيعية افرتا�ضية �شبيهة بالواقع احلقيقي والتي يتع ّذر الو�صول �إليها
جملة العلوم الرتبوية ،العدد  ،2019 ،14دار ن�شر جامعة قطر

15

هاما يف دعم العملية التعليمية ،مما ي�ؤدي
ب�سبب بعدها املكاين والزماين .ويف هذا الإطار ،تلعب املعامل االفرتا�ضية دو ًرا ً
�إىل زيادة التح�صيل الدرا�سي وحتقيق الأهداف التعليمية.
حدود الدراسة

نظ ًرا لطبيعة الدرا�سة احلالية وظروف املقررات الدرا�سية يف كلية الرتبية بجامعة قطر ،اقت�صرت عينة الدرا�سة على:
 -الإناث من طلبة جامعة قطر امللتحقات يف �أحد املقررات الأ�سا�سية يف كلية الرتبية بجامعة قطر. -الف�صل الدرا�سي (ربيع .)2017 -مقرر تكنولوجيا الأطفال املطروح من ق�سم العلوم الرتبوية �ضمن برنامج بكالوريو�س التعليم االبتدائي. -مادة علمية تتع ّلق بتوظيف معمل املكعب التفاعلي يف العملية التعليمية من قبل الطالبات امللتحقات مبقرر «تكنولوجياالأطفال» يف كلية الرتبية بجامعة قطر ،وهي عبارة عن مقالة من�شورة يف جملة تربوية (ال�ساعي.)2017 ،
- -ر�أي الطالبات يف مدى فاعلية الواقع االفرتا�ضي (معمل املكعب التفاعلي  )I-Cubeيف العملية التعليمية.

إجراءات الدراسة

نظ ًرا لطبيعة الدرا�سة احلالية وخ�صائ�صها البحثية القائمة على معاينة البيئة التعليمية وقيا�س مدى ت�أثريها على
املخرجات العملية التعليمية ،فهي ال تخرج عن �إطار البحوث الو�صفية القائمة على م�سح الواقع من خالل جمموعة من
الأدوات البحثية املعنية بقيا�س مدى ت�أثري املتغريات امل�ستقلة على املتغريات التابعة ،والكفيلة مب�ساعدة الباحث للو�صول �إىل
نتيجة قد تتوافق �أو ال تتوافق مع توقعاته البحثية .ويف هذا ال�سياق ،مت حتديد عينة الدرا�سة وجمتمعها العام يف �ضوء
جمموعة من االعتبارات البيئية املتاحة.
�أ – جمتمع الدرا�سة :مت ّثل جمتمع الدرا�سة بالطالبات امللتحقات مبقررات كلية الرتبية بجامعة قطر واللواتي ق�ضني �أكرث من
�سنتني �أكادمييتني يف الدرا�سة اجلامعية مما ي�ضمن لهنّ التك ّيف مع �أجواء الكلية الأكادميية واالجتماعية وال�سيا�سية من
حيث القوانني واللوائح املتبعة يف اختيار التخ�ص�ص وامل�ضي يف الدرا�سة ،والتعامل مع املقررات الأخرى الإجبارية واالختيارية،
وغريها من امل�ستلزمات واملتطلبات العامة واخلا�صة بالكلية.
ب – عينــة الدرا�سة :ت�ضمنت عينة الدرا�سة  64طالبة ملتحقات مبقرر «تكنولوجيا الأطفال» ،وهو �أحد املقررات الإجبارية
يف كلية الرتبية بجامعة قطر ،وذلك ل�صلته بطبيعة الواقع االفرتا�ضي ،وما يتطلبه املقرر من دراية و�إملام بخ�صائ�ص الواقع
االفرتا�ضي ب�شكل عام ،ومعمل املكعب التفاعلي ب�شكل خا�ص (نظ ًرا لوجوده يف الكلية) ،وارتباطه بطبيعة بع�ض مهام وواجبات
املقرر.
املتغي الأول على ا�ستخدام معمل الواقع
مبتغيين :الأول م�ستقل والثاين تابع .ويقوم
متغيات الدرا�سة :تتع ّلق الدرا�سة
ج– ّ
ّ
ّ
ّ
املتغي الثاين فيتمثل يف �آراء طالبات جامعة قطر حول مدى فاعلية
االفرتا�ضي (معمل املكعب التفاعلي بجامعة قطر)� ،أما
ّ
ا�ستخدام املعمل يف العملية التعليمية.
د – �أدوات الدرا�سة :مت ّثلت �أداة الدرا�سة يف ا�ستبانة ،وهي عبارة عن مقيا�س ا�ستطالع ر�أي طالبات جامعة قطر ب�شكل عام،
ً
ممثل يف معمل املكعب التفاعلي (()I-Cube
وطالبات كلية الرتبية ب�شكل خا�ص ،حول مدى فاعلية الواقع االفرتا�ضي –
 )Interactive Cubeالتابع لكلية الرتبية واملوجود يف مبنى مكتبة جامعة قطر – يف العملية التعليمية على م�ستوى الكلية.
ويف �ضوء ما جاء يف الأدب الرتبوي من �أدوات ا�ستطالع الر�أي حول الواقع االفرتا�ضي ،مثل درا�سة القحطاين (،)2010
مت ت�صميم ا�ستبانة خا�صة بهذه الدرا�سة تك ّونت من  27عبارة ذات �صلة بر�أي �أفراد عينة الدرا�سة حول مدى فاعلية معمل
املكعب التفاعلي ( )I-Cubeيف العملية التعليمية ،وذلك وف ًقا ملقيا�س ليكرت اخلما�سي (.)Likert Scale
ه – �صدق �أداة الدرا�سة :للت�أكد من ال�صدق الظاهري ملقيا�س الدرا�سة ،مت عر�ضه على جمموعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س
بجامعة قطر واملتخ�ص�صني يف جمال الرتبية وعلم النف�س ،وتكنولوجيا التعليم ،وتكنولوجيا املعلومات ،بهدف حتكيمه و�إبداء
الر�أي يف مدى توافقه مع مو�ضوع وهدف الدرا�سة .ويف هذا الإطار ،مت تعديل املقيا�س وف ًقا ملالحظات ومقرتحات املح ّكمني
مما �أدى �إىل حذف بع�ض العبارات املكررة وغري املتوافقة مع الهدف من الدرا�سة ،بالإ�ضافة �إىل �إعادة �صياغة بع�ض
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العبارات لكي تتوافق مع هدف الدرا�سة و�سياقها العام .وللت�أكد من مدى ال�صدق الإح�صائي املتم ّثل يف االت�ساق الداخلي
ملفردات املقيا�س و�أجزائه ،فقد ح�سب االرتباط بني كل عبارة من عبارات اال�ستبيان وف ًقا ملعامل ارتباط بري�سون ،كما هو
مبي يف اجلدول .1
ّ
اجلدول  :1معامالت ارتباط بري�سون بني درجة كل عبارة وحمورها يف اال�ستبيان ودرجة اال�ستبيان الكلية
Pearson Correlation
االرتباط باال�ستبانة االرتباط باملحور
حمور اخل�صائ�ص
**.907
1
**
**
تعلم متعدد لأغلب الطلبة.
يوفر فر�ص ّ
.534
.589
**
**
�أ�صبح �ضرورة ملحة يف التعليم بكل م�ستوياته.
.309
.426
**
**
يفتقر �إىل خا�صية التفاعل الإيجابي بني الطالب واملادة العلمية.
.500
.421
**
**
بيئة تدريبية حتاكي مواقف احلياة احلقيقية.
.620
.686
**
**
يعزز فر�ص بناء القدرات العقلية لدى الطلبة.
.604
.728
**
**
ي�سمح باجتياز حاجز الزمان واملكان واخلطورة.
.646
.680
**
**
يعمل على تو�ضيح املفاهيم املجردة ويثبتها.
.523
.590
**
**
ي�سمح بالقيام برحلة �سياحية �إىل مناطق خمتلفة (متاحف).
.533
.531
**
**
ي�صعب من خالله العودة �إىل �أحداث املا�ضي.
.507
.363
**
**
ي�ستمتع املتع ّلم بامل�شاهدة واملعاي�شة احلقيقية من خالله.
.640
.720
**
**
ي�شجع الطالب على التفاعل مع البيئة التعليمية.
.570
.611
**
**
يز ّود الطالب باحتياجاته من مهارات التعامل مع العامل الرقمي.
.444
.522
**
**
يعزز ميول الطلبة العلمية وحب اال�ستطالع.
.628
.679
**
**
يزيد من دافعية الطالب لتع ّلم املو�ضوعات ال�صعبة.
.603
.687
**
**
يعزز قدرات التعليم الناقد والت�أملي.
.547
.682
**
**
يقلل من خماطر درا�سة الظواهر الطبيعية كالزالزل وغريها.
.439
.509
**
حمور التوظيف
.689
1
**
**
ال ي�صلح لدرا�سة مو�ضوعات العلوم ال�شرعية.
.393
.572
ال ينا�سب درو�س املواد االجتماعية.
**.515
**.619
**
**
ي�سمح للطالب بالقيام برحلة علمية �إىل الف�ضاء.
.617
.477
**
**
تقت�صر فائدته على التعليم اجلامعي.
.473
.672
**
**
ي�ستحيل اال�ستفادة منه يف العلوم الرتبوية.
.563
.679
**
**
ي�صعب ا�ستخدامه يف �إجراء التجارب املعملية.
.604
.650
**
**
ال ي�صلح لال�ستخدام يف التخ�ص�صات الأدبية.
.476
.581
**
**
ي�ستطيع الطبيب �أن يتد ّرب على �إجراء عملية جراحية معقدة.
.493
.442
**
**
يعاب عليه عدم �صالحيته ملواقف التعليم الإلكرتوين.
.512
.598
**
**
يعمل على ت�صحيح ت�صورات علمية خاطئة عند الطلبة.
.542
.461
**
**
يعزز ثقافة الرتاث الفني والتاريخي.
.514
.370
)**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed

يبي اجلدول  1قيم معامالت ارتباط عبارات م�صفوفة املقيا�س بدرجته الكلية ،والتي تراوحت ما بني (0.413
ّ
و ،)0.658حيث �أنّ جميع هذه القيم دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى  ،0.05مما يدل على �أن املقيا�س يف �صورته النهاية
يقي�س ما و�ضع لأجله ،ويتمتع بقدر عال من ال�صدق الداخلي.
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ولت�صنيف عبارات املقيا�س وو�ضعها يف حماورها ،مت حتليل عاملي لهذه البنود ،ومن ثم مت الت�أكد من حتقق �شروط قبول
املقيا�س عن طريق اختبار كي�سر – ميلر واختبار بريلتز ( ،)KMO and Bartlett’s Testsحيث بلغت درجـ ـ ــة �ص ـ ــدق
االختبـ ـ ــار ( )0.817وقيمـ ـ ــة الكاي الرتبيعية التقديرية ( 1446.2 )Chi-square approximationوبداللة �إح�صائية
قيمتها  ،0.000مما يدل على �صالحية البيانات للتحليل العاملي ،كما هو ّ
مو�ضح يف اجلدول .2
ن
27

اجلدول  :2نتائج اختبار كي�سر-ميلر وبريلتز ل�صدق املقيا�س

قيمة الكاي الرتبيعية التقديرية
1446.2

درجة احلرية
351

درجة �صدق املقيا�س
0.817

م�ستوى الداللة
0.000

يتبي �صدق انتماء العبارات �إىل حموريها املتعلقني
وبناء على نتائج �إجراء التحليل العاملي التوكيدي يف اجلدول ّ 2
باخل�صائ�ص والتوظيف ،وذلك من خالل ما لوحظ من وجود فرق دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى  .0.01وهذا م�ؤ�شر قوي يدل
على �صدق املقيا�س ب�أبعاده و�صالحيته للدرا�سة احلالية.
ثبات أداة الدراسة

ُط ّبق مقيا�س الر�أي على عينة ا�ستطالعية تت�ض ّمن  40طالبة من جامعة قطر ملتحقات مبقررات املتطلبات العامة يف كلية
الرتبية باجلامعة ،وذلك للحكم على مدى ثبات املقيا�س و�صالحيته لال�ستخدام يف الدرا�سة .وحتم احت�ساب ثبات املقيا�س من
خالل حتليل ا�ستجابات �أفراد العينة اال�ستطالعية وربطها بعبارات املقيا�س من حيث الكم والنوع ،وذلك با�ستخدام معادلة
معامل االرتباط الإح�صائي ،املعروفة مبعادلة كرونباخ �ألفا ( .)Cronbach’s Alphaوقد �أفادت نتيجة اال�ستبانة بثبات
املقيا�س بقيمة �إح�صائية بلغت  ،0.83كما هو ّ
مو�ضح يف اجلدول  .3وتعترب هذه النتيجة مرتفعة وبالتايل فهي �صاحلة
لال�ستخدام يف الدرا�سة احلالية بغر�ض قيا�س �آراء الطالبات حول فاعلية معمل الواقع االفرتا�ضي يف العملية التعليمية وحت�سني
خمرجاتها.
اجلدول  :3نتائج ثبات املقيا�س بكل بنوده وحماوره يف �ضوء حجم العينة اال�ستطالعية

الثبات
اال�ستبانة
املحور الأول = خ�صائ�ص تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي
املحور الثاين = توظيف الواقع االفرتا�ضي يف جمال التدري�س

حجم العينة
40
40
40

عدد العبارات
27
16
11

معادلة �ألفا كرونباخ
0.83
0.78
0.71

وف ًقا للجدول � 3أعاله ،بلغت قيمة ثبات �أداة الدرا�سة ملقيا�س ا�ستطالع ر�أي الطالبات حول مدى فاعلية معمل املكعب
االفرتا�ضي  .0.83نظ ًرا حلجم عينة الدرا�سة ( 40طالبة) من جهة ،وحجم املقيا�س من حيث عدد البنود ( 27بندً ا) من
جهة �أخرى ،فالنتيجة منطقية ومقبولة لغر�ض الدرا�سة احلالية من حيث �ضمان م�صداقية النتيجة .وعند اعتبار التق�سيم
�سجل املحور الأول قيمة ثبات عالية � ً
أي�ضا ( ،)0.78بينما بلغ املحور الثاين درجة قريبة
الثنائي للمقيا�س وف ًقا ملحوريه ،فقد ّ
من درجة املحور الأول ( .)0.71وتعترب كلتا الدرجتان منطقيتان ومقبولتان لغر�ض الدرا�سة احلالية.
جتان�س جمموعتي الدرا�سة
للت�أكد من جتان�س املجموعتني التجريبيتني للدرا�سة من حيث امل�ستوى التعليمي والثقايف وفيما يتع ّلق مبو�ضوع الدرا�سة ،فقد
قورن �أداء املجموعتني يف التطبيق القبلي ملقيا�س ا�ستطالع الر�أي حول مدى فاعلية الواقع االفرتا�ضي يف العملية التعليمية
من وجهة نظر طالبات كلية الرتبية (عينة الدرا�سة) .وقد ُو ّ�ضح ذلك يف اجلدول � 4أدناه.
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اجلدول  :4نتائج اختبار مان ويتني ( )Mann-Whitneyوم�ستوى داللة الفروق بني نتائج التطبيق القبلي للمجموعتني
التطبيق

املجموعة

N

Median

MannSum of Ranks Mean Rank
Whitney U

قبلي

م�شاهدة  +قراءة
قراءة فقط

30

3.67

30.02

900.50

34

3.72

34.69

1179.50

435.500

Z

Asymp. Sig.
)(2-tailed

-1.003

0.316

يتبي عدم وجود
بالنظر �إىل اجلدول � 4أعاله ،وبالأخ�ص �إىل قيمتي كل من ال ـ ( )U= 435.5وال ـ (ّ ،)Z= -1.003
فرق دال �إح�صائ ًيا بني �آراء طالبات املجموعة التجريبية الأوىل (م�شاهدة وقراءة) واملجموعة التجريبية الثانية (قراءة فقط)
من حيث التطبيق القبلي ملقيا�س الر�أي� ،إذ ت�شري قيمة الداللة �إىل  ،0.316مما يدل على جتان�س املجموعتني يف ثقافة
الواقع االفرتا�ضي العامة ،واخللفية العلمية حوله من حيث طبيعته وخ�صائ�ص وجماالت توظيفه يف العملية التعليمية ب�شكل
عام ،ويف التدري�س ب�شكل خا�ص.
مصطلحات الدراسة

الواقع االفرتا�ضي:
يتم ّثل الواقع االفرتا�ضي وف ًقا ل�سامل ( )2004يف �إمكانية جتاوز الواقع احلقيقي والدخول �إىل اخليال �أو �إىل عامل خيايل
�شبيه كليا بالواقع احلقيقي .وقد ُ�ص ّم ّم العامل االفرتا�ضي ليح ّل حمل الواقع احلقيقي نتيجة ل�صعوبة الو�صول �إىل هذا الأخري
ومل�سه ،ونظ ًرا حلجمه وبعده الزماين واملكاين وخطورته مثل التواجد يف مكان االنفجارات ،والرباكني ،واحلرائق ،وغريها من
الأماكن اخلطرة والبعيدة .ويف هذا الإطار ،يعترب الواقع االفرتا�ضي ً
حل واقع ًيا ومثال ًيا مل�شاهدة هذه الأحداث من خالل
الو�سائط الإلكرتونية مثل الكمبيوتر وبراجمه التطبيقية امل�صممة لهذا الغر�ض.
ويعرف الواقع االفرتا�ضي ،وف ًقا ملا ورد يف عمل مهدي ( ،)2015ب�أ ّنه عبارة عن بيئة تفاعلية ثالثية الأبعاد م�صممة
ب�شكل كامل بوا�سطة الكمبيوتر وتبدو للم�ستخدم �أ ّنها واقعية .ويف هذا ال�سياق ،فهي تتيح فر�ص بناء بيئة افرتا�ضية ثالثية
الأبعاد تتفاعل عنا�صرها مع امل�ستخدم �أو الزائر بطريقة توهمه ب�أنه يعي�ش جز ًءا من امل�شهد الذي يتابعه.
كما يرى جاك�سون (� ،)Jackson, 2015أنّ الواقع االفرتا�ضي يتم ّثل يف ا�ستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر لت�صميم بيئة
حتاكي الواقع احلقيقي ب�شكل خمالف لواجهات اال�ستخدام التقليدي .فالواقع االفرتا�ضي ي�ضع امل�ستخدمني يف خربة فعلية،
ً
بدل من م�شاهدة العملية على �شا�شة ،فهم منغم�سون فيها ويتفاعلون مع عوامل الأبعاد الثالثية .ومن خالل حماكاة كثري من
احلوا�س (الر�ؤية ،وال�سمع ،واللم�س ،وحتى ال�شم) ،يتح ّول الكمبيوتر �إىل بوابة للعامل ال�صناعي .وال�شيء الوحيد الذي يحد من
االقرتاب من خربات الواقع االفرتا�ضي هو املحتوى ،و�إمكانيات الكمبيوتر الرخي�صة .ويق�صد بذلك �أ ّنه رمبا يكون املحتوى
التعليمي جامد غري قابل للمعاجلة الإلكرتونية وجت�سيد واقعه يف بيئات افرتا�ضية مما يحد من االقرتاب من الواقع .هذا
من جهة ،ومن جهة �أخرى ،رمبا تكون �أمكانيات الكمبيوتر �ضعيفة وعائقة لإمكانية االقرتاب من خربات الواقع االفرتا�ضي.
ويف �ضوء ما �سبق من تعريفات للواقع االفرتا�ضي ،ميكن اخلروج بتعريف خا�ص للواقع االفرتا�ضي ب�شكل عام ،وملعمل
املكعب التفاعلي ( Interactive Cube (I-Cubeب�شكل خا�ص .فالواقع االفرتا�ضي كما يراه الباحث هو بيئة تفاعلية خيالية
يف غرفة مكعبة ال�شكل ومز ّودة بكل �أجهزة التفاعل مع املحتوى املحيط باملتع ّلم .ويتم �إدارة هذه البيئة بوا�سطة الكمبيوتر
لتحاكي الواقع احلقيقي يف خ�صائ�صه ،مما يجعل امل�ستخدم يعي�ش اخلربة كما هي يف الواقع احلقيقي ،وبالتايل ميكن توظيف
هذه التقنية يف التعليم وتو�صيل املفاهيم املجردة للمتع ّلم ب�سهولة.
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وجهة نظر الطلبة حول مدى فاعلية الواقع االفرتا�ضي يف العملية التعليمية:
تتعدد �أبعاد وجهات النظر �أو الر�أي وتعريفاته العلمية .فهناك الر�أي ال�شخ�صي ،والر�أي اخلا�ص ،ور�أي اجلماعة ،ور�أي
الأغلبية ،ور�أي الأقلية ،والر�أي االئتاليف ،وغريها من الأنواع وامل�سميات (�سالمة .)2007 ،ونظ ًرا لطبيعة الدرا�سة احلالية
املتع ّلقة بر�أي طالبات جامعة قطر حول فاعلية الواقع االفرتا�ضي ،ميكن الرتكيز على الر�أي ال�شخ�صي اخلا�ص بكل طالبة،
حيث ميكن تعريف الر�أي ال�شخ�صي يف هذه احلالة وف ًقا ل ـ ـ ال�ساعي ( ،)2015ب�أنه «ذلك االعتقاد الذي يكونه الفرد
لنف�سه بعد التفكري يف مو�ضوع معني ،ويعرب عنه بطريقة �شخ�صية دون اخل�شية من اجلهر به عالنية» .كما يع ّرف الر�أي
املتعلق بالواقع االفرتا�ضي ب�أ ّنه «نوع من �أنواع االجتاهات والأفكار واملعتقدات الفكرية املتعلقة مب�س�ألة معينة �أو ق�ضية فكرية
�أو اجتماعية ،واملتكونة عند الفرد نتيجة للقراءات الذاتية وامل�شاهدات واملمار�سات العملية الكفيلة بتكوين ثقافة ذاتية خا�صة
به ،وميكن التعبري عنها بالقول والفعل ،والدفاع عنها باعتبارها مكونة ل�شخ�صيته الذاتية» (ال�ساعي.)2015 ،
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

التو�صل �إىل نتائج الدرا�سة ،مت �أخ�ضعت البيانات الختبار التوزيع االعتدايل املتمثل يف اختبار �شابريو-ويلك
بهدف
ّ
ّ
ويو�ضح كل من اجلدول 5
( )Shapiro-Wilk testواختبار كوملجروف �سمرنوف (.)Kolmogorov-Smirnov test
والر�سم البياين  1و 2نتائج االختبارين.
اجلدول  :5نتائج اختباري �شابريو-ويلك وكوملجروف �سمرنوف
املجموعة
م�شاهدة  +قراءة
قراءة فقط

Kolmogorov-Smirnov test
درجة
قيمة
الداللة
احلرية
االختبار
.030
30
.168
.035
34
.156
Significance Correction

Shapiro-Wilk test
درجة
الداللة
قيمة االختبار
احلرية
.142
30
.947
.036
34
.932
Lilliefors

الر�سم البياين  :1التوزيع غري االعتدايل لبيانات الدرا�سة ملجموعة امل�شاهدة والقراءة
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الر�سم البياين  :2التوزيع غري االعتدايل لبيانات الدرا�سة ملجموعة القراءة فقط
يتبي �أنّ توزيع بيانات الدرا�سة مل تكن يف �شكل اعتدايل عادي ،بل
بالنظر �إىل اجلدول  5والر�سمني البيانيني  1وّ ،2
�أخذت متيل �إىل نوع االلتواء �أو االنحناء نحو اليمني ،مما ُي�ص ّنف �ضمن التوزيع ذي االجتاه ال�سالب ،حيث تتمركز الدرجات
بني خانتي املتو�سط  3ف�أعلى �إىل  .5ويدل ذلك على �أ ّنها متجمعة يف منطقة القيم العليا (عمر ،فخرو ،ال�سبيعي وتركي،
2006؛ عالم .)2010 ،كما يدل ذلك على �إيجابية ر�أي جمموعتي الدرا�سة حول فاعلية تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي يف
العملية التعليمية.
وبناء على ذلك ،مت ا�ستخدام الإح�صاء الو�صفي مثل املتو�سط والو�سيط واالنحراف املعياري .ومبا �أنّ البيانات ال تتبع
التوزيع االعتدايل العادي كما �سبقت الإ�شارة ،بل تتبع التوزيع الرتبي على مقيا�س ليكرت اخلما�سي حيث االلتواء ال�سالب نحو
اليمني ،فال بد من ا�ستخدام االختبارات الالبارامرتية مثل اختبار ويلكوك�سون ( )Wilcoxon testللمقارنة بني االختبارات
القلبية والبعدية للمجموعتني التجريبيتني للدرا�سة ،كل على حدة ،واختبار مان ويتني للت�أكد من داللة الفرق بني االختبارات
البعدية للمجموعتني املختلفتني (كيمري وجري .)Kimear & Gray, 2008 ،ويظهر ذلك يف اجلدول .6
اجلدول  :6املقارنة بني الفروق بني التطبيقات القبلية والبعدية ملجموعتي الدرا�سة

1267.50
1149.50
1196.50

N

Median

قبلي

30

3.67

بعدي

31

4.37

40.89

قبلي
بعدي

34
34

3.72
3.89

33.81
35.19

االختبار
اال�ستبانة
القراءة
وامل�شاهدة
اال�ستبانة
القراءة فقط

Mean
Rank
20.78

Sum of
Ranks
623.50

Wilcoxon
W

Z

Asymp. Sig.
)(2-tailed

158.50

-4.423

0.000

554.50

-0.288

0.773

يتبي من خالل اجلدول � 6أنّ هناك فر ًقا �إح�صائ ًيا ً
دال عند امل�ستوى  ،0.05وذلك بني التطبيقني القبلي والبعدي لدى
ّ
طالبات املجموعة الأوىل (القراءة وامل�شاهدة التفاعلية) ،ول�صالح التطبيق البعدي� .أما الفرق بني التطبيقني يف املجموعة
الثانية (القراءة فقط) ،فلم يكن كب ًريا لي�صل �إىل م�ستوى الداللة .ويدل ذلك على �أثر القراءة وامل�شاهدة التفاعلية واملعاي�شة
الفعلية لتطبيقات الواقع االفرتا�ضي عرب معمل املكعب االفرتا�ضي التفاعلي يف ت�شكيل وجهة نظر طالبات املجموعة الثانية
(القراءة وامل�شاهدة التفاعلية) ب�ش�أن فاعلية الواقع االفرتا�ضي يف العملية التعليمية .وتتوافق هذه النتيجة مع توقعات الباحث،
وتتعار�ض مع ن�ص الفر�ض ال�صفري للدرا�سة الذي ين�ص على عدم وجود فرق دال �إح�صائ ًيا بني املجموعتني التجريبيتني
للدرا�سة ،مما يتيح للباحث بكل �سهولة رف�ض الفر�ض ال�صفري للدرا�سة .وميكن اال�ستخال�ص من النتيجة �أنّ القراءة وحدها
مل تكن كافية لإحداث فرق يذكر يف وجهات نظر طالبات املجموعة الثانية بني التطبيقني القبلي والبعدي لنف�س املجموعة.
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وتتفق النتيجة مع درا�سة كل من توي�سوز ( ،)Tuysuz, 2010وكيــم ( )Kim, 2006وبيلن�سـون وزمـ ــالئه (Bailenson
 )et al., 2008ويل وزمالئ ــه ( ، )Lee et al., 2009وينج وزمالئه ( ،)Yang et al., 2010وقا�سم (،)2012
وتان وواف ( ،)Tan & Waugh, 2013ونوفل ( )2013وعمارة وحممد ( )Emara & Mohammed, 2016وهاجن
وزمالئه (.)Huang et al., 2016
ولتعريف وجهات نظر �أفراد عينة الدرا�سة حول �أبعاد الدرا�سة الأخرى املتمثلة يف حموري املقيا�س ،وهما :خ�صائ�ص الواقع
االفرتا�ضي و�إمكانية توظيفه يف العملية التعليمية ،فيمكن عر�ض هذه البيانات يف اجلدول .7
اجلدول  :7الفرق بني التطبيقني القبلي والبعدي يف حموري املقيا�س لدى �أفراد جمموعتي الدرا�سة
املجموعة الأوىل :امل�شاهدة والقراءة
N

Median

املحور :1
اخل�صائ�ص
املحور :2
التوظيف

قبلي
بعدي
قبلي
بعدي

30
31
30
31

3.89
4.56
3.33
4.00

641.00
21.37
1250.00
40.32
650.00
21.67
1241.00
40.03
املجموعة الثانية :قراءة فقط

املحور :
اخل�صائ�ص
املحور :2
التوظيف

قبلي
بعدي
قبلي
بعدي

34
34
34
34

4.08
4.45
3.06
3.06

1090.00
1256.00
1262.50
1083.50

االختبار

Mean Rank

Sum of
Ranks

32.06
36.94
37.13
31.87

Wilcoxon
W

Z

Asymp.
Sig.
)(2-tailed

176.00

-4.172

0.000

185.00

-4.045

0.000

495.00

-1.019

0.308

488.50

-1.099

0.272

عند اعتبار تفا�صيل املقيا�س مبحوريه املتمثلني يف خ�صائ�ص الواقع االفرتا�ضي وتوظيفه يف العملية التعليميةُ ،يظهر اجلدول
 7ر�ؤية وا�ضحة ب�ش�أن الفرق بني التطبيقني القبلي والبعدي لكل حمور على حدة يف جمموعتي الدرا�سة.
يتبي �أنّ هناك فر ًقا
بالنظر �إىل اجلدول � 7أعاله ،وبالأخ�ص �إىل كل من قيم  Wو Zلكل من املحورين يف املجموعتنيّ ،
�إح�صائ ًيا ً
دال عند امل�ستوى  0.01بني التطبيقني القبلي والبعدي عند اعتبار وجهة نظر املجموعة الأوىل (امل�شاهدة والقراءة)،
بينما لي�س هناك �أي فرق دال �إح�صائ ًيا بني التطبيقني القبلي والبعدي عند طالبات املجموعة الثانية (القراءة فقط) .ويدل
ذلك على فاعلية الواقع االفرتا�ضي يف العملية التعليمية من وجهة نظر طالبات كلية الرتبية بجامعة قطر .وميكن �إرجاع ذلك
�إىل فاعلية امل�شاهدة واملعاي�شة والقراءة معا من حيث الدعم املتوفر من هذه العنا�صر ،وغياب هذه امل�ؤثرات لدى املجموعة
الثانية (جمموعة القراءة فقط) .وهذا يعني عدم فاعلية القراءة منفردة يف �إحداث الفارق يف الت�أثري بني املجموعتني .وتتفق
النتيجة مع درا�سة ياجن وزمالئه ( ،)Yang et al., 2010حيث الفرق الدال بني التطبيقني القبلي والبعدي للمجموعة
التجريبية الأوىل (م�شاهدة وقراءة) ل�صالح التطبيق البعدي.
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للت�أكد من وجود فروق على �صعيد التطبيق البعدي بني املجموعتني يف وجهات النظر ،مت ا�ستخدام اختبار مان ويتني
( .)Mann-Whitneyويو�ضح اجلدول  8نتائج االختبار.
اجلدول  :8نتائج اختبار مان ويتني ( )Mann-Whitneyوم�ستوى داللة الفروق بني نتائج التطبيق البعدي للمجموعتني
Ranks

التطبيق البعدي
اال�ستبانة
اخل�صائ�ص
التوظيف

Test Statistics

املجموعة

N

Median

Mean
Rank

Sum of
Ranks

م�شاهدة  +قراءة
قراءة فقط
م�شاهدة  +قراءة
قراءة فقط
م�شاهدة  +قراءة
قراءة فقط

31
34
31
34
31
34

4.37
3.89
4.47
4.25
4.09
3.45

41.06
25.65
38.48
28.00
42.44
24.40

1273.00
872.00
1193.00
952.00
1315.50
829.50

Mann-Whitney U

Z

Asymp.
Sig.
)(2-tailed

277.000

-3.284

0.001

357.000

-2.235

0.025

234.500

-3.849

0.000

التيت�ضح من خالل اجلدول  8وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بني متو�سط الرتب للتطبيق البعدي لكل من جمموعتي الدرا�سة
(املجموعة الأوىل = م�شاهدة وقراءة) و(املجموعة الثانية = قراءة فقط)؛ حيث �أنّ قيمة  Uتعادل  277.00وقيمة Z
تعادل  ،-3.284وهذه القيمة دالة �إح�صائ ًيا عند امل�ستوى  .0.01ومبا �أنّ متو�سط الرتب للتطبيق البعدي ملجموعة امل�شاهدة
والقراءة يعادل � 41.06أي �أكرب من متو�سط الرتب للتطبيق البعدي ملجموعة القراءة فقط ( ،)25.65ف�إنّ النتيجة
ل�صالح التطبيق البعدي ملجموعة امل�شاهدة والقراءة .و ُيالحظ ذلك يف جميع النتائج واملقارنات .فنتيجة املقيا�س ككل كانت
دالة عند م�ستوى الداللة  ،0.01واخل�صائ�ص عند امل�ستوى � .0.05أما نتيجة التوظيف ،فتوافقت مع نتيجة املقيا�س ككل
مبحوريه (اخل�صائ�ص والتوظيف) حيث كانت الداللة عند امل�ستوى  .0.01ويعود �سبب ذلك �إىل �أثر امل�شاهدة واملعاي�شة
والقراءة الذاتية املعززة للم�شاهدة والتفاعل يف تكوين قناعات واجتاهات �إيجابية ت�شكل ر�أ ًيا ناقدً ا للعنا�صر واملكونات .فيعترب
ً
ممثل يف معمل املكعب
ر�أي طالبات املجموعة التجريبية الأوىل (امل�شاهدة والقراءة) فيما يتع ّلق بوظائف الواقع االفرتا�ضي
ً
نا�ضجا
التفاعلي ( )I-Cubeو�إمكانيات توظيفه يف العملية التعليمية ،ر�أ ًيا
وفعال يف تقييم املعمل و�إ�صدار �أحكام �سديدة يف
ً
مدى فاعليته يف العملية التعليمية .ولذا ،فيمكن اال�ست�شهاد هنا مبا ورد يف عمل علي وزمالئها ( ،)Ali et al., 2002فيما
يتع ّلق بدور الواقع االفرتا�ضي يف ت�شجيع الطالب على املعاي�شة واالنغما�س يف الأجواء االفرتا�ضية املحيطة الكفيلة بنقله من
بيئته التعليمية �إىل بيئات خيالية حتاكي الواقع احلقيقي معتمدً ا على �أكرب عدد ممكن من احلوا�س الب�شرية كال�سمع والب�صر
واللم�س .كما ميكن تدعيم هذه النتيجة بفر�ضية �أو نظرية بيلن�سون وزمالئه ( )Bailenson et al., 2008املتعلقة بقدرة
البيئات االفرتا�ضية على تغيري الرتكيبة االجتماعية لبيئات التع ّلم الأخرى ،ملا لهذه البيئات من �إمكانيات كفيلة بنقل الفرد
من بيئته احلقيقية املعقدة يف كثري من الأحيان �إىل بيئة افرتا�ضية خيالية وب�سيطة .كما ميكن تدعيم النتيجة مبا تو�صل �إليه
هنج وزمالئه ( )Hung et al., 2010من خال�صة تفيد بقدرة الواقع االفرتا�ضي على زيادة التح�صيل الدرا�سي وتكوين
اجتاهات �إيجابية نحوه .وذلك بفعل مبد�أ ونظرية �سكرن ( )Skinner, 1968املتع ّلقة مببد�أ املثري واال�ستجابة والتفاعلية
والتغذية الراجعة الفورية ،غري املبا�شرة واملتمثلة ب�سرعة اال�ستجابة والتفاعلية من طريف عملية املعاي�شة الفعلية مع احلدث
االفرتا�ضي.
وتتوافق هذه النتيجة مع توقعات الباحث املتمثلة يف وجود فرق دال �إح�صائ ًيا بني جمموعتي الدرا�سة ل�صالح املجموعة
التجريبية الأوىل (م�شاهدة  +قراءة) ،وتتعار�ض مع ن�ص الفر�ض ال�صفري للدرا�سة الذي ين�ص على عدم وجود فرق دال
�إح�صائ ًيا بني املجموعتني التجريبيتني للدرا�سة ،مما يتيح للباحث بكل �سهولة رف�ض هذا الفر�ض .وميكن اال�ستخال�ص من
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النتيجة �أنّ القراءة وحدها مل تكن كافية لإحداث �أثر ميكن �أن يرتجم �إىل فرق كبري يذكر وله داللة �إح�صائية يف وجهات
نظر طالبات املجموعة الثانية بني التطبيقني القبلي والبعدي لنف�س املجموعة .وتتفق النتيجة مع درا�سة كل من كيم (Kim,
 )2006وبيلن�سون وزمالئه ( )Bailenson et al., 2008ويل وزمالئه ( )Lee et al., 2009وتوي�سوز (Tuysuz,
 ،)2010وينج وزمالئه ( ،)Yang et al., 2010وقا�سم ( ،)2012وتان وواف ( ،)Tan & Waugh, 2013ونوفل
( )2013وعمارة وحممد ( )Emara & Mohammed, 2016وهاجن وزمالئه ( .)Huang et al., 2016وي�أتي
االتفاق والتوافق بني نتيجة هذه الدرا�سة وكل هذه الدرا�سات على �صعيد فاعلية الواقع االفرتا�ضي ب�أ�شكاله املختلفة يف
االرتقاء بالعملية التعليمية وحت�سني خمرجاتها من حيث زيادة التح�صيل الدرا�سي من جهة ،ومن حيث تو�سيع �إدراك املتع ّلم
لفهم احلقائق العلمية والنظريات بت�أثري امل�ؤثرات ال�صوتية والب�صرية من جهة �أخرى .ويتما�شى ذلك مع فكرة ك ّل من العتوم
وزمالئه ( )2015التي تقوم على احتياج التع ّلم الفعال لإدراك فعال.
توصيات الدراسة

نظ ًرا ملا تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج ومالحظات وتف�سريات وتفعيل لإمكانيات تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي ب�شكل عام،
واملكعب التفاعلي ب�شكل خا�ص ،ميكن التو�صية مبا يلي:
 -العمل على تنظيم دورات تدريبية وور�ش عمل تتع ّلق بتدريب الطالبات املع ّلمات على كيفية التعامل مع خ�صائ�صو�إمكانيات نظام الواقع االفرتا�ضي ب�شكل عام ،واملكعب التفاعلي ب�شكل خا�ص ،واال�ستفادة منها قدر الإمكان يف
التدري�س اجلامعي ،وتفعيل �أ�ساليب التع ّلم الإلكرتوين ،وتعزيز مبادئه النظرية والتطبيقية.
 -العمل على ن�شر ثقافة الواقع االفرتا�ضي ،وتعريف الطلبة مبعمل املكعب التفاعلي بجامعة قطر ،وتكثيف الزياراتملعمل املكعب التفاعلي االفرتا�ضي بجامعة قطر للتعرف على التطبيقات ،وال�سعي لتوظيفها تعليم ًيا.
 �-إقامة دورات تدريبية وور�ش عمل لتدريب الطلبة على كيفية التعامل مع معمل الواقع االفرتا�ضي �أو املكعب التفاعلي( )I-Cubeوخ�صائ�صه الفنية القابلة للتوظيف يف التعليم اجلامعي.
 -اال�ستعانة بخرباء ت�صميم الر�سوم وال�صور الإلكرتونية لت�صميم بيئات �إلكرتونية �شبه واقعية تخدم العملية التعليمية. -ت�شجيع البحوث الرتبوية التجريبية الإجرائية يف جمال الواقع االفرتا�ضي ،وعدم ح�صرها يف البحوث امليدانيةالو�صفية.
 -و�ضع خطة لتطوير وتوفري التطبيقات التعليمية املنا�سبة لكافة العلوم والتخ�ص�صات املوجودة باجلامعة.المراجع
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