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 مقدمة

إن ماااا دهااا دك ماااي تكنولو ياااا        

رضا  دسسا ا فاى العدياد ماي ة فحديثا

 عاااااا ماااااي ال ااااارور   المجاااااا ت

اإلسااتسادم مااي اااكك التكنولو يااا فااى 

ومي انا  اء التعلم  ،العملية التعلمية

اإللكترودااى والااك  يعااد دقلااة دو يااة 

للمجتمعات والدول لمواكباة متللباات 

فمناااااااك  ،(2 ،2009 ،العصااااااار)دعيم

ظ ااااور التعلاااايم اإللكترودااااى وانااااا  

رات التاااى حاااد   العدياااد ماااي التلاااو

 عل  مي بيئات التعلم أكثر ديناميكية 

ل مااااا  المتللباااااات  وشااااامولية توافقاااااا

الحديثااة لتلاان الاانعم التعليميااة ولعااا 

 ،مااااي أبرااااااا اإلفتراضاااايات)الج نى

2007، 2.) 

 اإلفتراضااية ااا  والعااوالم

  إحد  تلن بيئات التعلم اإلفتراضية،

 

 

 

 

 ل ا و ود   الت  العوالم تلن وا 

 مجمو ة اى حصاد با ا المن ف 

 مالمح ا ا تمعوا لي عوا مي األفراد

 تقدم أن يجب الت  وأطراا األساسية

 بردامج او اإلفتراض  والعالم في ا،

 والبيئة الواق  يحاك   ال   األبعاد

 المستخدميي فيه يتسا ا الحقيقية،

يعرف)بالحيام  ما ليخلقوا بين م فيما

 Brown & Hobbs)اإلفتراضية(

& Gordon، 2008 ،12)   و 

 تلن العوالم اإلفتراضية  لى تقتصر

مختلف  في ا يتوا د حيث األلعاب

  القات مجا ت الحيام الحقيقية مي

 سعر ل ا افتراضية و ملة تجارية،

 ،ا تما ية و القات صرف،

 وتعليمية و قافية، ،واقتصادية

 (.44 ،2009 ،توفيق )بركات،

 وانا  العدياد ماي الدراساات التاى    

وضاااع  تصااانيسات مختلساااة للعاااوالم 

اإلفتراضااااااااااية من ااااااااااا تصااااااااااانيف 

أ ر بيئة تعلم  قائمة  لى العوالم 

اإلفتراضية للتغلب  لى الهعور 

بالوحــدم النسسيــة المؤ ر  لى  مليات 

 الب التعليم الجامعىالتعلم لد  ط
 

 رشا محمد الجمال
 

 مدرس مساعد بقسم تكنولوجيا التعليم

جامعة -النوعية كلية التربية-شعبة معلم حاسب

 بورسعيد
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(Macedonia، 2007 ،40  والااك )

يقساام العااوالم ا فتراضااية إلااى  ال ااة 

 :أدواع ا 

متعاااااددم  بيئاااااة ألعااااااب واساااااعة -1

 Massively multiplayerالال بايي

online role play games 

(MMORPG)  ،  وفي اااااا يقاااااوم

الال اااب بااادور معااايي للوصاااول إلاااى 

ف مااا ويتمثااا الال بااون فااى اااكك اااد

البيئااة بهخصاايات مختلسااة وبقاادرات 

 معينة.

وااو أكثار  (metaverses)الميتافيرس-2

أداااواع العاااوالم اإلفتراضاااية محاكاااام 

للواقاا  حيااث يعااد اااكا النااوع  بااارك 

 ااالم متكامااا داإلااا اإلدترداا  يهاابة 

تماما العاالم الاك  دعيهاة يتجاول فياه 

( Avatarالمساااااتخدم  اااااي طرياااااق )

حكم فياااااه  اااااي طرياااااق لوحاااااة ويااااات

 المساتيح.

بيئاااااااة تعلمياااااااة واساااااااعة متعاااااااددم  -3

 massively multilearnerلمتعلمييا

online learning environments 

(MMOLE)  وااااااااى بيئاااااااات تعلااااااام

متخصصاااة للتعلااايم وتعماااا ك متاااداد 

لااانعم إدارم الاااتعلم فاااى بيئاااة  ال ياااة 

ا بعاااد وال اادف األساسااى من ااا اااو 

 التعلم.

والم اإلفتراضاااية ماااي ولكاااي تعاااد العااا

  النااااااااوع الميتااااااااافيرس

(metaverses) اى أش ر تلن العاوالم

ل ما   المناا  حيث أد اا اكثرااا تهااب ا

 الحقيقى. 

كاااكلن الو اااود السعلاااى للماااتعلم ماااي 

( واااااو  بااااارم  ااااي Avatarإلااااالل)

تجسااايد لهخصااايتة المساااتخدم داإلاااا 

العالم اإلفتراضاى ماي إلاالل شخصاية 

ا إفتراضااااية يقااااوم بالإلتيااااار مالمح اااا

وشاااكل ا بنسساااه مماااا يعلياااة فرصاااة 

للتعاون وا تصاال واألشاترا  السعاال 

فااى البيئااة التعليميااة وايااادم القاادرم 

 لاااى اإلباااداع ف اااال  اااي الخبااارات 

اإل تما يااة والتربويااة وكااكلن تسا ااا 

اللاااالب مااا  بع ااا م مماااا ي ياااد ماااي 

التعاااااون المهااااتر  بياااان م وايااااادم 

فاااااارل الااااااتعلم التعاااااااودى وتبااااااادل 

كماااا  ،ياااة والهخصااايةالخبااارات العلم

تتيح ل ام فعاا ماا   يساتليعون فعلاه 

فاااى بيئااات م التعليمياااة الحقيقياااة دون 

 2010 ،)اياي الاديي إلوف او راباة

،2()Bronack، Riedl، Tashner، 

2006، 232() Foster، 2007،22) 

(Goral، 2008،62). 

والوساايلة التعليميااة التااى تتاايح       

التسا اااا فاااى الموقاااف التعليماااى ااااى 

ا مااي الوساايلة التااى تستقاار إليااه أف اا

حياااث أن إساااتقبال الماااتعلم للمعلوماااة 

واساااتجابته للتسا اااا ومهااااركتة فاااى 

األدهااالة تعااا ا  القتاااه مااا  دسساااه 

وتكسااااااااابه سااااااااامات  ،واآلإلاااااااااريي

مما يؤد  إلى دجاحاه فاى  ،الهخصية

 ،2001 ،مسااااااااايرم حياته)تيساااااااااير

114.) 

 & Brageويؤكاااااد كاااااا ماااااي )

Woodward،1993)  أن إلباااااااااااااااااارم

لوحدم النسسية إلبارم  اماة الهعور با

وشااائعة أ ناااء فتاارم المرااقااة بصااسة 

إلاصااة . حيااث تهااير بعااي التقااارير 

والبحاااوث اإلكلينيكياااة إلاااى أن اناااا  

( مااااااااي اللااااااااالب %66حااااااااوال  )

واللالباااات ، يعاااادون ماااي مهاااكالت 
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ترتبط ف  مععم ا باضلراب الهعور 

 بالوحدم النسسية.

:  1985ويوضااااااح قهااااااقو  ، )   

يااتعلم أن حا اتااه  ( أن المرااااق265

ن تهاب   اي طرياق األساسية يمكي أ

وياادر  أن قيامااه  ،الااتعلم ا  تمااا  

، او السابيا الوحياد ب دوار الراشديي

ل ،  كاا  يحقااق لنسسااه مكادااة أو د ااجا

ومي  م فالده يسعى  ااادال كا  يحقاق 

اااااكا الن ااااج ، ومااااي انااااا دجااااد أن 

المراااااق فااا  حا اااة إلاااى أن يااارتبط 

ه ماااي بااايإلريي يعايهاااون ماااا يعايهااا

تلااورات وتغياارات ، ويهااعرون بمااا 

يهاااعر باااه ماااي مهاااا ر وأحاساااي . 

 & Brageويقااااارر كاااااا ماااااي )

Meredith،1994  وكولببب وروببرو )

(Culp et al.،1995 أن قلا اااات )

كبيااارم ماااي المااارااقيي والمرااقاااات 

يعاااادون ماااي ارتسااااع در اااة الهاااعور 

بالوحااااادم النسساااااية بسااااابب البيئاااااة 

 المدرسية.

قاااد تعاااددت وماااي داحياااة أإلااار  ف     

الدراساااات والكتاباااات التاااى تناولااا  

أامية توظيف العوالم اإلفتراضية فى 

وأكادت  لاى  ،إلدمة العملية التعليمية

دور التعلااااايم القاااااائم  لاااااى العاااااوالم 

اإلفتراضااااية كمسااااتحدث فعااااال فااااى 

 تلوير وتحسيي األداء ومن ا:

( التى ادف  Frasca2001) دراسة   

لعااااااااالت المهااااااااكالت ا  تما يااااااااة 

ماي  ،صية  ي طريق المحاكاموالهخ

إلااالل تقليااد الحيااام المدديااة بالمحاكااام 

األيدلو يااااة وتصااااميم لعبااااة تساااامح 

للمسااااااتخدميي بتقااااااديم مهااااااكالت م 

 ،الهخصااية ومناقهاات ا ماا  أقااراد م

وساااع  الدراساااة إل باااات أن أللعااااب 

المحاكااااام اسااااتخدامات أإلاااار   ياااار 

 الترفية.

 ،Coffmanمي) و أوص  دراسه كالَ 

Klinger،2007)   إلى ضرورم إشارا

اللااااالب وتاااادريب م  لااااى إسااااتخدام 

العااوالم اإلفتراضااية حيااث اد ااا يمكااي 

إسااتخدام ا بهااكا فعااال فااى العمليااات 

التعليميااااة ممااااا يمكنااااا مااااي تع ياااا  

 مليتااى التعلاايم والااتعلم. كاام أضاااف  

الدراسااااة أن األدوات  ال يااااة األبعاااااد 

المسااتخدمة فااى العااوالم اإلفتراضااية 

واد الدراسية  لاى تسيد  ند تمثيا الم

 الحاسب بهكا أكثر فا لية.

( 2008وتوصاااااااااااااى )الخليساااااااااااااة 

المؤسسات التعليمية والتدريبية ممي 

ل ا ااتمام فاى ااكا المجاال بالمباادرم 

فااااى اإلسااااتسادم مااااي اااااكك الخاااادمات 

وتساااخيراا فيماااا يعاااود باااالنس   لاااى 

اللالب والمتادرب وأضااف  أن اناا  

 اادم و ااى ب اميااة التقنيااات الحديثااة 

التعلااايم والتااادريب وماااي بين اااا فاااى 

 العوالم اإلفتراضية.

(  فاااى Palomäki،2009) كماااا أشاااار

دراستة إلى بحث وتقييم مد  مالئمة 

إسااااتخدام العااااوالم اإلفتراضااااية فااااى 

التعلاايم العااالى و األدوات المسااتخدمة 

لتنسيك ذلن و توضيح إللوات تصاميم 

 ،دموذت بالستخدام العوالم اإلفتراضية

لااااى ممياااا ات وتوصاااال  الدراسااااة إ

و يوب إستخدام العاوالم اإلفتراضاية 

فى التعليم العالى وأدوات إدتات بيئات 
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تعلم العالم اإلفتراضى ومراحاا إدتاات 

 بيئات تعلم العالم اإلفتراضى.

 مهكلة البحث:

اناااااا  العدياااااد ماااااي التقنياااااات       

ومتغياارات الحيااام المسااتحد ة والتااى 

يتو ااب  لينااا توظيس ااا فااى الجادااب 

بااااد ل مااااي قصااااراا  لااااى  التربااااو 

 ،مجااا ت أإلاار  بع اا ا قليااا النساا 

ومااي تلاان التسنيااات التااى تحتااات إلااى 

توظيف  يد فى العملية التعليمية اى 

 Virtualتقنيااة العااوالم اإلفتراضااية)

Worlds)،  والتاااااااى يكااااااااد يقتصااااااار

 ،إسااتخدام ا  لااى األلعاااب الترفي يااة

لكا يتو ب  لينا محاولة توظيف تلن 

 با العملية التعليمية.التقنية فى مستق

أن مهاااااكلة الهاااااعور بالوحااااادم       

النسسااية يعااد إللااا أو مهااكالت يمكااي 

أن تعااوا الساارد  ااي تحقيااق تسا لااه 

ا  تما   اللبيع  ، وقد تقاودك إلاى 

الااااادإلول فااااا  دائااااارم ا ضااااالرابات 

النسسااية وا  تما يااة . والتاا  تااؤد  

باادوراا إلااى ضااعف فااى قدراتااه  لااى 

كلن تاا  ر دااواتج ا بااداع واألبتكااار وكاا

 مليااااااااات الااااااااتعلم بساااااااابب تلاااااااان 

المهاااكلة.لكلن يسااارق الواقااا   ليناااا 

ضاارورم التصااد  ل ااكا الجادااب ال ااام 

 مي  وادب الهخصية اإلدسادية.

ومي منعور تلاوير التعلايم ورفا      

كساءتااه تاار  الباحثااة ضاارورم ترقيااة 

دو يااة التعلاايم بمااا يااؤد  إلااى تبلااور 

مسااااار للحدا ااااة والتمياااا  واإلبااااداع 

مااادإلا لامساااا  بناصاااية المعرفاااة ك

والتقاداااة األحااادث كماااا يهاااير تقرير 

التنمياااااة اإلدساااااادية العربياااااة للعاااااام 

2002 تقرياار التنميااة اإلدسااادية( 

( والاااك  أكاااد 50 ،2002 ،العربياااة

 لاااى أداااه تو اااد د ئاااا  ديااادم  لاااى 

تناااقا الكساااءم الداإلليااة للتعلاايم فااى 

وان انااااا  حا اااااة  ،العااااالم العربااااى

لبنية التعليم ومحتاواك  لتجديد متكاما

وأدواتاااه يقاااوم  لاااى سياساااة دهااار 

التعلاايم وتجوياادم مااي إلااالل إسااتغالل 

التقنيات التربوياة الحديثاة والتاى ل اا 

وكاكلن  ،دور اام فى التعلايم النعاامى

دوراااااا الواساااا  فااااى التعلاااايم  ياااار 

النعاااامى. تلااان التقنياااات ماااي شااا د ا 

ت وياد المااتعلم با دوات قويااة تسااا دم 

معلااام دسساااه وتستااايح  لاااى أن يكاااون 

ل لمهكالت م  طاقت م ا بتكارية و ال ا

التاى تعااوق م  اي التحصاايا المعرفااى 

وذلااان حتاااى ياااتم التسا اااا والتعاماااا 

بكسااءم ما  متغيارات العصار وداتمكي 

ماااي تحقياااق  اااودم الماااتعلم وتكاملاااة 

ل. ل وو داديا ل وم اريا  معرفيا

 أاداف البحث:

ي اااادف البحااااث الحااااالى إلااااى 

ة الاتعلم  القائماة التعرف  لى أ ر بيئا

 لااى العااوالم اإلفتراضااية فااى التغلااب 

 لااااى الهااااعور بالوحـااااـدم النسسيـااااـة 

الماااؤ ر  لاااى  ملياااات الاااتعلم لاااد  

 ب التعليم الجامعى.طال
 

 أامية البحث:

                                                           
  مجموعة تقارير تصدر سنويا بدعم من

الصندوق  ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائى

 العربى لإلنماء االقتصادى واالجتماعى.
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يمكاااي األساااتسادم البحاااث الحاااالى فاااى 

 المجا ت التالية :

عااي مهااكالت التعلاايم بالتغلااب  لااى  -1

النسسية  المتمثلة فى الهعور بالوحدم

 والتى تؤ ر  لى  ملية التعلم.

جااااات الحديثااة العالميااة مسااايرم ا ت -2

لتلاااوير التعلااايم بالساااتخدام التسنياااات 

الحديثاااااة واياااااادم فا لياااااة العملياااااة 

التعليميااااة وحااااا مهااااكالت ا و عااااا 

 المتعلم محور العملية التعليمية.

المساااؤليي الترباااوييي  تو ياااه أدعاااار -3

لعااااوالم إلااااى أاميااااة األإلااااك بتقنيااااة ا

 اإلفتراضية فى العملية التربوية. 

 أسئلة البحث:

يمكااي التعبياار  ااي مهااكلة الدراسااة 

 الحالية فى التساؤل الرئيسى التالى:

ما أ ر بيئاة تعلام  قائماة  لاى العاوالم 

اإلفتراضااااية للتغلااااب  لااااى الهااااعور 

بالوحـااااـدم النسسيـااااـة المااااؤ ر  لااااى 

 ملياااات الاااتعلم لاااد  طاااالب التعلااايم 

 الجامعى.

تسرع مي التساؤل الرئيسى السابق وي

 التساؤ ت السر ية التالية:

ما أ ر استخدام بيئة التعلم القائمة 

 لى العوالم اإلفتراضية فى التغلب 

 لى الهعور بالوحدم النسسية المؤ ر 

 لى  مليات التعلم لد  طالب التعليم 

 الجامعى ؟

 فروق البحث :

ل بااااايي   -1  يو اااااد فااااارا دال إحصاااااائيا

 در ااااااات المجمااااااو تيي متوساااااالى

)ال اااابلة والتجريبياااة( وذلااان  ناااد 

تلبيااااق مقياااااس الهااااعور بالوحاااادم 

ل.  النسسية قبليا

ل بااااايي    يو اااااد فااااارا -2 دال إحصاااااائيا

متوسااااااااااااااااااااااااالى در اااااااااااااااااااااااااات 

ل وبعاااادياَ  المجمو ة)ال ااااابلة( قبليااااا

وذلااان  ناااد تلبياااق مقيااااس الهاااعور 

 بالوحدم النسسية.

ل باااااايي يو ااااااد فاااااارا دا -3 ل إحصااااااائيا

متوسااااااااااااااااااااااااالى در اااااااااااااااااااااااااات 

المجمو تيي)ال اااابلة والتجريبياااة( 

وذلااان  ناااد تلبياااق مقيااااس الهاااعور 

ل لصاااااالح  بالوحااااادم النسساااااية بعاااااديا

 المجمو ة)ال ابلة(.

ل باااااايي يو ااااااد فاااااارا دا -4 ل إحصااااااائيا

متوسااااااااااااااااااااااااالى در اااااااااااااااااااااااااات 

ل وبعااادياَ  المجمو ة)التجريبياااة( قبلياااا

وذلااان  ناااد تلبياااق مقيااااس الهاااعور 

بالوحاااادم النسسااااية لصااااالح التلبيااااق 

 القبلى.

ل    -5 يي بااااايو اااااد فااااارا دال إحصاااااائيا

متوسااااااااااااااااااااااااالى در اااااااااااااااااااااااااات 

ل  ل وتتبعيااا المجمو ة)التجريبيااة( بعااديا

وذلااان  ناااد تلبياااق مقيااااس الهاااعور 

 بالوحدم النسسية.

 حدود البحث:

يقتصر تلبيق اكا البحاث  لاى  يناة 

مااي طااالب الساارقتيي الثالثااة والرابعااة 

شااعبة معلاام حاسااب بقساام تكنولو يااا 

 التعلاااااايم بكليااااااة التربيااااااة النو يااااااة

طالااااب  60ببورسااااعيد مكودااااة مااااي 

وطالبااة تااام تلبياااق مقيااااس الهاااعور 

بالوحاادم النسسااية  لااي م إلسااتخرات 

 ينة البحث األساساية والمكوداة ماي 

طالب وطالبة مماي حصالوا  لاى  20

أ لاااااى در اااااات فاااااى المقيااااااس تااااام 
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تقساااااااايم م لمجمو ااااااااة ضااااااااابلة 

 ومجمو ة تجريبية.

 من ج البحث:

تهاااتما ااااكك الدراساااة  لاااى متغيااار 

ا يسااتل م المعالجااة التجريبيااة مسااتق

و لية فالن المن ج المستخدم فى اكك 

 ،الدراسة ااو المان ج شابه التجريباى

لمعرفااااة األ اااار الرئيسااااى لااااه وكااااكا 

 التسا ا بينه وبيي المتغيرات التابعة.

 متغيرات البحث:

 المتغيرات المستقلة 

بيئااة الااتعلم القائمااة  لااى  –أ 

 العوالم اإلفتراضية .

 المتغيرات التابعة 

 لهعور بالوحدم النسسية.ا –أ 

التصميم التجريبى

 

 المعالجة المقياس قبليا   المجموعة
المقياس 

 بعديا  

 2س ـــــ 1س الضابطة

 2س م 1س التجريبية

 

 حيث أن:
: مقياااااااااااس الهااااااااااعور  2س ،1س

 بالوحدم النسسية.

م     : التدري  بالستخدام بيئة الاتعلم 

 داإلا العوالم اإلفتراضية.

  

 راءات البحث:إ 

أو ل: مرحلة اإل داد للتجربة و 

 تت مي:

لتعلم القائمة داإلا اإ داد بيئة  -أ

العوالم الغستراضية مي إ داد 

 الباحثة.

ل مي  اإلتيار  ينة -ب  البحث  هوائيا

طالب السرقة الثالثة و الرابعة قسم 

إ داد معلم حاسب بكلية التربية 

 النو ية ببورسعيد.

ل: مرحلة التل  بيق و تت مي: اديا

طالب  60البحث الكلية) اإلتيار  ينة -أ

 وطالبة(.

تلبيق مقياس الهعور بالوحدم  -ب

 النسسية.

 20البحث الن ائية) أإلتيار  ينة -ت

طالب وطالبة ممي حصلوا  لى أ لى 

 در ات بالمقياس(

  ستعداد للتجريب.ا -د

لدراس  اوض  الجدول  -اـ

 لمجمو ات التجربة.

 ة البحثية.اء التجربإ ر -اـ

عد  لمقياس الهعور التلبيق الب -و

 بالوحدم النسسية.

ل   : المعالجة اإلحصائية: الثا

البردامج  بيقتبويب و دولة دتائج تل

ل باستخدام بردامج  ومعالجت ا إحصائيا

( ومناقهة SPSSالتحليا اإلحصائ )

 النتائج و تسسيراا.
 

ل: التوصيات.  رابعا

 األسلوب اإلحصائى:
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 واألدحراف ،وسيط وال ،المتوسط

ومعاما  ،ومعاما ا لتواء ،المعيار 

اإلتبار ت لدراسة أ ر و ،التسللح 

 المتغير المستقا  لى المتغير التاب .

 

 النتائج:

 لتحقق مي صحة السرق األول:ا -1

ينا السرق األول  لى اداه    

ل باااايي  يو ااااد فاااارا دال إحصااااائيا

متوساااااااااااااااااااالى در ااااااااااااااااااااات 

المجمو تيي)ال ااااااااااااااااااااااااااابلة 

وذلااان  ناااد تلبياااق والتجريبياااة( 

مقياس الهعور بالوحادم النسساية 

ل  وللتحقااق مااي صااحة اااكا  قبليااا

الساارق تاام حساااب السااروا باايي 

متوساالات در ااات اللالبااات فااى 

المجمااااااااااااااو تيي ال ااااااااااااااابلة 

والتجريبياااة فاااى القيااااس القبلاااى 

 لاااى مقيااااس الهاااعور بالوحااادم 

و ااااءت النتاااائج كماااا  ،النسساااية

 يلى:

 الد لة قيمة )ت( اف المعيار ا دحر المتوسط العدد المجمو ة

  ير دالة 0.167 2.9 33 10 ضابلة

   2.5 33.2 10 تجريبية
 

 (1 دول رقم )

ية يبيي قيم )ت( للسرا بيي متوسلى در ات المجمو تيي ال ابلة والتجريب

 فى القياس القبلى

 

يت ح مي الجدول  دم و اود فاروا 

دالة إحصائية بايي متوسالى در اات 

 اااابلة والتجريبياااة المجماااو تيي ال

فااااى القياااااس القبلااااى  لااااى مقياااااس 

 الهعور بالوحدم النسسية.

و لية يتم قبول السرق األول والاك  

ياانا  لااى ادااه    يو ااد فاارا دال 

ل بااااايي متوسااااالى در اااااات  إحصاااااائيا

المجمو تيي)ال اااابلة والتجريبياااة( 

وذلااان  ناااد تلبياااق مقيااااس الهاااعور 

ل  وللتحقاق ماي  بالوحدم النسسية قبليا

ا السرق تم حسااب الساروا صحة اك

بيي متوسالات در اات اللالباات فاى 

المجماااو تيي ال اااابلة والتجريبياااة 

ياااااس فااااى القياااااس القبلااااى  لااااى مق

 الهعور بالوحدم النسسية .

 التحقق مي صحة السرق الثادى: -2

يااانا السااارق الثاااادى  لاااى 

ل بايي  اده    يو د فارا دال إحصاائيا

متوسااااااااااااااااااااااااالى در اااااااااااااااااااااااااات 

ل وبعاااادياَ المجمو ة)ال ااااابلة( قبلياااا ا

وذلااان  ناااد تلبياااق مقيااااس الهاااعور 

بالوحاااادم النسسااااية  وللتحقااااق مااااي 

صااحة اااكا الساارق تاام حساااب قيمااة 

)ت( للسااارا بااايي متوسااالى در اااات 

اللالبات فى المجمو ة ال اابلة فاى 

القياس القبلى والبعاد   لاى مقيااس 

و اااءت  ،الهااعور بالوحاادم النسسااية 

 النتائج كما بالجدول التالى :

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (172) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

 

 الد لة قيمة )ت( ا دحراف المعيار  المتوسط العدد قياسدوع ال

  ير دالة 0.429 2.9 33 10 قبلى

   2.16 32.7 10 بعد 

 (2 دول رقم )

يبيي قيم )ت( للسرا بيي متوسلى در ات اللالبات فى المجمو ة ال ابلة 

 فى القياسيي القبلى والبعد 

يت ح مي الجدول  دم و اود فاروا 

يي متوساالى در ااات دالاة احصااائيا با

المجمو اااة ال اااابلة فاااى القياسااايي 

القبلى والبعد   لى مقيااس الهاعور 

 بالوحدم النسسية .

و ليااااة يااااتم قبااااول الساااارق 

الثااادى والااك  ياانا  لااى     يو ااد 

ل باااايي متوساااالى  فاااارا دال إحصااااائيا

ل  در ااات المجمو ااة )ال ااابلة( قبليااا

ق مقيااااس وبعااادياَ وذلااان  ناااد تلبيااا

 ية الهعور بالوحدم النسس

 لتحقق مي صحة السرق الثالث:ا -3

ينا السرق الثالاث  لاى اداه        

ل باااااايي  يو ااااااد فاااااارا دال إحصااااااائيا

متوسااااااااااااااااااااااااالى در اااااااااااااااااااااااااات 

المجمو تيي)ال اااابلة والتجريبياااة( 

وذلااان  ناااد تلبياااق مقيااااس الهاااعور 

ل لصاااااالح بالوحااااادم النسساااااية  بعاااااديا

المجمو ة)ال اااااااااااااااااااااااااااااااااااابلة( 

 الد لة مة )ت(قي ا دحراف المعيار  المتوسط العدد المجمو ة

 0.01 10.28 2.16 32.7 10 ضابلة

   2.11 22.6 10 تجريبية

 (3 دول رقم )

يبيي قيمة )ت( للسرا بيي متوسلى در ات اللالبات فى المجمو تيي 

 ال ابلة والتجريبية فى المقياس البعد 

يت اااح ماااي الجااادول و اااود 

فااروا دالااة احصااائيا باايي متوساالى 

تيي در اااات اللالباااات فاااى المجماااو 

ال ااااابلة والتجريبيااااة فااااى القياااااس 

البعد   لى مقياس الهعور بالوحادم 

 ،النسسااااية لصااااالح التلبيااااق القبلااااى 

ا ماار الااك  يعنااى ادخساااق مسااتو  

الهعور بالوحدم النسسية لد  طالبات 

 المجمو ة التجريبية.

حياااااث اداااااه تااااام التااااادري  

بالسااتخدام بيئاااة الاااتعلم القائماااة  لاااى 

مجمو ااة العااوالم اإلفتراضااية  لااى ال

التجريبياااااة فقاااااط ولاااااكلن ادخساااااي 

مساااتو  الهاااعور بالوحااادم النسساااية 

اما  ،لد  طالب المجمو ة التجريبية 

المجمو ااة ال ااابلة ف ااى لاام يلبااق 

 لي اااااا ولاااااكلن مساااااتو  الهاااااعور 

بالوحااادم النسسااااية لااااد  المجمو ااااة 

ال ااابلة مرتسااا  ولااكلن ويالحااا  ان 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (173) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

المجماااو تيي التجريبياااة وال اااابلة 

ان مساااااتو   فاااااى التلبياااااق القبلاااااى

الهعور بالوحدم النسسية كاان مرتسعاا 

وادخسااي مسااتو  الهااعور بالوحاادم 

النسساااية بعاااد تلبياااق البرداااامج لاااد  

المجمو ااااة التجريبيااااة واااااكا ان دل 

فالدماااا يااادل  لاااى ماااد  فا لياااة بيئاااة 

الاااااااتعلم القائماااااااة  لاااااااى العاااااااوالم 

اإلفتراضاااية المساااتخدمة فاااى البحاااث 

الحااالى والااك  ات ااح  فا ليتااه فااى 

تو  الهااااعور بالوحاااادم إلسااااي مساااا

النسسااية لاااد  المجمو ااة التجريبياااة 

و ليااااه يااااتم قبااااول الساااارق الثالااااث 

والااك  ياانا  لااى ادااه  يو ااد فاارا 

ل باايي متوساالى در ااات  دال إحصااائيا

المجمو تيي)ال اااابلة والتجريبياااة( 

وذلااان  ناااد تلبياااق مقيااااس الهاااعور 

ل لصاااااالح بالوحااااادم النسساااااية ب عاااااديا

 المجمو ة)ال ابلة( .

 لسرق الراب :صحة ا التحقق مي -4

يااانا السااارق الرابااا   لاااى 

ل باايي  ادااه  يو ااد فاارا دال إحصااائيا

متوسااااااااااااااااااااااااالى در اااااااااااااااااااااااااات 

ل وبعااادياَ  المجمو ة)التجريبياااة( قبلياااا

وذلااان  ناااد تلبياااق مقيااااس الهاااعور 

بالوحاااادم النسسااااية لصااااالح التلبيااااق 

القبلااااى. وللتحقااااق مااااي صااااحة اااااكا 

الساارق تاام حساااب قيمااة )ت( للساارا 

ات باااايي متوساااالى در ااااات اللالباااا

جريبيااااااة فااااااى القياااااااس القبلااااااى الت

 ااااااءت النتاااااائج كماااااا ، ووالبعاااااد 

 :بالجدول التالى

 

 

 

 الد لة قيمة )ت( ا دحراف المعيار  المتوسط العدد دوع القياس

 0.01 9.65 2.57 33.2 10 قبلى

   2.11 22.6 10 بعد 

 (4 دول رقم)

لبعد  يبيي قيمة )ت( للسرا بيي متوسلى در ات التلبيقيي القبلى وا

 للمجمو ة التجربيبة
 

يت ح مي الجدول و اود فاروا دالاة 

بااايي  0.01إحصاااائيا  ناااد مساااتو  

متوسااااالى در اااااات اللالباااااات فاااااى 

التلبيااق القبلااى والبعااد  للمجمو ااة 

التجريبيااااة  لااااى مقياااااس الهااااعور 

بالوحاااادم النسسااااية لصااااالح التلبيااااق 

 القبلى.

و ليااااه يااااتم قبااااول الساااارق الراباااا  

د فاارا والااك  ياانا  لااى ادااه  يو اا

ل باايي متوساالى در ااات  دال إحصااائيا

ل وبعااادياَ  المجمو ة)التجريبياااة( قبلياااا

وذلااان  ناااد تلبياااق مقيااااس الهاااعور 

النسسااااية لصااااالح التلبيااااق  بالوحاااادم

 القبلى. 

 لتحقق مي صحة السرق الخام :ا -4

يااانا السااارق الرابااا   لاااى 

ل بايي  اده    يو د فارا دال إحصاائيا

متوسااااااااااااااااااااااااالى در اااااااااااااااااااااااااات 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يمىالجمعية المصرية للكمبيوتر التعلــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (174) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 

ل  المجمو ة)التجريبيااة( ل وتتبعيااا بعااديا

وذلااان  ناااد تلبياااق مقيااااس الهاااعور 

بالوحاااادم النسسااااية  وللتحقااااق مااااي 

صااحة اااكا الساارق تاام حساااب قيمااة 

)ت( للسااارا بااايي متوسااالى در اااات 

المجمو ااة التجريبيااة فااى التلبيقاايي 

البعاااااد  والتتبعااااا   لاااااى مقيااااااس 

الهااعور بالوحاادم النسسااية ، و اااءت 

النتااااااائج كماااااااا بالجاااااادول التاااااااالى:

 

 الد لة قيمة )ت( ا دحراف المعيار  المتوسط العدد دوع القياس

  ير دالة 0.35 2.11 22.6 10 قبلى

   2.35 22.3 10 بعد 

 (5 دول رقم )

يبيي قيم )ت(للسرا بيي متوسلى در ات التلبيقيي البعدي والتتبع  

 للمجمو ة التجريبية 

 

ويت ااااح مااااي الجاااادول  اااادم و ااااود 

ل باايي متوساالى  فااروا دالااة احصااائيا

ر اااااات اللالباااااات فاااااى التلبيقااااايي د

البعاااااااادي والتتبعاااااااا  للمجمو ااااااااة 

التجريبيااااة  لااااى مقياااااس الهااااعور 

 بالوحدم النسسية .

وااااااكا يعناااااى ان مساااااتو  الهاااااعور 

بالوحااادم النسسااااية لااااد  المجمو ااااة 

التجريبياااااة ادخساااااي فاااااى التلبياااااق 

البعدي واساتمر ااكا ا دخسااق حتاى 

بعااد ماارور شاا ريي )فتاارم المتابعااة( 

ربة البحثية ولاكلن    لى ادت اء التج

ل بااااايي  تو اااااد فاااااروا دال إحصاااااائيا

متوساااالى در ااااات فااااى المجمو ااااة 

التجريبياااااة فاااااى التلبياااااق البعاااااد  

والتتبع  واكا إن دل فالدماا يادل  لاى 

دجاح بيئة التعلم القائمة  لى العاوالم 

اإلفتراضية فى إلسي در اة الهاعور 

بالوحاادم النسسااية لااد   ينااه البحااث 

  دجاحاه الحالى واي ا يادل  لاى ماد

 واستمرار فعاليته.
 

 توصيات البحث:

الااتعلم القائمااة  لااى  توظيااف بيئااات -1

العااااااوالم اإلفتراضااااااية فااااااى  ااااااالت 

المهااااااااكالت النسسااااااااية والساااااااامات 

الهخصاااااية الماااااؤ رم  لاااااى  ملياااااة 

 التعلم.

ايااادم األاتمااام بااالعوالم اإلفتراضااية  -2

 لخدمة األاداف التعليمية.

 

 المرا  

 أو ل المرا   العربية:

(: التعلاايم اإللكترودااى وارتباطااه بواقاا  التعلاايم 2007اااد )،الج نااى  .1

ياة المملكاة العرب ،العادد التاسا   هار ،مجلة المعلوماتية  ،ا فتراضى

  السعودية.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (175) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2012للعام  األولسلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة .. المجلة العلمية السنوية للجمعية المجلد 
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لاى فاى النادوم األو ،اضى التعليمى والبيئات  ال ياة األبعاادالواق  اإلفتر

 ،تلبيقااااات تقنيااااة المعلومااااات واإلتصااااا ت فااااى التعلاااايم والتاااادريب
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