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فإن لم تستطع فال  " كن عالمًا... فإن لم تستطع فكن متعلمًا، فإن لم تستطع فأحب العلماء،

 تبغضهم"

بعد رحلة بحث طويلة وجهد واجتهاد انتهت بهذا العمل المتواضع، وتكللت بإنجاز هذا البحث، 

كما ال يسعني إال أن نحمد اهلل الذي أنعم علينا بنعمه التي ال تعد وال تحصى فهو العلي القدير، 

أقدم عبارات الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور حمزة عبد الفتاح العساف لما قدمه لي من نصح 

رشاد طيلة إنجاز هذا البحث.   وا 

يد العون إلنجاز هذا البحث، ووقفت لعائلتي التي قدمت لي  الجزيل كما لن أنسى أن أقدم الشكر

 ر. بجانبي طيلة فترة رحلتي في الماجستي

كما أود أن أشكر أعضاء لجنة المناقشة، لما بذلوه من جهود مباركة في قراءة متمعنة للبحث وما 

 قدموه من اقتراحات ساهمت في اثراء هذا البحث وتطويره.

وفي الختام أشكر جامعتي جامعة الشرق األوسط ممثلة برئيسها وأعضاء الهيئة التدريسية أساتذتنا 

الكرام على عطائهم الدائم ، لما بذلوه معنا من جهود خيرة وما زرعوه فينا من حب للعلم والمعرفة 

 والعطاء. 
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 ملخصال

المختبرات االفتراضية في تعليم اللغات الحديثة  إستخداممعرفة درجة  إلىهدفت هذه الدراسة 

 استخدمت دراسة الهدفولتحقيق  ،إستخدامهموالمعوقات التي تواجه  األردنيةلدى طلبة الجامعات 

، وبلغ إجمالي االستبانات المكتملة إستبانةداة أتم تطوير حيث الباحثة المنهج الوصفي المسحي، 

 .2019- 2018من أفراد عينة الدراسة خالل العام الدراسي  إستبانة )520)

المختبرات االفتراضية في تعّلم اللغات الحديثة  إستخدامأن درجة وقد أظهرت نتائج الدراسة 

المختبرات  إستخدام، وأن المعّوقات التي تواجه كانت )كبيرة( األردنيةالجامعات  لدى طلبة

أظهرت كما و كانت )كبيرة(،  األردنيةاالفتراضية في تعّلم اللغات الحديثة لدى طلبة الجامعات 

المختبرات  إستخدامالنتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات الطلبة في 

داللة إحصائية تعزى لمتغير االفتراضية، تبعًا لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(، وعدم وجود فروق ذات 

أظهرت النتائج عدم وجود فروق و السنة الّدراسّية )سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة(، 

المختبرات االفتراضية، تبعًا لمتغير  إستخدامذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات الطلبة في 

 .الجامعة )حكومّية، خاّصة(نوع 

 .المعوقات ،الحديثةاللغات المختبرات االفتراضية، درجة االستخدام،  الكلمات المفتاحية:
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The Degree of Using Virtual Laboratories use in Teaching Modern 

language for Jordanian Universities Students and usage Barriers. 

Prepared by: 

Diana Mohammed khaleel Rummaneh 

Supervisor: 

Hamzeh Abd Alfattah Al assaf 

Abstract 

The study aimed to determine the degree of using virtual laboratories use in 

teaching modern language for Jordanian universities students and usage barriers. In 

order to achieve the target of the survey, the researcher used the mapping descriptive 

method, and a questionnaire tool was developed. The aggregated completed 

questionnaires reached a total of (520) questionnaires, of the study sample individuals 

for the academic year 2018/2019. 

The study aims to determine the use of virtual laboratories in teaching modern 

language to Jordanian university students and usage challenges. In order to achieve the 

target of the survey, the researcher used the descriptive mapping method, and a 

questionnaire tool was developed. The collected completed questionnaires reached a 

total of 520 study sample individuals for the academic year 2018/2019. The survey 

results has revealed a high level of use of virtual laboratories in teaching modern 

language to Jordanian university students. There were also great obstacles which were 

faced through the use of virtual laboratories in learning modern languages at the 

university .The results show no proven differences between the mean capabilities 

between (males and females), as well as no differences between higher grade levels 

(first year, second year, third year, fourth year). Also, no differences were found 

between the university types (government, private). 

Keywords: The Degree of Using, virtual laboratories, modern languages, Barriers.
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة

وقتنا  إلىلمنا منذ السنوات العشر األخيرة التقدم التكنولوجي السريع الذي شهده عا ضوءفي 

الحالي، والذي كان له دور كبير في إنتاج التقنيات العلمية الحديثة والتي تسمى بتكنولوجيا 

باتت متوفرة بين أيدينا بكل سهولة وسالسة  والمعارف التيالمعلومات، والكم الهائل من المعلومات 

توصلنا إليه اليوم هو ما يسمى  إن مامقارنة بما كنا عليه في السابق. من هنا نستطيع أن نقول 

حيث تستطيع أن  قرية صغيرة جدًا، إلىوهو أن الّتكنولوجيا الحديثة حولت العالم الكبير  بالعولمة()

 استدعاءوأصبح من السهل  بالتكنولوجيا،أردت عن طريق ما يدعى تتواصل وتّتجول حيثما 

وزيارة المعالم بكل سهولة  والمتاحف،والتنقل عبر دور المعرفة والمكتبات  والمعارف،المعلومات 

 األجيال،مختلف عن سابقيه من  جديد،ومرونة. إذ عملت التكنولوجيا على خلق جيل تكنولوجي 

 .إلنسان لتصبح أسهل ومرنة أكثروعملت على تغيير نمط حياة ا

تكنولوجيا الّتعليم مصطلح متشعب وكبير يعني أنه يضم كل الطرق، األدوات، ويعد مصطلح 

م، في عملية الّتعليم والّتعل أيضاً واألجهزة، والمواد، والتنظيمات التي يستخدمها المتعلم والمعلم 

. ومن ذلك نستطيع أن نستنتج أن تكنولوجيا الّتعليم ال تنحصر هبغرض تحقيق أهداف تعليمية بحت

 منهج وأسلوبولكنها تعني أن يستخدم المّتعلم والمعلم  الحديثة.األجهزة واآلالت  إستخدامعلى 

 التعليمية بشتىيسير وفقه ضمن خطوات مدروسة ومنظمة بشكل صحيح بهدف دعم العملية 

بيئة تعليمّية فعالة ترتقي  إلىوالوسائل التعليمية المختلفة. والتي تصل بنا  ر،الطرق، والمصاد

 .المستويات المرجوة المعلومة بأعلى إلىللوصول 
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الذي يشهده عالمنا اليوم وبشكل خاص في ميدان التعلم و الّتعليم  التّطورمن هذا  ينبعحيث 

المعلومة ومنها الوسائل التعليمية والتي تعرف على  إلىتطور في شتى الوسائل والطرق للتوصل 

وتحسين الّتعلم  أنها مجموعة من األجهزة واألدوات التي تستخدم بهدف إيصال المعلومة للمتعلم،

وكذلك الّتعليم وقد ُعرفت هذه الوسائل منذ فجر المعرفة عبر العقود ومنها الوسائل البصرية 

والى تراكم الكشوف والنظريات، وتطبيقاتها التكنولوجية بصورة لم حيـث يتـ والّسمعية وغيرها الكثير،

في جميع  رات عديدةاتية هذا الذي يحمل في طياته تغيتشهدها البشرية من قبـل وفـي عصر المعلوم

لها من خالل تطوير  االستجابةلهذه التغيرات كان من الضروري نتيجة الحيـاة، ولعـل  نواحي

من خالل توظيف المستحدثات التكنولوجية فيها، على أن مؤسسات مؤسسـات المجتمـع كافة، 

للتحوالت التي تشـمل  واالستجابةبالتطور لمواكبة طبيعة العصر التربية في أي مجتمـع هي األولى 

 .(2005 ،السيدالمختلفة )مجـاالت الحيـاة 

كما أن التّقدم لم يقف عند المختبرات اإلعتيادية، التي باتت مألوفة لدى الكثير منا، بل 

أحدثت ثورة جديدة من نوعها وغير مألوفة، أال وهي )المختبرات اإلفتراضية( التي عملت على 

ا نقلة تغيير مسار الّتعليم  والّتعلم لتأخذنا برحلة عبر الزمن وتتخطى حدود المكان والزمان، لتنقلن

نوعية في اكتساب المعلومة والمعارف في شتى المجاالت العلمية واإلنسانية على حد سواء، أما في 

إجراء وتنفيذ التجارب بشكل  إلىمجال اللغات فهذه التقنية الحديثة عبارة عن بيئة متكاملة تهدف 

التطبيق الحقيقي. كما أنها عبارة عن  يوازي افتراضييحاكي الواقع وذلك بتطبيق التجارب بشكل 

حيث يتوالى تراكم النظريات  التعلمية،مع العملية التعليمية  واالتصاالتدمج تقنية المعلومات 

وتطبيقاتها التكنولوجية بصورة لم تشهدها البشرية من قبل، وفي عصر المعرفة هذا  واالكتشاف،

الحياة، ونتيجة لهذه التغيرات كان من الذي يحمل في طياته تغيرات عديدة في جميع نواحي 

 الضروري االستجابة لها من خالل تطوير مؤسسات المجتمع كافة والمؤسسات التربوية خاصة.
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المختبر اإلفتراضي بإمكاناته المتعددة لتوضيح  إستخدامبإمكانية  (2002الفار)حيث أضاف 

ممارستها باستخدام المختبرات مواضيع وتجارب علمية وممارسة لغة يصعب استخدامها وتطبيقها و 

والتفكير الناقد خصوصًا، كما أن المختبر  التفكير عموماأو لتنمية مهارة  اإلعتيادية،التقليدية 

االفتراضي يوفر عنصر التشويق واإلثارة والجذب للمتعلم باستخدام أدوات اتصال متعددة مثل 

الحاسب  إستخدامأوسع وأشمل أنواع والصور المختلفة، كما يعد هذا النوع من  والرسوم،الصوت 

 .والنشاطات المعملية التجاربفي إجراء 

 مشكلة الدراسة 

حول طرائق  ، والدراسات السابقةعقد الكثير من المؤتمرات والندواتفي األونة األخيرة تم 

 التكنولوجياواستراتيجياته المتنوعة والمختلفة، والتي تناولت في جزء منها ضرورة تفعيل  التعليم

 أثرالتعرف على  إلىتوصلت العديد من الدراسات و ، كما وبالمساقات المتنوعةبأشكالها المختلفة، 

الحكومية  األردنيةالمختبرات االفتراضية في التحصيل والخيال العلمي لطلبة الجامعات  إستخدام

 (.2013، وأبو زينة والخاصة )المساعيد،

توفير ما يلزم إلستخدام مختبرات اللغات  إلى( 2017دراسة )الحميدي، أوصتو كما 

ومعدات ولوازم وفنيين ومبرمجين متخصصين في هذا المجال، وتفعيل  أجهزةاالفتراضية من 

كما المختبرات االفتراضية في التدريس بشكل عام وبتدريس اللغات واللغة االنجليزية خصيصًا. 

ملية التعليمية لى ضرورة توظيف تكنولوجيا الواقع االفتراضي في العع أضافت الكثير من الدراسات

وبعد  .(Chen,2006شين )تمستوى الطلبة  وتطوير تحسينلما لها من أثر فعال وملحوظ في 

دراسات عديدة بضرورة  أيضاً البحث الذي قامت به الباحثة حول الدراسات والتوصيات، فقد أوصت 

، والمستلزمات والتقنيات الالزمة في المدارس، والجامعات، لكي يستفيد تاألدوات، والمعداتوفير 
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، والحمادي، )الغشم التالميذ، من تلك المستحدثات التكنولوجية وأهمها المختبرات االفتراضية

2017.) 

 العلمي،الت البحث على العديد من مجّ  واالستطالع المسح،بعملية الباحثة  أجرتكما 

والرسائل الجامعية المنشورة وغير المنشورة،  كالمجلة التربوية المتخصصة، والمقاالت واألبحاث،

المختبرات  الستخدامتناولت المعوقات  الدراسات التيوجود العديد من عن حيث أسفر هذا البحث 

ضية، من المختبرات االفترابضرورة توفير العدد الكافي بعض الدراسات اوصت  االفتراضية، حيث

وتعزيز العملية التعليمية، وتوسيع اآلفاق  العلوم بالواقعألنها تعمل على ربط جميع 

أدركت أهمية  األردنيةومن خالل خبرة الباحثة كطالبة لغات حديثة في الجامعة (. 2017،)الغيث

اللغات، واختيار الطريقة المناسبة، ومنها المختبرات االفتراضية كما تتوقع، كما وأكدت كثير  تعليم

من الدراسات في توصياتها على إجراء دراسات تخص موضوع المختبرات اإلفتراضية وتأثيرها على 

 .(2016، محمد)(، ودراسة 2013، القرشيتعلم اللغات الحديثة كدراسة )

المختبرات االفتراضية  إستخدامالرئيس التالي: )ما درجة  السؤالفي  الدراسةوتتجلى مشكلة 

 (.إستخدامهموالمعوقات التي تواجه  األردنيةفي تعليم اللغات الحديثة لدى طلبة الجامعات 

 وأسئلتها:الدراسة هدف 

 اللغاتفي تعليم اإلفتراضية  المختبرات إستخدام درجة التعرف على إلى الدراسةهذه  تهدف

جابة عن إلمن خالل اوذلك  ،إستخدامهموالمعوقات التي تواجه  األردنيةالجامعات  الحديثة لدى

 اآلتية: األسئلة

 ؟األردنيةاللغات الحديثة لدى طلبة الجامعات  تعليمالمختبرات اإلفتراضية في  إستخدام درجة ما .1

المختبرات االفتراضية في تعليم اللغات الحديثة لدى  إستخدامما المعوقات التي تواجه درجة  .2

 ؟األردنيةطلبة الجامعات 
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 إستخدامدرجة  في )a (0.05 > عند مستوى الداللة فروق ذات داللة إحصائية توجد هل .3

 ؟الجامعةنوع و ،السنة الدراسيةو)الجنس(،  االجتماعيالمختبرات االفتراضية تعزى لمتغير النوع 

 أهمية الدراسة 

 والتطبيقي.خالل الجانبين النظري  الدراسة منتتمثل أهمية 

 في:ففي المجال النظري فهي تساعد 

وخصائصها ومميزاتها  المختبرات اإلفتراضيةأهمية واألردنية خاصة ب عامة،ثراء المكتبة العربية إ -

 التعليم.في 

واستفادة الباحثين من أداة الدراسة والطريقة المتبعة والتوصيات  التربوي،ثراء البحث العلمي إ -

  .وغيرها

 في:أما في المجال التطبيقي فهي تساعد 

بأسس إنتاج المختبرات اإلفتراضية كبنية تحاكي المختبرات الحقيقية لَتعليم  نالتربوييتزويد  -

 اللغات الحديثة. 

 اللغات تعليمالجامعات بتوظيف المختبرات اإلفتراضية في  والقائمين فياستفادة التربويين  -

 .الحديثة

                                                                           :ةحدود الدراس

لدى طلبة المختبرات االفتراضية في تعليم اللغات الحديثة  إستخدام درجة الموضوعي:الحد 

 .إستخدامهموالمعوقات التي تواجه  األردنيةالجامعات 

  الحكومية والخاصة األردنية المكاني: الجامعاتالحد 

 2018/2019 الدراسي األول الزماني: الفصلالحد 

 والخاصة. الحكومية األردنيةطلبة الجامعات  البشري:الحد 
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الدراسة:محددات   

تماثلها، وكذلك هذه الدراسة والمجتمعات التي  على مجتمعيرتبط تعميم نتائج هذه الدراسة 

 وموضوعي.على استجابة أفراد العينة بشكل دقيق  األداة وثباتهامدى صدق  يعتمد

 :وتعريفاتها الجرائية الدراسةمصطلحات 

 وهي:توضيح  إلىتناولت الدراسة الحالية بعض المصطلحات التي تحتاج 

(Virtual Laboratories ) اإلفتراضيةالمختبرات -  

جراء تجارب عن طريق المحاكاة،  بأنها( "113: 2008،طلبةُيعرفها ) وسط تفاعلي إلنشاء وا 

تختلف من تخصص ألخر ووحدات تجريبية تتضمن بداخلها ملفات بيانات ووسائل تستخدم تلك 

 المجرب" أداءالوحدات إلجراء التجارب وتقييم 

مختبرات صممت خصيصًا لتعليم أنها أي  عليم،والتّ بيئات للتعلم  بأنها اجرائيا وتعرفها الباحثة

 مفصل بينها كاًل على حدى في مقصورات صغيرة ييجلسون به الطلبةحيث أن  ،الحديثة اللغات

نظارات العالم )ب أو ما يسمى  الواقع اإلفتراضيجدار مانع للضوضاء، ويضع كل طالب نظارات 

 .أنه في قلب الحدثشعر المتعلم وكاإلفتراضي( حيث ي

 Barriers)) المعوقات-

 إستخدامبأنها المشكالت أو الصعوبات الـتي تحـول دون  10:2014))الحرتومي،عرفهاي

المختبر من قبل المعلمين ومحضرين المختبرات، وتقاس بفقرات االسـتبيان المتعلقة بالتعرف على 

 المختبر ومستلزماته الضرورية، واألجهزة واألدوات والمواد المعملية. إستخداممعوقات 
ما يعوق تطبيق المختبرات اإلفتراضية في تدريس اللغات في  جرائياإوتعرفه الباحثة  

 . الجامعات الحكومية، وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها أفراد الدراسة



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 الثانيفصل ال
 اإلطار النظري والّدراسات الّسابقة
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 الفصل الثاني
 طار النظري والّدراسات الّسابقةاإل

والدراسات  الحالية،الفصل عرضًا لألدب النظري ذو الصلة بأهداف الدراسة  هذايتضمن 

مستحدثات المختبرات االفتراضية حيث سيتناول اإلطار النظري  بالموضوع،الّسابقة ذات الصلة 

 .استخدامها ومعوقات (.أهميتها )ميزاتها مكوناتها، من حيث تعريفها، ماهيتها، اإلفتراضي(الواقع )

هذا الفصل مراجعة ألهم الّدراسات والبحوث الّسابقة ذات الّصلة بالموضوع حيث كما ويتضّمن 

 .لّدراسات العربّية وأخرى أجنبيةاشتملت على مجموعة من ا

 النظري اإلطارأولا: 

والتي  واالتصاالتفي مجال تكنولوجيا المعلومات إزاء هذا الّتطور الذي يشهده عالمنا اليوم 

لى نمط حياتنا اليومية ع غير مسبوقة انعكاساتأخذتنا بنقلة نوعية في كافة المجاالت، وكأن له 

وأصبح للمعلم والمتعلم قدرة على جلب  المجاالت،شتى  يحيث نبع عن ذلك تطور فوالعلمية، 

 .عكس ما كان عليه اإلنسان من قبلواإلبحار بها  المعرفة،المعلومة والتجول في حقول 

 سيتم تناول الموضوعات اآلتية:

 ماهية الواقع الفتراضي:

يعتقد أن المحاكاة إذا تخطت حدود  (1998)بل جيتس،  فإن (2005) صبريبحسب 

 وأصبحت مكملة للواقع الذي نعيشه فهي حينئذ واقع افتراضي. الخيال،الواقعية وأصبحت جزء من 

ذو إمكانيات  تبحصحيث أننا ومع تطور العصر ومرور الوقت نجد أن عناصر المحاكاة أً 

حكام  مسبوق،أكبر وبتحسن رهيب وغير  حيث يصبح المتعلم عبر الواقع اإلفتراضي شريك  متزايدوا 

يستطيع أن يعبر عن رأيه وأفكاره لم يعد ذلك الطرف  مساهم،يضًا أفي عملية التعلم ومتفاعل و 

 فقط.المتلقن للمعلومة 
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إلجراء  تفاعليه،وبرامج  افتراضيةعن مختبرات ( بأنها عبارة 2003) الهدهودكما أضاف 

وجميعها عبارة عن برامج  خرى لتحليل المعادالت،أو  للنتائج،ورسم جداول ، التجارب المختلفة

 هذه التقنية عبر المختبرات االفتراضية. إستخداممختلفة لنتيجة واحدة وهي 

 ،عصرية تحادث التطور والتكنولوجيا( بأنها عبارة عن عملية 2003) حيث أشار عوض

إلنتاج ونشر المواد والمقررات المنهجية والالمنهجية دون االستعانة للورق، والتي تكون بنفس الوقت 

 الجودة.عالية 

يعتقد أنها نوع من ( بأنها عملية شبيهة للتعلم االلكتروني والذي 2009وأضاف الراضي )

برامج متخصصة  تخدامذلك، باسأنواعه، والتي تقوم على الحاسب اآللي باستخدام االنترنت أو دون 

صنعت خصيصًا على أسس معينة بحيث يستطيع المستخدم العمل، وممارسة تجربته بغض النظر 

 عن الزمان والمكان.

( بأنها ذلك الوسط التفاعلي إلنشاء واجراء الكثير من التجارب عن 2008) كما عرفها طلبة

سط الرسومي يتكون من برامج وهذه االفتراضية، وهذا الو  المختبراتطريق العالم االفتراضي داخل 

وتختلف حسب التخصص كما أن تضم الكثير من ، ةالمختلفالبرامج تعمل على محاكاة التجارب 

ومن هنا التجارب والتقييم.  إلجراءالملفات والتي تعمل على التغذية الراجعة. ووسائل تستخدم 

أال وهو زيادة فرص التعلم للجميع، والحصول على  المختبرات االفتراضيةيتلخص الغرض من 

المؤسسات التعليمية والتقيد في زمان ومكان  إلىشهادات ومؤهالت علمية دون الحاجة للذهاب 

هي عبارة عن مركز تدريب مفتوح ومستمر بدون أي حواجز،  االفتراضيةين، فالمؤسسات دمحد

المهنية  باألعمالوسالسة، بحيث تستطيع القيام  ويتيح للجميع التعلم والوصول للمعلومة بكل سهولة

 .(2001، )بختي المؤسسة التعليميةبالجامعة أو  االلتحاقأو المنزلية وفي ذات الوقت تستطيع 
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إال أن هذه  ،يعد المختبر االفتراضي من التقنيات الحديثة والتي تحاكي المختبرات االعتيادية 

واجهزة،  أدوات،من  الطالب هاالتقنية تعمل على أنها توفر للطلبة كل المستلزمات التي يحتاج

بحيث يستطيع  المعلومات.وعدات مختلفة، بحيث يخوض تجربة فريدة من نوعها تعمل على تعزيز 

لحاسب يخوض التجربة بنفسه أو ضمن مجموعة، في أي مكان أو زمان على جهاز االمستخدم أن 

  الراجعة.ان يرى النتيجة والتغذية  أيضاً اآللي أو عن طريق الويب، بحيث يستطيع المستخدم 

. وكل ذلك دون أيضاً ومشاهدتها  شاء،ويمكن للمستخدم أن يكرر التجربة وتكرارها متى 

كما أن المختبرات االفتراضية تعمل على تسهيل المحتوى  جهد، خطورة، وبأقلالتعرض ألدنى 

جي بحيث أنها تعمل على تغطية معظم المحتوى بتجارب افتراضية وهو ما يستحيل تحقيقه المنه

 (.2009في المختبرات االعتيادية وذلك بسبب عدد المعامل داخل المدارس الحازمي )

 الفتراضية:ة للمختبرات المكونات الرئيس

المختبرات المكونات الرئيسية الستخدام  إلى( 2009والشهري )( 2006حيث أشار البياتي )

  ومنها:االفتراضية 

: حيث أن المختبرات االفتراضية ماهي إال جزء من األجهزة واألدوات والمعدات المخبرية

المختبرات التقليدية االعتيادية، بحيث ظهرت المختبرات االفتراضية بشكل متطور من المختبرات 

 المختبرات التقليدية بجانب المختبرات االفتراضية.ومن هنا يجب تواجد  التقليدية،

: يجب توافر االجهزة ذي المواصفات العالية والتي يجب أن الحاسب اآللي والمزودات أجهزة

تتوافر باألجهزة التي سوف تستخدم للمختبرات االفتراضية، بحيث يكون لكل مستخدم جهاز عالي 

لتجربة في المختبر االفتراضية، أو العمل عن بعد المواصفات، ومتصل بشبكة االنترنت عند بدء ا

بغض النظر عن الزمان والمكان، كما تحتاج المختبرات االفتراضية للمزودات المحملة بالبرنامج 

 المستخدمين والمختبرات.التراسل ما بين  حالخاصة، والبرامج التي تتي
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: حيث يتوجب ربط المستخدمين جميعهم في المختبر عند شبكة التصالت والجهزة الخاصة بها

البدء بالتجربة عن بعد وذلك يحصل عن طريق ما يسمى التراسل الرقمي، وانطالقًا من هنا فإن 

االجهزة البينية ترتبط جميعها مع شبكة الحاسوب والمزودات المتسمة بأمان خطوط االتصال ذات 

خلق توازن في نقل المعلومات  إلىللقنوات. مما يؤدي العالية والسعة االتصالية  ةاالعتمادي

للواقع االفتراضي، ومن هنا تتيح قناة  المستخدمين(والبيانات بين المختبر االفتراضي والمستفيدين )

االتصال فرصة االستفادة والتواصل واستمرارية التراسل مع المختبر من خالل شبكة االنترنت مما 

 ستفيدين والمختبر االفتراضي أثناء إجراء التجربة.يخلق جوًا تفاعليًا بين الم

نوعين مهمين أحداهما وهو النوع الذي  إلىوتقسم البرامج  الفتراضية:البرامج الخاصة بالمختبرات 

وتضمن  المعامل.يوفره المختبر االفتراضي من معلومات وبرامج خاصة وثانيهما وهو يقوم بإدارة 

برامج المحاكاة والتي تعد من قبل المختصين في هذا  االفتراضيةختبرات البرامج الخاصة في الم

ضافة  التدريب األولي لمستخدمين هذه التقنية، بحيث كيفية استخدامها وقيام ذلك  إلىالمجال، وا 

التجربة واستخدام البرامج الخاصة ومتطلباتها، كي يستفيد المستخدم من هذه التجربة قدر 

تاج بعض التجارب والمختبرات توفير بعض البرامج المتخصصة وايضًا ممكن أن تح المستطاع.

وتحتاج  واداء التجارب ومتطلباتها. إستخداموكيفية بالتسجيل الصوري الثابت، والمتحرك لألجهزة، 

التجارب التي قد  أداء، لكيفية أيضاً التسجيل الصوري الثابت والمتحرك  إلى أيضاً بعض التجارب 

على شبكة  جالمونتااو الهيئة التدريسية ومن ثم تسجيلها وبثها الحقًا بعد  يقوم بها الطلبة

 إنتباهالحاسوب، ومن الضروري أن تسمم هذه البرامج بطريقة مشوقة وجذاب لكي تقوم بجذب 

لوحدهم  األحيانالمستخدمين وتحثهم على إنهاء التجربة، ألن المستخدمين سيعملون في أغلب 

طريقة وخاصة الصعبة منها،  بأسسمن هنا يجب توصيل المفاهيم على االجهزة دون رقيب و 
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بتقنيات التحريك  باالستعانةوالمعقدة بشكل سهل ومبسط قدر االمكان، ويحدث ذلك 

(Animation.الصورة والصوت والرسوم متعددة االبعاد ) 

من البرامج المتعلقة بإدارة المختبر  األخير: ويكون هذا الجزء هو الجزء المشاركة والدارة برامج

هذه البرامج بتسجيل الطلبة في  تقومهذه التجارب من الطلبة والباحثين، حيث  أداءوالعاملين في 

البرنامج المختبري وتحديد أنواع حقوق الوصول، والواجب توافرها لكل شخص من المستخدمين 

امج والتي تتيح لكل مجموعة المستويات التي للعمل في التجارب المختلفة، وتتمحور أهمية هذه البر 

يستطيع المستخدم الخوض فيها، وعلى سبيل المثال، أن يقوم طالب مرحلة من العمل على 

التجربة التي تتناسب مع أعمارهم ومستوياتهم، بينما يسمح لطالب مرحلة ثانية للعمل على 

العمل في مستويات  والباحثون التدريسية،مستويات أعلى وهكذا. بينما يسمح ألعضاء الهيئة 

تمكنهم من التحكم في مجمل العملية. وهذه المستويات من الصعب توافرها في المختبر التقليدي 

أو أن يضعوا االجهزة في أماكن معينة يمكن  معين.من دون االشراف المستمر من قبل مسؤول 

رقها الطالب أو الباحث في ستغإومن الممكن اضافة ميزة تسجيل االوقات التي  عليها،االغالق 

  لها.التجارب ومدى تكرارها  أداء

 : مية للمختبرات الفتراضيةاألهمية التعل

 ها ومن أحد االفتراضية،على مستخدم تقنية المختبرات  تؤثر التيهناك الكثير من الفوائد 

على ذلك فهي تعلم على  التقليدي، وعالوةالتعليم  وذلك ما يفتقرهتحقق عنصر الخيال أنها ب

 .(2001)الغريب،  على تنفيذ مشاريعهم واستكشاف جانب أخر من العملية التعليمية اللغةمساعدة 

ومن أهم هذه الفوائد التي  تقنية المختبرات اإلفتراضيةلمن الفوائد واألهمية التي  العديدوهناك 

 إنتباهأجواء ممتعة وتعمل على لفت  أنها تعمل على خلقو من المحال أن يقدمها التعليم التقليدي، 



14 
 

المتعلم عن طريق جذبه بأشكال ثالثية األبعاد تجعل المتعلم يتعطش للمعلومة، ومن هنا نرى أن 

  (.2010، )عبد العزيزالطلبة وبناء خبرات متعددة  هذا سوف يعمل على زيادة تحصيل

 (:2006) تتضح األهمية التعليمية للمختبرات االفتراضية بهذه النقاط التي ذكرها السيد كما

مثل المجسمات التي ال نستطيع االقتراب  والضئيلةاالقتراب من المجسمات الصغيرة جدًا  -1

منها ومشاهدتها، واالجسام الكبيرة والضخمة كالنيازك واالجرام السماوية وزيادة تفاعلنا 

 .ق تمثيلها بنسب وابعاد محسوسةطريمعها عن 

التكنولوجيا، بحيث أن ثقافة  ثقافةتتيح تقنية الواقع االفتراضية إمكانيات جديدة لنشر  -2

فأيضًا هذه التقنية عملت  والمكان،االتصاالت وتقنياتها عملت على تخطي حدود الزمان 

 على جلب الزمان والمكان إليك واحياء عادات وتقاليد لشعوب وثقافات كان ال وجود لها.

 محاكاة االنظمة التي يحول الزمان والمكان دون الوصول لها. -3

ومحاكاة  .. والسيارات وغيرها محاكاة التقنيات التي من المفترض التواجد بها مثل الطائرات -4

 مستقرة.معقدة والغير االنظمة ال

 اإلفتراضية:مميزات المختبرات 

إن من أكثر ما يميز المختبرات االفتراضية هو أنها تعمل على تعويضنا ما ينقصنا في 

العملية التعليمية والمختبرات الحقيقية، ومن أمثلة ذلك، المواد الكيميائية الخطرة التي نستخدمها في 

الكثير، فهنا في المختبرات االفتراضية يستطيع الطلبة استخدامها مادة الكيمياء واألحياء وغيرها 

افتراضيًا دون أن يتعرض أحدهم لألذى أو التعرض للخطر، كما أن الطلبة يستطيعون أن يطبقوا 

المادة النظرية بطريقة عملية، كمواد اللغات، فبداًل من دراستها كنصوص وكلمات، يستطيع الطلبة 

ر بها والتنقل في البلدة المراد دراسة لغتها وتعلم الثقافة وهذا كله داخل التحدث باللغة واالبحا

 المختبر االفتراضي.
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 االفتراضية كانت الحل السريع والمريح للتطبيق دون إن المختبراتومن هنا نستطيع أن نقول 

 عالوة على ذلك فقد أضافت طابع اللعب الجاد أثناء القيام كلفته،الخوف من خطورة شيء أو 

 .(2013، بممارسة العملية التعليمية )هادي

 :أيضاً ( 2006) ويضيف السيد

االنغماس وهو هذا الشعور الذي يتولد لمستخدم الواقع االفتراضي، بحيث يشعر وكأنه  -1

م، يستطيع التكلم والتفاعل والتعامل مع هذا العالم وكأنه عالم حقيقي، داخل هذا العال

 اقسام ومنها:  ةثالث إلىفيشعر بأنه جزء منه مرتبط به، وينقسم هذا التواجد 

 .وهو الشعور بالمكان الذي تتعايشه وبناء عالقات، وتخيله التواجد بالفراغ: -أ

بل التعلق به ومحبته ان تكون لدى  العالم،التواجد التعلقي: وهو عدم النفور من هذا   -ب

 المستخدم رغبة ملحة في البقاء بداخل هذا العالم وتتابع تطوره واحداثياته.

تواجد شعوري: وهو الشعور برابط بين المستخدم والعالم حتى بعد االنتهاء منه، وتذكره   -ج

 وتذكر أحداثه ومفرداته وكل ذلك بعد االنتهاء من التعايش.

أي أن يستطيع المستخدم التعايش مع هذا العالم بطريقته االعتيادية وأن يؤثر  :التفاعل -2

 المستخدم على هذا العالم، فال يكون ملزم بسلوك معين.

 المختبرات الفتراضية: إستخدامالمعوقات التي تحد من 

تنحصر بنوع  معوقاتهاإال أن  ،أيضاً  مميزات ومعوقات تشملمثلها كغيرها من التقنيات التي 

الحاسوب  أجهزةلى نوع معين من ا. فالمختبرات اإلفتراضية تعتمد عالحاسوب التي تطلبه أجهزة

فريق كامل من  إلىحتاج تصميمها ت عالية الجودة ضمن مواصفات خاصة، كما يومعدا

وتكنولوجيا  التعليم،المناهج وفي تكنولوجيا ومدرسين وخبراء في  البرمجة،المتخصصين في 



16 
 

فتراضية التي تقوم على اللغة العربية في التعامل معها )هادي، وندرة المعامل اإل، المعلومات

2013). 

 بعض المعوقات ومنها: إلى( 2005وقد أشار زيتون )

حيث يجب  االفتراضي،خصوصية مواصفات االجهزة التي تعمل على تشغيل الواقع  -1

 أن تعتمد على أنظمة ومواصفات معينة.

مختصين من عدة فروع مختلفة مثل خبراء للحاسوب  إلىإدارة هذه المختبرات تحتاج   -2

 النفس، وتكنولوجيا في التعليم. التربية، وعلم والمناهج، وعلم

أن تكون معدومة، وهذا يعد من  تأكدإن المختبرات االفتراضية التي تدعم اللغة العربية  -3

 المعوقات في العملية التعليمية.

ففي المختبرات  البياني،واعداد الرسوم  الروائح،ياب الخبرة والفاعل الحقيقي بشم غ -4

حاسوبية، ومن خالل خبرت االفتراضي يقدم الرسم البياني جاهز باستخدام برامج 

الباحث في مجال العمل في مختبرات الفيزياء، يرى أن ايجابيات المختبرات االفتراضية 

 الكثير من الدراسات السابقة في هذا المجال.  أكثر من سلبياته ويتفق ذلك مع

( أن مثل هذه التقنية تحتاج للتكلفة المادية العالية 2009أما من وجهة نظر الشهري )

لإلمكانيات المادية لتأهيل الطلبة  أيضاً من شراء االجهزة واالدوات واللوازم، وتحتاج 

المستفيدين من هذه التقنية، بحيث يكون الطلبة على استعداد للتعامل مع المختبرات 

 االفتراضية بشكل صحيح.
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 ثانياا: الدراسات السابقة:

عرضًا للدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، والطريقة التي تم  الجزءيتضمن هذا 

 األحدث، ومنها: إلىاعتمادها من األقدم 

محاكاة تجارب  إستخداممعرفة فعالية  إلى Kim& et.al, 2001)) حيث سعت دراسة كيم وآخرون

الواقع  والقدرة التي يستطيع تقديمها الفيزيائية،الفيزياء باستخدام الواقع االفتراضي في تعليم المفاهيم 

والمرحلة الجامعية، واستخدم الباحثون على زيادة التحصيل على مستوى الثانوية العامة االفتراضي 

 أداة تعليمية وتوصلوا للنتائج التالية:

حساسهم بأنهم يفهمون بشكل أفضل بكثير   .زيادة شعور الطالب بالرضا وا 

 بكثير من المواد االخرى. أكثرضل الطلبة المواد المستخدم بها هذه التقنية يف

مقارنة أثر التشريح التخيلي للضفدعة  إلى هذه الدراسة هدفتو ( Kopeck, 2002كوبك ) دراسة

 التشريح بالمختبرعلى شبكة االنترنت مقابل )الواقع االفتراضي(  االفتراضي المختبرمن خالل 

رس العليا، وتسجيل مالحظات المعلمين امادة االحياء في المدب الطلبةالتقليدي على تحصيل 

بدياًل كان االفتراضي  بالمختبرى ان التشريح ، ومدباستخدام هذه التقنيةوالمتعلمين الذين قاموا 

المشاركة في خبرة المعمل ب أن يقوموا سبب من االسباب أليللطالب الذين ال يستطيعون مناسبًا 

واستخدم ( طالبَا مقسمين على مجموعتين متساويتين. 218حيث تكونت العينة من ) ،التقليدي

ستخدم فهو ما المنهج المأ للمعلمين. (االستبانة)و لبةللطالباحث أداتين هما االختبار القبلي البعدي 

 وكانت النتائج التالية: المنهج الشبه تجريبي.

 .العلمي ارتباط بين نوع الجنس والتحصيل يوجدال 

 التجريبيةعة ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات طالب المجمو 

 .والمجموعة الضابطة
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إفتراضي خاص  مختبرإنشاء  إلى Woodfield, et.al, 2004)) هدفت دراسة ودفيلد وآخرون

من خالل تصميم برمجية تعليمية لهذا الغرض يمكن تشغيلها من خالل وكان ذلك الكيمياء  بمادة

واستخدم الباحثون وبعد ذلك االستفادة من آراء الطلبة األقراص المضغوطة أو من خالل اإلنترنت، 

المنهج الوصفي، وكانت األدوات المستخدمة في هذه الدراسة هي االستبانة والمقابالت الشخصية 

 النتائج:هذه ( طالب، واسفرت الدراسة عن 1400العينة من ) حيث تكونتواالختبار التحصيلي، 

 االفتراضي وخصوصًا المهارات التحليلية. المختبربشكل أفضل باستخدام  الطلبة يتعلم

في  ومنها: الحريةالمختبر االفتراضي اتجاهات ايجابية من قبل الطالب الستخدام  وجود

 الوقت والجهد. االكتشاف، وتوفير

 على ماهية التجربة بداًل من كيفيتها. ميزة التركيزالمعمل االفتراضي  يقدم

 االفتراضي. المختبر مإستخدابمتعة كبيرة أثناء  الطلبةيشعر 

والقدرات دراسة فاعلية بيئة تعلم مبنية على الواقع اإلفتراضي ل Chen, 2006)) دراسة تشنسعت 

المنهج  هذه الدراسةت واعتمد كأداة، بتصميم اختبارحيث قام الباحث المكانية للطلبة،  البصرية

من خالل الواقع  أفضلبشكل  المواد استيعابعلى  الطلبةرة قد أظهر بحيثشبه التجريبي 

ومن هنا اظهرت الدراسة ، الفردية والزمان والفروقاتالمكان عن تفاوت  وبغض النظر اإلفتراضي.

على مساعدة  القدرة العالية اله العملية التعليمية توظيف تكنولوجيا الواقع اإلفتراضي في بأن

بغض النظر عن الفروقات  الطرق العاديةأسرع من ، والتعلم بشكل أكبر الطالب على االستيعاب

لها من أثر  التعليمية لماالعملية بضرورة توظيف الواقع اإلفتراضي في  بينهم، وأوصت الدراسة

 .من مستوىفي تحسين  واضح وفعال ايضا

المعلمين للمختبرات  إستخدامالكشف عن مـدى  إلىدراسة هدفت ب أجرى( فقد 2006) الرفاعيأما 

المدرسية في تدريس الكيمياء للمرحلة الثانوية في مدارس محافظة صـنعاء والتعرف على أبرز 
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الباحث االسـتبانة واتبع المنهج الوصفي  حيث استخدمالمعوقات التي تحول دون إجراء التجارب، 

الدراسة  واسفرتختبر، ( فـني م14معلمًا معلمـة و) 124عينة الدراسة من  كما تكونتو  المسحي،

تـوفر األدوات والمواد واألجهزة  قلةالمختبر كان من أبرزها:  إستخداموجود معوقات في  إلى

تدريب خبرة ، وقلة التي يستخدمونهاتوفر المعامل العملية، وانتهاء صـالحية المـواد  عدمالكيميائية، 

 .المدرسين على إجراء التجارب

الكيمياء بالمرحلة الثانوية في مدينة  مختبراتلتعرف على واقع ل( 2006) هدفت دراسة آل صويان

تقنيات  إستخداموتحديد أهم الصعوبات التي تحول دون  الرياض واحتياجاتها من تقنيات التعليم،

 الباحث بحيث ستخدمالمختبرات،  والذين يقومون بتحضيرالتعليم من وجهة نظر معلمي الكيمياء 

مًا لمادة ( معل168)كما وتكونت عينة الدراسة من الوصفي )المسحي( المنهج  اتبعو االستبانة، 

 بعض األدوات الالزمة إلجراءلنقص الدراسة  واظهرت هذه، ( محضر للمختبر65الكيمياء و)

لتقنيات الصيانة المطلوبة لفي توفير ءات المتبعة صعوبة اإلجراكان هناك الكثير من التجارب، 

بحيث أن ضيق الوقت  المقررأن زمن الحصة ال يتناسب مع الزمن الالزمة لمختبر الكيميـاء، و 

 كان من اهم االسباب.

معرفة مدى تنفيذ تجارب الكيمياء العملية للمرحلة  إلىبدراسة هدفت  (2007)وقام الحمادي 

اد واألدوات واألجهزة الالزمة مدى توافر التجهيزات والمـو  والتعرف علىالثانوية في مدارس صنعاء، 

 معلماً  (50ن )م عينة الدراسة تكونت بحيث المختبري،العمل  وأهم معوقاتنفيذ التجارب، لت

كما واستخدم الباحث االستبانة واتبع المنهج الوصفي المسحي.  ،وطالبة طالباً  330وومعلمة 

مشاركة  قلة والطلبة.من وجهة نظر المعلمين  للتجارب المعلمينتنفيذ  لتدنيالدراسة  واظهرت هذه

والمـواد  المناسبة توافر التجهيزات وقلة والطلبة. المعلمينمن وجهة نظر تجـارب الالطلبة في تنفيذ 

 خبرة وممارسةوالسالمة، وقلة  لألمن الالزمة وعـدم تـوفر متطلبات واألجهزة،الالزمة دوات واأل
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الستخدام ل المعلم تؤه وارشادات عدم وجود دوراتلباإلضافة  الوقت،وضيق ، مختبرالطلبة لل

 .المختبر

القدرات و  االفتراضية،المختبرات  إستخدامعن العالقة بين االتجاه نحو  (2008)دراسة الل  وبحثت

 فيتفاعل متغيرات االتجاه بناء على  االصالة( –المرونة  – )الطالقةالتي تضمن االبداعية 

المنهج الوصفي  استخدم لهذه الدراسةحيث المختبرات االفتراضية في التعليم االلكتروني.  إستخدام

 للقدراتالمختبرات االفتراضية، ومقياس  إستخدامنحو  االستبانة ،المقارن من خالل االدوات التالية

( طالب وطالبة، 200تكونت عينة البحث من مجموعتين األولى )بحيث ، لدى الطلبة االبداعية

الدراسة : وجود عالقة هذه نتائج  أهم( من الفرقة الثالثة، ومن 50(( من الفرقة الثانية، و50و)

المختبرات االفتراضية، وبعض القدرات اإلبداعية  إستخدامدالة إحصائياً بين االتجاه نحو  ةإيجابي

ن الطالب الذكور مرتفعي االتجاه نحو  المختبرات االفتراضية في  إستخدامالتي تم تحديدها، وا 

 .كثر قدرة على االبداعهو االالتعليم االلكتروني 

واقع التطبيقـات العمليـة لتدريس الكيمياء في لعلى التعرف هدفت  ((2008طه  دراسة وسعت

المرحلة المتوسطة، والمعوقات التي يعاني منها الجانب العملي في تـدريس الكيمياء من وجهة نظر 

اتبع المنهج الوصفي هي االداة المستخدمة، بحيث  االستبانةكانت والمعلمات. و المعلمين 

الدراسة أن واقع هذه نتـائج  واسفرت ومعلمة،معلمًا  (37من )تتكون عينة الدراسة  وكانتالمسحي، 

أن أهم معوقات  أيضاً  وأظهـرت النتائجبدرجة متوسطة،  كانالتطبيقات العملية في تدريس الكيمياء 

مع  الموضوعات لمحتوى مادة الكيمياءتناسـب  كان: عـدمالكيمياء بيقات العملية في تدريس التط

، ونقص والخبرة على األجهزة المتوفرة في المختبر وقلة التدريب األسبوعية،عدد الحصص 

 .للمختبر االفتراضيالتجهيزات المادية 
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بيئة تعلم افتراضية في تعليم  إستخدامثر التعرف على أ إلىدراسة هدفت ( 2008خالد ) أجرىكما 

دولية في محافظة العلوم على تحصيل طلبة الصف السادس االساسي في مدراس وكالة الغوث ال

( 146عينة الدراسة من ) بحيث تكونتالمنهج شبه تجريبي،  واستخدم الباحثنابلس بفلسطين، 

بيئة المختبر االفتراضي  تخدمتبحيث استجريبية إحداهما  مجموعتين إلى وقسمواطالبا وطالبة، 

وكان  ناثمن اإل( طالبَا وشعبة 32)وكان عددهم  ذكورال من تملت على شعبةتعلم افتراضي واش

فروق  وجودلهذه الدراسة  اسفرتحيث ، وكانت االداة المستخدمة االستبانة( طالبة، 41) عددهم

في مادة العلوم بين المجموعتين الضابطة  واالحتفاظذات داللة إحصائية في التحصيل الدراسي، 

 .والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية

المختبرات االفتراضية على تحصيل  إستخدام أثر( للتعرف على 2008سعت دراسة الراضي )

استخدم الباحث  التعليمية،طالب الصف الثالث ثانوي في مقرر الكيمياء في منطقة القصيم 

مجموعتين إحداهما  إلىتم تقسيمهم  طالبًا،( 85عينة المكونة من )الالمنهج الشبه تجريبي على 

التقليدي. ( طالبًا تم تدريسهم باستخدام المختبر 43)تكونت من  والتي تجريبيةكانت المجموعة ال

وسطات مستوى التحصيل في متال يوجد فروق ذات داللة احصائية  هالدراسة انهذه نتائج  واسفرت

ضرورة الدمج  التالية:، كما واظهرت الدراسة النتائج للطلبة بين المجموعتين التجريبية والضابطة

 بين المختبرات االفتراضية ومواد العلوم، والسعي وراء بناء مختبرات مبنية وفق االسس والمبادئ.

 إستخدامتصميم معمل فيزياء افتراضي لتنمية مهارات  إلى( 2009كما سعت دراسة النجار)

األدوات واالجهزة في إجراء التجارب المعملية وأثره على التحصيل لطالب الشعب العلمية بكلية 

االدوات  بحيث كانتالمنهج الشبه تجريبي،  واستخدم الباحث التربية بجامعة حلوان بمصر،

واستخدم للمختبر االفتراضي  الطلبةمعرفة حاجة الدراسة هي االستبانة ل هذه المستخدمة في

 التالية: واسفرت الدراسة عن النتائجاالختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة،  أيضاً الباحث 
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أنها كما  التعلم،أكثر في بيئة  الطلبةتساعد على تشجيع  المختبرات االفتراضية إستخدامأن 

 الطلبة.بين أكبر تساعد على بناء تفاعل 

 على تغذية راجعة. وفرصة حصولهم. للطلبةاالفتراضي خبرة أكثر  المختبريقدم 

المختبرات االفتراضية في اكساب مهارات  إستخدام( لمعرفة أثر 2009هدفت دراسة الشهري )

استخدم بحيث التجارب المختبرية في مقرر االحياء لطالب الصف الثالث ثانوي بمدينة جدة. 

( طالبًا من طالب الصف الثالث ثانوي 68عينة المكونة من )العلى الباحث المنهج الشبه تجريبي 

( طالبا تم تدريسهم باستخدام 34مجموعتين إحداهم تجريبية تكونت من ) إلىتم تقسيمهم 

( طالبًا تم تدريسهم باستخدام المختبرات 34المختبرات االفتراضية واالخرى ضابطة وتشمل على )

مهارات  في تنميةودورها المختبرات االفتراضية  إستخدامفعالية  ظهرت:ومن النتائج التي  التقليدية.

اوصت الدراسة بضرورة تطبيق المختبرات االفتراضية في تدريس االحياء لما له من كما و التشريح. 

 جيد في إكساب المهارات المختبرية.الثر األ

بيان الصعوبات الـتي يواجههـا مدرسو العلوم  إلىهذه الدراسة  (2010)وهدفت دراسة محمود 

معلما  (60) عينة الدراسة مـن بحيث تكونتالمختبر،  إستخدام)الفيزياء، الكيمياء، األحياء( في 

االستبانة واتبع  بحيث كانت االداةو  ،ثانوية بمدرسة)الفيزياء، الكيمياء، األحياء(  لمادةومعلمة 

الحصص الدراسية، وعدم وجود الوقت و : عـدم كفاية إلىاسة المنهج الوصفي وتوصلت الدر الباحث 

 االستخدامالمدرسي يعيق  للكتابمحتوى المختبر، وحجم الغرفة مخصصة ك وأمكان مناسب 

 .مختبرللموظف كمساعد  تواجدوعـدم 

المختبرات االفتراضية على التحصيل لمادة  أثرمعرفة ل Gengiz, 2010)هدفت دراسة جنجيز )

واستخدم الباحث المنهج شبه ، كما وأجريت هذه الدراسة بتركيا الكيمياء في المدارس الحكومية،

 ( طالبًا مقسمين على مجموعتين341من ) التجريبي، على عينة الدراسة والتي كانت تتكون
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الدراسة عن  واظهرتختبارات التحصيلية، اداة الدراسة هي اال بحيث كانت)التجريبية والضابطة( 

 التالية:النتائج 

 إستخدامتفوق طالب المجموعة التجريبية على الضابطة في التحصيل وذلك بسبب 

 المختبرات االفتراضية.

المنهج التجريبي على طالب كلية  باستخدام  أجراهادراسة (Barefield, 2010) أجرى باريفيلد 

حول هذه الوسلية. وقد  الطلبةالتجاهات إلستطالع الذي قام به إضافة ا ،الطب في جامعة جورجيا

 للكثير حلول استنتاجتم  االفتراضية،المختبرات  إستخدامالنتائج ردود أفعال إيجابية حول  أسفرت

 النتائج.تطبيق  إستخداممنها توافر المختبر وسهولة  المشكالت:من 

إمكانية القيام بالتجارب الفيزيائية الكهربائية وبناء  إلى( Vick, 2010دراسة فيك ) كما هدفت

على عينة  التجريبيالمنهج واستخدمت الباحثة الدوائر الكهربائية باستخدام المختبرات االفتراضية، 

 االفضلأنه من على  سفرت الدراسةأجامعة كولورادو. وقد ن طالب قسم الفيزياء الكهربائية في م

فهم يعمل على الدوائر الكهربائية مما  إستخدامية في التعليم على تطبيق المختبرات االفتراض

 مهارات التفكير الكمي. لدى الطلبةالمبادئ االساسية للعديد من االجهزة االلكترونية اليوم وتنمي 

معرفة الواقع وسبل التّطوير الستخدام المعامل االفتراضية ل دراسة هدفتل (2010) البلطان سعى

، المسحيالمنهج  استخدم كمافي تدريس العلوم بالمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية، 

( مشرفًا تربويًا 67و) ( معلماً 325العينة من )تكونت و ، لدراسةهذه الكأداة االستبانة واستخدم 

أن  وهي هذه النتائجالدراسة  واسفرتالجامعات، في  التدريسيةهيئة المن أعضاء كانوا ( 32و)

االفتراضية مدمجة في المدارس الثانوية بالمملكة، وأن المعامل  (%37) معامل العلوم تتوفر بنسبة

تشغيل الحاسب اآللي التعامل و  يستطيعوأن معمل العلوم  ,38)2المعمل الحقيقي بنسبة ) في

 بدرجة متوسطة. اتهفتراضي واستخداماال المختبرماهية  حيث يدركبدرجة كبيرة، 
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تّعرف على أثر ال إلىالدراسة التي تهدف  ( هذه2013) ، وأبو زينةالمساعيد منكاًل  أجرى

. األردنيةالمختبرات االفتراضية الفيزيائية في التحصيل والخيال العلمي لطلبة الجامعات  إستخدام

جامعة،  29عددها كان و حيث كان مجتمع الدراسة الجامعات الحكومية والخاصة على حد سواء 

من الجامعات الخاصة  جامعتينشعبتين من شعب مادة الفيزياء في  عن عبارةالعينة  فقد كانت

 20عدد الطلبة في كل شعبة حيث كان  عشوائيًا، وتم االختيارفي الجامعات الحكومية، ومثلهما 

 وجود فرق ذي داللة إحصائية في التحصيل والخيال العلميل أسفرت هذه الدراسةوطالبة. و طالبًا 

المختبر االفتراضي، وعدم  إستخدامقامت بالدراسة بواسطة  والتيالمجموعة التجريبية  كان لصالح

وجود فرق ذي داللة إحصائية في التحصيل والخيال العلمي باختالف السلطة المشرفة )جامعة 

 حكومية أو خاصة(.

 كيمياء العامةاالفتراضية في تدريس عملي لل بعنوان "توظيف المعاملدراسة ( 2014عبيد ) أجرى

والذي المنهج التجريبي ث حالبا واستخدم، لتكنولوجيادراسة تجريبية بجامعة السودان للعلوم واللقيام ب

المختبر  وكان ذلك باستخدامتفاعالت التعادل )األحماض مع القواعد(  تجربة إجراء كان عبارة عن

 فيواألساتذة  الطلبةاتجاهات  كي يقوم بمعرفةل إستبانة الباحث بتصميمقام  وبعد ذلك االفتراضي،

 ة.يس الجانب العملي للكيمياء العامتدر  فيالمختبر االفتراضي  إستخدام

 المختبر مساعداً كان و  الطلبة،عدم وجود فروق دالة في تحصيل  :إلىهذه الدراسة  اسفرتحيث 

كما كان للمختبر ، المميزات والعيوبوالتعرف على  والتقنيات الحديثة،التعامل مع التكنولوجيا لهم ب

بي نحو تكوين اتجاه إيجا على عمل والذي العملية،مهارات التجارب  إتقان االفتراضي دور في

 توفير إلى، باإلضافة توفير الوقت على عملو  ثقتهم،تمكين هم على المختبر االفتراضي، وساعد

 .تعاونية وبيئة تعليميةالوقت والجهد 
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المعامل االفتراضية على تنمية  إستخدامالتعرف على أثر  إلى( 2016البادري )دراسة  هدفتكما 

ف الحادي عشر الص طلبةمهارات التعلم االستقصائي بالدروس العملية لمادة الكيمياء لدى 

توزعوا حيث الصف الحادي عشر،  طلبة( طالبًا من 72)من العينة تكونت وقد بسلطنة ُعمان، 

المعمل االفتراضي ثم  عن طريقمارسوا تجربتهم  ( طالباً 37جموعتين تجريبية وتضم )على م

 إستخدامعن طريق  تجربتهم مارسوا( طالبًا 35) تكونت منومجموعة ضابطة  التقليدي،المعمل 

لمهارات  الطلبةوتقييم مستوى ممارسة  مالحظةبطاقة  حيث استخدم الباحث .المعمل التقليدي

وتكونت االفتراضية،  بالمختبراتللتجارب الكيميائية  إستخدامهم في أثناءعلم االستقصائية التّ 

 واظهرت( مهارة فرعية. 20) ضمتفي التعلم االستقصائي  رئيسة( مهارات 10من ) البطاقة

وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية على مستوى المجموع الكلي  إلىالنتائج 

 للضابطة.( 35.64( للتجريبية، و)43.06لألداة بمتوسط حسابي )

 

معلمي العلوم للمعامل  إستخدامالتعرف على واقع  إلى( 2017) الغيث دراسةكما سعت 

قام الباحث حيث  ، ومعوقات استخدامها في تدريس العلوم في المرحلة المتوسطةاالفتراضية

 االستبانة،: انأدات إستخدامالدراسة تم  اسئلةعن  ولإلجابة المسحي،المنهج الوصفي باستخدام 

ثانيا  لها. إستخدامهماالفتراضية، وعن معوقات  للمختبراتالمعلمين  إستخدامطريقة للكشف عن 

العينة المقررة تكونت كما  االفتراضية. المختبراتستخدام الالتعرف على اتجاه معلمي العلوم  درجة

 إستخدامأن متوسطات العبارات المتعلقة بواقع  إلى واسفرت الدراسة .معلم علوم (42من )للدراسة 

 وتراوحت متوسطات (3,31و) (2,12تراوح ما بين )ت كانت معلمي العلوم للمختبرات االفتراضية

ما بين  االفتراضية للمختبراتمعلمي العلوم المتوسطة  إستخدامالعبارات المتعلقة بمعوقات 
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وبناء على هذا أسفرت الدراسة  )عالية( نصفها بأنهاأن معوقات يمكن ال وهذه (.3.21و) (2.36)

 .االفتراضيةالمختبرات  عدد كاف منضرورة ب

تقنية المختبرات  إستخدامثر أاستقصاء  إلى( دراسة هدفت 2017) ، والحماديالغشم أجرى

بحيث االفتراضية في تنمية مهارات التفكير االبداعي لدى الطالب المتفوقين في المرحلة الثانوية، 

إحداهم تجريبية واالخرى ضابطة، مجموعتين،  إلىتقسيمهم  تم و ( طالبًا 52من ) العينة تكونت

 الدراسة أسفرتحيث  وقاموا بنفس التجربة إحداهم بالمختبر االفتراضية واالخرى بالمختبر التقليدي،

( بين متوسط درجات 0.05ت داللة احصائية عند مستوى ): عدم وجود فروق ذاالتاليةنتائج ال إلى

(، بعدي لمهارتي )الطالقة والمرونةابطة في التطبيق الالمجموعة التجريبية والمجموعة الض طلبة

المجموعة  الطلبة( بين متوسطات درجات 0.05ووجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )

الضابطة في التطبيق البعدي لمهارات )األصالة، التفاصيل، وتحسس المشكالت( وفي و التجريبية 

والمستلزمات  الموادبضرورة توفير و  ،المجموعة التجريبيةلصالح  أيضاً مهارات التفكير االبداعي 

 التقنيات كان همأمن و  التكنولوجية والتقنيات من المستحدثات الطلبةيستفيد ل =والتقنيات 

 .(المختبرات االفتراضية)

التعرف على فاعلية تصميم مختبر لغات افتراضي  إلى( 2017) كما هدفت دراسة الحميدي

في تنمية مهارتي االستماع والقراءة لمادة اللغة االنجليزية لدى طالبات الصف الثاني ثانوي بمدينة 

المنهج الشبه تجريبي، حيث اشتمل مجتمع الدراسة  إستخدامالرياض، ولتحقيق هدف الدراسة تم 

دينة الرياض، بحيث كانت اداة الدراسة عبارة عن اختبار الثاني ثانوي بم الصفعلى على طالبات 

وجود فروق ذات داللة  إلىستماع والقراءة، وتوصلت تحصيلي لقياس جوانب المعرفية لمهارتي اال

احصائية بين متوسط درجات المجموعة الضابطة والتجريبية لمهارة االستماع والقراءة، ومن هنا 

ي تنمية المهارات لمادة اللغة االنجليزية تدل على جودتها تبين أن فاعلية مختبر االفتراضي ف



27 
 

توفير ما يلزم إلستخدام مختبرات تنادي ب كانت التوصيات وأهميتها في تعليم اللغات وبناء عليه 

ومعدات ولوازم وفنيين ومبرمجين متخصصين في هذا المجال،  أجهزةاللغات االفتراضية من 

 وتفعيل المختبرات االفتراضية في التدريس بشكل عام وبتدريس اللغات واللغة االنجليزية خصيصًا.

 

 السابقة:ات تعقيب عن الدراسال

في معرفة الكثير من العربية واالجنبية استفادت الباحثة بعد اطالعها على الدراسات السابقة  

كما ساعدتها الدراسات السابقة في إجراء التجربة العملية  االفتراضيالمعلومات في مجال المختبر 

 إثراء بحثها.  إلىحث هذا باإلضافة للب

، والحمادي دراسة الغشمكفي بعض الدراسات،  األهداف إختالفحيث الحظت الباحثة 

 (2013المساعيد، وأبو زينة )ودراسة ( 2016) البادريودراسة ( 2017) ودراسة الغيث(، 2017)

 (.2008ودراسة خالد ) (2008)الل دراسة  (، وايضاً 2010البلطان )ودراسة 

الحالية مع العديد من الدراسات السابقة من حيث المنهجية حيث استخدمت  الدراسةواتفقت 

الحمادي  دراسةو ( 2017) الغيث(، ودراسة 2010دراسة البلطان )كالوصفي المسحي مثل المنهج 

كما  (2006) (، ودراسة آل صويان2006، ودراسة الرفاعي)(2008الل ) (، ودراسة2007)

 النتائج. إلىللوصول  لالستبانةتشابهت معهم في استخدامها 

المساعيد، وأبو زينة المتمثلة بطلبة الجامعات مع كل من دراسة  عينتهاحيث تشابهت مع 

 الجامعات. ( والتي تمثلت بعينة على طلبة 2014) عبيدودراسة (، 2013)

من نتائج الدراسات السابقة وتوصياتها من العمليات االحصائية التي  أيضاً واستفادت الباحثة 

 الحالية واالطالع المسحي للدراسةالوصفي استخدمت في الدراسات، ومعرفة مدى مالئمة المنهج 

 والتعرف عليها.على العديد من المراجع المهمة 



28 
 

بأنها  عن الدراسات السابقة -إلكترونية  إستبانةعدا عن كونها  - الحالية الدراسةتميزت 

 األردنيةالمختبرات االفتراضية في تعليم اللغات الحديثة لدى طلبة الجامعات  إستخدام درجةتناولت 

 إستخداموالمعوقات التي تواجه ذلك االستخدام. والتي بدورها كانت نسبة الدراسات التي تناولت أثر 

وتكاد أن تكون نادرة في هذا المجال  جدًا،المختبرات االفتراضية في تعليم اللغات الحديثة قليلة 

 ومن هنا ستقوم هذه الدراسة بتعزيز المكتبة العربية وغيرها في هذا المجال.



 

 

 

 

 

 
 
 

 الفصل الثالث
  الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 
يتناول هذا الفصل وصفًا لمجتمع الدراسة، وطريقة اختيار العينة، ووصفًا ألداة الدراسة 

وطرق التحقق من صدقها وثباتها، وكذلك وصفًا للمنهجية المستخدمة في الدراسة ومتغيرات الدراسة 

صياًل واإلجراءات المتبعة في تنفيذ الدراسة والمعالجة اإلحصائية لتحليل البيانات. وفيما يلي تف

 لذلك: 

 الدراسة:مجتمع 

الحكومّية والخاّصة  األردنيةتكّون مجتمع الدراسة من جميع طلبة البكالوريوس في الجامعات 

بحيث كان عدد ، األجنبية(، المسّجلين في تخّصصات الّلغات 2019 –2018للعام الدراسي )

أما بالجامعات  ( طالبًا وطالبة.7884الحكومية ) األردنية بالجامعات األجنبيةطلبة كلية اللغات 

أي إجمالي العدد  حسب احصائيات وزارة التعليم العالي. .(4459الخاصة كان عددهم ) األردنية

ممن يقومون بدراسة  األردنيةعلى مقاعد الدراسة في الجامعات ( طالبًا وطالبة 12343ككل )

 .األجنبيةاللغات 

 الدراسة:عينة 

الحكومّية  األردنية( طالبًا وطالبة من طلبة الجامعات 520تكونت عينة الدراسة من )

والخاّصة، من مستخدمي المختبرات االفتراضّية، وغير المستخدمين لها. اختيروا بالطريقة 

( 297( من عينة الدراسة، و)%42.9( طالبًا وبما نسبته )223شوائية، إذ تكونت العينة من )الع

أثناء اختيار العينة السنة الدراسية  ةالباحث راعت العينة، وقد( من %57.1ن ما نسبته )طالبة شّكل

 وفقا لمتغيرات الّدراسة في الجامعات الثالث.( توزيع عينة الدراسة 1ويبين الجدول )للّطلبة، 
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 توزيع العينة تبعاا لمتغيرات الّدراسة (1)جدول 
 النسبة التكرار أبعاد المتغير المتغير

 الجنس
 %42.9 223 ذكر
 %57.1 297 أنثى

 %100 520 المجموع

 الّسنة الجامعّية

 %16.3 85 أولى
 %42.7 222 ثانية
 %26.5 138 ثالثة
 %14.4 75 رابعة

 %100 520 المجموع

 الجامعة
 %49.2 256 حكومّية
 %50.8 264 خاّصة

 %100 520 المجموع
المختبرات  إستخدام

 االفتراضّية
 %19.2 100 يستخدم المختبرات االفتراضية
 %80.8 420 ال يستخدم المختبرات االفتراضية

 %100 520 المجموع

  أداة الدراسة:

المختبرات االفتراضية  إستخدام درجةالكشف عن والمتمثل في  ةتحقيق هدف الدراسبهدف 

 ت، قامإستخدامهموالمعوقات التي تواجه  األردنيةفي تعّلم اللغات الحديثة لدى طلبة الجامعات 

من خالل مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت موضوع  إستبانة بتصميم ةالباحث

د باريفيل( ودراسة 2010) البلطان .كدراسة المختبرات االفتراضية في تعّلم اللغات الحديثة

(Barefield, 2010) بدرجةتم وضع قائمة بالفقرات المرتبطة  ، إذ(2017) الغيث ودراسة 

والمعوقات  األردنيةالمختبرات االفتراضية في تعّلم اللغات الحديثة لدى طلبة الجامعات  إستخدام
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( فقرة، 45تكونت بصورتها األولية من ) إستبانة، تم صياغتها على شكل إستخدامهمالتي تواجه 

 : مجالينموزعة في 

، ويجيب عليه الّطلبة اّلذين تعّلم اللغات الحديثة المختبرات االفتراضّية إستخدامدرجة  المجال األّول:

 يستخدمون المختبرات االفتراضّية. 

المختبرات االفتراضّية، ويجيب عليه الّطلبة اّلذين ال يستخدمون  إستخداممعّوقات  المجال الثّاني:

 إستخدام مفتوًحا للّطلبة حول معّوقات المختبرات االفتراضّية، كما تضّمن المجال الثّاني سؤااًل 

 المختبرات االفتراضّية من وجهة نظرهم.

  أداة الّدراسة:صدق 

من ذوي االختصاص في مجال  ين( محكم10تم عرض االستبانة بصورتها األولية على )

مالءمة الفقرات الواردة في االستبانة  درجةتحديد  إليهموقد طلب ، (1رقم  )ملحقتكنولوجيا التعليم 

المختبرات االفتراضية في تعّلم اللغات الحديثة لدى طلبة  إستخدام درجةشموليتها لقياس  ودرجة

 الواردة فيه للمجالانتماء الفقرات  ودرجة، إستخدامهموالمعوقات التي تواجه  األردنيةالجامعات 

أي  إبداءوضوح الفقرات وسالمتها اللغوية، وكذلك  ودرجة، )درجة االستخدام، معّوقات االستخدام(

وبعد إعادة  ،تعديالت مقترحة واقتراح فقرات يرونها ضرورية وحذف الفقرات غير الضرورية

وفي  ،في توصياتهم( من المحكمين %80اتفق عليها )االستبانة تم إجراء التعديالت المقترحة التي 

( فقرة للمجال 17، منها )( فقرة32مـن ) ةمكون لتحكيمنة بعد اضوء التعديالت خرجت االستبا

 (.  3 ( فقرة للمجال الثّاني )ملحق رقم15األّول، و)
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 أداة الّدراسة:ثبات 

( طالبًا وطالبة من 25بعد تطبيق االستبانة على العينة االستطالعية المكونة من )

( طالًبا 38مستخدمي المختبرات االفتراضّية، ممن أجابوا عن فقرات مجال االستبانة األّول، و)

وطالبة من غير مستخدمي المختبرات االفتراضّية، ممن أجابوا على مجال االستبانة الثّاني، تم 

، (Cronbach Alpha)االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ الفا  معامل بطريقةلثبات حساب ا

 ( يوضح معامالت الثبات لمجالي االستبانة.2والجدول )

 (كرونباخ الفا) التساق الداخلي ةطريق معامالت الثبات لمجالي الستبانة وفق (2) جدول
 قيمة الثبات )ألفا( مجاالت االستبانة الرقم
 0.74 درجة االستخدام 1
 0.81 معّوقات االستخدام 2

 ومناسبة ألغراض الدراسة الحالية. جيدة جداً وتعد معامالت الثبات هذه 

وبالتالي فإن االستبانة قد تحق لها دالالت صدق وثبات مناسبة تسمح بتطبيقها على العينة 

( فقرة موزعة في 32األصلية للدراسة، حيث خرجت االستبانة بصورتها النهائية مكونة من )

 مجالين: 

 ( فقرة.17المختبرات االفتراضّية تعّلم اللغات الحديثة ) إستخدامدرجة  المجال األول:

 ( فقرة.15المختبرات االفتراضّية ) إستخداممعّوقات  المجال الثاني:

وقــــد تــــم تصــــميم االســــتجابة علــــى االســــتبانة وفــــق التــــدريج الخماســــي حســــب نمــــوذج ليكــــرت 

غيـر  درجـات،( 4موافق ولها ) درجات،( 5( وكما يلي: موافق بشدة ولها )Liker Typeالخماسي )

 غير موافق بشدة ولها )درجة واحدة( فقط. (،ا )درجتانموافق وله درجات، غير( 3متأكد ولها )
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وقد تم مراعاة الصياغة السالبة في االستبانة عند تفريغ البيانات بحيث تأخذ الفقرات الموجبة 

 االتجاه العالمة كما يلي:

 1 موافق بشدة = ، غير2 موافق = ، غير3 = ، محايد4 موافــق = ،5 موافق بشدة =

 التجاه فتأخذ العالمة على النحو التالي: أما الفقرات سالبة ا

 5موافق بشدة = ، غير4موافق = ، غير3= ، محايد2= ، موافق1موافق بشدة =

وألغراض الدراسة الحالية تم احتساب درجة تقديرات الّطلبة على فقـرات االسـتبانة علـى النحـو 

 التالي:

( ويساوي 5الحد األعلى للبدائل )( من 1حساب مدى الفئة من خالل طرح الحد األدنى للبدائل ) -

(0.8.) 

  اآلتي:حساب أوزان الفقرات على النحو  - 

( تعنـي أن درجـة االسـتخدام أو 1.8أقـل مـن  إلـى 1الفقرة التي يتـراوح متوسـطها الحسـابي بـين )  -

 درجة المعّوقات قليلة جًدا. 

أن درجـة االسـتخدام  ( تعنـي2.6أقـل مـن  إلـى 1.8الفقـرة التـي يتـراوح متوسـطها الحسـابي بـين )  -

 أو درجة المعّوقات قليلة. 

( تعنـي أن درجـة االسـتخدام 3.4أقـل مـن  إلـى 2.6الفقـرة التـي يتـراوح متوسـطها الحسـابي بـين )  -

 أو درجة المعّوقات متوّسطة. 

( تعنـي أن درجـة االسـتخدام 4.2أقـل مـن  إلـى 3.4الفقـرة التـي يتـراوح متوسـطها الحسـابي بـين )  -

 ات كبيرة. أو درجة المعّوق

م أو درجــة ( تعنــي أن درجــة االســتخدا5 إلــى 4.2الفقــرة التــي يتــراوح متوســطها الحســابي بــين )  -

  (Polit & Hunglers,1999).المعّوقات كبيرة جًدا.
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 منهجية الدراسة:

المختبـــرات االفتراضـــية فـــي تعلّـــم اللغـــات  إســـتخدامدرجـــة عـــن بمـــا أن الدراســـة هـــدفت الكشـــف 

، فـإن المنهجيـة التـي اتبعتهـا إستخدامهموالمعوقات التي تواجه  األردنيةالحديثة لدى طلبة الجامعات 

دراسة الظاهرة كما توجد في الدراسة هي المنهجية الوصفية المسحية. إذ تعّرف هذه المنهجّية بأّنها )

فــالتعبير الكيفــي يصــف لنــا الظــاهرة  وكمًيــًا،قيًقــًا يعّبــر عنهــا كيفًيــًا بوصــفها وصــفًا د الواقــع واالهتمــام

ويّوضح خصائصها، أما الّتعبير الكّمي فيعطيها وصًفًا رقمًيًا يوّضح مقـدار هـذه الظـاهرة أو حجمهـا 

 .(190 ،2014)الدليمي،  األخرى.أو درجة ارتباطها مع الظواهر 

 الدراسة:متغيرات 

 ل:المستقأولا: المتغّير 

 .األجنبيةالبكالوريوس في تخّصصات الّلغات  طلبة الجامعاتتقديرات 

 الجنس: -1

 أنثى  -          ذكر  -        

 الّسنة الّدراسّية: -2

 سنة رابعة -سنة ثالثة               -سنة ثانية               -سنة أولى              -        

 نوع الجامعة: -3

 خاّصة  -حكومّية               -        

 التابعان:ثالثاا: المتغيران 

 .المختبرات االفتراضّية في تعّلم الّلغات إستخدام -

 .المختبرات االفتراضّية في تعّلم الّلغات إستخداممعّوقات  -
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 الدراسة:إجراءات 

 مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة. -

التحقق من صدقها وثباتها،حصلت الباحثة على كتاب تسهيل مهمة من الدراسة و  إستبانةعداد بعد إ -

 األردنيةكلية العلوم التربوية في جامعة الشرق األوسط موجه لمجتمع الدراسة في الجامعات 

 على المحّكمين، وتعديلها وفًقا لذلك.االستبانة  عرضالحكومية والخاصة و 

 البًا وطالبة الستخراج معامالت الثبات.( ط63تطبيق االستبانة على عينة من ) -

 إعداد االستبانة بصورتها الورقّية الّنهائّية وفًقا لدالالت الّصدق والثّبات. -

 (.google)الّصورة اإللكترونّية، من خالل استبانات  إلىتحويل االستبانة  -

 على عينة الدراسة.تطبيق االستبانة  -

 .(SPSS)معالجة البيانات إحصائًيا باستخدام "الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية"  -

 عرض الّنتائج وفًقا لتسلسل أسئلة الّدراسة. -

 مناقشة النتائج ووضع التوصيات. -

 المعالجة اإلحصائية:

 المعالجات اإلحصائية اآلتية: إستخداملإلجابة عن أسئلة الدراسة تم 

المختبرات االفتراضّية  إستخداملإلجابة عن سؤال الدراسة األّول المتعّلق  بالكشف عن درجة  -

 المعيارية.  واإلنحرافاتالمتوسطات  إستخدام، تم األجنبيةفي تعّلم الّلغات 

المختبرات االفتراضّية  إستخداملإلجابة عن سؤال الدراسة الثّاني المتعّلق  بالكشف عن معّوقات  -

المعيارية بالّنسبة للفقرات  واإلنحرافاتالمتوسطات  إستخدام، تم األجنبيةفي تعّلم الّلغات 

 المغلقة، والّتكرارات والّنسب المئوّية بالّنسبة للّسؤال المفتوح.
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 المختبرات إستخداملإلجابة عن سؤال الدراسة الثّالث المتعلق بالكشف عن الفروق في درجة  -

اختبار "ت"  إستخدامتبعًا لمتغّيري الجنس ونوع الجامعة تم  األجنبيةاالفتراضّية في تعّلم الّلغات 

 .Independent Samples T-testللعينات المستقلة 

المختبرات  إستخداملإلجابة عن سؤال الدراسة الثّالث المتعلق بالكشف عن الفروق في درجة  -

تحليل التباين  إستخدامتبعًا لمتغّير الّسنة الّدراسّية تم  نبيةاألجاالفتراضّية في تعّلم الّلغات 

، وفي حال أظهرت النتائج وجود فروق تعزى لمتغيرات  One Way ANOVAاألحادي 

 . "Scheffe"الدراسة تم اللجوء إلجراء المقارنات البعدية بطريقة "شيفيه"



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 الفصل الرابع
 الدراسـةنتائـج 
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 الفصل الرابع
 نتائـج الدراسـة

توصلت إليها الدراسة الحالية، بعد تطبيق االستبانة، يتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي 

المختبرات االفتراضية في تعّلم اللغات الحديثة لدى  إستخدامإذ حاولت الدراسة الكشف عن درجة 

في ضوء متغّيرات الجنس والّسنة الّدراسّية ونوع الجامعة. كما حاولت  األردنيةطلبة الجامعات 

الّطلبة للمختبرات االفتراضّية في تعّلم الّلغات  إستخدامالدراسة الكشف عن المعّوقات التي تواجه 

سؤال مفتوح للّطلبة حول تلك  إلىالحديثة من خالل اإلجابة عن أسئلة االستبانة المغلقة، إضافة 

 ت. المعّوقا

 وفقًا لتسلسل أسئلتها: الدراسةعرض لنتائج  وفيما يلي

المختبرات الفتراضية في تعّلم  إستخدامالنتائج المتعلقة بالسؤال األّول وينص على: "ما درجة 

 "؟األردنيةاللغات الحديثة لدى طلبة الجامعات 

والترتيب  ةالمعياري واإلنحرافات، ةالحسابي اتالمتوسط حسابلإلجابة عن هذا السؤال تم 

المختبرات االفتراضية في تعّلم  إستخدامدرجة لتقديرات الطلبة على فقرات االستبانة التي تقيس 

 (. 3. وكانت النتائج كما في الجدول )األردنيةاللغات الحديثة لدى طلبة الجامعات 
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المعيارية، لتقديرات الطلبة على فقرات الستبانة التي تقيس  واإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية  (3)جدول 
 مرتبة تنازلياا  ،األردنيةالمختبرات الفتراضية في تعّلم اللغات الحديثة لدى طلبة الجامعات  إستخدامدرجة 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الترتيب حسب 
المتوسطات 

 الحسابية
 الّدرجة

13 
المختبرات االفتراضية يزيد من حماسي لدراسة مادة اللغات  إستخدام
 الحديثة

4.29 0.69 1 
كبيرة 
 جدًّا

 2 0.64 4.22 المختبرات االفتراضية يساعدني على التعلم الذاتي إستخدام 17
كبيرة 
 جدًّا

 كبيرة 3 0.73 4.19 التعلم عن طريق العالم االفتراضي في الجامعة إستخدامأفّضل  5
 كبيرة 3 0.75 4.19 المختبرات االفتراضية على تعلم لغات آخرى. إستخداميساعدني  10

12 
ارى ان طريقة التعلم بواسطة المختبرات االفتراضية هي طريقة فاعلة 

 في تعّلم الّلغات.
 كبيرة 5 0.74 4.18

 كبيرة 6 0.65 4.17 استمتع عند التعلم عن طريق المختبرات االفتراضية 6

11 
المختبرات االفتراضية يوفر لي الوقت الكافي للتفكير  إستخدامارى أن 

 والتفاعل الّلغوي
 كبيرة 6 0.82 4.17

15 
المختبرات االفتراضية في التقرب من ثقافة الدولة  إستخداميساعدني 

 المراد تعلم لغتها
 كبيرة 8 0.75 4.16

9 
أكثر من  استخدامي للمختبرات االفتراضية يجعلني أشعر بالسعادة

 استخدامي للمختبر االعتيادي
 كبيرة 9 0.80 4.13

14 
المختبرات االفتراضية يجعلني اشعر وكأني في الدولة التي  إستخدام

 اتعلم لغتها
 كبيرة 10 0.76 4.12

16 
أدوات المختبرات االفتراضية يجعلني اشعر كأنها أدوات  إستخدام
 حقيقية

 كبيرة 10 0.71 4.12

 كبيرة 12 0.66 4.10 المختبر االفتراضي مع نمط تعلمي إستخدامينسجم  2

المختبرات االفتراضية يعمل على رفع مستوى تعلمي بطريقة  إستخدام 4
 سهلة

 كبيرة 13 0.79 4.04

 كبيرة 14 0.77 4.02 أفّضل تعّلم الّلغات الحديثة عن طريق العالم االفتراضي في المنزل 1
 كبيرة 15 0.97 3.74 الطرق غير االعتيادية في تعلمي إستخدامأفّضل  3
 متوّسطة 16 0.95 2.06 تقّلل المختبرات االفتراضية حاجتي للمدّرس في تعّلم الّلغات. 8
 متوّسطة 16 0.87 2.06 المختبرات االفتراضية مزيد من الوقت لتعّلم الّلغات إستخداميوّفر  7

 كبيرة  0.36 3.88 المختبرات االفتراضّية إستخدامدرجة 
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المختبرات  إستخدام( أن تقديرات عينة الّدراسة لدرجة 3يتبين من النتائج في الجدول )

كانت )كبيرة(، حيث بلغ المتوسط  األردنيةاالفتراضية في تعّلم اللغات الحديثة لدى طلبة الجامعات 

(، وبالنسبة للفقرات فقد تراوحت تقديرات 0.36( وبانحراف معياري )3.88الحسابي لتقديراتهم )

( 13الطلبة لها ما الّدرجة الكبيرة جًدا والمتوّسطة، حيث جاءت فقرتان ضمن الدرجة الكبيرة جًدا، و)

 إستخدام( " 13المتوّسطة، وقد حّلت الفقرة ) فقرات ضمن الّدرجة الكبيرة وفقرتان ضمن الّدرجة

المختبرات االفتراضية يزيد من حماسي لدراسة مادة اللغات الحديثة " في الترتيب األول وبمتوسط 

 إستخدام( " 17( ودرجة كبيرة، وجاءت من الفقرة )0.69( وانحراف معياري )4.29حسابي )

( 4.22ي " في الترتيب الثاني بمتوسط  حسابي )المختبرات االفتراضية يساعدني على التعلم الذات

 ( ودرجة كبيرة جًدا.0.64وبانحراف معياري )

" ( " تقّلل المختبرات االفتراضية حاجتي للمدّرس في تعّلم الّلغات8في حين جاءت الفقرتان ) 

 األخيررتيب المختبرات االفتراضية مزيد من الوقت لتعّلم الّلغات" في الت إستخدام( " يوّفر 7) والفقرة

 ( على الّتوالي، ودرجة متوّسطة.0.87( و)0.95( وانحراف معياري )2.06بمتوسط حسابي )

المختبرات  إستخدامالنتائج المتعلقة بالّسؤال الثّاني وينص على: "ما المعّوقات التي تواجه 

 ؟"األردنيةالفتراضية في تعّلم اللغات الحديثة لدى طلبة الجامعات 

لإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل استجابات الّطلبة على فقرات االستبانة المغلقة من جهة، 

وتحليل اإلجابات المفتوحة من جهة أخرى، فقد احتساب المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري 

ختبرات الم إستخداموالترتيب لتقديرات الطلبة على فقرات االستبانة التي تقيس المعّوقات التي تواجه 

. وكانت النتائج كما في الجدول األردنيةاالفتراضية في تعّلم اللغات الحديثة لدى طلبة الجامعات 

(4 .) 
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المعيارية، لتقديرات الطلبة على فقرات الستبانة التي  واإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية  (4)جدول 
المختبرات الفتراضية في تعّلم اللغات الحديثة لدى طلبة الجامعات  إستخدامتقيس المعّوقات التي تواجه 

 .مرتبة تنازلياا  ،األردنية

رقم 
 الفقرات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الترتيب حسب 
المتوسطات 

 الحسابية
 الّدرجة

2 
زمن الحصة ال يكفي الستخدام التقنيات الحديثة في تدريس اللغات 

 الحديثة
 كبيرة 1 0.86 4.10

15 
قلة الدعم والتمويل الكافي لتوظيف المختبرات االفتراضية داخل 

 الجامعة
 كبيرة 2 0.78 4.07

12 
صعوبة توفير برمجيات المختبرات االفتراضية ألجهزة الطالب في 

 كبيرة 2 0.77 4.07 منازلهم

 كبيرة 2 0.82 4.07 تدني فاعلية األجهزة والتقنيات التعليمية المتوفرة بالجامعات 5

4 
المعلم للتقنيات الحديثة  إستخدامضعف التأهيل والتدريب يقلل من 

 في تدريس اللغات
 كبيرة 5 0.84 4.06

9 
قلة وجود دورات تدريبية خاصة باستخدام المختبرات االفتراضية 

 للمدرس والطالب
 كبيرة 6 0.81 4.05

 كبيرة 7 0.79 4.03 ضعف التواصل وتبادل الخبرات بين الجامعات 10

3 
الخوف من تحمل المسؤولية عن تعطل االجهزة والمواد التعليمية 

 كبيرة 7 0.89 4.03 الحديثة اثناء استخدامها في تدريس اللغات الحديثة من قبل المعلمين

8 
المختبرات  إستخدامالنظرة السلبية من وجه نظر المدرسين في 

 االفتراضية
 كبيرة 9 0.86 3.98

 كبيرة 10 0.87 3.96 تفاعل الطالب عند تطبيق المختبر االفتراضي قلة 11

6 
التقنيات الحديثة )كاألجهزة اللوحية،  إستخدامضعف الطلبة في 

 والسبورة الذكية والمختبرات االفتراضية إلخ...
 كبيرة 11 0.93 3.95

 كبيرة 12 0.87 3.91 المختبرات االفتراضية ال يمكن أن تحل محل المختبرات الواقعية 14

1 
المختبر  إستخدامقلة توفر شبكة اإلنترنت داخل المختبر يعيق 

 كبيرة 13 0.80 3.90 االفتراضي في تدريس اللغات الحديثة

 كبيرة 14 0.90 3.87 المختبرات االفتراضية تقلل الحوار والتواصل والتفاعل مع الطلبة 13
 متوّسطة 15 0.92 2.10 المختبرات االفتراضيةال تمتلك الجامعة رؤية واضحة لتطبيقات  7

 كبيرة  0.46 3.88 المجال ككل
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 إســتخداممعّوقــات التــي تواجــه لأن تقــديرات عينــة الّدراســة ا (4) يتبــين مــن النتــائج فــي الجــدول

كانــت )كبيــرة(، حيــث  األردنيــةالمختبــرات االفتراضــية فــي تعلّــم اللغــات الحديثــة لــدى طلبــة الجامعــات 

(، وبالنسبة للفقرات فقد تراوحت 0.46( وبانحراف معياري )3.88بلغ المتوسط الحسابي لتقديراتهم )

( فقرة ضمن الّدرجة الكبيرة وفقرة 14تقديرات الطلبة لها ما الّدرجة الكبيرة والمتوّسطة، حيث جاءت )

ــت الفقــرة ) مــن الحصــة ال يكفــي الســتخدام التقنيــات ( " ز 2واحــدة ضــمن الّدرجــة المتوّســطة، وقــد حّل

( وانحـراف معيـاري 4.10الحديثة في تدريس اللغات الحديثة " في الترتيب األول وبمتوسط حسابي )

( همـا الفقـرة 4.07( ودرجة كبيرة، وجاءت ثـالث فقـرات فـي الّترتيـب الثّـاني بتوّسـط حسـابّي )0.86)

( 12بــرات االفتراضــية داخــل الجامعــة "  والفقــرة )( " قلــة الــدعم والتمويــل الكــافي لتوظيــف المخت15)

( " تـــدني 5"صـــعوبة تـــوفير برمجيـــات المختبـــرات االفتراضـــية ألجهـــزة الطالـــب فـــي منـــازلهم" والفقـــرة )

ــــانحراف معيــــاري ) ــــوفرة بالجامعــــات" ب ــــة المت ــــات التعليمي ــــة األجهــــزة والتقني ( 0.77(  و)0.78فاعلي

 ( على الّتوالي، ودرجة كبيرة.0.82و)

( " المختبـــرات االفتراضـــية تقلـــل الحـــوار والتواصـــل والتفاعـــل مـــع 13حـــين جـــاءت الفقـــرة )فـــي 

(، ودرجــة 0.90( وانحــراف معيــاري )3.87بمتوســط حســابي ) األخيــرالترتيــب مــا قبــل  فــي“ الطلبــة 

( " ال تمتلـك الجامعـة رؤيـة واضـحة لتطبيقـات المختبـرات االفتراضـية" فـي 7كبيرة، كما حّلت الفقـرة )

 (، ودرجة متوّسطة.0.92( وانحراف معياري )2.10بمتوسط حسابي ) األخيريب الترت

حصـــر مـــن جانـــب آخـــر تـــّم تحليـــل مضـــمون اإلجابـــات المفتوحـــة لـــدى عينـــة الدراســـة، وتـــّم 

االفتراضـية فـي تعلّـم اللغـات الحديثـة لـدى طلبـة الجامعـات  المختبـرات إستخدامالتي تواجه  المعّوقات

 (.5واحتساب التكرارات لكل فكرة. كما هو في الجدول رقم ) ،األردنية
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المختبرات الفتراضية في تعّلم اللغات الحديثة لدى طلبة  إستخدامالمعّوقات التي تواجه  (5ل )جدو
 مرّتبة تنازلياا وفق تحليل مضمون اإلجابات المفتوحة. األردنيةالجامعات 

 الّرقم
المختبرات الفتراضية في تعّلم اللغات  إستخدامالمعّوقات التي تواجه 

 الحديثة
 النسبة التكرار

الترتيب 
 حسب التكرار

 1 %26 51 ارتفاع التكلفة الماّدية للمختبرات االفتراضّية 1
 2 %9 18 المختبرات االفتراضية إستخدامصعوبة  2
 3 %8 15 التأخر في مواكبة التكنولوجيا 3
 3 %8 15 التكنولوجيا والمختبرات االفتراضّية إستخدامالثّقافة الّسلبّية تجاه  4
 5 %7 14 عدم كفاية الوقت الستخدام المختبرات االفتراضّية 5
 6 %6 11 عدم رغبة الجامعة بالتطور واستخدام المختبرات االفتراضّية 6
 7 %4 8 ضعف تأهيل أعضاء هيئة الّتدريس الستخدام المختبرات االفتراضّية 7
 7 %4 8 الّدعم والتمويل المخّصص للمختبرات االفتراضّية من الجامعاتقّلة  8
 7 %4 7 المختبرات االفتراضّية إستخدامعدم وجود دورات تدريبّية للّطلبة في  9
 10 %3 6 جهد أكبر من الّطرائق الّتقليدّية إلىحاجة المختبرات االفتراضّية  10
 10 %3 5 الّصيانة المستمّرة إلىحاجة المختبرات االفتراضّية  11
 10 %3 5 عدم توّفر التكنولوجيا الخاّصة بالمختبرات االفتراضّية 12
 13 %2 4 ارتفاع عدد الّطلبة مقارنة بعدد المختبرات االفتراضّية في الجامعات. 13
 13 %2 4 المختبرات االفتراضّية التدريس تجاهالّنظرة الّسلبية ألعضاء هيئة  14
 13 %2 4 المختبرات االفتراضّية جهًدا أكبر من الّطرائق الّتقليدّية تحتاج 15
 13 %2 4 ضعف اإلمكانّيات الماّدية للجامعات 16
 13 %2 4 ضعف الطلبة باستخدام المختبرات االفتراضية 17
 14 %2 3 المختبرات االفتراضية ال يمكن ان تحل محل المختبرات الواقعية 18
  %2 3 الطلبة والمعلمين المسؤولين والتفاعل بينعدم توافر التواصل  19

 14 %2 3 عدم توّفر البرمجّيات الخاّصة باستخدام المختبرات االفتراضّية 20 14

هيئة الّتدريس في توظيف المختبرات  تدريبّية ألعضاءعدم وجود دورات  21
 االفتراضّية

2 1% 15 

 - %100  المجموع
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( تحلياًل لمضمون اإلجابات المفتوحة لدى عينة الدراسة اّلتي بلغت 5الجدول رقم )يبّين 

المختبرات االفتراضّية من وجهة  إستخدامالتي تواجه  حصر المعّوقات( استجابة، وقد تّم 194)

 نظرهم، واستخراج تكراراتها ونسبها المئوّية، ومن ثّم ترتيبها وفق عدد الّتكرارات.

وقد بّينت النتائج أّن )ارتفاع التكلفة الماّدية للمختبرات االفتراضّية( جاءت في الّترتيب األّول 

(، أّما في الّترتيب %26( ونسبة مئوّية )51من وجهة نظر عّينة الّدراسة، بعدد من الّتكرارات بلغ )

( ونسبة 18رات بلغ )المختبرات االفتراضية( بعدد من الّتكرا إستخدامالثّاني فقد جاءت )صعوبة 

(، وحّل في الّترتيب الثّالث كّل من )التأخر في مواكبة التكنولوجيا( و)الثّقافة الّسلبّية %9مئوّية )

( ونسبة مئوّية 15التكنولوجيا والمختبرات االفتراضّية( بعدد من التكرارات بلغ ) إستخدامتجاه 

(8% .) 

هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الثّالث وينص على: " بالسؤالالنتائج المتعلقة 

المختبرات الفتراضية تعزى لمتغيرات الجنس، السنة الدراسية،  إستخدام( في  ≤ 0.05الدللة )

 نوع الجامعة؟"

 الفروق تبعاا لمتغّير الجنس: -أ

المختبرات االفتراضية، تبعًا لمتغير الجنس )ذكر،  إستخدامللكشف عن داللة الفروق في 

 إستبانةالمعيارية، لتقديرات الطلبة على  واإلنحرافاتأنثى(، تم استخراج المتوسطات الحسابية 

، Independent Samples t-testاختبار "ت" للعينات المستقلة  إستخدامالدراسة، كما تم 

 (.6وكانت النتائج كما في الجدول )
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المختبرات الفتراضية، تبعاا لمتغير  إستخدامنتائج اختبار "ت" للكشف عن دللة الفروق في  (6)ل جدو
 الجنس )ذكر، أنثى(

 العدد الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

المختبرات  إستخدامدرجة 
 االفتراضّية

 0.31 3.87 40 ذكر
-1.77 0.860 

 0.40 3.89 60 أنثى
 * دالة إحصائيا

وجود فروق ظاهرية في المتوسطات  إلى( 6تشير المتوسطات الحسابية في الجدول )

المختبرات االفتراضية، تبعًا لمتغير  إستخدامالحسابية لتقديرات طلبة الجامعات في األردن في 

الجنس )ذكر، أنثى(، وقد تم إجراء اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق بين تقديرات الطلبة في 

ضوء متغير الجنس )ذكر، أنثى(، حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

اضية، تبعًا لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(، إذ المختبرات االفتر  إستخداممتوسطات تقديرات الطلبة في 

( وهذه القيمة  غير دالة إحصائيا عند مستوى 1.77-بلغت قيمة "ت" المحسوبة لهذا المجال )

المختبرات االفتراضّية في تعّلم الّلغات  إستخدام(، وبالتالي يمكن القول أن ≤ 0.05الداللة )

 . األردنيةيتساوى بشكل عام لدى كل من الذكور واإلناث في الجامعات 

 الفروق تبعاا لمتغّير الّسنة الّدراسّية: -ب

المختبرات االفتراضية، تبعًا لمتغير السنة الّدراسّية  إستخدامللكشف عن داللة الفروق في 

 واإلنحرافات)سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة(، تم استخراج المتوسطات الحسابية 

 Oneتحليل التباين األحـادي ) إستخدامالدراسة، كما تم  إستبانةالمعيارية، لتقديرات الطلبة على 

Way ANOVA(.7كما في الجدول ) (، وكانت النتائج 
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الدراسة وفق    إستبانةالمعيارية، لتقديرات الطلبة على  واإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية  (7ل )جدو
 متغير السنة الّدراسّية )سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة(

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الّسنة الّدراسّية
 0.31 3.85 15 سنة أولى
 0.26 3.94 41 سنة ثانية
 0.35 3.86 21 سنة ثالثة
 0.54 3.81 23 سنة رابعة
 0.36 3.88 100 الجميع

وجــــود فــــروق ظاهريــــة فــــي المتوســــطات  إلــــى( 7تشــــير المتوســــطات الحســــابية فــــي الجــــدول )

المختبــرات االفتراضـــية، تبعــًا لمتغيـــر  إســـتخدامالحســابية لتقــديرات طلبـــة الجامعــات فـــي األردن  فــي 

السنة الّدراسّية )سنة أولـى، سـنة ثانيـة، سـنة ثالثـة، سـنة رابعـة(، ولمعرفـة مسـتوى الداللـة اإلحصـائية 

المختبـرات االفتراضـية، تبعـًا لمتغيـر  إسـتخدامللفروق فـي المتوسـطات الحسـابية لتقـديرات الطلبـة فـي 

تحليـل التبـاين األحــادي  إسـتخداميـة، سـنة ثالثـة، سـنة رابعـة(، تــم السنة الّدراسّية )سنة أولى، سنة ثان

(One Way ANOVA( وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول ،)8.) 

المختبرات الفتراضية،  إستخدامفي نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن دللة الفروق  (8ل )جدو
 تبعاا لمتغير السنة الّدراسّية )سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة(

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

 مستوى
 الدللة

المختبرات  إستخدامدرجة 
 االفتراضّية

 0.096 3 0.287 بين المجموعات
 0.134 96 12.83 داخل المجموعات 0.544 0.717

  99 13.121 المجموع
 * دالة إحصائيا

عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية تعـزى لمتغيـر السـنة  إلى( 8تشير النتائج في الجدول )

ــــث كانــــت قيمــــة "ف" المحســــوبة  ــــى، ســــنة ثانيــــة، ســــنة ثالثــــة، ســــنة رابعــــة(، حي الّدراســــّية )ســــنة أول

(. وبالتـالي يمكـن القـول ≤ 0.05(، وهذه القيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللـة )0.717)
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المختبـــرات االفتراضـــّية فـــي تعّلـــم الّلغـــات يتســـاوى بشـــكل عـــام لـــدى الّطلبـــة فـــي مختلـــف  إســـتخدامإن 

 . األردنيةالّسنوات الّدراسّية )سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة(، في الجامعات 

 الفروق تبعاا لمتغّير نوع الجامعة )حكومّية، خاّصة(: -ج

المختبـــرات االفتراضـــية، تبعـــًا لمتغّيـــر نـــوع الجامعـــة  إســـتخدامللكشـــف عـــن داللـــة الفـــروق فـــي 

المعياريـة، لتقـديرات الطلبـة علـى  واإلنحرافـات)حكومّية، خاّصة(، تم استخراج المتوسطات الحسابية 

-Independent Samples tاختبـار "ت" للعينـات المسـتقلة  إســتخدامالدراسـة، كمـا تـم  إسـتبانة

test( 9، وكانت النتائج كما في الجدول.) 

المختبرات الفتراضية، تبعاا لمتغّير  إستخدامنتائج اختبار "ت" للكشف عن دللة الفروق في  (9ل )جدو
 نوع الجامعة )حكومّية، خاّصة(

 المجال
نوع 

 الجامعة
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

المختبرات  إستخدامدرجة 
 االفتراضّية

 0.40 3.85 56 حكومّية
-1.00 0.319 

 0.31 3.92 44 خاّصة
 * دالة إحصائيا

وجود فروق ظاهرية في المتوسطات  إلى( 9تشير المتوسطات الحسابية في الجدول )

المختبرات االفتراضية، تبعًا لمتغير نوع  إستخدامالحسابية لتقديرات طلبة الجامعات في األردن في 

الجامعة )حكومّية، خاّصة(، وقد تم إجراء اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق بين تقديرات الطلبة 

غّير نوع الجامعة )حكومّية، خاّصة(، حيث أظهرت المختبرات االفتراضية، تبعًا لمت إستخدامفي 

المختبرات  إستخدامالنتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات الطلبة في 

االفتراضية، تبعًا لمتغير نوع الجامعة )حكومّية، خاّصة(، إذ بلغت قيمة "ت" المحسوبة لهذا المجال 

(، وبالتالي يمكن القول ≤ 0.05إحصائيا عند مستوى الداللة )( وهذه القيمة  غير دالة 1.00-)

المختبرات االفتراضّية في تعّلم الّلغات يتساوى بشكل عام لدى الّطلبة الجامعات  إستخدامن إ

 الحكومّية والخاّصة على حّد سواء.  األردنية



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 والتوصيات مناقشة النتائج
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 الفصل الخامس
 والتوصيات مناقشة النتائج

 يتناول هذا الفصل مناقشة ألبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، ودرجة اتفاقها

مع بعض الدراسات السابقة ذات الّصلة، كما يتضمن مجموعة من التوصيات في ضوء النتائج 

 التي توصلت إليها الدراسة.

فتراضية في المختبرات ال إستخدام ما درجةوينص على: " السؤال األّولبالنتائج المتعلقة مناقشة 

 "؟األردنيةاللغات الحديثة لدى طلبة الجامعات  تعّلم

لدرجة  الطلبةتقديرات أن  (3ي جدول )أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بهذا السؤال والواردة ف

 (،كانت )كبيرة األردنيةالمختبرات االفتراضية في تعّلم اللغات الحديثة لدى طلبة الجامعات  إستخدام

أّن المختبرات االفتراضية تتيح  إلى(. وتعزى هذه الّنتيجة 3.88وحصلت على متوسط حسابي بلغ )

وتتيح لهم  للّطلبة اكتساب خبرات تواصلية شبه حقيقّية، تثرى لغتهم بالمفردات واألنماط الّلغوّية،

الّشعوب األخرى من أصحاب الّلغة األّم، كما يمكن تفسير هذه الّنتيجة بنزوع  اتاالّطالع على ثقاف

التكنولوجيا وتوظيفها في تعّلمهم، إذ  إستخدامنحو  ،ومن ضمنهم طلبة الجامعات ،جيل الّشباب

تشن  ة مع نتيجة دراسةتيجالتكنولوجيا جزًءا ال يتجّزأ من حياتهم اليومّية. وتتفق هذه النّ أصبحت 

((Chen, 2006  المواد بشكل أكبر من خالل أنشطة  استيعابالطالب على قدرة ت أظهر اّلتي

الواقع اإلفتراضي بغض النظر عن تفاوت القدرات المكانية لديهم والفروقات الفردية، وهذا يؤكد على 

أن توظيف تكنولوجيا الواقع اإلفتراضي في العملية التعليمية له القدرة على مساعدة الطالب على 

العادية بغض النظر عن الفروقات العقلية والفردية االستيعاب بشكل أكبر، والتعلم أسرع من الطرق 

ذلك، أوصت الدراسة بضرورة توظيف تكنولوجيا الواقع اإلفتراضي في العملية  إلىبينهم. باإلضافة 

وقد بّينت نتائج  عام.لها من أثر فعال وملحوظ في تحسين من مستوى الطلبة بشكل  التعليمية لما



51 
 

( أي بدرجة 4.29هذا المجال، إذ تراوح المتوسط الحسابي بين ) الدراسة تباينًا في متوسطات فقرات

 ( أي بدرجة متوّسطة. 2.06كبيرة جًدا، و )

المختبرات االفتراضّية في تعّلم الّلغات  إستخدامولدى ترتيب الفقرات تنازليًا وفق درجة 

المختبرات االفتراضية يزيد من حماسي لدراسة مادة  إستخدام( " 13فقد جاءت الفقرة ) األجنبية

 إلى( ودرجة كبيرة جًدا، ويعزى ذلك 4.29اللغات الحديثة " في الترتيب األول وبمتوسط حسابي )

التشويق المتعّددة اّلتي تتضّمنها برمجّيات المختبرات االفتراضّية والّطبيعة التّفاعّلية لهذه عوامل 

المتعّلم نشًطا ومنخرًطا في عملّية الّتعّلم، وبالتّالي زيادة حماسته لتعّلم المختبرات اّلتي تجعل من 

 Woodfield, et.al,2004)ودفيلد وآخرون)، وتتفق هذه الّنتيجة مع نتيجة دراسة األجنبيةالّلغات 

يتعلم الطالب بشكل أفضل باستخدام المعمل االفتراضي نتائج التالية وهي أن ال إلى اّلتي أشارت

وجود اتجاهات ايجابية من قبل الطالب الستخدام المعمل وخصوصًا المهارات التحليلية، و 

واختصار الوقت والجهد، وبأن  االكتشاف،الحرية في التالية والتي تتبلور باالفتراضي، لألسباب 

ة يشعر الطالب بمتعة كبير جربة بداًل من كيفيتها، التركيز على ماهية الت يتيح المعمل االفتراضي

 المعمل االفتراضي. إستخدامأثناء 

المختبرات االفتراضية يساعدني على التعلم  إستخدام ( "17كما أظهرت الّنتائج أّن الفقرة )

 إلىودرجة كبيرة جًدا، وتشير هذه الّنتيجة ( 4.22) بمتوسط حسابيي " في الترتيب الثان الذاتي

آفاًقا رحبة أمام الّطلبة للّتعّلم الّذاتّي اّلذي يعّد من أكثر للمختبرات االفتراضّية، إذ تفتح الفوائد الكبيرة 

تفق هذه أنواع الّتعّلم فاعلّية ودواًما لألثر، إذ يكون نابًعا من ذات الفرد ورغبته نحو الّتعّلم. وت

عدم وجود فروق دالة في تحصيل الطلبة  التي اشارت (2014) عبيد الّنتيجة مع نتيجة دراسة

 مميزاتهاعلى أهم كان مساعد لهم بالتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والتعرف األكاديمي، حيث 

مما عمل على  العملية،وعيوبها، حيث ساعد المختبر االفتراضي الطلبة في إتقان مهارات التجارب 
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تكوين اتجاه إيجابي نحو المختبر االفتراضي، وساعد المختبر االفتراضي الطلبة على تمكين ثقتهم 

 إلىالتجارب، كما عمل على توفير الوقت للطالب واألساتذة، باإلضافة  إستخدام أثناءبأنفسهم 

 توفير بيئة تعليمية تعاونية

( " تقّلل المختبرات االفتراضية حاجتي للمدّرس في تعّلم 8) الفقرةجاءت من جانب آخر 

في  "قت لتعّلم الّلغاتمن الو  االمختبرات االفتراضية مزيدً  إستخداميوّفر  ( "7) " والفقرةالّلغات

إدراك عينة  إلى، ودرجة متوّسطة. وتعزى هذه الّنتيجة (2.06بمتوسط حسابي ) األخيرالترتيب 

التكنولوجيا اّلتي ال يمكن أن تسّد بدل  إستخدامالّدراسة بأهّمّية المدّرس في تعّلم الّلغات رغم 

المدّرس، بما ينطوي ذلك على تفاعل إنساني مباشر وتوجيه، وقدوة للّطلبة. كما تعزى هذه الّنتيجة 

أّن المختبرات االفتراضّية تحتاج وقًتا أطول من التّدريس المباشر، وبالتّالي فهي ال توّفر مزيًدا  إلى

 نوآخرو مع نتيجة دراسة كيم . وتتعارض هذه الّنتيجة نبيةاألجمن الوقت لتعّلم الّلغات 

 ((Kim& et. al, 2001  ارتفاع مستوى التحصيل األكاديمي للطالب في  إلىالتي أشارت و

المجموعة المعتمدة على برامج الواقع االفتراضي المرتكز في التعليم، زيادة شعور الطالب 

حساسهم بأنهم يفهمون بشكل أفضل بكثير، فضل الطلبة المواد المستخدم بها هذه التقنية  بالرضاوا 

 اكثر بكثير من المواد االخرى.

 إستخداموينص على: "ما المعّوقات التي تواجه  الّسؤال الثّانيالمتعلقة ب النتائجمناقشة 

 ؟"األردنيةالمختبرات الفتراضية في تعّلم اللغات الحديثة لدى طلبة الجامعات 

( أن تقديرات عينة الّدراسة 4أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بهذا السؤال والواردة في جدول )

المختبرات االفتراضية في تعّلم اللغات الحديثة لدى طلبة الجامعات  إستخداماّلتي تواجه  للمعّوقات

عدم  إلى(. وتعزى هذه الّنتيجة 3.88وحصلت على متوسط حسابي بلغ ) (،كانت )كبيرة األردنية

توافر المستلزمات والتقنيات الحديثة والتكنولوجيا الالزمة لممارسة التعلم عن طريق المختبرات 
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 ة مع نتيجة دراسة الغشموتتفق هذه النتيج وذلك بسبب تكلفتها المادية المرتفعةاالفتراضية 

بضرورة توفير األدوات والمستلزمات والتقنيات الالزمة كي يستفيد  اّلتي أشارت (2017) والحمادي

، في حين تختلف مع نتيجة وأهمها المختبرات االفتراضية التالميذ من المستحدثات التكنولوجية

توفر معامل العلوم في جميع المدارس الثانوية  هذه النتائج:ل اّلتي أشارت (2010)البلطان  دراسة

 ،,38)2( وتتوفر المعامل االفتراضية مدمجة ضمن المعمل الحقيقي بنسبة )%37بالمملكة بنسبة )

تشغيل الحاسب اآللي والتعامل معه بدرجة كبيرة، ويدرك ماهية المختبر  يستطيعوأن معمل العلوم 

 االفتراضي واستخدامه بدرجة متوسطة.

فقرات هذا المجال، إذ تراوح المتوسط  متوسطات جميعفي  تقارًباوقد بّينت نتائج الدراسة 

 (2.10توّسط )( اّلتي حصلت على م7وبدرجة كبيرة، باستثناء الفقرة ) (3.87)و( 4.10الحسابي )

 أي بدرجة متوّسطة.

المختبرات االفتراضّية في تعّلم الّلغات  إستخدامولدى ترتيب الفقرات تنازليًا وفق درجة 

زمن الحصة ال يكفي الستخدام التقنيات الحديثة في تدريس اللغات  ( "2فقد جاءت الفقرة ) األجنبية

يمكن تفسير هذه الّنتيجة  جة كبيرة، و ( ودر 4.10" في الترتيب األول وبمتوسط حسابي )الحديثة

باعتقاد عينة الّدراسة ممن ال يستخدمون المختبرات االفتراضّية محدودّية وقت الحّصة الّتدريسّية، 

وأّن المختبرات االفتراضّية تحتاُج وقًتا أطول ومتواصل وليس متقّطًعا بفواصل زمنّية كما هو متّبع 

، كما أّن طبيعة التّفاعل واالنخراط في المختبرات دنيةاألر بأنظمة المحاضرات في الجامعات 

يخضع آللّيات مبرمجة في اإلرسال واالستقبال مضبوطة بوقت محدد قد تتجاوز وقت االفتراضّية 

 ونتيجة دراسة (2006) مع نتيجة دراسة آل صويانالمحاضرات التّقليدّية. وتتفق هذه الّنتيجة 

عدم كفاية الحصص الدراسية،  إلىأشارت اّلتي ( 2010) محمود ونتيجة دراسة (2007(الحمادي 
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وضيق وقت الحصص، وايضًا كبر حجم الكتاب المدرسي ال يتناسب مع عدد الحصص. حيث 

 وأّن المختبرات االفتراضّية تحتاُج وقتًا أطول ومتواصل وليس متقّطًعا بفواصل زمنّية

( ودرجة 4.07ي، بتوّسط حسابّي )كما أظهرت الّنتائج حلول ثالث فقرات بالّترتيب الثّان

 قلة الدعم والتمويل الكافي لتوظيف المختبرات االفتراضية داخل الجامعة ( "15كبيرة، هما الفقرة )

" والفقرة صعوبة توفير برمجيات المختبرات االفتراضية ألجهزة الطالب في منازلهم ( "12"والفقرة )

شعور  إلى". وتشير هذه الّنتائج تدني فاعلية األجهزة والتقنيات التعليمية المتوفرة بالجامعات ( "5)

عّينة الّدراسة بضعف الّدعم لتوظيف المختبرات االفتراضّية، ذلك أّن تكلفة إنشائها وشراء 

والّتمويل،  مرتفع، في ظّل محدودّية ميزانّيات الجامعات، وأولويات الصرفالبرمجّيات المرتبطة بها 

هم معوقات التطبيقات أ أنّ  إلى الّتي أشارت (2008) ّنتيجة مع نتيجة دراسة طهوتتفق هذه ال

صعوبة " وعلى صعيد ر االفتراضي وتكلفتها المرتفعةالعملية منـها: نقص التجهيزات المادية للمختب

رغبة الّطلبة في  إلى" فتعزى توفير برمجيات المختبرات االفتراضية ألجهزة الطالب في منازلهم

الّتعّلم الّذاتّي في منازلهم؛ لتطوير كفاياتهم الّلغوّية، وتنفيذ المشاريع الّلغوّية، وتعزيز ما تعّلموه في 

الجامعة، لكنهم يرون أّن البرمجّيات اّلتي قد تستطيع الجامعات توفيرها في المختبرات االفتراضّية 

تدني فاعلية األجهزة ّطلبة المنزلّية. أّما بالنسبة لفقرة "ال أجهزةمن الّصعوبة بمكان تنصيبها على 

الحاسوب واألدوات  أجهزةالّتسارع في تطّور  إلى" فيعزى ذلك والتقنيات التعليمية المتوفرة بالجامعات

قد ال  أجهزةالمرتبطة بها، وعدم قدرة الجامعات على مواكبة هذا الّتطّور الّسريع، وبالتّالي وجود 

لمختبرات االفتراضّية وبرمجّياتها، سواء من حيث الّسعة أم من حيث الّسرعة. وتتفق تتوافق مع ا

 االفتراضية،بضرورة دمج المختبرات  اّلتي أشارت (2008تيجة مع نتيجة دراسة الراضي )هذه النّ 

وكذلك السعي لتصميم معامل افتراضية وفق أسس ومبادئ التصميم التعليمي التي تتوافق مع 

  االفتراضية وبرمجياتها سواء من حيث الّسعة أو السرعة.المختبرات 
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ال تمتلك الجامعة رؤية واضحة لتطبيقات ( "7حّلت الفقرة )( 13) الفقرة من جانب آخر حّلت

ودرجة متوّسطة. ويمكن تفسير ( 2.10بمتوسط حسابي ) األخيرفي الترتيب " المختبرات االفتراضية

المختبرات االفتراضّية ال يّتصل  إستخدامهذه الّنتيجة بأّن الّطلبة يرون أّن العوامل أخرى تعيق 

برؤية الجامعة، فكثير من الجامعات لديه الّرغبة في الّتطّور والّتغيير ومواكبة األساليب الحديثة في 

الماّدّية اّلتي تمنعها من تطبيق رؤيتها في الّتطوير، على الّتعليم، لكّنها تصطدم بمحدودّية الموارد 

أّن نسبة من الّطلبة يرون أّن الجامعات ذاتها قد ال تمتلك رؤية واضحة لتبيقات المختبرات 

االفتراضّية؛ رّبما بسبب عدم إدراكها ألهّميها أو رّبما بسبب أولوّيات الّتمويل لديها؛ ولهذا جاءت 

 ودرجة متوّسطة. األخير هذه الفقرة بالّترتيب

 إستخدام وفيما يّتصل بتحليل مضمون اإلجابات المفتوحة حول المعّوقات اّلتي تواجه

المختبرات االفتراضّية من وجهة نظر الّطلبة، بّينت الّنتائج المتعّلقة بهذا الّسؤال والواردة في الجدول 

( جاءت في الّترتيب األّول بعدد من فتراضّيةارتفاع التكلفة الماّدية للمختبرات اال( أّن الفقرة )8رقم )

(، وتنسجم هذه الّنتيجة مع الّنتائج اّلتي أظهرتها  تقديرات %26( ونسبة مئوّية )51الّتكرارات بلغ )

تبرات االفتراضّية المّتصلة بالتكلفة المرتفعة للمخ الّطلبة على االستبانة المغلقة إذ جاءت الفقرة

 ّم مناقشة هذه الّنتيجة أعاله.بالّترتيب الثّاني، وقد ت

( بعدد من المختبرات االفتراضية إستخدامصعوبة أّما في الّترتيب الثّاني فقد جاءت )

(، وتبدو هذه الّنتيجة مناقضة لخصائص طلبة الجامعات %9( ونسبة مئوّية )18الّتكرارات بلغ )

األّول من االستبانة اّلتي أشارت  التكنولوجيا، ومناقضة أيًضا لنتائج المجال إستخدامومقدرتهم على 

أّن الّطلبة اّلذين استجابوا للمجال  إلىجّل فقراتها عكس هذه الّنتيجة، ويمكن عزو هذا التّناقض 

األّول من االستبانة هم ممن يستخدمون المختبرات االفتراضّية، بينما الّطلبة الذين استجابوا للمجال 

المختبرات االفتراضّية، وبالتّالي فعدم تجربة  إستخدامبق لهم الثّاني من االستبانة هم ممن ال لم يس
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المختبرات االفتراضّية عكس ما قد تكون  إستخدامعدد كبير من الّطلبة يجعلهم يعتقدون بصعوبة 

 على أرض الواقع.

الثّقافة الّسلبّية تجاه ( و)خر في مواكبة التكنولوجياأالتوحّل في الّترتيب الثّالث كّل من )

(. %8( ونسبة مئوّية )15( بعدد من التكرارات بلغ )التكنولوجيا والمختبرات االفتراضّية إستخدام

التكنولوجيا تنسجم هذه الّنتيجة مع ما أشارت إليه نتيجة االستبانة  إستخدامففيما يّتصل بالتّأّخر في 

واّلتي سبق مناقشة أسبابها " تدني فاعلية األجهزة والتقنيات التعليمية المتوفرة بالجامعاتالمغلقة "

أّن التكنولوجيا المتعّلقة بالحاسوب وبرمجّياته في معظمها مستوردة من الخارج،  إلىأعاله، إضافة 

وبالتّالي فإّن هذه الّنتيجة تبدو طبيعّية في ظّل عدم االعتماد على الّذات والخبرات الوطنّية في 

 إستخدامّية. أّما بالنسبة للثقافة الّسلبّية تجاه إنتاج البرمجّيات المّتصلة بالمختبرات االفتراض

عدم إدراك الكثير من العاملين في المجال اإلداري  إلىالّتكنولوجيا والمختبرات االفتراضّية فقد يعزى 

فوائد وميزات المختبرات االفتراضّية وانعكاساتها اإليجابّية  إلى األردنيةواألكاديمّي في الجامعات 

اّلتي  (2006) الرفاعي وتتفق هذه الّنتيجة مع نتيجة دراسة، األجنبيةة لّلغات على تعّلم الّطلب

المختبر كان من أبرزها: قلة توفر المعامل العملية،  إستخدامهناك معوقات في  أنّ  إلىأشارت 

وانتهاء صـالحية المـواد المستخدمة، وقلة تدريب المدرسين وتثقيفهم على إجراء التجارب، وعلى 

 أهمية المختبارت االفتراضية في التعليم.
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الثّالث وينص على: "هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند  بالسؤالمناقشة النتائج المتعلقة 

المختبرات الفتراضية تعزى لمتغيرات الجنس، السنة  إستخدام( في  ≤ 0.05مستوى الدللة )

 الدراسية، نوع الجامعة؟"

الفروق تبعاا لمتغّير الجنس:مناقشة  -أ  

وجود فروق ظاهرية في  إلى( 6الجدول )في أظهرت الّنتائج المتعّلقة بهذا الّسؤال والواردة 

المختبرات االفتراضية، تبعًا  إستخدامالمتوسطات الحسابية لتقديرات طلبة الجامعات في األردن في 

إجراء اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق بين تقديرات الطلبة  وعندلمتغير الجنس )ذكر، أنثى(، 

ائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أظهرت النت في ضوء متغير الجنس )ذكر، أنثى(

المختبرات االفتراضية، تبعًا لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(، إذ  إستخداممتوسطات تقديرات الطلبة في 

( وهذه القيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى 1.77-بلغت قيمة "ت" المحسوبة لهذا المجال )

المختبرات االفتراضّية في تعّلم الّلغات  ستخدامإ(، وبالتالي يمكن القول أن ≤ 0.05الداللة )

ويمكن أن تعزى هذه . األردنيةيتساوى بشكل عام لدى كل من الذكور واإلناث في الجامعات 

ل عام ال يقتصر على الّذكور دون اإلناث أو العكس، ألّن كالتكنولوجيا بش إستخدامأّن  إلىالّنتيجة 

المختبرات  إستخدامطلبة الجامعات جيل نشأ في ظّل العصر الّرقمي، وبالتّالي لم تظهر فروق في 

 Kopeck, 2002)كوبك )هذا المتغّير. وتتفق هذه الّنتيجة مع نتيجة دراسة  إلىاالفتراضّية تعزى 

 بين نوع الجنس والتحصيل.يوجد ارتباط ال أنه  إلىالتي أشارت 

 الفروق تبعاا لمتغّير الّسنة الّدراسّية:مناقشة  -ب

وجـود فـروق ظاهريـة فـي  إلـى( 7فـي الجـدول )أظهرت الّنتائج المتعّلقة بهذا الّسؤال والـواردة 

المختبرات االفتراضية، تبعًا  إستخدامالمتوسطات الحسابية لتقديرات طلبة الجامعات في األردن  في 

تحليـل التبـاين  إسـتخدام ولـدىلمتغير السنة الّدراسّية )سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعـة(، 
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عـدم وجـود  إلـى (11فـي الجـدول ) بّينـت الّنتـائج وكمـا يظهـر(، One Way ANOVAاألحــادي )

)ســنة أولــى، ســنة ثانيــة، ســنة ثالثــة، ســنة فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى لمتغيــر الســنة الّدراســّية 

(، وهــذه القيمــة غيــر دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى 0.717رابعــة(، حيــث كانــت قيمــة "ف" المحســوبة )

ـــة ) ـــم الّلغـــات  إســـتخدامإن (. وبالتـــالي يمكـــن القـــول ≤ 0.05الدالل المختبـــرات االفتراضـــّية فـــي تعّل

يتساوى بشكل عام لدى الّطلبة في مختلف الّسنوات الّدراسّية )سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة 

ويمكــن تفســير هــذه الّنتيجــة بــأّن درجــة االســتخدام قــد تعتمــد علــى  .األردنيــةرابعــة(، فــي الجامعــات 

الجامعــات وأســاليب التّــدريس لــدى أعضــاء هيئــة التّــدريس،  عوامــل أخــرى كتــوّفر هــذه المختبــرات فــي

تداخل الّطلبة من الّسنوات الّدراسّية المختلفة في المساقات الّدراسّية، ففي ذات الّشعبة قد  إلىإضافة 

المختبـــــرات  إســـــتخدامتجـــــد طلبـــــة مـــــن مســـــتويات دراســـــّية مختلفـــــة، وبالتّـــــالي فـــــإن تقـــــديراتهم لدرجـــــة 

جـاءت متقاربـة وليسـت ذات داللـة إحصـائّية بغـّض الّنظـر عـن  األجنبيـةالّلغات االفتراضّية في تعّلم 

 مستوى الّسنة الّدراسّية. 

 الفروق تبعاا لمتغّير نوع الجامعة )حكومّية، خاّصة(: -ج

وجود فروق ظاهرية في  (9في الجدول )أظهرت الّنتائج المتعّلقة بهذا الّسؤال والواردة 

في  المختبرات االفتراضية إستخدامالمتوسطات الحسابية لتقديرات طلبة الجامعات في األردن في 

إجراء اختبار "ت" للكشف  وعند(، خاّصة، حكومّية) نوع الجامعة، تبعًا لمتغير األجنبيةتعّلم الّلغات 

ت االفتراضية، تبعًا لمتغّير نوع الجامعة المختبرا إستخدامعن داللة الفروق بين تقديرات الطلبة في 

)حكومّية، خاّصة(، حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

المختبرات االفتراضية، تبعًا لمتغير نوع الجامعة )حكومّية، خاّصة(، إذ  إستخدامتقديرات الطلبة في 

وهذه القيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى  (1.00-بلغت قيمة "ت" المحسوبة لهذا المجال )

المختبرات االفتراضّية في تعّلم الّلغات  إستخدام(، وبالتالي يمكن القول أن ≤ 0.05الداللة )
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ويمكن أن الحكومّية والخاّصة على حّد سواء.  األردنيةّطلبة الجامعات يتساوى بشكل عام لدى 

هذه  إلىالعوامل المؤّثرة ال تتصل بتوّفر المختبرات وأساليب الّتدريس والّنظرة  إلىتعزى هذه الّنتيجة 

المختبرات االفتراضّية والقناعات الفردّية ألعضاء هيئة الّتدريس، بغّض الّنظر عن وجودهم في 

ة المساعيد، وأبو زين منكاًل  وتتفق نتائج هذه الّدراسة مع نتائج دراسة جامعات حكومّية أو خاّصة.

عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية في التحصيل والخيال العلمي  إلىاّلتي أشارت ( 2013)

المختبرات االفتراضّية يتساوى  إستخدام. أي أن باختالف السلطة المشرفة جامعة حكومية أو خاصة

 بشكل عام لدى الّطلبة الجامعات الحكومّية والخاّصة على حّد سواء.
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 الّتوصيات:

 :اآلتي ةوصي الباحثتنتائج التي توصلت إليها الدراسة ال في ضوء

، فـــي األجنبيـــةتـــوفير الّتمويـــل الـــاّلزم والـــّدعم إلنشـــاء المختبـــرات االفتراضـــّية فـــي أقســـام الّلغـــات  -1

 .والخاّصةالحكومّية  األردنيةالجامعات 

الحكومّيـــة والخاّصـــة؛ لالســـتفادة مـــن اإلمكانّيـــات المتـــوّفرة فـــي  األردنيـــةبـــين الجامعـــات  الّتعـــاون -2

 .األجنبيةالجامعات فيما يتعّلق بالمختبرات االفتراضّية لتعزيز تعّلم الّطلبة لّلغات 

الــّربط بــين المختبــرات االفتراضــّية فــي الجامعــة وأجهــزة الّطلبــة الّشخصــّية، بحيــث يــتمّكن الّطلبــة  -3

 بغّض الّنظر عن عاملي المكان والّزمان.  األجنبيةت من الّتعّلم الّذاتي لّلغا

 رفد الجامعات بالكوادر الفّنّية واألكاديمّية المؤّهلة للّتعامل مع المختبرات االفتراضّية. -4

فـي توظيـف  األجنبيـةعقد دورات تدريبّية ألعضاء هيئة التّـدريس فـي األقسـام األكاديمّيـة لّلغـات  -5

 .األجنبيةالمختبرات االفتراضّية في تعّلم الّلغات 

ــم الّلغــات  -6 ــة فــي تعّل إجــراء دراســات أخــرى حــول توظيــف المختبــرات االفتراضــّية وآثارهــا اإليجابّي

 .األجنبية
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 المصادر والمراجع

 المراجع العربية

ــة (. 2012دفــع ااهلل، محمــد ) إســماعيل ــق تصــنيف بلــوم فاعلي التــدريس بالمعامــل الفتراضــية وف
 ،()رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة .لتدريس مادة الكيمياء بالمرحلـة الثانويـة محليـة الخرطـوم

 السودان. الخرطوم، ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

الثانويــة فــي مدينــة الريــاض  ةواقــع مختبــرات الكيميــاء بالمرحلــ (.2006آل صــويان، خالــد نفــل )
ـــيم الملـــك ســـعود،  ةرســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة(، جامعـــ). واحتياجاتهـــا مـــن تقنيـــات التعل

 العربية السعودية. ةالرياض، المملك

ـــتعلم  إســـتخدام(."أثـــر 2016بـــن جميـــد ) أحمـــد، البـــادري العامـــل االفتراضـــية علـــى تنميـــة مهـــارات ال
االستقصـــائي بالـــدروس العمليـــة لمـــادة الكيميـــاء لـــدى طـــالب الصـــف الحـــادي عشـــر بســـلطنة 

 .27-1(.1). 106،"، مجلة كلية التربية ُعمان

 ،الجزائر.1-27 (2). 1،مجلة الباحث(. االنترنت في الجزائر، 2001ابراهيم ) بختي،

المعامـــل الفتراضـــية فـــي تـــدريس العلـــوم بالمرحلـــة  إســـتخدام (.2010عبـــداهلل )، إبـــراهيم البلطـــان
 المنـاهج وطـرقغيـر منشـورة(، قسـم  الـدكتوراه)رسالة  .الثانوية في المملكة العربية السعودية

 مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. القرى،أم  التربية، جامعةكلية  التدريس،
البعاد العملية والتطبيقية فـي التعلـيم اللكترونـي، الشـبكة العربيـة (. 2006) مهند محمـد ،البياتي

 .عمان، األردن، للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد

بيئــة تعلــم افتراضــية فــي تعلــيم العلــوم علــى تحصــيل طلبــة  إســتخدام أثــر(. 2008خالــد ) ،جميلــة
 . )رســالةنــابلسالســف الســادس األساســي فــي مــدارس وكالــة الغــوث الدوليــة فــي محافظــة 

 نابلس، فلسطين. الوطنية،جامعة النجاح  التربية،ماجستير غير منشورة(، كلية 
المعمـل الفتراضـي فـي تـدريس وحـدة مـن مقـرر الفيزيـاء فـي  إستخدام(. 2009) ، دعاءالحازمي

غيـر منشـورة(، كليـة التربيـة، جامعـة  ر)رسـالة ماجسـتي ،تحصيل طالبات الصف الثاني ثـانوي
 أم القرى، مكة المكرمة.

ــات ( 2014) الحرتــومي، عبــدهلل ــة  إســتخداممعوق ــاء بالمرحل ــي تــدريس مقــررات الكيمي ــر ف المختب
كليـة  الثانوية من وجهة نظر المعلمين ومحضري المختبر بمحافظة الليـث التعليميـة)بنين(،

 العربية السعودية. المكرمة، المملكة القرى، مكةم أالتربية، جامعة 



62 
 

الثانوية فـي مـدارس  مدى تنفيذ تجارب الكيمياء العملية للمرحلة. (2007)، تهاني هزاع الحمادي
 جامعة صنعاء، صنعاء، اليمن. . )رسالة ماجستير غير منشورة(،امانة العاصمة

فاعليــة معمــل لغــات افتراضــي فــي تنميــة مهــارتي الســتماع والقــراءة (. 2017الحمــادي، وســمية )
رسالة ماجستير ). الرياضلمادة اللغة النجليزية لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بمدينة 

 غير منشورة(، الرياض، المملكة العربية السعودية.
(: عــالم الكتــب 1)ط اســتراتيجيات التــدريس فــي اللغــة العربيــة(. 2014الــدليمي، طــه علــي حســين)

 .، عمان، األردنالحديث
تقنية المختبرات الفتراضية على تحصـيل طـالب  إستخدامأثر  (.2009، أحمد بن صالح )الراضي

)رسالة ماجستير غير منشـورة(،  .الصف الثالث ثانوي في مقرر الكيمياء في منطقة القصيم
 الرياض، المملكة العربية السعودية. جامعة الملك سعود،

الكيمياء مدى استعانة المعلمين بالمختبرات المدرسية في تدريس (. 2006، أحمد سعيد )الرفاعي
. مجلــة البحــوث والدراســات للمرحلــة الثانويــة فــي مــدارس أمانــة العاصــمة ومحافظــة صــنعاء

 (.21) 12التربوية، 
التعلـيم اللكترونـي، المفهـوم، القضـايا،  -رؤيـا جديـدة فـي التعلـيم(. 2005) حسن حسـين زيتون،

 ، الرياض: الدار الصولتية للنشر والتوزيع.1.طالتطبيق، التقييم

دار ومكتبـة االسـراء للطبـع والنشـر : تكنولوجيـا التعلـيم والوسـائل التعليميـة (.2005محمـد ) ،السيد
 ، جمهورية مصر العربية.، طنطاوالتوزيع

ــر (. 2009) ، علــي محمــد حــافظالشــهري ــي إكســاب مهــارات  إســتخدامأث ــرات الفتراضــية ف المختب
)رســالة  .التجــارب المعمليــة فــي مقــرر الحيــاء لطــالب الصــف الثالــث الثــانوي بمدينــة جــدة
 ماجستير غير منشورة(، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

. ؤسســات التعليميــةدراســة إمكانيــة تطبيــق بيئــة تعلــيم افتراضــية فــي الم(. 2013منــى ) صــالح،
 العراق. بغداد،رسالة دكتوراه منشورة(، جامعة بغداد، 

، الشـبكة العربيــة للتعلـيم المفتــوح التعلـيم اللكترونــي فــي التعلـيم العــام(. 2008) أحمـد ســعيد ،طلبـة
 والتعليم عن بعد، عمان، األردن.
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معوقات التطبيقات العملية في تدريس الكيمياء في المرحلة المتوسـطة  (.2008طه، حسن تقي )
(، 2+1)7مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية، من وجهة نظر المدرسين والمدرسات. 

313-333. 
ــيم(. 2010عبــد العزيــز ) ،دالحميــعبــد  ــا  التعل ــي ومســتحدثات تكنولوجي ــيماللكترون المكتبــة  ،التعل

 مصر العربية. المودة، القاهرة، جمهوريةجامعة  العقدية،
، جامعــة توظيــف المعامــل الفتراضــية فــي تــدريس عملــي الكيميــاء العامــة (.2014، هــدى )عبيــد

 السودان للعلوم والتكنولوجيا.

.     9، مجلــــة مســــتقبل التربيــــة العربيــــةآليــــة بنــــاء المكتبــــة االفتراضــــية،  (.2003) محمــــد عــــوض،
(31.)101-135. 
ــيم(. 2001زاهــر) ،الغريــب ــا المعلومــات وتحــديث التعل ، كليــة التربيــة، جامعــة المنصــورة، تكنولوجي

 ، جمهورية مصر العربية.القاهرة

ـــد،، الغشـــم ـــداهلل خال ـــر(. “2017) والحمـــادي، عب ـــة  إســـتخدام أث ـــة المعامـــل االفتراضـــية فـــي تنمي تقني
ـــة  مهـــارات التفكيـــر االبـــداعي لـــدى الطـــالب المتفـــوقين فـــي المرحلـــة الثانويـــة"، ـــة العربي المجل

 . 74-42(. 6). 1،للتربية العلمية والتقنية

معلمــي العلــوم بالمرحلــة المتوســطة للمعامــل االفتراضــية  إســتخدام(. "2017محمــد بــن مــانع) ،الغيــث
 . 53-39. (5. )6، ، المجلة التربوية المتخصصةواتجاهاتهم نحوه"

دار الفكـر للطباعـة والنشـر  ّعمـان: ،الحاسوب في التعلـيم إستخدام(. 2002، ابراهيم الوكيل )الفار
  .والتوزيع

تــدريس وحــدة مــن مقــرر العلــوم  الفتراضــية فـيالمعامــل  إســتخدامأثــر (. 2013صـالح ) ،القرشـي
أم  جامعــةالمكرمــة، علــى التحصــيل الدراســي لتالميــذ الصــف األول المتوســط بمدينــة مكــة 

 .القرى

المختبـــرات االفتراضـــية فـــي التعلـــيم وعالقتـــه بــــبعض  إســـتخدامنحـــو  االتجـــاه (.2008) ، زكريـــاالل
القــــدرات االبداعيــــة لــــدى عينــــة مــــن طــــالب وطالبــــات التعلــــيم الثــــانوي العــــام فــــي مدينــــة مكــــة 

، جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم المجلة العربيـة للدراسـات األمنيـةدراسة قبلت للنشـر،  المكرمة،
 الرياض. األمنية:
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التكنولـــوجي وتحـــديث  التنـــوير(. 2005مـــاهر إســـماعيل ) توفيـــق، صـــالح الـــدين، صـــبري، محمـــد
   ، جامعة الزقازيق، مصر.التعليم

المعامل اإلفتراضية في تدريس مادة الفيزياء على التحصيل  إستخدامثر أ .(2016، نسيبه )محمد
 السودان للعلوم والتكنولوجيا. جامعةالثانوية، الدراسي لطالب المرحلة 

. مجلـة المختبـر إستخدامالصعوبات التي تواجه مدرسي العلوم في  (.2010) محمود، ماجد أيـوب
 .447-432، (45) جامعة ديالى، ع

المختبــرات االفتراضــية علــى كــل مــن  إســتخدام ر(. أثــ2013وأبــو زينــة، عــواد ) ، جــودت،المســاعيد
ــة فــي مجــال دراســتهم للفيزيــاء، " األردنيــةالتحصــيل والخيــال العلمــي لطــالب الجامعــات  المجل

 .121-79.(106). 27 ،"التربوية

ــة مهــارات (، 2009) النجــار، أمــاني محمــد ــاء افتراضــي لتنمي نمــوذج مقتــرح لتصــميم معمــل فيزي
الدوات والجهــزة المعمليــة واجــراء التجــارب المعمليــة وأثــره علــى تحصــيل طــالب  إســتخدام

 جامعة حلوان، مصر.)رسالة ماجستير غير منشورة(،  الشعب العلمية بكلية التربية.

 العربية السعودية. ة. المملكالمنهج الرقمي رؤية اقتصادية ،(2006، ابراهيم عبد العزيز )الهدهود
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 (1) الملحق
 قائمة بأسماء السادة المحكمين ألداة الدراسة

 
 الرقم السم التخصص الجامعة
األردنيةالجامعة  الوريكات د منصور أ. تكنولوجيا التعليم    1 
األردنيةالجامعة  د عبد المهدي الجراح أ. تكنولوجيا التعليم    2 
األردنيةالجامعة  ماجد ابو جابرد أ. تكنولوجيا التعليم    3 
جرشجامعة   4 د يوسف جرايدة  تكنولوجيا التعليم  

 5 د.مهند شبول  تكنولوجيا التعليم  جامعة الشرق األوسط
خليل السعيدد. تكنولوجيا التعليم  جامعة الشرق األوسط  6 
فادي عودةد. تكنولوجيا التعليم  جامعة الشرق األوسط  7 
منال الطوالبةد. تكنولوجيا التعليم  جامعة الشرق األوسط  8 
طجامعة الشرق األوس فراس العياصرةد. تكنولوجيا التعليم    9 

األردنيةالجامعة  خالدة شتاتد. تكنولوجيا التعليم    10 
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           (2الملحق )
 األوليةالستبانة في صورتها 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                   

 

 .األستاذ الدكتور:..........................................................................المحترم

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

المختبرات االفتراضية في تعليم اللغات الحديثة  إستخدام درجة تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "

"، كجزء من متطلبات نيل درجة إستخدامهموالمعوقات التي تواجه  األردنيةلدى طلبة الجامعات 

واالتصاالت في التعليم ،بجامعة الشرق األوسط في عمان / البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات 

 األردن.

 : تضمن هذه االستبانة )( فقرة .إستبانةولغايات تحقيق أهداف الدراسة أعّدت الباحثة 

 

ونظراً لما نعهده فيكم من خبرة ودراية ومعرفة متعمقة في هذا المجال، نضع بين أيديكم اإلستبانة، 

 إلىراجية إبداء مالحظتكم بشأنها من حيث مالءمة فقراتهما لموضوع الدراسة ،وهل بحاجة 

انة ( بالحقل الذي ترونه مناسبا إزاء كل فقرة من فقرات االستبxتعديل، لذا يرجى وضع إشارة )

فضالً عن أية مالحظة ترون أنها ضرورية لتطوير األداة، علماً بأن اإلجابة التي ستعطيها لن 

 تستخدم إال ألغراض البحث العلمي ، بإنتظار مالحظتكم الكريمة.

  أرجو أن تتقبلوا صادق مودتي واحترامي شاكرة لكم تعاونكم، مع بالغ التقدير.

 

 الباحثة : ديانا محمد خليل رمانة
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 شخصيةمعلومات  األول:الجزء 

 

 الرجاء اإلجابة عن االسئلة اآلتية:

 

 الجنس: -1

 

   ذكر                                                    أنثى                                                                  

 

 السنة الدراسية : -2

 سنة رابعة                                     سنة ثالثة                            سنة ثانية                         سنة أولى

 

 أخرى 

 

 الجامعة : -3

 خاصة                            حكومية                
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 أذا كنت ممن استخدم المختبرات االفتراضية الرجاء االجابة على االسئلة التالية :  -

 غير موافق

 بشدة
 موافق محايد غير موافق

موافق 

 بشدة

 الفقرات 

 درجة االستخدام

 م

 استخدم اإلنترنت في تعلم اللغات     
 الحديثة

1 

تعلم  التكنولوجيا الحديثة في إستخدام     
 اللغات الحديثة

2 

ي تعلم استخدم المختبرات االفتراضية ف     
 اللغات الحديثة

3 

استخدم التعلم عن طريق العالم      
 االفتراضي في المنزل 

5 

ي في المختبر االفتراض إستخدامافضل      
 طريقة تعلمي

6 

 أرغب بالدراسة بواسطة المختبرات     
 االفتراضية

7 

ة من لم استعمل المختبرات االفتراضي     
 قبل في دراستي

8 

ي ف عتياديةالطرق اال إستخدامال أحب      
 تعلمي

9 

عمل المختبرات االفتراضية ي إستخدام     
هلةعلى رفع مستوى تعلمي بطريقة س  

10 

 التعلم عن طريق العالم إستخدامأود      
 االفتراضي في الجامعة

11 
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تبرات استمتع عند التعلم عن طريق المخ     
 االفتراضية 

12 

ان الوقت غير كاف الستخدام  أرى     
 المختبرات االفتراضية

13 

ي المدرس لمساعدت إلىانني احتاج  أرى     
عند الدراسة باستخدام المختبرات 

 االفتراضية

14 

ة استخدامي للمختبرات االفتراضي     
بالسعادة أكثر من يجعلني أشعر 

عتيادياستخدامي للمختبر اال  

15 

 انني استطيع تعلم لغات آخرى أرى     
المختبرات  إستخدامبنفسي عند 

 االفتراضية

16 

ضية المختبرات االفترا إستخدامارى أن      
  يوفر لي الوقت الكافي للتفكير

17 

يةالستخدام المختبرات االفتراض أميل       18 

 خدامإستانني ساشعر بالفخر عند  أرى     
 المختبرات االفتراضية 

19 

برات ارى ان طريقة التعلم بواسطة المخت     
فاعلةاالفتراضية هي طريقة   

20 

زيد من المختبرات االفتراضية ي إستخدام     
 حماسي لدراسة مادة اللغات الحديثة

21 

جعلني المختبرات االفتراضية ي إستخدام     
لغتها اشعر وكأني في الدولة التي اتعلم  

22 
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تراضية المختبرات االف إستخداميساعدني      
تعلم  في التقرب من ثقافة الدولة المراد

 لغتها

23 

ية أدوات المختبرات االفتراض إستخدام     
 يجعلني اشعر كأنها أدوات حقيقية

24 

 إستخداماشعر انه ال فائدة من      
 المختبرات االفتراضية

25 

جعلني المختبرات االفتراضية ي إستخدام     
 أشعر بالسعادة

26 

ساعدني المختبرات االفتراضية ي إستخدام     
 على التعلم الذاتي

27 

 

 

 أذا كنت ممن لم يستخدم المختبرات االفتراضية الرجاء االجابة عن االسئلة التالية :  -

 غير موافق

 بشدة

موافق  موافق محايد غير موافق

 بشدة 
 الفقرات 

 درجة االستخدام

 م

ختبر قلة توفر شبكة اإلنترنت داخل الم     

ي في المختبر االفتراض إستخداميعيق 

 تدريس اللغات الحديثة

1 

نيات زمن الحصة ال يكفي الستخدام التق     

ةاللغات الحديثالحديثة في تدريس   
2 

ل الخوف من تحمل المسؤولية عن تعط     

ناء االجهزة والمواد التعليمية الحديثة اث

ثة استخدامها في تدريس اللغات الحدي

 من قبل المعلمين

3 

ضعف التأهيل والتدريب يقلل من      

في  المعلم للتقنيات الحديثة إستخدام

اللغات تدريس  

4 

تعليمية تدني فاعلية األجهزة والتقنيات ال     

بالجامعاتالمتوفرة   
5 
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ات التقني إستخدامضعف الطلبة في      

رة الحديثة )كاألجهزة اللوحية، والسبو

خ...والمختبرات االفتراضية إل الذكية  

6 

قات رؤية واضحة لتطبي الجامعةتمتلك      

ةاالفتراضي المختبرات  
7 

 ينالمدرسالنظرة السلبية من وجه نظر      

االفتراضيةالمختبرات  إستخدام  
8 

وجود دورات تدريبية خاصة  قلة      

 االفتراضيةباستخدام المختبرات 

والطالب للمدرس  

9 

ين ضعف التواصل وتبادل الخبرات ب     

 الجامعات
10 

تبر قلة تفاعل الطالب عند تطبيق المخ     

 االفتراضي
11 

ات صعوبة توفير برمجيات المختبر     

لهمجهزة الطالب في منازألفتراضية الا  
12 

وار تقلل الح االفتراضيةالمختبرات      

والتفاعل مع الطلبة والتواصل  
13 

تحل  أن ال يمكن االفتراضيةالمختبرات      

 محل المختبرات الواقعية
14 

ف قلة الدعم والتمويل الكافي لتوظي     

ةالجامعداخل  االفتراضيةالمختبرات   
15 

 

 

ة لدى طلبة المختبرات االفتراضية في تعليم اللغات الحديث إستخدامبرائيك ما المعوقات التي حالت دون  -16 

؟األردنيةالجامعات   
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(3الملحق )  

 النهائيةالستبانة في صورتها 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 أخي الطالب الفاضل

 أختي الطالبة الفاضلة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

المختبرات االفتراضية في تعليم اللغات  إستخدام درجة تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "

"، كجزء من متطلبات نيل إستخدامهموالمعوقات التي تواجه  األردنيةالحديثة لدى طلبة الجامعات 

الشرق األوسط في  التعليم، بجامعةدرجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

 عمان / األردن.

 .إستبانةولغايات تحقيق أهداف الدراسة أعّدت الباحثة 

وعلى مقاعد الدراسة، يرجى التفضل بملء  األردنيةونظراً لكونكم طلبة في الجامعات 

في المكان المناسب في كل فقرة. شاكرة لكم حسن  (✓وذلك بوضع إشارة ) ،المرفقة اإلستبانة

 العلمي.علماً بإن اإلجابات التي سوف تقدمونها ال تستخدم إال ألغراض البحث  تعاونكم،

 أرجو أن تتقبلوا صادق مودتي واحترامي شاكرة لكم تعاونكم، مع بالغ التقدير. 

 

        ديانا محمد خليل رمانة الباحثة:
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 معلومات شخصية األول:الجزء 

 الرجاء اإلجابة عن االسئلة اآلتية:

 

 الجنس: -1

   ذكر                                                    أنثى                                                                  

 السنة الدراسية : -2

 سنة أولى                سنة ثانية              سنة ثالثة             سنة رابعة                   

 أخرى 

 

 الجامعة : -3

 حكومية                      خاصة 
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  التالية:إذا كنت ممن استخدم المختبرات الفتراضية الرجاء الجابة عن السئلة  -
 غير موافق

 بشدة
غير 
 موافق موافق محايد موافق

 بشدة
 الفقرات 

 م درجة الستخدام

.ي المنزلاالفتراضي فأفّضل تعّلم الّلغات الحديثة عن طريق العالم        1 
 2 .المختبر االفتراضي مع نمط تعلمي إستخدامينسجم      
 3 .الطرق غير االعتيادية في تعلمي إستخدامأفّضل      
لمي بطريقة المختبرات االفتراضية يعمل على رفع مستوى تع إستخدام     

.سهلة  4 

.امعةالتعلم عن طريق العالم االفتراضي في الج إستخدامأفّضل        5 
.استمتع عند التعلم عن طريق المختبرات االفتراضية       6 
.ّلم الّلغاتالمختبرات االفتراضية مزيد من الوقت لتع إستخداميوّفر        7 
ّلغات.تقّلل المختبرات االفتراضية حاجتي للمدّرس في تعّلم ال       8 
أكثر من  استخدامي للمختبرات االفتراضية يجعلني أشعر بالسعادة     

.استخدامي للمختبر االعتيادي  
9 

خرى.المختبرات االفتراضية على تعلم لغات آ إستخداميساعدني        10 
افي للتفكير المختبرات االفتراضية يوفر لي الوقت الك إستخدامارى أن      

.والتفاعل الّلغوي  11 

ريقة فاعلة ان طريقة التعلم بواسطة المختبرات االفتراضية هي ط ارى     
 12 في تعّلم الّلغات.

اللغات  المختبرات االفتراضية يزيد من حماسي لدراسة مادة إستخدام     
.الحديثة  

13 

لدولة التي المختبرات االفتراضية يجعلني اشعر وكأني في ا إستخدام     
.اتعلم لغتها  

14 

قافة الدولة المختبرات االفتراضية في التقرب من ث إستخداميساعدني      
.المراد تعلم لغتها  15 

دوات أدوات المختبرات االفتراضية يجعلني اشعر كأنها أ إستخدام     
.حقيقية  

16 

.يالمختبرات االفتراضية يساعدني على التعلم الذات إستخدام       17 
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  التالية:إذا كنت ممن لم يستخدم المختبرات الفتراضية الرجاء الجابة عن السئلة  -
 غير موافق
 بشدة

غير 
 موافق محايد موافق

 موافق
 بشدة

 الفقرات
 درجة االستخدام

 م

ختبر الم إستخدامقلة توفر شبكة اإلنترنت داخل المختبر يعيق      
.االفتراضي في تدريس اللغات الحديثة  1 

س اللغات زمن الحصة ال يكفي الستخدام التقنيات الحديثة في تدري     
.الحديثة  2 

يثة من قبل التعليمية الحديثة اثناء استخدامها في تدريس اللغات الحد     
.المعلمين  3 

ت الحديثة في المعلم للتقنيا إستخدامضعف التأهيل والتدريب يقلل من      
.تدريس اللغات  4 

.امعاتفاعلية األجهزة والتقنيات التعليمية المتوفرة بالجتدني        5 
وحية، التقنيات الحديثة )كاألجهزة الل إستخدامضعف الطلبة في      

 6 والسبورة الذكية والمختبرات االفتراضية إلخ...

راضيةال تمتلك الجامعة رؤية واضحة لتطبيقات المختبرات االفت       7 
رات المختب إستخدامالنظرة السلبية من وجه نظر المدرسين في      

.االفتراضية  
8 

اضية قلة وجود دورات تدريبية خاصة باستخدام المختبرات االفتر      
.للمدرس والطالب  9 

.ضعف التواصل وتبادل الخبرات بين الجامعات       10 
.قلة تفاعل الطالب عند تطبيق المختبر االفتراضي       11 
طالب في صعوبة توفير برمجيات المختبرات االفتراضية ألجهزة ال     

.منازلهم  
12 

.ع الطلبةالمختبرات االفتراضية تقلل الحوار والتواصل والتفاعل م       13 
.اقعيةالمختبرات االفتراضية ال يمكن أن تحل محل المختبرات الو        14 
ة داخل المختبرات االفتراضيقلة الدعم والتمويل الكافي لتوظيف      

.الجامعة  
15 
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المختبرات الفتراضية في تعليم اللغات  إستخدامما المعوقات التي حالت دون  برأيك -16 
 ؟األردنيةالحديثة لدى طلبة الجامعات 

 
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................  
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 (          4الملحق )
                من جامعة الشرق األوسط لوزارة التعليم العالي كتاب تسهيل المهمة
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 (5الملحق )

رؤوساء الجامعات              إلىمن وزارة التعليم العالي  المهمةكتاب تسهيل   
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 (6الملحق )

              فحص نسبة اإلستالل

 


