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٤٣٨

  :الملخص
ات توظیف تكنولوجیا الواقع االفتراضي في تدریس الریاضیات ھدف البحث تعرف معوق

من وجھة نظر معلمات مادة الریاضیات بجدة في ضوء بعض المتغیرات، استخدمت الباحثة المنھج 
وكانت األداة المستخدمة ھي االستبانة، وتكون مجتمع البحث من . الوصفي لوصف وتحلیل البیانات

معلمة من معلمات ) ٩٣(واقتصرت عینة البحث على . دةجمیع معلمات الریاضیات بمدینة ج
المتوسط الحسابي العام لمعوقات استخدام الواقع االفتراضي : الریاضیات، وكانت أھم نتائج البحث

، وعدم )موافقة بشدة(في تدریس الریاضیات من وجھة نظر معلمات مادة الریاضیات بجدة بدرجة 
بین متوسطات استجابات أفراد ) α=0.05(وى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مست

عینة البحث حول معوقات استخدام الواقع االفتراضي في تدریس الریاضیات من وجھة نظر 
معلمات مادة الریاضیات بجدة ُتعزى لمتغیر المرحلة التعلیمیة، ومتغیر سنوات الخبرة، و أوصى 

خاصة الستخدام الواقع االفتراضي في البحث بضرورة توفیر أجھزة ومعدات ذات مواصفات 
 .تدریس الریاضیات
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٤٣٩

  :المقدمة
یتسم العصر الذى نعیشھ بعدید من الثورات والتحدیات فى عصر ثورة المعلومات، 
واالتصاالت والتكنولوجیا، وھذا العصر بما لھ من خصائص یتطلب االھتمام باألفكار الجدیدة فى 

 Personal Learning ، والبیئات الشخصیةMobile Learningالتعلم النقال مجال التعلیم مثل 
Environmentsوالواقع االفتراضي ،Virtual Reality   .  

ولقد أدى التقدم المذھل والتطور الكبیر في مجال التكنولوجیا الحدیثة في مختلف مجاالت 
ثات التكنولوجیة الحدیثة إلى الحیاة إلى التوسع في توظیف وتطویر البرمجیات، ونقل المستحد

 بعملیتي التعلم والتعلیم، ومحاولة التغلب على المشكالت المجال التربوي لإلفادة منھا والنھوض
 .التربویة، وتحدیث وتطویر أسالیب التعلیم بصفة عامة وتدریس مقررات العلوم بصفة خاصة

كنولوجیا، وویستخدم مفھوم وُتعد تكنولوجیا الواقع االفتراضي ثمرة تفاعل اإلنسان مع الت
استخدام التكنولوجیا الرقمیة في محاكاة الواقع   للتعبیر عن (Virtual Reality)الواقع االفتراضي

  ).٢٠٠٥الشرنوبي، ) (خیالًیا(سواء أكان ھذا الواقع حقیقًیا أم وھمًیا 
 كمبیوتریة والواقع االفتراضي عبارة عن بیئة تفاعلیة ثالثیة األبعاد مولدة بواسطة برامج

بحیث یبدو ھذا العالم وكأنھ واقعي نتیجة ) مصطنع(تقوم بإحاطة المتعلم وإدخالھ في عالم وھمي 
  ).٥٢، ص٢٠٠٦الحلفاوي،(التفاعالت التي تحدث بین ھذه البیئة االفتراضیة وحواس المتعلم

أن الواقع االفتراضي ھو محاكاة بصریة إنغماسیة (Yang,et al,2008,P628) ویرى 
بیئة ثالثیة األبعاد من خالل نموذج حاسوبي قائم على صور حسیة ویتماشى مع حركة فى 

  .المستخدم ویمكن استخدامھ في كافة المجاالت خاصة التعلیم
الواقع االفتراضي بأنھ تكنولوجیا تسمح للطالب بالتجول ) Vogl,et al, 2004(ویصف 

  .نیة االكتشاف والتعدیل داخل ھذه البیئةداخل بیئات ثالثیة األبعاد مولدة كمبیوترًیا مع إمكا
 مجرد عن االفتراضي تختلف الواقع إلى أن برمجیات) ١٣٤، ص٢٠٠٧(ویشیر نوفل 

 بصورة األبعاد ثالثیة األجسام مع التفاعل محاكاة تتعدى ذلك إلى وإنما األبعاد بثالثیة اإلحساس
 في مبرمجة ولیست مستخدم،ال رغبة حسب متغیرة باستمرار، مواقف تكوین طریق عن واقعیة،

  .سلًفا محدد ثابت مسار
وقد نشأ مفھوم التعلم االفتراضي كنتیجة لتطور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
وتحدیث أنماط التعلیم تحت ضغط الحاجة إلیھ في أي مكان وأي زمان، حیث یتیح أمام الطالب 

نشاء مجموعات تحاور افتراضیة وإدخال التفاعل من خالل شبكة اإلنترنت وتطبیقاتھا المتعلقة بإ
تقنیات الوسائط المتعددة والتخاطب بالصوت والصورة من بعد والبرید اإللكتروني ولوحات 
النشرات وممیزات المكتبة اإللكترونیة، ویتم تقدیم المادة الدراسیة بالكامل عبر موقع على الویب 

ة من أنشطة ومھام وتكلیفات واستفسارات حیث تتم جمیع االتصاالت المتعلقة بالعملیة التعلیمی
وحوارات نصیة ولقاءات ومناقشات ومؤتمرات مرئیة وانتھاًء بتقییم للطالب وإعالن 

  ).٧١، ٢٠٠٣خمیس، (النتائج
وقد تزید البیئات االفتراضیة ثالثیة األبعاد في التعلم من دافعیة الطالب، والتي تمثل عامًال 

ذلك في الوقت الذي یقضیھ األفراد في ألعاب الكمبیوتر وألعاب قویًا تساھم في التعلم، ویالحظ 
الفیدیو واأللعاب التفاعلیة، فالدافعیة تبدو في الرغبة للوصول للبیئات ثالثیة األبعاد والرغبة في 

، (Jonathan,& Joseph, 2009)التعامل لعدة ساعات ومن األعداد المتزایدة في ھذه البیئات 
التعلیمیة أنشطة تعلیمیة تحاكى مواقف الحیاة الحقیقیة ومشاكلھا، ومھامھا، فعندما تتضمن التجارب 
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٤٤٠

وأنشطتھا، فیشعر الطالب أنھ ذو أھمیة عندما یندمج مع طرق تربویة یصل فیھا التعلم لدرجة العمق 
، حیث تعطى فرصة للطالب Virtual Worldحیث إن البیئات االفتراضیة مثل العالم االفتراضي 

  &Nodder 2003,(التجارب الخیالیة التي تتجاوز العالم الحقیقي الذي یعیشونھ أن یشارك في 
Deuchar.(  

، Second Lifeزاد اإلقبال علي العالم االفتراضي الجدید المسمى الحیاة الثانیة وقد 
، وھي تتیح إنشاء Avatarsوھي عالم افتراضي ثالثي األبعاد یتم تمثیل الطالب فیھ من خالل 

تواه وإمكانیة التفاعل مع المستخدمین اآلخرین، وإمكانیة إنشاء الطالب للكائنات الطالب لمح
، وتشیر العوالم االفتراضیة إلي التحكم (Castronova,2001)باستخدام لغة البرمجة تكنولوجیًا 

 أو وكیل robotالبشري أو التفاعل مع البیئة تحت سیطرة برنامج كمبیوتر، وقد یسمى روبوت 
agentه الوكالء تجسد داخل ھذه البیئة، وفي ھذه الحالة یمكن أن نقول أنھم وكالء مستقلین ، وھذ

  Avatar.  (Childs, Mark, 2010: 21) ذاتیا وحتى ربما یصعب تمیزھم عن
 أن ھناك ممیزات عدة الستخدام (Eschenbrenner,et, al,2008:P95-100)ویوضح 

عاون والتواصل بین المتعلمین، حیث تتیح البیئات الواقع االفتراضي، منھا أنھا تعزز قدرات الت
االفتراضیة للمتعلم بناء شخصیة افتراضیة تساعد على تحسین التواصل بین المتعلمین وإكسابھم 
الخبرات االجتماعیة والتعلیمیة المرغوبة، وتتیح للمتعلمین المشاركة في أداء المھام واألنشطة 

علمین إلجراء دورات أو أنشطة ذات الصلة بتعلمھم بما في بشكل تعاوني، وتوفر فرًصا عدیدة للمت
  .ذلك محاكاة زیارة األماكن التي لم تعد موجودة في الحیاة الحقیقیة

وأشارت عدة دراسات إلى فاعلیة استخدام الواقع االفتراضي في التعلیم، حیث توصلت 
طالب كلیة اآلداب والعلوم إلى فاعلیة الواقع في تنمیة دافعیة اإلنجاز ل) (Toral, 2013دراسة 

 إلى فاعلیة الواقع االفتراضي في تنمیة القدرة على (lee, 2013)بجامعة كلینجر  وتوصلت دراسة 
 ,Camille & Connie)التعبیر عن النفس لدى طالب المرحلة اإلبتدائیة، وخلصت دراسة 

جلیزیة لدیھم ودعت إلى إلى فاعلیة الواقع االفتراضي في تنمیة مھارات مفردات اللغة اإلن(2005
  .ضرورة استخدم التقنیات المختلفة للواقع االفتراضي في التعلیم وتنمیة المھارات المختلفة

وتمثل الریاضیات لغة رمزیة مشتركة بین كل الثقافات والحضارات على اختالف تنوعھا 
ین الناس،  ذلك من وتباین مستویاتھا،  كما أنھا تعد األساس لكثیر من أنماط التواصل والتعایش ب

خالل التفكیر واالستدالل الحسابي وإدراك العالقات الكمیة،  والمنطقیة والھندسیة،  حیث تقف 
األنشطة والعملیات العقلیة المعرفیة المستخدمة منھا خلف العدید من األنشطة األكادیمیة األخرى،  

 كل مستویاتھم ومراحلھم التعلیمیة،  كما تعّد من أھم المواد الدراسیة التي تقدم لجمیع التالمیذ في
حیث إنھا تمكنھم من حل المشكالت مستخدمین في ذلك المعرفة والحقائق والقواعد والقوانین 

الشامي، (الریاضیة في تعمیم ھذه المعرفة على مختلف النشطات الیومیة التي یتعرضون لھا 
٢، ٢٠٠٧  .(  

رة،      ویدخل علم الریاضیات في جمیع مجاالت الحیاة حت    ا والكبی ا الصغیرة منھ ي جزئیاتھ ى ف
اة              ى تنظیم حی ا، وتعمل الریاضیات عل فال یكاد یخلو عمل من مفاھیم الریاضیات وحقائقھا وقوانینھ
م    ة عل ات أھمی ن المجتمع ع م ي أي مجتم ر ف امالتھم، ویظھ اتھم ومع ورھم وحاج سییر أم شر وت الب

صانع أو      سات أو الم ي المؤس ك ف ان ذل واء ك یات س راد    الریاض ع أف ھ جمی ا یحتاج شركات، كم  ال
وم األخرى    ..المجتمع من مھندس ومحاسب وتاجر ومزارع  ع العل ، كما یرتبط علم الریاضیات بجمی

ى آخر،                     ع إل ن مجتم م الریاضیات م ھ عل ف أھمی ا، وتختل ك وغیرھ اء وفل اء وفیزی اء وكیمی من أحی
ره  ویرجع ھذا االختالف لتطور المجتمع، فالمجتمع المتطور یزداد       فیھ االھتمام بالریاضیات عن غی

  ).١٤، ٢٠١٥حسني، (
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لذلك تعد مادة الریاضیات من العلوم المھمة واألساسیة التي یتعرض لھا الطالب في 
الدراسة في المراحل التعلیمیة المختلفة،  فھي تفید الطالب وتساعدھم على تدبیر شؤون حیاتھم،  

ط إلى المركب،  فمن المسّلمات تشتق النتائج وھى أیضًا ذات طبیعة تراكمیة تبدأ من البسی
والنظریات،  وذلك عن طریق السیر بخطوات استداللیة تحكمھا قوانین المنطق،  وھى بذلك تتطلب 

كما أن الریاضیات من حیث البناء ھي . قدرات متعّددة من األھمیة أن یمتلكھا الطالب للتعامل معھا
 Algebraicالتركیب الجبري : تنباطیة التي تقوم علیھاعلم استنباطي،  ومن أھم التركیبات االس

Structure والتركیب المرتب  ،Ordered Structure والتركیب التوبولوجى  ،Topological 
Structure ٤٧، ١٩٩٠مدین، (،  وكل تركیب لھ مسلماتھ الخاصة بھ .(  

لوم،  وھى أن الریاضیات ھي العامل الرئیسي في وحدة الع) ٢، ٢٠٠٢(ویضیف ریحان 
أقدر المواد الدراسیة على ربط مواد المنھج التعلیمي بأكملھ في صورة منظمة واحدة،  وذلك ألنھا 

  . النموذج األعلى للمعقولیة كما أنھا النموذج األبسط في نفس الوقت
كما ُتعد الریاضیات من المكونات األساسیة للثقافة التي ال یمكن االستغناء عنھا في جمیع 

لحیاة ذلك أن الریاضیات لیست مجرد عملیات روتینیة منفصلة أو مھارات؛ بل أبنیة محكمة میادین ا
تتصل بعضھا ببعض اتصاال وثیًقا مكوًنا في النھایة بنیاًنا متكامًلا، وھذه البنى الریاضیة ھي إحدى 

والریاضیات كمادة دراسیة لیست بمنأى عن ). ٢٠٠٢العزاوي، (السمات الفكریة للریاضیات 
لتغیرات الحادثة في المجتمع؛ فھي من أھم المجاالت المعرفیة في العالم لما لھا من طبیعة خاصة ا

وأسالیب منھجیة، بل إن أثرھا كعلم یمتد لیعمل تأثیره في جوانب الحیاة كافة، ویستخدمھا الفرد في 
من فروع المعرفة معظم سلوكیاتھ الحیاتیة، كما تعتمد علیھا المواد والعلوم األخرى فال یوجد فرع 

كما أن ).٢٠٠٦عبد القادر، (إال وتدخل فیھ الریاضیات بشكل أو بأخر حتى سمیت بملكة العلوم 
الریاضیات على عالقة وثیقة بمھارات التفكیر من حیث كونھا تنطوي على ترتیب المعلومات، 

نمیة مھارات وتنظیمھا وإعادة شرحھا وترتیبھا، وتنطوي أھداف تدریسھا في مختلف الدول على ت
  .التفكیر المختلفة

ومع أنھ یمكن زیادة التحصیل الدراسي بطرق مختلفة تتناسب مع قدرات الطالب،  إال أنھ 
قد تكون خصائص المادة المتعلمة ترتبط بشكل أكبر ببعض القدرات أو الذكاءات،  وھذا ما توصلت 

الذكاء المنطقي الریاضي لدى حیث تذكر أنھ كلما زاد ) ١١٦، ١١٥، ٢٠٠٢(إلیھ نائلة الخزندار 
الطالب یزداد التحصیل الدراسي في الریاضیات،  وتعزو الباحثة ذلك إلى أن َمْن لدیھ ذكاء منطقي 
ریاضي لدیھ القدرة على التفكیر المنطقي ویستخدم األرقام بشكل فعال ویتعامل مع المشكالت 

إلى أنھ توجد ) ٣٤٠، ٢٠٠٣(لسالم ویشیر كل من عصام إسماعیل والسید عبد ا. العلمیة بشكل جید
  . عالقة بین الذكاءات المتعّددة والتحصیل الدراسي تختلف داللتھا باختالف التخصص الدراسي

 ال تساعد على  وأسالیب تدریسھاورغم ذلك فإن المناھج الدراسیة العادیة لمادة الریاضیات
من ثم فإن استخدام مداخل تدریسیة حیث إنھا ال تلبى حاجاتھم الخاصة و التالمیذ،  كتشاف قدراتا

 تتكامل فیما بینھا للوصول إلى األھداف المطلوبة،  كما ةأخرى یمكن أن یؤدى إلى تولید أفكار جدید
من جماعة من رفقائھ تجعل تفكیره متحررا خالصًا من التكلف والخوف من ضأن وجود التالمیذ 

الشیخ، (تحدث في موضوع أمام زمالئھ المواقف المحرجة التي تواجھھ إذا طلب منھ المعلم ال
٣٠٤، ١٩٩٩   .(  

 نسبة كبیرة  تحصیلیًاویزداد األمر أھمیة عندما نجد أن من بین ھؤالء التالمیذ المنخفضین
على األقل % ٢٠أن حوالي ) ٢٠٠٢(من التالمیذ الموھوبین والمتفوقین،  حیث یذكر إسماعیل بدر 

 ١٩٨٠ ـ Whitmoreالدراسي وذلك في تقدیرات من التالمیذ الموھوبین منخفضي التحصیل 
  ). ١١، ٢٠٠٢بدر، (
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٤٤٢

  :اإلحساس بمشكلة البحث
في ظل مستحدثات العصر یعد استخدام الواقع االفتراضي في العملیة التعلیمیة مھمًا، حیث 
یتجھ المجتمع التعلیمي حالیًا إلى تكنولوجیا الواقع االفتراضي للتغلب على مشكالت الواقع الحقیقي، 
ویعد التعلیم أحد المجاالت الرائدة في األخذ بتكنولوجیا الواقع االفتراضي وتطویعھا للتغلب على 
مشكالت الواقع التعلیمي، وبما أن العالم الیوم یعیش ثورة علمیة وتكنولوجیة أثرت في العملیة 

بات، ویمثل التربویة فمن المھم اختیار أسالیب حدیثة لتحسین عملیة التعلیم والتغلب على الصعو
المعمل االفتراضي قمة ما أنتجتھ التقنیة الحدیثة في مجال تطویر طرق تدریس العلوم بصفة عامة 

ویتفق استخدام المعلم االفتراضي مع الدعوات العالمیة . والریاضیات بصفة خاصة لجمیع مراحلھ
تؤھلھا لتوظیف تكنولوجیا التعلیم في تعلیم الطلبة لما تتمتع بھ من خصائص وممیزات 

 ). ٦٦، ٢٠١٠الحازمي، (لذلك
ُتبرز الدراسات السابقة ضعف مستوى التحصیل الدراسي في مادة الریاضیات،  و

من التالمیذ المنخفضین تحصیلیًا یعّدون من التالمیذ المتفوقین %) ٢٠(باإلضافة إلى وجود نسبة 
من %) ٤٦(دیرات إلى تحصیلیًا أو من الطالب الموھوبین،  كما تصل ھذه النسبة في بعض التق

أن ) ٢٠٠٢(حیث یذكر فتحي الزیات ،  )٧، ٢٠٠٧الشامي، (مجتمع الطالب المنخفضین تحصیلیًا 
على األقل من التالمیذ المتفوقین عقلیًا تالمیذ منخفضون تحصیلیًا،  بینما یقدر %) ٢٠(أكثر من 

وأن % ٥٠النسبة بأكثر من مكتب التربیة لالمتیاز والتفوق في الوالیات المتحدة األمریكیة ھذه 
الزیات، (من المتفوقین عقلیًا السود ھم تالمیذ منخفضون في التحصیل الدراسي % ٤٦حوالي 
من التالمیذ  الموھوبین % ٤٠ إلى أنھ توجد نسبة) ٢٠٠٦(،  ویضیف دیفید )٣٠٢، ٢٠٠٢

یات المتحدة منخفضي التحصیل الدراسي ـ من أصل أفریقي في المدارس العلیا والمتوسطة بالوال
  ).١٩٦، ٢٠٠٦ساوسا، (١٩٩٥ ـ Fordاألمریكیة ـ وذلك في تقدیرات 

وُتعد مشكلة تدني مستوى التحصیل من أھم المشكالت التي تعوق المدرسة الحدیثة، وتحول 
بینھا وبین أداء رسالتھا على الوجھ األكمل، وقد آن األوان لكي تنال ھذه المشكلة حظھا من االھتمام 

آثار سلبیة خطیرة تضر بالمدرسة والمجتمع، ویستطیع كل من مارس التدریس أن یقر لما لھا من 
بوجود ھذه المشكلة في كل فصل دراسي تقریًبا، حیث یوجد مجموعة من المتعلمین الذین یعجزون 
عن مسایرة بقیة الزمالء في تحصیل المنھج المقرر واستیعابھ، وكثیًرا ما تتحول تلك المجموعة إلى 

غب وإزعاج، مما قد تتسبب في اضطراب العملیة التعلیمیة داخل الصف أو اضطراب مصدر ش
  ).٢٠٠١علي، (الدراسة بصفة عامة داخل المدرسة 

وفیما یختص بواقع مستوى تحصیل الریاضیات فإن انخفاض مستوى تحصیل المتعلمین 
علیم الریاضیات في الریاضیات تعد واحدة من أھم المشكالت التي تتحدى الباحثین في مجال ت

؛ الغامدي، ٢٠٠٧الخیري، : (وتعلمھا، وقد أكدت البحوث والدراسات السابقة، مثل دراسات كلًّ من
إلى أن ھناك العدید من الصعوبات التي تواجھ الطالب عند دراستھم ) ٢٠٠٠، طریف، ٢٠٠٤

ن أسالیب للریاضیات ترجع إلى طرائق التدریس المستخدمة، والتي أثبتت وجود عالقة قویة بی
التدریس والتحصیل في الریاضیات، وأن ھناك تأثیًرا داًلا على التحصیل في الریاضیات ألسلوب 

  .التدریس المباشر إذا ما قورن بأسلوب التدریس غیر المباشر
بوجود مشكلة في مقررات الصفوف األولیة في ) ٢٠١٠شطة، (وأسفرت نتائج دراسة 

عدم وجود التكامل المعرفي بین مقررات الریاضیات على المملكة العربیة السعودیة تمثلت في 
مستوى الصف الواحد في الصفوف األولیة من التعلیم االبتدائي في المملكة العربیة السعودیة، كما 
أنھ ال یوجد تكامل معرفي بین مقررات الریاضیات على مستوى الصفوف الثالثة األولیة، 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٤٤٣

وس في مقررات الریاضیات ال ُتنمي بعض مھارات وتوصلت الدراسة أیًضا إلى أن معظم الدر
  .التفكیر بشكل كاٍف

على مجموعة من ) ٢٠١٦المطیري، (وأكدت الدراسة االستطالعیة التي قامت بھا 
المختصین في المناھج وطرائق التدریس وأصول التربیة ومعلمي الریاضیات من أن الموضوعات 

لى من مستوى الطالب وال یتناسب مع قدراتھم في المقررة في كتب الریاضیات للصفوف األولیة أع
ھذه المرحلة العمریة، كما أكد استطالع الرأي أن ھذه الموضوعات الریاضیة المقررة في كتب 

  .الصفوف األولیة تحتاج إلى تطویر من خالل األبحاث والدراسات العلمیة
 بین ما یدرسھ التلمیذ أن ھناك انفصاًال كبیرًا) ٢٠٠٦: یاسر عبد الرحیم(كما أكدت دراسة 

في مناھج الریاضیات وبین المواد الدراسیة األخرى وتركیز أغلب المدرسین على حل التمارین 
  .وإھمال جانب المشكالت الحیاتیة وتركھا لكي یقوم التلمیذ بحلھا في المنزل

أن واقع تعلیم الریاضیات وتعلمھا یشوبھ نوع ). ١٠٥: ٢٠٠٤: بطیخ(وقد أكدت دراسة 
  :الضعف في مدارسنا یتمثل فيمن 

ا الدارسون              -١ ذي بھ ات یحت اذج وتطبیق ث وجود نم ن حی دریس م وجود نقص في مجال طرق الت
 .  برامج إعداد المعلمین على طرق التدریس التقلیدیةواقتصارلیتعلموا التفكیر، 

 .  تعلیم الریاضیات لفظیًا ورمزیًا عن واقع الحیاة والبیئةانفصال -٢
 التدریسیة التقلیدیة أصبحت ھناك فجوة بین الریاضیات والواقع، جعلت ونتیجة للممارسات

، وال یعرفون سببًا لدراستھا سوى (Laurens et al., 2017: 2)كثیرًا من الطالب یكرھونھا  
، وُیعانون من صعوبات في تعلمھا وضعف في تحصیلھا (Makonye, 2014: 1)اجتیاز االختبار 

وال ُیحسنون تطبیق  أبسط مبادئھا في حل ) ١٠: ٢٠١٤یر، النذ(، )١٣: ٢٠١٠المالكي، (
 :Musdi, 2016)، وینسون ما تعلموه من دروسھا (Laubscher, 2017: 6) مشكالتھم الواقعیة

3).  
   وبرغم األھمیة المتزایدة للریاضیات وضرورتھا الملحة في عالمنا المعاصر، 

رغم كل الجھود المبذولة لتنمیة اتجاھات والتطورات التي حدثت في مناھجھا وطرق تدریسھا، وب
الطالب اإلیجابیة نحو الریاضیات وتعلمھا، إال أن الكثیر من الطالب یعانون من انخفاض مستوى 

  ،)٢٠١٤النذیر، (التحصیل في ھذه المادة الدراسیة 
ومن جھة أخرى وعلى الرغم من الجھود التي تبذلھا حكومة المملكة العربیة السعودیة 

التعلیم بشكل عام، وتطویر مناھج الریاضیات بشكل خاص عبر تبني المعاییر العالمیة لتطویر 
إلعادة صیاغة منظومة تعلیم وتعلم الریاضیات، فال یزال مستوى التحصیل الدراسي في مادة 

( ، والحربي)٢٠٠٦(الریاضیات دون المستوى المأمول، وأشارت عدة دراسات منھا دراسة بدر
، )٢٠١٣( ، والبوم)٢٠١٣( ، وخشان وآخرون)٢٠١١(، والكبیسي)٢٠١١(، وھزیم)٢٠٠٧
إلى ضعف مستوى التحصیل الدراسي في ) ٢٠١٥(، ودراسة سلیمان )٢٠١٤( وصبح

الریاضیات،ولعل من أسباب ذلك الضعف تبني استراتیجیات تقلیدیة، وتدني مستوى توظیف 
إلى أن ) ٢٠١٣القحطاني، (ت دراسة التقنیات الحدیثة في مجال تعلیم وتعلم الریاضیات، وقد أشار

توظیف التقنیات یعمل على توفیر بیئة جاذبة للتعلم، تعمل على تعدیل سلوك التالمیذ، وزیادة 
، )٢٠١٥( التحصیل الدراسي لدیھم، وقد أوضحت العدید من الدراسات ومنھا دراسة آل مغني

وظیف التقنیات الحدیثة في ندرة ت) ٢٠٠٨( ، والذبیاني)٢٠١٣( ، والمحمدي)٢٠١٣( والقحطاني
مجال تعلیم وتعلم الریاضیات، وتبني األسالیب التقلیدیة من قبل معلمي ومعلمات الریاضیات في 

  .المملكة العربیة السعودیة
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٤٤٤

أن ھناك قصورًا واضحًا في أداء التالمیذ ) ٢٠١٥(إضافة إلى ما سبق فقد بّین اللحیاني
نتائج االختبارات الدولیة لقیاس التحصیل في السعودیین في الریاضیات ویبرھن على ذلك 

من أصل ) ٣٧(؛ حیث جاءت المملكة العربیة السعودیة في المرتبة)Timss(الریاضیات والعلوم
نقطة وصنفت من الدول المنخفضة عالمیًا ) ٥٠٠(نقطة من أصل) ٣٦٨(دولة مشاركة بمعدل) ٤٣(
)Timss, 2015.(  

لریاضیات بمدینة جدة، الحظت أن المعلمات ال ومن خالل عمل الباحثة كمشرفة لمادة ا
 -الفصول االفتراضیة(یستخدمن أًیا من تقنیات الواقع االفتراضي في التعلیم رغم تعددھا منھا 

وھذا یتعارض مع توصیات الدراسات السابقة التي أكدت على ضرورة ...) المعامل االفتراضیة
  .استخدام الواقع االفتراضي في العملیة التعلیمیة

  :مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث في تدني مستوى الطالب في الریاضیات وتأثر ھذا بعوامل متعددة منھا الطرق 
التدریسیة التقلیدیة التي یتبعھا المعلمون وكذلك ضعف استخدام المداخل واالستراتیجیات الحدیثة في 

لیة الكشف عن معوقات ذلك، ونظرًا إلیجابیة مدخل الواقع االفتراضي تحاول الدراسة الحا
استخدامھ في الریاضیات تمھیدًا لوضع السبل المالئمة للتغلب علیھا في ضوء اإلجابة عن األسئلة 

  :.التالیة
  :أسئلة الدراسة

ما معوقات توظیف تكنولوجیا الواقع االفتراضي في تدریس الریاضیات من وجھة نظر  .١
  المعلمات؟

في رؤیة معلمات الریاضیات )  سنوات الخبرة– المرحلة التعلیمیة(ما مدى تأثیر متغیري  .٢
  ؟لمعوقات استخدام الواقع االفتراضي في تدریسھا

  :ھدف البحث
ھدف ھذا البحث  تعرف معوقات استخدام الواقع االفتراضي في تدریس الریاضیات من 

ات  سنو–المرحلة التعلیمیة (وجھة نظر معلمات مادة الریاضیات بجدة، وبیان مدى تأثیر متغیري 
  ).الخبرة في ذلك

  :أھمیة البحث
  :تنطلق أھمیة البحث من عدة اعتبارات یمكن إیجازھا على النحو التالي

أھمیة الریاضیات ومناداة الكثیر من الدراسات لتطویرھا واستخدام المداخل  .١
  .واالستراتیجیات الحدیثة في ذلك

  .ھ في التعلیمأھمیة الواقع االفتراضي واآلثار السلبیة المترتبة على استخدام .٢
أھمیة تحدید معوقات استخدام الواقع االفتراضي في تدریس الریاضیات تمھیدًا لوضع  .٣

  .السبل المالئمة للتغلب علیھا
یمكن أن یفید معلمي الریاضیات من خالل تعرف معوقات استخدامھم الواقع التدریس  .٤

  .ومن ثم العمل على تالشیھا
ضیات من خالل ما یسفر عنھ من نتائج یمكن أن یفید مخططي ومطوري مناھج الریا .٥

  .یمكن االستفادة منھا في عملیات التخطیط والتطویر
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٤٤٥

  .إثراء الجانب النظري في مجال استخدام الواقع االفتراضي في تدریس الریاض .٦
إفادة الباحثین المھتمین بالریاضیات من خالل فتح المجال أمامھم لدراسات أخرى ذات  .٧

 .صلة بموضوع البحث الحالي
 : اقتصر البحث على الحدود التالیة:دود البحثح

 معوقات توظیف تكنولوجیا الواقع االفتراضي في تدریس : الحدود الموضوعیة
 .الریاضیات

 معلمات الریاضیات بالمدارس الحكومیة واألھلیة: الحدود البشریة. 

 محافظة جدة: الحدود المكانیة. 

 م٢٠١٨/ ٢٠١٧العام الدراسي : الحدود الزمانیة  
  :اھیم البحثمف
 الواقع االفتراضي:  

بیئات ثالثیة األبعاد مولدة كمبیوترًیا، تحاكي واقع " بأنھ ) ٥٠، ص٢٠١٠(یعرفھ نوفل 
مادي ما وتقدم للمتعلم خبرة حقیقیة یكون المستخدم فیھا متفاعًال إلى أقصى درجة ممكنة باستخدام 

  ".مجموعة من األدوات والتقنیات الخاصة
برنامج محاكاة معتمد على الكمبیوتر، یمكن "على أنھا ) (Yukiko,2008,P2ویعرفھ 

  ".استخدامھ فى تقدیم المعلومات بطرق متنوعة تبعا ألسالیب تعلم المتعلم المختلفة
المستحدثات التكنولوجیة التى تستخدم الكمبیوتر إلنشاء بیئة تخیلیة  "وتعرفھ الباحثة بأنھ 

شة والتفاعل معھا من خالل حواسھ وبعض األدوات األخرى ثالثیة األبعاد تمكن المتعلم من المعای
  ".لتحقیق أھداف تعلیمیة محددة

 المعلمات الالتي یدرسن مادة الریاضیات في المدارس األھلیة : معلمات مادة الریاضیات
  .والحكومیة في مدینة جدة المعنیین بالبحث

  :الدراسات السابقة
) Cuisenaire Rods(دام قطع كوازنیر تعرف أثر استخھدفت ): ٢٠١٨(دراسة الشمري  .١

على التحصیل عند مستوى التذكر والفھم في مادة الریاضیات لدى تالمیذ الصف الخامس 
بمدینة بریدة، وبناء دلیل قائم على استخدام قطع كوازنیر في مادة الریاضیات في وحدة القواسم 

یذ الصف الخامس بمدینة والمضاعفات، قد یسھم في رفع مستوى التحصیل الریاضي لدى تالم
بریدة، و اتبع الباحث المنھج التجریبي والتصمیم شبھ التجریبي للمجموعتین ذواتي االختبار 
القبلي والبعدي، و تكون مجتمع الدراسة من تالمیذ الصف الخامس االبتدائي للعام الدراسي 

تكونت عینة الدراسة ھـ، واعتمد الباحث في اختیار العینة على الطریقة العشوائیة، حیث ١٤٣٥
تلمیذًا من الصف الخامس االبتدائي بمدرسة التضامن اإلسالمي في مدینة بریدة، ) ٤٩(من 

تلمیذًا درسوا وحدة ) ٢٤(المجموعة الضابطة وعددھا : حیث تم تقسیم التالمیذ إلى مجموعتین
میذًا درسوا تل) ٢٥(القواسم والمضاعفات بالطریقة المعتادة، والمجموعة التجریبیة وعددھا 

وحدة القواسم والمضاعفات باستخدام قطع كوازنیر، واستخدم الباحث تحلیل التباین المصاحب 
)ANCOVA ( الختبار فرضیات الدراسة، وتكونت أدوات الدراسة من دلیل استخدام قطع

كوازنیر الذي أعده الباحث لتدریس وحدة القواسم والمضاعفات، واختبار تحصیلي من إعداد 
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٤٤٦

توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند :  في الوحدة نفسھا، ومن أھم نتائج الدراسة ما یليالباحث
في التحصیل البعدي بین متوسط المجموعة التجریبیة ومتوسط ) α = 0.05(مستوى 

المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام قطع كوازنیر، توجد 
في التحصیل البعدي بین متوسط ) α = 0.05( مستوى فروق ذات داللة إحصائیة عند

المجموعة التجریبیة ومتوسط المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجریبیة التي درست 
 = α(باستخدام قطع كوازنیر عند مستوى التذكر، توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

یة ومتوسط المجموعة الضابطة في التحصیل البعدي بین متوسط المجموعة التجریب) 0.05
  .لصالح المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام قطع كوازنیر عند مستوى الفھم

تعُّرف أثر تدریس الریاضیات باستخدام التعلُّم المدمج على ): ٢٠١٨(ھدفت دراسة القحطاني  .٢
حقق من ھدف وللت. التحصیل وتنمیة مھارات التفكیر الناقد لدى طالبات الصف األول المتوسط

البحث، تم استخدام المنھج شبھ التجریبي، حیث قامت الباحثة بتصمیم برنامج اإللكتروني 
مدمج، وإعداد أداتي البحث المتمثلة في اختباري التحصیل ومھارات التفكیر الناقد في وحدة 

طالبة من طالبات الصف األول ) ٥٠(، واختیار عینة عشوائیة قدرھا "األعداد الصحیحة"
طالبة ) ٢٥(تجریبیة مكونة من : متوسط بمنطقة عسیر، وتم تقسیمھا إلى مجموعتین متكافئتینال

. طالبة درست باستخدام الطریقة المعتادة) ٢٥(درست وفق التعلُّم المدمج، وضابطة مكونة من 
وقد تم تطبیق تجربة . وتم التحقق من تكافؤھما بتطبیق االختبارین قبلًیا على مجموعتي البحث

ه، تم بعدھا تطبیق االختبارین ١٤٣٧/ ه١٤٣٦بحث خالل الفصل الدراسي األول من العام ال
وقد أسفرت نتائج البحث عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى . على المجموعتین

بین متوسطات درجات طالبات المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق ) ٠،٠٥(داللة 
كما . صیل ومھارات التفكیر الناقد لصالح طالبات المجموعة التجریبیةالبعدي الختباري التح

كان للتعلُّم المدمج أثًرا في رفع التحصیل وتنمیة مھارات التفكیر الناقد لدى طالبات الصف 
  .األول المتوسط

دفت   دراسة (Marshall, 2018)مارشال   أجرى  .٣ ن  الكشف  ھ ر  ع  استخدام استراتیجیات   أث
التاسع األساسي من ذوي صعوبات تعلم الریاضیات  طلبة الصف عند ى الدماغالمستندة إل التعلم

ا،  ة كالیفورنی دارس والی دى م ى بإح ل عل ن ك یاتیة،   م وة الریاض ارات الق ض مھ ة بع تنمی
ي   وتحصیلھم اتھم  الریاضیات  الفوري والمؤجل ف ا،  واتجاھ ع   نحوھ ن  الدراسة  وتكون مجتم  م

 وبلغ م، ٢٠١٦ / ٢٠١٥ الدراسي للعام مدارسھم في والمنتظمین األساسي التاسع الصف طلبة
ائج  أظھرت وقد األساسي، التاسع الصف طالب من طالبًا )٢٤(عینة الدراسة  حجم  الدراسة  نت
وق  وة الریاضیاتیة، والتحصیل        المجموعة  تف ارات الق ة مھ ي تنمی ة ف ي  المؤجل،  التجریبی  وف

ة   االتجاھات، وأظھروا رغبتھم وسرورھم أثناء عملیة ال   تطبیق، بینما لم تظھر الدراسة وجود أی
  .  فروق بین المجموعتین في التحصیل المباشر

ة .٤ ة كوس دفت): ٢٠١٧(دراس ي ھ دریس    الت ي ت ك ف ة االنفوجرافی تخدام تقنی ر اس ة أث  معرف
سادس        ذات الصف ال دى تلمی الریاضیات لتنمیة االستیعاب المفاھیمي واالتجاه نحو الریاضیات ل

ي  ) ٣٠(تلمیذة في تلمیذات الصف السادس ابتدائي )٦٠( عینة الدراسة من    وتكونت.  االبتدائي ف
ة          ) ٣٠(المجموعة التجریبیة و     ة الحكومی دارس االبتدائی دى الم ي إح ضابطة ف ي المجموعة ال ف

ة ة المكرم ة    . بمك ة التجریبی ت المجموع ث درس ي حی شبھ التجریب نھج ال ة الم تخدمت الباحث اس
ك، ودرس  تخدام االنفوجرافی صل     باس ي الف ك ف ادة، وذل ة المعت ضابطة بالطریق ة ال ت المجموع

دت    .  ھـ١٤٣٨-١٤٣٧الدراسي الثاني من العام     ولقیاس األداء البعدي في مجموعتى البحث أع
اه            اس االتج الباحثة اختبار االستیعاب المفاھیمي لقیاس جانب التوضیح والتفسیر والتطبیق، ومقی
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٤٤٧

ائج الدر      . نحو الریاضیات  د أظھرت نت ین متوسطى         وق ة إحصائیة ب روق ذات دالل اسة وجود ف
ة     صالح المجموع اھیمي ل تیعاب المف ار االس ي اختب ضابطة ف ة وال ة التجریبی ات المجموع درج
اه      اس االتج ي مقی صائیة ف ة إح روق ذات دالل ود ف ة وج ائج الدراس رت نت ا أظھ ة، كم التجریبی

  .لصالح المجموعة التجریبیة
ادة        فھدف (Myer, 2017)أما دراسة  .٥ ي م ى التحصیل ف دماغ عل ستند لل ت معرفة أثر التعلم بالم

امس ذوي            صف الخ الب ال ن ط ة م دى عین ي ل ق الریاض ستوى القل ض م یات، وخف الریاض
ة بمدرستین    ) ٤٤(صعوبات التعلم في مادة الریاضیات، وتكونت عینة الدراسة من       ًا وطالب طالب

نھم       ا م ذكور، و   ) ٢٠(في غرب تركی ن ال ن اإلن  ) ٢٤(م ي     م نھج التجریب ع الباحث الم اث، واتب
دماغ،          ى ال ائم عل تعلم الق ادئ ال تخدمت مب ي اس ة الت ة تجریبی وعتین مجموع ى مجم ائم عل الق
وعتین،     ى المجم ة عل ت العین ث ُوزع ة حی ة العادی تخدام الطریق ت باس ابطة درس ومجموعة ض

ق الریاضي، وأسفر          اس القل ائج الدراسة   وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار التحصیل ومقی ت نت
عن وجود فروق دالة إحصائیًا في متوسط درجات طلبة المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات           
ي      ق الریاض اس القل ي مقی ذلك ف صیل وك دي للتح ار البع ي االختب ضابطة ف ة ال ة المجموع طلب

  .لصالح المجموعة التجریبیة
ة بمدارس التعلیم العام، تعرف مدى توفر المعامل االفتراضی) ٢٠١٧(ھدفت دراسة المطیري  .٦

واستخدم الباحث المنھج . وكذلك التعرف على مدى تفعیل المعامل االفتراضیة من قبل المعلمین
الوصفي المسحي، وكانت أداة الدراسة االستفتاء، حیث شمل مجتمع البحث جمیع معلمي 

والتعلیم بمنطقة ومحضري المختبر بالمرحلتین المتوسطة والثانویة في اإلدارة العامة للتربیة 
/  معلما ٢٤٠(ھـ، والبالغ عددھم ١٤٣٦/١٤٣٧القصیم خالل الفصل الدراسي األول من العام 

وكانت أھم نتائج . وتكونت عینة الدراسة من مجتمع البحث بالكامل).  محضر مختبر١٢٠
 البحث أن مستوى توفر المعامل االفتراضیة في مدارس التعلیم العام في منطقة القصیم جاءت

بمستوى توفر عاٍل، وأن مستوى تفعیل المعامل االفتراضیة في مدارس التعلیم العام في منطقة 
  . القصیم جاءت بمستوى فاعلیة عالیة

  الوقوف على أثر استخدام مدخل (Effandi & Muzakkir, 2017)وھدفت دراسة  .٧
 العالقة بین الریاضیات الواقعیة على التحصیل الدراسي واالتجاه نحو الریاضیات وتحدید

تحصیل الطالب في الریاضیات واتجاھھم نحوھا، واستخدمت المنھج شبھ التجریبي وتكونت 
تدرس باستخدام مدخل )  طالبًا٣٠(تجریبیة : طالبًا تم تقسیمھم إلى مجموعتین) ٦١(العینة من 

لوجود تدرس بالطریقة التقلیدیة، وتوصلت النتائج )  طالبًا٣١(الریاضیات الواقعیة، وضابطة 
فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین في التحصیل الدراسي لصالح المجموعة التجریبیة 

  .وعدم وجود فروق دالة إحصائیًا في مستوى االتجاه نحو الریاضیات
التي ھدفت تعرف أوجھ استخدام :   (Ivan & et all, 2016)دراسة إیفان وآخرون .٨

بعت الدراسة المنھج الوصفي، وتكونت عینة الدراسة اإلنفوجرافیك  في تعلم الریاضیات، وات
طالب وطالبة في المرحلة الجامعیة بالوالیات المتحدة األمریكیة، وأعد الباحثون ) ٣٨(من 

مجموعة من االستبانات حول أھمیة ومزایا وصعوبات استخدام اإلنفوجرافیك، باإلضافة إلى 
لذي یستخدمونھ في الشرح وعرض آرائھم حول استخدام اإلنفوجرافیك، والمحاضرین ا

المعلومات، وأبدى الطلبة اتجاھات إیجابیة نحو استخدام اإلنفوجرافیك  في التعلم، وحسب آراء 
الطلبة فإن المحاضرین الذین یستخدمون اإلنفوجرافیك  یتمیزون بالمعرفة العمیقة بالمادة 

م العدید من البرمجیات، كما التعلیمیة وتنظیمھا، ولدیھم مھارات تحلیل المعلومات، واستخدا
  . أنھم یتمیزون بمستوى عاٍل من التفكیر اإلبداعي
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٤٤٨

الوقوف على أثر التدریس القائم على الریاضیات ) (Cilingir & Artut, 2016ھدفت دراسة  .٩
الواقعیة على التحصیل الدراسي في الریاضیات والتصور البصري واالتجاه نحو حل 

مرحلة االبتدائیة بتركیا واستخدمت المنھج شبھ التجریبي المشكالت الریاضیة لدى طالب ال
)  طالب٥٤( طالبًا، تم تقسیمھم لثالث مجموعات، األولى تجریبیة ١٤٧وتكونت العینة من 

 طالبا ٥١(تدرس وحدة األشكال الھندسیة باستخدام الریاضیات الواقعیة ومجموعتین ضابطتین 
دراسة، تدرسان نفس المقرر بالطریقة التقلیدیة، وتم لمنع التحیز وزیادة موثوقیة ال)  طالبا٤٢و

وأظھرت النتائج أن طالب " ت" واختبار  ANOVAتحلیل البیانات باستخدام تحلیل التباین 
المجموعة التجریبیة تفوقوا على طالب المجموعتین الضابطتین في االختبار التحصیلي 

 .والتصور البصري للریاضیات واالتجاه نحو حل المشكالت
 إلى الوقوف على أثر مدخل تعلیم وتعلم (Arsaythamby et al., 2015)وسعت دراسة  .١٠

الریاضیات الواقعیة على تحصیل بعض موضوعات الریاضیات بالمدارس الثانویة في 
 طالبًا تم تقسیمھم ٦٩إندونیسیا، واستخدمت المنھج شبھ التجریبي وتكونت عینة الدراسة من 

تدرس باستخدام مدخل الریاضیات الواقعیة واألخرى )  طالبًا٣٥ (لمجموعتین إحداھما تجریبیة
تدرس بالطریقة التقلیدیة، وتوصلت النتائج إلى أن مستوى تحصیل طالب )  طالبًا٣٤(ضابطة 

المجموعة التجریبیة بموضوعات التشابھ والمنطق والتعمیمات الریاضیة كان أفضل من 
 .مستوى تحصیل طالب المجموعة الضابطة

 إلى الوقوف على أثر استخدام تعلیم وتعلم (Hidayat & Iksan, 2015)ت دراسة وھدف .١١
الریاضیات الواقعیة على تنمیة الفھم المفاھیمي لموضوعات البرمجة الخطیة لدى الطالب 
والوقوف على العالقة بین التحصیل في الریاضیات والفھم المفاھیمي، واستخدمت المنھج شبھ 

 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانویة بإندونیسیا تم تقسیمھم ٦٥ة من التجریبي، وتكونت العین
تتعرض لمدخل الریاضیات الواقعیة واألخرى )  طالبًا وطالبة٣٣(لمجموعتین إحداھما تجریبیة 

تدرس بالطریقة التقلیدیة، وأظھرت النتائج وجود فروق دالة )  طالبًا وطالبة٣٢(ضابطة 
ة والتجریبیة لصالح المجموعة التجریبیة في مستوى الفھم إحصائیًا بین المجموعتین الضابط

المفاھیمي لموضوعات البرمجة الخطیة، كما توصلت الدراسة لوجود عالقة بین الفھم المفاھیم 
 .والتحصیل الدراسي في الریاضیات

ھدفت الدراسة إلى معرفة أثر استراتیجیة النمذجة الریاضیة ) ٢٠١٤(دراسة رباب توبة  .١٢
ب المفاھیم الریاضیة وحل المسألة الریاضیة في وحدة القیاس لطالب الصف السابع على استیعا

األساسي،  واستخدمت الباحثة المنھج شبھ التجریبي،  وطبقت الدراسة على عینة من طالبات 
ضابطة " مدرسة الشھیدة فاطمة غزال األساسیة للبنات،  وتم تقسیم العینة إلى مجموعتین

بالطریقة التقلیدیة،  ومجموعة تجریبیة درست الوحدة ) وحدة القیاس (درست الوحدة المختارة
باستخدام استراتیجیة النمذجة الریاضیة،  وطبق على العینة اختبار استیعاب المفاھیم الریاضیة 
واختبار حل المسائل الریاضیة،  وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائیًا بین 

سابع األساسي الالتي درسن وحدة القیاس باستخدام الطریقة متوسطي درجات طالبات الصف ال
التقلیدیة ودرجات طالبات الصف السابع الالتي درسن نفس الوحدة باستخدام استراتیجیة 
النمذجة الریاضیة على الدرجة الكلیة الختبار التحصیل البعدي للمفاھیم الریاضیة لصالح 

 لصالح المجموعة التجریبیة في اختبار حل المجموعة التجریبیة،  وكانت أیضا ھناك فروق
 .المسائل الریاضیة
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٤٤٩

دور المعمل االفتراضي في تصویب التصورات الخطأ لبعض ) ٢٠١٣(درس حسین  .١٣
وكانت النتائج . المفاھیم العلمیة وتنمیة بعض عادات العقل لدي تلمیذات الصف الثاني اإلعدادي

دوریة العناصر " ي اإلعدادي في وحدة تفید بوجود تصورات خطأ لدي تلمیذات الصف الثان
بین متوسطي درجات ) ٠٥. ٠(، ووجود فرق دال إحصائیا عند مستوي داللة "وخواصھا 

تلمیذات المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام المعمل االفتراضي ودرجات تلمیذات 
الخطأ لبعض المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة المعتادة البعدي الختبار التصورات 

المفاھیم العلمیة لصالح المجموعة التجریبیة، باإلضافة إلى وجود فرق دال إحصائیا عند 
بین متوسطي درجات تلمیذات المجموعة التجریبیة التي درست ) ٠٥. ٠(مستوي داللة 

باستخدام المعمل االفتراضي ودرجات تلمیذات المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة 
لتطبیق البعدي لمقیاس عادات العقل لصالح المجموعة التجریبیة، ھذا فضال عن المعتادة في ا

وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین تصویب التصورات الخطأ لبعض المفاھیم العلمیة وتنمیة 
 . بعض عادات العقل لدي تلمیذات المجموعة التجریبیة نتیجة استخدام المعمل االفتراضي

عوقات استخدام المعامل االفتراضیة في تدریس العلوم فدرس م) ٢٠١٣(أما الجھني،  .١٤
بالمرحلة الثانویة في منطقة المدینة المنورة من وجھة نظر المشرفین والمعلمین واتجاھاتھم 

فیما یخص معوقات استخدام المعامل : وتوصل إلى مجموعة من النتائج وھي. نحوھا
 الحاسب اآللي وقلة برامج التدریب االفتراضیة كانت أكثرھا أھمیة عدم وجود كاف من أجھزة

على استخدام المعامل االفتراضیة، وارتفاع عدد الطالب في الفصول الدراسیة، وتركیز كتب 
األنشطة العملیة على أداء التجارب في المعامل الحقیقیة، وعدم توار نسخ متعددة من برمجیات 

ود اتجاه إیجابي لدى المشرفین كما بینت الدراسة وج. شركة كروكودایل في المدارس الثانویة
 . والمعلمین نحو استخدام المعامل االفتراضیة

إلى تعرف أثر استخدام التعلم المدمج على التحصیل ) ٢٠١٢(كما ھدفت دراسة الجحدلي  .١٥
واالتجاه نحو الریاضیات لدى طالب الصف األول المتوسط، واعتمد الباحث المنھج التجریبي 

طالًبا من طالب الصف األول المتوسط، بمدرسة ابن ) ٦٠(لغت مطبًقا الدراسة على عینة ب
إحداھما تجریبیة درست : عقیل المتوسطة بمحافظة جدة، تم تقسیمھما إلى مجموعتین متساویتین

عن طریق التعلم المدمج من خالل برنامج خلیط من " الھندسة، المضلعات"الوحدة المقررة 
دة بالطریقة السائدة، وقد طبق على عینة الدراسة إعداد الباحث، واألخرى ضابطة درست الوح

، كما تم تطبیق مقیاس )التذكر، والفھم(اختبار تحصیلي من إعداد الباحث شمل مستویي 
المقوشي لالتجاه نحو الریاضیات المدرسیة وقد طبق كل من االختبار التحصیلي، ومقیاس 

وق ذات داللة إحصائیة عند مستوى االتجاه قبلًیا وبعدًیا، وقد توصلت الدراسة إلى وجود فر
التجریبیة، والضابطة : فیما بین متوسطات درجات تحصیل طالب المجموعتین) ٠٥,٠(الداللة 

في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي لصالح المجموعة التجریبیة، كما ظھرت فروق دالة 
ریبیة والضابطة في فیما بین متوسط المجموعتین التج) ٠٥,٠(إحصائیا عند مستوى الداللة 

  .التطبیق البعدي لمقیاس االتجاه نحو الریاضیات المدرسیة لصالح المجموعة التجریبیة
دراسة ھدفت بحث فعالیة التعلم المدمج في تنمیة بعض مھارات ) ٢٠١٢(وأجرت جودة  .١٦

 التفكیر العلیا ومھارات رسم الدوال باستخدام الحاسوب لدى الطالبات المعلمات، وتكونت عینة
، -  جامعة تبوك-طالبة بالسنة الرابعة بقسم الریاضیات بالكلیة الجامعیة بأملج) ٤٠(الدراسة من 

مھارات : وتم إعداد قائمة بمھارات التفكیر العلیا اشتملت على تسع مھارات رئیسة ھي
كما تم إعداد قائمة . التركیز، وجمع المعلومات، والتفسیر، والتنظیم، والتحلیل، والتولید

رات رسم الدوال باستخدام برنامج المیثماتیكا، حیث اشتملت على ثالث مھارات رئیسة بمھا
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رسم الدوال في المستوى، ورسم الدوال في الفراغ، ورسم الدوال البارامتریة، وتم إعداد : ھي
أدوات الدراسة واشتملت على اختبار مھارات التفكیر العلیا في الریاضیات، واختبار مھارات 

، وتوصلت الدراسة إلى فاعلیة استخدام التعلم المدمج في تنمیة مھارات التفكیر رسم الدوال
  .العلیا ومھارات رسم الدوال باستخدام الحاسوب لدى الطالبات المعلمات بقسم الریاضیات

دراسة ھدفت قیاس فاعلیة برنامج قائم على التعلم المدمج في تنمیة ) ٢٠١٢(وأجرى علي  .١٧
كاري في الریاضیات لطالب الصف السابع من مرحلة التعلیم األساسي التحصیل والتفكیر االبت

) ٦٠(بالجمھوریة الیمنیة، واستخدم الباحث المنھج التجریبي، وتكونت عینھ الدراسة من 
تلمیًذا ) ٣٠(تلمیًذا، تم تقسیمھا إلى مجموعتین إحداھما تمثل المجموعة التجریبیة وعددھا 

اختبار : تلمیًذا، واستخدم البحث األدوات التالیة) ٣٠(وأخرى المجموعة الضابطة وعددھا 
: تحصیلي في وحدة الجبر، واختبار تحصیلي في وحدة الھندسة، وتم التوصل للنتائج التالیة

یوجد فرق دال إحصائًیا اختبار للتفكیر االبتكاري، بین متوسطات درجات طالب المجموعتین 
 - والفھم-التذكر(جبر والھندسة على مستویات التجریبیة والضابطة الختبار التحصیل في ال

لصالح طالب المجموعة التجریبیة، كذلك یوجد فرق دال إحصائًیا بین متوسطي ) والتطبیق
درجات طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة في اختبار التفكیر االبتكاري البعدي لكل قدرة 

  . تجریبیةفرعیة من قدرات التفكیر االبتكاري لصالح المجموعة ال
التي ھدفت تعرف واقع استخدام المعامل االفتراضیة في تدریس ) ١٤٣٢(دراسة البلطان  .١٨

العلوم بالمرحلة الثانویة في المملكة من وجھة نظر معلمي العلوم، والتعرف على متطلبات 
استخدام المعامل االفتراضیة في تدریس العلوم بالمرحلة الثانویة في المملكة من وجھة نظر 

مي العلوم والمشرفین التربویین والمختصین في الجامعات وكذلك التعرف على معوقات معل
استخدام المعامل االفتراضیة في تدریس العلوم بالمرحلة الثانویة في المملكة من وجھة نظر 
معلمي العلوم والمشرفین التربویین والمختصین في الجامعات السعودیة، استخدم الباحث 

إلى ) ١٤٣٢(سحي واعتمد على االستبانة أداة للدراسة، وتوصل البلطان المنھج الوصفي الم
من المدارس الثانویة في المملكة بینما تتوفر %) ٣٧(تتوفر معامل العلوم االفتراضیة بنسبة 

من %) ٦. ٦٣(كما أن %) ٦. ١٩(برمجیات المحاكاة االفتراضیة للتجارب العملیة بنسبة 
من المعامل االفتراضیة مدمجة ضمن %) ٢. ٣٨(ترنت وأن المدارس الثانویة مرتبطة باالن

المعامل التقلیدیة، و فیما یتعلق بالواقع المرتبط بمعلم العلوم فقد أظھرت النتائج أن معلم العلوم 
یجید تشغیل الحاسب اآللي والتعامل معھ بدرجة كبیرة ویدرك ماھیة المعمل االفتراضي بدرجة 

امل االفتراضیة وبرامجھا القائمة على المحاكاة بدرجة متوسطة متوسطة كما یجید استخدام المع
ومن . بینما یتیح لطالبھ إجراء التجارب بأنفسھم من خالل المعمل االفتراضي بدرجة قلیلة

أن تعمل وزارة التربیة والتعلیم على توفیر المعامل االفتراضیة وبرمجیاتھا : توصیات الدراسة
مدارس الثانویة في المملكة وأن تعمل على ربط جمیع المدارس القائمة على المحاكاة لجمیع ال

بشبكة االنترنت وبسرعات عالیة وكذلك توفیر أجھزة الحاسب اآللي باعدا تتناسب مع عدد 
الطالب وبمواصفات متشابھھ باإلضافة إلى التوسع في عملیة الدمج بین المعامل االفتراضیة 

 . والمعامل الحقیقة بالمدارس
دراسة ھدفت تعرف أثر برنامج حاسوبي لتدریس القسمة ) ٢٠١١(رى الشھراني في حین أج .١٩

على التحصیل وتنمیة مھارات التفكیر الناقد في الریاضیات لدى طالب الصف الرابع 
طالًبا من طالب الصف الرابع االبتدائي في مدرسة ) ٤٠(االبتدائي، وتكونت عینة الدراسة من 

، وتم اختیارھا بطریقة قصدیة، وقسمت العینة إلى مجموعتین الملك عبد العزیز بمحافظة بیشة
متساویتین إحداھما تجریبیة واألخرى ضابطة، وتم التحقق من تكافؤ المجموعتین، وتم تدریس 
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المجموعة التجریبیة بواسطة البرنامج الحاسوبي، بینما درست المجموعة الضابطة بالطریقة 
بین ) ٠،٠١(فروق دالة إحصائًیا عند مستوى السائدة، وأسفرت نتائج البحث عن وجود 

متوسطي درجات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في التطبیق البعدي لالختبار 
التحصیلي ككل، وفي مستوى التطبیق لصالح المجموعة التجریبیة، وغیر دالة إحصائًیا عند 

بین متوسطات ) ٠،٠١(ى مستوى التذكر، باإلضافة إلى وجود فروق دالة إحصائیا عند مستو
درجات المجموعة التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي الختبار مھارات التفكیر الناقد في 

  .الریاضیات لصالح المجموعة التجریبیة
بعنوان فاعلیة المعامل اإللكترونیة االفتراضیة في ) ٢٠١١(وھدفت دراسة نور، عبد المنعم  .٢٠

یائیة لدى طالب المرحلة الثانویة، مجلة كلیة التربیة، العدد إكساب مھارات أداء التجربة الفیز
إلى التعرف على فاعلیة المعامل اإللكترونیة االفتراضیة في إكساب مھارات التجربة ). ٥(

توجد فروق ذات داللة إحصائیة : وكانت النتائج كالتالي. الفیزیائیة لدى طالب المرحلة الثانویة
 المجموعة الضابطة والتجریبیة في مھارة توصیل واستخدام بین) ٠٥. ٠(عند مستوى داللة 

أجھزة وأدوات التجربة الفیزیائیة بصرة صحیحة لصلح المجموعة التجریبیة، وتوجد فروق 
بین المجموعة الضابطة والتجریبیة في مھارة ) ٠٥. ٠(ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

زیائیة لصالح المجموعة التجریبیة، وللمعامل مالحظة المتغیرات األساسیة في التجربة الفی
. اإللكترونیة االفتراضیة فاعلیة كبیرة في إكساب الطالب مھارات أداء التجربة الفیزیائیة

وخلصت الدراسة إلى عدة توصیات أھمھا ضرورة استخدام المعامل اإللكترونیة االفتراضیة 
 . رة خاصةفي تدریس الفیزیاء عامة وفي الجانب التطبیقي لھا بصو

  :التعلیق على الدراسات السابقة
یتضح من العرض السابق ثراء الدراسات التي تناولت الریاضیات سواء من حیث واقعھا 
أو عالقتھا ببعض المتغیرات أو استخدام بعض المداخل واالستراتیجیات في تدریسھا، إضافة إلى 

تبرات االفتراضیة وربطھا ببعض وجود بعض الدراسات التي تناولت الواقع االفتراضي أو المخ
التخصصات، كما یتبین تنوع ھذه الدراسات من حیث ھدفھا الرئیس واألدوات المستخدمة فیھا 
وكذلك مجتمعھا وعینتھا إضافة إلى المنھجیة المتبعة فیھا، إضافة إلى ذلك اتفقت معظم ھذه 

من جھة أخرى سواء الدراسات على أھمیة الریاضیات من جھة وضرورة العمل على تطویرھا 
كان التطویر في المنھج ذاتھ أو في االستراتیجیات والمداخل التدریسیة الحدیثة التي ینبغي تطبیقھا 
في تدریسھ، وتأتي ھذه الدراسة متممة لتلك الدراسات ومتفقة معھا من حیث تناولھا للریاضیات 

مھا مدخل الواقع االفتراضي من وتقریر أھمیتھا والعمل على تطویرھا بینما تختلف عنھا في استخدا
جھة وفي مجتمعھا وعینتھا من جھة أخرى، واستفادت الدراسة الحالیة من تلك الدراسات في 

  .عرض اإلطار النظري وبعض اإلجراءات المنھجیة وإعداد األداة
  :اإلطار النظري للبحث

  :الواقع االفتراضي: المحور األول
  :مفھوم الواقع االفتراضي .١

ثات تكنولوجیا التعلیم التي ظھرت في الفترة األخیرة التي تعد امتدادا ألنظمة ھو أحد مستحد
المحاكاة اإللكترونیة، فھي تحاكي المعامل الحقیقیة، ویمكن الحصول منھا على نتائج مشابھة لنتائج 

 والذي یعد بیئة تعلیم مصطنعة أو خیالیة بدیلة عن الواقع الحقیقي وتحاكیھ، ؛المعامل الحقیقیة
المتعلم ھنا یعیش في بیئة تخیلیة یتفاعل ویشارك ویتعامل معھا من خالل حواسھ وبمساعدة جھاز و

تعلیم وتعلم الكترونیة افتراضیة یتم من  ُتوفر بیئات كما أنھا .الحاسوب وبعض األجھزة المساعدة
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فتراضي الحقیقیة وذلك بتطبیق التجارب العملیة بشكل ا خاللھا محاكاة مختبرات ومعامل العلوم
متاحة للتوظیف من خالل األقراص المدمجة أو من خالل موقع  یحاكي التطبیق الحقیقي، وتكون

 ).Alexiou & et al, 2008(على شبكة اإلنترنت  
نموذج یمكن أن یتفاعل "  الواقع االفتراضي بأنھ Scheucher) 2010,6(وعرف   

و مع الكائنات بداخلھا إلي حد یكون لدیھم أ المشاركین فیھ بشكل حسي في الوقت الحقیقي مع البیئة
  ".شعور بالواقع أو إحساس بالوجود

تمثیل من البیئة الطبیعیة أو الوھمیة التخیلیة، "  بأنھ Guadagno) 3-2007,2(كما یعرفھ 
) غرفة، مناظر طبیعیة، كوكب وغیرھا(ویكون فیھ العالم االفتراضي تمثیل ثالثي األبعاد لمساحة ما

، وأیضًا تمثیل بشري لألشخاص )كراسي، نباتات، محیطات وغیرھا(على الكائناتالتي تحتوي 
  ".Agents" أو خوارزمیات الكمبیوتر تحاكي األشخاص"  Avatars"الحقیقیین

  :خصائص الواقع االفتراضي .٢
، )٣٧٥ -٣٧١ ،٢٠٠٤زیتون، (یمكن إیجاز خصائص الواقع االفتراضي فیما یلي

)Dalgarno, 2004 ؛Fokides & Tsolakidis, 2008(:  
تعني استغراق الطالب في نظام البیئة االفتراضیة، وھذا یمنحھ : Presence التواجد والحضور -

الشعور بوجوده بالفعل في المكان الحقیقي للخبرة، فیتعامل الطالب مع بیئة من المعلومات المحددة 
التواجد عالیة، فإن اإلحساس والواضحة، حیث یستطیع لمسھا ورؤیتھا، واالستماع إلیھا، أي درجة 

  .باالستغراق یكون قویًا للغایة، لدرجة أن الطالب ال یستطیع التفریق بینھا وبین الخبرة الحقیقیة

 من أھم العوامل لسھولة استخدام البیئة االفتراضیة، حیث تسمح :Navigationاإلبحار  -
الجدیدة، وتسھم في تزوید الطالب للمستخدمین بالتنقل داخل البیئة واكتشاف المعارف والمھارات 

بالشعور باالنغماس، حیث یمكنھ التحكم في نقاط الرؤیة وتحدید الموضع واالتجاه الذي یقصده 
الطالب طبقا لمكونات البیئة االفتراضیة التي یتعامل معھا، ویستطیع الطالب أن یكون مالحظًا في 

 .لیب مختلفةالبیئة االفتراضیة دون حركة أو مسافرًا متنقًال بأسا
یمكن تغییر مقاییس البیئات االفتراضیة، وتغییر الحجم النسبي للطالب بما : Scale المقیاس -

یتناسب مع العالم االفتراضي، حیث یسمح لھم أن یصبحوا في نفس الحجم الذي علیھ األشیاء 
 ).مثل الذرة(أو في حجم األشیاء األصغر ) مثل النجم( األكبر

 یستطیع المستخدم من خاللھا التفاعل مع الكائنات في البیئة :View Pointنقطة الرؤیة  -
بطریقة أكثر سھولة، وأیضا تغییر الزاویة التي یرى ) اختیار، نقل، تعدیل(االفتراضیة عن طریق 

 .منھا الكائنات وبھذا یتیح الرؤیة في كافة الجھات وفي نفس الوقت
بیئة االفتراضیة تنمى المھارات الضروریة  ال:Co-operative Learning التعلم التعاوني -

التي تؤید التعلم التعاوني حیث تھدف إلحداث مشاركات جماعیة وروح الفریق، وتتیح للطالب 
إمكانیة المشاركة خالل مساحات افتراضیة في الوقت نفسھ، ویتاح للمستخدمین التعایش مع بعضھم 

 وجمیع  Avatarر والمھام والتفاعل مع في نفس الوقت والسیطرة على األحداث وتبادل األدوا
  .مكونات البیئة إلحداث مشاركات جماعیة

 تعد البیئة االفتراضیة ذات تحكم ذاتي عندما تكون قادرة تحقیق :Autonomy التحكم الذاتي -
أھدافھا الخاصة وتتبعھا بكفاءة، وتنفیذ اإلجراءات والقیام بوظائفھا بصرف النظر عن تفاعالت 

  .العتماد علیھاالطالب أو ا
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 تتیح البیئات االفتراضیة :User Environment Interaction تفاعل المستخدم مع البیئة -
إمكانیة التفاعل مع كائناتھا وأدواتھا، حیث یمكن تحریك المواد واألشیاء االفتراضیة باألیدي 

 .وبحركة العین أو الصوت
 التعلم االفتراضیة ثالثیة األبعاد من خالل  یتم التفاعل داخل بیئات:Interactivity التفاعلیة -

إتاحة الحریة للطالب بالتجول، والتعامل المباشر وتعدیل الكائنات االفتراضیة، وتكوین وإنشاء 
وإكمال أجزاء إضافیة أو غیر مكتملة وإعادة التشكیل، وال تقتصر التفاعلیة علي العملیات التي یقوم 

  .ستجابة النظام أیضًا لما یقوم بھ الطالببھا الطالب ولكنھا تتعدي ذلك إلي ا

 Object یعد التمثیل نموذج ثالثي األبعاد في صورة  كائن  :Representationالتمثیل  -
، وھو یتواجد بالبیئة االفتراضیة بدیًال عن Avatarیحاكي الطالب داخل البیئة االفتراضیة ویسمي 

 كما لو كان Avatarة االفتراضیة بأن یتحكم فيالمستخدم الحقیقي، ویشارك الطالب في أحداث البیئ
الطالب ھو المتواجد فعلیًا داخلھا، وتتم عملیة تحریكھ في الوقت الحقیقي، ویسھم في إحساس 

  .المستخدم بالحضور والتواجد في البیئات االفتراضیة
  تشیر ھذه الخاصیة إلي مقدرة مستخدم:Ability to Manipulationالقدرة علي التعدیل  -

، Objectالبیئة االفتراضیة علي التعامل مباشرة مع ما تحتویھ البیئة االفتراضیة من كائنات 
ویتضمن ھذا التعامل القدرة علي االنتقاء والتعدیل والتغییر في أشكال وأحجام وصفات تلك 

  .الكائنات االفتراضیة
  :أدوار كل من المعلم والطالب في الواقع االفتراضي .٣

ن األدوار الجدیدة لكل من المعلم والطالب في البیئة االفتراضیة أ) "٢٠١٠(ترى رضا 
 : ھي

یتحول المعلم من الحكیم والمحاضر الذي یزود الطالب باإلجابات إلى الخبیر بإثارة   -أ 
 . النقاش لیرشد ویمد بالمصادر التعلیمیة

عمل، یصبح المعلمین مصممین للخبرات التعلیمیة مع إمداد الطالب بالدفعة األولى لل  -ب 
وزیادة توجیھم على التوجھ الذاتي، والنظر إلى الموضوعات برؤى متعددة مع التأكید 

 . على النقاط البارزة
یعد المعلم مركز القوة لبنیة التغیرات فھو یتحول من العضو الذي یركز على مراقبتھ   -ج 

فیق للطالب الكلیة لبیئة التعلم، إلى عضو في فریق التعلم مشاركًا في البیئة التعلیمیة كر
 . المتعلمین

 : األدوار الجدیدة للطالب
یتحول الطالب من أوعیة تحفظ الحقائق عن ظھر قلب والتعامل مع أدنى مستوى   -أ 

 . للمعرفة إلى واضع الحلول للمشكالت المعقدة التي تبني المعارف
ینقح الطالب أسئلتھم ویبحثوا عن إجابات بأنفسھم، مع رؤیة الموضوعات بمنظورات   -ب 

 ) ٧٤- ٧٣، ص٢٠١٠رضا، . " (عددة وفقًا لعملھم في مجموعاتمت
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  تعلیم الریاضیات: المحور الثاني
  :مفھوم الریاضیات .١

ظھرت اتجاھات عالمیة حدیثة في تعلیم الریاضیات في بدایة عقد التسعینات من القرن 
م بتدریسھا العشرین تنادى بضرورة إعادة النظر في الریاضیات المدرسیة والتي سوف یقوم المعل

بعد تخرجھ في كلیات التربیة، وتعدیل ھذه المقررات لتالئم مجتمع التكنولوجیا الذي یتطلب أن 
یصبح أفراده مثقفین ریاضیًا، ونتیجة لذلك فقد ظھرت على ساحة تربویات الریاضیات قوائم جدیدة 

عد، وإجراء العملیات للمھارات األساسیة إلى جانب المھارات التقلیدیة التي نعرفھا من مھارات ال
الحسابیة األربع، ومن بین ھذه المھارات الجدیدة التي ظھرت حدیثًا على الساحة التربویة في 

 ـ ومھارة Mathematical communicationمھارة التواصل الریاضي (تدریس الریاضیات 
ي  ـ ومھارات التفكیر الریاضMathematical connectionsإدراك االرتباطات الریاضیة 

Mathematical thinking ـ ومھارات الحس الریاضي Mathematical sense) ( سعد، وعبد
  ).٢٥٢، ٢٠٠٣الحمید، 

ویمكن القول بأن الریاضیات ھي مجموعة من األنظمة الریاضیة، وتطبیقھا في جمیع 
علي نواحي الحیاة العملیة والتخصصات العلمیة، والنظام الریاضي عبارة عن بناء استنتاجي یقوم 

مجموعة من المسلمات واالفتراضات، أما الریاضیات فھي علم فرضي قائم على افتراضات، 
والریاضیات تھتم بدراسة موضوعات عقلیة إما أن یتم  إبتكارھا كاألعداد والرموز الجبریة، أو أن 

، ٢٠٠١الصادق، (تحدد من العالم الخارجي كاألشكال أو العالقات  القائمة بینھا أو بین أجزائھا 
١٦٣ .(  

علم تجریدي من خلق وإبـداع العقـل البشر وتھتم "وُیعرف آخرون الریاضیات بأنھا 
  ).١٥، ٢٠٠٩أبو أسعد، " (باألفكار والطرائق وأنماط التفكیر

أن الریاضیات من العلوم المھمة والضروریة لكل فرد مھما ) ٣٥، ٢٠١٣(ویذكر العبسي 
في الحیاة الیومیة، ویحتاج إلیھا الفرد التخاذ القرارات المتعلقة كانت ثقافتھ ألنھا تشكل وجودًا مھمًا 

بأمور حیاتھ الیومیة، ھذا بخالف الدور المھم للریاضیات في تطور وتقدم المجتمعات اإلنسانیة، 
فالریاضیات تعمل على حل الكثیر من المشكالت التي تعترض المجتمع الذي یسعى لیكون مجتمعًا 

  .علمیًا وتقنیًا
علم یقوم على التسلسل المنطقي المرتبط : الریاضیات بأنھا) ١٥٢، ٢٠١٤(ف عبید ویعر

بالمراحل العمریة للمتعلم، فھي تتدرج من األسھل إلى األصعب ومن البسیط إلى المعقد، ومن 
المحسوس إلى المجرد، وھي لغة رمزیة تستخدم لتسھیل عملیة التفكیر عن العالقات الكمیة 

  .والمكانیة
یمكن القول بأن مفھوم الریاضیات یختلف تبعًا للمراحل التعلیمیة، ففي المراحل ومن ثم 

االبتدائیة یترادف مصطلح الریاضیات مع مصطلح الحساب، في حین یستخدم مي مرحلة ما بعد 
  ).٦٩، ٢٠١٦الحربي، (االبتدائیة للداللة على الجبر والھندسة وحساب المثلثات 

  :  أھداف تدریس الریاضیات .٢
من أھم أھداف التربیة ھو اكتساب المتعلمین أنماط تفكیر سلیمة لمواجھة متغیرات إن 

العصر وأھمھا التطور الھائل في العلوم، والتغیر المستمر في النظریات واالكتشاف ویتفق ھذا 
حل المشكالت (الھدف مع الھدف الرئیسي لتدریس الریاضیات حیث أنھا تحتاج لعدة مھارات 

، والتي تتطلب تنمیة أسالیب التفكیر )ھا والوصول إلى نظریة أو تعمیم أو قانونالریاضیة وتطبیق
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المختلفة، ویتفق علماء الریاضیات على أن الریاضیات مجال خصب لتنمیة قدرات التفكیر المتنوعة 
  ).٣٦٢، ٢٠٠٣موافي، (لدى المتعلمین 

الفرد للحیاة العامة ثم إن الھدف األساسي من تدریس الریاضیات ھو المساھمة في إعداد 
بصرف النظر عن عملھ أو تطلعاتھ في المستقبل من ناحیة، ومن ناحیة أخرى المساھمة في إعداد 
الفرد لمواصلة دراستھ في الریاضیات نفسھا أو في موضوعات أخرى أثناء وجوده في المدرسة 

  .  وبعد تخرجھ منھا
ص ، ٢٠١٠، عبابنة، و زینةأب(، )٤١ -٣٨، ٢٠٠٩، أبو أسعد(وبالرجوع إلى كًال من 

  : أھداف الریاضیات كما فیما یلي، فإنھ تكمن)٢٠٠٥الورثان، (، )٢٤ - ٢١ص

 اكتساب المھارة في استخدام أسلوب حل المشكالت إلعداد األفراد للحیاة العامة والخاصة.  

 تنمیة التفكیر السلیم لفھم وتفسیر بعض الظواھر الطبیعیة.  

 یعاب والكشف عن عالقات جدیدةاكتساب المھارة الالزمة لالست.  

  المساعدة على تكوین میول واتجاھات سلیمة وقیم وعادات إیجابیة نحو الریاضیات مثل
  .الدقة والنظام واالعتماد على النفس وتقبل النقد والحساب الذھني والتقدیر

 وفي عصر العلم ، التعرف إلى مجاالت تطبیقات الریاضیات في الحیاة الیومیة
  .یاوالتكنولوج

 تذوق الجمال والتناسق العلمي في الریاضیات كعلم، ومتعة العمل بھا.  
أن أھدافنا من تدریس الریاضیات في ھذه األیام ) ١٤٥م، ٢٠١٠(ویذكر عریفج وآخرون 

 على اكتساب مھارة القیام بالعملیات وتذكر مجموعة من المفاھیم والتعمیمات بل قاصرةلم تعد 
  :أصبحت تتعدى إلى أھداف مثل

 اكتساب لغة الریاضیات واستیعاب مفرداتھا من المفاھیم والتعمیمات والمبادئ.  

 تنمیة قدرة التلمیذ على مالحظة العالقات وتحلیلھا.  

 توجیھ التلمیذ نحو مراعاة الدقة في التناول والمعالجة.  

 تعلیم التلمیذ التفكیر المنطقي.  

 تعلیم العملیات الحسابیة واكتساب مھارات الریاضة.  

 لیم التفكیر التفریقي أو التباعديتع.  

 تعلم التقریب والتخمین والتقدیر.  

 تعلم التقییم ودراسة االحتماالت.  

 كشف الجوانب التطبیقیة للریاضیات في الحیاة الیومیة.  

 تمثیل البیانات في جداول وأشكال توضیحیة وقراءة األشكال.  

 الوعي باألبعاد المكانیة واإلحساس بالعالقات.  

 تائج قبل الوصول إلیھاتوقع الن.  
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 تعلم التفكیر في حل المسائل.  

 اكتساب الثقة بالنفس وتشجیع التعلم الذاتي.  

 التعبیر عن الذات وعن المالحظات بلغة دقیقة.  
  :معاییر الریاضیات .٣

بدأت فكرة صیاغة معاییر مھنیة بعدما بدأ االھتمام في بدایة الثمانیات ینصب نحو برامج 
مدرسیة، وبدأت الحاجة إلي ما یسمي إعداد المعلم في ضوء المتطلبات الریاضیات والعلوم ال

المھنیة في ذلك الوقت اھتمت بعض الجھات المرتبطة بالریاضیات والعلوم المدرسیة، ومن بینھا 
المجلس القومي لمعلمي الریاضیات والمجلس القومي للبحوث، حیث أقرت تلك الجھات بضرورة 

عاد تطویر البیئة الفصلیة، وتطویر أداء المعلم عند تقییم التالمیذ وضع معاییر مھنیة تتعلق بأب
)Norene . L  2002, 78  .(  

من ) NCTM(وكان المجلس القومي لمعلمي الریاضیات بالوالیات المتحدة األمریكیة 
أوائل المؤسسات التي اھتمت بوضع معاییر خاصة بمادة الریاضیات المدرسیة، وتم إعداد تلك 

م لمجموعة مكونة من أربع مجموعات فرعیة تمثل قطاعات مختلفة في ١٩٨٧في صیف المعاییر 
الوالیات المتحدة األمریكیة، ومعلمي الریاضیات المدرسیة، والموجھین، والباحثین التربویین، 
والمربین المھتمین بتعلیم الریاضیات، وأساتذة الریاضیات بالجامعات األمریكیة، وقد تم تعیین 

 في ذلك NCTM  رئیس Dossey Johnوعات العمل عن طریق جون دوسي  وتحدید مجم
 توماس رومبرج  NCTMالوقت، وقام باإلشراف علي لجنة معاییر الریاضیات المدرسیة من لجنة 

Tomas A.  Romberg وقد أوضحت اللجنة أن ظھور المعاییر ضروري للغایة لمواجھة أزمة ،
یجة منطقیة لرغبة الدولة في إصالح حال التعلیم بالمدرسة تعلیم الریاضیات المدرسیة، وأیضا كنت

  ). ٢٢، ٢٠٠١میخائیل، (الثانویة 
  :   وقد تم تقسیم المعاییر المھنیة إلي أربع مجموعات من المعاییر علي النحو التالي

  .المعاییر الخاصة بتدریس الریاضیات: المجموعة األول
  .تدریس الریاضیاتالمعاییر الخاصة بتقویم : المجموعة الثانیة
  .المعاییر  الخاصة بالنمو المھني  لمعلمي الریاضیات: المجموعة الثالثة

  المعاییر الخاصة بدعم وتطویر معلمي الریاضیات وعملیة تدریس : المجموعة الرابعة
  . الریاضیات

  :منھجیة البحث وإجراءاتھ
نھج المالئم للبحث الحالي ھو من خالل مشكلة البحث وأسئلتھ وجدت الباحثة أن الم: منھج البحث

المنھج الوصفي، ویعبر عنھ تعبیًرا  كیفًیا أو كمًیا، فالتعبیر الكیفي یصف لنا الظاھرة ویبین 
خصائصھا، بینما التعبیر الكمي یعطینا وصًفا رقمًیا لمقدار الظاھرة أو حجمھا، كما أن ھذا المنھج 

لى ما ھو أبعد من ذلك، ألنھ یتضمن قدًرا من ال یقتصر على جمع البیانات وتبویبھا وإنما یمضي إ
  .التفسیر لھذه البیانات

  .تكون مجتمع البحث الحالي من جمیع معلمات مادة الریاضیات بمدینة جدة: مجتمع البحث
معلمة من معلمات مادة الریاضیات تم اختیارھن ) ٩٣(تكونت عینة البحث من : عینة البحث

  .توزیع أفراد عینة البحث على متغیراتھ) ١(ضح جدول بالطریقة العشوائیة، وفیما یلي یو
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  )١(جدول 
  توزیع أفراد عینة البحث على متغیراتھ

  النسبة  العدد  الفئات  المتغیر

  %٢٩  ٢٧  المرحلة اإلبتدائیة

  %٤٣  ٤٠  المرحلة اإلعدادیة

  %٢٨  ٢٦  المرحلة الثانویة

  
  المرحلة التعلیمیة

  %١٠٠  ٩٣  المجموع

  %٣٣٫٣٣  ٣١   سنوات٥ل منأق

  %٤١٫٩٤  ٣٩   سنوات١٠ ــ ٥من 

  %٢٤٫٧٣  ٢٣   سنوات١٠أكثر من 

  سنوات الخبرة
  

  %١٠٠  ٩٣  المجموع

  :أداة البحث
تم استخدام االستبانة كأداة للبحث، وذلك بھدف تعرف معوقات توظیف تكنولوجیا الواقع 

ت االستبانة قامت االفتراضي في تدریس الریاضیات من وجھة نظر المعلمات، وعند بناء عبارا
الباحثة باالطالع على الدوریات والمجالت التربویة والبحوث والدراسات السابقة ذات الصلة 
بمشكلة البحث الحالي كما تم مقابلة عدد من ذوي اإلختصاص في ھذا المجال لإلستفادة من خبراتھم 

وقد أعطي لكل وقامت ببنائھا، في بناء االستبانة، وبعدھا حددت الباحثة المحاور األساسیة لالستبانة 
موافقة : فقرة من الفقرات وزًنا مدرًجا على مقیاس لیكرت الخماسي لتقدیر درجة الموافقة كالتالي

  ).١(، معارضة بشدة )٢(، معارضة )٣(، محایدة )٤(، موافقة )٥(بشدة 
في صدق األولى قبل التطبیق وتمثلت : تم التأكد من صدق االستبانة بطریقتین: صدق األداة

  .بعد التطبیق، وتمثلت في صدق اإلتساق الداخلي: المحكمین، والثانیة
بعد اإلنتھاء من إعداد االستبانة وبناء عباراتھ، تم عرضھ في صورتھ األولیة : صدق المحكمین

على مجموعة من المحكمین من ذوى االختصاص والخبرة، شمل بعض أعضاء ھیئة التدریس 
لملك عبد العزیز، وعدد من الجامعات األخرى، وتم تعدیل االستبانة في بكلیة التربیة في جامعة ا

  .ضوء آرائھم
تم التأكد إحصائًیا من صدق أداة البحث وذلك من خالل حساب صدق : صدق اإلتساق الداخلي

اإلتساق الداخلي وقد أعطى صورة عن مدى اتساق عبارات االستبانة ودرجتھ الكلیة، وتم التأكد من 
اإلتساق الدخلي عن طریق حساب معامل االرتباط بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة توافر صدق 

  ).٢(لالستبیان، وكانت النتائج كما بالجدول 
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  )٢(جدول 
  نتائج االتساق الداخلي

  اإلرتباط  العبارة  اإلرتباط  العبارة

٠٫٥٨٦  ٧  ٠٫٦١٧  ١  

٠٫٥٧٢  ٨  ٠٫٥٥٤  ٢  

٠٫٦٥٦  ٩  ٠٫٥٦٤  ٣  

٠٫٦٤٥  ١٠  ٠٫٦١٧  ٤  

٠٫٧١٤  ١١  ٠٫٦٢٣  ٥  

٠٫٦٥٩  ١٢  ٠٫٥٥٤  ٦  

أن جمیع قیم معامالت االرتباط موجبة ومرتفعة و تراوحت من ) ٢(یتضح من جدول 
مما یشیر إلى ) ٠٫٠٥(وجمیعھا ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة أقل من ) ٠٫٧١٤-٠٫٥٥٤(

  . الكلیة للمقیاسصدق المقیاس وأن العبارات ذات عالقة ارتباطیة دالة إحصائًیا بالدرجة
 للتأكد من ثبات األداة قامت الباحثة بتطبیقھا على عینة استطالعیة خارج عینة البحث :ثبات األداة

معلمة من معلمات الریاضیات بمدینة جدة مرتین، وبفاصل زمنى أسبوعین من ) ٣٠(وقوامھا 
ئج التطبیقین للمقیاس التطبیق األول والتطبیق الثاني، وتم حساب معامل ارتباط بیرسون بین نتا

، كما تم حساب معامل ثبات التجانس بطریقة كرونباخ ألفا حیث بلغ )٠٫٩٢(الكلي حیث بلغ 
، وھي نسبة مقبولة إلجراء ھذا البحث وبذلك أصبحت أداة البحث جاھزة للتطبیق ومكونة )٠٫٨٨(

  .فقرة) ١٢(من 
  :إجراءات تطبیق البحث

اد األداة في صورتھا النھائیة، قامت الباحثة بعد االنتھاء من اإلطار النظري وإعد
بالحصول على الموافقات المتطلبة لتطبیق األداة على العینة المختارة، وبالفعل قامت بالتطبیق في 
فترة زمنیة قاربت شھر من حیث توزیع األداة واستردادھا من عینة البحث، ثم قامت بتفریغ 

  :لنتائج على النحو التاليالبیانات وتحلیلیھا وتبوبیھا ثم استخالص ا
  :نتائج البحث

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتھا: أوًلا
ما معوقات استخدام الواقع االفتراضي في تدریس  "نص السؤال األول على

لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب ، "الریاضیات من وجھة نظر معلمات مادة الریاضیات بجدة؟
نحرافات المعیاریة إلستجابات أفراد عینة البحث، كما ھو مبین في المتوسطات الحسابیة واإل

  ).٣(الجدول رقم 
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مرتبة  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد العینة على االستبانة): ٣(جدول 
  تنازلًیا حسب المتوسطات الحسابیة

  
  الفقرات

رة
لفق

م ا
رق

  

یب
رت

الت
  

المتوسط 
  الحسابي

اف اإلنحر
  درجة الموافقة  المعیاري

عدم توفر معمل مجھز داخل المدرسة 
 .إلستخدام تقنیات الواقع االفتراضي

  موافقة بشدة ٠٫١٤٦ ٤٫٩٨  ١  ١٠

عدم وجود فریق عمل متخصص 
لتصمیم وإنتاج تقنیات الواقع 

 .االفتراضي

  موافقة بشدة ٠٫١٧٨ ٤٫٩٧  ٢  ٢

التفاعل اإلجتماعي المحدود بالمقارنة 
 . التقلیدیةبالبیئة

  موافقة بشدة ٠٫٢٠٤ ٤٫٩٦  ٣  ٦

ارتفاع كلفة إنتاج تقنیات الواقع 
 .االفتراضي

  موافقة بشدة ٠٫٢٧٠ ٤٫٩٥  ٤  ٧

ضعف توفر األجھزة والمعدات ذات 
المتطلبة لتمثیل الظواھر المعقدة بشكل 

 .واضح

  موافقة بشدة ٠٫٢٨٨ ٤٫٩٤  ٥  ١

ندرة تقنیات الواقع االفتراضي التي 
 .اللغة العربیةتعتمد على 

  موافقة بشدة ٠٫٢٦٥ ٤٫٩٢  ٦  ٣

نقص التفاعل الحقیقي مع األجھزة 
 .واألدوات والمواد التعلیمیة المختلفة

  موافقة بشدة ٠٫٢٦٥ ٤٫٩٢  ٧  ٤

ضعف المھارات التكنولوجیة لدى 
الطالبات الستخدام تقنیات الواقع 

 .االفتراضي

  موافقة بشدة ٠٫٢٨٢ ٤٫٩١  ٨  ٩

 من استخدام تخوف بعض الطالبات
تقنیة الواقع االفتراضي في التعلیم لعدم 

 .تعودھم علیھ

  موافقة بشدة ٠٫٢٩٧ ٤٫٩٠  ٩  ١٢

نقص الواقعیة المتمثلة في عدم رؤیة 
 .الطالبات ألدوات الریاضیات الحقیقیة

  موافقة بشدة ٠٫٢٩٧ ٤٫٩٠  ١٠  ٥

عدم كفایة الوقت لدى المعلمة إلستخدام 
 .تقنیات الواقع االفتراضي

  موافقة بشدة ٠٫٣٤٥ ٤٫٨٩  ١١  ١١

ضعف المھارات التكنولوجیة لدى 
المعلمات الستخدام تقنیات الواقع 

 .االفتراضي

  موافقة بشدة ٠٫٣٣٧ ٤٫٨٧  ١٢  ٨

  موافقة بشدة ٠٫٠٩٠ ٤٫٩٣  اإلستبانة ككل
أن المتوسط الحسابي العام الستجابات عینة البحث یساوي ) ٣(أشارت نتائج الجدول 

على معوقات استخدام الواقع ) موافقة بشدة(شر على أن ھناك موافقة بدرجة ، وھو مؤ)٤٫٩٣(
االفتراضي في تدریس الریاضیات من وجھة نظر معلمات مادة الریاضیات بجدة، وبلغت قیمة 
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عدم توفیر معمل مجھز داخل المدرسة () ١٠(، وجاءت الفقرة رقم )٠٫٠٩٠(اإلنحراف المعیاري 
، في حین جاءة )٤٫٩٨(األعلى بین متوسطات الفقرات وكانت ) فتراضيالستخدام تقنیات الواقع اال

) ضعف المھارات التكنولوجیة لدى المعلمات الستخدام تقنیات الواقع االفتراضي) ٨(الفقرة رقم 
، وذلك یعنى أن التغلب على ھذه المعوقات من شأنھ )٤٫٨٧(األقل بین متوسطات الفقرات وكانت 

  .یاضیات في استخدام تطبیقات الواقع االفتراضيمساعدة معلمات مادة الر
ویمكن تفسیر ھذه النتیجة في ضوء ضعف الوعي بأھمیة استخدام الواقع االفتراضي في 
العملیة التعلیمیة بصفة عامة وفي تدریس الریاضیات بصفة خاصة، باإلضافة إلى أن ھذا الضعف 

یق الواقع االفتراضي من معامل مجھزة في الوعي یترتب علیھ قلة االھتمام بتوفیر متطلبات تطب
عدم توفیر معمل مجھز داخل (وأدوات وأجھزة لتحقق ھذا النمط من التعلیم وبالتالي جاءت العبارة 

في مقدمة المعوقات التي تواجھ تطبیق الواقع ) المدرسة الستخدام تقنیات الواقع االفتراضي
  .االفتراضي في تدریس الریاضیات
زانیات المخصصة لتوظیف تكنولوجیا الواقع االفتراضي في باإلضافة لضعف المی

تدریس الریاضیات من جھة، وبطء عملیات تحدیث وتطویر مناھج الریاضیات لتواكب توظیف 
الواقع االفتراضي في تدریسھا من جھة أخرى، إضافة إلى ضعف برامج التدریب المستمرة 

جیا الواقع االفتراضي في التعلیم بصفة عامة والمنتظمة لتدریب المعلمین على كیفیة توظیف تكنولو
  .وفي مجال الریاضیات بصفة خاصة

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتھا-ثانًیا
)  سنوات الخبرة–المرحلة التعلیمیة (ما مدى تأثیر متغیري  :نص السؤال الثاني للبحث على  .٣

  ؟الفتراضي في تدریسھافي رؤیة معلمات الریاضیات لمعوقات استخدام الواقع ا
للمقارنة بین ) ف(لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي 

استجابات عینة البحث حسب متغیر المرحلة التعلیمیة وسنوات الخبرة، وفیما یلي عرض للنتائج 
  ).٤(كما في الجدول 

داللة الفروق بین متوسطات استجابات عینة تحلیل التباین األحادي ل) ف(نتائج اختبار ):   ٤(جدول 
  متغیرات البحثالبحث على أداة البحث حسب 

مجموع   مصادر التباین  المتغیر
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
الداللة   قیمة ف  المربعات

  اإلحصائیة

 ٠٫٠٠٤ ٢  ٠٫٠٠٨  بین المجموعات

المرحلة  ٠٫٠٠٨ ٩٠ ٠٫٧٤٠  داخل المجموعات
  التعلیمیة

  ٩٢ ٠٫٧٤٨  الكلي

٠٫٦٠٢ ٠٫٥١٠ 

 ٠٫٠٢٥ ٢ ٠٫٠٥٠  بین المجموعات

 ٠٫٠٠٨ ٩٠ ٠٫٦٩٨  داخل المجموعات
سنوات 
  ٩٢ ٠٫٧٤٨  الكلي  الخبرة

٠٫٠٦٥ ٣٫٢٣٨ 

الستجابات أفراد عینة البحث وفًقا الختالف ) ف(یتضح من خالل الجدول السابق أن قیمة 
، وھي غیر دالة إحصائًیا )٠٫٦٠٢(لة اإلحصائیة ، وقیمة الدال)٠٫٥١٠(المرحلة التعلیمیة بلغت 
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) ٠٫٠٥(، مما یشیر إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى )٠٫٠٥(عند مستوى 
  .بین متوسطات استجابات أفراد عینة البحث ُتعزى إلى اختالف المرحلة التعلیمیة

، )٣٫٢٣٨(نوات الخبرة إلستجابات أفراد عینة البحث وفًقا الختالف س) ف(وبلغت قیمة 
، مما یشیر إلى )٠٫٠٥(، وھي غیر دالة إحصائًیا عند مستوى )٠٫٠٦٥(وقیمة الداللة اإلحصائیة 

بین متوسطات استجابات أفراد عینة ) ٠٫٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
  .البحث ُتعزى إلى اختالف سنوات الخبرة

یع المعلمات یمارسن عملھن في بیئات تعلیمیة ویمكن عزو ھذه النتیجة إلى أن جم
متشابھة من حیث الثقافة المرتبطة بتطبیق الواقع االفتراضي في تدریس الریاضیات من جھة 
باإلضافة إلى تشابھھا فیما یتعلق بضعف ما توفره من معامل وأجھزة ومعدات متطلبة لتطبیق ھذا 

لمراحل التعلیمیة المتعددة وكذلك بالنسبة للمعلمات النمط من التعلیم، مما یجعل الواقع متشابھ في ا
على اختالف مستویات خبرتھم، وبالتالي جاءت النتائج السابقة لتدل على عدم وجود فروق دالة 
إحصائیًا من وجھة نظر معلمات الریاضیات في رؤیتھن لمعوقات استخدام الواقع االفتراضي في 

  .تدریسھا
  :توصیات البحث

 إجراءات ھذا البحث، وفي ضوء النتائج التي توصلت إلیھا الباحثة فإنھا بعد االنتھاء من
  :توصي بما یلي

  رفع الوعي لدى أعضاء المجتمع المدرسي من إداریین ومعلمین ومشرفین تربویین بأھمیة
الواقع االفتراضي وما یترتب علیھ من آثار إیجابیة في التعلیم، من خالل الدورات التدریبیة 

 .ن تسھم في ذلكالتي یمكن أ

  رفع الوعي المجتمعي بأھمیة تطبیق الواقع االفتراضي في التعلیم واآلثار اإلیجابیة المترتبة
علیھ مما یسھم في حث أفراد المجتمع المحلي على المساھمة في توفیر متطلبات تطبیق الواقع 

 .االفتراضي في التعلیم

 ھر المعقدة بشكل واضحتوفیر أجھزة ومعدات ذات مواصفات خاصة لتمثیل الظوا. 

 توفیر فریق عمل متخصص لتصمیم وإنتاج تقنیات الواقع االفتراضي. 

 تنمیة المھارات التكنولوجیة لدى المعلمات الستخدام تقنیات الواقع االفتراضي. 

 تنمیة المھارات التكنولوجیة لدى الطالبات الستخدام تقنیات الواقع االفتراضي. 

 سة الستخدام تقنیات الواقع االفتراضيتوفیر معمل مجھز داخل المدر.  
  :مقترحات البحث

تصور مقترح للتغلب على معوقات استخدام الواقع االفتراضي في تدریس الریاضیات  .١
  .بالمرحلة المتوسطة

مدى تأثیر استخدام الواقع االفتراضي في تدریس الریاضیات على مستوى تحصیل طالب  .٢
 .المرحلة الثانویة في ضوء بعض المتغیرات

  .متطلبات تطبیق الواقع االفتراضي في تدریس الریاضیات وآلیات تحققھا .٣
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  قائمة المراجع
  : المراجع العربیة- أوًال

عمان، دار ، ١أسالیب تدریس الریاضیات، ط). ٢٠٠٩. (أبو أسعد، صالح عبد اللطیف .١
 . الشروق للنشر والتوزیع

اھج تدریس الریاضیات للصفوف من). ٢٠١٠. (أبو زینة، فرید كامل، عبابنة عبد اهللا یوسف .٢
  .، عّمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة٢األولى، ط

البناء العاملي الذكاءات ). ٢٠٠٣. (إسماعیل، عصام الدسوقي، وعبد السالم، السید عبد الدایم .٣
اختبار لصدق نظریة جاردز، مجلة كلیة التربیة، جامعة : المتعددة وعالقتھا ببعض المتغیرات

 .١١٦زھر، العدد األ

برنامج إرشادي لتحسین مستوي الذكاء االنفعالي لدي ). ٢٠٠٢. (بدر، إسماعیل إبراھیم .٤
  .الطالب الموھوبین منخفضي التحصیل الدراسي، مجلة كلیة التربیة ببنھا

تدریب الطالب المعلمین على بعض أسس وفنیات تكوین ). ٢٠٠٤. (بطیخ، فتیحة أحمد .٥
لة االبتدائیة في ضوء بعض األفكار المتطورة لمثیلتھا بكتب المسائل الریاضیة بالمرح

ریاضیات التلمیذ األجنبیة وبیان أثره على أدائھم التدریسي وإمكانیة التطبیق في بعض صفوف 
، "ریاضیات التعلیم العام في مجتمع المعرفة"المرحلة االبتدائیة، المؤتمر العلمي الرابع 

 یولیو، ص ٨- ٧یات، نادي أعضاء ھیئة التدریس ببنھا، الجمعیة المصریة لتربویات الریاض
 .١٥٠ – ١٠١ص 

أثر استخدام التعلم المبرمج مدعما بالوسائل التعلیمیة في ). ٢٠١٣. (البوم، تحریر ریاض .٦
. رسالة ماجستیر. التحصیل وانتقال أثر التعلم في الریاضیات لطلبة الصف الثامن األساسي

  .لسطینف. نابلس. جامعة النجاح الوطنیة
أثر استخدام النمذجة الریاضیة على استیعاب المفاھیم الریاضیة وحل ). ٢٠١٤. (توبة، رباب .٧

المسألة الریاضیة لدى طلبة الصف السابع األساسي في وحدة القیاس، رسالة ماجستیر غیر 
  .منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین

أثر استخدام التعلم المدمج على تحصیل ). ٢٠١٢. (الجحدلي، عبد العزیز داخل دخیل اهللا .٨
رسالة دكتوراه، كلیة التربیة، . طالب الصف األول المتوسط في الریاضیات واتجاھاھم نحوھا

 .جامعة أم القرى، مكة المكرمة
فعالیة استخدام التعلیم المدمج في تنمیة بعض مھارات التفكیر ). ٢٠١٢. (جودة، سامیة حسین .٩

مجلة . دوال باستخدام الحاسوب لدى الطالبات المعلمات بقسم الریاضیاتالعلیا ومھارات رسم ال
 .١٣٤- ٩٣، )٣(٢١دراسات في التربیة وعلم النفس، تبوك، 

أثر استخدام بعض استراتیجیات حل المسألة الریاضیة في تحصیل ). ٢٠١٥. (حسني، حمزة .١٠
سالة ماجستیر غیر طالب الصف السابع األساسي وآرائھم فیھا في مدارس محافظة طولكرم، ر

 .منشورة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة
: عمان. مستحدثات تكنولوجیا التعلیم في عصر المعلوماتیة). ٢٠٠٦(الحلفاوي، ولید سالم  .١١

 .دار الفكر
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مدى تمكن ). ٢٠١٣. (خشان، خالد حلمي؛ السلولي، مسفر بن سعود؛ عثمان، إبراھیم رفعت .١٢
ن مھارات تدریس المفاھیم الریاضیة بالمرحلة االبتدائیة في المملكة معلمي الریاضیات م

  .٩٤- ٧٥، ١٢٩العربیة السعودیة، مجلة رسالة الخلیج العربي، ع
تدریس الریاضیات في التعلیم األساسي، دار النھضة ). ١٩٨٢. (خلیفة، عبد السمیع خلیفة .١٣

  .العربیة
  .علیم، القاھرة، دار الكلمةمنتوجات تكنولوجیا الت). ٢٠٠٣. (خمیس، محمد عطیة .١٤
فاعلیة استخدام طریقة االكتشاف الموجھ على التحصیل ). ٢٠٠٧. (الخیري، عبده علي .١٥

رسالة . الدراسي وبقاء أثر التعلم في مادة الریاضیات لدى طالب الصف السادس االبتدائي
 .ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

منظومات تعلیم وتعلم الریاضیات، المؤتمر العربي الثاني ). ٢٠٠٢. ( ریحان، سامح أحمد .١٦
 .حول المدخل المنظومى في التدریس والتعلم، مركز تطویر تدریس العلوم، جامعة عین شمس

المتفوقون عقلیاً  ذوى صعوبات التعلم قضایا التعریف ). ٢٠٠٢. (الزیات، فتحي مصطفي .١٧
، القاھرة دار النشر ٧في، صعوبات التعلم والتشخیص والعالج، سلسلة علم النفس المعر

 . للجامعات

تكنولوجیا التعلیم في عصر المعلومات ). ٢٠٠٤. (زیتون، كمال عبد الحمید .١٨
  .واالتصاالت، القاھرة، عالم الكتب

كیف یتعلم المخ الموھوب، ترجمة مراد على عیسى وولید السید ). ٢٠٠٦. (ساوسا، دیفید .١٩
 .اء الشرقخلیفة، اإلسكندریة، مكتبة زھر

الحس الریاضي وعالقتھ باإلبداع ). ٢٠٠٣. (سعد، عالء الدین، وعبد الحمید، عبد الناصر .٢٠
الخاص واإلنجاز األكادیمي لدى طالب كلیات التربیة شعبة الریاضیات، الجمعیة المصریة 
لتربویات الریاضیات، المؤتمر العلمي الثالث، تعلیم وتعلم الریاضیات، دار الضیافة ،عین 

  .  أكتوبر٩ ـ ٨، شمس
أثر استخدام بعض استراتیجیات حل المسالة الریاضیة ). ٢٠١٥. (حمزة أبو یونس. سلیمان .٢١

رسالة . في تحصیل طالب الصف السابع األساسي وآرائھم فیھا في مدارس محافظة طولكرم
  .فلسطین. ماجستیر جامعة النجاح الوطنیة، نابلس

ثر برنامج تعلیمي قائم على نظریة الذكاءات أ). ٢٠٠٧. (الشامي، حمدان ممدوح إبراھیم .٢٢
المتعددة في تحصیل الریاضیات لدى تالمیذ الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي المنخفضین 

  .تحصیلیًا، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة األزھر
عداد أخصائي توظیف المعاییر العالمیة للجودة الشاملة إل). ٢٠٠٥(ھاشم سعید الشرنوبي،  .٢٣

المؤتمر العلمي العاشر . تكنولوجیا التعلیم في وضع منظومة المعاییر القومیة في ھذا المجال
). تكنولوجیا التعلیم االلكتروني ومتطلبات الجودة الشاملة(للجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعلیم 

 .١٥مج . ٢ج
 المشروع الشامل لتطویر تقویم محتوى مقررات). ٢٠١٠. (شطة، الجمیل محمد عبد السمیع .٢٤

المناھج للصفوف الثالثة األول من المرحلة االبتدائیة بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء 
  .٢ج ، ٣٤المھارات الحیاتیة، مجلة كلیة التربیة، جامعة أم القرى، ع 
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أثر استخدام قطع كوازنیر في تدریس الریاضیات على ). ٢٠١٨. (الشمري، سالم عید لزام .٢٥
، مجلة البحث العلمي، العدد التاسع عشر، تالمیذ الصف الخامس االبتدائي بمدینة بریدةتحصیل 

  .كلیة البنات، جامعة عین شمس
برنامج حاسوبي لتدریس القسمة وأثره على التحصیل الدراسي ). ٢٠١١. (الشھراني، محمد .٢٦

رسالة . ئيوتنمیة مھارات التفكیر الناقد في الریاضیات لدى طالب الصف الرابع االبتدا
 .ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة الملك خالد، أبھا

مستویات الذكاء اللغوي لدى طالب دولة اإلمارات ). ١٩٩٩. (الشیخ، محمد عبد الرءوف .٢٧
العربیة المتحدة واقتراح برنامج لتنمیة الذكاء اللغوي لدیھم، مجلة كلیة التربیة، جامعة األزھر 

 .٨٦العدد 

طرق تدریس الریاضیات ـ نظریات وتطبیقات ـ ). ٢٠٠١ (.الصادق، إسماعیل محمد .٢٨
  .القاھرة، دار الفكر العربي

أثر استخدام أنماط التفكیر الریاضي على التحصیل ). ٢٠١٤. (صبح، وجیھة أحمد .٢٩
رسالة . واتجاھات طلبة الصف الثامن األساسي في المدارس الحكومیة في محافظة نابلس

  .فلسطین. ابلسن. جامعة النجاح الوطنیة. ماجستیر
أثر طریقة االكتشاف االستقرائي الموجھ في ). ٢٠٠٠. (طریف، محمود عبد الرحیم .٣٠

التحصیل الدراسي واالستبقاء في الریاضیات في منطقة العین لطلبة الصف الثاني ثانوي 
 .رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة عمان، عمان. العلمي في دولة اإلمارات العربیة

أثر استخدام استراتیجیة التعلم البنائي في تدریس ). ٢٠٠٦. ( عبد القادر محمدعبد القادر، .٣١
الریاضیات على التحصیل الدراسي والتفكیر الناقد لدى طالب المرحلة الثانویة، الجمعیة 

، ٩المصریة لتربویات الریاضیات، مجلة تربویات الریاضیات، كلیة التربیة، جامعة بنھا، 
٢١٥-١٢٧. 

طرق تدریس الریاضیات لذوي االحتیاجات الخاصة، ). ٢٠١٣. ( مصطفىالعبسي، محمد .٣٢
 . ، عمان، دار المسیرة٢ط

، دار صفاء للنشر ٢صعوبات التعلم وكیفیة التعامل معھا، ط). ٢٠١٤. (عبید، ماجدة السید .٣٣
 . والتوزیع

. طرق تدریس الریاضیات والعلوم). م٢٠١٠. (عریفج، سامي سلطان، وسلیمان، نایف أحمد .٣٤
  . دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان،١ط

أثر برنامج تدریبي لمدرسي الریاضیات في استراتیجیة طرح ). ٢٠٠٢. (العزاوي، رحیم .٣٥
 .رسالة دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة بغداد، بغداد. األسئلة على مھارات التفكیر الناقد لطلبتھم

م المدمج في تنمیة التحصیل فاعلیة برنامج قائم على التعل). ٢٠١٢. (علي، عادل علي أحمد .٣٦
والتفكیر االبتكاري في الریاضیات لطالب الصف السابع من مرحلة التعلیم األساسي 

 .رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة صنعاء، الیمن. بالجمھوریة الیمنیة
القدرة الریاضیة وعالقتھا بالتحصیل لدى طلبة ). ٢٠٠١. (علي، عبد الكریم حسین محمد .٣٧

 . بالجمھوریة الیمنیة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة عدن، الیمنالثانویة
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أثر استخدام الحاسب اآللي في تدریس وحدة الدائرة ). ٢٠٠٤. (الغامدي، عبد الرحمن محمد .٣٨
رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، . على تحصیل طالب الصف الثالث المتوسط

 .مكة المكرمة
أثر تدریس الریاضیات باستخدام التعلم ). ٢٠١٨. (ة بنت جار اهللا فالحالقحطاني، ظبی .٣٩

مجلة المدمج على التحصیل وتنمیة مھارات التفكیر الناقد لدى طالبات الصف األول المتوسط، 
  .البحث العلمي، العدد التاسع عشر، كلیة البنات، جامعة عین شمس

تحدثات التقنیة في تدریس المناھج واقع توظیف المس). ٢٠١٣. (القحطاني، عثمان بن علي .٤٠
المطورة من وجھة نظر المعلمین والمشرفین التربویین بمنطقة تبوك التعلیمیة، المجلة التربویة 

  .٤٣٠ – ٤٠٧، ص )٥ (٢الدولیة المتخصصة، 
أثر استخدام استراتیجیة التدریس التبادلي على التحصیل ). ٢٠١١. (الكبیسي، عبد الواحد .٤١

سلسة . مجلة الجامعة اإلسالمیة. لطلبة الصف الثاني متوسط في الریاضیاتوالتفكیر الریاضي 
  .الدراسات اإلسالمیة

أثر استخدام االنفوجرافیك في تدریس الریاضیات لتنمیة  ). ٢٠١٧.(كوسة، سوسن عبد الحمید .٤٢
االستیعاب المفاھیمي واالتجاه نحو الریاضیات لدى تلمیذات الصف السادس االبتدائي، تحت 

  .، مجلة العلوم التربویة والنفسیة، جامعة القصیم، المملكة العربیة السعودیةالنشر
 Menteal(فاعلیة استخدام برنامج الحساب الذھني ). ٢٠١٥. (اللحیاني، غزیل حاكم .٤٣

Arithmetic ( في تنمیة الذكاء البصري والسرعة في األداء لدى تلمیذات الصف الرابع
  .تیر، جامعة أم القرى، مكةاالبتدائي بمدینة مكة، رسالة ماجس

فاعلیة برنامج تدریبي مقترح على إكساب معلمي الریاضیات ). ٢٠١٠. (المالكي، عبد الملك .٤٤
بعض مھارات التعلم النشط وعلى تحصیل واتجاھات طالبھم نحو الریاضیات، رسالة دكتوراه 

  .غیر منشورة بقسم المناھج وطرق التدریس، كلیة التربیة، جامعة أم القرى
إدراك صعوبات ). ٢٠١٦. (حمد الكریم، محمد المھدي عمر، والحربي، عبید بن مزعلم .٤٥

حل المسائل اللفظیة لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي على ضوء مصفوفة المدى والتتابع 
 . من وجھة نظر معلمیھم، مجلة العلوم النفسیة والتربویة، مارس

ات العقلیة الالزمة لحل المشكالت في تنمیة بعض القدر). ١٩٩٠. (مدین، السید مصطفى .٤٦
الریاضیات لدي طالب الصف األول الثانوي في ضوء استراتیجیة مقترحة، رسالة دكتوراه 

 .غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة طنطا

 مقرر الریاضیات في الصفوف االبتدائیة األولى بدولتي ).٢٠١٦. (المطیري، سامیة نواف .٤٧
السعودیة دراسة تحلیلیة، مجلة التربیة، كلیة التربیة، جامعة العربیة  سنغافورة والمملكة

  ، الجزء األول، أبریل١٦٨األزھر، العدد 
العلوم  مستوى تفعیل المعامل االفتراضیة في معامل). ٢٠١٧. (المطیري، سلطان مرزوق .٤٨

 مجلة البحث العلمي، العدد الثامن عشر، كلیة البنات، جامعة عینفي مدارس التعلیم العام، 
 . شمس
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فعالیة استخدام برنامج الكورت للتفكیر في ). ٢٠٠٣. (موافي، سوسن محمد عز الدین .٤٩
تدریس وحدة المنطق الریاضي على التحصیل والتفكیر االستداللي لدى طالبات الصف األول 
الثانوي بمدینة جدة، الجمعیة المصریة لتربویات الریاضیات، المؤتمر العلمي الثالث، تعلیم 

 . أكتوبر٩ ـ ٨لریاضیات، دار الضیافة، جامعة عین شمس، وتعلم ا
ورقة ) معاییر ومستویات(الریاضیات المدرسیة ). ٢٠٠١. (میخائیل، ناجي دیسقورس .٥٠

 أكتوبر، الجزء ٦قدمت إلي المؤتمر العـلمي للجمعیة المصریة لتربویات الریاضیات بمدینة 
  .األول

ساب طالب قسم تكنولوجیا التعلیم بعض  برنامج مقترح إلك).٢٠٠٧(نوفل، خالد محمود  .٥١
. كلیة التربیة النوعیة. رسالة دكتوراه. مھارات إنتاج برمجیات الواقع االفتراضي التعلیمیة

 .جامعة عین شمس
: عمان. تكنولوجیا الواقع االفتراضي واستخداماتھا التعلیمیة). ٢٠١٠(نوفل، خالد محمود  .٥٢

  .دار المناھج للنشر والتوزیع
أثر استخدام استراتیجیة االكتشاف الموجھ بالوسائل التعلیمیة ). ٢٠١١. (یة ماھرالھزیم، آن .٥٣

في التحصیل والتذكر وانتقال أثر التعلم في الریاضیات لطلبة الصف الثامن األساسي في 
  .فلسطین. نابلس. جامعة النجاح الوطنیة. رسالة ماجستیر. محافظة قلقیلة

یة والتنمیة في المملكة العربیة السعودیة، مجلة كلیة الترب). ٢٠٠٥. (الورثان، عدنان أحمد .٥٤
  .التربیة، جامعة الملك سعود
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 بعض عادات العقل لدى تالمیذ على تصویب التصورات الخطأ لبعض المفاھیم العلمیة وتنمیة

كلیة التربیة، قسم : رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة سوھاج. الصف الثاني اإلعدادي
 . المناھج وطرق التدریس
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٦٠. فاعلیة المعامل اإللكترونیة االفتراضیة في إكساب مھارات أداء ). ٢٠١١. (نور، عبد المنعم

 . ١٤١-١١٤ص). ٥(التجربة الفیزیائیة لدى طالب المرحلة الثانویة، مجلة كلیة التربیة، العدد 
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