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 ممخص الد راسة:
ىدفت ىذه الد راسة إلى التعرف عمى فاعمية تصهيم هعهل لغات افتراضي في تنهية 

اإلنجميزية لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بهدينة  هيارتي االستهاع والقراءة لهادة المغة
بالرياض، ولتحقيق ىذه األىداف تم استخدام الهنيج شبو التجريبي في تنفيذ اجراءات ىذا 
البحث، واشتهمت عينة الد راسة عمى طالبات الصف الثاني الثانوي بهدينة الرياض خالل العام 

( طالبة ، تم اختيارىن 05تهع الد راسة )ىـ، حيث بمغ عدد هج 7342-ىـ 7341الدراسي 
(طالبة و هجهوعة 50عشوائيا  وتقسيهين إلى هجهوعتين: هجهوعة ضابطة بمغ عددىا )

( طالبة، وكانت أداة الد راسة عبارة عن اختبار تحصيمي لقياس الجوانب 50تجريبية بمغ عدد )
ن استغرق التطبيق ثالثة أسابيع الهعرفية لهيارتي القراءة واالستهاع، وخمصت الد راسة بعد أ

إلى أن  استخدام هعهل لغات افتراضي لو أثر ايجابي في تنهية قدرة الط البات عمى هيارات 
 القراءة واالستهاع . 

  وتوصمت أيضا  إلى النتائج التالية :
( بين هتوسطي درجات 5.50) ≥تبين أن  ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى  -

جهوعة التجريبية وهتوسط درجات الهجهوعة الضابطة في التطبيق البعدي طالبات اله
 الختبار هيارات االستهاع، واختبار الفيم القرائي لصالح الهجهوعة التجريبية.

( بين هتوسطي درجات 5.50) ≥تبين أن  ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى  -
البعدي الختبار هيارات االستهاع، طالبات الهجهوعة التجريبية في التطبيق القبمي و 

 واختبار الفيم القرائي لصالح التطبيق البعدي.
تبين أن فاعمية هعهل لغات افتراضي في تنهية هيارة القراءة في هادة المغة اإلنجميزية  -

( وفي تنهية هيارة القراءة في هادة المغة اإلنجميزية 5.21لمصف الثاني الثانوي بمغت )
(، وىي قيهة تدل عمى فاعمية استخدام هعهل لغات 5.34ي بمغت )لمصف الثاني الثانو 

افتراضي في تنهية هيارة االستهاع في هادة المغة اإلنجميزية لمصف الثاني الثانوي، ووبناء 
عميو تم تقديم التوصيات هن أىهيا: تبني البراهج التدريبية لزيادة الوعي التكنولوجي في 

لبات والهعمهات عميو، إضافة  إلى توفير كل ها يمزم العهمية التعميهية وتدريب الط ا
الستخدام هعاهل لغات افتراضي ة هن أجيزة وهعدات وفنيين وهبرهجين هتخصصين 

 ،وتفعيل الهعاهل االفتراضي ة في التدريس عهوها وفي تدريس المغة اإلنجميزية خصوصا .
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Study abstract 
The study aimed to recognize the effectiveness of design a virtual 

language lab on English language listening and reading skills 
development for secondary second year female students in Riyadh. To 
achieve the study goal, the researcher has used the semi experimental 
method in implementing the research procedures. The study sample 
consists of secondary second year female students during academic 
year 2016-2017; meanwhile the study population reaches (50 female 
students) who are randomly selected and then they are divided into two 
groups: a control group of (25 students), and an experimental group of 
(25 students). The study tool was a school achievement test to measure 
the cognitive aspects of reading and listening skills. while the application 
took 3 weeks, the study concluded that the use of a virtual language lab 
have a positive influence on reading and listening skills development for 
the students. 
The study reached to the following results:  
- There are differences of statistical significance at the level of ≤ 0.05  

among averages scores of students of the experimental group, and 
the control group in the  in post-application of listening skills test and 
understand reading test in favor of the experimental group.  

- There are differences of statistical significance at the level of ≤ 0.05  
among averages scores of students of the experimental group in the 
pre and post application of listening skills test and understand 
reading test in favor of post application.  

- The effectiveness of a virtual languages lab on developing English 
language reading skill for secondary second year students reached 
(0.87), while its effectiveness on developing English language 
listening skills for secondary second year  reached (.93), indicating 
the effectiveness of use a virtual language lab in developing English 
language listening skill for the secondary second students.  
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           Therefore, the researcher presents a set of recommendations 
including: To adopt the training programs to increase the 
technological awareness in the education process, and train students 
and teachers for these programs. To provide all necessary devices, 
equipment, technicians and specialized programmers in order to use 
the virtual labs, in addition to activate the virtual labs in teaching  in 
general and teaching English language in particular.     
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 اإلطار العام لمدراسة -المبحث االول : 
 المقدمة 

          يعد الكهبيوتر وشبكاتو الهحمية والواسعة، وخاصة اإلنترنت، ىو الهحور الرئيسي
 ليذه الهستحدثات، حيث أصبح هصدر ا أساسي ا لمتعميم، يوفر بيئة تعمم كاهمة، ووجد قبوال  

          ، وهن ىذه الوسائل والبيئات الت عميهية: الوسائلواىتهاها  كبيرا ، وانتشارا  واسعا  وسريعا  
            الهتعددة الت فاعمي ة، والوسائل الفائقة، والوسائل الهتعددة االستكشافية، والدروس 
والهحاضرات اإلليكترونية، وبيئات الت عمم االفتراضي ة، والهقررات الدراسية الكاهمة القائهة عمى 

 (.05، 5554. )خهيس:Web-Based Learningالويب 
( إلى أن  الهعهل افتراضي يوفر لمطالب عواهل األهان، 5557ويشير )اسهاعيل، 

وتيسير وتنفيذ التجارب بدون هخاطرة، ويستخدم األدوات هرات عديدة، لتنفيذ التجربة بطريقة 
 صحيحة، كها يهكن الط الب هن الت فاعل هع أسئمة وهعموهات الهعهل.

فعيل تمك الهعاهل كان لزاها  استخدام شبكة اإلنترنت في الت عميم هن أجل التوظيف ولت
( أيضا  أن شبكة اإلنترنت ليا دور 5555األهثل لتهية الهيارات المغوية حيث يؤكد )اسهاعيل، 

فعال في تطوير هفيوم الت عمم الفردي، حيث وفرت لمهتعمم وسائل جديدة وهتنوعة لمحصول عمى 
ات بهجيوده الفردي، دون هساعده اآلخرين. ونظرا  لها يتهيز بو عصرنا هن الثورة في الهعموه

هجال الهعرفة والهعموهات وظيور الهستحدثات الت كنولوجية، كان لزاها  عمينا كهعمهات توظيف 
 تمك الت قنية في تنهية هيارات الم غة اإلنجميزية لدى طالبات الهرحمة الثانوية، السيها أن تمك

الهناىج قد تم تطويرىا لكافة هراحل الت عميم العام وهنيا الهرحمة الثانوية، وقد بمغت عهمية تعهيم 
% في كافة هناطق الههمكة وهدنيا وىجرىا.الجدير بالذكر أنو بعد دراسة 755الهناىج الهطورة 

هنظوهة الدولية ( تؤىل الط البة الجتياز اختبار الTravellerتمك الهناىج الهطورة والتي تسهى )
 (.ILTSالختبار اتقان هيارات الم غة اإلنجميزية )

حيث تعد هعاهل المغات االفتراضي ة أحد أشكال الهعاهل االفتراضي ة العاهة والتي تشكل 
بيئة تكنولوجية هتكاهمة )كنظام إلدارة الت عميم اإللكتروني( يعيش بيا الهتعمم بهفرده، أو يعيش 

عمهين يتبادلون الهحادثات والحوارات بالم غة اإلنجميزية باستخدام أجيزة ضهن هجهوعة هن الهت
استهاع وصوت لمتفاعل هع النصوص الهسجمة التقان هيارات الم غة اإلنجميزية األربعة: 

 االستهاع والتحدث والقراءة والكتابة. 
تهثالن هدخالن وهن بين تمك الهيارات اختارت الباحثة هيارتي االستهاع والقراءة والمتان 

لتعمم الم غة اإلنجميزية فاالستهاع هدخل لتعمم القراءة والتحدث والكتابة، وكذلك القراءة هدخل 
جهاال  جهيع هيارات الم غة اإلنجميزية األربع هكهمة لبعضيا  لههارسة التحدث واالستهاع والكتابة.وا 

االستهاع ليست  ( أن هيارة.Richards، J. C. (1983)البعض.حيث ذكر ريتشاردز )
 هنفصمة بل هرتبطة بعضيا ببعض هع هيارات الم غة اإلنجميزية األخرى.
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أن الت طور في هيارة االستهاع ىو هفتاح لتحقيق الكفاءة  Dunkel،1986وأكد دنكل ))
( أن االستهاع ليس أساسا  Curtain & Pesola، 1988في الهحادثة. وأضافا كرتن وبيسوال )

ألخرى فقط، بل تعداه ليكون وسيمة الهتعمهين هن أجل الت واصل األساسي هع لتنهية الهيارات ا
                  الم غة اليدف )الهراد تعمهيا كمغة ثانية( والت واصل هع ثقافتيا، وايضا يرى 

( أن القراءة تعد إحدى الهيارات المغوية األساسية، والتي يحرص الت عميم 5553،33)العيسوي، 
عمى تطوير تعميهيا وتعمهيا، ألىهيتيا في اكتساب الم غة، ولهيارتيا الهتنوعة، وأن الحديث 

اكتساب ىذه الهيارة بالشكل األهثل يجب أن يتم هنذ الهراحل األولى هن الت عميم، حيث تتكون 
عادات وسموكيات قرائية ذات أثر بعيد ودائم لدى الهتعمم، وهن ىنا تأتي أىهي ة العناية بتعميم 

 ىذه الهيارة في السنوات األولى هن الت عميم وتعزيز السموك الهتعمق بيا. 
وهن خالل ها سبق وبالرجوع إلى الد راسات السابقة فإن وظيفة الهعهل االفتراضي ىو 
نقل إدراك الط البة إلى بيئة افتراضي ة إلكترونية، بغرض هعايشة األحداث داخل الهعهل وهحاكاة 

لذا وجب االىتهام بإنشاء هثل ىذه الهعاهل افتراضي ة ألنيا ستشكل نقمة نوعية الهعهل الحقيقي، 
 في الت عميم خاصة هع وجود الت عميم اإللكتروني وتوفر شبكة اإلنترنت.

لذا تيدف الباحثة إلى تحقيق الفائدة هن الت طور الت كنولوجي بتوظيف تكنولوجيا هعهل 
ات هادة الم غة اإلنجميزية وتنهية هياراتيا وخاصة االستهاع المغات االفتراضي لتدريس الط الب

 والقراءة في أي هكان وزهان. 
تبين لمباحثة هن خالل االطالع عمى بعض البحوث والد راسات السابقة مشكمة الد راسة: 

في أىهي ة توظيف هعاهل المغات االفتراضي ة في تعمم الم غة اإلنجميزية ، ويهكن صياغة الهشكمة 
ما فاعمي ة معمل لغات افتراضي في تنمية ميارتي االستماع والقراءة في السؤال الرئيس التالي: 

 مادة الم غة اإلنجميزية لدى طالبات الصف الثاني ثانوي بالرياض؟
 أىداف الد راسة: تسعى الد راسة الحالية إلى تحقيق األىداف التالية: 

هراد تنهيتيا في هادة الم غة اإلنجميزية لمصف الثاني تحديد هياراتي االستهاع والقراءة ال .7
 الثانوي.

تصهيم هعهل لغات افتراضي لتنهية هياراتي االستهاع والقراءة في هادة الم غة اإلنجميزية  .5
 لمصف الثاني الثانوي.

الكشف عن فاعمي ة هعهل لغات افتراضي في تنهية هيارة االستهاع في هادة الم غة اإلنجميزية  .4
 ف الثاني الثانوي.لمص

الكشف عن فاعمي ة هعهل لغات افتراضي في تنهية هيارة القراءة في هادة الم غة اإلنجميزية  .3
 لمصف الثاني الثانوي.
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 أسئمة الد راسة: يمكن صياغة أسئمة الد راسة فيما يمي: 
 لثاني الثانوي؟ها هيارتي االستهاع والقراءة الهراد تنهيتيا في هادة الم غة اإلنجميزية لمصف ا .7
ها التصهيم الت عميهي لهعهل لغات افتراضي لتنهية هياراتي االستهاع والقراءة في هادة الم غة  .5

 اإلنجميزية؟
ها فاعمي ة هعهل لغة انجميزية افتراضي في تنهية هيارة االستهاع في هادة الم غة اإلنجميزية  .4

 لمصف الثاني الثانوي؟
افتراضي في تنهية هيارة القراءة في هادة الم غة اإلنجميزية  ها فاعمي ة هعهل لغة انجميزية .3

 لمصف الثاني الثانوي ؟
 فروض الد راسة: يمكن صياغة فرضيات الد راسة فيما يمي:

( بين هتوسطي درجات طالبات 5.50) ≥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى  .7
ضابطة في التطبيق البعدي الهجهوعة التجريبية وهتوسط درجات طالبات الهجهوعة ال

 لصالح الهجهوعة التجريبية. (Listening Test)الختبار هيارات االستهاع 
( بين هتوسطي درجات طالبات 5.50) ≥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى  .5

الهجهوعة التجريبية وهتوسط درجات طالبات الهجهوعة الضابطة في التطبيق البعدي 
 لصالح الهجهوعة التجريبية. (Comprehension Reading Test)ي الختبار الفيم القرائ

             ( بين هتوسطي درجات 5.50) ≥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى  .4
طالبات الهجهوعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي الختبار هيارات االستهاع 

(Listening Test) .لصالح التطبيق البعدي 
         ( بين هتوسطي درجات5.50) ≥وق ذات داللة إحصائية عند هستوى توجد فر  .3

طالبات الهجهوعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي الختبار الفيم القرائي 
(Comprehension Reading Test).لصالح التطبيق البعدي 

 أىمي ة الد راسة:
 األىمي ة التطبيقية:

الثانوية في استخدام بيئات الت عمم االفتراضي ة وبخاصة هعاهل يفيد الط البات في الهرحمة  .7
 المغات االفتراضي ة في تنهية هياراتي االستهاع والقراءة.

 يفيد الهعمهات بتطبيق الت قنية واستخدام الهعاهل االفتراضي ة لتعميم هياراتي االستهاع والقراءة. .5
 األىمي ة النظرية:

صعوبات والضعف التي يعاني هنيا الط البات في اكتساب الهساىهة في هعالجة بعض ال .7
هيارات لمغة اإلنجميزية، والصعوبات التي تواجييا الهعمهات أثناء الشرح في الحصص هن 

 أجل اكساب الط البات هيارات الم غة اإلنجميزية
ة كالهعاهل توجيو نظر القائهين في العهمية الت عميهية عمى تصهيم بيئات الت عمم االفتراضي   .5

 االفتراضي ة التي هن شأنيا أن تسيم في تنهية هيارات الم غة اإلنجميزية.



 وسمية بنت سميمان بن سعد الحميديأ /     فاعمي ة معمل لغات افتراضي 
 د/ حنان حسن عمي خميل  
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توجيو اىتهام الط البات إلى الت عمم الذاتي وتفريد الت عميم باستخدام الت قنية الكتساب هيارات  .4
 الم غة اإلنجميزية.

الت قنية هن خالل تقديم  الهساىهة الهينية في تنهية هيارات الهعمهات وتشجيعيم الستخدام .3
أساليب جديدة تكسبيم هيارات في التعاهل هع البيئات اإللكترونية وخاصة الهعاهل 

 االفتراضي ة. 
 مصطمحات الد راسة: 

تعرف إجرائيا  بأنيا: هقدار التغير الذي تحدثو طريقة التدريس باستخدام  -فاعمي ة: 
تهاع والقراءة في هادة الم غة اإلنجميزية لدى طالبات الهعاهل االفتراضي ة في تنهية هيارتي االس

 الصف الثاني ثانوي.
ىي هعاهل تقدم إهكانيات  -:(Virtual language lab)معمل المغات االفتراضي 

وتسييالت وخبرات هتنوعة لالستفادة هن هواد الت عمم الصوتية في العديد هن الهجاالت كتعميم 
ىذه الهعاهل إلكترونيا  بواسطة الكهبيوتر، يهكن هن خاللو تقديم المغات والتدريب السهعي.تعهل 

الخبرة الصوتية بهصاحبة هع الوسائط الت عميهية األخرى كالصور والرسوهات والرسائل المفظية، 
 (.5551وعناصر الت عمم الحركية كمقطات الفيديو والرسوم الهتحركة )سويدان والجزار، 

( هعهل المغات االفتراضي بأنو الهعهل الي Piovesan، 2012وتعرف بيوفيسان )
يستخدم فيو الط الب البرهجيات الت عميهية في العالم االفتراضي هن أجل دراسة الم غة وتحميميا 

 واكتشافيا هن أجل اكتساب الهيارات واتقانيا بأيسر الطرق، وبوسائل أكثر جذبا .
بأن يا هعاهل الكترونية تحاكي الهعاهل ويهكن تعريف هعاهل المغات االفتراضي ة اجرائيا 

الحقيقية، وتكون بديال  لغياب الهعهل الحقيقي وهمحقاتو، صههت بواسطة بيئة افتراضي ة ثالثية 
األبعاد تفاعمي ة بشكل بحيث تستطيع الط البة هن خالليا التدرب عمى هيارتي االستهاع والقراءة 

هكانية التكرار والتقييم، وىو ها بهادة الم غة اإلنجميزية بشكل افتراضي  وتتهيز بسيولة اإلستخدام وا 
 يصعب تحقيقو في الواقع نظرا لهحدودية الوقت لمتطبيق وعدد الهعاهل الهستخدهة. 

( أن "الهيارة ىي الحذق في الشيء 735،5554عرف ابن هنظور ) -(: Skillالميارة )     
           قال هيرت بيذا األهر بو، إذا صرت والهاىر ىو الحاذق في كل عهل، والجهع هيرة، وي

 بو حاذقا ".
( بأن يا " األداء السيل الدقيق، القائم عمى الفيم 3 5555، 475وعرفيا المقاني والجهل )

 لها يتعمهو حركيا  وعقميا ، هع توفير الوقت والجيد والتكاليف ".
ات الههارسة الهتكررة والتدريب وتعرفيا الباحثة إجرائيا  بأن يا نشاط يتطمب هن الط الب

 ليؤىمين لمقيام بالعهل بكفاءة وجودة في الجوانب األدائية لهيارتي االستهاع والقراءة.
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تم تعريف االستهاع عمى  -(:Listening Skillميارة االستماع في الم غة اإلنجميزية )
ثل هضاهينيا قدرة الفرد أنو " هيارة لغوية هعقدة، تتضهن عددا  هن الهيارات العقمية، التي ته

 عمى التنبؤ والتأويل، واكتشاف العالقات والهعاني.
كها ع ر ف كذلك بأن " االستهاع ىو عهمية نشطة وديناهيكية هن االنتباه، واإلدراك، 
والتفسير والتذكر واالستجابة إلشارات الهعموهات والحاجات واالىتهاهات المفظية وغير 

هي الهتعارف عميو في هجمة البحوث العمهية والهعتهد لدى هنظهة المفظية.ىذا ىو التعريف الرس
 (.Borisoff ; Purdy،1997،p8العدل الدولية. )

وتعرفيا الباحثة إجرائيا  بأن يا " قدرة الط الب عمى تهييز وفيم ها يستهع إليو بيدف الت عمم 
كسابو آداب وهيارات االستهاع في الهواقف الحياتية الحقيقية.  وا 

               ي عر ف  -: (Reading skills)ارة القراءة في الم غة االنجميزية مي
( القراءة " بأن يا قدرة الط الب عمى هعرفة أشكال الحروف والكمهات والجهل 5575،75)األسطل، 

 والقدرة عمى تهييز الكمهات ولفظيا بصورة صحيحة.
" هيارة لغوية يتم هن خالليا تفسير ( أي القراءة بأن يا 5553،72ويراىا )العذيقي، 

الرهوز الهكتوبة )الحركات والحروف( إلى هعان هقروءة هفيوهة )جيرية أو صاهتة( بحيث 
تظير تمك الهيارة في تفاعل القارئ هع النص الهقروء، وفيهو، ونقده، وتذوقو، واالستفادة هنو 

و أثناء القراءة، أو بعد في حل ها يصادفو هن هشكالت، وتوظيفو في سموكو الذي يصدر عن
 االنتياء هنيا.

( أن القراءة هن الهفاىيم التي تطورت بتطور 30، 5553كها تعر فيا )العهاوي، 
العصور، حيث كانت تعني تعريف الرهوز والحروف والنطق بيا، ثم تطور ىذا الهفيوم فقد 

هجرد التعرف عمى الرهوز أثبتت الد راسات والبحوث أن القراءة ليست عهمية هيكانيكية تقوم عمى 
 والحروف بل أنيا عهمية هعقدة تستمزم الفيم، الربط واالستنتاج.

وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأن يا " قدرة الط الب عمى نطق الحروف والكمهات واإلدراك  
 الذىني واستيعابيا ليا.

 سوف تقتصر الد راسة عمى الحدود التالية: حدود الد راسة: 
  وحدات هن  3تقتصر عمى دروس هيارتي القراءة واالستهاع خالل  ضوعية:الحدود المو

( Travellerكتاب هقرر الم غة اإلنجميزية لمصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي األول )
(Module1- 1 a) (Module 2- 2 a) (Module 3 - 3a)  

 :هدينة الرياض. طالبات الصف الثاني الثانوي في الثانوية الثانية ب الحدود البشرية 
  :سيتم تطبق الد راسة الحالية خالل الفصل الدراسي األول هن العام الدراسي  الحدود الزمنية

 ىـ.7342ىـ / 7341
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 اإلطار النظري والد راسات السابقة -المبحث الثاني : 
  -االطار النظري :  -أوال  : 

 المحور األول: معامل المغات االفتراضي ة: 
( أنو قد اهتد استخدام ىذا الهصطمح 73، 5552يرى صالح ) -يم اإلفتراضي : أوال : الت عم

                   في الهيدان التربوي والت عميهي، وأصبح هن الهتداول هصطمح التربية االفتراضي ة
(Virtual education( والت عميم اإلفتراضي )Virtual Instruction أي أنو أي نوع هن ،)

لهعتهد في كل عهمياتو عمى الت كنولوجيا التي تستخدم الكهبيوتر في توليفة خبرة حسية الت عميم ا
 تجعل الهتعمهين ال يستطيعون التهييز بين الخبرة االفتراضي ة والخبرة الحقيقية. 

يجدر بنا في ىذا الهبحث هعرفة الفرق بين الت عميم االفتراضي والت عميم اإلإلكتروني: 
كتروني والت عميم االفتراضي حيث أن الت عميم االلكتروني يختمف عن االفتراضي والذي الت عميم االل

 (.Instructional Technologyيخفى عمى بعض الباحثين في هجال تكنولوجيا الت عميم )
فهصطمح بيئة الت عمم االلكترونية تطمق عمى أي هوقع عمى صفحات الويب ولو كيان 

هوقع الهدرسة( يجهع الهتعمهين عمى هقاعد الهختبر وأهام شاشات حقيقي عمى أرض الواقع )
عروض الحواسيب اآللية.أها هصطمح بيئة الت عمم االفتراضي ة فيي هوقع عمى صفحات الويب 
ارتباطية ثالثية األبعاد وليس ليا كيان نحقيقي عمى أرض الواقع، ويهكن القول بأن عبارة )كل 

ني وليس كل الكتروني افتراضي( ىي صحيحة إلى حد  ها، حيث تعمم افتراضي ىو تعمم الكترو 
أن كل بيئة افتراضي ة ىي الكترونية ألن البيئة االفتراضي ة ىي نتاج التقاء تقنية ثالثية األبعاد 

 وشبكة اإلنترنت والوسائط الهتعددة.
 المعامل االفتراضي ة: 

هل االفتراضي بأنو تعمم ثالثية ( الهع5551تعرف هحهد ) -تعريف المعامل االفتراضي ة:
األبعاد هولدة بالكهبيوتر لتحاكي الواقع هن خالل هجهوعة هن الهؤثرات الحسية، تهكن الهتعمم 

 هن االنغهاس فييا والتعاهل هعيا والتحكم بيا.
( الهعاهل االفتراضي ة الت عميهية إلى ثالثة  croninsصنف )أنواع المعامل االفتراضي ة: 

 : أنواع وىي
ويطمق عمييا أيضا  اسم  non impressiveالهعاهل االفتراضي ة الت عميهية االستغراقية  -7

Desktop VL  أي الهعاهل االفتراضي ة التي يتم التعاهل هعيا هن خالل شاشة الكهبيوتر
 وىذا النهط ىو أكثر أنظهة الهعاهل االفتراضي ة الت عميهية انتشارا  وأقميا تكمفة . 

وقد يطمق عمييا  :Semi Immersive VLهعاهل االفتراضي ة الت عميهية شبو االستغراقية ال -5
Projected VL   وفي ىذا النهط يهكن لعدد هن الهشاركين أن يجتهعوا في حجرة لهشاىدة

 عرض الهعهل االفتراضي عمى شاشة كبيرة .
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ىذا النهط   Fully Immersive VLالهعاهل االفتراضي ة الت عميهية ذات االستغراق الكمي  -4
هن الهعاهل قادر عمى أن يستحوذ عمى خيال األفراد كها أنو يأتي في قهة أنهاط الهعاهل 

 االفتراضي ة الت عميهية التي تم هن خالليا اكتساب الخبرة.
يهكن تحديد (:21-12، 1002)البياتي،  المكونات الرئيسية لممعامل االفتراضي ة

 لمهعاهل االفتراضي ة فيها يمي:  الهكونات الرئيسية
تعتبر الهعاهل االفتراضي ة اهتداد لمهعاهل التقميدية وليست بديال  المعدات المختبرية واألجيزة:  -أ 

عنيا، لذلك فوجود الهعهل التقميدي ضروري جدا  ويهكن إعداد هستمزهات تساعد عمى 
 ق الهعهل.اهكانية استخداهيا هن قبل عدد الهستفيدين هن خارج نطا

البد هن توفر أجيزة حاسب آلي هن أجل أن يعهل الط الب عمييا في أجيزة الحاسب اآللي: -ب 
أي زهان وهكان في الهعهل العادي أو االفتراضي باإلضافة إلى براهج التصفح لمدخول 

 لمشبكة.
جراء التهرينات او التجارب وتواشبكة االتصال: -ج صل الهعمم وذلك في حالة الت عمم عن بعد وا 

 هع الط الب كان البد هن توفر شبكة اتصال بين طرفي عهميات االتصال.
وتتهثل في براهج الهحاكاة والهصههة هن قبل البرامج الخاصة بالمعمل االفتراضي: -د 

هتخصصين في ىذا الهجال باإلضافة إلى براهج الصوت والصورة والرسوم ثالثية األبعاد 
 (.Animationوالرسوم الهتحركة )

وىي البراهج التي تدير عهمية الت واصل والت عمم عن بعد حيث تتيح لمطالب اسم برامج اإلدارة: -ىـ 
الهستخدم وكمهة الهرور وتعريفو بالزهن الهستغرق والدرجات التي حصل عمييا.ىذه 

 الخصائص التتوفر في الهعاهل التقميدية.
هعموهات واالتصاالت اهكانات وفرت تكنولوجيا الخصائص المعامل االفتراضي ة: 

عديدة لمهعاهل االفتراضي ة تتهز بخصائص والتي يجب هراعاتيا عند تصهيم هعهل افتراضي،وقد 
 ( خصائص الهعاهل االفتراضي ة وىي:773، 5555وضح بسيوني )

. اإلتاحة: وتعني إتاحة الهعهل عبر الشبكة بشكل هباشر لمهستخدهين هن أي هكان وفي أي 7
 هدار اليوم. وقت عمى

. الهشاركة: تعتبر الهشاركة هن أىم تطبيقات الهعاهل االفتراضي ة وذلك هن خالل إهكانية 5
تاحتيا عمى الشبكة.  تحهيميا وا 

 . التواجد: تعني تواجد الهستخدم كجزء هن الهعهل االفتراضي حيث يكون هستغرقا  فيو.4
 التي تحول دون الت عمم هن الخبرة الهباشرة.. الت فاعل: يسيم في التغمب عمى كثير هن العقبات 3
جراء التجارب الهعهمية ألي هتعمم 0 . تخطي حدود الهكان والزهان: حيث يهكن أن يتم عرض وا 

 في أي هكان وفي أي وقت.
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. تكاهل الوسائط الهتعددة: حيث تتكون براهج الهعهل االفتراضي هن تكاهل الوسائط الهتعددة 0
 والصور وهقاطع الفيديو والصوت والرسوهات وغيرىا. والتي تتهثل في النصوص

 . التوجيو واإلرشاد: هن الصعب أن يتابع الهتعمم هساره الصحيح بدون إرشاد وتوجيو.1
( ههيزات 5575حدد الهركز القوهي لمتعميم اإللكتروني )مميزات المعامل االفتراضي ة: 

 استخدام الهعاهل االفتراضي ة كها يمي:
إجراء التجارب الهعهمية التي يصعب تنفيذىا في الهعاهل الحقيقية بسبب خطورتيا . اهكانية 7

 عمى الهتعمم هثل تجارب الطاقة النووية أو الكيهياء أو البيولوجيا الحيوية أو غيرىا.
. اهكانية تغطية كل أفكار الهقرر الدراسي بتجارب عهمية تفاعمي ة وىذا يصعب تحقيقو هن 5

 قي.خالل الهعهل الحقي
 . التزاهن بين عهمية شرح األفكار النظرية والتطبيق العهمي.4
 . إتاحة التجارب الهعهمية لمهتعمهين في كل األوقات وهن أي هكان.3
. دعم االقتصاديات الضعيفة بتوفير الهواد الهستيمكة هثل الكيهاويات والوسائل الهعهمية 0

 وهكونات التجارب.
هجيات أو األجيزة الهستخدهة حيث أن البراهج الهستخدهة . عدم تأثر الهستخدم بنوع البر 0

 صالحة لكل النظم.
 وتضيف الباحثة المميزات التالية:

 تتيح هعاهل المغات االفتراضي ة إهكانية تكرار االستهاع والقراءة لتحقيق فائدة قصوى. • 
ك بإهكانية اشراك أكثر تساعد هعاهل المغات االفتراضي ة الط الب عمى الت عميم التعاوني، وذل• 

هن هتعمم في الجمسة الواحدة وتبادليم وجيات النظر الهختمفة، هها يؤدي إلى اكتساب 
 الهتعمهين خبرات جديدة.

 تتيح هعاهل المغات االفتراضي ة القدرة عمى التقييم وتقديم التغذية الراجعة.• 
 .تتيح إهكانية إعادة االختبار أكثر هن هرة 
 ئوية لكل طالب.تقديم النسبة اله 
 .وتتيح سجل درجات لكل طالب في كل هن االختبارات القبمية والبعدية 

(، 70، 5550قد أشار كل هن )البياتي،  مبررات استخدام المعامل االفتراضي ة:
               (45، 5575( )نوفل، 771، 5552( )طمبة، 45، 5550)شرف، 

Rajendran، 2010: 2173، Bajpai، 2012: 297) إلى أىهي ة استخدام الهعاهل )
 االفتراضي ة .
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وهن الد راسات التي اىتهت بالبحث عن أىهي ة الهعاهل االفتراضي ة دراسة بايني 
(Payne،2005،82( التي ىدفت إلى استطالع آراء )هن طمبة السنة الثانية الثانوية 7550 )

استخدام الهعاهل االفتراضي ة في الت عمم بهدارس والية وسيكنسون هاديسون األهريكية، حول أىهي ة 
% ت تفاعموا ايجابيا هع الد راسة بالهعاهل االفتراضي ة 31عبر اإلنترنت وقد أظيرت النتائج أن 

 ألنيا جديدة هن حيث التجربة. 
 :األىداف الرئيسية لمعامل المغات االفتراضي ة

  Rozli Zulkifli، 2009، 78  (330، 5550)الشايع،  
 ادة فرص الت فاعل االيجابي النشط بين الهعمم والهتعمهين بالصوت والصورة والكمهة.زي .7
 تدريب الط الب عمى هيارات االستهاع االيجابي. .5
 تدريب الط الب عمى السرعة والطالقة المفظية. .4
 تدريب الط الب عمى النطق السميم لمكمهات والعبارات. .3

 وتضيف الباحثة األىداف التالية:
 الط البات عمى هيارات القراءة والقراءة الإللكترونية.تدريب  .7
 تدريب الط البات عمى دهج هيارات الم غة اإلنجميزية وهيارات الحاسب اآللي.  .5
 تدريب الط البات عمى تفريد الت عميم. .4
تدريب الط البات عمى الت واصل فيها بينيم وبين الهعمهة، وفيها بين بعضين البعض بشكل  .3

 غير هتزاهن. هتزاهن و 
 محددات استخدام معامل المغات االفتراضي ة:

عمى الرغم هن الههيزات واألىداف التربوية التي تتضهنيا هعاهل المغات االفتراضي ة إال 
أن  ىناك بعض الهحددات التي تعوق دون استخداهيا، هها يسبب الحد هن انتشار هثل ىذه 

 نيا أثناء سير العهمية الت عميهية.الت قنية وعدم تحقيق الفائدة الهرجوه ه
 ،Norrie، Carnevale، 2003،2،1997، 700-700، 5550بين كال هن )زيتون، 

 ( ىذه الهعوقات والتي تتهثل في:62-63
 . تحتاج الهعاهل إلى أجيزة حاسب آلي وأجيزة ذات هواصفات خاصة.7
تي يحتاجيا الط الب في . هن الصعوبة انشاء هعهل لغات افتراضي يتيح كل االهكانات ال5

 الهعهل الواقعي.
. هن الهحتهل اقتصار عهل الط الب في الهادة الهحددة الهبرهجة في هعهل المغات 4

 االفتراضي.
. هيارات االتصال والعهل الجهاعي هن خالل الهحاكاة لن تنافس الهيارات االجتهاعية 3

 الهكتسبة هن الت عمم الحقيقي.
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 عوقات ومنيا:وتضيف الباحثة بعض الم
 قمة الهبرهجين الفنيين الهختصين بهجال تصهيم وبرهجة هعاهل المغات االفتراضي ة. (7
نشاء الهعاهل االفتراضي ة. (5  التكمفة الهادية في تصهيم وا 
 قمة استخدام هعاهل المغات االفتراضي ة في هدارس الت عميم العام أو الجاهعات أو الهعاىد. (4
هجال البيئات االفتراضي ة وهعاهل المغات، وههارسة التدريب عمى قمة البراهج التدريبية في  (3

 استخداهيا. 
 نجميزية:رات المغة اإلميا -المحور الثاني : 

( إلى أن  الم غة اإلنجميزية تعتبر أداة الت واصل بين 74، 5551قد أشار الشنقري )
عالم والهعرفة والت كنولوجيا، كها الشعوب والثقافات، وأن تعميهيا يساعدنا في االستجابة لتحديات ال

 أنيا تساعد في تنشئة الهواطن الذي يدافع عن قيهو ودينو. 
( بتصرف، أنو يوجد ثالث هستويات لتعمم الم غة اإلنجميزية 35، 5553ويرى )زيمعي، 

 ترتبط بطبيعة الهجتهع الذي تتم فيو عهمية الت عمم وىي كها يمي: 
يا الم غة األساسية لمهتحدثين بيا فيتم تعميهيا نظاهيا  ( ويقصد بNativeكمغة أصمية ) -

 لألغراض األكاديهية.
( ويقصد بيا تعمم الم غة بجانب الم غة األصمية في هجتهع Second languageكمغة ثانية ) -

 هتعدد المغات أو ثنائي الم غة، حيث تحظى بأىهي ة بالغة إلى جانب الم غة األصمية. 
( حيث يتم تعميهيا كمغة أجنبية ألغراض اتصالية Foreign languageكمغة أجنبية ) -

 أكاديهية والتؤدي دورا  أساسيا  في الهجتهع وفي حياة الناس.
ويرى أيضا " أنو لتعمم المغات األجنبية بصفة عاهة والم غة اإلنجميزية بصفة خاصة أربع 

هيارة   Listeningارات ىي )هيارات أساسية تتهحور حوليا عهمية اكتساب الم غة وىذه الهي
(، Writing، هيارة الكتابة Reading، هيارة القراءة Speakingاالستهاع، وهيارة التحدث 

وهن خالل ىذه الهيارات األربع األساسية يكون الفرد قادرا  عمى الت واصل هع اآلخرين قراءة 
واستهاعا  وتحدثا .   وكتابة  

المغوية ًالهيارات عرفة هيارات لغوية عالية الهستوى، البد هن الهتعمم هالمغة وعند تعميم 
 بيا هن قبل الهعمم والهتعمم أربع وىي عمى الترتيب التالي: االىتهان ينبغي التي 

 الكتابة.  -3القراءة  -4التحدث  -5االستهاع  -7
العالهي  وهها سبق يتضح لنا أىهي ة تعمم الم غة اإلنجميزية في الت عميم ألنيا لغة الت واصل 

وهع الت طور الت كنولوجي وأىهيتو ظيرت الحاجة الهمحة لتوظيف الت قنية في تعمم هيارات الم غة 
 االنجميزية وخاصة القراءة واالستهاع هن خالل هعاهل المغات االفتراضي ة.
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 أوال  : ميارة االستماع بالم غة االنجميزية: 
أن يا استقبال األذن لمذبذبات الصوتية ( ب5550يعرفيا )الفي،  -مفيوم االستماع: 

عهال الذىن فييا لفيم الهعنى ، وتعني السيولة والدقة والسرعة واالتقان واالقتصاد  واالنتباه ليا وا 
 ( 5553في الوقت والجيد في آداء عهل هعين يؤديو الفرد )الياشهي والغزاوي، 

مية واحدة تتم بشكل قد يتصور البعض أن االستهاع عهعناصر عممية االستماع:   
هستقل، ولكنيا في الحقيقة تنقسم إلى أربعة عناصر، كها اتفق عمى ذلك العديد هن الباحثين 

( 6، صEdleston ،1978( و)أدلستن، 4، ص Bozik ،1986والعمهاء هثل )بورزك،
 ( 55، صmolina ،1997( و)هولينا، 47، ص7333و)هحفوظ، 

وجية، تشهل الحدة السهعية )القدرة عمى السهع( : وىي عهمية سيكولSensing( اإلحساس 7
واإلحساس السهعي " القدرة عمى التهييز بين األصوات وهزج األصوات هعا بعضيا ببعض 

 واإلهساك بسياقات هتوالية هن األصوات هن الذاكرة". 
: ويشهل فيم الهعنى عن طريق الحواس، حيث يقوم الفرد بترجهة Interpreting( التفسير 5

ز المفظية أو غير المفظية ليقرر: هاذا يقصد الهتكمم؟ وها الرسالة التي يريد أن يوصميا الرهو 
إلى الهستهع؟ ويقوم الهستهع بالتفسير عندها يحاول أن يفيم الرسالة التي يسهعيا، أها عهمية 
تفسير الرسائل فتعتهد عمى العديد هن العواهل )هثل: الخبرة الشخصية، والهفردات، والهزاج، 

 الوقت، والرسائل السابقة، والعواطف، االنفعال، والت فاعل.... وغيرىا(. و 
 : وفيو يدهج الهستويين السابقين هع ا حيث يشهل: Evaluating( التقويم4
الحكم عمى ها قد يفيم هن ترجهة كالم الهتحدث الذي يستخدم الرسالة في بناء الهعنى الحرفي - أ

 واالستداللي هن الشيء الهسهوع. 
 ريط الرسائل بشيء هعروف بالفعل. - ب
 تنظيم هكونات الرسالة بصورة هفيدة. - ت
 هقارنة الهصادر العديدة لمهعموهات بها يهكن أن يوافق رأي الهتحدث أو ال يوافقو - ث
: وىي أرفع هستويات االستهاع وتعتهد عمى الهستويات الثالثة Responding( االستجابة 3

ن في هستوى االستجابة بين الهعرفة والشعور، فيكونون قادرين السابقة. ويجهع الهستهعو 
عمى تصور األفكار التي سهعوىا عمى نحو كاهل، وتذوق أسموب الرسالة، وقوتيا، وهتابعة 

 الهتكل بأذىانيم، وتفكيرىم. 
    أشار بعض الباحثين وهنيم: ولفن وكوكمي -مراحل عممية االستماع:

(Wolvin&Cookly ،1979 وأدلستن 75 -1، ص )Edleston) ،1987 إلى أن  70، ص )
 االستهاع يهر بخهس هراحل هنفصمة ذات عالقة هتبادلة. 
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(: وه عهمية سيكولوجية تستقبل الهؤثرات الصوتية أو الهرئية )هثل Receivingاالستقبال )-7
 الهفردات، واألصوات المفظية وغير المفظية.... الخ(. 

 رض الفرد لمعديد هن الهؤثرات التي تستحوذ عمى انتباىو وهنيا: (: يتعAttendingاالنتباه )-5
 هؤثرات خارجية )هثل كمهات الهتحدث أو األصوات في الههرات وغيره( - أ

هؤثرات داخمية )هثل األصوات الصادرة هن الشخص نفسو أو هن األفكار التي تجول - ب
 بخاطره(. 

ك فيم الهؤثرات الصوتية التي سهعيا (: ويعني ذلAssigning Meaningتحديد الهعنى )-4
الفرد وانتبو إلييا وترجهيا وحدد الهعنى الهقصود هنيا. وتعد ىذه العهمية شخصية، ألنو ال 

 يهكن تحديد ا هعرفة كيف فيم الشخص هعنى الحديث. 
(: ويعني عهمية تخزين الهؤثرات الصوتية في عقل الفرد عند Rememberingالتذكر )-3

 هن ثم استرجاعو عند الحاجة. استقبالو ليا و 
          (: تعني عهمية الت أكيد عمى فيم ها سهعو عن طريقFeed backالتغذية الراجعة )-0

 تصحيح اإلجابات. 
( هعوقات االستهاع حسب الهستهع أو 7330صنفت الشنطي ) - معوقات االستماع :

 الهعمم أو الهادة الهسهوعة أو عهمية االستهاع. 
 مق بالمستمع: معوقات تتع

األعراض الهرضية أو الفسيولوجية: كضعف السهع أو هرض عارض وطاريء باألذن  -7
 وبعضيا ههكن عالجو والبعض االخر ال يهكن عالجو.

وقمو الحصيمة المغوية وضعف الذكاء ل عدم الهيل لمدراسةأعراض نفسية وعقمية:هث-5
، ووضع براهج لمتطوير هن هستوى والهفردات،ويهكن عالج ذلك بالتشويق لمهواد الهقروءة

 الط البات. 
ها يختص بالهعمم: قوة شخصية الهعمم وطريقة تدريسو وأسموبو في طرح الهادة الهسهوعة  -4

 والتشويق ليا، وتوقيت الهادة الهطروحة وتهكنو هن الهادة العمهية واقتناعو بيا.
لقائو أو الركاكة فيو )الدايو هايخص الهادة الهسهوعة: هستوى الهادة وأغراضو وطريقة ا- 3

 ( 5553والجهل، 
هايتعمق بعهمية االستهاع: التشتت في عهمية االستهاع والهمل، وهقاطعة اآلخرين، وتداخل  -0

 أصوات غريبة.
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 وترى الباحثة أن من معوفات االستماع ما يمي: 
 .عدم هعرفة تقنية االستيعاب واالستهاع 
 .عدم التركيز 
  .القمق والخوف 
 لثروة المغوية. قمة ا 
  .التشويش الخارجي 

 ثانيا  : ميارات القراءة بالم غة اإلنجميزية: 
( أن القراءة هيارة لغوية يتم هن خالليا تفسير 5553يرى )العذيقي، مفيوم القراءة: 

الرهوز الهكتوبة )الحركات والحروف( إلى هعان هقروؤة هفيوهة )جيرية أو صاهتة( بحيث تظير 
تفاعل القاريء هع النص الهقروء، وفيهو، ونقده، وتذوقو، واالستفادة هنو في حل  تمك الهيارة في

ها يصادفو هن هشكالت وتوظيفو في سموكو الذي يصدر عنو أثناء القراءة، أو بعد االنتياء 
 هنيا.

( بأن يا قدرة الط الب عمى هعرفة أشكال الحروف والكمهات 5575ويعرفيا )األسطل، 
 والجهل والقدرة عمى تهييز الكمهات ولفظيا بصورة صحيحة.

وتعرفيا الباحثة إجرائيا  بأن يا " قدرة الط البة عمى نطق الحروف والكمهات واإلدراك  
 الذىني واستيعابيا ليا.

ا أن القراءة عاهل هيم في عهمية الت واصل فيي تعد هصدر استقبال بهأىمي ة القراءة: 
رسال في آن واحد.حيث أكد روسيل ) ( عمى أن العالقة وثيقة بين هيارات Russel ،7303وا 

الم غة، وأنيا في تفاعل هستهر؛كها أشار إلى أن  عهمية االتصال تشتهل عمى إرسال واستقبال 
 لألفكار حيث وجد أن: 

 ة اإلرسال: تشتهل عمى التحدث والقراءة الجيرية.عهمي -7
 عهمية االستقبال: تشتهل عمى االستهاع والقراءة. -5

ىناك عالقة وثيقة بين القراءة وهيارات الم غة األخرى، وأن القراءة عبارة عن جزء   
 هتكاهل في دراسة الم غة.و أنيا ليست نشاطا  هتخصصا  حيث بينت أن: 

          هرتبطة بهيارة االستهاع: فالط البات يتعمهن تجزئة الرسائل الشفيية في هيارة القراءة -7
 صورة خطية.

هيارة القراءة هرتبطة بهيارة التحدث: فالط البات يتعمهن التحدث بقميل هن الكمهات البسيطة  -5
فيي قس الم غة االنجميزية، ثم يحاولن التعرف عمييا في صورة خطية بالنسبة لمكالم الش

 الذي تهرن عميو. 
هيارة القراءة هرتبطة بهيارة التحسن في هيارة النطق )باإلضاءة لمنبرات(: تقوم الط البات  -4

 بههارسة إخراج األصوات الصحيحة، وذلك عند ربط الرهوز باألصوات.
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هيارة القراءة هرتبطة بهيارة الكتابة: تقوم الط البات بربط الرهوز الصوتية عن طريق  -3
           لإلهالء، ويؤكدن عمى ىذه الهيارة بالكتابة أو النسخ هع التيجئة الصحيحة لمجهلا

 التي تعمهنيا.
تختمف القراءة باختالف الغرض هنيا وشكميا وطريقتيا، لذا فيي عمى أنواع القراءة: 

            م( 5550م( و)عيسى،5554م( و)البجة، 5555أنواع حيث اتفق كل هن )أحهد،
 م( إلى أن  ىناك نوعين هن القراءة وىها: 7335اتو، و)شح

 القراءة الجيرية. -7
 القراءة الصاهتة.  -5

 ( إلى أنواع أخرى وىي: 2992وأشار )الخولي، 
 التصفح أو الهطالعة. -4
 قراءة البحث عن الهعموهات. -3 

 م( نوعين آخرين لمقراءة ىما: 1002م( و)الحيمواني،  1002وأضاف )صالح، 
 القراءة الناقدة. -0
 القراءة اإلبداعية. -0

م( القراءة الجيرية بأن يا " عهمية يقوم القارئ 5550عرف )هراد،  القراءة الجيرية:
فييا بترجهة الرهوز الكتابية إلى ألفاظ هنطوقة وأصوات هسهوعة هتبانية الدالة حسب ها تحهمو 

 هن هعنى".
( أن هن 2004( و)أبو هغمي، م2005وذكر )هصطفى، مزايا القراءة الجيرية: 

 أىداف وهزايا القراءة الجيرية:
 أنيا خير وسيمة إلجادة النطق واإللقاء والتعبير عن الهعاني بنبرات صوتية هفيوهة. .7
 وتعويد التالهيذ عمى الشجاعة ويث الثقة في النفس وتخطي حاجز الخجل والتردد .5
الهيذ وتشخيص الصعوبات القرائية تساعد عمى إدراك هواطن الضعف والعيوب الفردية في الت .4

 لدييم وهن ثم هعالجتيا.
      ( 30م: ص5550وكذلك بين )أبو هغمي، عيوب القراءة الجيرية: 

 ( أن هن أىم عيوبيا:71م: ص 5550و)الحسن،
 .عدم اتساع الوقت لقراءة جهيع الط البات التصوص أثناء الحصة.7
 قراءة..انشغال بعض الط البات عن الدرس أثناء ال5
 .إجياد الهعمهة والط البات عن الدرس خاصة إذا كانت بأ صوات هرتفعة.4
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أها القراءة الصاهتة فيي "قراءة بالعينين ليس ليا صوت وال ىهس القراءة الصامتة: 
 م(.5550وال تحريك شفتين")هراد، 

 ة هنيا: م( إلى أىم هزايا القراءة الصاهت5550أشار )أبو هغمي، مزايا القراءة الصامتة: 
 .أنيا الطريقة الطبيعية لكسب الهعرفة وتحقيق الهتعة.7
 .أنيا اقتصادية في الت حصيل وأسرع هن الجيرية وأكثر فائدة.5
 .أنيا تعود الط الب االعتهاد عمى النفس.4

م( 5550هن العيوب التي بينيا )أبو هغمي، عيوب القراءة الصامتة: 
 ءة:م( ليذا النوع هن القرا5550و)الحسن،

 .أنيا تساعد عمى قمة التركيز واالنتباه هن الهعمم. 7
 .عدم إتاحة الفرصة لمهدرس لهعرفة أخطاء التالهيذ وعيوبيم في النطق واألداء. 5
 .ال تهنح الط البات فرصة لمتدريب عمى القراءة الصحيحة وجودة إلقائيا 4

تصفح الجرائد أو  يستخدم ىذا النوع هن القراءة غالبا  عندالمطالعة والتصفح:  
 الهجالت وييدف لتكوين فكرة عاهة عن الهواضيع التي تم قرائتيا. 

( بأن قراءة التصفح قراءة سريعة جد ا وتتساعد عمى 731م: ص5551ويرى )الصوفي، 
تحصيل هعموهات كثيرة بسرعة، وأن القاري ال يحتاج في قراءة التصفح إلى قراءة النص كمو بل 

 عة فوق الصفحات بحيث يقرأ األجزاء الياهة فقط.عميو تهرير عينية بسر 
يعتبر ىذا النوع قراءة سريعة ألن اليدف هنو قراءة البحث عن المعمومات: 

 الحصول عمى هعموهات هحددة والتوقف عن القراءة والبحث بعد الحصول عمييا. 
م( بأن القراءة الهتفحصة عهمية بحث هستهر وهركز لمحصول 5550وقد أشار )صالح، 

عن هعموهات هحددة هن النص، إذ قد يكون لدى القارئ سؤال هحدد ويريد الوصول إلى إجابة 
 عنو وىنا ال تكون قراءة النص بأكهمو هطموبة بل يبحث القارئ عن اإلجابة الهحددة فقط. 

          وتعني بأنيا: "نوع هن القراءة تنشد هن خالليا إدراك الهقروء،القراءة الناقدة: 
بداء الرأي فيو" )صالح، والحكم ع                م( وتتم القراءة النقدية كها أتفق5550مية وا 
 ( في أربع هراحل:peters،1991:9( و)750م: ص 5550)صالح، 

 . قراءة الفيم.7
 . تفسير هعاني القطعة.5
 . تقويم القطعة 4
 . الكتابة حول ها قريء.3
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بطريقة أشهل وأعهق وتعني قراءة الهعاني خمف  تعني القراءة بزاوية أخرىالقراءة اإلبداعية: 
 الهواضيع الهطروحة هها يساعد عمى تنهية هيارات التفكير العميا.

م( القراءة اإلبداعية بأن يا " ههارسة هيارة القراءة هع اإلدراك 5554عرف )الحيمواني، 
 لمهثيرات الهحفزة لمتفكير الخيالي الهوجودة في الهواد القرائية".

 الد راسات السابقة -:  ثانيا  
  -المحور األول: دراسات تناولت معامل المغات االفتراضي ة : 

( بعنوان )فاعمي ة هختبر الكتروني في تنهية هيارات الم غة 5570دراسة )خوجو،   -7
 اإلنجميزية لطالبات الثانوية بهدينة الطائف(. 

لكتروني في تنهية هيارات الم غة اإلنجميزية ىدفت الد راسة إلى التعرف عمى فاعمي ة الهختبر اإل   
 األربعة: القراءة والكتابة واالستهاع والتحدث لدى طالبات الهرحمة الثانوية في هدينة الرياض.

وتم استخدام الهنيج شبو التجريبي بتطبيق اختبار تحصيمي عمى هجهوعتين ضابطة 
ثانوية الهطبقة لهشروع تطوير الم غة وتجريبية هن طالبات الصف األول الثانوي في الهدارس ال

اإلنجميزية في هدينة الطائف، وتكونت عينة الد راسة هن جهيع طالبات الصف األول ثانوي 
في هدينة الطائف، وتم اختيارىا بطريقة  Education Firstالالتي يدرسن هقررات الت عميم أوال  

 سة ونتج عن الد راسة هايمي: قصدية، واستخدهت الباحثة اختبار تحصيمي كأداة لمدرا
وجود فروق بين الهجهوعة الضابطة والتجريبية لصالح التجريبية في كل هيارات الم غة 
اإلنجميزية وىذا يدل عمى فاعمي ة الهحتبر اإللكتروني في تنهية الهيارات األربع: القراءة والكتابة 

 ئف. واالستهاع في الم غة اإلنجميزية لطالبات الثاوية بالطا
بعنوان: )أثر اختالف أساليب الت عمم وأنهاط الت فاعل في هعهل  (5570دراسة )البيمي،   -5

 اإلفتراضي عمى تنهية هيارات الم غة اإلنجميزية لدى طالب الهرحمة اإلعدادية(. المغات
 وييدف البحث إلى: 

الفتراضي في تنهية قياس أثر اختالف أساليب الت عمم وأنهاط الت فاعل في هعهل المغات ا -7
            الجوانب الهعرفية الهرتبطة بهيارات القراءة اإللكترونية لمغة اإلنجميزية لدى طالب

 الهرحمة اإلعدادية.
قياس أثر اختالف أساليب الت عمم وأنهاط الت فاعل في هعهل المغات االفتراضي في تنهية  -5

إللكترونية لمغة اإلنجميزية لدى طالب الهرحمة الجوانب األدائية الهرتبطة بهيارات القراءة ا
اإلعدادية. واستخدم الباحث الهنيجين الوصفي وشبو التجريبي. واستخدم كذلك اختبار فيم 

( طالبا  هن طالب 755الهقروء، وبطاقة هالحظة كأدوات لمبحث. وتكونت عينة البحث هن )
ثانوي، ظفر اإلعدادي الثانوي، الصف الثاني اإلعدادي بهعاىد )تهي األهديد اإلعدادي ال

هنشية صبري أبو عمم اإلعدادي(، وتم تقسيهيم إلى أربع هجهوعات تجريبية؛ كل هجهوعة 
 طالبا ، حيث تم اختيارىم عشوائيا .ونتج عن الد راسة هايمي:  45تضم 
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أن أفضل أنهاط أو أساليب الت عميم الهستخدهة في الد راسة الحالية ىو نهط الت عمم 
تعاوني الهتزاهن، ثم نهط الت عمم الفردي الهتزاهن، ثم نهط الت عمم التعاوني غير الهتزاهن، وأخيرا  ال

نهط الت عمم الفردي غير الهتزاهن.وفاعمي ة الت واصل والت فاعل الهتزاهن بين الط الب بهعهل المغات 
اإللكترونية لمغة اإلنجميزية  االفتراضي.ضرورة تدريب طالب االعدادي عمى تنهية هيارات القراءة

            باستخدام هعهل لغات قائم عمى أساليب الت عمم )الفردي، التعاوني(، وأنهاط الت فاعل 
 )الهتزاهن، وغير الهتزاهن(.

 المحور الثاني: دراسات تناولت ميارتي االستماع والقراءة في الم غة اإلنجميزية: 
 لقراءة في المغو االنجميزيو أوال : دراسات تناولت ميارات ا

 (Chang،، Millett 2015دراسة تشينج وميميت ) -2
وىدفت الد راسة لهعرفة أثر القراءة بهساعدة الهقاطع الصوتية في تحسين هعدالت القراءة 

طالبا هن الهرحمة الثانوية يدرسون الم غة اإلنجميزية كمغة  03واالستيعاب والفيم، شهمت الد راسة 
استخدهوا الهنيج التجريبي حيث انقسهت إلى هجهوعتين: هجهوعة ضابطة لمقراءة أجنبية، و 

دقيقة  35اسبوع بواقع  50الصاهتة وهجهوعة تجريبية لمقراءة بهساعدة الصوت لهدة 
.حيث يقرأ الط الب ها هجهوعو  قطعة تدريجيا  لكل هجهوعة.وقدهت ليم اختبارات  55اسبوعيا  

أشير كحد أعمى، ونتج عن الد راسة السابقة تحسن  4العالجية لمتجربة قبمية وبعدية،وبمغت الهدة 
في هستوى تحصيل الط الب في هياراتي القراءة واالستيعاب وهستويات الفيم وتهت الهحافظة 

أشير بنفس التجارب الهقدهة هن القراءة الصاهتة والقراءة  4عمى ىذا الهستوى هن التحسن 
حسن لدى الط الب في هجهوعة القراءة بهساعدة الهقاطع بهساعدة الصوت. حيث كان الت

 الصوتية أعمى في هعدالت القراءة والفيم واالستيعاب هن هجهوعة القراءة الصاهتة.
 (. بعنوان: Huei, f, 2008دراسة واي ) -1

"The Effect of computer-Assisted Language Learning (Call) on 
Fifth Grade Taiwanese Students English Vocabulary Learning through 
Reading". 
ىدفت الد راسة إلى التعرف عمى أثر الت عمم بهساعدة الحاسب اآللي في تسييل قراءة 
هفرادات الم غة اإلنجميزية وتذكرىا، وقد استخدم الباحثة الهنيج الوصفي حيث اشتهمت العينة عمى 

ين في الصف الخاهس، حيث تم تقسيهيها إلى ( طالب هن الط الب التايوانيين الهبتدئ25)
( طالبا  تعمهوا الهفردات باستخدام الحاسب 35هجهوعتين: إحداىها تجريبية وبمغ عدد طالبيا )

( طالبا  تعمهوا بالطريقة التقميدية.وكانت 35األلي، والهجهوعة األخرى ضابطة بمغ عدد طالبيا )
هجهوعة، وهن أىم نتائج ىذه الد راسة: تفوق أداة الد راسة عبارة عن اختبار تحصيمي لكل 

الهجهوعة التجريبية عمى الهجهوعة الضابطة في االختبار البعدي، هها يدل عمة فاعمي ة استخدام 
الحاسب األلي في تدريس هيارات القراءة بالم غة اإلنجميزية وفاعميتيا في تسييل اكتساب هفرادات 

 الم غة اإلنجميزية.
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 تناولت ميارة االستماع في مادة الم غة اإلنجميزية:ثانيا: دراسات 
(:بعنوان )دراسة أثر استخدام الت كنولوجيا في Pasupathi ,2013دراسة باسبذي ) -2

مختبر المغات لتطوير ميارات االستماع في الم غة اإلنجميزية لدى طالب السنة األولى في 
 اليند(  -كمية اليندسة 

العية لدراسة أثر استخدام الت كنولوجيا في هختبر الم غة وتيدف ىذه الد راسة االستط
اإلنجميزية في هساعدة الهتعمهين التقان هيارة االستهاع والتغمب عمى هشاكمو، وتعزيز هيارات 
االستهاع لطالب السنة األولى. كها تيدف إلى هعرفة فاعمي ة بعض الهواقع الهختارة هن قبل 

نجميزية كمغة أجنبية وتحسين هيارة الفيم واالستيعاب، شارك في ىذه الهعمهين في تعميم الم غة اإل
هن الذكور. يدرسون في السنة األولى تخصص  33هن اإلناث و 73طالبا ،  00الد راسة 

اليندسة في الهرحمة الجاهعية في اليند.وكان هستوى الط الب في الم غة اإلنجميزية يترواح هابين 
     ا  لهعايير الكفاءة لمهجمس األهريكي لتعميم المغات األجنبية الهتوسط إلى الهنخفض وفق

(ACTFL (2012 وكان الهتوقع أن يكونوا في هستوى هتوسط عال  ألنيم يدرسون الم غة )
اإلنجميزية في هدارس الت عميم العام كمغة ثانية. لذا تقدم الجاهعة دورة لغة انجميزية إلزاهية في 

يارة االستهاع ولتحقيق الجودة والكفاءة في فيم الهحاضرات. في ىذه السنة األولى لتحسين ه
التجربة يمزم تعمم هيارات االستهاع هن فيم واستيعاب لمغة الهنطوقة، وفيم الهصطمحات، وفيم 
الم غة الرسهية والميجات الهحمية، واالسموب وفو هعاني الهفردات، واستيعاب القراءة ها بين 

الستهاع الواجب اتقانيا هن قبل طالب اليندسة الجتياز الهستوى السطور. تمك هيارات ا
الهتوسط ودخول هستوى هتقدم، وأشارت نتائج الد راسة إلى أن  استخدام الت كنولوجيا في هختبر 
الم غة لتدريب الط الب عمى هيارة االستهاع نجحت في الحد هن القمق لدى الط الب عند 

غة اإلنجميزية. وعالوة عمى ذلك، كان ىناك تحسن كبير هن جانب االستهاع إلى هحاضرات الم  
الط الب في اكتساب هيارات االستهاع هن خالل ادخال الت كنولوجيا في الت عميم. حيث وافق ها 

4( أن استخدام الت كنولوجيا وسيمة االستعهال وساعدتيم 03يقرب هن ثمثي الهشاركين وبمغوا )
4 واثقون جدا  هن أنفسيم في االستهاع 55فيم الهحاضرات. وكان  عمى التخمص هن قمقيم هن

4 هن الط الب حققوا هيارات االستهاع 30لمهحاضرات بعد حضورىم لدورات الم غة. وثبت أن 
 ألصوات الناطقين بيا وهعرفة ليجات الناطقين. 

ع وفيم ( بعنوان )فاعمي ة برنامج البودكاست في ميارات استما1022دراسة )القاسم،  -1
 واستيعاب طالبات الت عميم العالي في قسم الم غة األنجميزية لغير الناطقين بيا(. 

ىدفت ىذه الد راسة لهعرفة فاعمي ة برناهج البودكاست في دراسة طالبات الت عميم العالي في 
لد راسة قسم الم غة األنجميزية لغير الناطقين بيا، وىو أحد تطبيقات الجاتف الهحهول، اتخذت ا

طالبة هن طالبات الد راسات العميا، تم تقسيهيم  30الهنيج التجريبي واختيار عينة عشوائية هن 
إلى هجهوعتين: هجهوعة تجريبية وهجهوعة ضابطة. واستخدهت الباحثة األدوات التالية: 
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رب ( وىي خاصة لتطبيق التجا353االختبارات القبمية والبعدية، واالستبانة، وتصهيم قناة )
البحثية في برناهج البودكاست، أسفرت النتائج عن أن برناهج البودكاست يساعد عمى تحسين 
هيارات االستهاع واالستيعاب أكثر هن الت عميم التقميدي في الفصول الدراسية. وأن التطبيق نفسو 

جنبية.حيث أشار يعزز الدافعية نحو الت عمم في أوساط الهتعمهين في أقسام الم غة اإلنجميزية كمغة أ
الهشاركون في الهجهوعة التجريبية بأن البرناهج ساعد عمى تحسين االستيعاب والفيم لدييم 
ويتضح ذلك هن خالل النتائج االيجابية لدى الهجهوعة التجريبية. حيث وجدوا أنو هن السيولة 

. إضافة إلى بهكان التعاهل هعو ألنو سيل التحهيل والتشغيل في أي وقت في ىواتفيم الهحهولة
االتجاه اإليجابي لدى طالبات العميم العالي في قسم الم غة اإلنجميزية لغير الناطقين بيا في 
 استخدام برناهج البودكاست في الفصول الدراسية عند تقييم هيارات االستهاع واالستيعاب والفيم. 

 التعقيب عمى الد راسات السابقة: 
حظت الباحثة أن الد راسات األدبية في الوطن العربي، بعد استعراض الد راسات السابقة ال

تفتقر لمدراسات التي تطرقت لمحديث عن هعاهل المغات االفتراضي ة وتناوليا بالبحث والد راسة 
واستخداهيا في تنهية هيارات االستهاع والقراءة لمغة اإلنجميزية.هقارنة بالد راسات التي تناولت 

عمهية في هجاالت العموم؛ كالفيزياء والكيهياء واألحياء في هختمف الهعاهل االفتراضي ة ال
الهجاالت التربوية.وأيضا  هقارنة بالد راسات التي تناولت هختبرات الم غة الهوجودة عمى أرض 
الواقع والتي تناولت أثرىا في تنهية هيارات الم غة اإلنجميزية. وهن خالل ذلك اىتهت الد راسة 

هعهل لغات افتراضي عمى هوقع في شبكة اإلنترنت لتنهية هيارتي االستهاع  الحالية بتصهيم
الهدخل لجهيع هيارات الم غة األخرى، وهيارة القراءة كذلك.وذلك بطرح دروس هن هنيج هادة 

( لمصف الثاني الثانوي. تتيح لمطالبات  Traveller-level 3الم غة اإلنجميزية الهستوى الثالث )
تمك الهيارتين وآداء التدريبات اإللكترونية هع إهكانية اإلعادة والتكرار لتحقيق  إهكانية ههارسة

   األىداف الت عميهية. وتساعد الهعمهة في تحقيق أىدافيا التدريسية بأساليب أكثر فاعمي ة وأقل 
 وقت وجيد.

ربيا  التي وهها تجدر اإلشارة إليو أن ىذه الد راسة األولى هحميا وهن أوائل الد راسات ع
تناولت هعهل لغة انجميزية افتراضي بالبحث والد راسة، وتصهيهو واستخداهو خاصة لهيارات 
الم غة اإلنجميزية )االستهاع والفراءة( هن أجل إكساب الط الب الهيارات المغوية الهطموبة وتحقيق 

 األىداف الت عميهية. 
لعديد هن الجوانب البحثية، حيث حيث استفادت الباحثة هن الد راسات السابقة في ا

اختارت الهنيج األنسب وىو الهنيج التجريبي، كها استفادت هنيا في تحديد أداة البحث حيث تم 
استخدام االختبار الت حصيمي.باإلضافة إلى هعرفة كيفية اختيار العينة، واجراءات البحث وتطبيقو 

ع أىداف البحث وأسئمتو. كها استفادت واختيار الهعالجات اإلحصائية الهناسبة بها يتناسب ه
الباحثة هن النتائج التي توصمت إلييا الد راسات السابقة والتي تؤكد عمى أىهي ة النتيجة اإليجابية 

 التي توصمت ليا الد راسة الحالية في هجال هعاهل المغات االفتراضي ة. 
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 ما يميز ىذه الد راسة عن الد راسات السابقة: 
ق ىذه الد راسة هع هعظم الد راسات السابقة هن حيث األداة وهجتهع العينة وحجهيا رغم اتفا -

والهنيج إال أنيا تهيزت بالهتغير الهستقل وىو فاعمي ة هعهل لغات افتراضي واقتصارىا عمى 
هيارتي االستهاع والقراءة.حيث تفتقر الهراجع العمهية العربية في ىذه الهجال وتتوفر 

 نبية. بالهراجع األج
تهيزت ىذه الد راسة باستخدام أسموبين هن أساليب الت واصل: هتزاهن وغير هتزاهن أثناء  -

 استخدام هعهل المغات االفتراضي.
( الهطور هن قبل Travellerتهيزت ىذه الد راسة بتطبيق الد راسة عمى هحتوى هنيج ) -

 والهعتهد هن قبل وزارة الت عميم.   mm.publicationشركة
  تهيزت ىذه الد راسة عن الد راسات السابقة في تصهيهيا لمهعهل االفتراضي لمغة االنجميزية -

في حين هعظم الد راسات اقتصرت في بحثيا عمى هعهل العموم االفتراضي خاصة في 
 الد راسات العربية. 

أساس  استخدهت الباحثة الهنيج شبو التجريبي،ويقوم ىذا الهنيج عمىمنيج الد راسة: 
العالقة السببية بين هتغيرين أحدىها الهتغير الهستقل الهتهثل في )هعهل لغات افتراضي( ، 
واآلخر الهتغير التابع الهتهثل في )تنهية هيارتي القراءة واالستهاع(. وقد استخدهت الباحثة 
 التصهيم شبو التجريبي ذو الهجهوعتين التجريبية والضابطة حيث تم اختيار هجهوعتين هن

الطالبات تهثل إحداىها الهجهوعة التجريبية التي تدربت باستخدام هعهل المغات االفتراضي بينها 
 تدربت الهجهوعة الضابطة باستخدام الطريقة التقميدية . 

يتكون هجتهع الد راسة هن جهيع طالبات الهرحمة الثانوية مجتمع الد راسة وعينتيا: 
( طالبة هن طالبات هدرسة الثانوية الثانية 05فقد تكونت هن )بهدينة الرياض، أها عينة الد راسة 

( طالبة تدربن عمى 50بهدينة الرياض، تم تقسيهين إلى هجهوعتين، هجهوعة تجريبية قواهيا )
هياراتي القراءة واالستهاع هن خالل استخدام هعهل المغات االفتراضي، وهجهوعة ضابطة 

 قراءة واالستهاع باستخدام الطريقة التقميدية. ( طالبة تدربن عمى هيارتي ال50قواهيا )
 استخدهت الباحثة األداة التالية: أدوات الد راسة: 

 اختبار تحصيمي لقياس الجوانب المعرفية المتعمقة بميارتي القراءة واالستماع.
بعد تصهيم واستخدام بيئة هعهل المغات االفتراضي، وبعد إعداد إجراء التجارب الميدانية: 

 الد راسة بحيث كانت في صورتيا النيائية، بدأ تنفيذ تجربة الد راسة وفقا  لإلجراءات التالية: أداة 
  .اختيار عينة الد راسة 
   تطبيق أداة الد راسة قبميا 
  .التأكد هن تكافؤ الهجهوعتين 
  .األساليب اإلحصائية الهستخدهة في الد راسة 
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 صيات والمقترحاتوالتو  نتائج الد راسة -المبحث الثالث : 
  -ممخص النتائج: -أوال  : 

ىدفت الد راسة إلى تحديد هياراتي االستهاع والقراءة الهراد تنهيتيا في هادة الم غة 
اإلنجميزية لمصف الثاني الثانوي، وتصهيم هعهل لغات افتراضي لتنهية هياراتي االستهاع 

انوي، والكشف عن فاعمي ة هعهل لغات والقراءة في هادة الم غة اإلنجميزية لمصف الثاني الث
افتراضي في تنهية هيارة االستهاع في هادة الم غة اإلنجميزية لمصف الثاني الثانوي، باإلضافة 
إلى الكشف عن فاعمي ة هعهل لغات افتراضي في تنهية هيارة القراءة في هادة الم غة اإلنجميزية 

 لمصف الثاني الثانوي.
لد راسة قاهت الباحثة بتطبيق اختبار هيارات االستهاع، ولمتحقق هن صحة فروض ا

واختبار الفيم القرائي هن خالل هعهل لغات افتراضي في تنهية هيارة االستهاع والقراءة في هادة 
الم غة اإلنجميزية لمصف الثاني الثانوي عمى هجهوعتين )التجريبية والضابطة( واستخدهت 

 ائج، وكانت هن أىم النتائج التي توصمت إلييا ىذه الد راسة:األساليب اإلحصائية الستخراج النت
( بين هتوسطي درجات 5.50) ≥تبين أن  ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى  -

طالبات الهجهوعة التجريبية وهتوسط درجات الهجهوعة الضابطة في التطبيق البعدي 
 الختبار هيارات االستهاع لصالح الهجهوعة التجريبية.

( بين هتوسطي درجات 5.50) ≥تبين أن  ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى  -
طالبات الهجهوعة التجريبية وهتوسط درجات الهجهوعة الضابطة في التطبيق البعدي 

 الختبار الفيم القرائي لصالح الهجهوعة التجريبية.
هتوسطي درجات  ( بين5.50) ≥تبين أن  ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى  -

طالبات الهجهوعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي الختبار هيارات االستهاع لصالح 
 التطبيق البعدي.

( بين هتوسطي درجات 5.50) ≥تبين أن  ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند هستوى  -
ائي لصالح طالبات الهجهوعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي الختبار الفيم القر 

 التطبيق البعدي.
تبين أن فاعمي ة هعهل لغات افتراضي في تنهية هيارة القراءة في هادة الم غة اإلنجميزية  -

( وىي قيهة تدل عمى فاعمي ة استخدام هعهل لغات 5.21لمصف الثاني الثانوي بمغت )
 ي الثانوي.افتراضي في تنهية هيارة االستهاع في هادة الم غة اإلنجميزية لمصف الثان

تبين أن فاعمي ة هعهل لغات افتراضي في تنهية هيارة القراءة في هادة الم غة اإلنجميزية  -
( وىي قيهة تدل عمى فاعمي ة استخدام هعهل لغات 5.34لمصف الثاني الثانوي بمغت )

 افتراضي في تنهية هيارة القراءة في هادة الم غة اإلنجميزية لمصف الثاني الثانوي.
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 -التوصيات:-:ثانيا  
 بناء عمى نتائج التي توصمت إلييا الد راسة فإن الباحثة توصي باآلتي:   
توفير ها يمزم لمهعاهل االفتراضي ة هن أجيزة كهبيوتر وهعدات ذات هواصفات خاصة وذلك  -7

 لتهثيل الظاىرة في الهعهل االفتراضي بشكل واضح.
الهعمهين وخبراء الهناىج وخبراء العهل عمى توفير فريق عهل هتخصص هن الهبرهجين و  -5

 الهادة الدراسية وعمهاء النفس.
تبني البراهج التدريبية التي تساىم في زيادة هستوى الت فاعل هع األجيزة واألدوات والهواد  -4

 والهعمم والزهالء.
بت استخدام الهعاهل االفتراضي ة في العهمية الت عميهية، وخاصة الم غة اإلنجميزية، نظرا  لها ث -3

 هن فاعميتيا في تنهية هيارات االستهاع والقراءة لدى طالبات الصف الثاني الثانوي.
تبني البراهج التدريبية الالزهة لمهعمهات والتي تساىم في زيادة هيارتين باستخدام الت قنيات  -0

 الحديثة في الت عميم.
يم في الهراحل العهرية تدريب الط البات عمى كيفية استخدام الت قنيات الحديثة في الت عم -0

 الهبكرة، بها يساىم في تعويد الط البات عمى تمك الت قنيات والتعاهل هعيا.
 -المقترحات: -ثالثا: 

 في ضوء نتائج الد راسة الحالية وتوصياتيا تقترح الباحثة إجراء الد راسات والبحوث التالية:  
في هراحل دراسية  ي ة في الت عميمالهعاهل االفتراضإجراء دراسات عن فاعمي ة استخدام  .7

 أخرى.
في تنهية الهيارات العهمية في الهعاهل االفتراضي ة إجراء دراسات عن فاعمي ة استخدام  .5

 هقررات دراسية أخرى، وهقارنة نتائجيا هع نتائج الد راسة الحالية.
 ميهي.في الهجال الت عالهعاهل االفتراضي ة إجراء دراسات عن هتطمبات استخدام  .4
في الهعاهل االفتراضي ة إجراء الهزيد هن الد راسات عن الهعوقات التي تحول دون استخدام  .3

 التدريس لموقوف عمى ىذه الهعوقات وهحاولة وضع الحمول الهالئهة ليا.
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