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  قال تعالى
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  المستخلص

 واقع استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس :عنوان الدراسة 
.بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة  

  :هدفت الدراسة الحالية إلى 
 . استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعدنحوء هيئة التدريس  أعضاأراءالتعرف على  .١
 .التعرف على أهمية استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .٢
 نظر أعضاء ةن وجهالتعرف على  الصعوبات التي تحد من استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد م .٣

 .هيئة التدريس
، سنوات الخدمة، نوع الكلية  ( التاليةعواملالالتعرف على الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة وأعزائها إلى  .٤

 .)نترنتواإلالحاسب اآللي ،بإستخدام اإللمام درجة 
  :وقد حددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي 

ل االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك ما واقع استخدام الفصو −
  ؟عبد العزيز بمدينة جدة 

لتحقق ول ويتفرع من السؤال الرئيس السابق عدد من األسئلة الفرعية التي تمت اإلجابة عليها باستخدام المنهج الوصفي −
ويحتوى المحور األول والذي يتعلق   ثالث محاوروتكونت االستبانة من لمعرفة هذا الواقع إعداد استبانهمن ذلك تم 

بينما يحتوى المحور الثاني والذي يتعلق عبارة )٢٠( نحو استخدام الفصول االفتراضية على األعضاءبمعرفة أراء 
 استخدام أما المحور الثالث فيتعلق بمعرفة صعوباتعبارة )٢٠(بمعرفة أهمية استخدام الفصول االفتراضية على 

بنًا على صدق المحكمين وصدق  األداة  التحقق من صدق،فيما تم عبارة )١٩(يحتوى علىوالفصول االفتراضية 
،وقد تم تطبيقها على عينة الدراسة )0,93(  الذي بلغ)الفا آرونباخ(وثباتها باستخدام معامل الثبات االتساق الداخلي 

باستخدام  )SPSS(اإلحصائية إلحصائي باستخدام برنامج الحزم  اوتمت عملية التحليلًا،عضو)١٢٠(المكونة من 
 ) .kruskal-Wallis(واختبار )Anova(واختبار  )Test(اختبار

  :وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية 
 .3,93)(حيث بلغ المتوسط الحسابي العام )بالموافقة (الدراسة في المحور األول أتتأن استجابة افرد عينة  −
 ).3,94(ط الحسابي العام حيث بلغ المتوس) بالموافقة( أتتبة افرد عينة الدراسة في المحور الثاني أن استجا −
  .3,69) (حيث بلغ المتوسط الحسابي العام) بالموافقة (أتتأن استجابة أفراد عينة مجتمع الدراسة في المحور الثالث  −
نحو استخدام ) ٠،٠٥≤(عند مستوى داللةالدراسة جتمع معينة أفراد  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات ال −

 .نوع الكليةالفصول االفتراضية في  برنامج التعليم عن بعد تعزى لمتغير 
نحو استخدام الفصول ) ٠،٠٥≤( عند مستوى داللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة ال  −

 .الخدمة سنوات لمتغير االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد تعزى
 نحو  استخدام الفصول )٠،٠٥≤( عند مستوى داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة −

 والمتعلق  في المحور األول الحاسب اآلليبإستخداماالفتراضية في برنامج التعليم عن بعد تعزى لمتغير درجة اإللمام 
لصالح المجموعة ) ريس نحو استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعدأراء أعضاء هيئة التد(بمعرفة 

في حين ال توجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات عينة الدراسة  )عالية(الحاسب اآللي إستخدام التي درجة إلمامها ب
 تعزى لمتغير )ج التعليم عن بعدالفصول االفتراضية في برنامأهمية وصعوبات استخدام (المحور الثاني والثالث في 
 . الحاسب اآللي بإستخداماإللمام  درجة

 نحو استخدام الفصول )٠،٠٥≤(  عند مستوى داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسةال −
 .نترنت اإلباستخدام  تعزى لمتغير درجة اإللمام في جميع المحاوراالفتراضية في برنامج التعليم عن بعد 

  :وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدد من التوصيات منها مايلي
البدء في عملية توسيع نطاق التعليم عن بعد بنظام الفصول االفتراضية في جميع  الكليات وبرامج التعليم العالي  .١

 .وذلك لموافقة أراء  أعضاء هيئة التدريس على هذا النوع من التعليم 
لتدريبية والنشرات اإلعالنية لزيادة الوعي بأهمية الفصول االفتراضية ودورها في تحقيق التنمية تكثيف الدورات ا .٢

 .المستديمة 
 بنظام الفصولوالتدريس  برنامج التعليم عن بعد لالنخراط في  أعضاء هيئة التدريسجذب الكفاءات المؤهلة من  .٣

 .االفتراضية وتشجيعهم ماديًا ومعنويًا  
اإللكترونية وطرق التدريس لتتوافق مع متطلبات التعليم بنظام الفصول االفتراضية في برنامج تطوير المقررات  .٤

  .التعليم عن بعد
    .الحاليةألخرى  المتعلقة بموضوع الدراسة       فيما قدمت الباحثة بعض المقترحات وذلك بإجراء بعض الدراسات ا
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ABSTRACT  
Study Title: The Status of the useing of virtual classrooms in distance learning program from the point of 
view of faculty members at King Abdulaziz University in Jeddah.  
The present study aimed to:  
1. Identify the views of faculty members towards the use of virtual classrooms in distance learning 

program.  
2. Identify the importance of using the virtual Classroom in the distance learning program from the point of 

view of faculty members. 
3. Identify the difficulties that limit the use of virtual classrooms in distance learning program from the point 

of view of faculty members. 
4. Identify the differences between the responses of the study sample and their referring to the following 

factors (type of college, years of service, the degree of familiarity with using of computers and internet). 
The study problem has been identified in the following main question: 
− What is the reality of using of the virtual classrooms in distance learning program from the point of 
view of faculty members at King Abdul Aziz University in Jeddah? 

− The main question ramify into a number of branch questions which were answered by using descriptive 
method (survey), and to verify that a questionnaire is prepared to know this reality through and the 
importance and difficulties of the use of virtual classroom. The questionnaire was formed of three axes, 
the first axis which relates to the knowledge of the views of members towards the use of Virtual 
Classroom (20) statement, and  a second axis which relates to the knowledge of the importance of 
using Virtual Classroom, contains  (20) statement, while the third axis which relates to learning 
difficulties use the Virtual Classroom and contains (19) statement. Was to verify the veracity of our tool 
on the sincerity of the arbitrators and the sincerity of the internal consistency and reliability is been 
realized by using the reliability coefficient alpha Cronbach which reached (0.93).  and been applied to 
the study sample which consist of (120) member Also the process of statistical analysis was 
accomplished by using the program of Statistical Package (SPSS) using frequencies, percentages, 
averages, standard deviations,, (T Test),(Anova Test) and (kruskal-Wallis test).  

The study has revealed the following results: 
− The response of the study sample for the first came (approval), where the total  arithmetic (3.93 .)   
− The response of the study sample for the second came (approval) where the arithmetic average (3.94).  
− The response of the sample of the study for the third came (approval) where the average (3.69). 
− No statistically significant differences between the responses of the sample population of the study at 
the level of significance (≤ 0,05) towards the use of virtual classrooms in distance learning program due 
to the variable type of college.  
− No statistically significant differences between the responses of the sample at the level of significance 
(≤ 0,05) towards the use of virtual classrooms in distance learning program due to the variable of years 
of service. 
− There are statistically significant differences between the responses of the sample at the level of 
significance (≤ 0,05) towards the use of virtual classrooms in distance learning program due to the 
variable degree of familiarity with using computers in the first axis (the views of faculty members towards 
the use of virtual classrooms in the distance learning program ) for the group at which the degree of 
familiarity with computer is (high), while no statistically significant differences between the responses of 
the sample about the second axis and the third axis (the importance and difficulties of the use of Virtual 
Classroom in Distance Learning Program) due to the variable degree of using computers. 
− No statistically significant differences between the responses of the sample at the level of significance 
(≤ 0,05) towards the use of virtual classrooms in the program of distance learning in all axes due to the 
variable degree of familiarity with using the Internet. 

In light of the results of the study the researcher recommended a number of 
recommendations including the following: 
− Begin the process of expanding distance education system default classes in all faculties and higher 

education programs and to the approval of the views of faculty members to this type of education. 
− Intensification of training courses and flyers to increase awareness of the importance of the Virtual 

Classroom and its role in achieving sustainable development. 
− Attract highly qualified faculty members to engage in distance learning program, teaching classes the 

default system and to encourage them financially and morally. 
− The development of e-courses and teaching methods to conform with the requirements of education 

system in the virtual classroom distance learning program. 
− The researcher presented some of the proposals, by carrying out some other studies related the subject 
of study. 
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  اإلهداء

  

الضراعة فع اآف رآان ومازال يالذي ..)أبي(إنسان أغلى بر األمان وإلى 
                 .وأدامه حفظة اهللا ....................................هللا بالتوفيق والنجاح لي

  

 آانت تسهر بضيائها لتنير التي  )أمي(ن االحنو والدفإلى منبع الطيب و
  . رعاها اهللا. ................................ألمي ووتزيل حزني يلي ظالم ل

  

ظل ومازال آان نعم المعين لي الذي  أبو ترآي  )زوجي(إلى رفيق دربي 
  . الجزاءه خيرفا للهم أجز ...........سندًا ومشجعًا في آل مراحل دراستي

  

 الذين م ورعاهأسعدهم اهللا ..........)أبنائي(حياتي روح وقرة عيني إلى و
  .وها أنا ذا أهدية إليهم .. هذا العمل حتى أنجز تحملوا آثرة انشغالي عنهم 

  

   .طالب علممحب وآل إلى وصديقاتي المخلصات وإلى أخواتي العزيزات 

  

 اهللا العلي القدير ة ،سائل المتواضعثمرة جهدي هم الء جميعا أهديؤإلى ه
  .الكريم  وجهه وخالصًا ليجعله علمًا نافعًاأن 

  

 ةالباحث                                                           
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  تقدير شكر و
 بعظمته ، القائل في آتابه العزيز على لسان المتعاليه تالمتفضل بنعم، الحمد هللا حمد الشاآرين 

 َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي(سيدنا سليمان عليه السالم 
 .)سورة النمل/ ١٩ ()َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّاِلِحيَن

من لم يشكر الناس لم (: أجمعين القائلهله وصحبآم على سيدنا محمد وعلى والصالة والسال
  .وبعد)  يشكر اهللا 

 للقيام ين اشكر اهللا سبحانه وتعالى  الذي هدانأإال   هذه الدراسة يسعني بعد انتهائي منالف     
  . بالعون إلتمامها واسأله تعالى إن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم يبها وأمدن

لوزارة التعليم العالي ولجامعة أم القرى  أتقدم بخالص الشكر وآثير االمتنان أن يسرني آما     
ي معالي مدير الجامعة على إتاحة الفرصة لي الستكمال دراستي في رحابها،آما أتقدم المتمثلة ف

بالشكر إلى عمادة آلية التربية وقسم المناهج وطرق التدريس والسادة أعضاء هيئة التدريس 
  .جزاءالخير عني ل فترة دراستي فجزأهم اهللا اطومن عون ومساعدة على آل ما قدموه لي 

 في قلبي لها خالص الحب والتقدير أحمل لمشرفتي الغالية والتي الجزيل شكرآما أتقدم بال    
راجية  بسعة علمها ورحابة صدرها يجان والتي أرشدتن سعيد خديجة بنت محمد/ الدآتورة 

  . يجزل لها الثواب في الدنيا واآلخرةأنمن اهللا تعالى 

فالته بن محمود إبراهيم /الدآتور اذاألست آل من إلى آما أتقدم باسمي آيات الشكر والتقدير     
لى آل إو ةالحالي دراستي تفضال بتحكيم  خطة لذانلا  الل بن يحيزآريا /األستاذ الدآتورو

   . اهللا خير الجزاءفجزاهمأعضاء هيئة التدريس الذين تفضلوا بتحكيم أداة الدراسة 

 حنان النمري/ لدآتورةوا الل زآريا /لدآتورلألستاذ ا      آما يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل 
مطيعة النمرات /رقية مندورة وسعادة الدآتورة/شادية عبد العزيز وسعادة الدآتورة/ الدآتورةو

  .إثراء دراستي األثر الكبير في لما قدموه لي من توجيهات آان لها

 في  المالكي على مساعدته لي بن صالح عوض/لدآتورل بالشكر آما يشرفني أن أتقدم     
ربيع طه وذلك على مساعدتهم لي / الدآتورو عبيد آبيس/دآتورولللجانب اإلحصائي للدراسة ا

 رفعة القحطاني/ واألستاذة بدرية الشهراني/األستاذةآذلك و ةاإلحصائيباإلجابة على استشاراتي 
  .ا لي بمراجعة البحث لغويًاملتفضلهالمتخصصتان في اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم 

 بنت عبد اهللا ءعليا/  آما أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى آل من األستاذ الدآتورة     
هالة بنت طه بخش على قبولهما مناقشة هذه الرسالة العلمية  / الدآتورةاألستاذ الجندي وإلى 

  .فجزاهما اهللا خير الجزاء

 واألستاذهالة بخش / الدآتورة ذ األستا    آما يسرني أن أتقدم بالشكر واالمتنان إلى آال من 
رقية / والدآتورةمنى السبيعي / والدآتورة عزيزة العيدروس /الدآتورة زآريا الل  /الدآتور 
على عسيري وإلى آل من تعلمت على يديه خالل / الدآتور  فوزي بنجر و/الدآتور و /مندورة 

  . المنهجية مشوار دراستي
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في عميد الجامعة إلى جامعة الملك عبد العزيز والمتمثلة  آما أسجل وافر الشكر والتقدير     
ميع  أعضاء هيئة جوإلى عمادة التعليم عن بعد ووآالء الكليات وجميع العمادات وخاصة 

 بالفصول االفتراضية والى آل من ساهم في توزيع وجمع أداة  في التدريسالتدريس المشارآين
فجزاء  الدراسة تمت هذهعون لي والمساعدة حتى والى آل من مد يد الواإلجابة عليها  دراستي

  . جزاءالخير اهللا الجميع 
  

ل حياتي ،فاللهم اهما لي طوعحبي لوالدَي العزيزين لدعاهما ودعمهما وتشجي ويشكرأقدم آما 
  . اجعل الفردوس األعلى جزاهماو،واختم بالحسنات أعمالهم، متعهما بالصحة والعافية 

  
ل سنوات المساعدته لي والوقوف معي ومساندته لي طويق دربي آما أقدم شكري وتقدير لرف

  .دراستي فله مني جزيل الشكر والثناء ومن اهللا خير الجزاء
  

بدرية (و)رفعة القحطاني(و) أماني الوعل ( الغالياتخواتيآما اخص بالشكر الجزيل أل
وال  ويرعاهنن  يحفظهأن سائلة اهللا عز وجل معي الصادقة والمخلصة نتها لوقف)الشهراني
  . رؤياهن ون من ودهيحرمني

     
حنان (و)مهرة الزهراني(و)هناء العامودي(    آما أقدم شكري وتقديري  لصديقاتي الغاليات 

سماح (و)امل بن سلمان(و)  العتيبيوضحى(و )حصة الحارثي(و)شريفة السلمي(و)الصميلي 
  في بهن ووفقني بصحبتهنآلتي جمعني اهللال آل صديقاتي اوإلى) ريم الصايغ(و)بن سلمان

  . المنهجية دراستيمراحلجميع 
   

) ابتسام آل زيد(و) ايمان الشريف( ي أن أقدم شكري ألعز رفيقات   وال يسعني في الختام إال  
لدعمهن تعليمي الجامعي وجميع رفيقاتي في مشوار ) هدى باصفار(و)نادية الشريف( و

  . يق والنجاحومساندتهن الدائمة لي ،فدعواتي لهن بالتوف
  
 يععمًال فجزاء اهللا الجمأو  آل من مد يد العون والمساعدة لي قوًال  أحب أن اشكروأخيرًا    

  .خير الجزاءعني 
  

   
  

                                                                
  

    الباحثة  
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   قائمة المحتويات

  
  لموضوعاتا

  
  ةرقم الصفح

  أ    اآلية
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   :Introductionمقدمة ال
إن مفتاح التقدم اإلنساني هو تطوير البنية التعليمية لتنمية وتنوير العقول البشرية،والن     

التنمية البشرية هي حجر األساس للتنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية لذلك البد من 
وبناءها وتجديدها بما يتواآب مع مستجدات تكنولوجيا استثمار العقول البشرية وذلك بتطويرها 

  .التعليم 

 منحنى نظامي بأنه"تكنولوجيا التعليم "مصطلح  األمريكية لجنة تكنولوجيا التعليموعرفت     
لتصميم العملية التعليمية، وتنفيذها وتقويمها آكل، تبًعا ألهداف محددة نابعة من نتاج األبحاث 

ساب مستخدمة الموارد البشرية وغير البشرية من أجل إآ صال البشريي مجال التعليم واالتف
،ص م٢٠٠٦،الشرهان ( أشار إليها الموارد غير بشرية التيومن هذه التعليم مزيًدا من الفعالية 

وسائط متعددة وما يلحق  بهما من ) اإلنترنت(والشبكة العالمية  الحاسب اآللي ومكوناته )١٢
خبرات زيادة المهارات والة تنمي فاعليتها في أثبتت التيير تفاعلية وغ ةتفاعليسمعية وبصرية 

  . فعاليتهاةدا وزيتهافاءآفع من الراالرتقاء بالعملية التعليمية وو

 المعلومات وتطور المعرفة وحتمية تنمية عتسارالمنجزات والمخترعات ووفي عصر     
ظهرت مصطلحات  ،ة ظروف المتعلمين الدراسة التقليدية لمراعاوقلة فاعليةالموارد البشرية 

 البشرلم تكن معروفة من قبل وتدل على مدى تغلغل التقنية في حياة بصيغ تربوية جديدة تعليمية 
فبدأ المهتمون بالتربية المتعددة وسائطه وبرمجيات االختراع العظيم للحاسب اآللي وذلك بسبب 

 آوسيلة تعليمية  مساعدة  في عملية التعليم  لهاوإدخوالتعليم باالستفادة من قدرات الحاسب اآللي 
 الطرائق أفضل عن بحثالبالمناداة وبثت أن تعالت أصوات التربويون ،وما للهمعززة وم يللتعل

عة الطلبة وسر واهتمام انتباهوحيوية لجذب جديدة واألساليب لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية 
 ونيؤآدو لألمام دائما ون ينظريينالتربو ن أل وتبادل اآلراء والخبراتاالتصال لنقل المعلومات

   . خلفناتمامنا وليسأوجد ت المعلومات واالتصاالت ثورة إن

سوف تؤدي عمال  ومستجدات هذا العصرمن أهم االنترنت شبكة إن )م١٩٩٨ثرو ،(ويرى     
ل بخاصة في مراحًا في تغيير الطريقة التعليمية المتعارف عليها في الوقت الحاضر ،ورآبي

 يقف أنالجامعي مستقبال األستاذ ديو التفاعلي لن يحتاج يالعالي ،فعن طريق الف التعليم الجامعي
،بل ستحل لتلقي العلم  ةلجامعا الطالب أن يذهب إلى وال يحتاج الطالب إللقاء محاضرته،مامأ

ى الموس(نقال عن محل التعليم النظامي روني آتإلامعلم الطة ساطريقة التعليم عن بعد بو
 بطرائق األفراد االنترنت فرص التعلم والمعرفة لكل أتاحولقد  )٧٧،صم٢٠٠٥والمبارك،

 بدل القاعات الدراسية ةآز آبيرامما جعل المتعلم يوفر احتياجاته التعليمية من مرمختلفة 
  .الصغيرة 

وقت  اتآتشافالواالتعليم عن بعد وسيلة فعالة وهادفة ومهمة للحصول على المعرفة  يعتبرو    
حت  وقد أصب، ومسايرة مستجدا ته في الوقت ذاته هذا العصر لمواآبة متغيرات،وذلك ا حدوثه

غير متحضرة  وإمكانات وطرائق التعليم عن بعد مجتمعات لالمجتمعات التي ال توظف وسائ
يصعب عليها التعايش في هذا العصر المتالطم باألمواج المعلوماتية، ومن هذا المنطلق اهتم و

 واضحة ومميزات عديدة ةلما له من أهمي)  Distance Learning(م بالتعليم عن بعدالعال
التي الدول المتقدمة  منو،مية وأصبح محل اهتمام الحكومات والمؤسسات العالمية منها واإلقلي

 إليها  ما أشارحرصت على إدخال نظام التعليم عن بعد في مؤسساتها التعليمية



٣ 

 

في بالتعليم عن بعد لها كة المتحدة حيث أنشئت أول جامعة الممل )٣٢١م،ص٢٠٠٧بسيوني،(
م والمانيا عام ١٩٧٢ ومنها مدريد عام ثم لحقتها الكثير من دول العالم المتقدم)م١٩٧١(عام 

، أما الدول العربية فتسارعت لتطبيق نظام التعليم عن بعد  لحل مشكالت واقعها وتلبية م ١٩٧٥
المستقبل وتحدياته ،وللنهوض وتحقيق أهداف التقدم والرقى متطلبات مجتمعاتها التي يفرضها 

 في هذا المجال في ضوء الظروف ةر ، فتعد تجربة دولة فلسطين رائدومواآبة روح العص
آانت تواجه في ظل االحتالل اإلسرائيلي حيث و ليديةالقاسية التي تمر بها جامعات فلسطين التق

 والتعليم العالي بوجه خاص حيث  أنشئت جامعة  التعليم بوجه عامةسياسة اإلغالق ومحارب
ة وآان مقرها عمان ،وأيضا تعد تجربة المملكة العربية السعودي) م١٩٨٥(القدس  المفتوحة عام 

م االلكتروني والتعليم عن بعد من التجارب التي  جعلت  المملكة بإنشائها  المرآز الوطني للتعل
  .لتحتية القوية لهذه التقنية في صدارة المجتمعات التي تمتلك البنية ا

أسلوب من أساليب التعليم إن التعليم عن بعد )٢٨،نتم٢٠٠٨مازن،والبريك،(ولقد اعتبر     
  والتعليم المستمر) Open Learning(الذي أدى إلى تعزيز نظام التعليم المفتوح الذاتي

Continuing Learning) (ية والتعليم التي وقد جاء آغيره من االتجاهات الحديثة في الترب
 بمواجهة الزيادة الهائلة في حجم المعارف اإلنسانية والتطور العلمي ودخول التكنولوجيا عنيت

نه أسلوب فعال في توفير فرص التعلم وإثراء الخبرات أمام العاملين الذين أمجاالت الحياة آما 
تعليم النظامي ،فهو نظام ال يستطيعون االنقطاع عن العمل والتفرغ للتعليم والذين حرموا من ال

 على ضرورة األخذ بنظام يونرية االختيار،لذلك يؤآد التربويجسد حرية نقل المعلومات وح
التعليم عن بعد  لتحقيق األهداف التربوية التعليمة ،ودعمه في المجتمعات العربية  لمواآبة 

 ،لتعليمية المؤهلة التطورات في مجال تكنولوجيا نقل المعلومات ،واالستفادة من الطاقات ا
 لطالبه يوفر الذي  هو التعليم")م٢٠٠٩،أسماء الزايدي( إليه  أشارتويعتبر التعليم عن بعد آما 

   .)١١ نت("االلكترونية الوسائط عبر الزمان أو المكان التقيد بحدود هو دونما حيث

رغوبًا أن التعليم عن ُبعد يتميز بعدة خصائص، جعلته م )١٨م،نت٢٠٠٩،طعيمة(ويرى    
ومفضًال لدى البعض على مستوى المستهدفين والخبراء والمخططين، حيث يتميز بالمرونة 
واالقتصاد، بما يجعله إسهامًا ال بأس به في تحقيق حرية التعليم، وتلبية حاجات المناطق النائية ، 
بل وتلبية حاجات المجتمعات المتقدمة من التخصصات المستحدثة، وتوفير فرص التعليم 

لمستمر للذآور واإلناث، وما يرغبه البعض من إثراء لتخصصاتهم ومعارفهم العلمية، وما يلزم ا
من دراسة وتدريبات والتي ال تنتهي بالضرورة عند حّد الشهادة الجامعية، على مستوى القادة 

 في  نجاح نظام التعليم عن بعدأثبتت التي بعض الدراسات إلى هنا اإلشارة جدر يو" والمقودين
والتي أثبتت  الدور االيجابي لمؤتمرات ) ٦،نتم٢٠٠٣الجندي،عليا (ومنها دراسة التعليم 

الفيديو آبث مباشر يربط بين المرسل والمستقبل في عملية التعليم عن بعد ، ودراسة 
 والتي توصلت نتائجها إلى أن هناك اتفاقًا عامًا وبنسبة عالية بين )١٤،نتم٢٠٠٣السعادات،(

 بجامعة لهإنشاء مرآز تطبيق نظام التعليم عن بعد وتدريس بكلية التربية على أعضاء هيئة ال
  . لما له من أهمية ومميزات عديدة الملك سعود

 آفصل ومنها للتعليم عن بعد التحديات بعض أن هناك) ١٤م،نت٢٠٠٣،السعادات ( ىيرو     
 المتعلم والمؤسسة بينوصعوبة التواصل المستمر  لم عن المتعلم وعن قاعة الدراسةالمع

وعدم وجود المعلمين المؤهلين لتقديم  والمناقشة بين المعلم والمتعلمينوعدم التفاعل  التعليمية
 تتضاءل أمام فوائد لتحدياتإال أن مثل هذه ا م عن بعد، وصعوبة تقويم المتعلمبرامج التعلي
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 يمكن  ويرى انه من المجتمعومنافع التعليم عن بعد والخدمات الجليلة التي يقدمها لفئات مختلفة
                      . بإجراءات معينة تضمن جودة ونوعية التعليم المقدمالتحدياتالتغلب على هذه 

إن استخدام تقنية االنترنت وقواعد المعلومات ساعدت إلى ن ييالتربومجموعة من يشير و     
 وهو التعليم الذي يهدف إلى كترونيالتعليم اإللثورة ر وظه فيخالل السنوات القليلة الماضية 

مكن  على تقنيات الحاسب اآللي واإلنترنت ،وُتهإيجاد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات المعتمد
مكان،وللتعليم االلكتروني العديد الطالب من الوصول إلى مصادر التعلم في أي وقت ومن أي 

لتعليم االلكتروني ول التعليمية، بشكل آبير في البيئاتانتشاره ساعدت في التيمن المميزات 
 بالتقنيات الحديثة وقد المرتبط التدريب والتعلم ائقطرو أنواعامفهوم واسع الداللة فهو يشمل 
مباشر الغير المبرمج الذاتي المنفرد والتعليم التعليم بتوى حصنف حسب طريقة عرضه للم
قة التقليدية والطريقة الحديثة  والتعليم المخلوط بين الطريوالتعليم التفاعلي الحي المباشر

 يرقى بدور المتعلم لإليجابية ألنهون التعليم اإللكتروني وذلك ويفضل التربوي اإللكترونية
خطوة بخطوة ويستطيع إبداء الرأي  التعليمية فيتفاعل مع المادة التعليمية ويشارك في العملية

اب والتقويم حين الصولتعزيز واإلجابة على التساؤالت المطروحة وإرسالها والحصول على ا
  .ةيخارج أسور البيئة التعليم وأداخل بكل يسر وسهولة  أحين الخط

 تشكل أصبحت تشهدها المجتمعات المعاصرة اليوم التيإن هذه التغيرات والتطورات التقنية     
يات منطقية للتحداستجابة آظهرت نداءات في األوساط المثقفة لذا  يضغطًا على المجال التعليم

إيجاد بدائل ب  والعام  مؤسسات التعليم العاليفيلتكنولوجي الناشئة عن سرعة التغير العلمي و ا
 على رأس تلك البدائل وتلك التطوراتويأتي  لطرح فرص تعليم بشكل أآثر يسرا واتساعا

) ٢١٦،ص٢٠٠٠،الشرهان (ويشير ،  "التعليم االفتراضي"أو  "الواقع االفتراضي"مصطلح 
 وأسرعها ةبرز وأآثر تقنيات الحاسب اآللي إثارقنية  الواقع االفتراضي تعد واحدة من اإلى إن ت
ها شؤون العالم ي ألنها تعد الطريقة السريعة والمميزة الآتشاف الكيفية التي تجري فتطورًا

الواقعي فبفضل هذه التقنية يستطيع الفرد إن يعايش العالم الواقعي االفتراضي من خالل بناء 
ت اصطناعية حية تخيلية قادرة على إن تمثل الواقع الحقيقي وتهيئ للفرد التفاعل معها بيئا

إن التقنيات الجديدة توفر خبرات تربوية جديدة بمرونة )"٤٢٢صم،١٩٩٩جانييه، (ويذآر 
من "انه )م٢٠٠٤باربيرا،(آما تشير " إضافة إلى إمكاناتها في تفريد التعليم وتفاعل آبيرين 
ة فان بيئات التعلم االفتراضي مهمة جدا لهوالء الناس الذين يرغبون في وجهة نظر علمي

نقال عن "الدراسة طيلة حياتهم طالما أن إمكانية التعلم في أي زمان وأي مكان متاحة 
 الجامعاتظهور  في التعليم الواقع االفتراضيتوظيف ومن أمثلة  )٣م،ص٢٠٠٩الزهراني،(

  .والفصول االفتراضيةوالمتاحف والمشاغل مكتبات المعامل وال والمدارس واالفتراضية

شطة التي              ") م٢٠٠١الجرف،ريم  (ترى   و        إن الفصول االفتراضية هي مجموعة من األن
نهم                           ة ،ولك نهم حواجز مكاني م والطالب وتفصل بي ا المعل وم  به دي يق شطة الفصل التقلي تشبه أن

ان تواجد            هم ،حيث يتفاعل الطالب والمعلمون         يعملون معا في الوقت نفسه بغض النظر عن مك
  .)٥نت( "مع بعضهم البعض عن طريق الحوار عبر االنترنت

رة  التي التقنيات الحديثة إحدىفالفصول االفتراضية        ابين    انبثقت عن فك يم الجمع م  عن  التعل
ي  يم اإللكترون د والتعل يم االفتراضي بع رو والتعل نعم ،(ذآ د الم تم٢٠٠٣عب صول إن)٢٠،ن  الف

ة     تكوين بيئة تعليمية   إلىهدف  فتراضية ت اال ين الت واالستخدامات    ا مفتوحة المج     تفاعلي م   ب  المعل
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ساطة         سهولة وب ات ب ل المعلوم ذلك توص ين وآ اعي للمتعلم ل الجم ى روح العم تعلم وتنم والم
ا   الل م ن خ تعلم م ن الم ي ذه خها ف هتوصلت  وترس ائط   إلي ال الوس ي مج وير ف ن تط ة م  التقني

  .الشبكاتوسائل االتصال ووة األبعاد ثالثيالمتعددة 

ذا       د وه تش وآخرون    يؤآ ة  "),٢٠٠٩Rich ;et-al(ري ذه الخدم  )الفصول االفتراضية  (إن ه
تغطية عدد آبير من الطالب دون      تساعد في     ،و تجعل الطالب مشارآًا في صنع العملية التعليمية      

سة في أي مكان من العالم دون التقيد         الدرا ةواالستجابة وإمكاني قيود والسرعة العالية في التعامل      
ة و       ادة التعليمي ة    بحدود جغرافية والحرية الكاملة في اختيار الوقت والم ذه الخدم وفر ه ر   ت م آبي آ

شبكة             ى ال دة       وت من األسس المعرفية من مكتبات وموسوعات ومراآز البحث عل تح محاور عدي ف
ديات ال ي منت يف اش ف صول  نق ية الف ساعد االفتراض يوت دة  الحص ف ات المرت ى المعلوم ول عل

   .)١٢ص("آمصدر أساسي وهائل الستقاء المعلوماتوتحليلها 

  ما أن يدركأنوالمتتبع للتغير المستمر في تقنيات التعليم من حيث التنوع والسرعة يستطيع     
ً  أصبح شيوعًا واألآثر تقنية األفضل القريب باألمسآان   ة في ظل طفراليوم محددو الفائدة
االهتمام بالنظام التعليمي اهتماما يبدأ من البة التربويون ب مطت وبذلك برز،يات الحديثة التقن

ل السنوات خال، ففي للتعلم البيئة الواقعية   الذي يشكلالفصل وهوالمصنع الحقيقي لإلبداع 
 ولم تعد تقنية بالفصول االفتراضيةية مؤسسات التعليمالالقليلة الماضية اهتمت الكثير من 

سات س بعض المؤوأخذتبل تبعتها الدول النامية فقط الدول المتقدمة في فصول االفتراضية ال
امعة القدس المفتوحة  هذه التقنية في مؤسسات التعليم العالي لديها، آجتطبيقعلى عاتقها العربية 

  .لمفتوحة وجامعة الملك عبد العزيزوجامعة الجزائر والجامعة العربية ا وجامعة عمان

وى هذه المستحدثات والتحقق من بدراسة جداهتمت  التي العديد من الدراسات تجريأ اآم    
سالمة (دراسة ومن هذه الدراسات  لتعليم والتعلمها االيجابية على عمليتي اارأث
 الدراسي لطلبة االنترنت على التحصيل  استخدام شبكة جدوىالتي أثبتت و)١٥،نتم٢٠٠٧،

والتي أثبتت فاعلية برنامج وسائط ) م٢٠٠٥خيري ،(راسة وأيضا د جامعة القدس المفتوحة
الغريبي (متعددة إلآساب الطالب المعلمين  مهارات استخدام الفصول اإللكترونية ودراسة 

والتي أثبتت نتائجها فاعلية التدريس باستخدام الفصول اإللكترونية على ) ٢٦،نتم٢٠٠٩،
 الفصول ةتي قارنت بين اثر استخدام تقنيالو)م٢٠٠٥القبيالت ،(التحصيل الدراسي ،ودراسة 

هذه فاعلية  جميع نتائج هذه الدراسات إلى وتوصلت ،التعليم الفردي بالحاسوبباالفتراضية 
  .التقنية في زيادة التحصيل الدراسي واالتجاه االيجابي نحوها من قبل المعلم والمتعلم

المشكالت التي تواجه العملية بعض ي من خالل عملها في الميدان التعليم  الباحثةتلمستوقد     
العدد من   التعليم العالي لهذاالتعليم العام وعدم استيعابمخرجات عدد التعليمة ومنها زيادة 

 واستيعاب الطلب للتوسعمؤسسات التعليم العالي بخطط مدروسة بعض سارعت لذا المخرجات 
ا في مواجهة التحديات العالمية وتبني برامج تصب معظم أنشطتهالمتزايد على التعليم العالي 

التوافق بين هذه الزيادة بالتي عالجت جامعة الملك عبد العزيز من هذه المؤسسات و والمحلية
 التعليم برنامج وذلك عن طريق فتح  التعليم العالياحتياجاتمخرجات التعليم العام مع متطلبات 
للرفع من آفاءة العملية  به وذلك ضية الفصول االفتراالتعليم اإللكتروني ووتطبيق نظام عن بعد 
  .أهدافها وحل مشكالتها وتحقيق التعليمة
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 يجب علينا أوًال وجيدفعال بشكل الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد  الستخدامو    
معرفة بالمسحية اهتمت الباحثة في هذه الدراسة لذا ه لتقويمالخطوة األولى ألنها  واقعالدراسة 

بوجهات نظر  مستعينة في ذلك"استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد  واقع 
 تنفيذ محتوى ياستخدامها والصعوبات التي تعتر هيئة التدريس تجاه هذه التقنية وأهمية أعضاء

أهمية هذه التقنية وما تتميز به من مميزات منها   أسباب رئيسيةلعدةوذلك  هاالتعلم من خالل
وجعلت المتعلم قادرَا على التعلم بفاعلية آبيرة وفقا لقدراته  نشر التعليم على تساعد آثيرة

للتغلب على صعوبات استخدام  وأيضا يواقع التعليمال الكثير من مشكالت تحلو واستعداداته
الصعوبات في هذه  التغلب على ،ألنه أذا لم يتم   في برنامج التعليم عن بعدالفصول االفتراضية

طبيعة عمل أعضاء هيئة وأيضا لالمعلم والمتعلم ويقل التفاعل  الفجوة بين تزيدس النظامهذا 
  .التدريس حيث أنهم يشكلون حلقة الوصل بين صناع القرار واحتياجات طالب التعليم العالي

 استهدفت هذا  سابقةدراسات لم تالحظ من خالل اطالعها أن هناك وعلى حد علم الباحثة     
  .في جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة لحداثة هذا الموضوع ًانظر كل مباشرالموضوع بش

مثل دراسات  تجريبية آانت معظمها في هذا المجال والتي العربية قلة الدراسات ونظرَا ل    
خيري (و)م٢٠٠٥القبالت (و)م٢٠٠٨فاطمة رزق،(و)٤،نتم٢٠١٠منار بدر، ( دراسة

 من أوائل على حد علم الباحثة  هذه الدراسةتعتبرلذا  )٢٩،نتم٢٠٠٤،المبارك(و، )م٢٠٠٥،
 تقنية التي تهتم بمجال و المعتمدة على استطالع أراء أعضاء هيئة التدريس الوصفية الدراسات 

على مستوى المملكة العربية السعودية والتي  التعليم عن بعدبرنامج في  الفصول االفتراضية
  . الميدانهذا اسات الحقة في  لدرعونًاسوف تكون بإذن اهللا عز وجل 

  
  :The Research problem تساؤالت الدراسة مشكلة و

التعليم العالي رآب مؤسسات  ومحاولة مواآبة ةعالمتسارول التطورات المتتالية ظفي     
ايير الجودة الشاملة في  لتحقيق معوبؤالد والسعي جل البناء والتطوير أمنالتطور العالمي 

عن طريق الشبكة عن بعد التعليم مشروع معة الملك عبد العزيز جا تبنت ،التعليم
آخيار استراتيجي لتالشي المشكالت واستخدمت  نظام الفصول االفتراضية ) االنترنت(العالمية

تبلورت مشكلة وعلى ضوء ما سبق التعليمية ومنها المشكالت االقتصادية والمكانية والزمانية 
 ووجدت الدراسةالمتعلقة بمشكلة على العديد من الدراسات وقادت الباحثة لالطالع  الدراسة

 واستجابةعلى حد علمها قلة الدراسات العربية المتخصصة في تقنية الفصول االفتراضية 
  .لتوصيات الدراسات السابقة وجدت الباحثة ضرورة إجراء الدراسة الحالية 

  :لي في السؤال الرئيس التاوفي ضوء ما سبق تحددت مشكلة الدراسة 

  هيئةأعضاء من وجهة نظر برنامج التعليم عن بعدواقع استخدام الفصول االفتراضية في ما     
   ؟ بمدينة جدة عبد العزيزالتدريس بجامعة الملك 

  :انبثقت التساؤالت الفرعية التالية   الرئيس الدراسةومن سؤال 
 ؟  برنامج التعليم عن بعدفي استخدام الفصول االفتراضية نحوالتدريس  هيئة عضاء أآراء ما -١
 أعضاء من وجهة نظر في برنامج التعليم عن بعدالفصول االفتراضية استخدام ما أهمية  -٢

  ؟التدريس هيئة
 من في برنامج التعليم عن بعد تحد من استخدام الفصول االفتراضية التيلصعوبات ا ما -٣

 ؟التدريس   هيئةأعضاءوجهة نظر 
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 بين استجابات عينة الدراسة نحو استخدام الفصول هل توجد فروق ذات داللة إحصائية -٤
  ؟نوع الكليةاالفتراضية في  برنامج التعليم عن بعد تعزى لمتغير 

 الدراسة نحو استخدام الفصول عينةين استجابات  بإحصائيةتوجد فروق ذات داللة هل  -٥
 ؟ الخدمة سنواتلمتغير تعزى  برنامج التعليم عن بعدفي تراضية االف
 الدراسة نحو  استخدام الفصول عينة بين استجابات إحصائيةروق ذات داللة ف هل توجد -٦

 ؟ الحاسب اآلليم بلمااإلدرجة   تعزى لمتغيربرنامج التعليم عن بعد في االفتراضية
 بين استجابات عينة الدراسة نحو استخدام الفصول إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  -٧

 ؟باإلنترنت إللمامادرجة  لمتغيرتعزى  برنامج التعليم عن بعدفي االفتراضية 
 

  :Study objectives الدراسة  أهداف
  : إلى ة  الحاليتهدف الدراسة 

برنامج استخدام الفصول االفتراضية في  نحوهيئة التدريس  عضاء أأراءالتعرف على  .١
 .التعليم عن بعد

 نظر ةه من وجعدبرنامج التعليم عن ب الفصول االفتراضية في استخدام أهميةالتعرف على  .٢
 .هيئة التدريس أعضاء

برنامج التعليم عن استخدام الفصول االفتراضية في تحد من  التي الصعوبات التعرف على  .٣
 .التدريسهيئة  من وجه نظر أعضاء بعد
نوع   ( التاليةعواملال إلى عزائهاإوالتعرف على الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة  .٤

 .)نترنتاإلو، اآلليالحاسب ستخدام إباإللمام درجة  ،سنوات الخدمة،الكلية 
 
   :Significance of the Studyالدراسة همية أ

اإللكتروني  بالتعليم  المملكة العربية السعودية متزامنة مع اهتمام الدراسة هذه أهمية جاءت   
الدراسة في جانب الحداثة التي تتمتع به هذه من خالل  أيضا ،وتبرز أهميتهاوالتعليم عن بعد

 مجال تكنولوجيا التعليم  وهوتناولته التيالمجال  وأيضا في ، في التعليم طريقة التدريس الحديثة
 ،)التعليم العالي( التي تتناوله وهو يفي المستوى التعليموأيضا  ،)الفصول االفتراضية(تقنية ب

وعية العاملين في مجال نوأيضا في  ،)التعليم عن بعد(وفي نوع البرنامج المستخدم وهو برنامج 
 من الدراسات الرائدة في  هذه الدراسة  لذلك تعتبر)أعضاء هيئة التدريس( وهم التعليم العالي
  .حسب علم الباحثةعلى المملكة العربية السعودية بهذا المجال 

  :في آونها قد تفيد في التالي  وبناء على ذلك يمكن تحديد أهمية هذه الدراسة 
  في برنامج التعليم عن بعد المستخدمون للفصول االفتراضية ة التدريس هيئأعضاءمساعدة  .١

 . لهذه التقنية م في استخدامه لمستوى مهاراتهمرفعًاو مشكالتهم علىللتغلب 
 بنتائج )عمادة التعليم عن بعد( وهي لة عن برنامج التعليم عن بعدتزويد الجهات المسئو .٢

الصعوبات التغلب على وي برنامج التعليم عن بعد  نظام الفصول االفتراضية فالدراسة لتطوير
 .التي تواجهها

شؤون التعليم العالي في جامعة الملك عبد العزيز في التخطيط بتطوير مساعدة المعنيين  .٣
المستقبلي لدمج هذه التقنية وتبنيها في جميع برامج التعليم العالي وجميع الكليات آحل لبعض 

 . المتعلمينأعداد وزيادة أعضاء هيئة التدريسكلة نقص حل مشومنها المشكالت التعليمية 
تقنية الفصول االفتراضية  مجالبدراسات في  البحث التربوي جانبفي إثراء المكتبة العربية  .٤

  .للنهوض بالعملية التعليمية بما يتمشى مع متطلبات العصرفي التعليم عن بعد 
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    : Study Limitsالدراسةحدود 
  : تيآل على اسةالدراقتصر حدود ست   

  .المملكة العربية السعوديةفي الواقعة بمدينة جدة جامعة الملك عبد العزيز  :الحدود المكانية 
  هـ١٤٣١/١٤٣٢ لعام األولهذه الدراسة خالل الفصل الدراسي أداة ق يطبتم ت  :انيةمالزالحدود 

مون لنظام الفصول المستخدفي برنامج التعليم عن بعد أعضاء هيئة تدريس   :الحدود البشرية
  .جدة بجامعة الملك عبد العزيز بمدينةاالفتراضية 

برنامج التعليم عن بعد م الفصول االفتراضية في استخدا اقعتقدير و  :يةعالحدود الموضو
 وأهميتهاأراء أعضاء هيئة التدريس نحوها معة الملك عبد العزيز بمدينة جدة من حيث بجا

  . وصعوبات استخدامها

  Terms of the Study:دراسة مصطلحات ال
  :تحقيقا ألغراض الدراسة ،تم تعريف المصطلحات التالية    
 ):virtual classroom(الفصول االفتراضية  : أوًال •

 في الرئيسة الوسائل من وسيلة بأنها"الفصول االفتراضية  )٨،نتم٢٠٠٩،خليف ( يعرف   
فيها  يتوفر بعد عن التدريب إلى ضافةباإل اإلنترنت على والمحاضرات المباشرة الدروس تقديم

التفاعلي  التعليم أسلوب على تعتمد والطالب، المعلم من آل يحتاجها التي األساسية العناصر
  .)٧ص(" بعد عن التعليم فصول ، اإللكترونية الفصول ، الذآية الفصول : أيضًا عليها يطلقو

بأنها إحدى التقنيات المتقدمة Centra) (: حثة الفصول االفتراضية إجرائيًاعرف الباوُت    
 تشارآيه ة تعاونيةفصول تعليمية تفاعليهي فبجامعة الملك عبد العزيز  التعليم عن بعد ألنظمة

ولكنها تتخطى الفواصل الزمانية  بكافة عناصرها ووسائلها المختلفةتمثل الفصول التقليدية 
يحتاجها آال من المعلم ات مساعدة وسائل اتصال وبرامج وأدوتوفر من خالل وذلك  والمكانية
  . والمتعلم

 (Distance Learning)التعليم عن بعد : ثانيا  •
     

تقوم به مؤسسة تعليمية يعمل التعليم عن بعد بأنه نظام ")م٢٠٠٥(المبارك الموسى،عرف ُي    
ط على إيصال المادة التعليمية أو التدريبية للمتعلم في أي مكان ، وأي وقت عن طريق وسائ

  .)٥١ص( "اتصال متعددة

 يتبع جامعة  غير تقليدينمط تعليمي تعلميبأنه ( عرف الباحثة التعليم عن بعد إجرائياوُت    
مجموعة من بواسطة   أينما آانوايتيح فرص التعلم لراغبيهو الملك عبد العزيز بمدينة جدة

اته وتساعده على إنجاز التي تضيف للمتعلم تسهيالت تخدمه في حي التفاعلية الوسائل واألدوات
  .قيود زمانية ومكانيةون دبيسر وسهولة  أهدافهمهامه وتحقيق 
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  الدراسةأدبيات   
  :اإلطار النظري 
  .التعليم عن بعد −
  .التعليم اإللكتروني −
  .الفصول االفتراضية −

  .الدراسات السابقة 
 السابقة  التعليق على الدراسات 

 .يةوعالقتها بالدراسة الحال    
  

  

  

 الفصل الثاني
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  :تمهيد
نعيش اليوم في عالم واسع وعريض ال يعرف الحدود وال السدود وذلك بفضل  ثورة     

  . المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا

إلى ظهور أساليب وطرق جديدة للتعليم غير المباشر، تعتمد على هذه الثورة  تولقد أد    
ستخدام الكمبيوتر ومستحدثاته، إها توظيف مستحدثات تكنولوجية لتحقيق التعلم المطلوب، من

واألقمار الصناعية والقنوات الفضائية، وشبكة المعلومات الدولية، بغرض إتاحة التعلم على 
 يناسبه، بواسطة أساليب وطرق متنوعة تدعمها الذي وفى المكان  مدار اليوم والليلة لمن يريده

 المحتوى التعليمي من خالل ترآيبة من لغة تكنولوجيا الوسائل المتعددة بمكوناتها المختلفة، لتقدم
مكتوبة ومنطوقة، وعناصر مرئية ثابتة ومتحرآة، وتأثيرات وخلفيات متنوعة سمعية وبصرية، 
يتم عرضها للمتعلم من خالل الكمبيوتر، مما يجعل التعلم شيق وممتع، ويتحقق بأعلى آفاءة، 

 .)٢١م،نت٢٠٠٩مان،عث(جودة التعليمل مجهود، وفى أقل وقت، مما يحقق وبأق

الجديدة التي أحدثت تغير جذري في خارطة تقنية التعليمية األساليب والطرق ومن هذه     
علينا تحتم لذلك فتراضي إل بنظامية اإللكتروني وا)التعليم عن بعد(تصاالت إلوا المعلومات
 غتههذا العصر ونحن مسلحون بلوتحديات متطلبات مواجهة ل مع هذه المستجداتالتعامل 
    .وتقنياته ومفاهيمه ةالجديد

الجزء تخصيص بتقسيم هذا الفصل إلى جزئيين حيث تم قامت الباحثة وفي ضوء ما تقدم      
 بالبحث عن واقع عنىتوألن الدراسة الحالية )  النظري اإلطار(الدراسة هذه األول من أدبيات 

يتناول اإلطار النظري عدة مباحث فتراضية في برنامج التعليم عن بعد لذا سإلستخدام الفصول اإ
 )فتراضيةإلالفصول ا( و)التعليم االلكتروني( و)التعليم عن بعد (وهيمرتبطة بموضوع الدراسة 

لتكوين خلفية معرفية عن الدراسة الحالية ولتوضيح جميع   و وعالقتها الوطيدة بالدراسةألهميتها
فيتعلق بالدراسات السابقة المرتبطة أما الجزء الثاني ، بعادها المرتبطة بمشكلة الدراسةأ

  .والتعليق عليهاالفصول االفتراضية بموضوع 

  :أدبيات الدراسة 

  :اإلطار النظري / أوًال

  :Learning  Distance التعليم عن بعد/ المبحث األول 
  :E- Learning   التعليم  االلكتروني/ المبحث الثاني 
  : Virtual Classroom الفصول االفتراضية/ المبحث الثالث 

  :ات السابقةس الدرا/ثانيًا
 .الفصول االفتراضية تتعلق بعربية وأجنبية دراسات   - أ
  .التعليق على الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة الحالية - ب
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  اإلطار النظري: أوًال

  

  Distance Learning:  التعليم عن بعد/المبحث األول 

تخدم المنظومة التعليمية جديدة  بتكار أنماط تعليمية إتصال الحديثة في إلساعدت وسائل القد     
تعالج مشكالتها االقتصادية والسياسية  من قيود الزمان والمكان وهاتحرروبطريقة مبتكرة  

) ٤٤٠م، ص٢٠٠٢الدباسي،(ىيرو)التعليم عن بعد  (األنماط التعليمية ومن هذه واالجتماعية 
  :ويا ا من  ثالث زإن قوة التعليم عن بعد تكمن في النظر إلية

من أي تحرر الدارس للدارس  والحرية المرونة  يحقق التعليم عن بعد:من منظور الدارس: لهاأو
  .التمتع بمزيد من فرص التعليمبقيود الزمان والمكان والسماح له 

  

لعاملين وتطور مهاراتهم  لتدريب افرصعن بعد يحقق التعليم :نظور أرباب العملمن م:وثانيها
  .والجودة وبأقل التكاليفمما يؤدي إلى زيادة اإلنتاج  والفنية المهنية

وذلك بزيادة عدد الدارسين  ديمقراطية التعليميحقق التعليم عن بعد : من منظور الدولة : وثالثها
وإيصال نظم التعليم والتدريب إلى جماعات ال تتوافر لها سوى فرص محددة من التعليم 

  .والتدريب التقليديين

  التعليم عن بعد يتم بشكل مبدئي عندما تفصل المسافة إن)٢،نتم٢٠٠٣ ،زينب امين(ى وتر    
 تستعمل التكنولوجيا مثل حيث،  خالل حدوث العملية التعليميةالطبيعية ما بين المعلم والطالب

 لذا ،والمواد المطبوعة و غيرها إليصال المادة التعليمية للمتعلم، الفيديوو، والصورة ،الصوت
أن التعليم عن بعد يأخذ أشكال متعددة تعتمد على الوسائل التكنولوجية المستخدمة و دور نجد 

  :الطالب و المدرس في العملية التعليمية و يمكن تصنيف التعليم عن بعد إلى أربعة نماذج هي
 .المعتمد على الحاسب أو اإلنترنتالتعليم  .١
 .أنظمة األداء اإللكترونيةالتعليم المعتمد على  .٢
 .متزامنةالصول التخيلّية غير الف .٣
 .لفصول التخيلّية المتزامنةا .٤

  :التعليم عن بعد نشأة 

عن طريق أوال فعمل به المسلمون اإلسالمية إن التعليم عن بعد له أصوله التاريخية     
 إال في المتعلمين والمعلم ال يرتبط مع المتعلمفي حين أن وحلقات الكتاتيب  المدارس القرآنية

عنهم أو متقدما المتعلم متأخر قد يكون ،و)المعلم(ظ آتاب اهللا  لتسميعه على يد الشيخ نهاية حف
   .يد تعلمهار التي يواألجزاء القرآنية ثم أنه يستطيع أن يختار المعلم  أو علميًا عمريًاعليهم

النصف األخير من القرن العشرين حيث بدأ اإلعالن عن هذا النوع من التعليم في ومن ثم     
 المملكة المتحدة بما يسمى تأنشأ )م١٩٦٣( زامن وجوده مع التقدم التكنولوجي ففي عام ت
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بجامعة الهواء ، ثم سميت بالجامعة المفتوحة فيما بعد معتبرين أن اإلذاعة والتلفزيون هما 
ان في عملية التعليم إضافة إلى المراسالت وافتتحت الجامعة في عام يالعنصران األساس

فاستقبلت خمسة وعشرين ألف طالب في )م١٩٧١ بدأت الدراسة عام ، ثم)١٩٦٩م(
سلة ا تحول المجلس القومي للتعليم عن بعد بالمر)م١٩٨٢(وفي عام التخصصات المختلفة ، 

ليصبح المجلس الدولي للتعليم عن بعد آما تلقى التعليم عن بعد دعما ماديًا قوياً من البنك الدولي  
  .لتطويرهونسكو للتنمية الدولية والي

 )١٨م،ص٢٠٠٧بسيوني،(و)٢٨،نت٤١٧م،ص٢٠٠٨ألبريك، مازن و(يشير  الصددهذاوفي     
تطور سلسل رائع وموجز للمفي  )م٢٠٠٢لعام UNESCOاليونسكو  منظمة رتقري إلى

  :وهي أجيالمر بأربعة التاريخي للتعليم عن بعد حيث 

التاسع عشر وال زالت في آثير  أنظمة المراسلة التي ظهرت منذ نهاية القرن :الجيل األول  .١
وتعتمد تلك األنظمة على الموارد المطبوعة واإلرشادات المصاحبة التي ، من البالد النامية 

اصل بين طرفي  التوة لهو وسيقد تتضمن وسائل سمعية وبصريه ويكون البريد العادي 
 . العملية التعليمية

األقمار وتستخدم تقنيات متعددة مثل أنظمة التلفزيون والراديو التعليمي :الجيل الثاني  .٢
و المحطات الفضائية والتلفزيون والراديو آوسيلة للتواصل وتقديم المحاضرات الصناعية 
  . المسجلة أوالمباشرة 

 أنظمة الوسائط المتعددة وتتضمن النصوص واألصوات وأشرطة الفيديو :الجيل الثالث .٣
لمفتوحة هذه األنظمة حيث يقدم التدريس فيها والمواد الحاسوبية وغالبًا ماتستخدم الجامعات ا

  .من قبل فرق عمل متنوعة 
األنظمة المرتكزة على االنترنت وتكون المواد التعليمية فيها متضمنة للوسائط :يل الرابع الج .٤

هاز الحاسوب مع توافر ة جاسطالمتعددة ومجهزة بطريقة إلكترونية تنتقل إلى األفراد بو
ويمكن من خالل تلك األنظمة البيانات والمكتبات اإللكترونية عد ل إلى قواوصوإمكانية ال

برامج توفير التفاعل بين المعلم والمتعلم وزمالئه وذلك سواء بطريقة متزامنة من خالل 
  .أو غير متزامنة باستخدام البريد اإللكتروني ومنتديات الحوار المحادثة ومؤتمرات الفيديو

في ظهور مؤسسات التعليم عن بعد في بعض التعليمية  ة األنظمضوهذا وقد ساهمت بع    
) م١٩٧٢(اسبانيا عام ظهر في )٢٦،صم٢٠٠٣،ألغامدي (آما ذآر ومنها األجنبية الدول 

) م١٩٨١(وسيريالنكا ) م١٩٧٤(وباآستان ) م١٩٧٤(وألمانيا الغربية) م١٩٧٣(إيران في و
   .)م١٩٨٣(ونيجريا ) م١٩٨٢(الهند ) م١٩٨١(واليابان) م١٩٨١(وهولندا

 إنإلى ) ١٢٥ص،م٢٠٠٥،الهنيدي ( الدول العربية فأشاربعض التعليم عن بعد في  أما    
 بجامعة حلب )سوريا (آذلك دولة و)برشام(جامعة التعليم عن بعد في افتتحت  )لبنان(دولة 

وتلتها ) م١٩٨٦(س المفتوحة في عمان عام جامعة القدب)فلسطين(والبعث وتشرين ،ودولة 
 المسائي أنشئ برنامج التعليم الموازي )قطر(دولة وفي ) الجزيرة(جامعة ب)سودانال(دولة 

 وجعلته مفتوحا أمام جميع طلبة دول الخليج دون غيرهم) م١٩٩٨(الذي أنشأته الجامعة عام 
 )الجزائر(دولة  نجد المعهد األعلى للتربية والتكوين المستمر أما في ) تونس( وأيضا دولة

 في طرابلس )ليبيا( في دولة هجامعة التكوين المتواصل آما نجدبعد في التعليم عن نجد ف
وأيضا نجدة في المملكة العربية السعودية بجامعة الملك عبد  ألجامعه العربية المفتوحة
  .العزيز وجامعة الملك سعود
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 :مفهوم التعليم عن بعد 

التعليم بالمراسلة ، بف  ما يعرلتعليم عن بعد  فهو آثيرًالالتربويون مصطلحات تعددت     
 وهناك تعبيرات أخرى متعددة، منها الدراسة المنزلية ، والتعليم الموزع ،التعليم المفتوح ، و

 االنجليزية المصطلحات من العديد ،وتوجدوالدراسة المستقلة ، والدراسة من الخارج وغيرها 
  :ومنها بعد التعلم عن عن للتعبير ستخدمُت التي عليها المتعارف

  
Distance Learning ،Distributed Learning . 
 Remote Learning، Distance Education. 
  

 يةصيغوحقيقة أن جميع هذه المسميات تعد أمثلة للتعليم عن بعد ولكنها ال تستوعب آافة     
لوجيا التعليم  في أدبيات تكنوعن بعدومن خالل اطالع الباحثة على العديد من تعريفات التعليم 

ومن هذه الدراسة ، لعرضها في هذه متميزةاختارت منها مجموعة الدراسات السابقة و
  : ما يلي اتالتعريف

مقصود بهذا اليونسكو إلى إن المن تعريف  )٢٩،نتم ٢٠٠٨، بريك ألمازن و(ما أشار إليه     
المكان و عملية تربوية يتم فيها آل أو أغلب التدريس من شخص بعيد في "أنه النوع من التعليم ب

التأآيد على أن اغلب االتصاالت بين المعلمين والمتعلمين تتم من خالل مع الزمان عن التعلم ، 
  .)٥ص(  "مطبوعًاأو وسيط معين سواء آان إلكترونيا 

عملية اآتساب المعارف والمهارات بوساطة " بأنهعن بعد التعليم الجمعية األمريكية  فوتعر
 متضمن في ذلك جميع أنواع التكنولوجيا وأشكال التعلم المختلفة وسيط لنقل التعليم والمعلومات

  ."للتعلم عن بعد

بأنه مصطلح يطلق على نوع من التعلم يقوم على أساس )"م٢٠٠٨،بريك ألومازن (ويعرفه    
توصيل الخدمة التعليمية إلى المتعلمين عن بعد وذلك لمن يقطنون مناطق نائية أو معزولة 

ويكون االتصال خالل  تيح ظروفهم لالنتقال إلى الصفوف الدراسية النظاميةجغرافيا والتي ال ت
 .)٤١٦ص"(وسائط نقل المعلومات المتعددة بين المعلم والمتعلم

 التقيد بحدود هو دونما حيث لطالبه وفرتي الذي التعليم"بأنه )  م٢٠٠٩،يدي الزاأسماء(وتعرفه 
  .)١١تن("االلكترونية الوسائط عبر الزمان أو المكان

      
  :وهماتتفق على إن التعليم عن بعد يكمن في نقطتين السابقة وجميع التعاريف 

  
   .)مطبوعة أو الكترونية(يتم عن طريق وسائط اتصال متعددة  .١
 .وجود حدود مكانية تفصل المعلم عن المتعلم  .٢
  
  

  :  وهياالعتبار بعين أخذها يجب معايير عدة هناك فان بعد عن التعلم تعريف ندوع
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مختلفة  دراسية فصول المسافة بهذه نعني وقد( والمتعلم المعلم بين تفصل مسافة جودو −
  . )مسافات  البعضبعضها عن يفصلها

 .الطباعة أو الفيديو أو الصوتب الكمبيوتر تكنولوجيا طريق نع التعليم يتم أنو −
 .المباشرة وغير المباشرةاالتصال  قنوات عبر والتفاعل التواصل يحدث و −

  :مبررات التعليم عن بعد     

من المبررات التي دعت الدول لألخذ بنظام التعليم عن بعد وخاصة بعد ظهور شبكة     
العريني  سارة( إليه تشارما أاالنترنت العالمية لتطوير تعليمها  الجامعي 

  :مايلي ) ٢٢،نت٤،صم٢٠٠٩،

رة على استيعاب التغيرات تتمثل في انتشار التعليم وزيادة القد:مبررات اجتماعية وثقافية  .١
    .االجتماعية والثقافية والتكنولوجية ،ومحو األمية التقليدية والثقافية والحضارية والمعلوماتية

التعليم في مين من و تتمثل في تقديم الخدمة التعليمية لشرائح المحر:مبررات اقتصادية .٢
 مع زيادة آلفة التعليم المجتمع على اعتبار إن التعليم عن بعد ثبت انخفاض آلفتة وخاصة

  .النظامي 
تتمثل في إن التعليم عن بعد يقدم برامج تأخذ في حسبانها مراعاة :مبررات نفسية وصحية  .٣

الفروق الفردية بين المتعلمين ،ويعمل على إعادة الثقة للمتعلمين  بقدرتهم على متابعة التعلم 
  .وخاصة المرضى والمعاقين وآبار السن

  :عد وتحدياتهالتعليم عن ب أهمية

لقد برزت الحاجة إلى التعليم عن بعد استجابة للعديد من المبررات الناجمة عن التغيرات     
 دعت مميزاتمن يتحلى به  من خالل ما تهتضح لنا أهميوت العلمية والتكنولوجية واالجتماعية

سوزان المهدى ( ت أشارحيثر العصهذا التربويين العتماده في مواجهة متغيرات 
 . للعملية التعليمية أن التعليم عن بعد يوفر فرص متعددة ومهمة جدا) ٣٠،نت٧٠٢،صم٢٠٠٨،

   : مايليمن أهمها

  .مع على التعليم تطلب المتزايد من فئات المجالتلبية  .١
شكال أ والرغبة في تعدد وما يرتبط بها من زيادة أعداد المتعلمينالزيادة السكانية  .٢

  .دراستهم
والتغير  .ور الهائل في تكنولوجيا المعرفة والتقنيات الجديدةضرورة التوافق مع التط .٣

 .لجديدة في تكنولوجيا التعليم ومالحقة االآتشافات ا،المستمر
  .ضرورة متابعة الحراك المهني في المجتمع من تنمية العاملين وإعادة تدريبهم  .٤
تكلفته اقل من تزايد اإلنفاق  على التعليم مما يتطلب وجود نمط جديد من التعليم تكون  .٥

   .التعليم التقليدي 
 . تفعيل خدمة المجتمع في مجالي التدريب والتعليم أيالتواصل مع المجتمع  .٦
  .في العالم العربي والفتيات سهام في محو األمية وتعليم الكباراإل .٧
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  : أهداف التعليم عن ُبعد 

 تحقيقها إلى يسعى التي تتضح لنا أهدافه التعليم عن بعدألهمية السابق  من خالل العرض    
  :ما يلي  )٢٥١،صم٢٠٠٤نشوان،( ما أشار إليها ومن هذه األهداف

التعليم عن بعد يعيد األمل لدى ن أل:  فرص التعليمهمتفاعليمية لمن تقديم الخدمات الت .١
الكثيرين ممن يرغبون في التعليم نظرًا لما يتمتع به من مرونة وأنظمة تعليمية تسمح لهم 

   .جانب قيامهم بالمهن واألعمال التي يمارسونها بالتعلم إلى 
شرائح واسعة من أبناء المجتمع  التربية التعليم عن بعد ليقدم  :تقديم البرامج الثقافية العلمية .٢

واالنترنت  وذلك عن طريق وسائل التقنية المختلفة آالتلفازالمستمرة أو التعليم مدى الحياة ،
  .وغيرهاواإلذاعة 

التعليم عن ف، تشجع آثيرًا تعليم المرأةال الدول النامية بعض فمن الواضح أن  :تعليم المرأة  .٣
  .قاتوالمعهذه  إلزاحة األسلوب األمثل ويصبح هوقات خروجها من البيت و يزيل معبعد

 ال يتمكنون من السن  أن العديد من األميين وآبار:اإلسهام في محو األمية وتعليم الكبار .٤
م من رغبتهم  في ذلك بسبب المعيقات الجغرافية واالجتماعية االلتحاق بالدراسة بالرغ

  .ن التعليم عن بعد يقدم لهم الحل األمثل إلزالة هذه الصعوبات أ وغيرها ،وواالقتصادية
شهد القرن الماضي وسيشهد هذا القرن المزيد  :يةالمزيد من التطورات المعرفية والتكنولوج .٥

 والتكنولوجي، وأصبح من الصعوبة مالحقة هذه التقدم العلميومن التطورات المعرفية 
التطورات باألساليب التقليدية في التعليم التي تعتمد على حفظ الحقائق واستظهارها عند 

 .االمتحان
 نظرًا لما يوفره جماهيريًان التعليم عن بعد هو تعليم أ:مراعاة ظروف الدارسين التعليمية  .٦

    .ينمن إمكانات آبيرة لمراعاة ظروف المتعلم
  

    على وأينما آان  آان أياسبق يكون هدف التعليم عن بعد هو مساعدة الفرد   ماء ضوفيو    
   .لهالمناسبة  اتالبيئ من خالل توفير وذلك واستعداداتهتنمية قدراته 

  :مميزات التعليم عن بعد 
  

 المناسب بالشكل توظيفه على المؤسسات من العديد تساعد مميزات عدة بعد عن للتعلم    
 عمل المؤسسة طبيعة مع ليتناسب مكوناته بعض في التعديل يمكن آما المؤسسة، حاجة وحسب

  :مايلي )٢٣، نت٢٨١م ،ص٢٠٠٨عسقول وعقل ، (آما أشار إليها المميزات  هذه أهم من و
  
  .الرغبة حسب المشارآة خيار للدارس يتيح : المرونة .١
يفوق  أو يوازى نهأ بعد عن التعلم نظام على تأجري التي البحوث أثبتت : والفاعلية التأثير .٢

 .بكفاءة التقنيات هذه تستخدم عندما وذلك التقليدي التعليم نظام الفاعلية و التأثير في
 .المال من الكثير تكلف ال بعد عن التعلم أشكال من الكثير : التكاليف قلة .٣
  .محددوزمان  بمكان  بعديم عنالتعل يرتبط ال:الحواجز تخطي .٤
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  :التعليم عن بعد ناصر ع

 ضروريا لكافة المهتمين بهذا النوع من ًار فكري للتعليم عن بعد يعتبر امرإن وجود إطا    
ك اإن استخدام أسلوب النظم احد األساليب الهامة في تحليل مفهوم التعليم عن بعد وإلدرو التعليم

  :)١١٦،صم٢٠٠٤ ،نشوان( يرىآمانظام التعليم عن بعد عناصر ما تقدم نوضح 

   . والمقررات الدراسيةالمواد التعليميةوالتقنيات  والمعلم والمتعلم: المدخالت  .١
  .جل بلوغ أهداف التعليم عن بعدألسلة التفاعالت بين المدخالت من س: العمليات  .٢
  .حرآيةية والمعرفية واالنفعالية والنفسنمو المتعلم من آافة الجوانب ال: المخرجات  .٣

  :دخصائص التعليم عن بع

 أشار آماالتعليم عن بعد ومن هذه الخصائص  هناك العديد من الخصائص التي يتميز بها    
   :مايلي)٥٤،صم٢٠٠٥،المبارك الموسى و( إليها
 .التي يفرضها النظام التقليدي والشروط التحرر الكامل من العقبات  .١
 .بين المعلم والمتعلم والمتعلمين االتجاهوجماعي ثنائي تعاون توفير  .٢
  .المناسبة لهذا النوع من التعليم في إعداد المادة التعليميةعتماد أسلوب خاص ا .٣
  .توفير وسائط نقل المعلومات لنقل المحتوى التعليمي للطالب عن بعد .٤

  :مبادئ التعليم عن بعد 

سوزان (ومنها آما أشارت إليها  بعد في األخذ بعدد من المبادئ عنتتميز مؤسسات التعليم     
   : مايلي)٣٠،نت٧٠٤م،ص٢٠٠٨،المهدى 

 تصمم بطريقة توافق استعدادات الفرد أنأي أن العملية التعليمية يجب : مبدأ تفريد التعليم  .١
   .وقدراته وميوله واتجاهاته وسرعته في التعلم

م بدافع ذاتي وبرغبة يقبل على عملية التعل المتعلم ُيإنأي : مبدأ ضبط المتعلم لعملية تعلمه .٢
  .حقيقة في التعلم 

أي أن التعليم عملية مستمرة مدى الحياة فقد يرغب اإلنسان في تنمية :م المستمر يمبدأ التعل .٣
 وأي  في أي وقت،يحقق ذلكوال بد من إعطائه الفرصة لكي ، ثقافيا أونفسه مهنيا أو علميا 

  .مكان
  .حيانألغلب اأمعتمدا على ذاته في المتعلم بمفرده يتعلم  نأأي :م الذاتيمبدأ التعل .٤
 المجتمع بغض النظر عن أفرادبمعنى أن التعليم حق لكل فرد من : ديمقراطية التعليم مبدأ .٥

  .لونه وجنسه وعرقه ودينه وظروفه وعمره

 : في التعليم عن بعد التقنيات المستخدمة

يتميز التعليم عن بعد عن التعليم التقليدي بأنه يتواآب مع تكنولوجيا العصر الحديث في     
ومن خدام التلفزيون ، واإلنترنت ، واألقمار الصناعية ، في عملية نقل المعلومات التعليم آاست

م،ص ٢٠٠٨الصاوى،(و)٥٨ ص،م٢٠٠٥،والمبارك الموسى(إليها أشار آماالتقنيات هذه 
   )١٧،نت٦٦٦-٦٦٣ص
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الوسائل التعليمية السمعية والتي تتضمن تقنيات االتصال التفاعلية بالهاتف : المادة الصوتية  .١
آما يوجد نوع ثان من الوسائل الصوتية غير ريق التخاطب الصوتي الجماعي ،عن ط

  .أشرطة التسجيل، مثل التفاعلية 
 .وتشمل األفالم ، وأشرطة الفيديو،ومؤتمرات الفيديو: والمسموعة المادة المرئية  .٢
 .التأليف بالوسائط المتعددة واألقراص المضغوطة المقروءةالحاسوب وبرمجيات  .٣
 .تعليم أعداد متزايدة من الدارسينسهم في وي: لفزيوني الفضائي  البث الت .٤
 واالتصال في أنظمة التعليم ، الحدود وانخفاض األجرةوتتميز بانعدام :تقنيات شبكة اإلنترنت .٥

   .األول هي االتصال المباشر واألخرى هي االتصال غير المباشر ،على طريقتينيتم عن بعد 

  :تعليم التقليديالتعليم عن بعد والبين الفرق 

 التعليم عن بعد والتعليم  أن الفرق بين )٦٦- ٦٥م، ص ص٢٠٠٥الموسى والمبارك ، (    يرى
  :في مايليالتقليدي 

 أوقات لو نظرنا إلى التعليم التقليدي لوجدنا أن المعلم موجود مع الطالب في جميع :المعلم  .١
 على االستمرار في الدراسة  وتشجيعهوإرشاده ، أو قريب منه يعمل على توجيهه ةالدراس

تتناسب آثيرا مع  ومن أجل ذلك فإن المواد التعليمية ويقوم الطالباالمتحانات ويضع 
أما التعليم عن بعد فإن الطالب نادرا ما يلتقي بالمعلم ، لذلك يحرص توجيهات المعلم ،

 هذه تنوبقيقة، وأن المؤلفين في المواد التعليمية للتعليم عن بعد أن تتناسب المواد مع هذه الح
 .د عن المعلم بمعنى أن تقدم الموضوع بوضوح ، وتقدم له اإلرشاد والتوجيهاالمو

 وذلك أن المتعلم بسبب عزلته  ذاتيًاالنمط التعليمي في التعليم عن بعد نمطًا: األنماط التعليمية .٢
يعتمد تعليمي  نمط هفإنعن المعلم ، فإنه يتعلم ذاتيا أي يعلم نفسه بنفسه ، أما التعليم التقليدي 

  . المعلم بشكل آبيرنشاطعلى 
في التعليم التقليدي هو التوثيق العلمي وأمانة عرض المادة للمعلم الهدف الرئيس :األهداف  .٣

العلمية ، فهو يقدم المحتوى العلمي بطريقة السرد هدفه األول دقة المعلومة وصحة السياق ، 
م من أجل تنمية قدراته  بعد فهو التواصل مع المتعل في التعليم عنللمعلمأما الهدف الرئيس 

  .المواد على استيعاب ومساعدتهالعقلية 
    

  : في مؤسسات التعليم عن بعد االتصالوسائل 
  

من أيدي المتعلمين من األمور التي تحظى بأهمية آبيرة وتوفرها بإتاحة المواد التعليمية     
الموسى (ائل ما أشار إليها مؤسسات التعليم عن بعد ومن أمثلة هذه الوس

  :مايلي)٦٦م،ص٢٠٠٥والمبارك،
  
وهي من أقدم األساليب استخداما وما زالت تستخدم حتى اآلن في : االتصاالت البريدية  .١

ام البريد اإللكتروني يحل  وفي الوقت الحاضر بدأ استخد،إتاحة عدد من المواد التعليمية 
 .مكانها

تماما آبيرا من مؤسسات التعليم عن بعد ويرجع ذلك إلى نال اه: البث اإلذاعي والتلفزيوني  .٢
أنه وسيلة مألوفة وسهلة المنال ، وغير مكلفة بالنسبة إلى المتعلم ، ولكن بدأ يتقلص 

 . شبكة اإلنترنت ستخداماستخدامه في الدول المتقدمة في الوقت الحاضر وذلك  بسبب ا
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لى نشر هذه المراآز بأعداد آبيرة ععن بعد تعمل مؤسسات التعليم : المراآز الدراسية  .٣
لتغطي مساحات واسعة في إطار الدول التي تتواجد بها هذه المؤسسات ، ذلك يهدف إلى أن 

بها المؤسسة تكون في متناول آل متعلم ملتحق بها مهما يكون موقعه في الدولة التي توجد 
  .التعليمية أو خارجها

المواد التعليمية الالزمة عن بعد ات التعليم تتيح مؤسس:المكتبات و مراآز مصادر التعليم  .٤
في الوقت الحالي أصبحت المكتبات أما واء أآانت مطبوعة أم غير مطبوعة،للدراسات س

  .عنها  الرقمية ومراآز المعلومات عن طريق اإلنترنت بديًال

  :التعليم عن بعد ما له وما عليه

 حقوق اإلنسان بحيث لم يعد هذا إن التعليم حق أساسي من) ١٨ت،نم٢٠٠٩طعيمة ،(ويرى    
التعليم منحة أو مكرمة بل أصبح التعليم ضرورة فردية ومجتمعية على السواء، وصار الوسيلة 

ن التعليم أ  األمم والشعوب خاصة في العقود األخيرة تعلم والغاية في آن واحد، ، ولقد أصبحت
  :عدل والتقدم وذلك لألسباب التاليةهو الطريق الرئيسي إلى مجتمع السعادة والرفاهية ومجتمع ال

وهكذا فقد تحتم على المجتمع العالمي اقتحام آفاق أرحب وصيغ : آفاق أرحب وصيغ جديدة .١
  .جديدة للتعليم، تجاوزًا للتعليم النظامي وآلياته التقليدية

أن هذا النوع من التعليم أصبح أساسيًا في آثير من المجتمعات : أساسي لكل المجتمعات .٢
  .معيارًا للجودة واالعتماد األآاديمي ومقياسًا للتقدم العلميوأصبح 

ومن صفات التعليم عن بعد أنه نظام له مدخالت وعمليات ومخرجات وهو :فوائد متعددة .٣
 .يسعى لتحقيق الفوائد العديدة لهذا البعد، ومنها اإلتاحة والمرونة

 النقص في إعداد المعلمين التعليم عن بعد يساعد في التغلب على: تلبية توقعات المستقبل .٤
   .الطالب بشكل مستمرويوفر أداة فعَّالة للنهوض بمستوى المعلمين و

تطوير المواد التعليمية في التعليم عن بعد على فلسفة  ويجب أن يقوم إنتاج: فلسفة التطوير .٥
  .التطوير في مستوى األداء، وفي مستوى الجودة

  :ة المملكة العربية السعوديالتعليم عن بعد ب 

ما أشار عن بعد وذلك من خالل   من التجارب الرائدة في مجال التعلمتجربة المملكة  تعد    
  ):٢٤، نت٢٠٠٩علي،(إليها 

ومنها جامعة الملك سعود وجامعة  الجامعات السعودية في إنشاء عمادة التعليم عن بعد :أوًال  
 سعود اإلسالمية وجامعة طيبة الملك فيصل وجامعة الملك عبد العزيز وجامعة اإلمام محمد بن

المساهمة  ذات آيان خاص تحاول  عمادة مستقلةهيوجامعة جازن وغيرها من الجامعات و
من خالل تطبيق ، كة بشكل عامالعلمية التي تشهدها الممل بشكل فعال في دعم مسيرة التطوير

 . المتبعة حول العالم التعليمية الوسائل أحدث
األهداف من للتعلم اإللكتروني، والتعليم عن بعد لتحقيق عدد  ني إنشاء المرآز الوط:ثانيا 

اإللكتروني والتعليم عن بعد في مؤسسات التعليم الجامعي  مينشر تطبيقات التعل الرئيسة ، وهي
واإلسهام في توسيع الطاقة االستيعابية بمؤسسات التعليم الجامعي،  الجودة بما يتوافق مع معايير

إقامة و، ودعم األبحاث والدراسات،بعد مج التعلم اإللكتروني والتعليم عنتقويم مشروعات وبراو
 يم أإللكتروني والتعليم عن بعدللتعل) م٢٠٠٩(المؤتمرات ومنها المؤتمر الدولي األول عام 
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لطالب وطالبات التعليم العالي بالمملكة العربية ) م٢٠١١(عام العلمي الثاني والمؤتمر بالرياض،
وإنتاجها، ونشرها ،وبناء البرمجيات التعليمية  تصميم المواد التعليمية الرقمية،و السعودية بجدة

  القطاعين العام والخاص ،والتعاون الدولي مع المنظماتفيية التعليمية لخدمة العمل وتعميمها
   .والهيئات العالمية والجهات ذات العالقة بنفس هذا المجال

  :زالتعليم عن بعد بجامعة الملك عبد العزي

هـ بقرار ١١/٥/١٤٢٥في جامعة الملك عبد العزيز بتاريخ  عمادة التعليم عن بعد  تأسست    
 إلى المساهمة بشكل فعال في دعم مسيرة عمادة التعليم عن بعدتهدف ،ومن مجلس التعليم العالي

من ، وجامعة الملك عبد العزيز بشكل خاص، التطوير العلمية التي تشهدها المملكة بشكل عام
عمادة التعليم عن يتمثل دور والل تطبيق أحدث وسائل التعليم عن بعد المتبعة حول العالم، خ

في دعم وتطوير المحاور األساسية للعملية التعليمية والمتمثلة في عضو هيئة التدريس بعد 
  : وذلك من خالل،والطالب والمادة العلمية ووسيلة االتصال وأسلوب التقييم

 .نية المتنوعة آالصورة والصوت والفيديو والمواد التفاعليةتطبيق األساليب التق .١
  . والقنوات الفضائية واإلنترنت توفير أنظمة التعليم عن بعد .٢
  .مع الطالب مثل الفصل االفتراضي والمنتديات اإللكترونية أنظمة التفاعل  توفير .٣
  .العلميةالموارد البشرية المؤهلة تأهيًال عاليًا في مجال تطوير المواد   توفير .٤
   .تهيئة البيئة اإلدارية واإلجرائية وتوفير الحوافز لنجاح عملية التعليم عن بعد .٥
 تقديم البرامج التدريبية المتعلقة بعملية التعليم وتطوير واستخدام المواد الرقمية لكٍل من  .٦

   .أعضاء هيئة التدريس والطالب واإلداريين
  . العالميةتطبيق مفهوم الجودة بما يتناسب مع المقاييس  .٧

: التالي الرابطعلى )٣٧ نت(عن بعد بجامعة الملك عبد العزيز عمادة التعليم موقع يتوفروهذا   
  
http://elearning,kau,edu,sa/content 
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  Learning  -  E االلكترونيالتعليم  : المبحث الثاني

  :تمهيد 

لقد ساعدت الوسائل اإللكترونية الحديثة وتكنولوجيا الحاسب اآللي وتقنيات الوسائط المتعددة     
لحاق بعربة تكنولوجيا ومة التعليمية لتحقيق أهدافها والوالشبكة العالمية لإلنترنت المنظ

تجاه ما آون ام،ة لتلبية احتياجاتها التعليميةالمعلومات المتطورة وتطبيق التكنولوجيا الحديث
  . وحديث يسمى بالتعليم اإللكترونيتعليمي متطور

     
وصيغة معززة ومكملة للتعليم تعليم االلكتروني أسلوب من أساليب التعليم الحديثة ال ويعتبر    

وشبكات اتصال استخدام آليات تكنولوجيا التعليم الحديثة من حاسبات آلية  ، ويتم فيهعن بعد 
تكنولوجيا المعلومات متعددة ، أي استخدام تقنية  هرونيإلكت محلية وعالمية ، ووسائط

  .ات بيسر وسهولة  المعلوم واستقبال وتبادل بجميع أنواعها في إيصالواالتصاالت 
      
 مما أتاح سرعة،المعلومات العالم أشبه بشاشة إلكترونية صغيرة تكنولوجيا وقد جعلت ثورة     

في أول بأول جديد آل ما هو واالطالع على لومات والمعالوصول إلى مراآز العلم والمعرفة 
   .تكلفةجهد وأسرع وقت واقل 

 
إللقاء  مفهوم التعليم االلكتروني منذ استخدام و سائل العرض اإللكترونية انتشار أوقد بد    

الفصلي والتعليم  الدروس في الفصول التقليدية و استخدام الوسائط المتعددة في عمليات التعليم
تتيح للطالب الحضور والتفاعل مع   الذآية و االفتراضية التيالفصول وانتهاء ببناء الذاتي،

 لذا اإلنترنت والتلفزيون التفاعلي تقام في دول أخرى من خالل تقنيات محاضرات وندوات
   .)١٢م، نت ٢٠٠٦الزآي،(يعتبر التعليم اإللكتروني صيغة جديدة للتعليم عن بعد 

م اإللكتروني ،يجب أن يرتكز على مفاهيم أساسية تسمح له بالتطور ولكن الحديث عن التعل    
 إلى  ي اتجاه واحد،ائفي أساسه ينقل التعليم من الوضع التلق التعلم اإللكترونيلك الن وذ والنمو

 ، بحيث يشارك المتلقي في مسئولية التعلم ، ومن ثم Interactiveالوضع التفاعلي الديناميكى 
  الدراسات السابقة نتائجمن خالل ،وقد ثبت علميًا لب طرفا معرفة مستديمةستاذ والطايصبح األ

   . معًاالمعلملطالب واتفوق  الدراسي والتحصيلزيادة أن التعليم اإللكتروني يؤدي إلي 

   :مفهوم التعليم اإللكتروني

لوجيا ظهر مفهوم التعليم اإللكتروني في منتصف التسعينات نتيجة لالنتشار الواسع لتكنو    
للتعليم اإللكتروني  العديد من المعلومات واالتصاالت ،وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية،و

التعليم بالكمبيوتر، التعليم : المسميات آما تناولته األدبيات المختلفة ومن هذه المسميات 
التصاالت باالنترنت ،،التعليم بالوسائط المتعددة ، ،التعليم بواسطة تكنولوجيا المعلومات وا

ولقد تعددت تعريفات التعليم ،عليمية ، التعليم من خالل الويب،والتعليم عن طريق التكنولوجية الت
   :ين المهتمين بهذا المجال ومن هذه التعريفات بتعدد التربوياإللكتروني
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بأنه تعليم ")م٢٠٠٤،الحيلة(آتعريف :الوسائط المتعددةعلى وسائل االتصال ومنها ما رآز  •
 من خالل شبكة اإلنترنت عن طريق مواقع معينة أو ييمه إلكترونيا بشكل جزئي أو آلقديتم ت

 .)٤١٨ص"(الممغنطةل الوسائط المتعددة مثل األقراص من خال

 إن التعليم اإللكتروني عبارة عن استخدام "الذي يرى) م٢٠٠٩العبادي ، ( تعريف اتفق معهم و
لمطلوبة لعملية التعليم لتشمل التعليم اإللكتروني، تقنيات االتصاالت والمعلومات في النشاطات ا

  .)١٩نت("والتدريب اإللكتروني

 االتصال الحديثة من آلياتطريقة للتعليم باستخدام "بأنه )م٢٠٠٥الموسى،والمبارك،(تعريفو
 ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات واليات بحث ،ومكتبات وشبكاتهحاسب 

 في الفصل الدراسي ،هو استخدام أمنترنت سواء آانت عن بعد  اإلبواباتإلكترونية،وآذلك 
آبر أقل جهد وأ وقت وبأقصر المعلومة للمتعلم إيصال في أنواعهاالتقنية بجميع 

  .)١١٣ص"(فائدة

 الل(ومنها ما رآز على التفاعل القائم بين المتعلم والمعلم والوسائط اإللكترونية آتعريف  •
 استخدام على يعتمد الذي التعليم من النوع ذلك"تروني بأنهاإللك للتعليم) م٢٠٠٥والجندي،
الطالب  بين والتفاعل المهارات واآتساب المعلومات، واستقبال التصالافي  اإللكترونية الوسائط
  .)٤٣٩ص"(والمدرسة الطالب وبين والمعلم

إمكانيات بأنه أحد أشكال التعليم عن بعد التي تعتمد على ") م٢٠٠٥زيتون، (تفق معه تعريفأو
وأدوات شبكة المعلومات الدولية واالنترنت والحاسبات اآللية في دراسة محتوى تعليمي محدد 

  .)٣٢ ص( " الميسر والمتعلم والمحتوىطريق التفاعل المستمر مع المعلمعن 

 لبناء وتعزيز  التعليميةإذا التعليم اإللكتروني هو  مصطلح يطلق على استخدام التقنيات     
  : تيسير التعلم في أي وقت وأي مكان وذلك من خاللوتقديم و

 لبيانات امات في المكتبات الرقمية و قواعدعن المعلو)اإلنترنت(البحث باستخدام شبكة  −
  .والمنتديات العلمية ،مع توفير المواد التعليمية اإللكترونية للمتعلم المطلوب دراستها

رونية التفاعلية بين المعلم والمتعلم إلقاء المحاضرات والدروس عن طريق الفصول اإللكت  −
ومجموعته،عبر الشبكة المحلية أو العالمية ،مع توفر وسائل االتصال السمعية والبصرية 

 .والكتابية
 .توفير الوسائل التعليمية اإللكترونية المتعددة الوسائط ،من صوت وصورة وفيديو −

  :عناصر التعليم اإللكتروني 

آما أشار ناصر مسئولة عن إتمام عملية التعليم ومن هذه العناصر إن للتعليم اإللكتروني ع    
  :مايلي ) ١١٠،ص٢٠٠٩فتح اهللا،( و)٩٦ -٩٣صص  ،م٢٠٠٥، التو دري(إليها
 .كتروني إللاوالمحتوى المتعلم والمعلم  .١
        .الفصل والمكتبات اإللكترونية  .٢
 .الكتب والمجالت اإللكترونية  .٣
 .ةالبريد والمؤتمرات اإللكتروني .٤
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  :أهداف التعليم االلكتروني

ومن آما اتفق عليها معظم التربويين يرتكز التعليم اإللكتروني على مجموعة من األهداف     
آلل و (و) ١٢٣،صم٢٠٠٨،سالمة والدايل(آما أشار إليها آًال من هذه األهداف 

 :يلي  ما)٣٧٨صم،٢٠٠٥،الجندي
وذلك من  :المؤسسة التعليمية وبين الطلبة وبينهم ،زيادة إمكانية االتصال بين الطلبة فيما  .١

بريد خالل سهولة االتصال ما بين هذه األطراف في عدة اتجاهات مثل مجالس النقاش، ال
 .غرف الحوار واإللكتروني ، 

أتاح التعليم اإللكتروني سهولة آبيرة في الحصول على المعلم : سهولة الوصول إلى المعلم  .٢
وذلك من خالل البريد وذلك خارج أوقات العمل الرسمية والوصول إليه في أسرع وقت ، 

  . االنترنتت الحوار على الشبكة اإللكتروني أو ساحا
من خالل إيجاد قنوات اتصال ومنتديات ، تمكن المعلمين وذلك : تناقل الخبرات التربوية  .٣

 .همن المناقشة وتبادل اآلراء والتجارب عبر موقع محددوالمتعلمين 
فالدروس تقدم في صورة نموذجية والممارسات :  وتقديمه في صورة معيارية نمذجة التعليم .٤

خطط والتعليمية المتميزة يمكن إعادة تكرارها؛ ومن أمثلة ذلك بنوك األسئلة النموذجية، 
 .لدروس النموذجية ا
 هذه الميزة مفيدة لألشخاص الذين يرغبون التعليم في أي وقت،  اإللكترونية توفر المناهج .٥

 .سب ظروفهمعلى ح
طرق وأدوات التقييم الفوري للمعلم وفر التعليم اإللكتروني  :تعدد طرق تقييم الطالب  .٦

 .مات بصورة سريعة وسهلةمتنوعة لبناء وتوزيع وتصنيف المعلو
اختصار الوقت في التعليم اإللكتروني يتيح للمعلم و:تقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلم  .٧

  . الحضور وتصحيح االختباراتاستالم الواجبات وتسجيل

                                                         :أنواع التعليم االلكتروني

ة، و    لقد أتاحت شبكة االنترنت العالمية فرص التعلم لك             اليب مختلف تعلم بطرق وأس  ساعد  ل م
ا     التعليم اإللكتروني المتعلم على اختيار النوع المناسب له للتعلم   ا اتفق عليه واع آم ومن هذه األن

                                   :مايلي )١١٤ ص١١٣،صم٢٠٠٥،لمباركاولموسى ا(الكثير من التربويين ومنهم 

وتعني أسلوب ) : Synchronous E-learning ()المتزامن(التعليم اإللكتروني المباشر .١
لمية للمعلومات لتوصيل وتبادل الدروس ومواضيع وتقنيات التعليم المعتمدة على الشبكة العا

 مثل المحادثة الفورية ،األبحاث بين المتعلم والمعلم في نفس الوقت الفعلي لتدريس المادة 
)Real-time chat (  من وأو تلقي الدروس من خالل ما يسمى بالفصول االفتراضية

 .من المعلم الراجعة المباشرة ذية إيجابيات هذا النوع أن الطالب يستطيع الحصول على التغ
وفيه يحصل  ) Asynchronous E-learning( )الغير متزامن(التعليم اإللكتروني  .٢

المتعلم على دورات أو حصص وفق برنامج دراسي مخطط ينتقي فيه األوقات واألماآن التي 
بريد تتناسب مع ظروفه عن طريق توظيف بعض أساليب التعليم اإللكتروني مثل ال

ومن إيجابيات هذا النوع أن المتعلم يحصل على الدراسة حسب  روني وأشرطة الفيديو،اإللكت
مالئمة األوقات له ، آذلك يستطيع الطالب إعادة دراسة المادة والرجوع إليها إلكترونيًا آلما 

   .احتاج لذلك
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 اختالف وترى الباحثة من خالل اطالعها على ماورد في أدبيات التعليم اإللكتروني أن هناك    
  :في مسميات أنواع التعليم اإللكتروني ونورد منها مايلي 

يتحكم الدارس في وقت تشغيل و إنهاء الدرس مثل استخدام مواد : تعليم إلكتروني بالتحكم الذاتي •
 .تعليمية مخزنة على أقراص مدمجة

ق لكن عن طرييشبه التعليم التقليدي :  تعليم إلكتروني متاح على الشبكة من  الموقع التعليمي •
 .البث اإللكتروني المباشر

  :ألنواع التعليم اإللكتروني ، مايلي ) ١٦،نتم٢٠٠٩،الشهري (فيما يضيف 
توجد هذه القواعد على مواقع على )Knowledge Databases(قواعد بيانات المعارف  •

الشبكة ، تعرض المناهج والشروحات المفهرسة والتوجيهات والتعليمات ، حيث تعرض 
ومة بشكل فعال ، دون التعامل مع أشخاص وُيمكن المستخدم من استخدام آلمة رئيسة أو المعل

عبارة للبحث عن قاعدة بيانات ، وفي المقابل تمكنه هذه القاعدة من اختيار آلمة من قائمة 
  .أبجدية للبحث عنها 

ات ويكون على هيئة المنتديات ، وغرف الحوار ، ولوح)Online Support(الدعم الفوري  •
اإلعالنات على الشبكة ، والبريد اإللكتروني ، أو دعم المراسلة اللحظي من أشخاص بشكل 
متزامن أو غير متزامن ،وهذا يتيح فرصًا أآبر لألسئلة والحصول على اإلجابات بصورة 

  .فورية 
 في  التصنيف الذي يقسم التعليم اإللكتروني إلى الموسى والمباركوتتفق الباحثة مع رأي     

باستخدام األدوات المالئمة التعليم اإللكتروني المتزامن  من خالل االتصال بالمعلم : نوعين 
والتعليم اإللكتروني غير المتزامن من خالل البحث بمصادر المعلومات أو استخدام أدوات ،لذلك

  .تزامنمالتعليم اإللكتروني غير ال

  :حاجات التعليم اإللكتروني 

 فرضها علينا العصر الحالي،والتي تجعل التعليم التيجات  الحاهناك مجموعة من    
مريم (آما أشارت إليها بديل عنه ،ومن هذه الحاجات  اإللكتروني الخيار االستراتيجي الذي ال

  :مايلي )٢٧،نت١٥،صم٢٠٠٩الفالح 
  . في أي وقت وأي مكان وزمان  التعليم المستمرإلىالحاجة  .١
  .عي حاجات المتعلمين وظروفهم الخاصة الذي يرا التعليم المرنإلىالحاجة  .٢
  .مع اآلخرين وتبادل الخبرات والمعلومات مع الغير  التواصل إلىالحاجة  .٣
  .جميع الراغبين في التعليم توفير فرص تعليمية لإلى الحاجة  .٤
  . لهذا العصرالمطلوبة اآتساب المهارات والمؤهالت إلىالحاجة  .٥

                                                                               :مميزات التعليم اإللكتروني 

 قونتسابحًال يو هامة متاز التعليم اإللكتروني بمزايا عدة جعلت له في قلوب التربويين مكانةي   
، إيمان الغراب(ميزات آما أدلت بهاومن هذه المإليه لتحسين وإثراء مستوى التعليم 

 )١٣٧،ص٢٠٠٧عوض،بشرى (و)١٣،نتم٢٠٠٧سالم ،(و)٣٢-٢٦م،ص ٢٠٠٣
  :ما يلي  )١٠نتم، ٢٠٠٣الرافعي،(و

 لدى العديد من استخدام العديد من مساعدات التعليم والوسائل التعليمية والتي قد ال تتوافر .١
 .المتعلمين من الوسائل السمعية والبصرية
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 .التقييم الفوري والسريع والتعرف على النتائج وتصحيح األخطاء بشكل سريع .٢
 . مراعاة الفروق الفردية لكل متعلم نتيجة لتحقيق الذاتية في االستخدام .٣
 .عالمية تعدد مصادر المعرفة نتيجة االتصال بالمواقع المختلفة على الشبكة ال .٤
توفير جو من الخصوصية نتيجة لتجربة الطالب فيتعلم ويخطئ ، آما أنه يمكنه تخطي  .٥

  .بعض المراحل التي يراها سهلة أو غير مناسبة
 .توسيع نطاق التعليم وتوسيع فرص القبول المرتبطة بمحدودية األماآن الدراسية .٦
الهم ، إضافة إلى تعليم ربات التمكن من تعليم العاملين وتأهيلهم دون الحاجة إلى ترك أعم .٧

 .البيوت مما يسهم في رفع نسبة المتعلمين والقضاء على األمية
 .المرونة حيث يسهل تعديل وتحديث المحتوى التعليمي أو التدريبي  .٨
  .القدرة على تحديد مستوى المتعلم وإيصال المحتوى المناسب بدون تقييد .٩
سهولة الوصول و للمعلومات إلى دور الموجهتغيير دور المعلم من الملقي والمصدر الوحيد  .١٠

 . حتى خارج أوقات العمل الرسميةإلية
الشبكة العالمية للمعلومات؛ بما يواآب خطط "سرعة تطوير وتغيير المناهج والبرامج على  .١١

 .المؤسسات التعليمية ومتطلبات العصر دون تكاليف إضافية باهظة
  . ميالتعل إثراء عمليةو  تنمية التفكيرفيهم التعلم اإللكتروني ايس .١٢

  :أدوات التعليم االلكتروني

ن األدوات          د م ى العدي ي عل يم اإللكترون شتمل التعل ى   ي اعدته عل ي س  الت
ه  ق أهداف ن  تحق ويره وم ي تط همت ف ذه  وأس ااألدواته ا آم ار إليه د ( أش عب

  :مايلي ) ٦٩،ص م٢٠٠٨،العزيز

 : بيوتر الشخصي أدوات التعليم اإللكتروني المعتمدة على الكم:أوًال
  .برامج التعليم الخصوصي  .١
  .  برامج التدريب والممارسة .٢
 .برامج حل المشكالت .٣
  .برامج المحاآاة  .٤
  .برامج األلعاب التعليمية .٥
  .برامج العروض التقدمية  .٦
  .برامج نظم دعم األداء    .٧
   .برامج التطبيقات المخصصة .٨
   التعليم االلكتروني المعتمدة على االنترنتأدوات:ًاثاني
 .الشبكة الدولية للمعلومات .١
   .البريد االلكتروني .٢
  .المحادثة  .٣
 .مؤتمرات الفيديو  .٤
  .مجموعات النقاش  .٥
 .نقل الملفات  .٦
  .لوحة اإلعالنات  .٧
  .اللوح األبيض ألتشارآي .٨
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امها في عمليتي التعليم والتعلم األدوات السابقة جميعها أدوات للتعليم اإللكتروني التي يتم استخد
ق الهدف يحقيحتاج لت  ولكن يستخدم منها ما،ها جميعًا في العملية التعليميةوال يلزم استخدام

  .،من تفاعل أو مشارآة أو نقل المعلومة وغيرهافي عملية التعليم والتعلم منهاالتربوي 

  
  : المتوقعة للتعليم اإللكترونياإلنجازات

عبد ( إليها أشار ومنها آما بعد هذا التقديم عن التعليم اإللكتروني هناك إنجازات متوقعه له    
  :مايلي )٢٧،صم٢٠٠٨،العزيز

  .معرفة الرقمية  في ال التعليمية للتغيرات المتسارعةتكيف المقررات .١
  . التعليم والتدريب لمتزايد علىتلبية الطلب ا .٢
  .تحقيق معايير الجودة الشاملة في التعليم  .٣
  .تطبيق مبادئ التعلم النشط في التعليم  .٤
  .تدامة زايدة للتنمية البشرية المس المتالحاجةتلبية  .٥
  .خفض تكاليف التعليم  .٦
  .األفرادخفض معدل األمية الرقمية والمعلوماتية بين  .٧

  :عوائق التعليم اإللكتروني 

 التي قد تحول دون ومن هذه العوائق عوائق آأي نظام تعليمي حديث ن للتعليم اإللكتروني إ    
  :  مايلي )١٣٣ -١٣١م،ص٢٠٠٥والمبارك ،الموسى (ذآره   وفق ماكل جيد ه بشتطبيق

متخصصين والى  توفر األجهزة و سرعة االتصال بالشبكةاجة إلى بنية تحتية صلبة الح .١
      .مؤهلين تأهيال عاليا

  . والصعوبة في التقويم فقدان العامل اإلنساني في التعليم .٢
  .امج التعليمية باللغة العربيةصعوبة الحصول على البر .٣
دم وعي مع ع،ومع النمط الجديد وتفاعلهم معهالطالب عض المعلمين وبضعف استجابة  .٤

   .ليم ، والوقوف السلبي منهأفراد المجتمع بهذا النوع من التعبعض 
  .يقع التعليم اإللكتروناموبعض هجمات على لاختراق المحتوى نتيجة ل .٥
مدارس مشكلة التمويل حيث إن االستثمار المبدئي إلنشاء شبكة المعرفة و تجهيز ال .٦

والجامعات باإلضافة إلى تكلفة التشغيل والصيانة والتجديد وتكلفة إنتاج المحتويات العربية 
 .تعليمية تشكل تحديًا حقيقيًا الالزمة للعملية ال

  .وتحد من انتشاره  نظمة القديمة التي تعوق االبتكارالعمل بالقواعد واأل .٧

 :السعودية لعربيةا المملكة التعليم العالي بفي اإللكتروني التعليم

 بأهمية واستشعارها  التعليم اإللكتروني بأهمية السعودية المملكة العربية حكومة من إيمانًا    
 ضمان المعلومات تقنية بمنظومة الرقي بأن ،وإيمانًا واالتصاالتالمعلومات لتقنية التخطيط
فتتح معالي وزير التعليم ا  الشاملة واالجتماعية المعرفية و التنمية االقتصادية برامج لنجاح

الدولي األول للتعلم اإللكتروني والتعليم عن  المؤتمر )٢٥،نتم٢٠٠٩،العنقري (العالي الدآتور 
  إطار الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية  في بالرياض،العالي بعد الذي تنظمه وزارة التعليم
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كتروني والتعليم عن بعد في التعلم اإلل إلى اإلسهام في توطين هذا المؤتمريهدف ،والمعلومات
 رب السابقة لآلخرين في هذا الحقلوالتعمق في التجا مؤسسات التعليم العالي من خالل االطالع

والمهتمين وتشجيع الشراآة والتعاون بين القطاعين العام  وتبادل الخبرات مع المختصين
  .بعدالتعلم والتدريب اإللكترونيين والتعليم عن  والخاص في مجاالت تطوير

 في افتراضية الكترونية في المملكةأول جامعة عن إنشاء معالي الدآتور ولقد آشف     
إلعداد بنية    في هذا الصدد أن الوزارة تسعى في الوقت الحاضروأضاف ،السنوات القادمة 

قوية وعالية الجودة وستكون جميع الجامعات لديها هذه البنية للتعليم اإللكتروني خالل تحتية 
 .سنوات الخمس القادمة بإذن اهللا ال

ولقد تمكنت العديد من الجامعات والكليات السعودية من تحقيق خطوات واسعة في مجال     
جامعة الملك سعود في الرياض من أوائل  ومنها على سبيل المثال التعليم اإللكتروني استخدام

بني حلول إدارة ت عبراهجها أدوات التعليم اإللكتروني ضمن من الجامعات التي قامت باعتماد
  ).م٢٠٠٥(عاملتعليم اإللكتروني  افي تنفيذ مشروع جامعة الملك خالدو )ت،ويب سي(التعلم 

      
هذا ويتوفر موقع المرآز الوطني للتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد في المملكة العربية     

  /http://www,elc,edu,sa/portal                             :السعودية على الرابط التالي

  :التعليم اإللكتروني بجامعة الملك عبد العزيز

اإللكتروني لخدمة  جامعة الملك عبد العزيز أول جامعة تقوم بتطبيق مناهج التعليم تعتبر    
، الدراسية على حد سواء الطالب الذين يدرسون عن ُبعد أو الطالب المنتظمين في الفصول

  ، آتاب إلكتروني١٦،٠٠٠تحتوي على  أيضًا أآبر مكتبة إلكترونية في المملكةوتمتلك الجامعة 

بجامعة الملك عبد العزيز، عبارة عن (EMES) اإللكتروني عن بعد نظام التعليمويعتبر     
النظام إلى تسهيل  نظام حاسوبي متكامل يقوم بإدارة العملية التعليمية عن بعد ،حيث يهدف هذا

أثبتت الدراسات أن أفضل نموذج للتعليم عن و، الطالب وعضو هيئة التدريسعملية التفاعل بين
، وهذا النموذج يتطلب توفير  Blended Solution  ويسمىالمدمجةبعد هو نموذج األساليب 

 التعليم عن بعد نظامما يميز ،ومن المعلم والمتعلمأنظمة إلدارة التعليم عن بعد توفر التفاعل بين 
غني  وهو أيضا استخدامهسهولة و للتطوير  تهقابلي ة الملك عبد العزيزاإللكتروني بجامع
  ، الجيدة يةالمتابعة اإلدار والمباشرة وغير المباشرةتواصل ال  وأساليببأساليب تقييم الطلبة

 : ما يأتي التعليم عن بعد اإللكتروني بجامعة الملك عبد العزيزوظائف نظامومن 
تقديم المحاضرات عن بعد بواسطة  مع ن طريق اإلنترنتتقديم المادة العلمية للطالب ع .١

 .الفصول اإللكترونية
  .توزيع الواجبات واستالم الحلول و التقييم اآللي مع النقاش عن بعد بين األستاذ والطالب .٢
إمكانية أن يعرض الطالب المشاريع و األبحاث التي يقوم  مع تقديم االختبارات عن بعد .٣

 .ستاذ المادة و الطالببتنفيذها عن بعد بحضور أ
 )٣٨نت(جامعة الملك عبد العزيزب (EMES) التعليم عن بعد اإللكتروني نظام إدارةموقع  يتوفر هذاو 

  : التاليالرابطعلى 

http://elearning,kau,edu,sa/content,aspx?Site_ID=214&lng=AR&ci
d=11469&URL=www,kau,edu,sa
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Virtual Classroom   الفصول االفتراضية/  المبحث الثالث 

   :تمهيد 

مع ازدياد دور شبكة االنترنت وتعاظم دورها آمصدر أساسي للمعلومات عمدت معظم     
 ثم امتد األمر إلى ات الحصول على المعلومالمؤسسات التعليمية إلى االستفادة من االنترنت في 

قيام تلك المؤسسات باإلعالن عن نفسها وخدماتها من خالل هذه الشبكة وتقديم معلومات حولها 
وحول ما تقدمه من خدمات تعليمية من استقبال وإرسال وتمثيل الواقع وغير ذلك من األنشطة 

  .يمية عامة والتعليم عن بعد خاصة التي إضافتها الشبكة إلمكانيات خدمة العملية التعل

إلى نشأة مصطلحات تعليمية ) ٢٤٣،صم٢٠٠٥،المبارك الموسى و(وفي هذا الصدد يشير 
 مثل عالم بال أوراق تعددة تعتمد على هذه التكنولوجية التعليمية جديدة وفلسفات تربوية م

ومعامل ية ،اضفتراوجامعات من مدارس  وبيئات التعلم االفتراضي ،وجامعات بال أسوار،
  .افتراضيةفصول وومتاحف ومكتبات 

وغيرها من المصطلحات التقنية الحديثة التي تطبق الحاسب اآللي بشكل رئيس  في عمليتي 
تصال والتفاعل لتحقيق مستوى عال من اال) االنترنت (التعليم والتعلم من خالل الشبكة العالمية 

  .معها  ملوالمتعومعلمها ه بين مصدر المعلوم

  :مفهوم االفتراضية  

ومن خالل ما سبق ظهر مصطلح االفتراضية على الساحة التعليمية وانتشر استخدام     
 Chapters available on the( أو اإلتاحة على الشبكة )Virtual( مصطلح  االفتراضية

web ( إلى انه ال يزال مفهوم االفتراضية يشوبه الكثير من الغموض وذلك بسبب التفاوت
فهناك اتجاه يرى أن مفهوم االفتراضية له سمات ،لط بين التعريفات و التشابه بين المسمياتوالخ

، ومن الكتابات التي دعمت هذا االتجاه وخصائص تختلف عن مفهوم اإلتاحة عبر الشبكة 
دينا إسماعيل (وحاولت التنبيه على االختالف بين استخدامات هذه المصطلحات ما أشارت إلية

التي أشارت إلى إن مفهوم اإلتاحة على " shah,s"عن ما آتبته سونيرشاه ) ٩٦ ،صم٢٠٠٩،
الشبكة يشير إلى الوجود فقط على الشبكة من خالل  نظم االتصاالت وااللكترونيات إال أنها 

ى الشبكة تمثل انعكاسا لجزء من المجتمع الواقعي بينما مفهوم افتراضي يفوق مجرد الوجود عل
   . شيء غير حقيقيأيمن فهو مجتمع فضائي يتض

ة            ه األآاديمي ذي نظمت ا ال ي أوروب ية ف ؤتمر االفتراض ي م ر ف ا ذآ ك م دعم ذل وي
ي  دن ف ة بلن صطلح )م٢٠٠٠(األوروبي ى أن م ه إل ير في ذي أش ي"وال الم "افتراض و ع ه

ادل            ى تب ز عل ا يرتك در م ة بق ة المحيط ب المادي ى الجوان ز عل ديل ال يرتك طناعي ب اص
  .رف من خالل أدوات االتصال المختلفةالمعلومات والمعا

وعلى النقيض مما سبق ،ظهر اتجاه أخر يرى أن محاولة إيجاد فرق بين مفهوم االفتراضية     
ومفهوم اإلتاحة عبر الشبكة يعد آمحاولة لغوية عقيمة فالمصطلحان مترادفان ال يوجد بينها أي 

الذي يرى أن فكرة اإلتاحة على ’’ "Anon)  م٢٠٠٧،انون ( ومن داعمي هذا االتجاه ،اختالف 
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الشبكة أو االفتراضية إنما هي نتاج المرحلة األولية من استخدام شبكات الكمبيوتر آوسائل 
    .لهروب من حدود المجتمعات الماديةاتصال ؛ حيث يسمح لمستخدمي الشبكة با

طلح الذي أشار إلى إننا نستخدم مص )D,chess) م٢٠٠٧،دايفيد شس(ويدعم ذلك     
االفتراضية أو اإلتاحة على الشبكة ؛ لإلشارة إلى مجموعة من المجتمعات التي تستخدم أنواعا 

  .مختلفة من وسائل االتصال االلكترونية الحديثة عن بعد ، والمرتكزة على استخدام الشبكة 

إن هذين المفهومين غير مترادفين ، وإنما فتراء ) ٩٦صم ،٢٠٠٩سماعيل ،ادينا (  أما   
قاربان في المعنى ، ولذلك البد من وضع خطوط فاصلة توضح حدود آل مفهوم ومدلوله مت

  :آاألتيالذي يتميز به، وبناء على ذلك يمكن تعريف آل مفهوم 

يشير إلى التواجد على الشبكة ألي آيان له أصل  :"Online"مفهوم اإلتاحة عبر الشبكة −
 .د لدور النظير المادي في الواقع في الواقع ؛ لممارسة بعض اإلعمال والمهام آامتدا

فيشير إلى الوجود الكامل على الشبكة آكيان : "Virtual"أما مفهوم االفتراضية  −
افتراضي لممارسة جميع األعمال والمهام من خاللها بدون وجود أي نظير مادي في 

  .الواقع
 مصطلح   إنرىوتومن خالل العرض السابق تؤيد الباحثة رأي الدآتورة دينا اسماعيل      

رض الواقع أهو الكيان المكتمل التام لجميع أدواره ومهامه المطلوبة منه  على االفتراضية 
  .)االنترنت(لشبكة العالمية ولكن هذا التواجد له فقط على ا

  
ومن هذا المنطق طبق مفهوم االفتراضية على الفصول وتناول العديد من التربويين هذا      

  .وفي مايلي بعض هذه التعريفات شامل ومحدد وواضح له المصطلح لوضع تعريف 

  :تعريف الفصول االفتراضية 

فهناك من يسميها الفصول آما يراها التربويين للفصول االفتراضية العديد من المسميات     
التخيلية أو الفصول المتاحة على فصول وآخرون يسمونها بالالفصول الذآية أو اإللكترونية 

تها اتعددت حسب مسميتعريفاتها وطلح فقد تباينت اآلراء حول لحداثة هذا المصونظرا الشبكة 
  .ريف آالتالي  اونورد هنا بعض من هذه التع

بأنها ) ٩،نتم٢٠٠٣،الخليفة هند (فيالطريقة التي تقدم بها آتعر  علىترآز منها ما −
قات مختلفة الفصول التي تعتمد على التقاء الطلبة والمعلم عن طريق اإلنترنت وفي أو"

  .للعمل على قراءة الدرس وأداء الواجبات وإنجاز المشاريع

عبارة عن غرفة اإللكترونية تشمل على " ابأنه) م٢٠٠٣ وسريا،سالم(اتفق معه تعريف و
 ومع  الطالب ويرتبطون مع بعضهم البعضاتصاالت لصفوف أو أماآن خاصة يتواجد فيها
   .)٣٨٢ص(" ك ترتبط بالقمر الصناعيالمحاضر أو المشرف من خالل موجات أو أسال

الموسى (ف يعرآت أآثر ارتباطا وشموليةللفصول االفتراضية  تعريفاتهم ت ما آانومنها −
بأنها  أدوات وتقنيات وبرمجيات على الشبكة "فصول االفتراضية لل) م٢٠٠٥المبارك، و

ات و المهام تمكن المعلم من نشر الدروس واألهداف ووضع الواجب" اإلنترنت" العالمية 
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الدراسية واالتصال بطالبه من خالل تقنيات متعددة ، آما أنها تمكن الطالب من قراءة 
األهداف والدروس التعليمة وحل الواجبات وإرسال المهام والمشارآة في ساحات النقاش 

 .)٢٤٤ص(" الدرس والدرجة التي حصل عليها  والحوار و اإلطالع على خطوات سير

هي فصول شبيهة بالفصول التقليدية من حيث وجود المعلم )م٢٠٠٨ رزق،فاطمه(فيتعرو    
والطالب ولكنها على الشبكة العالمية للمعلومات حيث ال تتقيد بزمان أو مكان وعن طريقها يتم 
استحداث بيئات افتراضية بحيث يستطيع الطالب التجمع بواسطة الشبكات للمشارآة في حاالت 

 .)٢٢٠ص("تعلم تعاونية 

 الدروس تقديم في الرئيسة الوسائل من وسيلة "هي )٨،نتم٢٠٠٩،خليف ( تعريفو    
 فيها العناصر يتوفر بعد عن التدريب إلى باإلضافة اإلنترنت على والمحاضرات المباشرة
  ،)٧ص(" التفاعلي التعليم أسلوب على تعتمد والطالب، المعلم من آل يحتاجها التي األساسية

بيئة تعليمية الكترونية تعتمد على االنترنت وتوفر للطالب "هي)٢٠٠٩فتح اهللا،(وتعريف     
التفاعل الحي المباشر مع المعلم والمحتوى التعليمي واألقران مهما باعدت بينهم 

  .)١٤١ص("المسافات

  :  االفتراضية الفصول متطلبات

 يتوفر أن يجب إذ "متطلبات، له االفتراضي إن التعليم)٥٣نت ،م٢٠٠٣ ،بختي(ويرى     
 بريًدا وامتالآه إنترنت، بشبكة الملتيميديا،واشتراك عتاد و بمودم مجهًزا آمبيوتر للمتلقي

 يجري استخدام الكمبيوتر،عموًما في التقنية المعرفة من أدنى حد لديه يتوفر وأن إلكترونًيا،
االتصال  وسائل بواسطة مسبق بتنسيق المدرس وبين بينهم فيما الطالب بين التواصل

 حاالت في يمكن آما ،الحوار ومنتديات الدردشة وغرف اإللكتروني البريد وهي لكترونياإل
 تبًعا االفتراضية بالقاعة يدعى ما تكون خاصة برمجيات و إضافية استخدام تقنيات خاصة
  .)٣ص("التعليمية المؤسسة لدى المتوفرة والتقنياتة المادة التعليمي لطبيعة

  :أنواع الفصول االفتراضية 

بأنه يمكن تقسيم الفصول االفتراضية إلى قسمين وذلك )٦٩،صم٢٠٠٣،هند الخليفة(وترى    
  :آالتاليلتقنيات المستخدمة في هذه الفصول حسب األدوات والبرمجيات وا

 :)Asynchronous(الفصول االفتراضية غير التزامنية  .١

ة من مراجعة المادة التعليمية  والتي تمكن الطلب:ويطلق عليها بعضهم بأنظمة التعليم الذاتي     
والتفاعل مع المحتوى التعليمي من خالل الشبكة العالمية اإلنترنت بوساطة بيئة التعليم الذاتي 

 وهذه الفصول ال تتقيد بزمان وال مكان ، لذا فهي بالتعليم والتفاعل غير تزامنيوهو ما يعرف 
لب بالتفاعل معها دون حدود للزمان تستخدم برمجيات وأدوات غير تزامنية تسمح للمعلم والطا

ساحات الحوار والدخول في مناقشات غير آنية سواء مع  والمكان ، ومن أمثلة هذه األدوات
  . وقائمة المراسالت بين المعلم وطالبه وبين الطالب أنفسهم ،المعلم أو الطلبة فيما بينهم
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  :)Synchronous (التزامنية االفتراضيةالفصول  .٢

 أدوات الطالبو المعلم فيها يستخدم الدراسية بالقاعات شبيهة فصول هي لالفصو هذوه   
 دون نفسه الوقت في الطالبو المعلم وجود فيها  يشترط أي (معين بزمن مرتبطة برمجياتو

 ما وغالباديو التفاعلي ،وغرف الدردشة ، ياألبيض،والف ومن هذه األدوات اللوح )للمكان حدود
  :يأتي بما اإلمكانات هذه تعداد ويمكن ، االفتراضية الفصول لبرامج اإلمكانات تتشابه

 إمكان استخدام،و أيديهم برفع الطالب تحدث إمكان مع لطالبه بالصوت التحدث −
 رؤيته وإتاحة جهازه على عرض تشغيل مثال المعلم ،فيستطيع البرامج في المشارآة
 من وراقاأل بعض وعرض النصوص معالج برامج تشغيل يستطيع لطالبه،آما

 . خاللها
 أو) المتعدد ارياالخت (نوع من أسئلة إرسال إمكانية مع النصية للمناقشة خانة وجود −

 الطالب وخروج دخول في التحكم،و للطالب مباشرة النتيجة وإظهار) خطأ أو صح(
 نقاش مجموعات تكوين، والطالب جميع إلى ملف إرسالو الصف غرفة من

 واالستفتاءات االستطالعات توزيعو الطالب طبيقاتت على السيطرة المعلم ويستطيع
 .الطالب بين

سجيل − رة ت صوت المحاض صورة بال ي وال تم الت ي ت ة ف ي  غرف صل االفتراض  الف
رى  ،بحيث  اإلنترنت مواقع على تزامنيه جولة في المشارآةو ع  الطالب  ي  التي  الموق

ة و المعلم يتصفحها ى  الطالب  من  الرسائل  إرسال  إمكاني م  إل م  ومن  ، المعل ى  المعل  إل
   .الطالب

تبعًا السابقين وذلك  أألساسيننوعين الوترى الباحثة أن الفصول االفتراضية تنحصر في       
  . لها لزمن حدوثها والتقنيات المستخدمة في هذه الفصول وتؤيد التقسيم السابق

  :الخواص األساسية للفصول االفتراضية 

 للفصول االفتراضية خواص تميزها عن غيرها  إلى إن)٧،نتم 2009،الحسين (ويرى     
 :ومنها مايلي

  .)بالصوت فقط ، أو بالصوت والصورة( خاصية التخاطب المباشر  .١
  .التخاطب الكتابي  .٢
  .السبورة اإللكترونية  .٣
  .) والطلبة المعلمبين ( المشارآة المباشرة لألنظمة والبرامج والتطبيقات  .٤
  ، وطلبته معلمالإرسال الملفات وتبادلها مباشرة بين  .٥
  .ة أو لمجموع الطلبة في آن واحدمتابعة المدرس وتواصله لكل طالب على حد .٦
  .خاصية استخدام برامج العرض اإللكتروني  .٧
  .خاصية استخدام برامج عرض األفالم التعليمية  .٨
 .خاصية توجيه األسئلة المكتوبة والتصويت عليها  .٩
  .لطلبة خاصية توجيه أوامر المتابعة لما يعرضه المدرس ل .١٠
  .خاصية السماح لدخول أي طالب أو إخراجه من الفصل  .١١
  .خاصية السماح أو عدمه للكالم  .١٢
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   ،خاصية السماح للطباعة  .١٣
  .)الصوتية والكتابية  ( اتخاصية تسجيل المحاضر .١٤

   :مزايا الفصول االفتراضية 

 لفصولابعض مزايا إلى ) ٢٤٥م ،ص ٢٠٠٥،المبارك الموسى و( آال منلقد أشار    
  :فتراضيةالا

فالفصول االفتراضية ال تحتاج إلى قاعات دراسية وال  : اتاالنخفاض الكبير في التجهيز .١
 . مواصالت وأدوات مدرسية مكلفةوال ساحات مدرسية

   .جغرافيةودون قيود عمرية  استيعاب عدد آبير من التالميذ والطالب .٢
  .المستمرةواالستجابة المتابعة السرعة العالية في  .٣
 التعليم لم تعد محصورة في توقيت أو مكان محددين أو مضبوطة في جدول صارم أن عملية .٤

  .ي وقت دون قيودأإمكانية التعليم في أي مكان و، بل 
  .بة عالية سواء من المعلم أو الطالال تحتاج إدارة الفصول االفتراضية إلى مهارات تقني .٥
ويتيح له التفرغ لمهامه والتنظيم  التصحيح ورصد الدرجات بعلم من األعباء الثقيلةإعفاء الم .٦

  .والتعامل مع التقنيات الحديثةوتطويره ،االرتقاء بمستواه والتعليمية المباشرة 
  

  :السابقة مايليمزايا الإلى ) م٢٠٠٥، زيتون(ويضيف
  
  .مشاهدة شاشة المتعلم من خالل شاشة المعلم  .١
م أن يمكن المتعلم من مشاهدة تبادل الشاشة ما بين المعلم والمتعلمين بحيث يستطيع المعل .٢

 ،شاشته أو العكس
   .الموجودة على جهاز المتعلم السيطرة على شاشة المتعلم بإيقافها وحتى التحكم بالبرمجيات .٣
  .فأرة ومنع المتعلم من العمل بها السيطرة على لوحة المفاتيح وال .٤
  . عمل متميزنقل شاشة المتعلم المتميز لآلخرين،بحيث يستطيعون مشاهدة ما يعرضه من .٥
يمكن االستفادة من النظام في جميع المواد التعليمية المبرمجة على األقراص المضغوطة أو  .٦

  .األفالم التعليمية 
  .قدرة المعلم على تصميم برمجية تعليمية وتدريسها عن طريق النظام  .٧
 اللغة االستفادة من هذه التقنية آبديل لمختبروالعلوم يمكن لمعلم مادة اللغة اإلنجليزية  .٨

 .بكامل إمكاناتهاالنجليزية والعلوم 
  

 في عملية التعليم ةفصول االفتراضية تتضح لنا أهميتمن خالل العرض السابق لمزايا ال    
وآل تلك المميزات السابقة يوفرها نظام الفصول االفتراضية برنامج التعليم عن بعد ،ب

الية وبشكل واقعي مما يكون له وبالتالي يعمل على تحقيق األهداف التعليمية بسرعة وفع
  .األثر االيجابي  على المتعلمين في برنامج التعليم عن بعد
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    :خطوات نجاح الفصول االفتراضية 
عها لنجاح التعليم ان هناك خطوات يجب أتب)٢٦٩،ص م٢٠٠٥،المبارك الموسى و(ويرى     
  .استخدام الفصول االفتراضية ومنهاب
جاح التعليم الفوري يجب أن يكون لدى المشارآين القدرة على لن: التواصل مع التقنية  .١

االتصال عن طريق هذه الوسائل بسهولة ويسر ، وأنهم معتادون عليها ، وذلك حتى ال 
 .تحدث أية مشكالت أو إحساس بالغربة مع هذه التطورات 

توجيهات ال بد أن تكون التوجيهات واإلجراءات غير مقيدة ، فال: اإلجراءات والتوجيهات  .٢
ش ، مما يؤدي إلى تحفظ الصارمة جدا تؤدي إلى إيجاد عقبات في أثناء الحوار والنقا

  .المشارآين
الجهود المشترآة بين الطالب تساعدهم على إنجاز مستوى أعلى من : التعليم المشترك .٣

المعرفة ، لذا يجب أن يكون هناك تفاعل من الطالب مع أساتذتهم وآذلك بين الطالب فيما 
  .هم وهو األفضل بين

ألعمال فيما بينهم ، وآذلك إرسال مالحظاتهم وآرائهم لعلى المشارآين عمل تقويم : التقويم .٤
  .حول أصدقائهم في أثناء سير العملية التعليمية 

:االفتراضية الفصول برامجل أمثلة  

من الظواهر التي اآتسبت وجودا ناجحا على ت برامج الفصول االفتراضية أصبحلقد     
النترنت ويمكن دعم هذا األمر من خالل البحث في محرك البحث جوجل حول برنامج ا

وبما إن هذه البرامج ليست الكثير من البرامج المفتوحة والتجارية  فيظهرالفصول االفتراضية 
،وذلك في زيادة مستمرة الفصول االفتراضية حكرًا على شرآة معينة سيضل عدد برامج 

الغير ومن هذه البرامج في األسواق العالمية  األفضل واألجود لتنافس الشرآات على طرح
  ):٧م، نت٢٠٠٩الحسين،( إليها ما أشارتزامنيه 

 Com, Webct,WWW   التزامنغير الفصول االفتراضية ) Webct(برنامج .١
 Black Board(   Com, Blackbord,WWW(برنامج  .٢

  :)٢٥٨ -٢٥٦، صـم٢٠٠٥،و المبارك الموسى (إليهاومن البرامج الفصول التزامنية ما أشار   

 المرئي للحوار البرامج أقدم من ويعد  Paltalk(WWW,Paltalk,com (برنامج .١
 هذه بين ومن متعددة، موضوعات يحوي وهو ، انتشارا وأآثرها والنصي والصوتي

  .)بعد عن التعليم (الموضوعات
 من المعلم يمكن جيد برنامج  وهو Room Talk(WWW,roomtalk,net (برنامج .٢

  .معقول وبسعر الطالب من محدد بعدد تحديدها يستطيع به خاصة صف غرفة امتالك
 أحد برامج  hp Virtual Classroom(WWW,hpe-learning,com(برنامج .٣

يمتلك مجموعة من المزايا وهو برنامج )hp (الفصول االفتراضية والتي أنتجتها شرآة
  .الدخول للفصل االفتراضي سهولة ومنها 

 ذو ددةمتع إمكانات ذو برامج Learnlinc WWW,edtleaning,com) (برنامج .٤
 للمعلم مدرب وجود يةبإمكان يمتازو) Centra(برنامج مع إمكاناته تتشابه جميلة واجهة
 ردود إلى المعلم ،وينبه والتعليقات األيدي رفع وتنظيم النصية الدردشة مراقبة في يساعده



٣٣ 

 

 ولقطات ، صوتي تسجيل على تحتوي تفاعلية دروس إنشاء خالله من يمكن ،آما الطالب
 .متحرآة وصور ديويف
التفاعل أحد برامج الفصول االفتراضية يمتاز بمزايا متعددة مثل Centra)  (برنامج .٥

 وهو غني بأدوات التفاعل الحي المباشر واالتصال الثنائي أو المتعدد بين المعلم والطالب
من حلقات للنقاش وبريد إلكتروني ت للتفاعل الغير مباشر الصوتية والمرئية ، آما يتيح أدوا

 .عم التفاعل بين المجموعاتوهو نظام يد
  

مين مشروع الفصول أ بتقامت عمادة التعليم عن بعد في جامعة الملك عبد العزيزلقد و    
نية متقدمة وتعتبر هي المستقبل في عالم التدريب والتعليم  وهي تق(Centra)االفتراضية  

وهو عبارة عن وسيلة من الوسائل الرئيسية في تقديم المحاضرات التي يحتاجها ،بوجه عام 
  .عن بعدوالتدريب آل من المعلم والطالب في التعليم 

  :Centraنظام 

 في دعم وتحقيق عمليات التعلم والتعليم عبر الفصول (Centra)وألهمية نظام     
االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد بجامعة الملك عبد العزيز ولحداثة هذا النظام وآونه 
احد التقنيات المتقدمة التي تزود المعلم والمتعلم بأحدث أساسيات التفاعل االيجابي سنقوم 

  .)٣٩نت  (ا النظام موضحا فيه مميزاته مكوناته وعناصرهبشرح موجز لهذ

  :Centraمميزات نظام 

  . فتح المجال للمستخدمين للمناقشةيتمكن المعلم من) وجه لوجه(تفاعل مباشر  .١
  .صفحات ويب متعددة االستخدام بخاصية الحفظ بغرض الرجوع لها عند الحاجة .٢
    دردشة ويد لإلجابة،محادثة آتابية،ال استطالعات أراء فورية ،رفع ال/التصويت بنعم  .٣

  .صوتية

  :Centra الخدمات التي يقدمها نظام

 .ةالفصول االفتراضية الحي .١
 .التفاعل الفوري .٢
 .التعليم المزدوج .٣
 .محتوى صوتي ومرئي عالي .٤
 .مجمشارآة البرا .٥
 .االختبار والتقييم .٦
 .تقنية الوسائط المتعددة المميزة .٧
 .دعم تعدد اللغات .٨
 .ترونية الحيةالمقابالت االلك .٩
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  :Centra نظام عناصر

  .المحتوى العلمي .١
  .عضو هيئة التدريس .٢
  .الطالب .٣
  .)فيديو، صوت،صورة ،دردشة(الوسيط التعليمي  .٤
 .التقييم .٥

  :Centra نظام  يحتاجها المستخدم للتفاعل معالتيالمتطلبات 

  .حاسب ألي موصل باالنترنت .١
  .نظام تشغيل ونيدوز .٢
  .متصفح ويبز .٣
  .آامير .٤
  .كروفونسماعة ومي .٥
 Centra Clientبرنامج  .٦

  ):Centra(الفصول االفتراضية نظام الدخول إلى 

من Centra) سنترا بجامعة الملك عبد العزيز الفصول االفتراضية  نظام إلىالدخول يمكن     
  .)١( آما هو موضح بالشكل رقم  http:centra,kau,edu,sa:العنوان التاليخالل 

   
  )١(شكل رقم 

  Centra)( سنترا االفتراضية الفصول نظام إلى الدخول طريقة 
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دخال اسم  بإ الطالبأووهذه الواجهة الرئيسية لبرنامج الفصول االفتراضية سنترا يقوم المعلم 
نصران في يوجد ع والمستخدم وآلمة المرور الخاصة به ثم يقوم بالضغط على زر الدخول

  : وهما أعلى الصفحة
 يحتوي على دليل مختصر على آيفية التعامل مع نظام الفصول Tutorial)(برامج تعليمية  -١

 .االفتراضية 
 يقوم بفحص الجهاز وتحديد المتطلبات التي يحتاجها System Check)(فحص النظام  -٢

  .للتفاعل مع نظام الفصول االفتراضية
  

  :الشاشة الرئيسية 
  

  )٢(رقم شكل 
  Centra)( سنترا نظام مع للتعامل  والمعلم للطالب الرئيسية الشاشة 

   
الواجهة الرئيسة للطالب والمعلم للتعامل مع النظام حيث تتيح ) ٢(رقم وتمثل هذه الشاشة شكل 

   :له عدد من الخصائص وهي 
  .جخرو ،وأدواتو،برامج للتحميل،وبياناتي الشخصية  ،وضور اجتماع،وح جدول األحداث
هذه الشاشة يستطيع الطالب والمعلم من مشاهدة مواعيد جدول األحداث في ومن خالل 

  :المحاضرات ووقتها آالتالي 
   )past(المحاضرة الماضية ،و)On going(الحالية ،و Up Coming)(المحاضرة القادمة  

 وللدخول على هذه) EMESالتدريب على نظام (هناك محاضرة بعنوان ) ٢(رقم وفي شكل 
ولمشاهدة محتوى ) حضور(المحاضرة من قبل المعلم والطالب البد من الضغط على الزر 

  .  فتظهر لنا الصفحة التالية)تصفح المحتوى(المحاضرة قم بالضغط على الزر 
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  : المحاضرة  عنمعلومات
  

 بالضغط على زر حضور االجتماع  لهاويمكن الدخول ، هاتاريخو هارقم،واسم المحاضرة     
  .)٣(ا هو موضح بالشكل رقم آم
  

  )٣(رقم شكل 
  المحاضرة عن معلومات 

  
  :حضور االجتماع 

  
عن طريق  الجتماعا ر يتمكن المعلم أو الطالب من حضو)٤( رقممن خالل هذه الشاشة الشكل  

  .)االجتماع(وضع رقم المحاضرة 
  

  )٤(رقم شكل  



٣٧ 

 

  االجتماع حضور صفحة
تعطى آل محاضرة رقم ولكي يتمكن  CENTRAي نظام ألنه إثناء تكوين المحاضرات ف    

  .الطالب أو المعلم من الحضور البد أن يعطى رقم المحاضرة من قبل المعلم أو مدير النظام 

  :بياناتي الشخصية 

  .يمكن للمعلم من تعديل بياناته الشخصية) ٥(رقم من خالل هذه الشاشة شكل   

  )٥( رقم شكل 
  الشخصية بياناتي صفحة 

والبيانات الشخصية مثل معلومات تسجيل الدخول البد من تعبئتها حيث توجد حقول إجبارية     
  .)٦(بالشكل آما  والمجموعاتات معلومات المؤتمر المعلومات االختياريةمثل وحقول اختيارية 

  
  )٦(شكل 

  االختيارية الحقول أو البيانات
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  : )عمليات التنزيل(برامج للتحميل 
  

لحضور Centra) (يستطيع المعلم والطالب من تحميل برنامج) ٧(شاشةمن خالل هذه ال
    Microsoft Office Outlookبرنامج وسنترا  عن طريقجدول المشاهدة  والمحاضرات

  
  )٧(شكل 

  ).التنزيل عمليات (للتحميل برامج
  

  
  

  :) User Interface(الصفحة الرئيسية للفصول االفتراضية الخاصة بالمعلم 
  
  )٨(شكل 

  )User Interface (بالمعلم الخاصة االفتراضية للفصول الرئيسية الصفحة
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  :ثناء تفاعله مع الطالب  أأدوات يستخدمها المعلم
  

  )٩(شكل رقم 
  الطالب مع تفاعله إثناء المعلم يستخدمها أدوات 
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  : )User Interface(الصفحة الرئيسية للفصول االفتراضية الخاصة بالطالب
  

  )١٠ ( رقمشكل
  )User Interface( الصفحة الرئيسية للفصول االفتراضية الخاصة بالطالب 

  
  
  :  الفصل االفتراضيثناءأأدوات يستخدمها الطالب أثناء تفاعله مع المعلم 

  
  )١١ ( رقمشكل

  االفتراضي الفصل إثناء المعلم مع تفاعله أثناء الطالب يستخدمها أدوات 
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   لدراسات السابقةا

  :    تمهيد
في المرتبطة بهذا الموضوع بشكل مباشر تقل الدراسات في مجال الفصول االفتراضية     

 وسيتم عرض ،فيه المراجعالدراسات و ومحدودية  الموضع لحداثة هذا ذلكالوطن العربي و
 تبعا للترتيب الزمني وذلك حدة على آل  الحالية الدراسة بموضوع العالقة ذاتبعض الدراسات 

 ،آما ستقوم األجنبيةبالدراسات نتهاء بالدارسات العربية وا ابتداء األقدم لىإ األحدثلها من 
يرتبط منها بالبحث  ونتائج الدراسات السابقة وفق ما وعينة وأدوات أهدافالباحثة بعرض 

  :الحالي وفيما يلي عرض لها

  :الدراسات العربية : أوًال

  :)م٢٠١٠بدر، منار(دراسة  .١
الدراسية الفصول ( ستخدام ااثر  قياسىإلجريبية الت الدراسةهدفت هذه       

واشتملت  ، التقليديةالدراسية  بدال من الفصول ينلمتعلمالتحصيل الدراسي لعلى )االفتراضية
ولقد  بجامعة المنوفية بمصر،تكنولوجيا التعليم  من طالب قسم طالب) ٢٠(الدراسة علىعينه 

جميع المقررات على  الدراسةوصممت ، لدراسةلهذه الجمع البيانات اُستخدم االختبار آأداة 
  العينةتم تقسيم،ثم  االنترنتىبطريقه رقميه ووضعها علفي قسم تكنولوجيا التعليم  الدراسية

بالطريقة  التعليم تستخدم)ضابطةال المجموعة( وهي ىاألول المجموعة مجموعتين ىإل
تم تطبيق التعليم ف) موعة التجريبيةالمج(الثانية وهي لمجموعةاالفصول الدراسية التقليدية أما 

للطالب لتحقق من تطبيق االختبار القبلي ، وتم  الدراسية أالفتراضيةستخدام الفصول إعليهم ب
  لقياس اثر المتغيرأخرى مره إجراءهإلعادة تسجيل نتائج االختبار المستوى الدراسي لهم ثم 

وتوصلت نتائج هذه ، ول االفتراضيةستخدام الفصإوهو التعليم ب بعد التجربة المستقل عليهم
تحصيل الطالب  تزويد ى في التعليم يعمل علاالفتراضية استخدام الفصول أنالدراسة إلى 

قدره آافيه الستعمال  قابلية والطالب لديهمأن والتقليدية الدراسية بدل من الفصول 
   . تجاههاةوالمسؤولي بالثقة وإحساسهمالتكنولوجيا والتفاعل معها 

  
  ) :م٢٠٠٩،خليف (سةراد .٢

 تقديم في )االفتراضية الفصول (استخدام تجربة تقييم إلى الوصفية الدراسة هدفت هذه      
 ةعين اشتملت و ، فلسطين  دولة في العامة الثانوية طلبةل  االنترنتعبر المباشرة الدروس
تلك  عبر الدروس بتقديم يقومون ومعلمه معلمًا )50(و  وطالبة طالب )١٠٠( علىالدراسة 
 تصميمه تملهذه الدراسة والذي لجمع البيانات  تخدم االستبيان آأداةولقد اُس االفتراضية، الفصول
 الدروس من الطلبة ستفادةا وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى، الدراسةلتحقيق أهداف  وتوزيعه
 في الرغبة إبداء مع استخدامها على وإقبال المعلمين االفتراضية، الفصول عبر المقدمة المباشرة
 الفصول  إيجابياتأهمية و بخصوصأما ،والمعلمين الطالب بين الفكرة نشر على العمل

 قدرة زيادة إلى ؤديي االفتراضية استخدام الفصول أن  نتائج الدراسة إلى بينت فقد االفتراضية 
ي ف الموجودة الحديثة التقنيات واستخدام  واستقبالها المعلومة إيصال على لبة والطينالمعلم

 الها استخدام نأ،و والمعلمين الطلبة بين  المتبادل التفاعل زيادةأيضا إلى و ،الفصل االفتراضي
 الفصول استخدام نأ إلى الدراسةوأشارت ،   و االنترنتالحاسوب في خبرة آبيرة إلى يحتاج

 المعلمين عدسا وتزيد من حماسهم وتالطلبة لدى العلمي التحصيل زيادة إلى يؤدي االفتراضية
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 نظر وجهة من هذه التقنية  وصعوباتسلبيات بخصوص ،أما الخبرة وتبادل التواصل في
  . االلكترونية المواقع ببعضو تلشاا ب أحياناالطلبة انشغال في فكانت الطلبةو المعلمين

  
  :) م٢٠٠٩الزهراني،(دراسة  .٣

 )الفصول االفتراضية(ق إمكانية تطبي التعرف على مدى إلىالوصفية هدفت هذه الدراسة      
في تدريس مواد التربية اإلسالمية وذلك بمساعدة وجهة نظر المشرفين التربويين بالمملكة 

 والمالية والكوادر البشرية المدربة لتطبيق  اإلداريةاإلمكانات توافرالعربية السعودية ومدى 
 متهائومالهمية هذه التقنية تقنية الفصول االفتراضية ومدى إلمام العاملين في الوسط التعليمي بأ

 مشرفا تربويا) ١٥٥( على عينة الدراسةاشتملت و  ، اإلسالمية ومحتوى مواد التربيةألهداف
لجمع البيانات لهذه  االستبيانالباحث أداة  واستخدم ،في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية

بإدارات التربية  فرايتوانه إلى الدراسة نتائج توصلت  وبعد جمع البيانات وتحليلهاالدراسة، 
والتعليم دعم إداري وقسم يهتم بالتعليم اإللكتروني ولكن ال يتوافر الدعم المالي الكافي للتعليم 

 يتوفر لدى ،ولكنوال بنية تحتية آافية وال موظفين صيانة  تجهيزات وال يوجد،اإللكتروني
 توصلت ،وأيضاهذه التقنية نحو تطبيق العاملين في الوسط التعليمي إلمام مشجع واتجاه ايجابي

وانسب مراحل التعليم ،ية مناسبة ألهداف ومحتوى جميع مواد التربية اإلسالميةنتقهذه الن أإلى 
 المرحلة الثانوية ثم المتوسطة ثم الصفوف العليا من المرحلة التقنيةهذه ب تدريسلالعام ل

ة لطالب الصفوف األولية من المرحلة االبتدائية،وال تناسب هذه التقنية مع الخصائص العام
    .االبتدائية 

   
  :)م٢٠٠٨،فاطمة رزق (دراسة  .٤

على )الفصول االفتراضية(التدريس باستخدام  معرفة اثر إلىالتجريبية هدفت هذه الدراسة      
 عينة الدراسة واشتملت ، الخدمةألداء التدريسي لمعلمي العلوم قبلالذاتية وا معتقدات الكفاءة

وطالبة من الطالب المعلمين بالفرقة الثالثة بكلية التربية شعبة طالبَا ) ٢٠ (على
مقياس معتقدات الكفاءة الذاتية لدى :لهذه الدراسةالكيمياء،واستخدمت الباحثة األدوات التالية 

 الفصول تأثير إلىوتوصلت نتائج الدراسة ن وبطاقة المالحظة ألداء الطالب،الطالب المعلمي
ي تنمية الكفاءة الذاتية للطالب المعلمين واتضح ذلك خالل تفوق المجموعة االفتراضية ف

أي بعد استخدام الفصول االفتراضية مقارنة  لمقياس الكفاءة الذاتية لبعدي ا في التطبيقالتجريبية
  ألبعديلصالح التطبيق   هناك فروق دالة بين التطبيقين القبلي والبعدينأبقبل استخدامها أي 

 الدراسة إلى أن التغير الحادث في الكفاءة الذاتية يرجع إلى المتغير المستقل وهو آما توصلت
 إلى وجود فروق دالة بين التطبيق القبلي ت النتائجوآذلك توصلتأثير الفصول االفتراضية 

 وفعالية استخدام الفصول تأثيرلبطاقة مالحظة األداء التدريسي ،آما توصلت إلى  والبعدي
تنمية األداء التدريسي لدى الطالب المعلمين قبل الخدمة وذلك من خالل تطبيق االفتراضية في 

  .بطاقة المالحظة لألداء التدريسي قبل وبعد التدريس
  
  :)م٢٠٠٨،الغريبي (دراسة  .٥

 الفصول (باستخدام التدريس أثر معرفة لىإ التجريبية الدراسة  هذههدفت    
لتكاملي االفصل  والتعاونيالفصل  والتفاعلي ونياإللكتر الفصل الثالث بالصور)اإللكترونية

 لمادة االبتدائي الصف الخامس لتالميذ والفهم التذآر لمستويات المعرفي ،على التحصيل
 مختلفة وتمثلت مدارس ثالثة من تلميذًا )٧٢(عدد   علىعينة الدراسة ملتتشاو،  الرياضيات

، التطبيقتذآر والفهم وال التالية:المعرفية تالمستويا لقياس تحصيليلا ختبارالا في الدراسة أداة
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 بين التذآر مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنهنتائج  الدراسة إلى  توصلتو
ضبط  بعد التكاملي والفصلالتعاوني، والفصلالتفاعلي، الفصل الثالث الدراسة مجموعات
 بين الفهم مستوى عند إحصائية اللةد ذات فروق توجد الثالث،وأنه مجموعاتلل القبلي االختبار
بين  إحصائيًا دال فرق يوجد ال وأنهالتكاملي، الفصل لصالح التكامليالفصل و التفاعلي الفصل

 ، وأنه ومستوى التطبيقمستوى الفهم عند المعرفي التحصيل في مجموعات الدراسة الثالث
 التكامليالفصل  والتفاعلي الفصل بين الكلية المستويات عند إحصائية داللة ذات فروق توجد
 التعاونيالفصل و التكاملي الفصل بين إحصائيًا دال فرق يوجد ال وأنه ،التكاملي الفصل لصالح
 الفصل بين إحصائيًا دال فرق يوجد ال أنه آما الكلية، عند المستويات المعرفي التحصيل في

  .الكلية المستويات عند لمعرفيا التحصيل في التفاعلي والفصل اإللكتروني التعاوني اإللكتروني
  
 : )م٢٠٠٦،الشويعي والعسيري (دراسة  .٦

الفصل ( معرفة اثر توظيف احدث التقنيات في إلىالتجريبية هدفت هذه الدراسة      
 ب ر شاي ولقد استخدمت تقنية الس في هذه الدراسةلطالب المشارآينتفاعل ا على )االفتراضي

(C sharp) الدوت نت)Dot net(بيئة تواصل بين المتعلمين مع بعضهم البعض إليجاد 
 منتدى يقر عن طأو الحوار فيما بينهم سواء وجه لوجه إقامةوذلك عن طريق المعلمين و

ً من طالب آلية التربية  )١٥(واشتملت العينة على ،الحوار المخصص لهذا الغرض  بأبهاطالبا
 باستخدام البريد اإللكتروني وساحة ،ففي هذا البرنامج قام الطلبةبالمملكة العربية السعودية 

ن مشارآة الطالب التي أدور آبير في إنجاح الدراسة حيث  منتدى الحوارلالمناقشة وآان 
 نتائج وتوصلت يرسلها بالبريد يتم وضعها في المنتدى فور إقرارها من المعلم على البرنامج،

مما  المعلمين وبينهم وبينلبعض ايما بين الطالب بعضهم  ف تفاعليًاأثران هناك أ إلىالدراسة 
 وآان لتصميم )Dot net( الدوت نت(C sharp) بر شايالس التفاعل استخدام بيئةهذا سهل 

تربوية تعليمية اثر آبير بطريقة (based course Web) البرنامج المعتمد على االنترنت 
  . علمينالموتقويمها من قبل  لتسليم بحوثهم الضرورية باألدواتالطالب في إمداد 

  
  :)م٢٠٠٦أبو شقير و أبو شعبان،(دراسة  .٧

ر استخدام           ة اث ى معرف ة    )Web CT( هدفت  هذه الدراسة الوصفية التحليلية  إل ى تنمي عل
ة    تملت عين ة اإلسالمية بغزة،واش ي الجامع ة ف ة التربي ات آلي دى طالب ارات البحث العلمي ل مه

ى   ث عل ة )٥٢(البح تبيان واالخ،واسطالب أداة تخدم االس ار آ داف   تب ق أه ة ولتحقي ذه الدراس  له
ة  م   الدراس الوريوس ث ة البك دى طلب ا ل ي الواجب امتالآه ارات البحث العلم ة بمه داد قائم م إع ت

اس الجانب             ة لقي ات المقدم ويم لخطط الطالب ة تق داد بطاق  لكل  دائي ألااستخدمت هذه البطاقة إلع
الغ عددها      ضابطة والب راد المجموعة ال ةوالمجموعة التجر ة طالب)٢٦(من أف ددها  يبي الغ ع  والب

ة )٢٦( ملت البطاق ة وش ن ١١طالب د م ا العدي درج تحته سة ين ارة رئي م  امه ة وت ارات الفرعي لمه
ائج          روق ذات        الدراسة إعداد اختبار تحصيلي لقياس الجانب ألتحصيلي،وتوصلت نت ى وجود ف  إل

ة  ستوى دالل د م ة إحصائية عن ي الجانب )٠،٠٥(دالل ارات  وا لتحصيلياف ي لمه لجانب األدائ
واتي درسن باستخدام         ات الل ين الطالب واتي درسن    ) Web CT( البحث العلمي ب رانهن الل وإق

واد     ن الم د م ل العدي ضرورة تفعي ان ب ائج يوصى الباحث ذه النت ي ضوء ه ة وف ة التقليدي بالطريق
  .واألدائيلتحصيلي الماله من اثر فعال على آل من الجانب )Web CT( التربوية باستخدام 
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 :)م٢٠٠٥النباهين،(دراسة  .٨
 على تحصيل الطالبات  (Web CT)برنامج هدفت هذه الدراسة التجريبية إلى معرفة أثر     

 واتجاههن نحوها،،ة بغزة اإلسالمي بالجامعة التربية بكلية التعليم تكنولوجيا مساق المعلمات  في
تبار ألتحصيلي ومقياس االتجاه آأداتين  طالبة ،واستخدم االخ) ٤٤(واشتملت عينة الدراسة على 

 من اختيار" نوع من فقرة )٦٤(من  مكونًا تحصيليًا اختبارًا الباحث أعد ولقد الدراسة ، لهذه 
طالبة والمجموعة )٢٢ ( والبالغ عددهنالتجريبية المجموعتين طالبات وطبق على"متعدد

 المجموعتين طالبات على تطبيقهل اتجاه مقياسث الباح أعد طالبة آما)٢٢( وعددهن الضابطة
 إحصائيًا دالة فروق الدراسة إلى وجود التجربة،وتوصلت نتائج وبعد والضابطة قبل التجريبية

 لصالح التحصيل في إحصائيًا دالة فروق وجود آذلك المجموعة التجريبية، لصالح التحصيل في
 منخفضات للطالبات بالنسبة أما التجريبية، المجموعة التحصيل في مرتفعات الطالبات
 لطالبات االحتفاظ قياس في آذلك بينهما، داللة إحصائية ذات فروق توجد فلم التحصيل،
 لالختبار الفوري ألبعدي التطبيق في إحصائية ذات داللة فروق توجد لم التجريبية المجموعة

 اللةد ذات فروق وجود بعدم النتائج جاءت ،وأخيرًا المؤجل بعدي الوالتطبيق لتحصيلي،ا
  .التعليم في والتكنولوجيا الوسائل نحو االتجاه في والضابطة التجريبية المجموعتين بين حصائيةإ

 
 ) :م٢٠٠٥،خيري(دراسة  .٩

 )الفصول االلكترونية(هدفت هذه الدراسة التجريبية إلى معرفة اثر فاعلية استخدام برنامج      
 من الدراسة على مجموعة عشوائية عينةواشتملت  ،لطالب المعلمين على التحصيل الدراسي ل

لتحصيلي وبطاقة  واستخدم الباحث االختبار اجامعة المنوفيةبالطالب المعلمين بكلية التربية 
 الطالب ى هناك افتقار لدإلى أن الدراسة نتائج توصلت والمالحظة آأداتين لهذه الدراسة ،

روق ذات داللة إحصائية عند  توجد ف ،وانهالمعلمين لمهارات استخدام الفصول االلكترونية
لتحصيلي ابين متوسطات درجات عينة البحث في القياس القبلي لالختبار ) ٠،٠٥≤(مستوي 

لبعدي ،وتوجد فروق البعدي لالختبار وذلك لصالح القياس اومتوسطات درجاتهم في القياس 
اس بين متوسطات درجات عينة البحث في القي )٠،٠٥≤(ذات داللة إحصائية عند مستوي 

لبعدي االقبلي لبطاقة مالحظة استخدام الفصول االلكترونية ومتوسطات درجاتهم في القياس 
  .لبعدياالحظة وذلك لصالح القياس لبطاقة الم

  
 ) :  م٢٠٠٤،المبارك (دراسة  .١٠
الفصول (إلى التعرف على أثر التدريس باستخدام التجريبية الدراسة هذه هدفت      

عالمية االنترنت على تحصيل طالب آلية التربية في تقنيات التعليم  عبر الشبكة ال)االفتراضية
طالبًا تم تقسيمهم عشوائيًا  )٤٢ (علىعينة الدراسة ،واشتملت واالتصال بجامعه الملك سعود 

طالبًا للمجموعة ) ٢١(طالبًا للمجموعة التجريبية و)٢١(إلى مجموعتين متساويتين ومتكافئتين 
قام  ،ثم لتحصيليا واالختبار االستبانةأداتين هي احث في دراسته  استخدم البولقد،الضابطة

الباحث  بتصميم فصل افتراضي لمقرر تقنيات التعليم واالتصال لتدريس المجموعة التجريبية 
 ، تزامنيهوقد احتوى هذا الفصل على آال النوعين من الفصول االفتراضية التزامنية والغير 

 وجود فروق ذات داللة إحصائيًا بين متوسطي تحصيل دموتوصلت نتائج الدراسة إلى ع
االختبار مستوى التذآر والفهم ومستوى الطالب بين المجموعتين التجريبية والضابطة في 

، ويعتبر الباحث التساوي التقريبي بين نتائج أداء المجموعتين نجاح آبير للدراسة لتحصيليا
عدم خفض مستوى التحصيل الدراسي لدى باستخدام الفصول االفتراضية حيث أآدت الدراسة 
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الطالب  عند دراستهم عن طريق الفصول االفتراضية ،بل أنها تتفوق على الدراسة التقليدية في 
  .مستوى التطبيق

  
 ) :م٢٠٠٤،الت يالقب(دراسة  .١١
 في )الفصول االفتراضية(إلى التعرف على مدى جدوى تقنية التجريبية الدراسة هذه هدفت     

 ة االنجليزية في سلطنة عمان مقارن الصف الثالث اإلعدادي للغةةيات تحصيل طلبتحسين مستو
م بكلتا الطريقتين يالتعل ب وآذلك مقارنتها باتجاهاتهم نحومع التعلم الفردي المدعم بالحاسو

 الصف الثالث اإلعدادي والبالغ عددهم ة طلبمن طالبًا)٦٠ (على عددعينه الدراسة واشتملت 
ولقد  إلى مجموعتين متساويتين تجريبيتين العينة قسمت م اختيارهم عشوائيا حيث  تطالبًا)٧٠٤(

 األولى عبر تقنية الفصول لمجموعةاوتعلمت  لهذه الدراسة استخدم الباحث االختبار آأداة
فعالية إلى نتائج الدراسة ،وتوصلت االفتراضية واألخرى عبر الحاسوب وبطريقة التعلم الفردي

م عبر تقنية ي ولكن بشكل اآبر لصالح التعللطلبةافي تحسين مستويات تحصيل آلتا الطريقتين 
وآما اظهر المتعلمون ميال نحوا آلتا الطريقتين ولكن بشكل اآبر نحو  ،الفصول االفتراضية

 تغالل السخرجت الدراسة بتوصيات  جلها يدعوم عبر تقنية الفصول االفتراضية ويالتعل
 وتقنيه الفصول االفتراضية في عملية تطوير إشكال اآتساب إمكانيات البرمجيات الشبكية
  .مهارات تعلم اللغة االنجليزية

  
  :الدراسات األجنبية / ثانيا

  
  :),٢٠٠٩Rich ;et-al (وآخرون دراسة ريتش .١

به من طرق إبداعية في استخدام  إلى تقيم ما تم تزويد الجامعةالوصفية هدفت هذه الدراسة     
اثينا  بجامعة  المتزامنة)الفصول االفتراضية( و )آخدمة الويكي(الجديدة األدوات التعليمية 

الطلبة  على مجموعة من الدراسةواشتملت عينة ،بالواليات المتحدة األمريكية االباما والية ب
القوة افة نقاط  معرفة آمن خاللهتم التي و االستبيان الدراسة هي أداةوآانت  ،معلمينوال

 وتوصلت نتائج الدراسة ،  الفصول االفتراضية المتزامنةالويكي و ةخدمتطبيق  فيوالضعف 
منها عدم تواصل بشكل جيد وهناك عدد من الصعوبات التي أعاقت تطبيق هذه التقنيات ن أ إلى

حالة عدم ارتياح % ٥٠ آما اظهر حوالي ،الطالب مع زمالئهم ومع معلميهم في بادي  األمر
وتوصلت دة وال تتالءم مع ما يتم تطبيقه في الفصول التقليدية ، من تطبيق هذه التقنية آونها جدي

من خالل نجاح معلمي الكليات في تطبيقها وإيجاد هذه التقنية في التعليم نجاح  إلى  أيضًاالنتائج 
 مع هذه بة والمعلمينالطلتفاعل من خالل أراء والطرق الفعالة لممارستها ويتضح هذا جليا 

 في استخدام بةقد نجح المعلمين وآذلك الطلل،وبادئ األمرفي  إخفاقها ى الرغم منالتقنيات عل
التوجيهات و التعليمات تبادل تطوير المناهج و لخدمات الويكي لدعم عمل المشاريع الجماعية و 

 آما آان لتقنية الفصول االفتراضية المتزامنة النجاح ذاته ،المناسبة الستخدام التقنيات التعليمية 
 كترونية و المناقشات االفتراضيةلبورات اإلستخدام المحاضرات عن بعد وآذلك المن خالل اس

جميع ما سبق في وقد ساعد والوسائل التعليمية اإللكترونية واألدوات المساعدة االفتراضية ،
  .التعليم عن بعد بنجاح في التقنية هذه تعزيز استخدام 
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 ):, Bodie ٢٠٠٩(دراسة بودي .٢
 في العملية المتعلمينمع   تفاعل المعلم إلى استكشاف مدى التجريبيةراسة هدفت هذه الد     

ؤثر على مفاهيم وأراء المشارآين ت التي )الفصل االفتراضي(في  التصال امع وسائلوالتعليمية 
والية جنوب بالجامعة العامة ببشكل إيجابي على نتائج هذا التعلم وفي العملية التعليمية 

سلوآيات المعلم و الوسيلة المستخدمة هما عنصرين هامين ت هذه الدراسة وتضمن ، اآاليفورني
 البعد األساسي في هذه العملية سلوك نأ هذه الدراسةفقد افترضت في التواصل مع المتعلمين 

المعلم اللفظي وغير اللفظي و الذي له النصيب األآبر في التأثير على العملية التعليمية أآثر من 
طالب في مادة ) ٥٠٠(ينة الدراسة على وشملت ع،لذي تضمن الوسيلة التعليميةني واالبعد الثا

 ومنهاعدة أدوات لجمع البيانات الدراسة وعلى عدد من المعلمين،واستخدمت علم النفس  
 أربعة إلى والمقابلة واالختبار لقياس األثر وتم تقسيم الطالب في فصلين انياالستبوالمالحظة 

مه باستخدام تقنية يت فيه الطريقة التعليمية التقليدية و اآلخر تم تعلفصل استخدم، مجموعات 
طالب )١٥٤( على ٢و المجموعة ) طالب١٤٥(على١فصول االفتراضية،وتضمنت المجموعةال

 دقيقة ١٥وجميعهم  خضعوا إلى )  طالب١٤٢( على ٤والمجموعة ) ١٣٥( على ٣والمجموعة 
نتائج الدراسة إلى وجود مستوى عالي من ،وتوصلت اختبار لفحص ما قبل دورة التعليم 

التفاعلية واالرتباط بين سلوآيات المعلم وبين الوسيلة التعليمية والتي أسهمت في زيادة رضا 
على أهمية سلوآيات المعلم النتائج أآدت ،آما  هم نحو هذه التقنيةئوذلك من خالل أرا ،المتعلمين

م  ونفسيته من الوسيلة أو التقنية التعليمية الجديدة عوضا التفاعلية في تقريب وجهة نظر المتعل
مجدية في بعض األحيان لخجل المعلم الغير ة ومنهجية التقاء المعلم بطالبه عن الفصول التقليدي
   .أو انخفاض صوته 

  
 :) ,Yuzer ٢٠٠٧ (  يزردراسة .٣

 من "الفتراضي المرئي االتصال اآلية"مناقشة  إلىلوصفية التحليلية اهدفت هذه الدراسة      
الفصل (في تطبيقات الفصل الدراسي المرئي  االنترنت عبرالل اتصاالت مباشرة خ

بجامعة األناضول المرئي ومناقشة البنية التحتية  التكنولوجية لالتصال الشفهي ) االفتراضي
من المدارس التي تستخدم تقنية الفصول مجموعة  ،وتم تطبيق هذه الدراسة على بترآيا 

وشملت عينة الدراسة على مجموعة من طالب المرحلة المتوسطة ،الفتراضية عبر االنترنتا
ستخدام هذه ن اأ وتوصلت نتائج الدراسة إلىلدراسة ، هذه ا لآأداة االستبيان تخدمواُس ،والثانوية

حد منهجيات تكنولوجيا التعليم وذات األسس المدروسة في تصميمها  أالبرمجية الحديثة وهي
 هدافاأل في العملية التعليمية وحققتفاعليتها أهميتها والنترنت في التدريس ثبتت عبر ا
واألجهزة  المطلوبة منها بالتجربة ،وهي بمعناها الشامل تضم الطرق واألدوات والمواد التعليمية

ألنظمة والتنظيمات الُمستخدمة في نظام الفصول االفتراضية المتزامن آما تعني األخذ بأسلوب ا
تسير في خطوات منظمة ، وتستخدم آل  نى إتباع منهج وأسلوب وطريقة في العملبمع

 ويؤآد هذا األسلوب النظرة ،التعليم والتعلم  اإلمكانات التي تقدمها التكنولوجيا وفق نظريات
  . وارتباطها بغيرها من األنظمة ارتباطًا متبادًال المتكاملة لدور الوسائل التعليمية

  
  :) ,Parker ٢٠٠٧( آرردراسة با .٤

 هذه الدراسة الوصفية إلى اآتشاف  السمات و الصفات والمهارات والتقنيات التي تهدف     
مدينة سان فرانسيسكو ب المتميزة  )الفصول االفتراضية (في إدارةيتمتع بها معلمي آلية المجتمع 

رق مناسبة لتثقيف طهذه الدراسة و تقترح   المتحدة األمريكيةفي والية آاليفورنيا في الواليات
،واشتملت عينة البحث على  الفصول االفتراضية إدارةبما يتعلق  المثقفين لالستفادة من آل
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 )٦( على اساتذة عينة الدراسة شملتحيث  أعوام ١٠ن منذ زييتممن أساتذة الكلية الم استاذ)١١(
 وآانت جميع  من األصول الالتينية)٣( من األصول األفريقية و)٢(من األصول القوقازية و

ستة و عام )٣٠( إلى )١٧(وآانت خبرتهم العملية من  عام )٦٢( إلى )٣٩( ما بين  همرأعما
، وتمثلت أهم أدوات هذه ة وخمسة ممن يحملون درجة الدآتورامنهم لديهم درجة الماجستير

حوالي  حيث تم طرح ، واالستبيان القائم على التحليالت النظريةالمقابلةالدراسة لجمع البيانات 
 سؤال على أفراد العينة تضمنت المؤهل األآاديمي و التدريب و فكرتهم عن التربية ٢٥
نمائية وعن آافة المميزات و التقنيات و المهارات التي ساعدتهم في فصولهم التقليدية وآانت إلا
االفتراضية  للفصول الصعوبات وعن أهم المميزات واضرة أيضا في الفصول االفتراضيةح

وتوصلت ،م خالل انتقالهم من المرحلة التقليدية إلى مرحلة الفصول االفتراضية هاجهتالتي و
أن هناك عدد من المميزات و المهارات و التقنيات التي ساعدت المعلمين في نتائج الدراسة إلى 

آلية المجتمع في تسهيل عملية نقل العملية التعليمية من المرحلة التقليدية إلى مرحلة الفصول 
ع بها المعلمين األداء الممتاز فتراضية وآانت أهم هذه المميزات والمهارات التي يجب أن يتمتاال

ووعي  ة و الترغيب عند عملية التدريسوالمعرفة الواسعولية ئوالضمير وااللتزام وتحمل المس
رغيب  وتعتبر عملية التعليم الممتازة من أآثر الوسائل إقناع وتداف العملية التعليميةوإدراك أه

   . آونها السبب الرئيسي في تقدمه في تحصيله الدراسيالب في التعليمطلا
  
 :)Yuzer,& Aydin ٢٠٠٦(يزر  و ايدين دراسة .٥

الفصل الدراسي  "المسمى  )الفصل االفتراضي(الدراسة الوصفية إلى تقييم  هدفت هذه     
ترآيا والذي تم إعداده للتدريب على تدريس اللغة االنجليزية عن بعد في " المرئي المتزامن
 لعامين  الممتدثانية من دورة القراءة المتقدمةلتدريس السنة ال) إرشادي(آمشروع أولي 

 حضروا البرنامججامعي  طالب ١٠،٠٠٠من قارب على ما ي عينة الدراسة شتملتواأآاديميين ،
 االستبانة  هية، وآانت أداة الدراسني المختلفة لمدة عاممن جميع المراحل الدراسية الجامعية

من خالل ما يتم طرحة من في هذه الدراسة  األسلوب األجدر في عملية التقييم و التحليل وآانت
بيانات ومالحظات يتم الحصول عليها من خالل دراسة آافة معدالت االستجابة من قبل الطلبة 

لدراسة إلى وتوصلت نتائج ا،  هذه البرنامج  في الفصل االفتراضي ة فاعليأهمية ومدى حول 
ن أالدراسي المرئي يساعد على الثقة الزائدة و يشجع المتعلمين على االفتراضي ن الفصل أ

 يبقى أثرها واضحة في توصيل المعلومة للمتعلم فمهما آانت اللغةيصبحوا أآثر استقالًال بذاتهم 
 لفهمى االستيعاب وايد القدرة علاستخدام الوسائل التقنية التي تز محدودا ومؤقتا بالمقارنة مع أثر

 بما تقدمه لهم من إمكانية على دقة المالحظة، والتمرين االتجاهات والقيم وتعين على تكوين
على التعليم صبغة  مما يضفي العلمي، للوصول إلى حل المشكالتأسلوب التفكير  إتباععلى 

  .الضيق العالمية والخروج من اإلطار المحلي
  
  :), Murry ٢٠٠٥(ميري دراسة  .٦
 )لفصول االفتراضيةا(لمستخدمي جانب النفسي اآتشاف ال إلى  هذه الدراسة الوصفيةتهدف     
 نيويورك وأيضا جامعةجامعة الباني بن عملية التعليم والتعلم المباشر والرابط بيطبيعة العالقة و

ا ما آان وإذترونية على ديناميكيات اإلنسان وتأثير التقنية االلك المتحدة األمريكية في الواليات
 التي تقوم على أساس التعليم عن  والتأثير السلبي أو االيجابي في العملية التعليمية لهذه التقنيات

إلى تسليط الضوء على أهم المؤثرات و الطرق النفسية التي قد  الدراسةهذه آما هدفت  بعد
لدراسة على  اينة،واشتملت عتكون عائق في ربط المعلم بالمادة التعليمية وأيضا بالمتلقي



٤٨ 

 

و آانت أهم أدوات ،طالب و معلمي مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا  منمجموعة 
تم  فقد واالستبيانجمع البيانات التي اآتنفتها هذه الدراسة هي المقابالت وتدوين المالحظات 

مؤدية إلى  للحصول على أهم المعلومات المتعلقة بالمشارآين واألسباب الاالستبيانتصميم هذه 
 وتوصلت   ،الخاصة بهذه العملية وأيضا بمعلميهم وأرائهماالفتراضية  في الفصول دراستهم
 شعور الطالب و المعلمين بالتواصل و الترابط الفعلي على الرغم من  إلى  الدراسة هذهنتائج

م من ا للمعلاالنقطاع العاطفي المحسوس من خالل الرؤيا لهذا المعلم بالنسبة للطالب و أيض
آما آانت أهم نتائج هذه الدراسة طبيعة الوسط التعليمي  وهو الوسط  خالل رؤيته للطالب

وخالصة األمر لقد نجح التأثير الذي ساعد آل من المعلمين والطالب على التواصل و ي فاعلتال
المعلمون والطالب في إنشاء مفهوم إدراآي متواصل وفي وسيلة اتصال فعالة على الرغم من 

  .وعدم التفاعل في بعض االحيانالعزلة و التي تضمنت الغياب الصعوباتهتهم بعض مواج
  

  :)et-al ,  Martens;٢٠٠٢( آخرون و مارتينزدراسة  .٧
 و )الفصول االفتراضية(تكيف في الالعالقة بين  معرفة إلىالوصفية هدفت هذه الدراسة      
 وينبيج في مدينة مانيتوبا بمقاطعة بالطالالء ؤهل االقتصاديمستوى الوالمؤشرات الصحية أهم 
 عينة واشتملتمع تحديد األسباب التي قد تعيق استخدام هذه التقنية في المدارس العادية،  بكندا

عليمهم عن طريق الفصول تم ت الذين ناثاإلذآور والالطالب  من )١٠٠(الدراسة على
وقد تم  ،  في هذه الدراسةنات لجمع البياتينآأداوالمالحظة االستبانة واستخدمت ، الفتراضية

من خالل  الطالبالحصول على معظم المؤشرات الصحية المطروحة والمتعلقة بصحة هوالء 
 مستوياتالوالتي توضح  جيينببتوبا يالمسوح الوطنية و البيانات المتعلقة بالسكان في منطقة مان

 وجود عالقة  إلىسةالدراوتوصلت نتائج   ،الطالبالمختلفة لهؤالء الصحية واالقتصادية 
 مع مستوى الدخل ومدى تكيفهم و للطالبؤشرات الصحية بين الم الصلة وثيقةطردية تناسبية 

ما آان مستوى الدخل أعلى آان المؤشر الصحي أآثر مالئمة لنه آأأي  الفصول االفتراضية
الفصول  آان نسبة تالؤم وتكيف هؤالء األطفال في  ارتفاعًاأآثر المؤشر الصحي آلما آان و

  . تأآيدهاين النتيجة التي حاول الباحثذه النتيجة هي  وه، ايجابيااالفتراضية 
  

  :),Shyles ٢٠٠٢( يزلي شدراسة .٨
الفصول (في  والضمان التعليمي السالمة األآاديميةمعرفة هدفت هذه الدراسة الوصفية إلى      

 المتحدة الواليات في انديانا واليةب اورليانز ونيوجامعة ب  في التعليم عن بعد)االفتراضية
 آافة المؤسسات و األفراد المهتمين بتطوير من على فئة معينة الدراسةواشتملت عينة ،األمريكية

أنظمة التعليم األآاديمي خاصة تلك المؤسسات المعنية بإدخال التكنولوجيا في النظام التعليمي 
 فاعلية استخدام التوثيق و التعرف و  تعيين أهم النتائج المترتبة من دراسةممن خاللهحيث تم 

مين سالمة هذه األنظمة من الغش و أن في الفصول االفتراضية وآيفية تاألشراف على المتعلمي
التزوير والتزييف وهو ما يعرف بالسالمة و الضمان التعليمي عن بعد ،وتوصلت نتائج الدراسة 

هو غياب  االنضباط ) راضيالفصل االفت(م االلكتروني في ي التعل صعوباتن أهمأإلى 
حدوث غش وتدليس وعدم انضباط في عمليات  والمسؤولية واألمانة العلمية وتشير النتائج إلى

ماديا وخاصة ببناء البنية  مكلفة ن برامج الفصول االفتراضيةأالحضور واالمتحانات آما 
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شبكات دولية أو محلية (االلكترونية من  التحتية التكنولوجية المتقدمة لتوصيل الخدمة التعليمية
  .)ط إدارياورقابة وانضب  ،محترفين لبرامج التعلم االلكتروني ،وبرمجيات ،ومصممين

  
              :),Naiper& waters ٢٠٠١( رزتايونابيير دراسة  .٩

 اآتشاف مدى فاعلية ما خاضوه الطالب من تجارب  إلىالوصفية هدفت هذه الدراسة      
 ، هاواي جامعة بالفصول التقليدية فيومقارنتها بما ) االفتراضيةلفصول ا(تعاونية تفاعلية في 

ومعرفة مدى تقبل المتعلمين باستخدام تقنية الفصول  األمريكية المتحدة الواليات ، مانوا
 طالب من طالب الدراسات العليا من جامعتي )٢٤(االفتراضية واشتملت عينة الدراسة على 

CSI وجامعة KHAS المقابالت الشخصية في هذه الدراسة هي  المستخدمة داةاأل ،وآانت
 الدراسة إلىنتائج وتوصلت ،لية استخدامها آ أراء الطالب حول هذه التقنية وخذألواالختبارات 

وأنها وسيلة تساعد في  ن الفصول االفتراضية هي احد الوسائل الفعالة لتحسين أداء المتعلمأ
استخدامها في أي يمكن و االفتراضية المعامل البحثية  أماآنىوقت االنتقال إلالوقت توفير 
تفاعلية  وإمكانية تغطية آل أفكار المقرر الدراسي بتجارب عملية ،بأقل تكلفةومكان و زمان

إجراء التجارب المعملية  وتقدم أعلى معدالت الدقة في النتائج واألمان في االستخدام وإمكانية
 وأيضا  الحقيقية بسبب خطورتها فيذها في المعاملالعديد من المرات خاصة التي يصعب تن

في استخدام هذه التقنية عينة الدراسة على أهمية تأييد غالبية  إلىهذه الدراسة نتائج توصلت 
 على عملية التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم المتقدم االلكتروني وتأييدهمالعملية التعليمية 

  .الفصول االفتراضيةنظام ب
  
  ) , ٢٠٠١Schaverien(سشفرين  اسةدر . ١٠
تعليم الطالب المعلمين قبل الخدمة في وفاعلية ثر  أ معرفةإلىالتجريبية هدفت هذه الدراسة      

،واشتملت عينة الدراسة على  المتحدة األمريكيةبجامعة سياتيل بالواليات  )الفصول االفتراضية(
ممن قد يكونوا سنة الثالثة من آلية التربية المرحلة الجامعية في الطالب   منطالب)  ٥(حوالي 

وافقوا على المشارآة في هذه الدراسة من اجل تحديد ) ثالثة طالبات وطالبين(معلمين مستقبال 
 مع الطالب المعلمين "الفصول االفتراضية" التكنولوجيا الجديدة التعليم بمدى نجاح ومالئمة 

 إلى دراسي واحد، وتوصلت نتائج الدراسة  وتضمن ذلك تدريسهم على األقل فصلقبل الخدمة
المادية  اإلمكانات خاصة في ظل توفرو لجامعةا تطبيق تقنية الفصول االفتراضية في أهمية 

ما تقدمه هذه التقنية  إلى والبشرية ورغبة آثير من الناس في مستوى راقي من التعليم باإلضافة
بدأت بعض الجامعات بتطبيق هذه  دوق، الحاضرمن حلول لكثير من الصعوبات في تعليمنا 

يجابي يساعد على نشر هذه الثقافة في المجتمع وتذليل أي صعوبة إ التقنية وتفعيلها وهذا شيء
ل االفتراضي يمكن للمعلم التحدث صوتًا وصورة ومن خالل الفص ،وتعوق تطبيقها اجتماعية

ب من التعليق وتوجيه األسئلة وإجراء الشرح على السبورة اإللكترونية، آما يمكن النظام الطال
  .بالصوت والصورة والكتابة

  
  :)&petei, Khalili ٢٠٠٠(وبيتى آيلي دراسة .١١

 على العملية )الفصول االفتراضية( إلى معرفة مدى  تأثير الوصفيةهدفت هذه الدراسة      
ال بجنوب بجامعة نات ومناهجها على التعليم المباشر المعتمدةو  وتحسينها التقليديةالتعليمية

من خالل تقييم ثر التعلم أوتضمن ذلك دراسة آافة البرامج واآلليات الممكنة وتقييم ،  فريقياا
المتعددة  ليات االتصال الحديثة من حاسب آلي وشبكاته ووسائطهآل ستخدامهموا المتعلمالمعلم و

دراسة ،واشتملت عينة الوغيرها من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية
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في على عدد من طالب المرحلة الثالثة و الرابعة من آلية تقنية المعلومات و الحاسب اآللي  
شبكة خدمة ن استخدام  أإلى الدراسةوتوصلت نتائج ،وبعض معلميهاآلية الحاسب اآللي 
 تودي إلى تطور مذهل وسريع في العملية ومنها خدمة الفصول االفتراضية اإلنترنت في التعليم

الفصل  وإنجازهما في غرفة الطالب في طريقة أداء المعلم وإيجابًا وتؤثر نهاعليمية وتحسالت
 بمختلف صورها من االنترنت من تقنيات ألشبكه العالمية  وذلك من خالل االستفادةاالفتراضي 

 لكترونية بينإلرسائل االجبات وتبادل والوا واألنشطةتمارين النشر المقررات الدراسية و
 الفصول االفتراضية في حل بعض المشاآل التعليمية مثل ة،آما أثرت تقني المعلمينوالطالب 

سن   عنعمارهم ألدراسة أو بعض الطالب الذين يزيدمشكالت الطالب الذين يترآون ا حل
  .قت بأسرع وأماآن مختلفة في العالمونقلها من الخبراء خبرات الدراسة واالستفادة من 

  
  :وعالقتها بالدراسة الحاليةلسابقة التعليق على الدراسات ا

وجميعها دراسة أجنبية ) ١١(عربية و سةدرا) ١١(الدراسات السابقة على محور  اشتمل     
االفتراضية ولكن من خلفيات متعددة ومتغيرات مختلفة أما اإللكترونية هتم بموضع الفصول ي

اضية في ام الفصول االفترتكشف عن واقع استخد)مسحية (دراسة وصفية الدراسة الحالية فهي 
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة من خاللالواقع هذا لمس تت وبرنامج التعليم عن بعد

  .جدةبمدينة الملك عبد العزيز 
توصلت التي تناولت موضوع الفصول االفتراضية بعد استعراض للدراسات السابقة        

   :لألمور التاليةالباحثة 
وذلك لحداثة طريقة بية التي اهتمت بموضوع الفصول االفتراضية قلة الدراسات العر −

لذلك  طن العربي،بالوفي مجال تكنولوجيا التعليم ) الفصول االفتراضية (التدريس بتقنية 
ن بعد بالمملكة العربية  في برنامج التعليم ع العربيةتعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراسات

في برنامج التعليم بشكل عام وخدام الفصول االفتراضية تناولت واقع استالسعودية والتي 
 .عن بعد بجامعة الملك عبد العزيز بشكل خاص 

  التعليم والتدريبيتؤآد الدراسات السابقة على أهمية تقنية الفصول االفتراضية في مجال −
ة تها،وهذا ما يعزز الحاجة للدراسلتطوير وتحسين العملية التعليمية وحل الكثير من مشكال

 .الحالية
تقنية الفصول االفتراضية في التعليم هي احد أنماط التعليم اإللكتروني لذلك سميت الفصول  −

) م٢٠٠٨الغريبي ،(آما  في دراسة بالفصول اإللكترونية في بعض الدراسات االفتراضية 
لبرامج هو احد األمثلة ) web Ct( برنامج الوأيضا ، )م الحالية م٢٠٠٥خيري ،(و

أبو شقيروأبو  (راسةآدبهذا االسم   السابقةت بعض الدراساتيلذلك سمفتراضية الفصول اال
 ).م٢٠٠٥النباهين،(و)م٢٠٠٦شعبان،

  :من حيث اتفاقها واختالفها مع الدراسة الحالية يتضح مايلي  و
 
 : من حيث الهدف من الدراسة .١

 في الهدف األساسي اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية    
األهداف األخرى  تنوعت وهو التعليم اإللكتروني بنظام الفصول االفتراضية ،بينما 

استخدام الفصول االفتراضية في  رآزت بعضها على تقيم تجربة حيثلدراسات السابقة  ل
،  االفتراضية في التعليم الفصول  على دراسة واقع استخدامآلخر االبعض بينما رآز التعليم 

 . على التحصيل الدراسي  استخدام الفصول االفتراضية أثرعلى في حين رآز البعض منها 
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 بعض  فيواألجنبيةالدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة العربية منها تتفق بينما  −
أراء أفراد عينة الدراسة نحو استخدام  تقنية الفصول االفتراضية في معرفة أهدافها وهي 
 وآخروندراسة ريتش و )م٢٠٠٩الزهراني،(و)م٢٠٠٩خليف،(  دراسةالتعليم آ

)٢٠٠٩Rich ;et-al,( بوديو)٢٠٠٩ Bodie,( يزر  و ايدين)٢٠٠٦ Yuzer, &
Aydin(  وميري)م،٢٠٠٥ Murry( زيتراو نابيير وو)٢٠٠١ Naiper& waters,( 

 . . عينة الدراسةأفرادقع من خالل استجابة لواهذا الدراسة جميعها والتي تسعى 
الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث اهتمامها بمعرفة أهمية استخدام تتفق  −

تقنية الفصول االفتراضية  في مراحل التعليم المختلفة ومن هذه الدراسات دراسة 
يزر  و ايدينو ) ,Yuzer ٢٠٠٧( يزر و و)م٢٠٠٩الزهراني،(ودراسة ) م٢٠٠٩خلبف،(
)٢٠٠٦ Yuzer, &Aydin( زيتراو  ونابييرو)٢٠٠١ Naiper& waters,(و 

  .)&petei khalili ،م٢٠٠٠( وبيتىآيليو), ٢٠٠١Schaverien( سشفرين
    ),٢٠٠٩Rich ;et-al( وآخرونريتش  و)٢٠٠٩خليف،(تتفق الدراسة الحالية مع دراسة  −
 من حيث بحثها في معرفة ),Shyles ٢٠٠٢ (يزشلو  و)Parker م،٢٠٠٧(آررباو

 .تطبيق الفصول االفتراضية في التعليم بشكل جيد ري الصعوبات التي تعت
وفاعلية س اثر اقي السابقة والتي تهدف إلى الدراسات عن بعض  الدراسة الحالية تختلف −

منار (اسة بالفصول التقليدية آدرمقارنًة الفصول االفتراضية التدريس باستخدام 
ي والعسيري الشويع(و)م٢٠٠٨الغريبي ،(و) م٢٠٠٨فاطمة رزق،(و)م٢٠٠٩بدر،
ودراسة ) م٢٠٠٥خيري ،(و)م٢٠٠٥النباهين،(و )م٢٠٠٦وأبو شعبان، أبو شقير(و)٢٠٠٦،
حين   في), ٢٠٠١Schaverien( سشفرينو )م٢٠٠٤القبيالت،(و)م٢٠٠٤المبارك،(

 االفتراضية في برنامج التعليم عن  واقع الفصولعن) مسحية (تهتم الدراسة الحالية بدراسة
  .بعد
 

  :دراسة عينة المن حيث  .٢
 :تنوعت الدراسات السابقة في عينة الدراسة فرآزت بعضها على عينة من     
 وفي )Parker م،٢٠٠٧(آرردراسة باأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي مثل  −

  . العينةفئة  الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في تتفق هذا 
الزهراني (مثل دراسة عليم األآاديمي  بتطوير أنظمة التنوالمختصي نالمشرفين التربويي −

يم العالي أو الطالب سواء في التعل،و),Shyles ٢٠٠٢ (ليزش ودراسة )م٢٠٠٩،
 فاطمة(و) م٢٠١٠منار بدر،( دراسة ومنهاالتعليم العام 

وأبو  أبو شقير(و )٢٠٠٦الشويعي والعسيري ،(و)م٢٠٠٨الغريبي،(و)م٢٠٠٨رزق،
ودراسة خيري ) (م٢٠٠٥النباهين،(ودراسة )م٢٠٠٦شعبان،
  و) ,٢٠٠٧Yuzer( يزر ودراسة )م٢٠٠٤القبيالت،(و)م٢٠٠٥المبارك،(و)م٢٠٠٥
  , et-al;٢٠٠٢(آخرون و مارتينز و )Yuzer, &Aydin ٢٠٠٦(يزر  و ايدين

Martens(  ويتززنابيير وو) ٢٠٠١ Naiper& waters,( و سشفرين )م٢٠٠١،  
Schaverien( آيلي وبيتى دراسةو )م٢٠٠٠، petei khalili&(  في حين جمعت

 عينة  بعض الدراسات على الطالب والمعلمين في التعليم العالي أو التعليم العام مثل
  ),٢٠٠٩Rich ;et-al(دراسة ريتش وآخرونو دراسةو) م٢٠٠٩خليف،(دراسة 

تختلف الدراسة وفي هذا  )Murry م،٢٠٠٥(ميري   ودراسة),Bodie ٢٠٠٩(بوديو
 .عينة الدراسة فئة لسابقة في  االحالية عن الدراسات
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  :األداة المستخدمة ن حيث م .٣
واختلفت مع الدراسة الحالية   فيما اتفقتتنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة      
  :مايلي  في
لجمع  )االستبانة (في استخدمها ألداةمع بعض الدراسات السابقة  الدراسة الحالية  اتفقت −

 )م٢٠٠٩خليف،(سة آال من نة الدراسة ومن هذه الدراسات دراالبيانات عن عي
ريتش وآخرون و)م٢٠٠٤المبارك،(و)م٢٠٠٦أبو شقير وأبوشعبان،(و)م٢٠٠٩الزهراني،(و
)٢٠٠٩Rich ;et-al,(بوديو)٢٠٠٩ Bodie,( ويزرو )٢٠٠٧ Yuzer, (و 
 م،٢٠٠٥(ميري و )Yuzer, &Aydin ٢٠٠٦(يزر  و ايدين و)Parker م،٢٠٠٧(آرربا

Murry(وآخرون مارتينز دراسة  و )٢٠٠٢;et-al ,  Martens(. 
 
 : التاليةألدواتوالتى استخدمت االدراسات السابقة مع بعض  الدراسة الحالية ما اختلفت نيب −
   )م٢٠٠٦شعبان،أبو شقير وأبو(و)م٢٠٠٨الغريبي ،(و)م٢٠٠٩منار بدر،(مثل دراسة :الختبارا
و بودي )م٢٠٠٤القبيالت،() م٢٠٠٤المبارك،(و)م٢٠٠٥خيري ،(و) م٢٠٠٥النباهين،(و
)٢٠٠٩ Bodie,(ويتزز و نابييرو)٢٠٠١. ( Naiper& waters, 

 )م٢٠٠٥النباهين،(ودراسة  )م٢٠٠٨فاطمة رزق،(مثل دراسة : تجاهالاومقياس 
 ٢٠٠٩(دراسة بوديو)م٢٠٠٥خيري ،(و)م٢٠٠٨فاطمة رزق،( مثل دراسة وبطاقة المالحظة 

Bodie,( وميري )م،٢٠٠٥ Murry(وآخرونمارتينزدراسة و )٢٠٠٢;et-al ,  
Martens(. 
 م،٢٠٠٥(وميري )Parker م،٢٠٠٧(آرربا و),Bodie ٢٠٠٩(دراسة بوديمثل :والمقابلة
Murry(ويتززنابيير ودراسة  و) ٢٠٠١( Naiper& waters,.  

 
 :من حيث نتائج الدراسة .٤

 .بحسب تنوع أهدافها  الدراسات السابقة نتائجتنوعت      
) م٢٠٠٩خليف،(و)م٢٠١٠منار بدر،( دراسة آال من تفقت  نتائج او −
 م٢٠٠٥(وميري ) م٢٠٠٤القبالت،(و)م٢٠٠٩الزهراني،( (murry, ونابيير و ايترز 
)٢٠٠١Naiper&waters, ( استخدام على هاعيناتمع الدراسة الحالية من حيث تأييد وموافقة 

  . في العملية التعليمية) الفتراضيةالفصول ا(نظام 
وايدين  ),٢٠٠٧Yuzer(يزرواتفقت نتائج دراسة آال من   −

مع الدراسة الحالية ,khalili&petei) م٢٠٠٠( وآيلي وبيتى,Aydin&Yuzer)٢٠٠٦(ويزر
  لما لها من فوائد آثيرة تساعد في العملية التعليميةأهمية الفصول االفتراضية على  في إدراآهم

  . التعليميةالمشكالتعلى حل الكثير من 
-٢٠٠٩Rich ;et( خرونآوو ريتش ،)م٢٠١٠خليف،(فقت نتائج دراسة  آال من اتا وأيض  −

al,(وشيليز )  (shyles,2003 نظام استخدام عدة صعوبات في مع الدراسة الحالية بأن هناك
 . في العملية التعليمية الفصول االفتراضية

في صائية  إلى وجود فروق ذات داللة إحاألخرى نتائج بعض الدراسات أظهرت بينما  −
 المجموعة التجريبية آما في لصالحتحصيل الطالب بين المجموعتين التجريبية والضابطة 

و ) م٢٠٠٦شعبان، أبو شقير و أبو(و)م٢٠٠٨الغريبي ،(و)م٢٠٠٨فاطمة رزق،(دراسة 
 .)م٢٠٠٤المبارك،(دراسة و) م٢٠٠٥خيري ،(و)م٢٠٠٥النباهين،(
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  الفصل الثالث
   الدراسةجراءاتإ

  
  :تمهيد 

  سعيًاتمتلتي وصف إجراءات الدراسة الميدانية ا إلىمن خالل هذا الفصل تشير الباحثة      
 لدراسةاألصلي  لمجتمع الصف و ،وة الدراسة المالئميةمنهجتحديد وقد تم هداف لتحقيق األ

وآيفية تطبيقها ميدانيا من حيث التصميم تناول أداة الدراسة ،آما  والذي مثل أيضا عينة الدراسة
لدراسة واإلجابة على األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل بيانات  اثم تليها ،على عينة الدراسة

 :تساؤالتها
  
 :Study Method لدراسةا منهج 

 تحديد مشكلة الدراسة تمطالع على المناهج البحثية المختلفة والدراسات السابقة، اإلبعد      
 المنهج هذا لمالئمة وذلكالوصفي  لدراسة الحالية هو المنهجل المناسبن المنهج أيمكن القول 

 .اوأهدافه الدراسة لطبيعة
    

على دراسة الواقع ويهتم " )م٢٠٠٧، العبيدات(حيث أن المنهج الوصفي يعتمد آما أشار    
فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ،بوصفها وصفا دقيقًا ويعبر عنها تعبير آيفيًا أو تعبير آميًا
 يوضح مقدار هذه الظاهرة أو ًايويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقم

  .)١٧٦ص("حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة األخرى
  

   The Population of The Study :  وعينتهاالدراسة مجتمع
جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها "أن مجتمع الدراسة هم)" م٢٠٠٧،عبيدات (يذآر       

" شكلة البحثالباحث أو جميع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضوع م
  .٩٤ص

نظام ل ينالمستخدم أعضاء هيئة التدريس  جميع الدراسة من في هذهمجتمعالتكون يو     
للعام  مدينة جدةببجامعة الملك عبد العزيز   في برنامج التعليم عن بعدالفصول االفتراضية 

عضو،تبعا لإلحصائيات التي تم الحصول )١٦٩ ( البالغ عددهمهـ١٤٣١-هـ١٤٣٠الدراسي 
  . بد العزيز بمدينة جدةععليها من عمادة التعليم عن بعد بجامعة الملك 

       
على مجتمع )االستبانة( تطبيق أداة الدراسة فقد تمونظرًا لمحدودية حجم عينة الدراسة       

في تم توزيع االستبانة  آما اشتملت عينة الدراسة آامل مجتمع الدراسة، وبالتاليالدراسة آافة ،
الدراسة وهم جميع مجتمع جميع أفراد على هـ ١٤٣٢/ ١٤٣١دراسي األول لعام الفصل ال

عن بعد بجامعة الملك  التعليم في برنامج  للفصول االفتراضيةينأعضاء هيئة التدريس المستخدم
  .استبانه  )١٦٩( أيآامًال هـ ١٤٣٠/١٤٣١لعام عبد العزيز بمدينة جدة  

  
باإلضافة إلى وجود عدد من فيها ستبعاد غير المكتمل وابعد جمع االستبانات وتدقيقها و    

المعتمد عليها في تحليل البيانات وإجراء ،بلغ عدد االستبانات المسترجعةاالستبانات غير 
سبما ح مجتمع الدراسة يمن إجمال) 71 %(،أي ما يمثل استبانه  ) ١٢٠(المعالجات اإلحصائية 
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والجدول التالي يوضح  معة الملك عبد العزيز ورد في إحصائيات عمادة التعليم عن بعد بجا
  .ذلك

  )١(جدول رقم 
   على أفراد مجتمع الدراسةالموزعة  االستبانات عدد

  
عدد االستبانات 
 الموزعة

 
االستبانات غير  دةئاالستبانات العا

  مسترجعةال
االستبانات التي 

عدد أفراد   عدد أفراد العينة  استبعدت
مجتمع 
  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد % النسبة   العدد  %النسبة   العدد   %النسبة  العدد  الدراسة

١٦٩  ١٦٩ 100% ١٣٧ %81,07  ٣٢  % 18,93  ١٧  % 10,05  ١٢٠  % 71  

  
 فردًا ،وأن) ١٦٩( بلغ أن عدد أفراد مجتمع الدراسة) ١( رقم من الجدول السابقيالحظ     

ويمثل هذا العدد  استبانه )١٦٩ (تلغبعلى أفراد مجتمع الدراسة الموزعة  الستباناتاإجمالي 
مجتمع أفراد آامل على تم توزيع االستبانات أي ) %١٠٠(بنسبة  مجتمع الدراسة  أفرادآامل 
 مجتمع الدراسة بعد توزيعها عليهم أفرادآافة دة من ئ عدد االستبانات العاأنو،الدراسة

 الستجابة وتعاون أفراد مجتمع وتعتبر هذه النسبة جيدة )% 07٨١,(بنسبة أي استبانه  )١٣٧(بلغ
يدويا االستبانة مناولة االستبانة سواء آانت و اإلجابة على مفردات الدراسة مع الباحثة في الرد 

استبانه بنسبة )٣٢(دد االستبانات الغير مسترجعه بلغت  أما عأو عن طريق البريد اإللكتروني،
بعدت وذلك لعدم اآتمال  استالتيستبانات  االأما،الموزعة عدد االستبانات إجماليمن ) 18,93 %(

 %(بنسبة أي استبانه  )١٧( بلغتمعلوماتها  ،وبذلك من إجمالي االستبانات الموزعة )10,05
من ) 71 %( مئوية   بلغت بنسبة  استبانه)١٢٠( اإلحصائي الصالحة للتحليل االستبانات أصبحت

من مجموع عدد أفراد مجتمع سة وهذا العدد يمثل عدد أفراد عينة الدرااالستبانات عدد 
  .  الدراسة،والتي بدورها تمثل المجتمع األصلي للدراسة

       
 تفريغ البيانات الواردة في االستبانات التي أجاب عليها بعدوفيما يلي وصف لعينة الدراسة     

  .حسب متغيرات الدراسة الدراسة عينةأفراد 
  

   :وصف عينة الدراسة تبعًا لمتغير نوع الكلية
  

  )٢(جدول رقم 
   الكلية نوعتبعَا لمتغيرتوزيع عينة الدراسة 

     
عد التطبيق الدراسة ب عينةتوزيع  التكرارات والنسب المئوية ل)٢(رقم السابق يتضح من الجدول 

اإلدارة (آلية  فقط  التاليتينكليتينالوقد وزعت العينة على  الكلية، نوعتبعَا لمتغير

 النسبة المئوية  التكرار  المتغير الكلية
   % 51,7 62 اآلداب والعلوم اإلنسانية
  % 48,3 58  اإلدارة و االقتصاد

  %٠0١ 120 المجموع
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إتاحة فرصة الدراسة عن طريق وذلك بسبب ،)اآلداب والعلوم اإلنسانية(وآلية )واالقتصاد
  . الكليتين فقطهاتينبجامعة الملك عبد العزيز في التعليم عن بعد 

سبة    ،اإلنـسانية  والعلوم  اآلدابآلية في يعملون )  %51,7(ح أن حيث يتض و     ا بلغت ن بينم
  . %)48,3( اإلدارة واالقتصاد أعضاء هيئة التدريس المنتسبين لكلية

       
وهذه األعداد التي تم استخالصها من الجدول السابق يالحظ فيها أن أكثر من نصف أفراد     

  .ب والعلوم اإلنسانيةعينة الدراسة كانت من كلية  اآلدا
آلية االدارة وعليه يستنتج أن التوزيع النسبي يوضح مدى تكافؤ توزيع عينة الدراسة بين 

   . اإلنسانية والعلوم اآلدابواالقتصاد وآلية 
  : نوع الكلية لمتغير يوضح الشكل التالي التوزيع النسبي لعينة الدراسة تبعا     بينما 

  
  )١٢(شكل رقم 

  تبعا لمتغير نوع الكليةبي لعينة الدراسة التوزيع النس

  
  

  :لمتغير سنوات الخدمة وصف عينة الدراسة تبعًا 
  

  )٣(جدول رقم 
  الخدمةسنوات لمتغير تبعٌا توزيع عينة الدراسة 

 النسبة المئوية  العدد  )سنوات الخدمة(المتغير 
 %18,3 22 اقل من خمس سنوات

 %15,0 18  سنوات١٠ى اقل من إلسنوات  ٥
 %25,0 30  سنة١٥ إلى اقل من سنوات١٠

 %41,7 50 فأكثرسنة  ١٥
 %١٠٠ ١٢٠  المجموع

48.30%

51.70%

46.00%

47.00%

48.00%

49.00%

50.00%

51.00%

52.00%

 آداب إدارة
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توزيع عينة أعضاء هيئة التكرارات والنسب المئوية ل السابق) ٣(يتضح من الجدول رقم      
  .الخدمةبعد التطبيق تبعَا لمتغير سنوات التدريس المستهدفين بالدراسة 

خمس مستويات   في مجال التعليم إلىقا لعدد سنوات الخدمةتم توزيعهم وف انُه حيث     و
 سنوات، بينما ٥ أقل من خدمتهمسنوات   من عينة الدراسة)18,3%( يتضح أن ،زمنية

سنوات ، في ١٠ ألقل من -٥ ما بين خدمتهم تراوحت سنوات  من عينة الدراسة )15,0%(
 سنة ، ١٥ألقل من -١٠   ما بينخدمتهم تراوحت سنوات راسة من عينة الد%)0٢٥,(حين أن

  .  سنة فأآثر ١٥ سنوات خبرتهم من عينة الدراسة ) %41,7(بينما 

ستنتج         وهذه النسب التي تم استخالصها من الجدول السابق        ا ي ة        منه ة أعضاء هيئ  أن غالبي
أ  ١٥ من  خدمتهم سنوات  آانت   التدريس المشارآين في الدراسة       ر      سنة ف ه أث ا يكون ل آثر ، مم

  . آبير في استجابات عينة الدراسة نحو استخدام الفصول االفتراضية في برامج التعليم عن بعد
      
  . نوات الخدمةسلمتغير التوزيع النسبي لعينة الدراسة تبعا يوضح  الشكل التالي بينما

  
  )١٣(شكل رقم 

  خدمةالسنوات لمتغير التوزيع النسبي لعينة الدراسة تبعا 

18.30%
15.00%

25.00%

41.70%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

 سنة فأآثر 15 ألقل من ١٥ سنة -10 ألقل من ١٠ سنوات -5أقل من ٥ سنوات 
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عالي متوسط  

   :اإللمام باستخدام الحاسبوصف عينة الدراسة تبعًا لمتغير 
  

  ) ٤(جدول رقم 
   الحاسب باستخداماإللماملمتغير تبعٌا توزيع عينة الدراسة 

 النسبة المئوية التكرار المستوى
 62,5% 75  عالي
 37,5% 45  متوسط
 100% 120 المجموع

  
بعد عينة الدراسة توزيع كرارات والنسب المئوية لالت) ٤( رقم  السابقيتضح من الجدول     

  .الحاسباستخدام اإللمام بمتغير لتبعَا التطبيق 
 عالية الحاسب لديهم درجة اإللمام باستخدامحيث يتبين أن غالبية المشارآين في الدراسة       

خدام تسبا ت نسبة الذين لديهم درجة إلمامغبل في حين، )%62,5(المئوية حيث بلغت نسبتهم 
  .من مجموع عينة الدراسة %)37,5(الحاسب متوسطة 

           
من غالبية أفراد ) ٧٥( أن يتضح منهاوهذه األعداد التي تم استخالصها من الجدول السابق      

  .عينة الدراسة لديهم مستوى عالي باستخدام الحاسب
     
  . الحاسبستخدام متغير اإللمام بالويوضح الشكل التالي التوزيع النسبي لعينة الدراسة تبعا    

  
  )١٤(شكل رقم 
   الحاسباستخدام لمتغير اإللمام ب التوزيع النسبي لعينة الدراسة تبعا 
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عالي متوسط  ضعيف  

   :عينة الدراسة تبعًا لمتغير اإللمام باستخدام االنترنتوصف 
  )٥(جدول رقم 

    االنترنتستخداماإللمام بإ لمتغير تبعٌا توزيع عينة الدراسة 

 النسبة المئوية  التكرار وىالمست
 %  2,5    3 ضعيف
 %25,8 31 متوسط
 %71,7 86 عالي
   100%       120 المجموع

  
بعد عينة الدراسة توزيع التكرارات والنسب المئوية ل) ٥(رقم السابق يتضح من الجدول      

الث مستويات وفقًا  حيث قسم المستوى إلى ث،ستخدام االنترنتبإ اإللمام متغيرل تبعَا التطبيق
  .إلنترنتباستخدام ا  المشارآين بالدراسة أعضاء هيئة التدريسلدرجة إلمام

لديهم درجة إلمام ضعيفة من لألعضاء هيئة التدريس المئوية نسبة ال أنيتضح حيث و   
من ل،بينما بلغت  النسبة المئوية من مجموع عينة الدراسة  %) 2,5(بلغت  اإلنترنت باستخدام 

في حين بلغت النسبة المئوية ، %)25,8(اإلنترنت  درجة إلمام متوسطة باستخدام لديهم
من مجموع %) 71,7( اإلنترنت لديهم درجة إلمام عالية باستخدامألعضاء هيئة التدريس لمن 

   .عينة الدراسة

 غالبيةال من %)71,7(وهذه األعداد التي تم استخالصها من الجدول السابق يالحظ فيها أن      
  .أفراد عينة الدراسة لديهم مستوى عالي باستخدام االنترنت من العظمه
  
  . ستخدام اإلنترنتلمتغير اإللمام با التوزيع النسبي لعينة الدراسة تبعًايوضح الشكل التالي و

  
  )١٥(شكل رقم 
   ستخدام االنترنتلمتغير اإللمام با التوزيع النسبي لعينة الدراسة تبعًا
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  :Study toolأداة الدراسة 
نظرًا ألن الدراسة الحالية تهدف إلى التعرف على واقع استخدام الفصول االفتراضية في     

دراسة المنهج الوصفي البرنامج التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وإلتباع 
لعلمي وهي أآثر أدوات البحث الدراسة،  لهذه ا آأداةاالستبانةتعين على الباحثة استخدام 

مجتمع الدراسة وآذلك مالمتها عينة استخدامًا،وتعتبر من أفضل وسائل جمع المعلومات عن 
أداة  االستبانة"ن أ )م٢٠٠٧( ويذآر عبيدات،واإلمكانياتلطبيعة هذه الدراسة ،من حيث الجهد 

 على ةاالستبانقدم تو، مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معين 
 بموضوع المعنيينن قبل عدد من األفراد عليها مطلب اإلجابة ت عدد من األسئلة يشكل
  .)١٠٤ص("ةاناالستب

 ) م٢٠٠٧( عبيدات االذي عرفهو من النوع المغلق ،ا وتطبيقها تم تصميمهتيال االستبانة   
وعة من اإلجابات مثل الذي يطلب من المفحوص اختيار اإلجابة الصحيحة من مجمبالنوع "

  .)١٠٦،ص("،ال،آثير،قليال، نادرنعم
 محاور وقد تمثل أمام آل  ثالثعلى   من قبل الباحثة ة المعد "ةانباالست "تولقد اشتمل     

وآان   )، ،أعارض أعارض بشدةمحايدأوافق بشدة ، ،أوافق(محور على الخيارات التالية 
 التعليم عن بعد من  التعرف على واقع استخدام الفصول االفتراضية في برنامجاالهدف منه

عينة الدراسة على من خالل إجابة أفراد  بجامعة الملك عبد العزيز وجهة أعضاء هيئة التدريس
  .انةمحاور االستبجميع 

  
  :Study proceduresإجراءات الدراسة 

بعدة خطوات إلخراجها في شكل يجيب على  )االستبانة (مرت عملية إعداد أداة الدراسة     
  :آالتالي أسئلة الدراسة

 ألدبياتا ومراجعة العديد من ات وإرشادات المشرفة على الدراسةتوجيهاالعتماد على  .١
مقابلة العديد من ذوي  المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية و والمتعلقة بالفصول االفتراضية 

 .استخدام نظام الفصول االفتراضيةاالختصاص في مجال 
التعليم عن بعد بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة مقابلة العديد من المسؤلين في عمادة  .٢

واالستعداد التام لتسهيل  الجميع الحماس أبدىن للفصول االفتراضية وقد وخدمجدة والمست
 . مهمة الباحثة واإلجابة على تساؤالتها والتي ساعدتها في بناء االستبانة

 بجامعة ) Centra(  استخدام نظام الفصول االفتراضية حضور برنامج تدريبي في .٣
م ملحق ٥/٦/٢٠١٠المنعقد يوم السبت الموافق والملك عبد العزيز بعمادة التعليم عن بعد 

 . إعداد دراستها من الناحية النظرية واإلجرائيةوالذي أفاد الباحثة آثيرا في )٧(رقم 
 :تم تحديد الهدف من االستبانة وهو  .٤
لتعليم عن بعد بجامعة الملك عبد واقع استخدام الفصول االفتراضية في برنامج امعرفة  −

  .العزيز بمدينة جدة
نوع الكلية :الكشف عن الفروق في إجابات عينة الدراسة تعزى متغيرات الدراسة وهي  −

 .اإللمام بالحاسب،واالنترنت،وات الخبرة،سن
بينما يحتوى  ثالث محاور رئيسية وقد اشتملت على األولية ا في صورتهانةإعداد االستب .٥

،وقد عبارة) ١٩(أما المحور الثالث فيحتوى على  ، عبارة)٢٠(ول والثاني على المحور األ
  . وضعت اختيارات البدائل في الجانب األيسر أمام آل عبارة من عبارات االستبانة
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 مالحظاتها على  على مشرفة الدراسة إلبداءاألوليةعرض االستبانة في صورتها  .٦
ها على مجموعة من المحكمين من ذوي على توجيهاتها تم عرضًء مفرداتها، ثم بنا

 .)٢ملحق رقم (محكمَا٢٢بلغ عددهم وقد االختصاص والخبرة للتحقق من صدقها 
وأصبح العدد  ، والتعديل وفق ماورد فيها ةناآراء المحكمين على مفردات االستباألخذ ب .٧

 والمحور الثاني عبارة)٢٠(للمحور األول فقرة ) ٥٩(النهائي لفقرات االستبانة 
عبارة بدل )١٩(فاشتمل على فقد حذفت منه فقرة  أما المحور الثالث عبارة )٢٠(
 . وهي مقسمة إلى جزئيين،عبارة)٢٠(
معلومات عامة عن أعضاء هيئة التدريس المستخدمين للفصول :الجزء األول  −

اإللمام ،نوع الكلية ،سنوات الخدمة: ة وهي االفتراضية مرتبطة بمتغيرات الدراس
 .نترنتبالحاسب،واال

 :وهو مقسم إلى ثالث محاور وهي  محاور أسئلة الدراسة ويشتمل على :الجزء الثاني  −
  :المحور األول 

خدام  التدريس باستنحوآان الهدف منه التعرف على أراء أعضاء هيئة التدريس 
موافق (وذات بدائل إجابة ،عبارة)٢٠(على  الفصول االفتراضية ،وقد شمل

  .)،معارض بشدةبشدة،موافق،محايد، معارض
  :المحور الثاني 

آان الهدف منه التعرف على أهمية استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم 
موافق بشدة،موافق،محايد، ( عبارة،وذات بدائل إجابة) ٢٠( وقد شمل المحور على عن بعد

  .)معارض،معارض بشدة
  :المحور الثالث 

دام الفصول االفتراضية في برنامج وآان الهدف منه التعرف على صعوبات استخ
،وبدائل الصعوباتعبارة تمثل آل منها إحدى ) ١٩(التعليم عن بعد وقد شمل المحور على 

  .)اإلجابة عنها، موافق بشدة،موافق،محايد، معارض،معارض بشدة

لقياس عبارات آل محور من محاور األداة في هذه االستبانة وقد استخدمت الباحثة            
وعلى ضوء ذلك تم تحديد ،)Likert(لكيرت الخماسي المتدرج حسب طريقة قياس مال

  :يوضح ذلكوالجدول التالي المقياس التالي للحكم على المتوسطات 

  )٦(جدول رقم 
   على مقياس لكيرت الخماسياًءبنمقياس الحكم على المتوسطات 

  

أعارض   أعارض  محايد  أوافق  أوافق بشدة
  بشدة

 إلى ١من   ٢٫٦ إلى ١٫٨أعلى من   ٣٫٤ إلى ٢٫٦اعلي من   ٤٫٢ إلى ٣٫٤أعلى من   ٥ إلى ٤٫٢أعلى من 
١٫٨  

      
ستخدام األسلوب السابق لتحديد باتفسير النتائج تم ) ٦(يالحظ من الجدول السابق رقم     

أوافق (عطاء وزن للبدائل إمستوى اإلجابة على بنود محاور االستبانة حيث تم 
ثم تم تصنيف تلك اإلجابات إلى خمسة مستويات )،أعارض بشدةبشدة،موافق،محايد،أعارض

 المدى على عدد الفئات= ئة ن خالل المعادلة التالية طول الفمتساوية المدى م
  ).٣٢م،ص٢٠٠٣الكحلوت،(
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عدد ( عدد بدائل األداة ÷) اقل قيمة-اآبر قيمة(صغر قراءة آبر قراءة وأالفرق بين أ= المدى
 ). ٨٦م،ص٢٠٠٣الكحلوت،( 0,80 = ٥÷  )١-٥) =(الفئات

  
 على مقياس لكيرت بناًءوبذلك حصلنا على التصنيف السابق للحكم على المتوسطات     
                                                      .لخماسيا
  

  :validityة صدق األدا
  

  :    تم قياس صدق أداة الدراسة من خالل الخطوتين التاليتين
  

  : ريالصدق الظاه -١
في  Trustees validity  صدق المحكمينface validity على الصدق الظاهرياالعتمادتم 
آان  إذا آان مظهره يشير إلى انه صادق بالصدق الظاهري األداةتصف ت دراستها ،حيث أداة

اته إلى ارتباطها بالسلوك المقاس ويتحقق ذلك بعرض األداة يكون شكله معقوال وأن تشير فقر
ن هذه األداة أن الخبراء والمختصين في المجال الذي تقيسه األداة فإذا قال الخبراء على عدد م

 وهذا ما يسمى تقيس السلوك الذي وضع لقياسه ،فإن الباحث يستطيع االعتماد على حكم الخبراء
  .)١٦٠م،ص٢٠٠٧،عبيدات (المحكمين بصدق

      
بهدف  المختصين مجموعة  من  علىعرضت وليةبعد بناء االستبانة في صورتها األو      

  :تحكيمها وإبداء أرائهم حول التحقق من صدق المحتوى في الجوانب التالية 
 .وضعت لقياسه  لماةمدى مالئمة عبارات االستبان -١
 . ةمدى وضوح العبارات في االستبان -٢
 .ةتناسب محاور االستبان إضافة أو حذف أي عبارة ال -٣
 .ةنالي صحة نتائج االستبألداة وبالتاإبداء أي مالحظات تثري ا -٤

  
 وتوجيهاتهم تم تعديل بعض الفقرات وحذف البعض منها وفصل المختصينوبعد أخذ أراء     

 في ةنا االستبتخرج،وبناء على تلك  المالحظات أبعض العبارات إلى عبارتين منفصلتين 
  . )٣ملحق رقم (صورته النهائية 

       
 )٢٢(لظاهري بناًء على أراء المحكمين البالغ عددهم وبذلك أصبحت االستبانة تتمتع بالصدق ا

  . ًامحكم
  

 : صدق االتساق الداخلي -٢
بعد األخذ بتعديالت المحكمين قامت الباحثة بتطبيق األداة على عينة استطالعية تكونت 

 ثم تم  بمدينة جدة، هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيزأعضاء من عضوًا) ٢٢(من 
الداخلي لبنود األداة وذلك من خالل حساب معامالت ارتباط صدق االتساق حساب 

 البنود بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون
  .والجدول التالي يوضح ذلك
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  ) ٧(جدول رقم 
  معامل ارتباط آل عبارة مع درجة المحور
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٠،٦٦٩  ١ ٠,١٨٩ ٠,٦٩٩١   ١  
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رة والمحور ا              ) ٧(يالحظ من الجدول            ين آل فق اط ب امالت االرتب ذي تنتمي    أن معظم مع ل
ة       ستوى دالل د م صائيًا عن ة إح ت دال ه آان صدق    ) ٠٫٠٥≤(إلي ع ب ة تتمت رات الدراس أي أن فق

  . الدراسةبأداةوبهذا يمكن الوثوق  داخليال ساقاالت
  

  :Reliabilityثبات األداة 
د  دبع ن صدق التأآ ا األداة م ساب ثباته رى ح ى ي ،و  ج ات األداةعن ا  بثب رآم ساف (ذآ الع

و  التأآ") ،م٢٠٠٦، ة ل تكون متقارب ة س ن أن اإلجاب م  د م ى األشخاص ذاته ا عل رر تطبيقه  "تك
  ).٣٦٩ص(

د  م  وق دت ت     التأآ تطالعية بلغ ة اس ى عين ا عل الل تطبيقه ن خ ات األداة م ن ثب  م
ة الدراسة        عضو من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز        )١٩(عددها  من خارج عين

م ، م حساب ث ل ت ل محومعام ات لك ده رالثب ى ح تبانةو  عل اور االس ك  لمح ل وذل تخدام بإ آك س
  .) Cronbach's Alphaالفا آرونباخ (الثبات معامل 
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  )٨(جدول رقم 
  معامالت ألفا آرونباخ الختبار ثبات أداة الدراسة ومحاورها

  
قيمة 

  الفاكرونباخ
 عدد

  الفقرات
 المحور

0,885 ٢٠ 
 األول

في صول االفتراضية أراء أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام الف
 برنامج التعليم بعد 

,911٢٠ ٠ 
 الثاني   

 برنامج التعليم بعدفي  استخدام الفصول االفتراضية أهمية
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

,900١٩ ٠ 
 الثالث

برنامج التعليم في  استخدام الفصول االفتراضية صعوبات
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسبعد

 االستبانة ككل ٥٩ 933٠,

 وهي ,0)3٩٣(بلغ أن قيمة معامل الثبات العام لألداة ) ٨(رقمالسابق  الجدول يالحظ من     
قيمة عالية تشير إلى أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،وآذلك محاور األداة الثالث 

أما ) ١,91٠(ور الثاني  المح،بينما بلغ في)٥,88٠(وقد بلغت قيمة معامل الثبات للمحور األول 
،وبالتالي أصبحت األداة صالحة للتطبيق ،وبناًء على ذلك يمكن )٠,90٠ (بلغالمحور الثالث في 

   . والوثوق بهانتائج الدراسة األداة لجمع المعلومات واستخالص االعتماد على

   :Steps to apply the tool خطوات تطبيق أألداة

واخذ موافقة المشرفة على الرسالة لتطبيق   للتطبيقةانالستببعد التأآد من سالمة وصحة ا     
  : الدراسة على النحو التالي أداةستكمال اإلجراءات النظامية الالزمة لتطبيق تم ااألداة ،

ملحق ( القرىأمبجامعة الحصول على خطاب إجازة األداة من عميد آلية التربية  .١
 .)٤رقم

لدراسات العليا والبحث العلمي لسعادة لأم القرى الحصول على خطاب وآيل جامعة  .٢
لمهمة وآيل جامعة الملك عبد العزيز للدراسات العليا والبحث العلمي لتسهيل ا

 .)٥ملحق رقم(وتطبيق األداة 
عميد الدراسات العليا بجامعة الملك عبد إذن تطبيق األداة من على  الحصول .٣

   .)٦ملحق رقم(العزيز
 التدريس المستخدمين لنظام الفصول االفتراضية  على أعضاء هيئةةناتطبيق االستب  .٤

 .بمدينة جدةبجامعة الملك عبد العزيز في برنامج التعليم عن بعد 
تم االعتماد في توزيع االستبانات واستعادتها بعد تعبئتها من عينة الدراسة على  .٥

 وسيلتين وهي
 .استبانه)١١٢(بلغ عدد االستبانات المسترجعة بهذه الطريقة :  يدويًاالمناولة −
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  .استبانه) ٢٥( بلغ عدد االستبانات المسترجعة بهذه الطريقة :البريد اإللكتروني −
والتي تم )١٦٩( من )١٣٧(وبهذا يكون العدد اإلجمالي المسترد من االستبانات     

من استبانه )١٧(استبانه،ثم استبعدت) ١٦٩(توزيعها على مجتمع الدراسة البالغ عددهم
استبانه )١٢٠(،وتبقى وذلك آما ذآر سابقا لعدم استكمال معلوماتهاً االستبانات المستردة 

 .   بتحليلها واستخالص النتائج منهاالباحثة تهي التي قامو
هـ والمدة ١٤٣١/١٤٣٢ي األول من العام س في الفصل الدراةانتم تطبيق االستب .٦

  .يومُا )٣٥( اناتاالستبع يجمت استغرقتها عملية توزيع والتيالزمنية 
  

  : Appropriate statistical techniques to study للدراسةالمناسبة ألساليب اإلحصائية ا

 .استخدام معامل ارتباط بيرسون للتأآد من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة .١
  .لتقدير الثبات" ألفا آرونباخ"استخدام معامل  .٢

وذلك إلجراء  )SPSS( امج برنتحليل البيانات باستخدام تملدراسة ا تساؤالت عن لإلجابةو
   :األساليب اإلحصائية التالية

 .وذلك بالنسبة للمعلومات األوليةالنسب المئوية لوصف مجتمع الدراسة التكرارات و .٣
أفراد  القيمة التي يعطيها لتقديرلك وذ الحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات  .٤

 .مجتمع الدراسة لكل عبارة
إليجاد الفروق بين استجابات عينة الدراسة وفقا )t-test) (ت(استخدام اختبار  .٥

 .مام بالحاسب االلى لاإلدرجة ،الكلية نوع : ات التاليةمتغيرلل
 لتحديد الفروق بين استجابة متوسطات أفراد )انوفا(استخدام تحليل التباين األحادي .٦

 . وفقًا لمتغير سنوات الخدمةعينة الدراسة
إليجاد الفروق بين استجابات عينة )kruskal-Wallis test(ستخدام اختبارا .٧

 .ًا لمتغير درجة اإللمام باستخدام االنترنتالدراسة وفق
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  الفصل الرابع                            

  

  

  

  
  ومناقشة عرض 

  النتائج
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  الفصل الرابع
  ومناقشة النتائجعرض 

   :تمهيد   

الستبانات ا بعد تفريغ تي أسفر عنها التحليل اإلحصائيالفصل عرض النتائج الهذا يتناول      
يلي  ، وفيمافي آل محاورها عينة مجتمع الدراسة تبعا للعبارات الواردة أفراد عليها واأجاب التي

  :  وذلك على النحو التالينتائج وفقًا ألسئلة الدراسة آل سؤال على حدة ،ومناقشة العرض 

  :إجابة السؤال األول 
  

  استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم نحوضاء هيئة التدريس ما آراء أع
  عن بعد؟

       
لكل حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري تم  السؤال األول لىلإلجابة عو     
 نحوالمتعلق بالتعرف على أراء أعضاء هيئة التدريس  والمحور األولمن عبارات عبارة  

  األوللمحور المتوسط العام لوحساب ،  في برنامج التعليم عن بعدراضيةاستخدام الفصول االفت
  .يوضح ذلك) ٩(رقم   التاليلجدولاوآكل، 

  )٩(جدول رقم 
 أرائهم المعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس حول تالمتوسطات الحسابية واالنحرافا

  تراضية في برنامج التعليم عن بعدنحو استخدام الفصول االف
  

 العبارة  م

شدة
ق ب
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التدريس بالفصول االفتراضية ُيعد مقياسًا   ١
  .للتقدم العلمي والعملي

١٠ أوافق 88٠, 4,05 2.5 2.5 13.3 50.0 31.7

٢  
الفتراضية  ُيِعد مخرجات االتدريس بالفصول 

 استخدام قادرة على تعليمية جيدة  
  .مستجدات تكنولوجيا التعليم

١٢ أوافق 86٠, 4,04 2.5 0.8 17.5 48.3 30.8

التدريس بالفصول االفتراضية يحاآي   ٣
  .التدريس بالفصول التقليدية 

١٩ محايد 1,10 3,39 4.2 21.7 19.2 40.8 14.2

التدريس بالفصول االفتراضية يحل مشكلة   ٤
  .علمين وزيادة أعداد المتعلمين نقص الم

١٣ أوافق 95٠, 4,04 3.3 3.3 13.3 45.8 34.2

التدريس بالفصول االفتراضية أساسي   ٥
  .لمعايير الجودة واالعتماد األآاديمي 

١٧ أوافق 97٠, 3,71 2.5 5.0 35.0 33.3 24.2

االفتراضية نظام فعال  التدريس بالفصول  ٦
  سلزيادة آفاءة عضو هيئة التدري

١٦ أوافق 1,09 3,72 4.2 10.8 20.0 38.3 26.7

عدم فاعلية التدريس بنظام الفصول   ٧
  .االفتراضية

٢٠ أعارض 85٠, 2,03 25.0 54.2 15.8 2.5 2.5

التدريس بالفصول االفتراضية تكامال مع آل   ٨
  .ما هو جديد للتعليم النظامي

١٥ أوافق 91٠, 3,89 4.2 3.3 12.5 59.2 20.8
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٩  
عضو هيئة التدريس   تجاهالسعادة  بأشعر

الذي يستجيب لكل ماهو جديد في مجال 
  .تكنولوجيا التعليمً 

أوافق  65٠, 4,56 0.8  0.0 4.2 31.7 63.3
 ١ بشدة

أنصح أعضاء هيئة التدريس باالشتراك في   ١٠
  .نظام الفصول االفتراضية 

أوافق  87٠, 4,27 2.5 1.7 8.3 40.8 46.7
 ٤ بشدة

يئة التدريس الذي يتواصل مع أؤيد عضو ه ١١
  .طالبه بنظام الفصول االفتراضية 

 أوافق 85٠, 4,31 1.7 2.5 8.3 37.5 50.0
 ٣  بشدة

لدى االستعداد باالستمرار في إعطاء  ١٢
  .الدروس بنظام الفصول االفتراضية 

 أوافق 83٠, 4,40 2.5 0.0 7.5 35.0 55.0
 ٢  بشدة

م في آافة أرى أنه يجب أن يتوفر هذا النظا ١٣
  .برامج التعليم العالي 

 ١١ أوافق 98٠, 4,05 2.5 0.0 4.2 18.3 35.0

١٤ 
اختيار عضو هيئة التدريس المناسب لهذا 

النظام يعتمد على آفاءة في استخدام 
  .ب اآلليالحاس

 ٩ أوافق 1,04 4,08 4.2 5.8 8.3 40.8 40.8

الفصول االفتراضية تثير حماس ودافعية  ١٥
 .ريس في التواصل مع طالبهعضو هيئة التد

 ١٤ أوافق 1,02 3,95 2.5 7.5 16.7 38.3 35.0

اشعر بالمتعة عندما أقوم بمهامي من خالل  ١٦
  .الفصول االفتراضية 

 ٨ أوافق 1,01 4,10 4.2 3.3 11.7 39.2 41.7

 ١٨ أوافق 1,16 3,58 6.7 8.3 31.7 26.7 26.7  .أفضل التدريس بنظام الفصول االفتراضية  ١٧

أشعر بالسعادة بوجود المتعلمين في الفصل   ١٨
  .االفتراضي

 ٧ أوافق 87٠, 4,10 3.3 0.0 13.3 49.2 34.2

 ستمرارإأشجع أعضاء هيئة التدريس  ١٩
  .بالفصول االفتراضية التدريس

 ٦ أوافق 86٠, 4,10 3.3 0.0 12.5 50.8 33.3

نظام الفصول االفتراضية يمهد لقيام جامعة  ٢٠
  . المستقبلافتراضية في

 ٥ أوافق 91٠, 4,20 3.3 0.8 10.8 41.7 43.3

=المتوسط الحسابي العام    أوافق 60٠, 3,93      
 

      
 المعيارية الخاصة تالمتوسطات الحسابية واالنحرافاأن ) ٩(تشير نتائج الجدول رقم  

برنامج تراضية في  الدراسة حول أرائهم نحو استخدام الفصول االفعينةبوجهات نظر أفراد 
 )وافق بشدةأ(فقرة أي أنها تتراوح بين .)(2,03 إلى )٤،٥٦(بينما التعليم عن بعد قد تراوحت 

المتدرج ليكرت (وهو مقياس في هذه الدراسة   الذي أعتمد عليهمقياسال ب)عارضأ(و
  .)الخماسي

   
تحت عبارات المدرجة اختالف في استجابة أفراد عينة الدراسة بالنسبة للويالحظ أن هناك 

ها  يلي تفسير النتائج التي تم الحصول عليها حول هذا المحور ،وسيتم عرضاهذا المحور وفيم
  .  باألعلىحسب متوسطاتها الحسابية مبتدًأ

  
لعبارات التي حصلت على أعلى متوسطات حسابية ا أن )٩(يالحظ من الجدول السابق رقم 

أشعر بالسعادة (أعالها عبارة ات عبار)٤(آانت في ) وافق بشدةأ(اندرجت تحت فقرة والتي 
بمتوسط ) تجاه عضو هيئة التدريس الذي يستجيب لكل ماهو جديد في مجال تكنولوجيا التعليم

أنصح أعضاء هيئة التدريس باالشتراك في نظام الفصول (وأدناها عبارة ،)٤،٥٦(حسابي بلغ
 أعضاء هيئة التدريس مامإل إلى وقد تعود هذه النتيجة،)4,27(بمتوسط حسابي بلغ ) االفتراضية

  .  في العملية التعليميةالفصول االفتراضيةلقيمة 
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 من المقياس الذي )وافقأ( فقرة هم باختيارآانت نتيجة استجابة أفراد عينة الدراسةفي حين  
نظام الفصول االفتراضية (أعالها عبارة عبارة  )١٤( في آانت اعتمد عليه في هذه الدراسة

أفضل (وأدناها عبارة)4,20(بمتوسط حسابي بلغ ) تراضية في المستقبليمهد لقيام جامعة اف
 إلى تعود هذه النتيجةقد و ،)3,58(بمتوسط حسابي بلغ  )التدريس بنظام الفصول االفتراضية

ألعضاء هيئة التدريس بإنشاء جامعة افتراضية سعودية لمالحقة السبق الرؤية الثاقبة المستقبلية 
    . المجال العربي في هذاالعالمي و

   
 عبارة )١( في)محايد(  الدراسة نحو اختيارهم لفقرة أفراد عينةنتيجة استجابة في حين آانت 

بمتوسط ) التقليديةالفصول بيحاآي التدريس التدريس بالفصول االفتراضية  ( عبارة وهيفقط 
رنامج التعليم وهذه النتيجة قد تعود إلى حداثة نظام الفصول االفتراضية في ب.(3,39)حسابي بلغ

 )بالفصول االفتراضية(التعليم ،وال يخفى أن هذا النوع من عن بعد بجامعة الملك عبد العزيز 
  .بالتعليم التقليدي الخبرة لمقارنتهالكثير من يحتاج إلى 

        
 أن العبارة الوحيدة التي لم يوافق عليها أفراد عينة )٩(رقم  نتيجة الجدول آانتفي حين    

عدم فاعلية التدريس بنظام الفصول (هي عبارة ) عارضأ(انت تحت فقرة الدراسة آ
ضعت هذه العبارة ،ولقد و)2,03 (تبلغحيث حسابي المتوسط ويعزز ذلك قيمة ال) االفتراضية

ألفراد عينة الدراسة في المحور األول للتأآد من صدق إجابة المفحوصين، وال توجد أي نتيجة 
  .في أي عبارة من عبارات  هذا المحور) أعارض بشدة(قرة هم لفختيارال

     
عبارات المحور األول ألداة الدراسة حول معرفة لنتائج من عرض وتحليل ومما سبق       

 ن بعدليم ع هيئة التدريس نحو استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعأعضاء أراء(
 وأن عبارة) ٢٠( احتوى على أن المحوريتضح حيث  )بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة 

أن استجابة وهذا يشير إلى  )3,93( بلغ  لعبارات المحور األول آكلعامالحسابي المتوسط ال
أعضاء هيئة التدريس وموافقة غالبية تأييد بمعنى )أوافق(أفراد عينة الدراسة آانت تحت فقرة

التعليم عن بعد بجامعة استخدام نظام الفصول االفتراضية في برنامج  المشارآين في الدراسة
 الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى استجابة أعضاء هيئة التدريس

  .ة يالعملية التعليموتسهيل  لخدمة في مجال تكنولوجيا التعليمومفيد لكل ماهو جديد 
  

 )م٢٠٠٩خليف،(و)م٢٠١٠منار بدر،(دراسة ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة آال من  
  ايترز و ونابيير ,murry) م٢٠٠٥(وميري  )م٢٠٠٤القبالت،(و)م٢٠٠٩الزهراني،(
تؤيد السابقة  الدراساتأفراد عينة أن إلى والتي توصلت نتائجها ) ,Naiper&watersم٢٠٠١(

مميزات متعددة وفوائد  من ملية التعليمية لما لهالع في )الفصول االفتراضية(نظام استخدام 
  .بشكل آبير وفعال العلم  نشر في تساعدآبيرة 
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  :إجابة السؤال الثاني 
  

الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء استخدام أهمية ما      
  ؟هيئة التدريس

  
ولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل     

في برنامج بالتعرف على أهمية الفصول االفتراضية  والمتعلقلمحور الثاني امن عبارات عبارة 
 ،وحساب المتوسط الحسابي العام للمحورمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسالتعليم عن بعد 

  .يوضح ذلك )١٠(،والجدول التالي رقم الثاني آكل
  
  )١٠(جدول رقم 
أهمية عضاء هيئة التدريس حول بات أ الستجاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد
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١  
 الفصول االفتراضية في تساعد 
   آي الواقع تحابرمجيات تقديم

 ١٧ أوافق 0,91 3,82 4,2 19,255,019,22,5

٢  
تساعد على تحقيق أهداف التعليم 

  .عن بعد
 أوافق  79٠, 4,24 2,5 38,353,35,00,8

 ٥ بشدة

٣  
الفصول االفتراضية نظام تعليمي 

  .تعلمي 
 ١١ أوافق 0,84 4,02 2,5 27,553,314,21,7

٤  
تساعد في توظيف استراتجيات  

  .تدريس حديثة
 أوافق 0,82 4,25 2,5 41,746,79,20,0

 ٤ بشدة

٥  
تساعد في توظيف التقنيات الحديثة 

  .في التدريس
 أوافق 78٠, 4,40 2,5 50,843,33,30,0

 ١ بشدة

 ١٥ أوافق,0 85 3,90 2,5 22,551,721,71,7  .تلبي حاجات المتعلم  ٦

٧  

تؤمن  فرص جيدة  لممارسة 
مهارات المحادثة والمناقشة 

  .واالستماع 
 ١٠ أوافق ٠ 94, 4,03 2,5 33,346,712,55,0

٨  
  للفصول االفتراضية ايجابيات آثيرة

  . التعليمية الصعوباتتحد من بعض 
 ٩ أوافق 92٠, 4,10 3,3 35,847,510,82,5

٩  
تنمي مهارات التعلم الذاتي لدى 

  .المتعلم
 ٦ أوافق88٠, 4,19 2,5 41,741,713,30,8

١٠ 
لتفاعل المشترك تودي إلى زيادة ا

  .بين المعلم والمتعلم
 ١٨ أوافق 1,03 3,75 3,3 25,839,223,38,3

١١ 
تساعد في تبادل الخبرات 
  .والمعلومات  بين المتعلمين

 ١٣ أوافق 0,92 3,95 2,5 29,246,717,54,2

١٢ 
تؤدي إلى زيادة دافعية حماس 

  .المتعلم للتعلم
افقأو 1,06 3,71 3,3 26,734,226,79,2  ١٩ 

 ٢٠ أعارض 1,01 1,99 35,5 3,34,218,336,7  .نظام غير مجٍد في عملية التدريس ١٣

١٤ 
في اآتساب مهارات جديدة  تساعد

  .بالحاس في مجال
 ٨ أوافق 0,83 4,10 2,5 30,059,25,03,3
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١٥ 
تساعد على تحديث وتطوير أساليب 

  .التعليم عن بعد
 أوافق 0,77 4,28 2,5 40,851,75,00,0

 ٢ بشدة

١٦ 
تساعد على تنمية مهارات التفكير 

  .العلمي
 ١٦ أوافق 0,90 3,87 2,5 24,247,522,53,3

١٧ 
تعطي الفصول االفتراضية للمتعلم 

  .لعلميةاالحرية  مساحة من
 ١٢ أوافق 0,88 4,00 3,3 28,351,715,80,8

١٨ 
توفر هذه التقنية للطالب جو من 

  .الخصوصية
 ٧ أوافق 0,90 4,13 3,3 36,748,310,01,7

١٩ 
تساعد على التدريب المستمر للمعلم 

  .مما يساعد على اإلتقان
 ١٤ أوافق 1,02 3,95 4,2 34,239,219,23,3

٢٠ 
إنه نظام  تقني ومتقدم ومهم 

  . العصرلمواجهة تحديات
 أوافق 0,82 4,26 2,5 42,547,56,70,8

 ٣ بشدة

  أوافق 0,65 3,94 =المتوسط الحسابي العام 

    
 المعيارية الخاصة تالمتوسطات الحسابية واالنحرافاأن ) ١٠(تشير نتائج الجدول رقم 

الفصول االفتراضية في برنامج التعليم استخدام  الدراسة حول أهمية عينةبوجهات نظر أفراد 
 أنها أي )1,99(و) (4,40 بينما قد تراوحت  بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدةعن بعد 
 المعتمد عليهالخماسي   وفقًا لمقياس ليكرت)أعارض(فقرة  و)وافق بشدةأ (فقرة مابينتتراوح 

  .في هذه الدراسة
حظ أن هناك اختالف في استجابة أفراد عينة الدراسة بالنسبة للعبارات المدرجة تحت ويال

لمحور،وسيتم المحور الثاني وفيما يلي تفسير النتائج التي تم الحصول عليها حول هذا ا
  .عرضها حسب متوسطاتها الحسابية مبتدأ باألعلى ثم األدنى

    
حول العبارات التي الدراسة عينة أفراد  استجابة أن) ١٠(من الجدول السابق رقم يالحظ  

 )٥( في وآانت) وافق بشدةأ (ة فقراندرجت تحت وحصلت على أعلى متوسطات حسابية 
بمتوسط حسابي بلغ ) يف التقنيات الحديثة في التدريستساعد في توظ(عبارات،أعالها عبارة 

 حسابي بلغ بمتوسط) تساعد على تحقيق أهداف التعليم عن بعد(وأدناها عبارة )4,40(
 دمج تقنية الفصول بأهمية عينة الدراسة أفرادإدراك عود إلى تقد النتيجة  ،وهذه)4,24(

ي تحقيق أهداف العملية موس فابي مليجلها من أثر إلما االفتراضية في العملية التعليمية 
   . وقيودواسع وبدون حدودالتعليمية ونشر التعليم بشكل 

     
قياس المعتمد عليه مال ب)وافقأ ( أفراد عينة الدراسة على فقرة آانت استجابةفي حين    
بمتوسط حسابي ) تنمي مهارات التعلم الذاتي لدى المتعلم( عبارة أعالهاعبارة ،)١٤( في وجد
بمتوسط حسابي بلغ ) تؤدي إلى زيادة دافعية حماس المتعلم للتعلم(وأدناها عبارة ) 4,19(لغ ب
 ن للفصول االفتراضية هيئة التدريس المستخدميأعضاء أن هذه النتيجة إلىعود توقد ،)3,71(

في برنامج التعليم عن بعد لديهم إلمام تام من خالل خبرتهم في هذا المجال بقدرة المتعلم على 
 لمالئمتهالتعليم و التعلم الذاتي من خالل هذه الفصول وإقبالهم على هذا النوع من التعليم 

   .  لظروفهم التعليمية الخاصة
  

 أن العبارة الوحيدة التي لم يوافق عليها أفراد عينة السابقبينت نتيجة الجدول في حين     
)  في عملية التدريسنظام غير مجٍد(هي عبارة و) عارضأ(الدراسة وآانت تحت فقرة 

هذه العبارة معاآسة ،وقد وضعت  )1,99(لغ ابالحيث حسابي المتوسط ويعزز ذلك قيمة ال
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  توجد أيمستجيبين ،في حين اللتأآد من مصداقية السبب ابألداة وذلك ل  الثانيمحورل لًاتمام
ة من ألي عبار )معارض بشدة(أو  )محايد( استجابة من قبل أعضاء هيئة التدريس لفقرة

  .المحورعبارات هذا 
 

أهمية (حول عبارات المحور الثاني ألداة الدراسة لنتائج ومما سبق من عرض وتحليل 
 الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة استخدام 
) ٢٠( تكون من  المحور الثاني أنيتضح  ) بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدةالتدريس
من ) وافقأ(ندرج تحت فقرة وأ )3,94(بلغ للمحور آكل عام الحسابي وأن المتوسط العبارة 

 إلىيشير مما  ،)مقياس ليكرت الخماسي(المقياس الذي تم االعتماد عليه في هذه الدراسة وهو 
أفراد عينة الدراسة على أهمية استخدام الفصول االفتراضية في العملية غالبية موافقة 

بشكل عام وفي برنامج التعليم عن بعد بشكل خاص وهذا ما توصلت إليه بحوث التعليمية 
 والتيودراسات آثيرة قارنت بين التعليم التقليدي والتعليم عن طريق الفصول االفتراضية 

على الفصول االفتراضية تفوق المجموعات التي تعلمت عن طريق  نتائجها أثبتت
رتفاع درجة موافقة عينة يفسر أ  ماوهذاالتقليدية،التي تعلمت عن طريق الفصول المجموعات 

  .العام محور الالدراسة لعبارات 
  

ايدين  و ),٢٠٠٧Yuzer(يزر  آال مندراسةنتائج مع الدراسة هذه تتفق نتيجة هذا    و
توصلت  لتيوا,khalili&petei) ٢٠٠٠(بيتى وآيلي و ,Aydin&Yuzer)٢٠٠٦(ويزر

 برنامج تقنية الفصول االفتراضية فيدمج وافق على أهمية ت دراستها عينة أفراد ن أنتائجها 
  . العملية التعليميةحل الكثير من مشكالت لما لها من فوائد آثيرة تساعد على التعليم عن بعد

  
   :لثإجابة السؤال الثا

  
ما الصعوبات التي تحد من استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد من      

  أعضاء هيئة التدريس ؟وجهة نظر 
  

لإلجابة عن السؤال الثالث والمتعلق بالتعرف على صعوبات استخدام الفصول       
االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك 

رقم  تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والجدول عبد العزيز بمدينة جدة
  . يوضح ذلك)١١(

  )١١(جدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس حول التعرف 

   استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعدصعوباتعلى 
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لفصول اقلة الخبرة في التعامل مع نظام ١
 االفتراضية

 ٥ أوافق1,01 3,83  4,2  8,3  10,8  53,3  23,3

عدم اإللمام الكافي بمهارات الحاسوب  ٢
.لعضو هيئة التدريس  

 ٧ أوافق1,05 3,76  3,3  12,5  12,5  47,5  24,2
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عدم توفر الكفاءة العالية الستخدام ٣
.)اإلنترنت(لمية الشبكة العا  

 ٩ أوافق1,14 3,70  5,8  11,7  15,0  41,7  25,8

قلة برامج  التدريب المخصصة  لنظام ٤
الفصول االفتراضية ألعضاء هيئة 

.التدريس  
 ١٧ محايد1,18 3,18  5,8  30,0  19,2  30,0  15,0

االتجاه السلبي السائد نحو نظام ٥
الفصول االفتراضية من قبل عضو هيئة 

.التدريس  
 ١٢ أوافق1,15 3,45  8,3  11,7  23,3  40,0  16,7

عدم وعي المتعلم بأهمية الفصول ٦
.االفتراضية في التعليم   

 ٦ أوافق 0,96 3,79  2,5  8,3  19,2  47,5  22,5

عدم توفر األجهزة والبرمجيات الالزمة ٧
.للفصل االفتراضي  

 ١٤ محايد1,31 3,36  12,5  16,7  12,5  38,3  20,0

م ببرامج أخرى عن التعليم انشغال المتعل٨
،الدردشة(االفتراضية مثل   الفصولفي  

.)وغيرها ،واأللعاب اإللكترونية  
 ١١ أوافق1,02 3,65  5,0  9,2  18,3  50,8  16,7

تكرار حدوث األعطال الفنية في الفصول ٩
.االفتراضية  

 ٣ أوافق1,01 4,15  4,2  3,3  9,2  39,2  44,2

 لعمل بطء شبكات االتصال تشكل عائقًا١٠
.الفصول االفتراضية  

أوافق 1,05 4,25  4,2  5,0  5,8  30,8  54,2
 ١ بشدة

المشكالت الفنية تعيق التدريس بالفصول ١١
.االفتراضية  

 ٤ أوافق1,08 3,98  4,2  8,3  9,2  41,7  36,7

ضعف البنية التحتية للفصول االفتراضية ١٢
.في بعض المناطق  

افق أو0,97 4,23  3,3  2,5  10,8  34,2  49,2
 ٢ بشدة

عدم وجود متابعة  إداريه جيده بنظام ١٣
.الفصول االفتراضية  

١٥ محايد1,17 3,35  5,8  20,0  27,5  26,7  20,0

عدم إدراك  أعضاء هيئة التدريس ١٤
.لماهية الفصول االفتراضية  

١٦ محايد1,20 3,28  9,2  18,3  23,3  33,3  15,8

عدم توفر الوقت الكافي للتدريس في ١٥
. الفصول االفتراضية نظام  

١٩ محايد1,22 3,01  10,8  30,0  17,5  30,0  11,7

عدم قدرة عضو هيئة التدريس على ١٦
الضبط والتحكم في بيئة الفصول 

.االفتراضية للمتعلمين  
١٨ محايد1,33 3,18  11,7  25,8  15,0  27,5  20,0

قلة وعي بعض المسئولين بدور الفصول ١٧
.االفتراضية في التعليم  

١٣ محايد1,11 3,36  5,0  16,7  33,3  26,7  18,3

يصعب تطبيق االختبارات في نظام ١٨
.الفصول االفتراضية في غياب الكاميرات  

 ٨ أوافق1,27 3,75  5,0  18,3  10,8  27,5  38,3

 ألهمية استخدام اإلعالنيةقلة البرامج ١٩
هذه التقنية ألعضاء هيئة التدريس 

.بالجامعة  
١٠ أوافق1,05 3,69  4,2  8,3  25,0  39,2  23,3

لمتوسط الحسابي العاما   أوافق0,68 3,63 
  

الستجابات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية أن  إلى )١١(تشير نتائج الجدول رقم 
 الفصول  استخدام صعوبات(التعرف على حول لمحور الثالث ألداة الدراسة لعبارات ا

 بجامعة الملك عبد عد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريساالفتراضية في برنامج التعليم عن ب
 )وافق بشدةأ(فقرة وح بين أي أنها تترا )3,01( إلى)4,25(بينما قد تراوحت )العزيز

      . الخماسي الذي اعتمد عليه في هذه الدراسة  مقياس ليكرتمن فقرات ) محايد(و
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لدراسة على عبارات هذا المحور حيث هناك اختالف في استجابة أفراد عينة ا أنيالحظ و      
 وافقأ(فقرة تندرج تحت أعلى المتوسطات الحسابية التي حصلت عليها العبارات آانت آانت 
بطء شبكات االتصال تشكل عائقًا لعمل الفصول ( ،أعالها عبارةعبارتينوفي  )بشدة

 للفصول ضعف البنية التحتية(،وأدناها عبارة)4,25(بمتوسط حسابي بلغ ) االفتراضية
أدراك أفراد وقد يعود ذلك إلى 4,23)(بمتوسط حسابي بلغ .) االفتراضية في بعض المناطق

 االفتراضية لون للفصيآبر مشكلة تواجه المتعلمون والمعلمون المستخدمعينة الدراسة بأهم وأ
  وانقطاعها المستمر في بعض المناطق شبكات االتصالءفي برنامج التعليم عن بعد وهي بط

  .  بشكل جيد  ما يعيق إتمام عملية التعلم  مف البنية التحتية لهاوضع
  

من ات عبار) ١٠(آانت في ) وافق أ(على فقرة استجابة أفراد عينة الدراسة آانت في حين 
) تكرار حدوث األعطال الفنية في الفصول االفتراضية(،أعالها عبارة عبارات المحور الثالث 
االتجاه السلبي السائد نحو نظام الفصول (اها عبارة ،وأدن)4,15(بمتوسط حسابي بلغ 

  تفسر أنويمكن ،)3,45(بمتوسط حسابي بلغ ) االفتراضية من قبل عضو هيئة التدريس
 إلى عبارات )١٠( في ) موافق( تندرج تحت فقرةوالتي االستجابة  العالية ألفراد عينة الدراسة

  الفتراضية في برنامج التعليم عن بعد فصول الن لتدريس المستخدمي أعضاء هيئة المعايشة
  .برنامجهذا اللواقع هذه الصعوبات في بجامعة الملك عبد العزيز 

  
عبارات ،أعالها في )٧(في  )محايد(استجابة أفراد عينة الدراسة على فقرة  تانآفي حين 

لغ  بمتوسط حسابي ب)قلة وعي بعض المسئولين بدور الفصول االفتراضية في التعليم(عبارة 
بمتوسط  )نظام الفصول االفتراضيةبعدم توفر الوقت الكافي للتدريس (وأدناها عبارة ،)3,36(

 أو )عارضأ(استجابة ألفراد عينة الدراسة على فقرة أي وال توجد  ،)3,01(حسابي بلغ 
   .)عارض بشدةأ(

  
الفصول صعوبات استخدام  (معرفة المتعلق بالثالث ويدل تحليل بيانات الدراسة في المحور 

 استجابة أفراد أن )االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
مقياس  (وهوقيمة مرتفعة بالمقياس المعتمد عليه في هذه الدراسة ذات   آانتعينة الدراسة 
 بمعنى) وافقأ( فقرة واندرج تحت) 3,63(حيث بلغ المتوسط الحسابي العام ) ليكرت الخماسي

ها أفراد عينة ا هناك صعوبات عديدة عند استخدام الفصول االفتراضية في التدريس يرأن
  .الدراسة بأنها تعيق التدريس بهذا النظام بشكل جيد

    
 وآخرونريتش ، و)م٢٠١٠خليف،(آًال من وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة     

)٢٠٠٩Rich ;et-al,( وشيليز)(shyles,2003ئجها إلى أن هناك عدة توصلت نتا لتيوا
 شبكة ءبط أهمها ومن  في العملية التعليميةنظام الفصول االفتراضيةستخدام اصعوبات في 

واأللعاب ، الدردشة(مثل أخرى ببرامج االتصال وضعف البنية التحتية وانشغال المتعلمين 
  )وغيرها ،اإللكترونية
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  :السؤال الرابع إجابة 
  
          ة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة نحو استخدام الفصول هل توجد فروق ذات دالل      

  نوع الكلية؟االفتراضية في  برنامج التعليم عن بعد تعزى لمتغير 
  
تم إيجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجموعتي  السؤالهذا لإلجابة على         

والجدول ،قلتين لمحاور االستبانة الثالثة  لعينتين مست)T(ومن ثم تم حساب قيمة ، الدراسة 
  :  يوضح ذلك )١٢ ( التالي

  )١٢(جدول رقم 
لمحاور  لعينتين مستقلتين )T(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وحساب قيمة

  ةاالستبانة الثالث

      

للعينتين عينة الدراسة الستجابة أفراد  )T( ة قيمأن )١٢( رقم يالحظ من الجدول السابق     
المتعلق بمعرفة أراء أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام ومحور األول الفي المستقلتين 

عند بلغت الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد والتي تعزى لمتغير نوع الكلية 
 في المحور عينة الدراسةالستجابة أفراد  )T(،في حين بلغت قيمة )0,353( مستوى داللة

والتي تعزى لمتغير نوع  راضية في برنامج التعليم عن بعدالثاني أهمية استخدام الفصول االفت
 في عينة الدراسةالستجابة أفراد  )T(في حين بلغت قيمة  ،)304٠,(عند مستوى داللة الكلية 

والتي تعزى  المحور الثالث صعوبات استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد
  .)0,840(عند مستوى داللة  لمتغير نوع الكلية

داللة  لم تكشف عن وجود فروق ذات) T-TEST(ويتضح مما سبق أن نتائج اختبار    
ا يعني عدم وجود م م، بين استجابات أفراد العينة)٠،٠٥ ≤(عند مستوى داللة إحصائية 

صعوبات الو،هميةألوا،راءاآل:  محاور االستبانة الثالثفي المستقلتين ق بين المجموعتين وفر
  .نوع الكلية لمتغير  تعزى والتيفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد استخدام الفي 

المتوسطالعدد نوع الكلية محور
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

t درجة 
 الحرية

 مستوى
لةالدال  

  األول 0,59 3,98 58 االقتصاد واإلدارة
  نحوأراء 

 استخدام الفصول
 االفتراضية

 اآلداب والعلوم  اإلنسانية

 

62 3,88 0,61 0,932 118 0,353 

  الثاني 0,58 4,01 58 االقتصاد واإلدارة
  أهمية

 استخدام الفصول
 االفتراضية

 اآلداب والعلوم  اإلنسانية

 

62 3,88 ,71٠ 
1,032 118 ٠,304 

  الثالث  0,62 3,61 58 االقتصاد واإلدارة
  صعوبات

 استخدام الفصول
 االفتراضية

 اآلداب والعلوم  اإلنسانية

 

62 3,64 0,73 
٠,203 118 0,840 
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رقم السابق ومما سبق من عرض وتحليل نتائج استجابة أفراد عينة الدراسة في الجدول     
ثر بمتغير أتت  الاالستبانة الثالثعينة الدراسة في محاور أفراد يالحظ أن استجابات  )١٢(

اختالف بين وعليه فأن اختالف نوع الكلية ال يعد عامال يؤدي لوجود  ،اختالف نوع الكلية
أراء أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام وأهمية وصعوبات استخدام الفصول االفتراضية في 

 الدراسة  بهمان التي تتوفرأن الكليتيهو في ذلك  السبب يعودوقد برنامج التعليم عن بعد، 
ببرنامج التعليم عن بعد ارة و آلية اآلداب والعلوم اإلنسانية هي آلية االقتصاد واإلدحاليًا 

 المالئمة النظرية وهي من الكليات بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة لمرحلة البكالوريوس 
  .المتعلم عن بعدومتطلبات لطبيعة 

) ضيةالفصول االفترا(وعلى حد علم الباحثة فإن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع     
لم تتناول البحث عن متغير نوع الكلية األمر الذي يعزز الحاجة إلى إجراء دراسات مماثلة 

ثر هذا المتغير على استجابات أفراد أتبحث عن للدراسة الحالية عن  الفصول االفتراضية 
 .عينة الدراسة 

   :الخامسإجابة السؤال 
  

نة الدراسة نحو استخدام الفصول هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عي   
 ؟الخدمة سنواتاالفتراضية في برنامج التعليم عن بعد تعزى لمتغير 

  
لمحاور سابي واالنحراف المعياري متوسط الحم إيجاد الت الخامس  السؤالعلى لإلجابة     

تحليل ومن ثم تم حساب ،سنوات الخدمةلمتغير المختلفة تبعًا  الدراسة اتلمجموعاألداة الثالث 
  : يوضح ذلك ) ١٣(رقم والجدول  ، الثالثاألداةلمحاور  )TEST) ANOVA  األحادي التباين

  )١٣(جدول 
   لمتغير  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجموعات الدراسة

  الخدمة سنوات 

 المحور
  مجموعات الدراسة
  العدد  سنوات الخدمة

 المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 0,60 3,84 22 اقل من خمس سنوات
 0,82 3,96 18  سنوات١٠ إلى اقل من ٥من 
 0,42 4,09 30  سنة١٥ إلى اقل من ١٠من 

  األول
  أراء في استخدام
  الفصول االفتراضية

  
 

 0,60 3,86 50  فأآثر١٥

 0,52 3,91 22 اقل من خمس سنوات
 0,47 4,10 18  سنوات١٠ من  إلى اقل٥من 
 0,68 4,07 30  سنة١٥ إلى اقل من ١٠من 

  الثاني
  أهمية استخدام 

  الفصول االفتراضية 

 0,74 3,83 50  فأآثر١٥  

 0,49 3,61 22 اقل من خمس سنوات
 0,63 3,85 18  سنوات١٠ إلى اقل من ٥من 
 0,71 3,71 30  سنة١٥ إلى اقل من ١٠من 

  الثالث
  صعوبات استخدام 
 الفصول االفتراضية

 0,74 3,51 50  فأآثر١٥



٧٧ 

 

إلى أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) ١٣(رقم السابق تشير نتائج الجدول 
نحو استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم  الدراسة عينةالخاصة بوجهات نظر أفراد 

محاور في ) 3,51(إلى ) 4,10( قد تراوحت بين سنوات الخدمةتعزى لمتغير والتي عن بعد 
  .لمقياس لكيرت الخماسي) وافقأ(بفقرة الستبانة الثالث ،أي أنها في حدود مقياس الحكم ا

  
آراء أعضاء هيئة التدريس ( تعلق بمعرفة الم محوراللألداة وهو في المحور األول يالحظ      
األربع مجوعات الدراسة في )   استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعدنحو

 ١٠ إلى اقل من ٥من (و)قل من خمس سنواتأ(ة أفراد عينة الدراسة تقيس سنوات خدموالتي 
بلغ  األعلىالمتوسط الحسابي أن )  فأآثر١٥(و) سنة١٥ إلى اقل من ١٠من (و )سنوات

في  ،) سنة١٥ إلى اقل من ١٠من ( التي سنوات خدمتها الدراسةأفراد عينة   لمجموعة)4,09(
 التي سنوات خدمتها الدراسة أفراد عينة  وعةملمج )3,84(ألدنى المتوسط الحسابي احين بلغ 

  .)اقل من خمس سنوات(بلغت 
  

أهمية استخدام الفصول (بمعرفة المتعلق وهو المحور في حين أن المحور الثاني 
مجموعات في  ) من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد

أفراد عينة الدراسة للمجموعة ) 4,10(أن المتوسط الحسابي األعلى بلغالدراسة األربع نجد 
 بينما بلغ المتوسط الحسابي األدنى ،) سنوات١٠ إلى اقل من ٥من ( سنوات خدمتها بلغت التي

  .) فأآثر١٥( بلغت سنوات خدمتهاالتيالدراسة أفراد عينة ة علمجمو) 3,83(
  

 استخدام الفصول االفتراضية في صعوبات(بمعرفة والمتعلق  الثالث المحور بينما في
لمجموعات الدراسة األربع نجد )  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسبرنامج التعليم عن بعد

الدراسة التي سنوات خدمتها أفراد عينة لمجموعة ) 3,85(أن المتوسط الحسابي األعلى بلغ
 عينة أفرادللمجموعة ) 3,51( متوسط حسابي بلغ وادنى)  سنوات١٠ إلى اقل من ٥من (بلغت 

  ). فأآثر١٥(التي بلغت سنوات خدمتهاالدراسة 
  

لداللة الفروق في محاور  ANOVAأنوفا التباين األحادي يوضح  التالي بينما الجدول
  .باختالف عدد سنوات الخدمةالثالث الدراسة 

  )١٤(جدول 
 دراسة تعزىمجموعات البين لداللة الفروق  )TEST) ANOVA  أنوفا اختبار التباين األحادي

  لمتغير سنوات الخدمة
  

  مصدر  محورال
 التباين

  مجموع
  المربعات

  درجة 
  الحرية

  متوسط 
مستوى  fمجموع المربعات

التعليقالداللة
 0,385 3 1,154 بين المجموعات

 0,367 116 42,536داخل المجموعات

  األول
  نحوأراء 

  الفصولتخداماس
  119 43,691  المجموع االفتراضية

1,0490,374 
  غير
  دالة
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 0,523 3 1,569 بين المجموعات

 0,433 116 50,174داخل المجموعات

  الثاني
  هميةأ

  الفصولتخداماس
  119 51,742  المجموع  االفتراضية

  غير1,2090,310
 دالة

 0,583 3 1,750 بين المجموعات
 0,464 116 53,799داخل المجموعات

  الثالث
  وباتعص

  الفصولتخداماس
  االفتراضية

 

  المجموع
55,548 119 

 1,2570,292
غير 
 دالة

أراء (المتعلق بمعرفة و األولفي المحور ) f(أن قيمة  )١٤(رقم السابق يالحظ من الجدول     
بين   ) عن بعدأعضاء هيئة التدريس نحو استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم

 وهي قيمة غير دالة إحصائيا)0,374 ( مستوى داللةعات وداخل المجموعات بلغت عندالمجمو
  ).≤0,05(عند مستوى داللة 

أهمية استخدام الفصول االفتراضية (المتعلق بمعرفة وفي المحور الثاني  )f( بلغت قيمة في حين
 )0,310(لة  مستوى دالعند بين المجموعات وداخل المجموعات )في برنامج التعليم عن بعد 

  ).≤0,05(عند مستوى داللة  وهي قيمة أيضا غير دالة إحصائيا

صعوبات استخدام الفصول (المتعلق بمعرفة وفي المحور الثالث  )f(     بينما بلغت قيمة
 مستوى داللة عند بين المجموعات وداخل المجموعات) االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد

مما يعني عدم وجود  ،)٠،٠٥≤ (مستوى داللة  عندإحصائيا غير دالة  ةوهي قيم )0,292(
سواء آانت ألداة  الثالث لمحاورال في الخدمةتعزى لمتغير سنوات   ذات داللة إحصائيةفروق

  .بين المجموعات أو داخل المجموعات

 أن نجدستجابة أفراد عينة الدراسة ال)  ١٤( الجدول رقم تائجمن عرض وتحليل ن    مما سبق 
في المحور األول التي تتعلق ألداة الدراسة عينة الدراسة في المحاور الثالث أفراد ابات استج

أهمية  أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام الفصول االفتراضية وفي المحور الثاني ببمعرفة أراء
صعوبات استخدام الفصول االفتراضية في استخدام الفصول االفتراضية وفي المحور الثالث ب

سنوات الخدمة المختلفة بمدة ال تتأثر  الخدمةتعزى لمتغير سنوات والتي  التعليم عن بعد برنامج
المحسوبة حيث أن مستوى الداللة اإلحصائية أآبر من )f(ويعزز ذلك قيم  ألفراد عينة الدراسة

  .في جميع المحاور)٠،٠٥≤ (مستوى الداللة
     

 بين أعضاء هيئة التدريس ال يؤدي إلى وعليه يستنتج مما سبق أن تباين سنوات الخدمة    
وموافقة  السبب في ذلك هو تطلع يعودوقد  ،اختالف في استجاباتهم نحو المحاور الثالثة 

  باختالف سنوات خدمتهم أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز لكل ماهو جديد
خدام نظام الفصول سهولة است،وأيضا لالعملية التعليمية وحل مشكالتها خدمة لتطوير 

  . آثيرة سواء لمن آانت سنوات خدمتهم قليلة أواالفتراضية في برنامج التعليم عن بعد
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   :السادسإجابة السؤال 
  

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة نحو  استخدام الفصول       
 إللمام الحاسب اآللي ؟ادرجة االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد تعزى لمتغير 

  
راف المعياري لمجموعتي تم إيجاد المتوسط الحسابي واالنح سؤالهذا ال علىلإلجابة        

والجدول  الستبانة الثالثمستقلتين لمحاور االلعينتين ل (t)ومن ثم تم حساب قيمة  الدراسة
 :  يوضح ذلك )١٥(رقم

  )١٥(جدول 
  مجموعات الدراسة لمتغيرل T-TEST) (اختباروالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

  ستخدام الحاسب إاإللمام بدرجة  

            
          

أعضاء أراء ( في المحور األول والمتعلق بمعرفة  )T (يالحظ من الجدول السابق أن قيمة       
عند مستوى بلغت  )الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعدستخدام  انحو هيئة التدريس

جود فرق ا يعني وم م،)٠،٠٥≤ (  داللةدالة إحصائيا عند مستوى   وهي قيمة)019٠,(داللة 
 التي درجة  أفراد عينة الدراسةمجموعةلصالح بين المجموعتين في استجابة أفراد عينة الدراسة 

مقابل في ) 4,03(لهم  المتوسط  الحسابي األآبر إلمامهم باستخدام الحاسب اآللي عالية إذ بلغ
 ذ بلغالتي درجة إلمامهم باستخدام الحاسب اآللي متوسطة إ أعضاء هيئة التدريس مجموعة

  .)3,76(لهم المتوسط  الحسابي 

ستخدام الفصول  اأهمية( بمعرفة والمتعلق المحور الثاني في )T( ةبينما بلغت قيم     
عند  ) الحاسب اآلليإللمام باستخدامتعزى لمتغير ااالفتراضية في برنامج التعليم عن بعد 

ا يعني م م،)٠،٠٥≤ ( اللة د  غير دالة إحصائيا عند مستوىةوهي قيم (0,128) مستوى داللة
استجابة أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير اإللمام باستخدام الحاسب اآللي  بين وقعدم وجود فر

 درجة إلمامهم باستخدام الحاسب اآللي التي أفراد عينة الدراسةأي مجموعة  وعتينالمجمن بي
التي اء هيئة التدريس  أعضومجموعة ،) 4,02(لهم األآبر  المتوسط  الحسابي عالية إذ بلغ

  .)3,83(لهم  المتوسط  الحسابي درجة إلمامهم باستخدام الحاسب اآللي متوسطة إذ بلغ
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  األول ٠,60 3,76 45  متوسط
  أراء نحو استخدام
 0,58 4,03 75 عالي الفصول االفتراضية

-2,369118,019٠  
 دالة

  الثاني 0,75 3,83 45  متوسط
  فصولال ستخدام اأهمية

  االفتراضية
 

 75 عالي
 

4,02 
 

0,58 
 

غير  118,128٠ 1,533-
 دالة

  الثالث 0,65 3,53 45  متوسط
  بات استخدامصعو

  الفصول االفتراضية
  

غير 1,2251180,223- 0,69 3,69 75 عالي
دالة
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ستخدام الفصول  اصعوبات( بمعرفة والمتعلقفي المحور الثالث  )T(     بينما بلغت قيمة 
عند  )ياالفتراضية في برنامج التعليم عن بعد تعزى لمتغير اإللمام باستخدام الحاسب اآلل

عني  مما ي،)٠،٠٥≤  ( داللة  غير دالة إحصائيا عند مستوىةوهي قيم (0,223)مستوى داللة 
مجموعة أعضاء هيئة التدريس التي درجة إلمامهم باستخدام  عدم وجود فرق بين المجموعتين

التي درجة  مجموعةالو) 3,69(األآبر لهم  المتوسط  الحسابي الحاسب اآللي عالية إذ بلغ
  .) 3,53(لهم  المتوسط  الحسابي هم باستخدام الحاسب اآللي متوسطة إذ بلغإلمام

أفراد  استجابات يالحظ أن) ١٥(دول السابق رقم جومما سبق من تحليل وعرض لنتائج ال     
تعزى لمتغير و التي عينة الدراسة نحو استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد 

 في الحاسب اآلليباستخدام  درجة اإللمام تتأثر بمتغير  الحاسب اآلليدامباستخدرجة اإللمام 
استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم المحور األول ألراء أعضاء هيئة التدريس نحو 

 لصالح المجموعة التي درجة إلمامها باستخدام الحاسب االلى عالية مقابل المجموعة عن بعد
استخدام الحاسب اآللي متوسطة وهذه النتيجة منطقية الن المجموعة التي التي درجة إلمامها ب

درجة إلمامها باستخدام الحاسب االلى عالية قد ال يشكل لديها أي صعوبة في استخدام الفصول 
االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد بينما المجموعة التي درجة إلمامها باستخدام الحاسب 

  .الفصول االفتراضية برنامج  لديها صعوبة بسيطة أو بط في استخدام اآللي متوسطة قد يكون

عينة الدراسة نحو استخدام الفصول االفتراضية في برنامج أفراد استجابات  تتأثربينما لم      
محورين الثاني الدرجة اإللمام باستخدام الحاسب اآللي في تعزى لمتغير والتي التعليم عن بعد 

ستخدام الفصول االفتراضية في ا أهمية وصعوبات والمتعلقة بمعرفة داةاألوالثالث لمحاور 
  .تعزى لمتغير اإللمام باستخدام الحاسب اآلليو التي  برنامج التعليم عن بعد

  :إجابة السؤال السابع 
     

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة نحو استخدام الفصول      
   ؟االنترنت عن بعد تعزى لمتغير درجة اإللمام باستخدام  برنامج التعليماالفتراضية في

 
  ) Kruskal-Wallis Test( آروسكال والس لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار     

  : يوضح النتائج الخاصة بذلك )١٦(رقم والجدول 
  
  
  )١٦(جدول 

              درجة لمتغير الداللةومستوى) Kruskal-Wallis Test( اختبارمتوسط الرتب وقيمة 
    االنترنتباستخدام اإللمام 

 اإللمام المحور
 باالنترنت

 متوسط العدد
 الرتب

 قيمة
 االختبار

 درجة
 الحرية
 

  مستوى
 الداللة
  

 التعليق
 

  
 53,67 3 ضعيف
 52,11 31 متوسط

  األول
  تخدام نحو اسأراء

 63,76 86 عالي الفصول االفتراضية
  غير  262٠, 2 2,679

 دالة



٨١ 

 

  
 الستجابة أفراد عينة الدراسة P,Value  ة أن قيم)١٦( رقم يالحظ من الجدول السابق        

استخدام الفصول نحو أراء أعضاء هيئة التدريس (المتعلق بمعرفة وفي المحور األول 
باختالف  والذي يعزى بمستوى اإللمام باستخدام االنترنت)االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد

قد بلغت عند مستوى ) الضعيف ، والمتوسط ، والعالي(وعات أفراد عينة الدراسة مابين مجم
،مما يعني عدم وجود )≤0,05(عند مستوى داللة  وهي قيمة غير دالة إحصائيا )262٠,(داللة 

المختلفة ذات اإللمام الضعيف والمتوسط  عينة الدراسة أفراد إحصائيا بين مجموعاتلة افروق د
  .األول المحو فيوالعالي 

لمحور الثاني  والمتعلق في ا الستجابة أفراد عينة الدراسة P,Value  ةقيمبينما بلغت     
 لمتغيروالذي يعزى )أهمية استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد(بمعرفة 

، والمتوسط الضعيف (اإللمام باستخدام االنترنت باختالف مجموعات أفراد عينة الدراسة مابين 
عند مستوى  وهي قيمة غير دالة إحصائيا ) (0,500قد بلغت عند مستوى داللة ) ، والعالي

،مما يعني عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعات أفراد عينة الدراسة )≤0,05(داللة 
  . الثانيرالمختلفة ذات اإللمام الضعيف والمتوسط والعالي في المحو

في المحور الثالث والمتعلق   الستجابة أفراد عينة الدراسة P,Value في حين بلغت قيمة    
 لمتغيروالذي يعزى )صعوبات استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد(بمعرفة 

الضعيف ، والمتوسط (اإللمام باستخدام االنترنت باختالف مجموعات أفراد عينة الدراسة مابين 
عند مستوى  وهي قيمة غير دالة إحصائيا)0,405 (مستوى داللة قد بلغت عند ) ، والعالي

،مما يعني عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعات أفراد عينة الدراسة )≤0,05(داللة 
  .المختلفة ذات اإللمام الضعيف والمتوسط والعالي في المحور الثالث

  
عدم وجود فروق يالحظ )  ١٦ (ومما سبق من عرض وتحليل لنتائج الجدول السابق رقم        

االنترنت  باستخدام تعزى لمتغير درجة إلمام والتي محاور أداة الدراسة جميع بيندالة إحصائيا 
عينة أفراد استجابات  أن أي لمجموعات أفراد عينة الدراسة،الثالثفي جميع المستويات 

تعد عامال في وجود ال  الدراسة نحو استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد
أعضاء هيئة التدريس باستخدام إلمام  درجةباختالف  تتأثرفروق بين مجموعات الدراسة وال 

يتميز بالسهولة في والذي   سنترا  الفصول االفتراضيةلنظام  السبب في ذلك يعود ،وقد االنترنت
   . االنترنتمباستخدا درجة إلمام عاليةوال إلى لخبرة آبيرة االستخدام وال يحتاج 

 39,33 3 ضعيف
 58,40 31 متوسط

  الثاني
   استخدامأهمية 

 61,99 86 عالي  الفصول االفتراضية

  غير  0,500  2 6,276
 دالة

 55,00 3 ضعيف
 53,60 31 متوسط

  الثالث
   استخدامصعوبات 

 63,18 86 عالي الفصول االفتراضية

1,809 2 0,405 
  غير 
 دالة
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 الفصل الخامس
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 ملخص النتائج 

 التوصيات 

 المقترحات 
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  : ملخص النتائج
  

 توصلت لها الدراسة الحالية التيعرض مختصر للنتائج نفيما يلي  الدراسة حيثيات على بناء    
التعليم  والخاصة باستجابة أفراد عينة الدراسة لواقع استخدام الفصول االفتراضية في برنامج

 وصعوبات أرائهم نحوها وأهميةة الملك عبد العزيز بمدينة جدة من ناحية عن بعد بجامع
نوع (وفي ضوء عدد من المتغيرات وهي في برنامج التعليم عن بعد ،استخدام هذه الفصول 

  ) واالنترنتالكلية، سنوات الخدمة،اإللمام باستخدام الحاسب اآللي،
  :آالتالي وهي

آراء أعضاء هيئة التدريس (ة في المحور األول حول فرد عينة مجتمع الدراسأستجابة ا أن  .١
 ) بجامعة الملك عبد العزيز استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعدنحو

 .3,93)(  آكل العام للمحور األولحيث بلغ المتوسط الحسابي)بالموافقة (
الفصول استخدام ة أهمي (حول  الدراسة في المحور الثانيمجتمع أن استجابة افرد عينة  .٢

 بجامعة الملك االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
 ).3,94(سابي العام للمحور الثاني آكل حيث بلغ المتوسط الح )بالموافقة( )عبد العزيز

الصعوبات التي تحد من (حول الدراسة في المحور الثالث مجتمع أن استجابة أفراد عينة  .٣
استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة 

  .3,69)( حيث بلغ المتوسط الحسابي العام  للمحور الثالث آكل )بالموافقة( )التدريس
عند مستوى الدراسة مجتمع عينة أفراد  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات ال .٤

 الفصول االفتراضية في  برنامج التعليم عن بعد تعزى لمتغير نحو استخدام )٠،٠٥≤(داللة
 .نوع الكلية

 )٠،٠٥≤(عند مستوى داللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة ال  .٥
 .الخدمة سنواتنحو استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد تعزى لمتغير 

 )٠،٠٥≤(  عند مستوى داللةة بين استجابات عينة الدراسةتوجد فروق ذات داللة إحصائي .٦
نحو  استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد تعزى لمتغير درجة اإللمام 

أراء أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام الفصول  ( األولمحورال في  الحاسب اآلليبإستخدام
باستخدام مامها إلح المجموعة التي درجة  لصال)االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد

بين استجابات عينة الدراسة  في حين ال توجد فروق دالة إحصائيا )عالية(اآللي الحاسب 
الفصول االفتراضية في برنامج أهمية وصعوبات استخدام (الثاني والثالث  المحورنحو 

 .ي  الحاسب اآللبإستخداماإللمام   تعزى لمتغير درجة)التعليم عن بعد
 )٠،٠٥≤( عند مستوى داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسةال .٧

تعزى  في جميع المحاورنحو استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد 
 .اإلنترنت باستخدام لمتغير درجة اإللمام 
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    :التوصيات
  

عدد من التوصيات  الباحثة دئها تورضووفي  ج،توصلت الدراسة الحالية إلى عدد من النتائ    
واقع استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التعليم عن بعدم تطوير في أن تسهم  التي يمكن

 نحو أهمية وذلك من خالل أراء أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة
  :يلي  توصيات فيما،وتتمثل هذه الوصعوبات استخدام الفصول االفتراضية 

  
  الكلياتفي جميع الفصول االفتراضية بنظام البدء في عملية توسيع نطاق التعليم عن بعد  .٥

 .على هذا النوع من التعليم لموافقة أراء  أعضاء هيئة التدريس وذلك  برامج التعليم العاليو
ل االفتراضية  الوعي بأهمية الفصولزيادة تكثيف الدورات التدريبية والنشرات اإلعالنية .٦

 .ورها في تحقيق التنمية المستديمة ود
 برنامج التعليم عن بعد فيلالنخراط   أعضاء هيئة التدريس من المؤهلةجذب الكفاءات  .٧

 .  ًا ومعنويًامادياالفتراضية وتشجيعهم  بنظام الفصولوالتدريس 
الفصول نظام التعليم بوافق مع متطلبات تاإللكترونية وطرق التدريس لت  المقرراتتطوير .٨

 .االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد 
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  :المقترحات
  

على مستوى المملكة العربية السعودية على حد علم أن الدراسة الحالية تعد من أوائل الدراسات 
من حيث تناولها لموضوع جديد في مجال تكنولوجيا التعليم وهو الفصول االفتراضية الباحثة 

  :برنامج التعليم عن بعد،لذا فان الباحثة تقترح إجراء الدراسات التالية مستقبًال وهي في 
  
 الشاملة التنمية متطلباتتخدم دراسات مماثلة لبرامج أخرى مختلفة للفصول االفتراضية  .١

 .العملية التعليمية في واحتياجاتها
 )الجنس (مثل تغيرات أخرى مو) الطالب(عينات أخرى مثل    تستخدمأخرى دراسات  .٢
ببيئات افتراضية مختلفة مثل إجراء دراسات أخرى تثري مجال تكنولوجيا التعليم  .٣

  . )حف والمشاغل االفتراضيةا والمتسموالمراوالمكتبات المعامل (
الفتراضية انتاج برامج الفصول لتصميم وإإجراء دراسات تتناول معايير الجودة الشاملة  .٤

 .التطبيقيةالنظرية وم  تتوافق مع متطلبات األقساالتي
في الدول  ة االفتراضيالفصول أنظمةتطوير نظام الفصول االفتراضية بما يتماثل مع  .٥

 .الفتراضيةاالتعلم  وذلك بإستخدام الخوذة والقفاز واالنغماس في بيئات األجنبية
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 المراجع والمصادر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

 المراجع العربية  

 يةاألجنبالمراجع  

 المراجع اإللكترونية 
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  قائمة 
  المراجعالمصادر و

  :المصادر / أوًال 
   .الكريم القران  .١
  
  :  العربيةالمراجع/ انيًا ث

 .عالم الكتب:القاهرة ،المتاحف التعليمية االفتراضية.)م٢٠٠٩(سماعيل ،دينا احمد ا .١

 .دار الكتب العلمية: القاهرة،التعليم اإللكتروني والتعليم الجوال.)م٢٠٠٧(بسيوني،عبد الحميد .٢

مكتبة :الرياض، حديثة للمعلمالمدرسة اإللكترونية وادوار.)م٢٠٠٥(مصطفى فهيم التودري، .٣

 .الرشد

 .دار المسيرة: عمان،تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق.)م٢٠٠٤(الحيلة ،محمد محمود .٤

فاعلية برنامج وسائط متعددة إلآساب الطالب المعلمين .)م٢٠٠٥(خيري ،آامل عماد بديع  .٥

 ،جامعةتير غير منشورةرسالة ماجس،بكليات التربية مهارات استخدام الفصول االلكترونية

 .العربية مصرجمهورية السادات،المنوفية،

  .رمطبعة السفي:  الرياض،العولمة والتربية.)م٢٠٠٢(الدباسي ، صالح بن مبارك  .٦

أثر الفصول االفتراضية على معتقدات الكفاءة الذاتية واألداء .)م٢٠٠٨(رزق،فاطمة مصطفى .٧

 طنطا،طنطا،آلية التربية،جامعة شور، غير منبحث،التدريسي لمعلمي العلوم قبل الخدمة

 .العربية مصرجمهورية 

تطبيق الفصول االفتراضية في تدريس مواد التربية .)م٢٠٠٩(إبراهيمالزهراني،حسن  .٨

جامعة الملك ،ماجستير غير منشورةرسالة ،اإلسالمية من وجهة نظر المشرفين التربويين

 .سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية
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 ،التعليم اإللكتروني المفهوم والقضايا والتطبيق والتقييم.)م٢٠٠٥(حسينن زيتون،حس .٩

 .دار الصولتية للتربية : الرياض

 .مكتبة الرشد: الرياض،منظومة تكنولوجيا التعليم.)م٢٠٠٣(سالم ،احمد وسريا،عادل .١٠

مدخل إلى تكنولوجيا .)م٢٠٠٨(سالمة،عبد الحافظ محمد والدايل ،سعد بن عبد الرحمن .١١

 .دار ألخريجي: الرياض،مالتعلي

 ،الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم.)م٢٠٠١(الشرهان،جمال بن عبد العزيز .١٢

 .مكتبة الملك فهد الوطنية : الرياض

توظيف احد التقنيات في .)م٢٠٠٦(الشويعي،محمد بن إبراهيم ،ألعسيري،إبراهيم بن محمد .١٣

 ،المجلد السادس عشر:بنها،جامعة بنها،تربيةالآلية ،مجلة آلية التربية،الفصل االفتراضي

 .٣٣٩-٣٢٤،ص ص٦٧العدد 

 التعليم اإللكتروني الفلسفة والمبادي واألدوات.)م٢٠٠٨(،حمدي احمدعبد العزيز .١٤

 .دار الفكر: األردن،التطبيقات

 البحث العلمي مفهومة،.)م٢٠٠٧(عبيدات،ذوقان وعبد الحق،آايد وعدس،عبد الرحمن .١٥

 .دار الفكر:نعما،وأدواته وأساليبه

: الرياض،المدخل إلى البحث العلمي في العلوم السلوآية.)م٢٠٠٦(صالح بن حمد  ،العساف .١٦

 .مكتبة العبيكان 

بحث مقدم للمؤتمر السنوي ،إستراتيجية التعليم اإللكتروني.)٢٠٠٧(عوض،بشرى مسعد .١٧

 .لضيافةدار ا:القاهرة،نظم التعليم المفتوح واإللكترونيالثاني للتخطيط االستراتيجي ل

مكتبة :جدة،في بيتنا جامعة تكنولوجيا التعليم عن بعد.)م٢٠٠٣( ،سعيد بن صالح لغامديا .١٨

 .المأمون
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: القاهرة،ير التقليدي التدريب غإلىالتعليم اإللكتروني مدخل .)م٢٠٠٣( محمدإيمانالغراب، .١٩

 .دار السحاب

دار :،الرياضةسائل تكنولوجيا التعليم التفاعلي.)٢٠٠٩(فتح اهللا،مندور عبد السالم  .٢٠

 .الصميعي

مقارنه أثر استخدام الفصول االفتراضية بالتعليم الفردي  .)م٢٠٠٥(ناجي مسند،القبالت .٢١

بالحاسوب في تحصيل طلبه الصف الثالث اإلعدادي لمهارات اللغة االنجليزي في سلطنة 

المملكة ،الكرك،جامعة مؤتة ، غير منشورةرسالة ماجستير ،عمان واتجاهاتهم نحوها

 .دنية الهاشميةاألر

مكتبة الملك : مبادئ في اإلحصاء واالحتماالت،مكة المكرمة).م٢٠٠٣(الكحلوت،جمال رشيد .٢٢

 .فهد الوطنية

: الرياض ،االتصال اإللكتروني وتكنولوجيا التعليم.)م٢٠٠٥(الجندي،علياء و،زآرياآلل .٢٣

 .مكتبة العبيكان

 .دار القلم العربي:القاهرة،مدرسة المستقبل ومجاالت التعلم عن بعد.)م٢٠٠٥(مصطفى،فهيم .٢٤

التعليم اإللكتروني ،)م٢٠٠٥(الموسى،عبد اهللا بن عبد العزيز والمبارك،احمد بن عبد العزيز .٢٥

  .مطابع الحميضي: الرياض،األسس والتطبيق

دار : عمان،إدارة التعليم عن بعد والتعليم الجامعي المفتوح.)م٢٠٠٤(نشوان،يعقوب حسين .٢٦

 .الفرقان

الجامعات االفتراضية في إطار التحوالت الجديدة للتعلم عن .)م٢٠٠٥(الهنيدي،جمال محمد  .٢٧

 .مؤسسة أم القرى : المنصورة، بعد
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  : اإللكترونيةمراجع ال/ثالثُا

  
على تنمية مهارات  web CT اثر استخدام .)٢٠٠٦(شقير، محمد وأبو شعبان ، سمرأبو  .١

ألول مؤتمر البحرين ا ،البحث العلمي لدى طالبات آلية التربية في الجامعة اإلسالمية بغزة
 ١،٤٥الساعة  م٣٠/٥/٢٠١٠الموافق األحديوم  الموقع للتعليم االلكتروني، تاريخ دخول

  : متوفرة على الرابط التالي،صباحا
 http://site,iugaza,edu,ps/mshgair/researches/ 

 ،ول تكنولوجيا التعليم في التعليم والتعليم عن بعدإشكاليات ح.)م٢٠٠٣(زينب محمد،أمين .٢
وزارة االتصاالت "عن بعدالتعليم  إلى الندوة اإلقليمية حول توظيف تقنيات بحث مقدم

 الساعة م١٤/٤/٢٠١٠  الموافقالجمعةيوم الموقع تاريخ دخول ، وتكنولوجيا المعلومات 
  : التاليالرابط متوفرة على ،مساءا ١،٤٥

http://195,246,41,34/foep/project3/4,htm 

دخول الموقع تاريخ  ،بورقلة الجامعي المرآز ،التعليم االفتراضي.)م٢٠٠٣(بختي إبراهيم  .٣
 : التالي الرابطمتوفر على مساءَا، ١٢،١٠م الساعة ٦/٢٠١٠/الموافق١٢يوم السبت 
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 http://bbekhti,online,fr/trv_pdf/EAD,pdf 

 علي التحصيل الدراسي لدي االلكترونيةاثر استخدام الفصول .)م٢٠١٠(بدر،منار فرماوى .٤
الموافق يوم الخميس   الموقعدخولتاريخ ،مصر،جامعة المنوفية ،طالب تكنولوجيا التعليم

 :صباح متوفرة على الرابط التالي  ٥،٥٠ الساعة م ٥/٨/٢٠١٠

http://www,slideshare,net/bahaaeldin/manarbadr 

التعليم مناهج ،لمؤتمر العلمي الثالث عشر ا،المقرر اإللكتروني.)م٢٠٠١(الجرف،ريما سعد .٥
للجمعية المصرية للمناهج وطرق ،األول، المجلد الثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة

، القاهرة ،جامعة عين شمس، تاريخ دخول الموقع يوم االثنين الموافق تدريسال
  : مساءًا،متوفرة على الرابط التالي ٦،٣٠م الساعة ١٩/٧/٢٠١٠

http://uqura,opac,mandumah,com/cgi-bin/koha/opac-
detail,pl?biblionumber=38869 
 

 من وجهة نظر دور مؤتمرات الفيديو في مجال التعليم عن بعد .)م٢٠٠٣(الجندي،عليا  .٦
 أمجامعة ، ،أعضاء وعضوات هيئة التدريس في بعض جامعات المملكة العربية السعودية

األحد الموافق يوم الموقع تاريخ دخول ، السعوديةالمملكة العربية،مكة المكرمة،القرى 
 :متوفر على الرابط التالي مساءًا،٨الساعة م ١٨/٤/٢٠١٠

http://uqu,edu,sa/aajindi/ar/132446 

من موقع جامعة اإلمام محمد بن ، الفصول االفتراضية .)م٢٠٠٩(الحسين احمد بن محمد  .٧
مساءًا ١الساعة م ٢٢/٧/٢٠١٠الموافق  األربعاءيوم  خول الموقع تاريخ د،سعود اإلسالمية

 : التاليالرابطمتوفرة على 

http://faculty,imamu,edu,sa/css/amalhussein/Pages/1a1a14c6-
7052-4a73-8c9b-6cd96e679767,aspx 

تقييم تجربة استخدام الفصول االفتراضية لتقويم الدروس .)م٢٠٠٩(خليف،زهير ناجي  .٨
ورقة عمل مقدمة للمشارآة في العملية التعليمية في القرن الواحد ،ة الثانوية العامة لطلب

من موقع المرآز الوطني  ،فلسطين: الوطنية ،نابلسواقع وتحديات ،جامعة النجاح،والعشرين
 ٢٥/٥/٢٠١٠ الموافق يوم الثالثاء  الموقعللتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد، تاريخ دخول

 :ساًء متوفرة على الرابط التالي م١١الساعة 

http://www,elc,edu,sa/vb/showthread,php?p=7943 

االتجاهات والتطويرات الحديثة في خدمة التعليم .)م٢٠٠٣(هند بنت سليمان ، الخليفة .٩
 عمل مقدمة لندوة ورقة، اإللكتروني دراسة مقارنة بين النماذج األربع للتعليم عن بعد

 ١٧/٠٤/٢٠١٠يوم السبت  دخول الموقعتاريخ ،جامعة الملك سعودقع من مو،مدرسة المستقبل
 :  التالي الرابطمساءًامتوفرة على ٦،١٥ الساعة م 

htm,2index/futureschool/seminars/sa,edu,ksu,wwww://http  
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، مجلة المعـرفـة ،الدراسة اإللكترونية الحل في المخلوط.)م٢٠٠٩( عبد اهللارين عم،الرافعي .١٠

مساءًا متوفر على الرباط ٤م الساعة ١٥/٦/٢٠١٠ تاريخ دخول الموقع الثالثاء ٩١،العدد 
  :التالي
    2684=id&show=action?php,news/org,almarefh,www://http  

ح لجامعة افتراضية بالتعليم نموذج مقتر .)م٢٠٠٩(الزايدي ،أسماء بنت محمد بن خلف .١١
 ، بمكة المكرمة، المملكة العربية السعودية،جامعة أم القرى،آلية التربية، الجامعي السعودي
مساءًا ٢م الساعة ٢٦/٥/٢٠١٠،تاريخ دخول الموقع يوم األربعاء الموافق رسالة ماجستير

 :متوفر على الرابط التالي 

http://libback,uqu,edu,sa/hipres/ABS/ind7722,pdf, 

 التعليم اإللكتروني ضرورة ملحة في عصر تكنولوجيا .)م٢٠٠٦(مد عبد الفتاححالزآي،ا .١٢
الموقع ، تاريخ دخول ٢٨العدد : الثالثةالسنة ، مجلة العلوم اإلنسانيةالمعلومات واالتصاالت،

 :  مساءَا متوفرة على الرابط التالي ١،٣٥هـ الساعة ١/٥/١٤٣١الجمعة الموافق يوم 
 
http://www,ulum,nl/b128,htm 

موقع بوابة من ،المعلوماتية التعلـــم اإللكترونــي في عصر.)م٢٠٠٧(سالم ،احمد محمد  .١٣
م ٢٩/٩/٢٠١٠مكتب التربية العربي لدول الخليج ،تاريخ دخول الموقع يوم األربعاء الموافق 

  : ى الرابط التالي مساءًا، متوفر عل٥الساعة

http://www,abegs,org/Aportal/Post/Show?id=7967&forumid=9 

إنشاء مرآز للتعليم عن ُبعد في جامعة الملك سعود  .)م٢٠٠٣ (إبراهيمخليل ،السعادات  .١٤
رسالة التربية وعلم  ،الرياض ، جامعة الملك سعود،من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 تاريخ ،٥٥ص) ١٨(الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ،العدد النفس ،من موقع 
الرابط متوفرة على  :مساًء٩،٣٠الساعةم ٤/٢٠١٠/ ٢٦لموافق ااالثنين يوم الموقع دخول 
 : التالي

http://www,gesten,org,sa/portal/index,php?option=com_p7oth&tas
k=show&catid=53&showid=83&Itemid=57 

 

الدراسي أثر استخدام شبكة االنترنت على التحصيل .)م٢٠٠٧(سالمة ،عبد الحافظ محمد  .١٥
موقع يوم السبت التاريخ دخول ،الرياض،آلية المعلمين ،معة القدس المفتوحة جالطلبة

  :مساءَا متوفرة على الرابط التالي ٧م الساعة ١٤/٨/٢٠١٠الموافق  

http://faculty,ksu,edu,sa/74238/Documents/ 
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تاريخ دخول الموقع ،تعريف وأنواع وأهداف التعليم اإللكتروني .)م٢٠٠٩(الشهري ،احمد .١٦
 :  مساء متوفر على الرابط التالي١١،٣٠الساعة م ٥/٤/٢٠١٠السبت الموافق يوم 

http://e-learning-ksu,blogspot,com/2009/10/blog-post_27,html 
 

بل استخدام االنترنت في التعلم من بعد والياته وس. )م٢٠٠٨(الصاوى،محمد  وجيه .١٧
 ، التعليم عن بعد في الوطن العربي ،لمؤتمر العلمي السادس عشربحث مقدم ل،العلمي البحث

 تاريخ دخول موقع مكتبة الملك عبد اهللا بجامعة أم القرى  لجمعية المصرية للتربية والمقارنة ،ا
 :لي مساءًا متوفر على الرابط التا٧م الساعة ٢٠/٧/٢٠١٠يوم الثالثاء 

 

 http://uqura,opac,mandumah,com/cgi-
bin/koha/opacdetail,pl?biblionumber=37754 
 

في  مقالة ،التعليم عن بعد يقبله األآاديميون ويرفضه البيروقراطيون .)م٢٠٠٩(طعيمة،سعيد .١٨
م الساعة ٢٥/٤/٢٠٠٩ يوم الجمعة الموافق الموقع  تاريخ دخول،٢١٧٤،العدد مجلة الدعوة،

 : متوفر على الرابط التالي  مساءًا١٢،٣٠
http://www,aldaawah,com/?p=853 
 

مجلة ،تقليدي ماهو االختالفالتعليم اإللكتروني والتعليم ال.)م٢٠٠٩(العبادي ،محمد محسن .١٩
الساعة  م٢٤/٩/٢٠١٠تاريخ دخول الموقع يوم الجمعة الموافق  ،٩١العدد، المعرفة
 :مساءًامتوفر على الرابط التالي٢،٣٠

http://www,almarefh,org/news,php?action=show&id=2685 
 

،ورقة التعلم اإللكتروني في الدول النامية اآلمال والتحديات.)٢٠٠٣( ،إبراهيم  عبد المنعم .٢٠
عمل مقدمة الندوة اإلقليمية حول توظيف تقنيات المعلومات واالتصاالت في التعليم، االتحاد 

يوم   الموقعالدولي لالتصاالت، القاهرة، مرآز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،تاريخ دخول
 : متوفر على الرابط التالي صباح١١،٣٠الساعةم ١٤/٧/٢٠١٠ الموافق بعاءاألر

http//ituarabic,org/E-Education 
 

توظيف تكنولوجيا التعليم اإللكتروني ضرورة حتمية لتحقيق .)م٢٠٠٩(عثمان،شحاته .٢١
  مدارس التعليمفيتوظيف تكنولوجيا التعليم  ورقة عمل مقدمة إلى ندوة ،جودة التعليم العام

، تاريخ دخول )٥١(بدمياط، العدد  ،مجلة آلية التربية، رؤية تربوية معاصرة،العام بدمياط 
 :، متوفرة على الرابط التالي  مساءًا٥م الساعة ١/٧/٢٠١٠الموقع يوم الخميس 

 

http://knol,google,com/k٨# 
 

نموذج مقترح للتعليم عن بعد في المملكة العربية .)م٢٠٠٩(العريني ،سارة ابراهيم .٢٢
السعودية في ضوء تجربة الجامعة البريطانية المفتوحة والجامعة الماليزية المفتوحة 

مقدم للمؤتمر الدولي األول للتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد ،والجامعة العربية المفتوحة
 مساءا ٥،٤٥الساعة  ٢٠١٠ / ٥ / ٥موافقدخول الموقع يوم الخميس التاريخ ،بالرياض

 :التالي الرابطمتوفر على 
http://eli,elc,edu,sa/2009/index,php?page=content 
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 على المهنية للتنمية وورلدلينكس برنامج آثر.)م٢٠٠٨(عسقول ، محمد وعقل مجدي .٢٣
 لةبوآا األساسية المرحلة معلمي لدى بعد عن مشاريع التعلم تصميم مهارات اآتساب
 الخميسدخول الموقع يوم التعليم التقني والمهني في فلسطين،تاريخ   مؤتمرإلى مقدم ،ثالغو

 :متوفر على الموقع التاليمساءًا، ١١،٣٥م الساعة٢٩/٧/٢٠١٠ الموافق
 

http://wessam,allgoo,us/montada-f4/topic-t12404,htm 
  

بين التنافس  بية السعوديةالتعلم عن بعد في المملكة العر .)م٢٠٠٩( فتحي أآرم،يعل .٢٤
  الموقع  تاريخ دخول،المرآز الوطني للتعليم االلكتروني والتعليم عن بعدموقع من  ،والتميز

 : متوفرة على الموقع التالي١٢،٥٥الساعة م ١٥/٤/٢٠١٠الموافق الجمعة يوم 
 

http://www,elc,edu,sa/vb/showthread,php?p=7972 
 

 لمؤتمرمقدم ل ، م اإللكتروني في المملكة العربية السعوديةالتعلي.)م٢٠٠٩( خالد،العنقري .٢٥
تاريخ  ،العالي الدولي األول للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد الذي تنظمه وزارة التعليم

الرابط  صباح متوفر على ١١،٣٠الساعةم ١٤/٧/٢٠١٠ الموافق يوم األربعاءالموقع دخول 
 :التالي

 http://www,mcit,gov,sa/Learning/arabic/Learning 

التدريس باستخدام الفصول اإللكترونية بالصور  أثر.)م٢٠٠٩(ألغريبي،ياسر بن محمد عطا .٢٦
الثالث التفاعلي و،تعاوني ،وتكاملي على تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة 

تاريخ دخول المواقع جامعة أم القرى :آلية التربية مكة المكرمةالة ماجستير،رس،الرياضيات
  :متوفر على الرابط التالي٤،٢٠ الساعة ٠٣/٠٥/٢٠١٠ الموافق االثنينيوم 

 
http://www,ensanyat,com/vb1/showthread,php?t=2794 

بحث مقدم للمؤتمر ،يالتربية التقنية والتعليم اإللكترون.)م٢٠٠٩(الفالح ،مريم عبد الرحمن  .٢٧
الموافق الجمعة دخول الموقع يوم تاريخ ، للتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعداألولالدولي 

 : التاليالرابط مساءا متوفر على ٥،٤٥ الساعة م٦/٨/٢٠١٠

http://eli,elc,edu,sa/2009/content/MaryamAlfalih[research],pdf 

تكنولوجيا التعليم عن بعد دورها في  .)م٢٠٠٨(محمد  بريك،سميرةال  وحسام محمد،مازن .٢٨
 بحث مقدم ،تحقيق أهداف التربية العلمية في المجتمعات العربية لنشر الثقافة العالمية

،الجمعية المصرية للتربية لتربية العلمية والواقع المجتمعي ،اللمؤتمر العلمي الثاني عشر
م الساعة ٢٠/٧/٢٠١٠ثاء الموافق يوم الثالدخول الموقع اريخ العلمية ،القاهرة ،مصر ،ت

  : مساءًا،متوفرة على الرابط التالي ٧،١٠
http://uqura,opac,mandumah,com/cgi-bin/koha/opac-
detail,pl?biblionumber=36802 

اثر التدريس باستخدام الفصول االفتراضية عبر .)م٢٠٠٤(المبارك، احمد بن عبد العزيز .٢٩
حصيل طالب آلية التربية في تقنيات التعليم واالتصال على ت الشبكة العالمية االنترنت



٩٦ 

 

 تاريخ دخول، جامعة الملك سعودموقعمن ،رسالة ماجستير،الرياضسعود الملك بجامعة 
 :صباحًا متوفرة على الرابط التالي٦،٣٠ الساعة  م٣٠/٠١/٢٠١٠ الموافق يوم السبتالموقع

http://www,ksu,edu,sa/sites/KSUArabic/Deanships/library/Pages/Th
esis,aspx 

 ،التعليم عن بعد ودوره المأمول في المؤسسات التعليمية.)م ٢٠٠٨(سوزان محمد ، المهدي .٣٠
لجمعية ا،وطن العربي بعد في المن التعليم ،السادس عشر العلمي السنوي للمؤتمربحث مقدم 

تاريخ ،المصرية للتربية والمقارنة ،آلية التربية ببور سعيد ، جامعة قناة السويس ،مصر
 :مساءًا متوفر على الرابط التالي٩م الساعة ٧/٢٠١٠ /٢٠دخول الموقع يوم الثالثاء الموافق 

 
http://uqura,opac,mandumah,com/cgi-bin/koha/opac-
detail,pl?biblionumber=37766 

 دخول الموقع تاريخ،غير التزامنيةللفصول االفتراضية ) Black Board(نامج برموقع  .٣١
  :متوفر على الرابط التالي  مساءًا ٥٥،١١هـ الساعة ١٩/٧/١٤٣١االثنين الموافق يوم 

http:// Www, Black board, Com, 

  ، تاريخ دخول الموقع االثنينللفصول االفتراضية التزامنية Learnlinc)(موقع برنامج  .٣٢
  : مساءًا ،متوفر على الرابط التالي ١١،٣٥هـ الساعة ١٩/٧/١٤٣١ الموافق يوم

http:// WWW,edtleaning,com 

 للتحاور الصوتي والمرئي عن بعد، تاريخ دخول الموقع االثنين )Paltalk(برنامج موقع  .٣٣
  : مساءًا ،متوفر على الرابط التالي ٧،٣٠هـ الساعة ١٩/٧/١٤٣١الموافق 

http://www,paltalk,com/ 

يوم  للفصول االفتراضية التزامنية ، تاريخ دخول الموقع )Room Talk(موقع برنامج  .٣٤
  :متوفر على الرابط التالي  مساءًا ٨هـ الساعة ١٩/٧/١٤٣١فق نين الموااالث

http:// WWW,roomtalk,net 

 لالتصاالت المرئية الصوتية النصية عن بعد، )Vertual Classroom(موقع برنامج  .٣٥
مساءًا ،متوفر على ٨،٤٥هـ الساعة ١٩/٧/١٤٣١االثنين الموافق يوم تاريخ دخول الموقع 

  :الرابط التالي 

http://WWW,hpe-learning,com 

امج   .٣٦ ع برن ع         (Webct) موق اريخ دخول الموق ة ت ر التزامني وم  للفصول االفتراضية غي ي
  :اءًا متوفر على الرابط التالي  مس٤٠،١١هـ الساعة ١٩/٧/١٤٣١االثنين الموافق 
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http:// Www, Webct, Com 

 الخميس  يوم موقع جامعة الملك عبد العزيز، عمادة التعليم عن بعد ، تاريخ دخول الموقع .٣٧
 : متوفر على الرابط التاليمساءًا١١م الساعة ٧/٨/٢٠١٠موافق ال

ci&AR=lng&214=ID_Site?aspx,content/sa,edu,kau,elearning://http
sa,edu,kau,www=URL&8106=d  

موقع جامعة الملك عبد العزيز،عمادة التعليم عن بعد ،نظام إدارة التعليم اإللكتروني،  .٣٨
م الساعة ٧/٨/٢٠١٠موافق الخميس الالموقع يوم عمادة التعليم عن بعد، تاريخ دخول 

 : متوفر على الرابط التالي مساءًا١١

http://elearning,kau,edu,sa/content,aspx?Site_ID=214&lng=AR&cid
=11469&URL=www,kau,edu,sa 

موقع جامعة الملك عبد العزيز،عمادة التعليم عن بعد، نظام الفصول االفتراضية ،تاريخ  .٣٩
متوفر على الرابط مساءًا ٥٠،١١م الساعة ٧/٨/٢٠١٠الخميس الموافق يوم دخول الموقع 

 :التالي

http://elearning,kau,edu,sa/content,aspx?Site_ID=214&lng=AR&cid
=8106&URL=www,kau,edu,sa 

الخميس الموقع يوم موقع المرآز الوطني للتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد،تاريخ دخول  .٤٠
  :متوفر على الرابط التالي اًء مس١٠م الساعة ١٥/٧/٢٠١٠الموافق 

http://www,elc,edu,sa/portal/ 

 الطالبات تحصيل  على(WebCT)برنامج  أثر،)م٢٠٠٥(النباهين،همام علي سالم .٤١
 بغزة واتجاهاتهن اإلسالمية بالجامعة التربية بكلية التعليم تكنولوجيا مساق في المعلمات

  الموقعدخول تاريخ،فلسطين، بغزةاإلسالمية آلية التربية الجامعة ،سالة ماجستيرر،نحوه
 :متوفرة على الرابط التاليصباحا ٣،٣٠ الساعة م ٣٠/٥/٢٠١٠حد الموافقاأل

 http://www,arabic-net,com/vb/showthread,php?t=232 
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استمارة استفسار عن  −
  .عنوان الرسالة 

استمارة تسجيل  −
 .لرسالة عنوان ا
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أسماء السادة األعضاء  −
 .المحكمين ألداة الدراسة
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  )بيان بأسماء السادة األعضاء المحكمين ألداة الدراسة(

  

الدرجة   االسم  م
  جهة العمل  التخصص العلمية

إبراهيم عبد  .د.أ .١
  اهللا المحيسن

مناهج وطرق تدريس   أستاذ
  علوم

 -اهج وطرق التدريسقسم المن
 جامعة طيبة -آلية التربية

  بالمدينة المنورة
إبراهيم بن  .د.أ .٢

  محمود فالته
-قسم المناهج وطرق التدريس  مناهج وطرق تدريس  أستاذ

 جامعة أم القرى -آلية التربية
  بمكة المكرمة

ريما بنت سعد  .د.أ .٣
  الجرف

  أستاذ

 

تكنولوجيا اللغة 
  االنجليزية

 آلية -يزيةقسم اللغة االنجل
 جامعة الملك -اللغات والترجمة
  سعود بالرياض

زآريا بن يحي  .د.أ .٤
  الهندي

  أستاذ

 

 -قسم المناهج وطرق التدريس  تقنيات تعليم
 جامعة أم القرى -آلية التربية

  بمكة المكرمة
علياء بنت عبد  .د.أ .٥

  اهللا الجندي
 االتصال التربوي  أستاذ

  وتكنولوجيا التعليم
 -رق التدريسقسم المناهج وط

 جامعة أم القرى -آلية التربية
  بمكة المكرمة

إبراهيم بن احمد . د .٦
  محمد عالم

أستاذ 
  مشارك

 -قسم المناهج وطرق التدريس  علوم الحاسب اآللي
 جامعة أم القرى -آلية التربية

  بمكة المكرمة
إحسان بن محمد . د .٧

  آنسارة
أستاذ 
  مشارك

 -طرق التدريسقسم المناهج و  تقنيات تعليم واالتصال
 جامعة أم القرى -آلية التربية

  بمكة المكرمة
الهام بنت عبد . د .٨

  الرزاق أسماعيل
أستاذ 
  مشارك

 - آلية العلوم -قسم إحصاء   علوم إحصاء
  جامعة الملك عبد العزيز بجدة

عاطف بن محمد . د .٩
  نجيب المطيعي

أستاذ 
  مشارك

  اإلعالم التربوي
  تكنولوجيا التعليم

 -آلية التربية  -قسم الفنون 
جامعة حلوان معار لجامعة 

  الملك خالد ببيشه
عبد اهللا بن . د١٠

  إسحاق عطار
أستاذ 
  مشارك

 -قسم المناهج وطرق التدريس مناهج تكنولوجيا التعليم
 جامعة أم القرى -آلية التربية

  بمكة المكرمة
بنت جميل  أميرة. د١١

  خصيفان
أستاذ 
  مساعد

-ناهج وطرق التدريسقسم الم  مناهج آمبيوتر تعليمي
 جامعة أم القرى -آلية التربية

  بمكة المكرمة
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الدرجة   االسم  م
  التخصص  العلمية

  جهة العمل

  
حنان بنت . د١٢

  سرحان ألنمري
أستاذ 
  مساعد

-قسم المناهج وطرق التدريس  مناهج لغة عربية
 جامعة أم القرى -آلية التربية

  بمكة المكرمة
رقية بنت عبد . د١٣

  اللطيف مندورة
أستاذ 
  مساعد

-قسم المناهج وطرق التدريس  مناهج ووسائل تعليمية
 جامعة أم القرى -آلية التربية

  بمكة المكرمة

سعد بن طالل . د١٤
  الحربي

أستاذ 
  مساعد

 آلية –قسم علوم الحاسبات   هندسة برمجيات
جامعة أم القرى بمكة -التربية 
  المكرمة

عصام بن محمد . د١٥
  عبد الفتاح

أستاذ 
  مساعد

ياء البالزما فيز
  التجريبي

 آلية –قسم الفيزياء والفلك 
جامعة الملك سعود -العلوم 
  بالخرج

محمد بن ادم . د١٦
  احمد

أستاذ 
  مساعد

 -قسم المناهج وتقنيات التعليم   مناهج وتقنيات تعليم
 جامعة الخرطوم -آلية التربية 

  معار لجامعة الملك خالد ببيشه
منى بنت حميد . د١٧

  رميزان السبيعي
أستاذ 
  مساعد

مناهج وطرق تدريس 
  علوم

 -قسم المناهج وطرق التدريس
 جامعة أم القرى -آلية التربية

  بمكة المكرمة
مطيعة بنت . د١٨

  محمد النمرات
أستاذ 
  مساعد

 معهد -قسم اللغة االنجليزية  مناهج اللغة االنجليزية
اللغة االنجليزية جامعة الملك 

  عبد العزيز بجدة
فاطمة بنت جبر  /أ١٩

  سعد
 - آلية العلوم -قسم اإلحصاء  علوم إحصاء محاضر

  جامعة الملك عبد العزيز بجدة
هناء بنت سعيد   /أ٢٠

  العامودي
محاضر 
  متعاون

 -قسم المناهج وطرق التدريس  مناهج وطرق التدريس
 جامعة أم القرى -آلية التربية

  بمكة المكرمة
أسماء بنت محمد / أ٢١

  الشنقيطي
علوم الحاسبات   معيد

  معلوماتوال
قسم الحاسبات وتقنية المعلومات 

 جامعة الملك - آلية الحاسبات -
  عبد العزيز

ميادة بنت احمد / أ٢٢
  محمود المصري

 عمادة -قسم التعليم عن بعد  علوم الحاسب اآللي  معيد
 جامعة الملك -التعليم عن بعد

  عبد العزيز بجدة
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االستبانة في صورتها  −
 .النهائية
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 الرحيم الرحمن اهللا بسم  
  

 اهللا وفقه............................./......... المكرم عضو هيئة التدريس

  وبرآاته اهللا ورحمة عليكم السالم

  ....وبعد طيبة تحية
 في االفتراضية ولالفص استخدام واقع (بعنوانمسحية  بدراسة الباحثة تقوم         

 عبد الملك بجامعة لتدريسا هيئة أعضاء نظر وجهة من بعد عن التعليم برنامج
 في الماجستير درجة على الحصول متطلبات استكمال اجل من) جدة العزيزبمدينة
 وألغراض،المكرمة بمكة القرى أّم جامعة من التعليم وتقنيات مناهجال تخصص

 عبارة آلعلى  اإلجابة اجل من االستبانة هذهبتصميم  الباحثة قامت الدراسة هذه
  . حيالها نظرآم وجهة عن تعبر التي  الفقرة المناسبة  باختيارعباراتها من

 عن التعليم برنامج في االفتراضية الفصول استخدام واقع والتي تهدف إلى معرفة
  . وهي مكونة من جزئيين بعد

  التدريس حسب المتغيرات المطلوبةعن عضو هيئة أولية معلومات :الجزء األول 
هي أراء أعضاء و أسئلة الدراسة علىجيب المحاور الثالثة التي ت: الجزء الثاني

  .هيئة التدريس حول استخدام الفصول االفتراضية ،وأهمية وصعوبات استخدامها
علما بأن هذه  ،والمطلوب منكم التكرم باإلجابة على فقرات االستبانة التي أمامك

 .ة فقط شاآرة لكم حسن تعاونكماإلجابة سيقتصر استخدامها ألغراض هذه الدراس
  : لطريقة اإلجابةمثال توضيحيما يلي وفي

  أسفل خانة موافق جدا )(  على العبارة التالية ضعي عالمةبشدة إذا آنت موافق 
  

  :آما يلي
  

  

  ابتسام القحطاني/ حثةالبا

  

 أوافق   العبارة
  ال   أوافق  بشدة 

أعارض   أعارض  اعلم
  بشدة

إن التدريس بنظام الفصول االفتراضية مفيد في    .١
         برنامج التعليم عن بعد 
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 المعلومات أألولية 

  

  ........................................................................االسم  -١
 

 :الكلية التابعة لها  -٢
  

   آداب وعلوم إنسانية  إدارة واقتصاد                                  
  
 :الخدمة سنوات  -٣

  

ن  نوات  ٥-٠م ن س نوات  ١٠-٥م ن س نة ١٥-١٠ م ن س  م
  .فأآثر١٥

  

 : اإللمام بالحاسب اآللي  -٤

  عالي          متوسط                  

  

  ) :االنترنت (إستخدام اإللمام ب-٥

  يعال متوسط                                   ضعيف           
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 برنامج في اضية االفترالفصول استخدام نحو التدريس هيئة أعضاء أراء /األول المحور
   :بعد عن التعليم

أوافق   العبارة
أعارض  أعارض محايد أوافقبشدة 

 بشدة

  .الفصول االفتراضية ُيعد مقياسًا للتقدم العلمي والعمليبدريس الت1

د مخرجات تعليمية جيدة  قادرة      الفصول االفتراضية  ُيعِ   التدريس ب ٢
  . على استخدام مستجدات تكنولوجيا التعليم

ة      التدريس بالفصول االفتراضية يحاآي   ٣ التدريس بالفصول التقليدي
.  

ادة     مشكلةحل  ول االفتراضية ي  التدريس بالفص ٤  نقص المعلمين وزي
  .عداد المتعلمين أ

اد           التدريس ب ٥ ايير الجودة واالعتم الفصول االفتراضية أساسي لمع
  . األآاديمي 

دريس ب ٦ اءة عضو   الت ادة آف ال لزي ام فع صول االفتراضية نظ الف
  .هيئة التدريس

  .الفتراضيةعدم فاعلية التدريس بنظام الفصول ا٧

يم            ٨ د للتعل  التدريس بالفصول االفتراضية تكامال مع آل ما هو جدي
  .النظامي

اهو           أ٩ شعر بالسعادة تجاه عضو هيئة التدريس الذي يستجيب لكل م
  .جديد في مجال تكنولوجيا التعليمً 

دريس با  أ١٠ ة الت ضاء هيئ صح أع صول   الن ام الف ي نظ تراك ف ش
  .االفتراضية 

أؤيد عضو هيئة التدريس الذي يتواصل مع طالبه بنظام الفصول      ١١
  .االفتراضية 

صول     ١٢ ام الف دروس بنظ اء ال ي إعط تمرار ف تعداد باالس دى االس ل
  .االفتراضية 

 .ن يتوفر هذا النظام في آافة برامج التعليم العالي أنه يجب أرى أ١٣

اءة  ختيار عضو هيئة التدريس المناسب    ا١٤  لهذا النظام يعتمد على آف
  .حاسب اآلليفي استخدام ال

الفصول االفتراضية تثير حماس ودافعية عضو هيئة التدريس في          ١٥
  .التواصل مع طالبه

امي من خالل الفصول االفتراضية باشعر بالمتعة عندما أقوم     ١٦ مه
.  

  .الفصول االفتراضية بنظام فضل التدريس أ١٧

  . لمتعلمين في الفصل  االفتراضيبوجود اشعر بالسعادة أ١٨

دريس  ١٩ ة الت ضاء هيئ جع أع دريس بأش تمرار الت صول اس الف
  .االفتراضية

ي      ٢٠ ية ف ة افتراض ام جامع د لقي ية يمه صول االفتراض ام الف نظ
  المستقبل 
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. بعد عن التعليم برنامج في االفتراضية الفصول استخدام أهمية / الثاني المحور  

  أوافق  العبارة
أعارض  أعارض  محايد  أوافق  بشدة

  بشدة

1
ات تحاآي              ديم برمجي تساعد  الفصول االفتراضية في تق

  .الواقع 

  .بعدتساعد على تحقيق أهداف التعليم عن ٢

   .تعلميمي يالفصول االفتراضية نظام تعل٣

  . تدريس حديثةاستراتجيات تساعد في توظيف ٤

  . توظيف التقنيات الحديثة في التدريسفيتساعد ٥

  .تلبي حاجات المتعلم٦

دة  لممارسة مهارات المحادثة والمناقشة   تؤمن  فرص جي   ٧
  .واالستماع 

صو٨ رة للف ات آثي ية ايجابي ن بعض   ل االفتراض د م  تح
  .المعوقات التعليمية 

  م الذاتي لدى المتعلمتنمي مهارات التعل٩

  .تودي إلى زيادة التفاعل المشترك بين المعلم والمتعلم ١٠

  .تساعد في تبادل الخبرات والمعلومات  بين المتعلمين ١١

  .س المتعلم للتعلمؤدي إلى زيادة دافعية حمات١٢

  . نظام غير مجٍد في عملية التدريس١٣

ي اآت ١٤ ساعد ف ال الحاسب   ت ي مج دة ف ارات جدي ساب مه
   .اآللي

  .تساعد على تحديث وتطوير أساليب التعليم عن بعد١٥

  . تساعد على تنمية مهارات التفكير العلمي ١٦

تعلم  ١٧ صول االفتراضية للم ة  تعطي الف ن الحري ساحة م م
  .العلمية 

  توفر هذه التقنية للطالب جو من الخصوصية ١٨

ساعد ١٩ ى    ت ساعد عل ا ي م مم ستمر للمعل دريب الم ى الت عل
  .اإلتقان

  .نه نظام  تقني ومتقدم ومهم لمواجهة تحديات العصر إ٢٠
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امج             /المحور الثالث   الصعوبات التي تحد من استخدام الفصول االفتراضية في برن
  .التعليم عن بعد 

  

 أوافق  العبارة
أعارض   أعارض  محايد  أوافق  بشدة

  بشدة

  .الخبرة في التعامل مع نظام الفصول االفتراضية قلة 1

  .عدم اإللمام الكافي بمهارات الحاسوب  لعضو هيئة التدريس٢

  )نترنتإلا(عدم توفر الكفاءة العالية الستخدام الشبكة العالمية ٣

دريب الم٤ رامج  الت ة ب صول االفتراضية قل ام الف خصصة  لنظ
  .ألعضاء هيئة التدريس

ل                الا٥ تجاه السلبي السائد نحو نظام الفصول االفتراضية من قب
  .عضو هيئة التدريس

  .عدم وعي المتعلم بأهمية الفصول االفتراضية في التعليم ٦

  عدم توفر األجهزة والبرمجيات الالزمة للفصل االفتراضي٧

صول ٨ ي الف يم ف ن التعل رى ع رامج أخ تعلم بب شغال الم ان
  ).الدردشة،واأللعاب اإللكترونية،وغيرها (االفتراضية مثل 

  .تكرار حدوث األعطال الفنية في الفصول االفتراضية ٩

  .تصال تشكل عائقًا لعمل الفصول االفتراضيةالبطء شبكات ا١٠

  .الفصول االفتراضيةالمشكالت الفنية تعيق التدريس ب١١

  .فصول االفتراضية في بعض المناطقضعف البنية التحتية لل١٢

  .عدم وجود متابعة  إداريه جيده بنظام الفصول االفتراضية١٣

دم ١٤ صول إع ة الف دريس لماهي ة الت ضاء هيئ دراك  أع
  . االفتراضية

عدم توفر الوقت الكافي للتدريس في نظام الفصول االفتراضية      ١٥
.  

دريس ع      ١٦ ة          عدم قدرة عضو هيئة الت تحكم في بيئ ى الضبط وال ل
  .الفصول االفتراضية للمتعلمين

ي        ١٧ ية ف صول االفتراض دور الف سئولين ب ض الم ي بع ة وع قل
  .التعليم

ارات في نظام الفصول االفتراضية في            اليصعب تطبيق ا  ١٨ ختب
  .غياب الكاميرات

ة ألعضاء هي          ١٩ ة  قلة البرامج الدعائية ألهمية استخدام هذه التقني ئ
  .التدريس بالجامعة
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)٤(ملحق رقم 

  

  

 
 

 إجازة تطبيق األداة −

  

  

  



١١٢ 

 



١١٣ 

 

 
  

  
  
 

 
  

 )٥(ملحق رقم 

  

  

  

وآيل جامعة أم خطاب سعادة  −
القرى للدارسات العليا والبحث 
العلمي إلى وآيل جامعة الملك 

عبد العزيز للدارسات العليا 
  .والبحث العلمي
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خطاب عميد الدراسات  −
العليا بجامعة الملك عبد 

العزيز للكليات بتعميد 
 .توزيع وتعبئة االستبانة

  

 )٦(ملحق رقم 
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 شهادة إتمام دورة
 في البرنامج التدريبي
  استخدام نظام

  )الفصول االفتراضية(

 )Centra( 

 )٧(ملحق رقم 



١١٨ 

 

  


