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 مستخلص الدراسة

معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت عنوان الدراسة: 
 دلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف.كا

التعرؼ على ادلعوقات التنظيمية، الفنية، كادلادية اليت حتوؿ دكف استخداـ الفصوؿ االفًتاضية  ىدفت الدراسة احلالية إىل
لى أبرز التعرؼ عك  يف تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف.

اآلليات اليت ؽلكن من خبلذلا التغلب على معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة 
حتديد الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية لدل عينة ك  الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف.

 ادلؤىل العلمي، عدد سنوات اخلدمة، عدد الدكرات التدريبية(. الدراسة تبعان دلتغَتات: )العمر،

 كقد حددت مشكلة الدراسة يف السؤاؿ الرئيس التايل:

ما معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت  -
 الًتبويُت مبحافظة الطائف؟

سؤاؿ الرئيس السابق عدد من األسئلة الفرعية اليت دتت اإلجابة عليها باستخداـ ادلنهج الوصفي، كللتحقق كيتفرع من ال
من ذلك مت إعداد استبانة دلعرفة ىذه ادلعوقات، كتكونت ىذه االستبانة من أربعة زلاكر، احتول احملور األكؿ كالذم 

ا احتول احملور الثاين كالذم يتعلق مبعرفة ادلعوقات الفنية على ( عبارة، بينم21يتعلق مبعرفة ادلعوقات التنظيمية على )
( عبارة، أما احملور الرابع الذم يتعلق 9( عبارة، كاحتول احملور الثالث الذم يتعلق مبعرفة ادلعوقات ادلادية على )22)

ة بناءن على صدؽ ( عبارة. كمت التحقق من صدؽ األدا21مبعرفة أبرز اآلليات للتغلب على تلك ادلعوقات على ) (. كقد مت 4.90≤( الذم بلغ )ألفا كركنباخاهتا باستخداـ معامل الثبات )احملكمُت كصدؽ االتساؽ الداخلي كثب
( مشرفان، كدتت عملية التحليل اإلحصائي باستخداـ 21( معلمان ك)144تطبيقها على عينة الدراسة ادلكونة من )

( كاختبار LSD( كاختبار )ONE WAY ANOVAختبار )( باستخداـ اSPSSبرنامج احلـز اإلحصائية )
(Mann-Whitney.) 

  كقد ظهرت نتائج الدراسة كالتايل:

، ( بدرجة عالية0.21≤حلسايب العاـ )بلغ متوسطها ا ادلعوقات التنظيمية أف استجابة أفراد عينة الدراسة يف احملور األكؿ
، ( بدرجة عالية0.28≤حلسايب العاـ )بلغ متوسطها اعوقات الفنية ادلأف استجابة أفراد عينة الدراسة يف احملور الثاين ك 
، ( بدرجة عالية1.88≤حلسايب العاـ )بلغ متوسطها اادلعوقات ادلادية أف استجابة أفراد عينة الدراسة يف احملور الثالث ك 
بلغ متوسطها وؿ االفًتاضية آليات التغلب على معوقات استخداـ الفصأف استجابة أفراد عينة الدراسة يف احملور الرابع ك 

كما ظهرت بعض الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية يف ادلعوقات التنظيمية، ( بدرجة عالية جدان.0.01≤احلسايب العاـ )
 يات التغلب على معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية.ادلعوقات الفنية، ادلعوقات ادلادية، كآل

بتدريب ادلعلمُت على استخداـ الفصوؿ االفًتاضية، كاستخدامها يف تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة  كأكصت الدراسة
 الثانوية.
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Abstract 
Study Title: Obstacles to the Use of Virtual Classrooms in Teaching English at the 
Secondary Stage from the Point of View of English Teachers and Educational 
Supervisors at Taif. 

        This study aims at identifying the organizational, technical and material 
obstacles that preclude the use of virtual classrooms in teaching English at the 
secondary stage;  recognizing the most important mechanisms for overcoming the 
obstacles preventing the use of virtual classrooms to teach English at the secondary 
stage; determining the statistically-significant differences in the study sample 
concerning the impediments to the use of virtual classrooms; and deciding the most 
important mechanisms for overcoming the obstacles preventing the use of virtual 
classrooms to teach English at the secondary stage from the point of view of  
teachers and educational supervisors at Taif  according to the variables of age, 
educational qualification, number of years of service, and  number of training 

courses. The study problem is stated by the following question: What are the 

obstacles to use of virtual classrooms to teach English at the secondary stage from 
the point of view of teachers and educational supervisors at Taif? 

       Several sub-questions follow from the basic former question which have been 
answered by using the descriptive approach. To identify these constraints, a 
questionnaire has been prepared. The questionnaire consists of four axes: the first 
axis, which includes 12 items, is about the organizational obstacles items. The 
second axis  is about the technical obstacles. It includes 11 items. The third axis, 
which is about the material obstacles, includes 9 items. And the fourth axis, which is 
about the mechanisms for overcoming these obstacles, includes 13 items. The 
reliability of the tool is verified based on the reliability of the referees and the 
internal consistency by using the reliability coefficient (Cronbach's Alpha) which 
amounted to (0.94). It has been applied to the study sample consisting of 200 
teachers and 12 supervisors. The statistical analysis has been carried out by using 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), (ONE WAY ANOVA) test, (LSD) test 

and (Mann-Whitney) test. 

The results of the study shows the following.:The general arithmetic average of the 

sample response in the first axis of the organizational obstacles amounts to (4.13), 
with a high degree. The general arithmetic average of the sample response in the 
second axis of the technical obstacles amounts to (4.18), with a high degree. The 
general arithmetic average of the sample response in the third axis of the material 
obstacles amounts to (3.88), with a high degree. The general arithmetic average of 
the sample response in the fourth axis of the mechanisms for overcoming the 
obstacles precluding the use of the virtual classrooms amounts to (4.42), with a very 
high degree. In addition, there are some statistically-significant differences in the 
organizational obstacles, the technical obstacles, the material obstacles as the well 
as mechanisms for overcoming the obstacles preventing the use of the virtual 
classrooms in teaching English. 
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 أىدم ىذه الدراسة:

 

 كزير الًتبية كالتعليم.. لنصل للعامل األكؿ. خالد الفيصلإىل صاحب السمو ادللكي األمَت 

 إىل عائليت الكرؽلة.. كالدٌم العظيمُت، إخواين قبلدة النجاح، كأخيت بسمة الدنيا.

 إىل أساتذيت من مراحل البدء حىت التكوين.

 طرؽ التدريس جبامعة أـ القرل.إىل أساتذيت بقسم ادلناىج ك 

 إىل أصدقائي كزمبلئي الذين تستمر هبم احلياة.

 إىل طبليب.. لعلنا نصبح أفضل.
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 شكر وتقدير

احلمدهلل رب العادلُت كالصبلة كالسبلـ على معلم الثقلُت أشرؼ األنبياء كادلرسلُت نبينا زلمد بن 
 عد: عبدهللا كعلى آلو كصحبو أمجعُت، كب

أشكر ادلوىل عز كجل على أف ىيئ يل ىذا الطريق إلكماؿ ىذه الدراسة بواسع فضلو كعظيم 
 توفيقو.

األستاذ الدكتور بكرم بن معتوؽ عساس، معايل مث أشكر جامعة أـ القرل شلثلة يف مدير اجلامعة 
يب، كسعادة كسعادة ككيل اجلامعة للدراسات العليا كالبحث العلمي الدكتور ثامر بن محداف احلر 

عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور مرعي بن عبدهللا الشهرم، كسعادة عميد كلية الًتبية 
الدكتور علي بن مصلح ادلطريف، كسعادة ككيل كلية الًتبية للدراسات العليا كالبحث العلمي 

تور مرضي الدكتور دخيل هللا بن زلمد الدعلاين، كسعادة رئيس قسم ادلناىج كطرؽ التدريس الدك
 بن غـر هللا الزىراين، كمجيع أساتذيت كأعضاء ىيئة التدريس بقسم ادلناىج كطرؽ التدريس.

كيتجو الشكر إىل أستاذم سعادة الدكتور زلمد أمحد مناصرة أستاذ ادلناىج كطرؽ تدريس اللغة 
كما ػلتاجو اإلصلليزية ادلشارؾ، ادلشرؼ على الرسالة، كالذم قدـ البنو الباحث كل العوف كالنصح 

من ادلعرفة، كادلنهجية البحثية لتظهر ىذه الدراسة بشكلها البلئق، فلو أصدؽ الدعاء كأعظم 
 مشاعر الود كالتقدير كاالحًتاـ.

كأتقدـ بالشكر لسعادة الدكتور زلمد زلي الدين عبيدات أستاذ ادلناىج كطرؽ تدريس اللغة 
الشناؽ أستاذ ادلناىج كطرؽ تدريس الرياضيات  اإلصلليزية ادلشارؾ، كلسعادة الدكتور مأموف مبارؾ

ادلشارؾ، كلسعادة الدكتور عبدالعزيز زلمد قوقندم أستاذ ادلناىج كطرؽ تدريس اللغة اإلصلليزية 
 ادلساعد على آرائهم اليت قدموىا أثناء مناقشة خطة الدراسة.

ءىا. كما أشكر زمبلئي كأشكر مجيع األساتذة الذين ساعلوا يف حتكيم أداة الدراسة، كتيسَت إجرا
 الذين كاف ذلم دكر إثرائي كأثر كاضح يف ادلرحلة. مرحلة ادلاجستَتيف 



 

 و 
 

، أستاذ ادلناىج احلبيبصاحل موسى زلمد سعادة الدكتور  ،ألعضاء جلنة ادلناقشة كأجزؿ الشكر
ج ، أستاذ ادلناىىاشم أمحد الصمداينكطرؽ تدريس اللغة اإلصلليزية ادلشارؾ، كسعادة الدكتور 

 على تفضلهما بقبوؿ مناقشة الرسالة. ادلشارؾؽ تدريس اللغة اإلصلليزية كطر 

كأعظم الشكر كأصدقو لوزارة الًتبية كالتعليم شلثلة يف صاحب السمو ادللكي األمَت خالد الفيصل 
حفظو هللا، كألصحاب ادلعايل نواب الوزارة، كككبلءىا، كلئلدارة العامة للًتبية كالتعليم مبحافظة 

ائف شلثلة يف سعادة الدكتور زلمد حسن الشمراين ادلدير العاـ للًتبية كالتعليم مبحافظة الط
الطائف، كإلدارة التدريب كاإلبتعاث الًتبوم بالطائف شلثلة يف األستاذ مصلح اخلشي، كاألستاذ 

  ، كإلدارة شؤكف ادلعلمُت شلثلة يف األستاذ عبدهللا السواط.عواض اخلديدم

األستاذ الدكتور جريدم بن سليم ادلنصورم ككيل جامعة الطائف للتنمية كشكر كفَت ألخي 
كاإلبداع، كأخي الدكتور تركي بن سليم ادلنصورم عميد كلية خدمة اجملتمع كالتعليم ادلستمر، كالبن 
أخي األستاذ سامي جريدم ادلنصورم على ما قدموه يل من دعم كتوجيو كتصويب كنقاشات 

 لتفكَت كالبحث.فتحت يل آفاؽ أرحب يف ا

كشكر خالص لسعادة الدكتور محد بن محود السواط أستاذ ادلناىج كطرؽ تدريس اللغة اإلصلليزية 
على مساعدتو يف إصلاز ىذه الدراسة كجتاكبو مع كل استفسارات الباحث جبامعة الطائف ادلساعد 

 كصدقو يف التعاطي ككرمو يف منح الوقت كادلعرفة.

ادة األستاذ الدكتور زايد بن عجَت احلارثي عميد كلية الًتبية سابقان، كما ال أنسى أف أشكر سع  
كسعادة الدكتور فريد بن علي الغامدم ككيل كلية الًتبية للدراسات العليا كالبحث العلمي سابقان، 

كسعادة  كسعادة الدكتور عبدهللا بن زلمد آؿ دتيم رئيس قسم ادلناىج كطرؽ التدريس سابقان،
سيم جاف رئيس قسم ادلناىج كطرؽ التدريس ادلكلف سابقان، ككيل الكلية للشؤكف الدكتور زلمد ن
على ما قدموه كما بذلوه من كقت كجهد يف تيسَت دراسة طبلب الدراسات العليا  التعليمية حاليان،

 كمساعدهتم يف كل احتياجاهتم األكادؽلية.

ص ادلرشد األكادؽلي بالقسم، سعادة األستاذ الدكتور علي امساعيل سركر البل أيضان كالشكر 
كسعادة الدكتور أمحد حلمي أبو اجملد أمُت رللس القسم على تزكيدنا باإلجراءات البحثية 

 لطالب، كمساعدتنا مجيعان يف تيسَت اإلجراءات األكادؽلية.امصلحة  كتوجيهنا دكمان دلا فيو
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 مقدمة:
 تطورات، من ػلدث مبا البشرية العقوؿ تطوير ىو العامل يف التعليمية العملية تطوير سبيل إف

 تسعى لذلك. أيضان  كالعكس بالتكنولوجيا، ادلرتبطة التعليم آفاؽ يف كابتكارات اخًتاعات،
 الًتبوية، أىدافها ؼلدـ فيما كتوظفها ادلعرفة، مستجدات من االستفادة إىل التعليمية ادلؤسسات
 التعليم من جديده  جيله  نشأ مث اإللكًتكين، التعليم ادلتعددة، الوسائط فظهرت. كالتعليمية
 بواسطة التعليم االفًتاضي، التعليم خبلؿ من التعليم يف التفاعلية على ثَتان ك ارتكز اإللكًتكين
 ادلؤسسات كسعت. االجتماعي التواصل كبرامج االجتماعي، التواصل مواقع ادلدكنات، ادلنتديات،

رج أهنا حيث ادلستقبلية، ادلخرجات مع متوائمة ألهنا احلديثة االجتاىات ىذه استخداـ تعزيز إىل  ختي
 أك زمبلءه مع حوذلا كالتناقش ادلعرفة، كمشاركة ادلعريف، البحث عامل إىل التلقي، ثوب من لبالطا

 .أساتذتو

 كثَتان  تثمر قد مل جادة زلاكالت لو كانت السعودية العربية ادلملكة يف اإلصلليزية اللغة تعليم كلعل
. كرلتمعاهتا ادلطلوبة اللغة مع كاالندماج للممارسة، تاـ كغياب الغالب، يف بالتلقُت اتصفت كوهنا

 ظهور كجامعات مدارس من التعليمية كادلؤسسات العادلية، ادلعاىد من الكثَت استغلت كلذلك،
 كمع. ادلنشودة األىداؼ ػلقق مبا اإلصلليزية اللغة كتعليم تعلم خدمة يف ككظفتو اإللكًتكين، التعليم
". 1,4 الويب" يسمى ما أك اإللكًتكين ليمالتع من اجلديد اجليل مفهـو ظهر التكنولوجية، الثورة
 متفاعبلن  عنها، باحثا حولو بل ادلعلومة، أخذ يف الطالب لدل اجلمود صفة أذاب ادلفهـو كىذا
 مفهـو يكن كمل. حوذلا كالنقاش مشاركتها، خبلؿ من كمعلميو زمبلءه مع كمتفاعبلن  معها،

 بل سبقو، الذم التقليدم التعليم يف أك لكًتكيناإل للتعليم األكؿ اجليل يف سابقو مثل ىنا التشاركية
 يف سواء الصويت التسجيل طريق عن  الفوتوغرايف، التصوير طريق عن تشاركية فهناؾ سلتلفان  كاف
 بث يكوف قد كىو بالفيديو يسمى ما أك ادلرئي التسجيل طريق كعن ادلسجلة، أك ادلباشرة احملادثة
 .جاذبة شلارسة كالتعليم التعلم من جعلت كالتشاركية ،التفاعلية كىذه. أيضان  مسجل أك مباشر
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 من التعليمية برارلها تقدـ أصبحت كادلعاىد اجلامعات من كبَت عدد ىناؾ أف ادلبلحظ، كمن
 ادلؤسسات تلك أف إال ذاؾ كما االنًتنت، شبكة على أدكات من يتاح ما كل استخداـ خبلؿ
 دكف التقنية من القصول االستفادة طور إىل ديةالتقلي طور من االنتقاؿ بأعلية الوعي امتلكت
 تعٌلمو سَت ينٌظم الطالب جتعل االستفادة ىذه أف كما األساس، التعليمية التعلمية بالعملية إخبلؿ
 إؽلاف ىو إظلا ادلستجدة كالوسائل كالتقنيات األدكات على كاالنفتاح العادلي اإلقباؿ كىذا .ذاتيان 
 أسرع، بصورة التعليمية األىداؼ ػلقق تامة بعناية منها كاالستفادة ذلا السريع التوظيف بأف جلي
 .للطلبة بالنسبة كأمتع أدؽ،

 من كىي احلديث، اإللكًتكين كالتعليم التعلم أنواع من كنوع االفًتاضية الفصوؿ حديثان  ظهرت لقد
 ياتالربرل معو كتتطور يتطور عامل ذاهتا حبد التكنولوجيا أف حيث 1,4 الويب مفهـو ضمن

 نوافذ، كال جدراف ببل العامل على تيٌطل أكسع فصله  ىي إظلا االفًتاضية الفصوؿ كىذه. كاألساليب
 للوقت حرية يف سلتلفة، برامج عرب االنًتنت شبكة خبلؿ من كمعلميهم الطبلب فيها يلتقي
 أك ومعلم كليس عدة جهات من للمعلومة مستورد إىل الطالب يتحوؿ كفيها. ادلعلم من اختيارية
 الفصوؿ يف ادلتوافرة اخلصائص خبلؿ كمن. كمعلميو زمبلءه جتاه ذلا مصٌدرو  مث كمن فقط، كتابو

 كقد. كادلشاركة كالنقاش، التفاعل، خبلؿ من كالتعليم، للتعلم الفعلية ادلمارسة حتدث االفًتاضية،
 بينما م،التقليد الفصل يلغي أساس كنظاـ اجلهات بعض قبل من االفًتاضية الفصوؿ تستخدـ
 األنشطة، دلمارسة مصاحب أسلوب أهنا على – األخرل ادلؤسسات مثل – توظيفها ؽلكن

 .كادلمارسة كالتعزيز،

 يستفيد أف تستحق كسلتلفة متعددة كإمكانيات كخصائص، شليزات، ذات االفًتاضية الفصوؿ إف
 كؽلنع استخدامها يعيق ما كل كحل التعليمية، احلركة يف توظيفها خبلؿ من كادلتعلم، ادلعلم منها
  .بواسطتها عليها احلصوؿ ؽلكن اليت العظمى ادلعرفية اجلرعات من الطبلب كحرماف منها اإلفادة

أعلية دراسة معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة  ما سبق ظهرتكمن خبلؿ 
 ُت مبحافظة الطائف.اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبوي
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 مشكلة الدراسة:
إف القفزات الضوئية اليت يعيشها التعليم ىذه السنوات فرضت على ادلنتسبُت كادلختصُت كادلتابعُت 
إىل الدراسة اجلادة دلا ػلدث. كأصبح لزامان على الدكؿ اليت تريد االرتقاء بشعوهبا أف تقفز أيضان 

ؼللق نتاجان معرفيان تتميز بو أجياذلا. كلعل ادلتتبع للتعليم  الذم الصحيح بتعليمها يف االجتاه السائد
غلد أنو منذ دخوؿ الشبكة العنكبوتية )االنًتنت( إىل اجملاؿ التعليمي بدأت تتشكل مبلمح التطور 

من أكاخر ما ظهر ىو استخداـ الفصوؿ . ك ليمية مث الربرليات كاالستخداماتيف التعامبلت التع
التعليمي. كىذه الفصوؿ ىي أنواع متعددة تزامنية كغَت تزامنية، كمنها على االفًتاضية يف اجملاؿ 

( كمن خبلؿ البحث عن ىذه BlackBoard – Moodle – Centraسبيل ادلثاؿ: )
الفصوؿ االفًتاضية سنجد أف كبار ادلؤسسات التعليمية حوؿ العامل كحتديدان لتعليم اللغة اإلصلليزية 

 للمشكبلت التعليمية القائمة. تستخدمها دلا فيها من تذكيب

كمن خبلؿ استعراض الدراسات السابقة، رأل الباحث أعلية دراسة معوقات استخداـ الفصوؿ 
شرفُت الًتبويُت االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادل

مية كاألىلية، كمدارس التعليم العاـ ، خصوصان أهنا تستخدـ يف اجلامعات احلكو مبحافظة الطائف
التابعة لشركة أرامكو، كمدارس ادللك فيصل النموذجية بالرياض، باإلضافة إىل ادلدارس ادلطورة،  

 ضوء ما سبق ظهرت مشكلة الدراسة خصوصان يف ظل قلة الدراسات العربية ادلختصة كما أنو يف
التعليم العاـ كاللغة اإلصلليزية، كاستجابة بالفصوؿ االفًتاضية، كبالتحديد أكثر باستخدامها يف 

إجراء ىذه الدراسة  أيضان لتوصيات الدراسات السابقة القليلة جدان، كىذا ىو ما دفع الباحث إىل
إىل حتديد معوقات استخدامها، زلاكالن اقًتاح حلوؿ  –مستعينان باهلل  -كسعى الباحث  ،احلالية

 مناسبة لتلك ادلعوقات.

ستخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية المعوقات  كجوديف  ثلتمشكلة الدراسة دت
 للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف.
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 أسئلة الدراسة:

 يتمثل سؤاؿ الدراسة الرئيس يف:

لمرحلة الثانوية من ما معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية ل -
 كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف؟

 كتتفرع منو األسئلة التالية:

ما ادلعوقات التنظيمية اليت حتوؿ دكف استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة . 2
 ة الطائف؟اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظ

ما ادلعوقات الفنية اليت حتوؿ دكف استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة  .1
اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة 

 الطائف؟

ما ادلعوقات ادلادية اليت حتوؿ دكف استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة  .1
لمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة اإلصلليزية ل
 الطائف؟

ما أبرز اآلليات اليت ؽلكن من خبلذلا التغلب على معوقات استخداـ الفصوؿ  .0
االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت 

 الًتبويُت مبحافظة الطائف؟

عينة الدراسة حوؿ معوقات  بُت استجاباتتوجد فركؽ ذات داللة إحصائية ىل  .5
استخداـ الفصوؿ االفًتاضية، كأبرز اآلليات اليت ؽلكن من خبلذلا التغلب على 
معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من 

دلتغَتات: )العمر،  تعزلحافظة الطائف كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مب
 ادلؤىل العلمي، عدد سنوات اخلدمة، عدد الدكرات التدريبية(؟
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 أىداف الدراسة:

معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة التعرؼ على يف  الدراسةدتثلت أىداؼ 
 ُت مبحافظة الطائف من خبلؿ:اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبوي

التعرؼ على ادلعوقات التنظيمية اليت حتوؿ دكف استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم  -
اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة 

 الطائف.

فًتاضية يف تعليم اللغة التعرؼ على ادلعوقات الفنية اليت حتوؿ دكف استخداـ الفصوؿ اال -
 اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف.

التعرؼ على ادلعوقات ادلادية اليت حتوؿ دكف استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة  -
 يُت مبحافظة الطائف.اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبو 

التعرؼ على أبرز اآلليات اليت ؽلكن من خبلذلا التغلب على معوقات استخداـ الفصوؿ  -
االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت 

 الًتبويُت مبحافظة الطائف.

عينة الدراسة حوؿ معوقات  بُت استجاباتحتديد الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية  -
استخداـ الفصوؿ االفًتاضية، كأبرز اآلليات اليت ؽلكن من خبلذلا التغلب على معوقات 
استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر 

ل العلمي، عدد دلتغَتات: )العمر، ادلؤى عزلادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف ت
 سنوات اخلدمة، عدد الدكرات التدريبية(.

 أمهية الدراسة:

انبثقت أعلية ىذه الدراسة يف أهنا سعت إىل التعرؼ على معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف 
تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف.  

 تتضح ىذه األعلية من خبلؿ ادلربرات التالية:كما 
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دث نقلة نوعية يف  .2 التدريس، لذا   أساليبأف الفصوؿ االفًتاضية تقنية حديثة ييتوقع أف حتي
معرفة ادلعوقات اليت تعًتض استخدامها، كالسعي إىل تقدمي احللوؿ  كاف من الضركرم

 ادلناسبة ذلا.
اضية يف التعليم العاـ خبلفان دلا ذىبت إليو نظرت ىذه الدراسة يف استخداـ الفصوؿ االفًت  .1

 الدراسات السابقة يف الًتكيز على التعليم اجلامعي.
 جاءت ىذه الدراسة استجابة لدراسات سابقة عن أثر استخداـ الفصوؿ االفًتاضية. .1
اليت تبحث يف ادلعوقات اليت تواجو األكىل  –حسب علم الباحث  –ه الدراسة تعد ىذ .0

 االفًتاضية.استخداـ الفصوؿ 

 حدود الدراسة:
احلدكد ادلوضوعية: سعت الدراسة إىل حتديد معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة 

 اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف.

 يزية كمشرفيها.احلدكد البشرية: اقتصرت ىذه الدراسة على معلمي اللغة اإلصلل

 احلدكد ادلكانية: زلافظة الطائف.

احلدكد الزمانية: مت تطبيق الدراسة احلالية خبلؿ الفصل الدراسي األكؿ للسنة الدراسية 
 ىػػػ.2010/2015

 :مصطلحات الدراسة

 كتعرؼ ادلصطلحات اآلتية إجرائيان:

 :(Obstacles) ادلعوقات

 عليماضية يف ت دتنع أك حتد من استخداـ الفصوؿ االفًت يعرفها الباحث إجرائيان بأهنا العوامل اليت
 اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف.
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 : (Virtual Classrooms) الفصول االفرتاضية

طاؽ التقليدم للمعرفة يعرفها الباحث إجرائيان على أهنا: أسلوب تعليمي حديث ينقل ادلتعلم من الن
إىل نطاؽ افًتاضي أكسع على الشبكة العنكبوتية من خبلؿ فصوؿ إليكًتكنية حتتوم على ميزات 
تعليمية كتفاعلية متعددة، يستطيع من خبلذلا ادلتعلم احلصوؿ على ادلادة التعليمية من خبلؿ 

تعلمُت كادلعلم كالتفاعل مع و ادلئطلباهتا، كالتناقش حوذلا مع شركازلتول تفاعلي، كالتجاكب مع مت
 زلتواىا يف كقت زلدد يسمى تزامٍت أك بدكف حتديد كقت كيسمى غَت تزامٍت.

 

 :(Web 2.0) 0,2الويب 

ىو جيل جديد من التعليم اإللكًتكين يعتمد على بررليات كتطبيقات حديثة هتتم بالتفاعل يف نقل 
اإللكًتكنية، مواقع التواصل االجتماعي،  ادلعلومات، مشاركتها، كالنقاش حوذلا، من خبلؿ ادلواقع

 أك برامج األجهزة الذكية.
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 الفصل الثاين

 اإلطار األديب

 اإلطار النظرم  -
 :تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية ادلبحث األكؿ 
   :اجليل اجلديد من التعليم اإللكًتكينادلبحث الثاين 
 ادلبحث الثالث: الفصوؿ االفًتاضية 
 
 
 لدراسات السابقةا  -

 عرض الدراسات السابقة 
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 اإلطار األديب

 ينقسم  ىذا الفصل إىل جزئُت رئيسيُت علا: اإلطار النظرم، كالدراسات السابقة.

أكالن: اإلطار النظرم، كيشتمل على تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية، كاجليل اجلديد من  
، (WEB2.0) 1,4الويب  التعليم اإللكًتكين ادلسمى ، كالفصوؿ االفًتاضية من ناحية ادلفهـو

ادلكونات، اخلصائص، األظلاط، ادلميزات، كبرامج إعداد الفصل االفًتاضي، كأعلية استخداـ 
 الفصوؿ االفًتاضية.

ثانيان: الدراسات السابقة، كيشتمل على عدد من الدراسات السابقة العربية كاألجنبية ذات 
 اضية كاستخداـ احلاسوب يف تعليم اللغة اإلصلليزية.االرتباط بالفصوؿ االفًت 

 أواًل: اإلطار النظري:

 ادلبحث األول: تعليم اللغة اإلجنليزية للمرحلة الثانوية:

تستخدـ اللغة اإلصلليزية للتواصل بُت سلتلف اجلنسيات، حيث أهنا لغة مشًتكة جتمع بُت الثقافات 
ميػػػع، كأصػػػبح تعلمهػػػا مطلػػػب ضػػػركرم، كمل تعػػػد ادلختلفػػػة، كتسػػػتخدـ للتواصػػػل بػػػُت اجلكالشػػػعوب 

مقتصػرة علػػى فئػات معينػػة أك طبقػػات اجتماعيػة معينػػة بػل أصػػبحت تعمػػل كػأداة للنجػػاح يف احليػػاة 
 (.Meenakshi ,2005)كمطلب مهم للتعايش

 تعليم اللغة اإلجنليزية يف ادلملكة العربية السعودية: أواًل:

ق كادلملكػػة العربيػػة 2159يػػة للغػػة اإلصلليزيػػة فمنػػذ عػػاـ قػػد كعػػت كزارة الًتبيػػة كالتعلػػيم ىػػذه األعلل
بإداراهتا ادلختلفة تسعى جاىدة لتعليم )كزارة ادلعارؼ سابقان( السعودية شلثلة يف كزارة الًتبية كالتعليم 

 اللغة االصلليزية ألبناء ىذا الوطن كإكساهبم ادلهارات األساسية ذلا.

لػيم يف ادلملكػة العربيػة السػعودية  "ضػركرة تزكيػد الطػبلب ( من سياسة التع54كلقد جاء يف ادلادة )
بلغػػة أخػػرل مػػن اللغػػات احليػػة علػػى األقػػل، جبانػػب لغػػتهم األصػػلية، للتزكيػػد مػػن العلػػـو كادلعػػارؼ، 
كالفنوف كاالبتكارات النافعة، كالعمل على نقل علومنا كمعارفنا إىل اجملتمعات األخرل، كإسهاما يف 

 (.   2995انية" )كزارة الًتبية كالتعليم، نشر اإلسبلـ، كخدمة اإلنس
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فسياسػػػػة التعلػػػػيم يف ادلملكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية تػػػػنص علػػػػى أف اذلػػػػدؼ األساسػػػػي مػػػػن تعلػػػػم اللغػػػػة 
األجنبيػة، كسػػبب إقػرار اللغػػة االصلليزيػة يف قطػػاع التعلػيم العػػاـ، يرمػى إىل دتكػػُت الطػبلب مػػن إتقػػاف 

ىتمػاـ العلمػي لػديهم، كالتعػرؼ علػى حضػارات األمػم ادلهارات كالقدرات اللغوية، كإغلاد عنصر اال
كرقيهػػا، كاالسػػتفادة منهػػا يف بنػػاء التقػػدـ احلضػػارم، مسًتشػػدين بتعػػاليم الػػدين احلنيػػف )اجلمهػػور، 

1441.) 

 : أىداف تعليم اللغة اإلجنليزية يف ادلرحلة الثانوية:ثانياً 

رة الوطنية للغة اللغة االصلليزية الذم قدمتو األس عليمحدد اإلطار ادلنظم لت
 ( األىداؼ التالية لتعليم اللغة االصلليزية:2015اإلصلليزية بوزارة الًتبية كالتعليم )

 .تعزيز قدرات التبلميذ الفكرية كالشخصية كادلهنية 

  اكتساب ادلهارات اللغوية، االستماع كاحملادثة كالقراءة كالكتابة، كاليت دتكنهم من
 االصلليزية. التواصل اللغوم مع متحدثي اللغة

  اكتساب الكفاية اللغوية البلزمة الستخداـ اللغة االصلليزية يف سلتلف مواقف
 احلياة.

 .تنمية الوعي بأعلية دكر اللغة االصلليزية يف سوؽ العمل احمللية 

 .تنمية الوعي بأعلية دكر اللغة االصلليزية بوصفها كسيلة اتصاؿ عادلية 

  من تفهم قضايا رلتمعهم الثقافية كاالقتصادية تنمية الكفاية اللغوية اليت دتكنهم
 كاالجتماعية، كادلشاركة يف إغلاد حلوؿ ذلا.

 .تنمية الكفاية اللغوية اليت دتكنهم من ادلشاركة يف نشر اإلسبلـ مستقببل 

  ،اكتساب األساس اللغوم الذم ؽلكنهم من اإلسهاـ يف الدفاع عن اإلسبلـ
 كشرح مفاىيمو كقضاياه.

 ختبلفات الثقافية بُت الشعوب كاحًتامها.تعزيز فهم اال 
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  إدراؾ أعلية اللغة االصلليزية، بوصفها لغة عادلية، لتقييم ثقافتهم كحضارهتم
 لآلخرين.

  إدراؾ أعلية اللغة االصلليزية، بوصفها لغة عادلية، لئلفادة من إصلازات الثقافات
 األخرل يف ضوء التعاليم اإلسبلمية.

 و تعلم اللغة االصلليزية.تنمية توجيهات اغلابية ضل 

تنبثق من األىداؼ العامة للغة االصلليزية يف ادلملكة العربية السعودية أىداؼ ك 
تدريس اللغة اإلصلليزية يف ادلرحلة الثانوية، كىى كالتايل كما كردت يف كثيقة منهج اللغة اإلصلليزية 

 : (Al-Hajailan,2003) ادلشار إليها يف احلجيبلف

الثانوية كمن خبلؿ الًتكيبات كادلفردات اللغوية احملددة ذلذه ادلرحلة سيكوف الطبلب  بنهاية ادلرحلة
 لديهم القدرة على:

 كحتليلها لفهم العبلقة بينها. ختلفةاستخداـ الًتاكيب اإلصلليزية ادل 

  تعلم ادلفردات كالعبارات االصطبلحية كأساليب التعبَت ادلقررة كفهم معانيها من خبلؿ
 السياؽ.

 ستماع إىل نصوص اصلليزية كفهمها، كالتفريق بُت نربات األصوات ادلختلفة.اال 

 .ادلشاركة يف احلوارات كادلناقشات بلغة إصلليزية صحيحة 

  قراءة نصوص إصلليزية كفهمها من خبلؿ أظلاط القراءة ادلختلفة )القراءة الصامتة- 
 كالقراءة ادلسحية(.-كالقراءة اجلهرية( كاسًتاتيجيات القراءة )القراءة التصفحية 

 .كتابة موضوع حر يتكوف من ثبلث فقرات بلغة إصلليزية صحيحة 

 .ترمجة نصوص إصلليزية إىل العربية 

 .إدراؾ أعلية اللغة اإلصلليزية يف سوؽ العمل احمللي 
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  إجادة اللغة االصلليزية بقدر مناسب ليكونوا يف كضع أفضل للدفاع عن اإلسبلـ ضد
 االفًتاءات.

 ة اإلصلليزية بقدر مناسب للمشاركة يف نشر الثقافة اإلسبلمية.إجادة اللغ 

   لتعريف اآلخرين باإلسبلـ  –بوصفها لغة اتصاؿ عادلية  –تثمُت أعلية اللغة االصلليزية
 كثقافتنا كمنجزاتنا احلضارية.

 لبلستفادة من ادلكتسبات  –بوصفها لغة اتصاؿ عادلية  –تثمُت أعلية اللغة اإلصلليزية
 ة األخرل مبا يتفق مع قيمنا الدينية، من خبلؿ نصوص دتثل مواقف حياتية سلتلفة.الثقافي

 ثالثاً: طرق تدريس اللغة اإلجنليزية:

 تعددت طرؽ التدريس ادلتبعة يف تدريس اللغة اإلصلليزية، ؽلكن استعراض أعلها يف النقاط اآلتية:

 (:Grammar-Translation Methodطريقة القواعد والرتمجة ).1

كالًتمجة كانت "تسمى  عدأف طريقة القوا (El-Hilaly,2007: p9)اذلبليل  يذكر
الطريقة الكبلسيكية كسبب تسميتها بذلك: أهنا كانت تستخدـ لتعليم اللغات الكبلسيكية  
كالبلتينية كاليونانية، ككاف الغرض األساسي لتعليم اللغات األجنبية هبذه الطريقة ىو اكتساب 

اعد دب ذلذه اللغات، كللوصوؿ ذلذا الغرض يتوجب على الطالب دراسة قو القدرة لقراءة األ
 . كمفردات اللغة ادلستهدفة"

 ( : Direct Methodالطريقة ادلباشرة ).0

تقـو ىذه الطريقة على افًتاض التماثل التاـ بُت اكتساب كتعلم اللغة األجنبية شلا 
ن العملية التعليمية كاالعتماد على اللغة يقتضي إقصاء الوسيط اللغوم ادلتمثل يف اللغة األـ م

( فحسب، كما هتتم ىذه الطريقة بتطوير القدرة على Target Languageاذلدؼ )
التفكَت باللغة اذلدؼ، كعليو فإف التهجئة كالنطق السليم من أىم اعتباراهتا، حيث يبدأ 

ادلتعلم من التعرؼ على الربنامج الذم يتبع ىذه الطريقة بتدريبات ادلنطوؽ كادلسموع، لتمكُت 
 (.2010النظاـ الصويت للغة اجلديدة كتعرؼ الوحدات الوظيفية كدتيزىا )ادلالكي، 
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 كؽلكن تلخيص مبادئ ىذه الطريقة فيما يلي:

 .أف التعليم غلب أف يتم باللغة اذلدؼ 
 .ال تعلم إال اجلمل كالكلمات ادلستخدمة يف احلياة اليومية 
  يف تسلسل متدرج، كىي تبٌت على تبادؿ األسئلة تقدـ مهارات االتصاؿ الشفوم

 كاإلجابات بُت ادلدرس كالطالب.
 .تعليم القواعد كاالستقراء كاالستنباط 
 .تقدـ عناصر ادلادة اللغوية اجلديدة شفويا 
  تقدـ الكلمات احلسية باستخداـ األشياء كالصور، كتقدـ الكلمات الدالة على

 اجملردات بربطها بأفكار.

 ( :The Audio-Lingual Methodاللغوية السمعية )الطريقة . 3

أنو خبلؿ احلرب العادلية الثانية ظهرت  (El-Hilaly,2007)يذكر اذلبليل 
الطريقة اللغوية السمعية كذلك لتلبية احلاجة لتعلم اللغات األجنبية بسرعة لؤلغراض العسكرية، 

لغويات الوصفية )البنائية(، كعلم كاألساس النظرم للطريقة اللغوية السمعية من حقلُت علا: ال
النفس )السلوكية(. ككاف الغرض من ىذه الطريقة ىو دتكُت ادلتعلمُت من استخداـ اللغة 

، كينبغي على الطبلب استخداـ اللغة تلقائيا بدكف توقف بشكل سريع ألغراض آنية ادلستهدفة
فة كالتخلص من العادات للتفكَت، كىذا ؽلكن حتقيقو بتكوين عادات جديدة يف اللغة ادلستهد

القدؽلة يف اللغة األـ، كيقـو ادلعلم بتزكيد طبلبو مبثاؿ صحيح يف استخداـ اللغة كيقـو الطبلب 
 مبحاكاة ادلثاؿ الذم كضعو ادلعلم. 

 ( : The Communicative Methodالطريقة االتصالية ). 4

ى الطريقة ظهرت ىذه الطريقة يف السبعينات من القرف العشرين، كردة فعل عل
، فقد جاءت ىذه الطريقة تلبية الحتياجات ادلتعلمُت يف كافة اجملاالت كمنها: السمعية يةاللغو 

كاجملاؿ االقتصادم، كغَتىا من اجملاالت اليت اجملاؿ الًتبوم، اجملاؿ األكادؽلي، اجملاؿ التقٍت، 
األفراد كما هتتم ىذه  تتطلب اتصاالن لغويان ىادفان. كتعد اللغة كسيلة لبلتصاؿ كالتواصل بُت

الطريقة بادلواقف اللغوية االجتماعية ادلتنوعة: كالطلب، كادلوافقة، كالرفض، كاالعتذار، كغَتىا 
 (.2010)ادلالكي،  اليت يعيشها الفرد بشكل يومي من ادلواقف االجتماعية
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 ( :The Eclectic Methodالطريقة االنتقائية ). 5

نتقائية تشَت إىل موقف تدريسي ال يستخدـ فيو أف اال (Aslam, 2003)يذكر أسلم 
 ادلعلم طريقة زلددة كاحدة فقط، بل يستخدـ فيو مزغلا من طرؽ سلتلفة لتتناسب مع درسو

لتدريس اللغة االصلليزية،  أك أسلوبان كاحدان  ، كبدالن من الوثوؽ يف طريقة كاحدةكمستول تبلميذه
م يفلسفات التعلم كالتعلريس ادلتنوعة ادلختارة من التد كأساليب طرؽفإف ادلعلم يتبٌت مزغلا من 

 .ادلختلفة

 

 رابعاً: أمهية تدريس اللغة اإلجنليزية:

تعد اللغة االصلليزية من أىم اللغات األجنبية كاليت تعد لغة االتصاؿ كالتفاىم بُت كثػَت مػن 
ادلػػؤدترات كادللتقيػػات  ، فهػػي لغػػةللحػػد الػػذم جعلهػػا اللغػػة األكىل يف التعػػامبلت العادليػػة بلػػداف العػػامل

السياسية كالعملية كلغة النشر كالبحث العلمي يف كثَت من اجملػاالت كخصوصػا التقنيػة كالطبيػة كلغػة 
 (.1446التجارة كاالقتصاد كغَتىا )احلازمي، 

( أنو كبالنسبة للعامل اإلسبلمي ىناؾ أسباب كعوامل كثَتة حتتم على الدكؿ 1449كيرل القرين )
 ، كادلملكة العربية السعودية خاصة  تعلم اللغة االصلليزية من أعلها ما يلي:اإلسبلمية عامة

  :أف تعلم اللغات األجنبية أمر مباح، بل كيعترب ضركرة دينية ، أدرؾ أعليتها  مربرات دينية
نبينا زلمد ) صلى هللا عليو كسلم ( كٌرغب بعض أصحابو على تعلمها، ففي احلديث: 

أف أتعلم السريانية(،    -صلى هللا عليو كسلم  -رين رسوؿ هللا )عن زيد بن ثابت قاؿ أم
كما أف تعلم اللغة األجنبية يقي ادلرء شر الوقوع يف كثَت من ادلواقف احلرجة إف مل تقل 

 ادلهلكة أحيانا كجاء يف األثر " من تعلم لغة قـو أمن شرىم" .

 :الثقافة بُت شعوب العامل، أف معرفة اللغات تسهل كثَتان عملية تبادؿ  مربرات ثقافية
السيما كأف اللغة االصلليزية تًتجم إليها كثَتان من ثقافات العامل، فمن خبلؿ اللغة االصلليزية 
أضحى باإلمكاف التعرؼ على حضارات العامل كثقافاهتا كشىت فنوهنا، كمن خبلؿ اللغة 

 امل أمجع. االصلليزية ؽلكن أف تعرض حضارة كثقافة العامل العريب اإلسبلمي للع
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 :أف اللغة االصلليزية ىي لغة مهمة يف رلاؿ العبلقات  مربرات سياسية واقتصادية
اإلنسانية كاالقتصادية بُت دكؿ العامل أمجع كلذلك ػلتاج العامل اإلسبلمي كادلملكة خاصة 

 للغة االصلليزية لتيسَت عبلقاهتا مع دكؿ العامل.

 :قدمة علميا كتقنيا لديها شبو اتفاؽ جبعل يبلحظ أف الدكؿ ادلت مربرات عملية وتقنية
اللغة اإلصلليزية لغة التفاىم العلمي فيما بينها، كىى بذلك تعترب جسرا لنقل التقدـ العلمي 

 كالتقٍت لتستفيد منو الدكؿ النامية لتلحق بركب الدكؿ ادلتقدمة صناعيا كعمليا. 

م اللغة يتعلم ك عددان من ادلربرات الضركرية لتعل( 1442كأضافت خنكار )
 اإلصلليزية كىي كاآليت:

  إطبلؽ الفكر من قيود اللغة القومية، شلا يؤدم إىل إثراء ادلفاىيم كالتعرؼ على طرائق
 اخلارجي لبلستفادة من شلتلكاتو الفكرية كالعلمية. جديدة يف االتصاؿ بالعامل

 دلا لو من أثر على اإلنساف كفكره. كؽ آداب كحضارات الشعوب ادلختلفةتذ 

  حتقيق التفاىم الدكيل كالتعايش السلمي من خبلؿ التسامح مع اآلخرين كتفهم كجهات
 النظر  ادلختلفة.

 كثقافيان كتربويان. ة اقتصاديان كاجتماعيان كسياسيان تنمية األم 

 كجتاكز االنغبلؽ على الذات. التمتع بزيارة البلداف األجنبية 

 (:0,2ين )الويبادلبحث الثاين: اجليل اجلديد للتعليم اإللكرتو 

لقد ارتبط مصطلح اجليل اجلديد للتعليم االلكًتكين بظهور اجليل الثاين 
ـ خبلؿ 1440ألكؿ مرة يف عاـ   1,4(. كقد طرح مصطلح الويب Web2.0( )1,4)الويب

يف ساف فرانسيسكو كالذم عقدتو شركتا  "1,4ادلؤدتر الذم محل نفس االسم " مؤدتر الويب
عادليتُت، كيوفر اجليل الثاين للويب طريقة جديدة إلنشاء كمشاركة ادلصادر أكريلي كميديا اليف ال

، ىي: 1.4من خبلؿ شبكة االنًتنت، كباختصار ؽلكن حتديد أربعة عناصر رئيسة دتيز الويب
إمكانية نقل التطبيقات كالبيانات من الكمبيوتر الشخصي إىل مواقع الويب، كالزيادة الكبَتة يف 
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الذين لديهم القدرة على إنشاء ادلصادر، كتوافر طرؽ جديدة يف البحث  مشاركة ادلستخدمُت
 ,Calvaniكتصنيف ادلعلومات كادلصادر، كالتطور اذلائل يف أنظمة الشبكات االجتماعية )

Bonaiuti & Fini, 2008.) 

على دعم االتصاؿ بُت مستخدمي،  كتفعيل دكر ادلتعلم يف إثراء احملتول  1,4كتعتمد الويب 
ليمي، كالتعاكف بُت سلتلف ادلتعلمُت يف بناء رلتمعات الكًتكنية تعتمد فيها إسًتاتيجية التعلم التع

على التكامل بُت كل العناصر التعليمية للتحوؿ من االعتماد على زلتول تعليمي مسبق اإلعداد 
لك إىل كسائط تفاعلية يتم إنتاجها من خبلؿ ادلتعلم، كيتشارؾ فيها مع اآلخرين. كتنعكس ت

 أبرزىا ادلدكنات  1,4الفلسفة يف عدد من التطبيقات اليت حتقق مسات كخصائص الويب 
Blogs التأليف احلر أك الويكي ، Wikis كالشبكات االجتماعية ، Online Social 

Networks كخدمة التلقيم ، RSS ادلشاركة يف النصوص كالفيديو ، Web Based 
Applications  ،(. 1422)مصطفى 

 :0,2: مفهوم الويبأوالً 

( 1421عرؼ الغوؿ )ت، حيث 1,4تعددت التعريفات اليت تناكلت الويب
بأنو منظومة تتكوف من اخلدمات، كالتطبيقات الشبكية اليت تتيح للمتعلمُت توليد  1,4الويب

 احملتول، كحتميلو، كمشاركتو مع اآلخرين، ضمن رلموعات تفاعلية تعاكنية عرب اإلنًتنت.

بأنو " ذلك النوع من التعليم الذم يعتمد على  1,4( الويب17: 1424 )كيعرؼ القحطاين
مثل خدمة الشبكات االجتماعية كخدمة مشاركة الوسائط كخدمة   1,4توظيف خدمات الويب

 الربامج التعاكنية كخدمة زلررات الويب التشاركية كخدمة ادلدكنات" .

على أنو  1,4طلح الويبمص (Tripathi, Kumar ,2010)   كومارك  تريباثيكيعرؼ 
جيل ثاين مصمم كمطور عرب الويب يهدؼ إىل تسهيل التواصل كتبادؿ ادلعلومات بُت 
ادلستخدمُت، كىذا ادلصطلح أدل إىل تنمية كتطوير رلتمعات الويب، كتطبيقاتو مثل الشبكات 

، Video-Sharing كمواقع تشارؾ الفيديو  Social-Networking االجتماعية 
 .Blogs ، كادلدكنات Wikis كالويكي 
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لتقدمي خدمات اجليل الثاين من  ةجديد طريقةبأنو فلسفة أك  1,4( الويب1449كيعرؼ خليفة )
دكر ادلستخدـ يف إثراء  زيزاإلنًتنت، تعتمد على دعم االتصاؿ بُت مستخدمي اإلنًتنت، كتع

بناء رلتمعات  احملتول الرقمي على اإلنًتنت، كالتعاكف بُت سلتلف مستخدمي اإلنًتنت يف
 1,4إلكًتكنية، كتنعكس تلك الفلسفة يف عدد من التطبيقات اليت حتقق مسات كخصائص الويػػػب 

، الفصوؿ Content Tagging، كصف احملتول Wikiأبرزىا ادلدكنات، التأليف احلر 
 .RSSاالفًتاضية، الشبكات االجتماعية، ادللخص الوايف للموقع 

تشَت إىل  1,4أف كلمة كيب (Butcher, & Tylor,2008: p33) كيرل بتشر كتايلور 
فهو  Live Web"الويب النشطة أك التفاعلية أك إىل كيب القراءة كالكتابة، أك الويب احلية 

خطة جديدة للتعاكف دتكن أفرادان من االتصاؿ كالعمل معا يف رلموعات عرب الويب كىذه 
 نفتاح كادلشاركة".اجملموعات تتشارؾ كتتبادؿ عمليات متعددة من أسس اال

على أهنا: "األدكات اليت تربط شبكيا بُت  (Anderson, 2005:p4)كعرفها أندرسوف 
األفراد هبدؼ دعمهم كتشجيعهم على  التعلم  التعاكين حيث تستبقي للفرد سيطرتو: على إدارة 

إنشاء العبلقات الوقت ، بيئة التعلم، الوجود احلقيقي خبلؿ التعلم، أنشطة التعلم، دتايز اذلوية، ك 
 مع اآلخرين". 

أف مصطلح  (Graham, Balachander, 2008:p4)كيرل جراىاـ كببلشنيدر 
 يستخدـ كداللة على مصطلحات متعددة سلتلفة منها: 1,4الويب

  موقع قائم على رلموعة من التكنولوجيا مثل تقنية أجاكسAJAX. 
 دلستخدـ كركابط موقع يشتمل على مكونات اجتماعية قوية، حتتوم على ملف ا

 األصدقاء.
 .موقع يشجع ادلستخدـ على إنشاء زلتول من نصوص كفيديو كصور كتعليقات 
  موقع اكتسب شعبية كبَتة يف السنوات األخَتة كموضوعاتو ختضع للتوقعات

 كالتقييمات ادلتنوعة.
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 :0,2ثانياً: خصائص الويب

 1,4بأف للوي (jokisalo& Riu,2009:p 90)كما يرل جكسلو كريو 
كمن ىذه اخلصائص  ،1,4رلموعة من اخلصائص كالصفات اليت غلب أف تتصف هبا بيئة الويب 

 :كالصفات ما يلي
 :1,4حيث أف ادلستخدمُت ىم من يبنوف خدمات الويب  طرق جديدة للمشاركة 

كليس صاحب ادلوقع، صاحب ادلوقع يقدـ النظاـ كخدمة أك كفكرة قائمة أساسان 
 بادلشاركة يف ىذه اخلدمة. على تفاعل ادلستخدمُت

 :ىناؾ بعض اخلدمات يف األمثلة السابقة كلكن الذم غلعل  تعزيز التعلم واإلبداع
ىو ذلك احلس اإلبداعي كحزمة  2,4كاألخرل من كيب  1,4تصنيف إحداعلا من 

 اخلصائص الذكية يف نفس الفكرة.
 :تمع االنًتنت، جبعل االتصاؿ أسهل يف رل 1,4تقـو تطبيقات الويب  دعم االتصال

 :ع األفراد يف شبكات اجتماعية مثلفهي تصل بُت ادلواقع كبعضها، كجتم
FaceBook, My Space كما تربط بُت تقنيات االنًتنت كتقنيات عامل ،

 احملموؿ.
 :لعل من أىم التغيَتات اليت أحدثتها تطبيقات الويب  إعطاء األولوية للمستخدمني

دكر كبَت يف إضافة احملتول ، كبالنظر إىل بعض أهنا جعلت دلستخدـ االنًتنت  1,4
التطبيقات مثل: ادلدكنات أك الويكي صلد أف ادلستخدـ ىو احملرر األساسي ذلذه 

 التطبيقات كىو ادلسئوؿ األكؿ عن زلتواىا .
 :كتتمثل ىذه التفاعلية بشعور ادلستخدـ  توفري قدر عايل من التفاعلية مع ادلستخدم

ككأنو يقـو باستخداـ أحد تطبيقات سطح  1,4ات الويب عند استخداـ أحد تطبيق
ادلكتب على جهازه، كىذه التقنية اليت ساعلت يف الرفع من كفاءة تطبيقات الويب 

كجعلها أكثر تفاعلية، كىذا يظهر يف الفصوؿ االفًتاضية، مواقع التواصل  1,4
 االجتماعي، الويكي، كغَتىا.

 :مبنية على  1,4الرئيس يف تقنيات الويب  مبا أف العصب إمكانية توصيف احملتوى
كجود احملتول كالذم ساىم بو ادلستخدـ بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة، كاف البد من 
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إغلاد طريقة تساعد ادلستخدـ أيضا على توصيف ىذه احملتويات لفرزىا كترتيبها 
 للرجوع إليها الحقا كاالستفادة منها.

 :ىو الًتكيز على احملتول،  1,4دلواقع الويب العصب الرئيسي  البيانات ىي األىم
كطريقة عرض احملتول، كنوعية احملتول، كتوفر احملتول للجميع، كاخلدمات اخلاصة 
لبلستفادة التامة من ىذه البيانات، بشكل أكثر بساطة. كىنا يرل الباحث أف نوعية 

طلق على بعض البيانات ادلعركضة كطرؽ االستفادة من ىذه البيانات ىي اليت جتعلنا ن
 .1,4ادلواقع مبواقع الويب 

  :ىو أف تطبيق  1,4الفكرة يف الويب  حتسني فعالية التعلم مع الوسائط ادلتعددة
ادلوقع كخدمة متاحة للجميع تستخدـ بشكل يومي، شلا غلعل من الضركرة صيانة 
كمتابعة التطبيق بشكل يومي أيضا، عمليات التطوير،  التحديث، ادلتابعة الفنية 

 كاإلدارية حبيث تتم بشكل يومي. 
  :باستفادهتا القصول كادلثلى من  1,4تتميز مواقع الويب تقنيات التطوير ادلساندة

تقنيات التطوير ادلساندة، تقنيات حديثة، كزلاكلة احلفاظ على ادلعايَت القياسية يف 
 .AJAX,RSSتقنيات مشهورة مثل  XML, XSLT التصميم 

 :احملتول يبينو ادلستخدـ أك يشارؾ مشاركة فعالة  1,4الويب  يف مواقع الثقة بالزوار
يف بنائو، لذا فإف أىم ادلبادئ  ىو إعطاء الثقة الكاملة للمستخدـ للمساعلة يف بناء 
ىذه اخلدمة، خدمات مثل فليكر، كيكبيديا دتنح ادلستخدـ الثقة الكاملة يف استخداـ 

ذلك يأيت دكر مراقيب ادلوقع أك  النظاـ كإدراج أم زلتول يرغب إدراجو، كمن بعد
 احملررين لتصفيو احملتويات اليت ختالف قوانُت ادلواقع .

  :ىو  1,4أحد خصائص مواقع الويب اخلدمة الذاتية للوصول إىل كل مكان
إمكانية نشر اخلدمة خارج نطاؽ ادلوقع كغَتىا من التقنيات ؽلكن من خبلذلا إيصاؿ 

 زلتول اخلدمة خارج ناطق ادلوقع.

 كاآليت:  1,4( أف خصائص الويب 1422يف حُت تشَت العرؽلية )

 :أف يتعامل مع  1,4يفًتض يف جيل كيب  ويب ىي منصة تطوير متكاملة
كيب كمنصة تطوير مبعزؿ عن أم عوامل تقنية أخرل، ادلوقع يستفيد من موارد 
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كخصائص الشبكة دتاما كما يستفيد مطور التطبيقات من أكامر النظاـ الذم 
 ج برنارلو عليو.يربم

 :ىي تطبيق ادلوقع كخدمة  1,4الفكرة يف كيب  هناية دورة إنتاجية الربجميات
متاحة للجميع تستخدـ بشكل يومي، شلا غلعل من الضركرة صيانة كمتابعة 
التطبيق بشكل يومي أيضا، عمليات التطوير، التحديث، ادلتابعة الفنية كاإلدارية 

 غلب أف تتم بشكل يومي.
 :0,2مميزات الويب  ثالثاً: 

أف  (Coutinho & Bottentuit,2007)( ك كوتينيهو كبونتيتو 1422من العرؽلية ) كتشَت كله 
 كاآليت:  1,4شليزات الويب 

 .إغلابية ادلستخدمُت كقدرهتم على االتصاؿ بالعامل بفاعلية ككفاءة كبطرؽ سلتلفة 
 ادلشًتكة كاليت  سهولة النشر، كتكوين اجملتمعات ذات االىتمامات كادلوضوعات

 تقوم العبلقات اإلنسانية بُت األشخاص.
  الكثَت من الناس يشاركوف يف إنشاء زلتول صفحات الويب، األمر الذم يؤدم

إىل حتسُت جودة اخلدمات ادلقدمة عرب الويب، باإلضافة إىل ذلك فإف زلتول 
 صفحات الويب يتم حتديثو باستمرار كيكوف صادقا ألبعد حد شلكن.

 مستخدمُت الدخوؿ على التطبيقات ادلختلفة عرب اإلنًتنت كاستخدامها ؽلكن لل
بسهولة، ألنو مت تصميم ىذه التطبيقات عرب صفحات الويب بصورة خاصة 

 لتتيح بيئة عمل سهلة كمرػلة للمستخدـ.
  ؽلكن للمستخدمُت حتديث معلوماهتم كمعارفهم بصورة مستمرة كبسهولة من

ة اإلنشاء كاليت تسمح بتبادؿ ادلعلومات خبلؿ الشبكات االجتماعية سريع
 كاخلربات مع األصدقاء كادلتخصصُت.

 .السماح للمستخدمُت بتكوين صفحات كيب شخصية بسهولة 
  توفر على ادلستخدمُت عناء البحث عما ىو جديد يف مواقع الويب، من خبلؿ

كاليت تتيح ألم مستخدـ أف يطلع على أحدث ادلعلومات  RSS تكنولوجيا 
 مت نشرىا عرب صفحات الويب بسهولة كيف حلظات.اليت 
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  حترر ادلستخدـ من القواعد التقليدية لتصنيف  1,4تصنيف ادلعلومات يف الويب
 ادلصادر.

 .قلة التكلفة 
 2,4خداـ كأكثر إنسانية من الويب أكثر سهولة يف االست. 
  .تعليمية كتفاعلية يف احلقوؿ التعليمية 

 :0,2رابعاً: أدوات الويب 

إىل انتشار أدكات جديدة يف عامل اإلنًتنت منها شبكات اخلدمات  1,4ظهور مفهـو الويبأدل 
كتطوير  كتفيد يف التعلم كاليت دتتلك رلموعة من األدكات تستخدـ يف التعليم (SNS)االجتماعية 

نواحي اإلدارة ادلدرسية داخل ادلدرسة، كتعمل على تسريع العمل اإلدارم كتعطي سهولة يف 
 أساليبمع اآلخرين كتوجد جوا اجتماعيا داخل ادلدرسة كتعطي فرصان كبَتة للنجاح يف  االتصاؿ

 . (Tripathy, Kumar 2010,p 130)االتصاؿ ادلختلفة 

 (Chih-Hsiung,et al, 2012)ىوسنج كآخركف  وكيتفق كل من شي
لمتعلم يسمح ل 1,4الويب أف اجليل الثاين االلكًتكين (Feng,et al ,2009)كفانج كآخركف 

 باالشًتاؾ يف بيئة تعليمية موزعة تتكوف من شبكة من ادلتعلمُت كاخلدمات، كذلك من خبلؿ :
 .مساعدهتم يف حتديد أىداؼ تعلمهم 
 .إعطاء احلرية ذلم إلدارة التعلم اخلاص هبم 
 .دمج التعلم النظامي كغَت النظامي يف عملية التعلم 
 1,4الويب توفَت الدعم البلـز للمتعلمُت من خبلؿ أدكات. 

أف من  (Sbihi, El kadiri, 2010:p4)أكضح سيبيو كالقديرم       
 أىم خصائص استخداـ أدكات اجليل الثاين للتعليم االلكًتكين يف العملية التعليمية ما يأيت :

 .سهولة االستخداـ يف التعليم كاألدكات 
 .تستخدـ بشكل تشاركي كتعاكين 
 اصة بُت جيل الشباب.ؽلكن استخدامها على مستول العامل خ 
 .تسمح بالتفاعل احلقيقي 
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  .ؽلكن من خبلذلا تطوير التدريبات، كمشاركة احملتول كطرؽ التدريس 
   تشجع تكوين رلتمعات التعلم اليت ؽلكنها حل ادلشكبلت التعليمية بشكل

 تعاكين.
  تشجع الذكاء اجلماعي كالتواصل كالتفاعل بُت ادلتعلمُت كتسمح بإعادة بناء

 التقليدم الذم مت يف الفصوؿ الدراسية.  التعلم

 2,0:وفيما يلي استعراض بعض أدوات الويب 

 :Blogs: ادلدونات اإللكرتونية 4-1

ها ي، أم سجل الكًتكين كيطلق علWeblogىو االختصار لكلميت   Blog  يعود أصل كلمة
لنشر فيها، دكنة كاكىو عملية إنشاء ادل Blogging، كمنها مصدر التدكين Blogاختصاران 
للباحث عنها كبشكل يسهل أرشفتو كفق التاريخ  إظلا ىم يهيئوف ادلعلومة بشكل سريعكادلدكنوف 

أك التصنيف، كغالبان ما يركزكف على اىتماماهتم يف التدكين سواء التقنية، الثقافية، التعليمية، أك 
ادلتاحة على االنًتنت ىو العامل ادلرتبط من ادلدكنات  Blogosphere  الطبية. كعامل التدكين

 Blogكاليت ؽلكن الوصوؿ اليها من خبلؿ زلركات البحث اك من خبلؿ كشافات ادلدكنات 
Indexes (.1424، ادلراغي، اخلويل، عبداحلكيم )ادلليجي 

( 1424كقد تعددت التعريفات اليت تناكلت ادلدكنة اإللكًتكنية، حيث يعرفها ادلليجي كآخركف )
ات االنًتنت، تعمل من خبلؿ نظاـ إلدارة احملتول، كىي يف  أبسط صورة بأهنا تطبيق من تطبيق

عبارة عن صفحة كيب تظهر عليها تدكينات )مدخبلت( مؤرخة كمرتبة ترتيبا زمنيا تصاعديان، 
تصاحبها آلية ألرشفة ادلدخبلت القدؽلة، كيكوف لكل مدخل منها عنواف دائم ال يتغَت منذ حلظة 

رجوع إىل تدكينة معينة يف كقت الحق عندما ال تعود متاحة يف الصفحة نشره ؽلكن القارئ من ال
 األكىل للمدكنة.

كما ؽلكن تعريفها بأهنا "األدكات اليت تساعد األفراد ادلبتدئُت مبعرفة الكمبيوتر بإنشاء صفحات 
تفاعلية تشبو صفحات الويب من حيث ادلستخدمُت لكنها تتيح تعليقات تساعد ادلدكنُت يف 

اخلربات كاآلراء ككل ما يريدكف، باإلضافة إىل كجود الًتتيب الزمٍت يف التعليقات شلا ينشئ  تبادؿ
  .(kuzu, 2007,p35)بيئة افًتاضية تفاعلية" 
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 ( تطبيقات ادلدكنة اإللكًتكنية 2شكل ) 

 ( أف ادلدكنة تتكوف من رلموعة من العناصر األساسية ىي:1449كيرل عبد احلميد )

  الػػيت يكتبهػػا ادلػػدكنُت سػػواء كانػػت خػػربا أك تقريػػرا أك مقػػاال أدبيػػا أك قصػػة، كتضػػم الرسػػالة: كىػػي
 الرسالة:

 .التاريخ األساسي كىو تاريخ نشر الرسالة 
 .العنواف: سواء كاف يف شكل مجلة أك استفهاـ أك شكل آخر من الرموز 
 كقػػت النشػػر: كعػػادة مػػا غلػػاكر العنػػواف ليفيػػد يف بنػػاء الوصػػبلت مػػع عنػػواف الػػرابط 

 الدائم، كاخلاصة مبوضوع أك تاريخ معُت.
 .احملتول: كىو زلتول الرسالة ادلكتوبة 
 .اسم الكاتب أك الناشر أك االسم ادلستعار 

 .ما يود ادلدكف أف يسجلو حوؿ نفسو أك ادلدكنة كأىدافها كرسالتها كاجتاىها كالقراء ادلستفيدين 
 .عناكين ادلوضوعات السابقة 
 ئل كالتعليقات يف فئات طبقا للتصنيف الذم يراه ادلػدكف أك الناشػر، األرشيف كيتم ختزين الرسا

 .كىناؾ أرشفة كفق التاريخ
  اإلشػػارة إىل كتابػػة تعليػػق كجبوارىػػا عػػدد التعليقػػات ادلسػػجلة يف نفػػس ادلوضػػوع إذا سػػبق التعليػػق

 على الرسالة.
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 اخػػل ادلػػدكف  أك ادلفػػاتيح اخلاصػػة بإرشػػادات التجػػوؿ بػػُت الػػركابط اخلاصػػة مبوضػػوعات الرسػػالة د
 على ادلواقع اخلارجية ذات العبلقة بالرسائل أك التعليقات أك هبما معا.

  قائمػػػػة ادلػػػػدكنات األخػػػػرل ادلنفصػػػػلة عػػػػن بعضػػػػها كلكنهػػػػا تتصػػػػل ببعضػػػػها تبعػػػػا للموضػػػػوع أك
 التصنيف.

 تول الركابط ادلرجعية كىي تسمح بنقل الرسالة آليا بُت الركابط اخلاصة بادلواقع ذات العبلقة باحمل
مثػػػل تعليػػػق أك رسػػػالة حػػػوؿ موضػػػوع معػػػُت يسػػػتجيب إلرسػػػالو آليػػػا إىل مػػػدكنات علػػػى مواقػػػع 

 أخرل.
 .نظم التغذية أك النشر البسيط بالرسائل كعناكينها أك ملخصاهتا 
 كىي النظم اليت تسمح للمستخدمُت بإرساؿ تعليقاهتم  نظم التغذية الراجعة اخلاصة بالتعليقات

نػاؾ بعػض ادلػدكنات ال تقبػل التعليقػات كيكػوف حينهػا نظػاـ التعليػق على ادلقالة أك السلسلة كى
 مغلق.

  التعليقػػات ؽلكػػن أف تكػػوف ضػػمن نظػػاـ ادلدكنػػة أك خدمػػة خارجيػػة مضػػافة كختصػػص صػػفحة أك
صػػفحات للتعليقػػات علػػى الرسػػالة اخلاصػػة بػػالفكرة أك ادلوضػػوع أك الػػرأم  كتضػػم اسػػم كاتػػب 

 خصي مث ادلساحة اخلاصة بكتابة زلتول التعليق.التعليق كالربيد االلكًتكين كموقعو الش
أشهر أنواع ادلواقع كأبرزىا انتشارا الستخداـ  (Wang, 2008) كػلدد كانج 
، كعلا مصدراف Blogger.Com  ،WordPress.Com ادلدكنات كخاصة العربية منها 

 ؼلتلفاف يف أسلوب الكتابة كالنشر من خبلذلما فيما يلي:

 Bloggerىو موقع خاد :( ـ مضيفHosting Service يعطي إمكانية )
كصوؿ كل األفراد الذين ػلتاجوف إىل إنشاء مدكنة دكف احلاجة إىل معلومات عن 

، أك خوادمو، باإلضافة إىل كونو رلاين، كيتيح مستويات Htmlلغة الويب 
متعددة من التحكم يف التعليق، كإتاحتو النسخ كالتحديث الدائم للملفات اليت يف 

 . Live Journalنة، كمن أشهر أمثلتو موقع ادلدك 
 Word Press ىو موقع يتيح تطبيقات يتم حتميلها على موقع ادلدكف :

اخلاص، كمستخدميو ىم أكثر معلوماتية حوؿ تطبيق التكنولوجيا، كيتميز بكونو 
متاحة مع إمكاناتو لبلحتفاظ  Plug-Insرلاين التحميل مع كجود إضافات 
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ديقة للمستخدـ، كمن أمثلتو موقع بالتعليقات ككاجهة ص
Www.Moveabletype.Org . 

 :Web Wiki: حمررات الويب التشاركية ) الويكي ( 4-0

كلمة مأخوذة من لغة   Wiki( أف مصطلح كيكي 1449يشَت خليفة )  
 رلاؿ اإلنًتنت للتعبَت عن شعب جزر ىاكام األصليُت كىي تعٍت بسرعة، كقد استخدمت يف

حيث  2995سرعة الكتابة يف ادلوسوعات احلرة. ككاف أكؿ ظهور لتطبيقات التأليف احلر يف عاـ 
بإنشاء أكؿ موقع  Bo Leuf ليوؼ كبو Ward Cunnigham كونيجاـ كاردقاـ كل من 

أف كالذم شكل رلتمعان متعاكنان مفتوحان للجميع حيث ؽلكن ألم شخص  Wiki Webكيكي 
 يشارؾ يف تطوير كزيادة زلتويات ادلوقع.

كتستخدـ الويكي كأداة منظمة لتعزيز إنشاء احملتول تعاكنيا، حيث تسمح للمستخدمُت إضافة 
كحترير كتعديل كمعاجلة احملتول، حيث تشتمل كل صفحة من الويكي على رابط بعنواف )حترير( 

، كباستخداـ أكامر كما قاـ بو ادلؤلف من خبلؿ الضغط عليو ؽلكن التعديل يف زلتويات ادلوقع
بسيطة لتنسيق النص لتبسيط عملية إضافة احملتويات على ادلستخدمُت الذين ال غليدكف التعامل 

، كتضع مواقع كيكي سياسات زلددة لتحرير احملتويات، فبعض Htmlمع التفاصيل التقنية للغة 
 ف ىناؾ أشخاص موثوقُت فقطكتعترب أ ادلواقع ال تسمح ألم شخص بتعديل بعض الصفحات

 .)1422)عياد كاالشقر، 

بأنو موقع أك مصدر إلكًتكين يشارؾ اجملتمع يف  Wiki( الويكي 1449كيعرؼ خليفة ) 
صياغة كتعديل زلتوياتو، حيث يسمح ألم مستخدـ بإضافة معلومات جديدة أك تعديل 

 إثراء ادلعرفة.ادلعلومات ادلوجودة فيو، كىو يقـو على مبدأ مشاركة اجملتمع يف 

كيعيرؼ أيضا بأنو "بيئة تأليف تعاكين تسمح للزائرين بإنشاء صفحات أك تعديل صفحات 
موجودة كيتم ذلك من خبلؿ األشخاص الذين مسح ذلم منشئ الويكي بالتحرير" 

Minocha, &Thomas, 2007, p190) .) 

http://www.moveabletype.org/
http://www.moveabletype.org/


 

27 
 

 
 ( تطبيقات الويكي 1شكل ) 

امج االجتماعية مبجموعة من ادلميزات كؽلتاز الويكي عن غَته من أدكات الرب 
 يف اآليت: (Ebersbach, 2008)حددىا أبرسيبيش كآخركف 

 :حيث ػلدد اذلدؼ من استخداـ الويكي من  أنو مساحة للتطبيقات ادلختلفة
خبلؿ اجملتمعات أك ادلؤسسة اليت تستخدمو، من ادلمكن أف يستخدـ كأداة قاصرة 

موجو ألم شخص متصل باالنًتنت فيعترب على رلموعة عمل زلددة، أك قد يكوف 
نظاـ إلدارة احملتول مفتوح سواء لتعديل أك إلدارة احملتول كمن ادلمكن أيضا استخداـ 

 الويكي كساحة للنقاش.
 :كتًتبع موسوعة الويكيبيديا يف ادلقاـ األكؿ حيث أهنا متاحة  منو شعبية الويكي

ت يف سلتلف التخصصات بأكثر من لغة ككل لغة حتتوم على مبليُت ادلقاال
 كاألشخاص الذين يضعوف ادلوضوعات البد كأف تتوافر لديهم ادلعرفة.

 :فمن خبلؿ النصوص الفائقة يستطيع القارئ للويكي أف يتنقل   البناء غري اخلطي
كيفما يشاء على حسب رغبتو فصفحة الويكي هبا ارتباطات لصفحات أخرل سواء 

 بركابط أك بكلمات.
 :تعديل النصوص كتنسيقها يف الويكي سهل للغاية فيتم يف دلح البصر فيعترب  السهولة

دكف استخداـ أدكات الربرلة، كذلك ربط الصفحات بكلمات زلددة تسمى يف ىذه 
، كما أنو ال ػلتاج إىل برامج إضافية فمن خبلؿ ادلتصفح Wiki Wordاحلالة 

 حبار أك التعديل.فقط يستطيع العمبلء التعامل مع الويكي سواء بالقراءة أك اإل
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 :R.S.S: قارئ األخبار 4-3

" Really Simple Syndicationىي إختصار لػ "  R.S.Sمصطلح  
كاليت تعٍت حرفيان كسيط النشر السهل جدان، كىي تقنية تتيح للمستخدـ احلصوؿ على معلومات 

، بدكف اؿعلى الربيد اإللكًتكين أك بواسطة برنامج على اذلاتف اجلو  ترسل إليو بشكل منتظم
حاجة لزيارة موقع االنًتنت الذم يقدـ ىذه ادلعلومات، حيث يزكد ادلستخدـ برابط يوصلو إىل 

 تعد كسيلة لنشر احملتويات يف ملفات باستخداـ لغة  R.S.S ادلعلومة كحتديثاهتا،  مبعٌت آخر 
Xml  ،حيث تقـو ؽلكن قراءهتا من خبلؿ برامج تدعى بربامج قارئ األخبار أك قارئ احملتويات

فيصبح بإمكاف ادلستخدـ احلصوؿ  R.S.S ادلواقع يف أغلب األحياف بنشر زلتوياهتا يف ملف 
 (:1422على ادلعلومة بطريقتُت )العرؽلية،

  األكىل بزيارة ادلوقع بشكل مباشر باستخداـ متصفح الويب Web Browser. 
  الثانية تستخدـ برنامج قارئ زلتويات R.S.S مستخدـ بدكف فتصل احملتويات لل

 استخداـ ادلتصفح .

 
 ( تطبيقات خبلصات ادلواقع 1شكل ) 

 من ركنالد  ئد ىذه األداة كما أشار إليها كله كؽلكن حتديد فوا
(Ronald,2009) ( يف بيئات التعلم على االنًتنت فيما يلي: 1448كتوفيق  ) 



 

29 
 

  ،حىت كلو كاف إعبلـ ادلتعلم بآخر تطورات ادلوقع، أك آخر ما دتت إضافتو للموقع
 ادلتعلم خارج بيئة التعلم.

 .توفَت كقت ادلتعلم يف التجواؿ داخل ادلوقع التعليمي دلعرفة آخر األخبار 
 كالعاجلة. الفورم عن بعض ادلعلومات اذلامة ؽلكن استخداـ ىذه األداة يف اإلعبلف 
 ت ؽلكن استخدامها كأداة إلعبلـ الطبلب بالتحديثات اجلارية على مواقع الويب ذا

 الصلة بادلقرر الدراسي.
  ؽلكن استخداـ ىذه اخلدمة كبديل للقوائم الربيدية التقليدية مبا يقلل من احلمل

 الواقع على الربيد االلكًتكين.
 .استخداـ ىذه اخلدمة يف حتديث صفحات الويب اخلاصة بادلقرر الدراسي 
 .ادلساعلة يف إنشاء مستودع كبَت للمعرفة 
  كالتجديد يف طرؽ التعامل.لبحث للمتعلمُتعلى حتسُت طريقة االعمل ، 

 :Facebook:  الفيس بوك 4-4

جاءت فكرة إنشاء "الفيس بوؾ" من خبلؿ حلم ألحد طبلب جامعة ىارفارد 
ادلولعُت بالكمبيوتر كيدعى مارؾ جوكربَتج عندما جلس أماـ شاشة الكمبيوتر يف حجرتو مبساكن 

قة، كبدأ يصمم موقعا جديدا على شبكة االنًتنت، كاف الطلبة يف جامعة ىارفارد األمريكية العري
لديو ىدؼ كاضح، كىو تصميم موقع غلمع زمبلءه يف اجلامعة كؽلكنهم من تبادؿ أخبارىم 
كصورىم كآرائهم. كفكر جوكربَتج، ببساطة يف إنشاء موقع لتسهيل عملية التواصل بُت طلبة 

اح، سيكوف لو شعبية جارفة. كمن ىنا اجلامعة على أساس أف مثل ىذا التواصل، إذا مت بنج
 (.2019)راغب،  جاءت فكرة إنشاء موقع الفيس بوؾ

كؽلكن تعريف الفيس بوؾ على أنو "موقع كيب يعمل على تكوين األصدقاء 
كيساعدىم على تبادؿ ادلعلومات كالصور الشخصية كمقاطع الفيديو كالتعليق عليها كيسهل 

 (.12: ص2019ة" )راغب، إمكانية تكوين عبلقات يف فًتة قصَت 
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 ( موقع فيس بوؾ  0شكل ) 

 ( أف استخدامات الفيس بوؾ يف التعليم كاآليت:1422كترل العرؽلية )

إنشاء ادلعلم أك الطالب رلموعة أك صفحة دلادة أك موضوع تعليمي كدعوة  -
الطبلب للمشاركة فيها كتبادؿ ادلعلومات، كنشر كتبادؿ ركابط الصفحات 

 وضوع أك ادلادة.ادلتعلقة بادل
نشر الصور كمقاطع الفيديو التعليمية ادلناسبة للمادة كتبادذلا بُت الطبلب  -

 كادلهتمُت، كالتعليق عليها كمناقشة ما فيها.
تكوين صداقات كعبلقات مع ادلهتمُت مبادة أك موضع تعليمي معُت من مجيع  -

 أضلاء العامل كتبادؿ ادلعلومات كاخلربات بينهم.
لة الستمرار العبلقة بُت اخلرغلُت لبلستمرار يف التعلم كتطوير استخدامو كوسي -

 الذات يف ذات التخصص.
 استخدامو كوسيلة لدعوة الطبلب كغَتىم للمناسبات التعليمية ادلختلفة. -
مواقع على شبكة االنًتنت تسمح للمستخدمُت برفع كمشاىدة كمشاركة مقاطع  -

 الفيديو، كالتعليق عليها كتقييمها.
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 :Forumsدلنتديات التعليمية : ا4-5

من التعليم  1,4أحد أدكات اجليل الثاين  Forumsتعد ادلنتديات التعليمية 
اإللكًتكين، كالذم يقرر ظلط التعلم التعاكين، كادلشاركة اجملتمعية ىدفا تربويا رئيسيا يضاؼ إىل 

ار ادلنتديات التعليمية اذلدؼ السلوكي، كاإلدراكي يف ىياكل التعليم ادلعاصر، كيعود السبب الختي
ىو أف الشبكات االجتماعية تضم يف تطبيقاهتا كل اخلدمات التقنية اليت تقدمها شبكة الويب 
: النص ادلكتوب، الوسائط ادلتعددة، اجملتمعات االفًتاضية، طرؽ البحث  اليـو

 (.Jamaludin, Lang, 2006كالتواصل)

تفاعلي يتيح ادلناقشة على أهنا "موقع  (Mark, 2008:p45)مارؾ  كيعرفها
اإللكًتكنية على شبكة اإلنًتنت، حيث تسمح بإضافة ادلوضوعات كاألسئلة ادلتنوعة كاإلجابات 
من خبلؿ األعضاء ادلشًتكُت بو، كما يسمح بتبادؿ ادلشاركات، كتتكوف من األقساـ الرئيسية اليت 

 تتضمن العديد من ادلوضوعات الفرعية".

على أهنا رلموعة من الصفحات  ((Erping, 2006كما ينظر ذلا إيربينق 
التفاعل بُت ك التفاعلية ادلوجودة على اإلنًتنت كاليت يتم استخدامها يف ادلناقشات اإللكًتكنية 

الطالب كادلعلم، كالطبلب مع بعضهم البعض، يف تبادؿ األفكار، كمناقشة القضايا، كالتعاكف على 
 حل ادلشاكل، كالتعبَت عن آراء ادلتعلمُت.

 
 ( تطبيقات ادلنتدل اإللكًتكين 5شكل ) 
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 ادلنتديات التعليمية تنقسم ضلو قسمُت:ك 

  متخصصة: كىي ختتص مبجاؿ علمي زلدد، فعلى سبيل ادلثاؿ: منتديات سعودم إنقلش
Saudienglish.com  كىي متخصصة يف تعليم اللغة اإلصلليزية كمناىجها كطرؽ 

لكتابة، مناىج اللغة اإلصلليزية، األلعاب تدريسها كتتفرع داخلها أقساـ للقواعد، ا
 التعليمية، كغَتىا.

  عامة: كىي تشمل أكثر من رلاؿ علمي داخلها، كمن ىذه ادلنتديات ما ؼلص ادلنتديات
ادلرتبطة مبسميات اجلامعات فهي مقسمة حسب الكليات مث التخصصات كهبا أقساـ 

 عامة.

ثقافية، كتربوية بُت ادلختصُت كبُت ادلتعلمُت. كمن خبلؿ ىذه ادلنتديات جترل لقاءات تعليمية، 
كيتم من خبلذلا أيضان إثارة قضايا للنقاش، كما تتيح إمكانية تبادؿ ادلراجع كادلصادر ادلعرفية 
ليستفيد منها الطبلب يف أحباثهم ككاجباهتم. باإلضافة دلا سبق، فادلنتديات التعليمية تقدـ جرعات 

ع التعليمية اليت يهتم هبا أحد ادلتعلمُت مث يشاركها من خبلؿ معرفية من خبلؿ مشاركة ادلواضي
 ادلنتديات مع زمبلءه ادلتعلمُت.

( أنو توجد العديد من االستخدامات دلنتديات ادلناقشة 1445كغلد زيتوف )
 اإللكًتكنية يف عملييت التعليم كالتعلم كاليت من أبرزىا:

   اء كتلقي إجابات عنها.قياـ الطبلب، كادلعلمُت بطرح أسئلة على اخلرب 
 .تبادؿ ادلعلمُت اخلربات مع بعضهم البعض 
 .تنمية اىتمامات الطبلب كميوذلم من خبلؿ اشًتاكهم يف ىذه ادلنتديات 
  تعد مصدر من مصادر األخبار ادلتعلقة بالتطورات اجلديدة القائمة يف ادلعرفة اإلنسانية

 ادلطركحة يف ادلؤدترات كالندكات كاللقاءات.
  مهارات احلوار كالنقاش لدل الطبلب كإذابة عناصر اخلجل كاخلوؼ.تنمية 
 .التشجيع على البحث عن معلومات مرتبطة بادلقرر كمشاركتها مع اآلخرين 
 .اطلراط الطبلب مع اخلرباء يف مناقشة القضايا ادلهمة شلا يزيد يف دكافع العملية التعليمية 
  ؿ قضية، أك موضوع معُت خارج نطاؽ إتاحة الفرصة أماـ الطبلب دلزيد من النقاش حو

 الصف نظران حملدكدية الوقت الصفي شلا غلعل ادلناقشة أكثر عمقان كثراء.
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 :Video Cast)) : الفيديو كاست4-6

 يف أكاخر عاـ Video Podcast أك ما يسمى بالفيديو بودكاست كاستبدأ الفيديو  
الدكؿ الغربية، كأصبح لو مجاىَت كمتابعُت كثر  ؛ كانتشرت شعبيتو لدل قطاع عريض يف 2004

التلفاز أك لوجود زلتول أكرب قيمة كأكثر حرية على  من أعمار سلتلفة، إما النشغاؿ الناس عن
 .((Richardson, Will ,2010أك ىواة  الويب يقدمها متخصصوف

على  ( Brandon,2008) كبراندكف( Alexander, 2006) الكسندر  كيتفق  كل من
التعليمية، كمن ىذه التعلمية يف العملية  كاست عدة شليزات الستخداـ الفيديو   أنو توجد
 ادلميزات:

 إمكانية كسهولة االستماع كادلشاىدة يف أم مكاف كأم زماف. 
  تقنية للتواصل كاستبلـ ادلعلومة بواسطة ادللفات الصوتية كادلرئية. 
  إمكانية تعدد ادلهاـ مثل االستماع إليها كالقياـ بأمور أخرل يف نفس الوقت بعكس

 .القراءة كاليت تستحوذ على االنتباه الكلي
  كتعزيز لنتائجو.  تدعيم للتعليم التقليدم 
 .أداة فعالة كمفيدة لتعليم للطبلب ضعاؼ البصر كيف عبلج النطق 
  مرة لًتسيخها لدل ادلتعلمُت القدرة على استعراض ادلعلومات أكثر من. 
 سهولة فهم كاستذكار ادلواد الصوتية كادلرئية عن ادلقركءة . 
  توفَت ادلواد التعليمية للطبلب خارج القاعة الدراسية. 
   لتعلم اللغات األجنبية.كجاذبة تقنية فعالة 

الفيديو   لتقنية شليزات أخرل ( على أف ىناؾ1446كالفهد ) كتشَت اخلليفة
 :اآليت يف تلخيصها كنكاست، ؽل

 مثل ادلتحدة الواليات الكربل يف اجلامعات تعمل معظم  ا:وبثه احملاضرات تسجيل 
 كبثها زلاضراهتا تسجيل على (Stanford)كستانفورد  (Berkeley)بَتكلي  جامعة
 خدمة بتقدمي أبل شركة قامت فقد .(Apple) أبل شركة طريق اخلدمة ادلقدمة من عن
طريق  عن اخلدمة ىذه تعملITunes  آيتونز األمريكية تدعى للجامعات رلانية

 ادلرئية أك الصوتية زلاضراهتا بث تود جامعة لكل ITunesخدمة  من مساحة ختصيص

http://ar.wikipedia.org/wiki/2004
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 كاليت  ITunesبرنامج  استخداـ طريق عن اجلامعة يف لطلبتها ادلسجلُت اإلنًتنت عرب
لو  كفرتو اليت ادلركر كلمةك  ادلستخدـ باسم اخلدمة على يدخل أف الطالب على يتوجب
 حتميلها ؽلكن اليت كادلواد الصوتية كادلرئية اجلامعة شعار عليها صفحة لو لتعرض اجلامعة
 كجود إلزامية ذلك يعٍت ، كالIPodعلى مشغل  أك ادلكتيب جهازه على
بصيغة  احملاضرات تسجيل فيمكن اخلدمة. يف ادلسجلة غَت للجامعات  ITunesبرنامج
Avi لتحميلها اجلامعة موقع على مباشرة ككضعها. 

 الفيديو بودكاست  على تقنية تعتمد اليت اللغة معاىد من العديد ىناؾ :اللغة تعليم
 مثل كغَتىا. فموقع للحوارات االستماع الكلمات أك  نطق على طبلهبا لتدريب

English As A Second Language Podcast لغَت اللغة اإلصلليزية لتعليم 
 عددنا يوفر اللغويات، يف اجلامعيُت من األساتذة عدد عليو يشرؼ كالذم هبا، الناطقُت
برنامج  بواسطة حتميلها ؽلكن كاليت الصوتية ادلسموعة كادلرئية  من ادللفات كبَتنا

ITunes منها كاالستفادة ادلوقع من مباشرة أك.  
 ادلتحدة ةادلملك جبلسكو يف مدينة يف مستشفياف : حيث قاـالطلب حتت التدريب 

كذلك  معينة حاالت دراسة على اجلدد األطباء الفيديو بودكاست لتدريب باستخداـ
 .IPodجهاز  على تدريبية صوتية كمرئية مقاطع بتحميل

 

 
 ( تطبيقات الفيديو كاست 6شكل ) 
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 :(Youtubeاليوتيوب ): 4-7

ن االستفادة منو، كمن اليـو أصبحت خدمات االنًتنت توفر للمعلمُت كالطلبة زلتول تعليمي ؽلك
 ضافة ادلستخدمُت حملتولإيو مثل اليوتيوب الذم يعتمد على ىذه اخلدمات موقع مشاركة الفيد

من كافة أضلاء العامل، كيسمح يف الوقت نفسو ألم شخص تصفح ىذه ادلقاطع كاالستفادة  مرئي
 (Hammond, Lee, 2010منها كإبداء الرأم حوذلا كمشاركتها. )

يوب بالنسبة للبعض موقع على شبكة اإلنًتنت يستخدمو اذلواة فينشر أشرطة الفيديو كيعترب اليوت
اخلاصة هبم بغض النظر عن جودهتا، هبدؼ مشاركتها فيما بينهم، كما كيعتربىا البعض كسيلة 

ن متعلمُت تعليمية يستطيع من خبلذلا ادلتعلم كادلعلم إثراء معرفتو كخربتو التعليمية، كالتعلم م
 .(Cayari, 2011)  أكثر خربة منوكمدربُت

 

 
 ( تطبيقات اليوتيوب 7شكل ) 
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 مميزات اليوتيوب يف التعليم:

(، كدكيف Adam, Mowers, 2007تشَت العديد من الدراسات منها آدـ كمورز )
(Duffy, 2008( كبريك كسنايدر ،)Burke, Snyder, 2008( كفركانة ،)1421 ،)

 التعليم، كمنها: إىل شليزات استخداـ اليوتيوب يف

 .يشجع على اإلبداع، كونو يوفر منصة للطلبة للتفاعل كليس رلرد مشاىدة احملتول 

  يعترب اليوتيوب أحد أدكات اجليل الثاين للويب، كاليت تدعم ظلط التعليم اإللكًتكين، حيث
 يعترب أداة خللق زلتول جذاب كشيق للطلبة.

 سواء يف حجرة الدراسة. يزيد تفاعل كحتفيز ادلعلمُت كالطلبة على حد 

 .ؼللق رلتمعان تعليميان حران يستطيع ادلشاركة كالتقييم، كيعمل على بناء احملتول كنشره لزمبلءه 

 خامساً: أمهية اجليل اجلديد للتعليم اإللكرتوين:

 أف أعلية اجليل اجلديد من التعليم اإللكًتكين يف رلاؿ التعليم كاآليت:( 1422العرؽلية ) ترل    

  الوسائل االلكًتكنية مثل موقع ادلادة الدراسية كالقوائم الربيدية كمنتديات النقاش مل تعد أف
كادلدكنات،   1,4اآلف جتذب الكثَت من الطبلب الجتاىهم دلا استجد من تقنيات كيب 

 الفصوؿ االفًتاضية، برامج الويكي، كغَتىا.
  هنا أف تنتقل بالتعليم إىل التعلم، تتميز بالتفاعلية كادلركنة اليت من شأ 1,4أف تقنيات كيب

 كجتعل الطالب ملقي كمرسل كمتفاعل كمشارؾ ال رلرد مستقبل كمتلقي سليب.
  أهنا تساىم يف جعل التعليم تعاكين كتكاملي بُت الطبلب، فاجلميع يتشارؾ يف التحرير

 كالنشر كاإلضافة كالتعليق.
 يف التعليم كالتعلم بشكل  أهنا تساىم يف رفع طموح الطبلب كتشجعهم على ادلشاركة

 أك اخًتاع تقنية جديدة متشاهبة. 1,4أقول من خبلؿ ادلشاركة يف تقنيات كيب 
 .تساىم يف تبادؿ اخلربات بُت الًتبويُت يف احلقل التعليمي 
 .تساىم يف خلق جو تفاعلي داخل الغرفة الصفية 
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 ادلبحث الثالث: الفصول االفرتاضية:

م يم كالتعلأحد أساليب التعل Virtual Classroomيعد الفصل االفًتاضي  
اإللكًتكين تدار فيو العملية التعليمية من خبلؿ تقنية ادلعلومات من حاسب آيل كشبكة اإلنًتنت 

اإللكًتكين ككسائط متعددة بُت ادلعلم كادلتعلم عن طريق احلوار كالنقاش عرب شبكة اإلنًتنت كالربيد 
ست زلصورة  بتوقيت أك مكاف أك جدكؿ زلدد باإلضافة إىل أف م لييم كالتعلمبعٌت أف عملية التعل

القاعات الدراسية ال تتطلب كجود معلم بصورة دائمة، كأثناء عرض الدرس يستطيع ادلعلم توجيو 
ادلتعلمُت كبلن على حدة، كما يستطيع تقوؽلهم من خبلؿ االختبارات السريعة اليت يقـو هبا، كالبد 

 (.1445مبيوتر مرتبط بشبكة داخلية كشبكة اإلنًتنت )احمليسن، أف يكوف لكل متعلم جهاز ك

 أواًل: مفهوم الفصول االفرتاضية:

تعد الفصوؿ االفًتاضية إحدل التطبيقات الشائعة للتعليم القائم على الشبكات 
كالنواة اليت تبٌت حوذلا ادلدارس كاجلامعات االفًتاضية، كقد تعددت التعريفات اليت تناكلت الفصوؿ 

هَّزة بأنظمة إلكًتكنية تعمل 1421الفًتاضية، حيث يعرفها عبداحلافظ )ا ( بأهنا غيرؼ خاصة رلي
بوصبلت كأسبلؾ، أك باستخداـ موجات قصَتة عالية الًتدد، ترتبط عادة باألقمار االصطناعية، 

م علتيتيح التواصل كالتفاعل بُت ادل، حبيث قد يكوف االنًتنت أحدىا أك بوسائل اتصاؿ أيخرل
 أنفسهم من ناحية أخرل، كبُت ًعدَّة مدارس من ناحية ثالثة ادلتعلمُتمن ناحية، كبُت  كادلتعلم

أك بشكل غَت  لتعليمي على اذلواء ميباشرةتول احملبالصوت كالصورة من خبلؿ عرض كامل ا
 .مباشر

عرب لتقدمي الدركس من  خبلؿ ادلعلم  إليكًتكنية منصةعلى أهنا  ( Veda,2010)كيراىا فيدا 
بيئة تعلم افًتاضية سواء  يف ادلدرسة أك خارجها مع إمكانية الوصوؿ للمتعلم يف أم مكاف بدكف 

 كأيضان كصوؿ ادلتعلم إليها بسهولة كدكف تكاليف ضخمة. إعدادات مكلفة.

( بأهنا كسيلة رئيسية لتقدمي الدركس كاحملاضرات على االنًتنت كىي 1449كيعرفها خليف )
يتوفر فيها العناصر األساسية اليت ػلتاجها كل من ادلعلم كادلتعلم كتعتمد على فصوؿ دراسية ذكية 

أسلوب التعلم التفاعلي، كىي تقنية متقدمة تعرب عن صورة ادلستقبل يف عامل التدريب كالتعليم 
 بوجوو عاـ. 
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كز ( بأهنا " عبارة عن غرفة قد تكوف إحدل الوحدات اليت يتكوف منها مر 1448كيعرفها كنسارة )
مصادر التعلم يف اجلامعة، كيتم جتهيز الغرفة بوصبلت كأسبلؾ أك استخداـ موجات قصَتة عالية 
الًتدد ترتبط عادة بالقمر الصناعي أك بوسائل اتصاؿ أخرل حبيث يتمكن ادلتعلموف ادلتواجدكف يف 

 ( .  22الصف االفًتاضي من التواصل مع معلم أك متعلمُت آخرين يف مناطق جغرافية متباعدة")ص

( بأهنا بيئة افًتاضية تزامنية مدارة بواسطة ادلعلم تتيح التفاعل ادلباشر بُت 1448كيعرفها حشمت )
ادلعلم كادلتعلمُت أك بُت ادلتعلمُت بعضهم البعض باستخداـ أدكات الفصل ادلتاحة كاليت تتيح 

سئلة ككذلك إمكانية للمتعلمُت التحاكر بالنص كالصوت كرفع األيدم كالتصفيق كاإلجابة على األ
 تقييم احلصة الفورم.

على أهنا عبارة عن فصوؿ تتوافر فيها العناصر  (Shauna, et,2007)كيعرفها  شاينا كآخركف 
األساسية اليت ػلتاجها كل من ادلعلم كالطالب كىي إحدل الوسائل الرئيسية يف نظاـ التعليم 

مية افًتاضية، حبيث يستطيع الطبلب التفاعلي عن بعد كعن طريقها يتم استحداث بيئات تعلي
 التجمع بواسطة الشبكات للمشاركة يف حاالت تعلم تعاكنية كيكوف الطالب يف مركز التعلم.

م تفاعلية عن بعد تقع على شبكة يم كتعل( على أهنا عبارة عن بيئة تعل1445يعرفها زيتوف )
عناصره كما ػلدث فيو من االنًتنت، كحتاكي ىذه البيئة الصف الفيزيقي ادلعتاد، من حيث 

م مقرر دراسي يم كتعلة من أجل تعلتفاعبلت صفية كما يستخدمو ادلعلم من اسًتاتيجيات تدريسي
معُت، كتوظف يف ىذه البيئة أدكات التعلم االلكًتكين كالربيد االلكًتكين، رلموعات النقاش، 

 الشبكة النسيجية، نقل ادللفات، اللوح األبيض التشاركي.

 حيث من بالفصوؿ التقليدية شبيهة عبارة عن فصوؿ( إىل أهنا 1445وسى كادلبارؾ )كيشَت ادل
مكاف،  أك تتقيد بزماف ال حيث للمعلومات العادلية الشبكة على كلكنها كالطبلب، ادلعلم كجود
 بواسطة الطلبة التجمع يستطيع حبيث افًتاضية تعليمية بيئات استحداث يتم طريقها كعن

 من كسيتعلم مركز التعلم، يف الطالب يكوف حبيث تعاكنية تعلم حاالت يف للمشاركة الشبكات
 من خبلؿ عوامل كأدكات جاذبة عدة. كاالستيعاب الفهم أجل

من خبلؿ التعريفات السابقة ؽلكن استعراض رلموعة من النقاط األساسية اليت اتفقت على أف ك 
 الفصوؿ االفًتاضية:
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  التقليدم يقـو هبا ادلعلم كطبلبو.رلموعة من األنشطة اليت تشبو الفصل 
  جتمع بُت معلم كمتعلمُت يفصل بينهم مسافات مكانية شاسعة كلكنهم يعملوف معا يف

 الوقت نفسو بغض النظر عن مكاف تواجدىم.
 .يتفاعل فيو ادلتعلموف كادلعلم مع بعضهم البعض عن طريق احلوار عرب اإلنًتنت 
 كعركض الوسائل  دة احملاضرات اإللكًتكنية،باستطاعة ادلتعلمُت ادلتباعدين من مشاى

 كادلناقشة التفاعلية. ادلتعددة،

كيعرفها الباحث على أهنا أسلوب تعليمي حديث ينقل ادلتعلم من النطاؽ 
التقليدم للمعرفة إىل نطاؽ افًتاضي أكسع على الشبكة العنكبوتية من خبلؿ فصوؿ إليكًتكنية 

عددة، يستطيع من خبلذلا ادلتعلم احلصوؿ على ادلادة حتتوم على ميزات تعليمية كتفاعلية مت
التعليمية، كالتجاكب مع متطلباهتا، كالتناقش حوذلا مع شركاءه ادلتعلمُت كادلعلم كالتفاعل مع 

 زلتواىا يف كقت زلدد يسمى تزامٍت أك بدكف حتديد كقت كيسمى غَت تزامٍت.

 ثانياً: مكونات وخصائص الفصول االفرتاضية:

 صل االفًتاضي على  ثبلث مكونات أساسية، كىي:يعتمد الف

 .الفصل التقليدم 
 .تقنيات  اإلعبلـ اجلماىَتم 
 .االجتماعات أك اللقاءات عرب اإلنًتنت 
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اخلصائص التكنولوجية ببيئة الفصوؿ االفًتاضػية   (Shauna,2007) نا كآخركف ك كػلدد شا     
 كما يلي: 

 ميز البيئة االفًتاضية بتفاعل ادلستخدـ معها من خبلؿ حاسيت الرؤية كالسمع.التفاعل: تت 

  االستغراؽ: تعٍت اندماج ادلستخدـ داخل البيئة االفًتاضية كشعوره بأنو يتعامل مع الواقع
 من خبلؿ األشياء االفًتاضية ثبلثية األبعاد ادلقدمة لو عرب شاشة احلاسب.

 وؿ ىدؼ كاحد كىو التعامل مع بيئة افًتاضية خاصة التعاكف: حيث غلتمع ادلتعلموف ح
 هبم كتوزيع األدكار كادلهاـ كالتعاكف من أجل حتقيق أىدافهم.

  احملاكاة: حيث يطلب من ادلتعلمُت التعامل مع ادلواقف ادلختلفة يف ضوء ادلعطيات
 كالظركؼ اليت تتيحها البيئة االفًتاضية كما يتم يف الواقع.

إىل رلموعػػػة مػػػن خصػػػائص الفصػػػوؿ االفًتاضػػػية ؽلكػػػن ( 1441كيشػػػَت  ػػػيس  )
 توضيحها على النحو التايل:

  تقـو ىذه الفصوؿ بشكل كامل على شبكة الويب باإلنًتنت، من خبلؿ مواقع تعليمية
 على الشبكة.

 

  

 Conferenceمؤمتر

 

 إعالم وسائل     

 Media        

  الويب فريق         

    Web Cast       

 

    اإللكرتونية املقابلة  

E- Meating      

  يافرتاض فصل           

Virtual classroom            

 تقليدي فصل         
Classroom     

 ( يوضح مكونات الفصوؿ االفًتاضية8شكل )
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  يقـو الطالب بالدراسة الفردية ادلستقلة للمقررات ادلنقولة إليو عن طريق الويب، كىي عبارة
ـ برامج كسائل متعددة، تشتمل على األىداؼ كاحملتول كالتدريبات عن موديوالت كرز 

كاألنشطة التعليمية ادلناسبة، كتشتمل ىذه ادلقررات على ركابط تربطها مبواقع أخرل 
 دلصادر ادلعلومات على الويب.

  ؽلكن للطالب االتصاؿ بأساتذة ادلقررات، عن طريق الربيد اإللكًتكين، لبلستفسار أك
 عليمات كتوجيهات زلددة.احلصوؿ على ت

  ؽلكن للطالب االشًتاؾ مع زمبلئو كالدخوؿ على فصوؿ الدردشة كادلناقشة كقاعات
 احملاضرات على اخلط ادلباشر بالويب، عن طريق مؤدترات الكمبيوتر ادلتزامنة.

  يقـو الطالب بإجراء التجارب العلمية كالعملية، كذلك من خبلؿ الدخوؿ إىل ادلعامل
  على الويب. 

  ؽلكن للطالب التعاكف كالتشارؾ مع زمبلئو، عرب مؤدترات الكمبيوتر يف عمل التقارير
 ككتابة البحوث كحل ادلشكبلت.

 .إذا أهنى الطالب دراسة ادلقرر، ؽلكنو االتصاؿ بأستاذ ادلقرر إلجراء االختبار النهائي 

 : ( أف الفصل االفًتاضي يتكوف من ادلكونات التالية 2015كيرل التودرم )

 الكتايب.ك  خاصية التخاطب ادلباشر .2

 السبورة االلكًتكنية. .1

 ادلشاركة ادلباشرة لؤلنظمة كالربامج كالتطبيقات. .1

 إرساؿ ادللفات كتبادذلا بطريقة مباشرة بُت ادلعلم كطبلبو. .0

 متابعة الدركس كتواصل ادلعلم مع كل طالب على حدة أك جملموعة طبلب يف آف كاحد. .5

 عرض االلكًتكين.خاصية استخداـ برامج ال .6

 خاصية استخداـ برامج األفبلـ التعليمية. .7
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كيوضح الباحث أف مكونات الفصوؿ االفًتاضية قد ختتلف كفق النظاـ الربرلي، فعند استخداـ 
كينطبق ىذا على بقية  Moodleصلد أف مكوناتو ختتلف عن نظاـ  Blackboardنظاـ 

ىناؾ شركات تتيح للمستخدـ أف يطلب  النظم األخرل اخلاصة بالفصوؿ االفًتاضية، كما أف
 مكونات يرل أهنا ذات منفعة يف العملية التعليمية.

 ثالثاً: أمناط الفصول االفرتاضية:

 :تصنف الفصوؿ االفًتاضية، إىل نوعُت أساسيُت

  : فصول افرتاضية تزامنية:3-1

ت كىي أشبو بالقاعات الدراسية، يستعُت فيها الطالب كادلعلم بأدكات كبررليا
مرتبطة بزمن زلدد، أم يشًتط فيها كجود ادلعلم كالطالب يف نفس الوقت دكف حدكد للمكاف،  
ر  كما يشًتط أف يتضمن ىذا النوع من الفصوؿ االفًتاضية ما ييعرؼ بالسبورة البيضاء اليت تػييسًٌ

يشاركة كالكتابة عليها، كما ييعرؼ مبؤدترات الفيديو، كمؤدترات 
الصوت، كاليت على مجيع الطيبلَّب ادل

 تؤمن التواصل بالصوت كالصورة كالنص، مع كجود ًخدمة غػيرؼ الدردشة. 

كتعد الفصوؿ االفًتاضية أكثر التطبيقات اليت تستخدـ التعلم التزامٍت يف بيئة 
التعلم اإللكًتكين، حيث تعتمد على زلاكاة كظائف الفصوؿ التقليدية، كؽلكن للمتعلم الذم مل 

وقت احلقيقي حضور الفصوؿ االفًتاضية مرة أخرل كلكن بشكل مسجل، يستطع التعلم يف ال
 ,Alotaibi)كتتيح الفصوؿ االفًتاضية إنشاء بيئة تفاعل متزامنة سواء فردية أك مجاعية 

Almutairy,2012) . 

   : فصول افرتاضية غري تزامنية:3-0

بلع كيسميها البعض فصوؿ التعلم الذايت، حيث تيتيح للطبلب إمكانية االط
حتول من خبلؿ الشبكة العادلية للمعلومات، كمن أبرز 

ي
كميراجعة ادلادة التعليمية كالتفاعل مع ادل

مسات ىذا النوع من الفصوؿ االفًتاضية أنو ال يتقيَّد بزماف كال مكاف، كأدكاتو كبررلياتو اليت سنأيت 
 على ذكر بعضها الحقػػنا، تػيحقق ذلك. 
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زامٍت ىو أحد أنظمة التعلم الذايت الذم ؽلكن كيعد الفصل االفًتاضي غَت الت
ادلتعلم من مراجعة ادلادة التعليمية كالتفاعل مع احملتول التعليمي من خبلؿ شبكة اإلنًتنت، كيعتمد 
ظلوذج الفصل االفًتاضي غَت التزامٍت على التقاء ادلتعلم كادلعلم عن طريق اإلنًتنت كيف أكقات 

أداء الواجبات، ك إصلاز ادلشاريع، كأىم ما ؽليز ىذا التعليم أف سلتلفة للعمل على قراءة الدرس ك 
مجيع ادلتعلمُت يشًتكوف يف تعلم نفس ادلعلومات، ك لكن ال غلتمعوف يف نفس الوقت فعليان ، لذا 
تعترب أىم ميزة يف ىذا النوع من التعليم عن التعليم التقليدم، أنو غلمع العديد من ادلتعلمُت من 

 (.1445سلتلفة كيف الوقت الذم يناسبهم )ادلبارؾ،مناطق جغرافية 

كيعتقد الباحث أف ادلزج بُت الفصوؿ االفًتاضية التزامنية كغَت التزامنية ػلقق منفعة أكرب، كيؤكد 
على أف النظرة جتاه ادلعلم حتولت من ملقن كزلور العملية التعليمية إىل مشرؼ كمبلحظ كمقـو 

ابعة ادلتعلمُت يف أكقات متباينة دكف التزاـ بوقت زلدد حلضورىم للعملية التعليمية فهو يستطيع مت
مجيعان. كادلزج ىنا حسب تصور الباحث أف تكوف ىناؾ عركض تقدؽلية كنقاشات يف أكقات زلددة 
معتمدان على النوع التزامٍت، مث يتم استخداـ النوع اآلخر غَت التزامٍت يف تأدية الواجبات كالنقاش 

 ادلصاحبة للفصل االفًتاضي كحل االختبارات كتعبئة االستطبلعات أيضان. من خبلؿ ادلنتديات

نصيحة ليصبح الفصل االفًتاضي التزامٍت أكثر تفاعلية  21للمعلمُت  (Bill, 2005)كيقدـ بيل 
أثناء العملية التعليمية، كتشتمل النصائح على نصائح غلب أف يتبعها ادلعلم قبل كأثناء كبعد احلصػة 

 كتتمثل النصائح يف:االفًتاضية 

 : قبل احلصة االفرتاضية: 3-0-1

 :يسػػتخدـ ادلعلػػم كػػل اإلمكانيػػات ادلتاحػػة مػػن كسػػائط  استتتخدام كتتل اإلمكانيتتات ادلتاحتتة
متعػػػددة كمواقػػػع كمكتبػػػات كمتػػػاحف افًتاضػػػية علػػػى شػػػبكة اإلنًتنػػػت أثنػػػاء إعػػػداد احملتػػػول 

 اإللكًتكين. 
  تقليػل  وين متن ختالل الفصتل االفرتاضتي:حتديد ادلستفيدين من التعليم والتعلم اإللكرت

( مػػتعلم حبػػد أقصػػى، كحتديػػد 14-24عػػدد ادلتعلمػػُت حبيػػث تكػػوف إدارهتػػم سػػهلة مػػن ) 
 كقت احلصة االفًتاضية حبيث ال تزيد عن ساعة كاحدة.

 :يتم ذلك من خبلؿ إثارة ادلتعلم من خػبلؿ  استغالل كل فرصة لشغل ادلتعلمني بالتعلم
 عها، كأيضان عن طريق األسئلة كاألجوبة كاحلوار كادلناقشة.عرض الشرائح كتفاعلو م
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 :أداء ادلتعلم للمهػاـ ادلطلوبػة منػو كإصلػاز مشػركعات الػتعلم ادلكلػف هبػا منفػردان أك  ادلمارسة
 مع اجملموعة يؤدم إىل ادلمارسة احلقيقية كاستخداـ التكنولوجيا يف إتقاف التعلم.

 :يل شػرح ادلعلػم للػدرس كتفاعػل ادلتعلمػُت معػو تسػج تسجيل احلصة االفرتاضتية وإعاداتا
 أثناء احلصة االفًتاضية، إلعادهتا يف الوقت ادلطلوب من قبل أم متعلم.

 :عرض بعض أفبلـ الفيديو ) صوت كصورة ( بقدر اإلمكاف  أثناء احلصة  العرض ادلباشر
 االفًتاضية. 

 : أثناء احلصة االفرتاضية:3-0-0

  :ادلػػػػتعلم مػػػػع أقرانػػػػو أثنػػػػاء احلصػػػػة االفًتاضػػػػية مػػػػن خػػػػبلؿ يشػػػػًتؾ االشتتتترتاك متتتتع األقتتتتران
 ادلناقشات كحل التمارين كإصلاز ادلشركعات.

  :يتفاعل ادلتعلم مع بيئػة النظػاـ كادلشػاركة يف األحػداث وضع ادلتعلم يف مسرح األحداث
 من خبلؿ ) رفع اليد كالتسجيل الصويت ... (.

 بسيط كسهل على ىيئػة رسػائل : غلب عرض احملتول بشكل عرض احملتوى بشكل بسيط
 قصَتة بعيدان عن التعقيد، كالتقليل من النصوص ادلكتوبة كاستخداـ الصور كالفيديو.

  :غلب تسػجيل احلصػة االفًتاضػية ادلباشػرة إلعػادة تشػغيلها مػرة أخػرل التسجيل للمراجعة
أف  للمتعلمػػُت غػػَت القػػادرين علػػى احلضػػور أك السػػًتجاع مػػتعلم بعػػض ادلعلومػػات الػػيت يريػػد

 يتذكرىا من احلصة.

 : بعد احلصة االفرتاضية:3-0-3

  : يكوف التقومي يف ظل معايَت النجاح كالنتائج.القياس والتقومي 
  :ال يفػػػًتض أف كػػػل ادلتعلمػػػُت حصػػػلوا علػػػى كػػػل مػػػا مت تعلػػػيمهم كلكػػػن البػػػد مػػػن ادلتابعتتتة

تطبلعات الػػرأم متػابعتهم بعػػد عمليػػة الػتعلم كتػػتم ادلتابعػػة مػن خػػبلؿ الربيػػد اإللكػًتكين كاسػػ
 كادلكادلات اذلاتفية للمتابعة.
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 رابعاً: الفرق بني الفصل االفرتاضي والفصل التقليدي:

 ختتلف الفصوؿ االفًتاضية عن فصوؿ الدراسة التقليدية من حيث:

  االطلفاض الكبَت يف التكلفة كتغطية عدد كبَت من التبلميذ كادلتعلمُت يف مناطق جغرافية سلتلفة
مع إمكانية التوسع دكف قيود كالسرعة العالية يف التعامل كاالستجابة  تلفة،كيف أكقات سل
 للمتعلمُت.

 .التفاعل ادلستمر كاالستجابة كادلتابعة ادلستمرة من اإلدارة 

  ال حتتاج إدارة الفصوؿ الدراسية االفًتاضية مهارات تقنية عالية؛ شلا يعفي ادلعلم من األعباء
كرصد الدرجات كالتنظيم كيتيح لو التفرغ دلهامو التعليمية ادلباشرة  الثقيلة بادلراجعة كالتصحيح

كحتسُت األداء كاالرتقاء مبستواه كالتعامل مع التقنيات احلديثة كالنهل من ادلعارؼ كاكتساب 
 (.1441ادلهارات كاخلربات )إمساعيل،

( أف ىناؾ فركؽ كاضحة كىي كما ىو موضح 1442رل حسن )تكلكن 
 باجلدكؿ اآليت:

 ( الفرؽ بُت الفصل التقليدم كالفصل االفًتاضي2جدكؿ )

 الفصل االفرتاضي الفصل التقليدي

 يشًتؾ فيو ادلتعلم كىو يف منزلو أك يف أم مكاف آخر. ينتقل إليو ادلتعلم.
 مرف يف أم كقت كيف أم ساعة عرب كسائط اتصاؿ معينة. يرتبط جبدكؿ زمٍت كأكقات البد من احملافظة عليها.

 يتم االتصاؿ عرب كسيط كىو احلاسب كشبكات ادلعلومات. د على االتصاؿ ادلباشر كجها لوجو.يعتم
 يعتمد على زلتول غَت زلدد قد يكوف بررليات ككتب إلكًتكنية. يعتمد على زلتول زلدد سبق االتفاؽ  عليو.

يعتمد على ادلناقشات كاحلوارات ادلباشرة كالتفاعل ادلواجو بُت 
 م.ادلعلم كادلتعل

 يعتمد على الدراسة الذاتية كادلناقشة غَت احملددة بوقت.

االمتحانات هبا ضوابط كشركط أيضا كلكن ؽلكن أف تتم عرب  االمتحانات هبا قيود كضوابط تتطلب احلضور الفعلي للمتعلم.
 نقل ادللفات كتبادذلا.

 فيو الوقت متاح عرب الربيد اإللكًتكين مرتبط مبكاف معُت.
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فًتاضػػي يكسػػر النمطيػػة كالركتينيػػة الػػيت تسػػيطر علػػى الفصػػل التقليػػدم سػػواء يف طريقػػة كالفصػػل اال
التعاطي بُت ادلتعلمُت كمعلمهم كبُت بعضهم البعض، أك يف األسػاليب كالطرائػق التدريسػية كمػا أف 
الفصل التقليدم زلدكد الوقت بعكػس الفصػل االفًتاضػي الػذم ؽلػنح مركنػة يف الوقػت أكثػر لتأديػة 

 ت كاالختبارات كالنقاش مع الزمبلء أكثر.الواجبا

 خامساً: مميزات الفصول االفرتاضية:

إىل أف  شليزات الفصوؿ االفًتاضية ؽلكن حتديدىا يف النقاط  (Veda, 2010) فيدايشَت 
 اآلتية:

 .إمكانية استخداـ الفصل االفًتاضي دكف احلاجة إىل معامل خاصة بو 
 إمكانية الوصوؿ السهل إىل ادلعلومات. 
 .إنشاء بيئة تعليمية تتسم باالحًتاـ كالسبلمة 
 .يتيح إيصاؿ الدركس بشكل مباشر كعقد اللقاءات ادلختلفة عرب الويب 
 .يساعد على جعل ادلتعلمُت أكثر استقبلال يف عملية تعلمهم 
 .تسمح للمتعلمُت بإمكانية مشاركة احملتول اإللكًتكين كالتعاكف بُت بعضهم البعض 
 ادلركنة للعملية التعليمية. يتيح قدر كبَت من 
 .يقدـ إمكانية كبَتة لتأسيس تعلم شلزكج بشكل فعاؿ 
 .يتيح للمتعلم عدـ التقيد بزماف أك مكاف 
 .يتيح أنشطة تعليمية سلتلفة تشمل إمكانية حصر تصويت ادلتعلمُت يف موضوع معُت 
  جة عالية من إمكانية استعراض الدركس عرب الويب كفق حاجة ادلتعلم كبالتايل توفَت در

 ادلركنة التعليمية.
  مساعدة ادلعلمُت على تنظيم عملهم من حيث ادللفات كالطبع كحتديد ادلهاـ كإدارة

 الفصل.
 .كضع مصادر التعلم عرب الويب يسمح للمعلمُت مراجعتها كحتديثها باستمرار 
 .يتيح للمتعلمُت كسيلة جديدة للتعلم عرب بيئة افًتاضية غَت تقليدية 
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 ( أف شليزات الفصوؿ االفًتاضية كاآليت:1445( كمصطفى )1421احلافظ )كيرل عبد

  تلفة تلفة كيف أكقات سلي إمكانية تغطية عدد كبَت من الطيبلَّب، يف مناطق جيغرافية سلي
 كالتوسُّع دكف قيود. 

  ،التخفيف من األعباء على اإلدارة التعليمية كالسرعة العالية يف التعامل كاالستجابة
اج إىل ميتابعة للحضور كالغياب، أك رصد الدرجات، فكيل ىذا يتم بصورة فهي ال حتت
 إلكًتكنية. 

   ،تديٌنً التكلفة، حيث إف الفصوؿ االفًتاضية ال حتتاج إىل مينشئات كساحات مدرسية
 كما أهنا ال حتتاج إىل مواصبلت كأدكات ميكلًٌفة. 

 يسخَّرة للفصوؿ اال
فًتاضية، من مكتبات الكم الكبَت من األيسس ادلعرفية، ادل

 كموسوعات، كمراكز حبث على شبكة اإلنًتنت. 
  إمكانية التوسُّع يف زلاكر النقاش، اليت تشهدىا مينتديات احلوار، شلا ييشجع الطيبلَّب

شاركة، ببل خوؼ أك خجل. 
ي
 على ادل

  .جعلت من عملية التعليم غَت زلصورة يف جدكؿ ثابت 
  

ي
ستمر كاالستجابة كادل

ي
 تابعة من اإلدارة. التفاعل ادل

  أدتتة اإلدارة، كاحلصوؿ على التقارير كالتغذية الراجعة، لتحليلها. كمن مث اختاذ
يناسبة اعتمادنا على النتائج. 

 اإلجراءات ادل
  .ستخدمة اليت تتسم بعدـ التعقيد

ي
 مبهارات بسيطة، ؽليكن التعامل مع التقنيات ادل

 باشرة، كالتحسُت يف أداءه، كترقى تيتيح للميعلًٌم، التفرُّغ لتطبيق خططو ال
ي
تعليمية ادل

مبستواه، كتكسبو ادلزيد من ادلعارؼ كادلهارات كاخلربات، كحتد من أعبائو الثقيلة 
يراجعة كالتصحيح كرصد الدرجات كضلو ذلك من األعماؿ التقليدية للميعلًٌم. 

 بادل
 تعة، بع

ي
ا عن الرتابة كادللل.توفػًٌر الفصوؿ االفًتاضية التعليم يف جو أقرب إىل ادل  يدن

  التواصػػػػل ادلسػػػػتمر بػػػػُت أكليػػػػاء األمػػػػور كادلعلمػػػػُت كاحلصػػػػوؿ علػػػػى التقػػػػارير كالػػػػدرجات
كالتقػػديرات ككػػذلك الشػػهادات مػػن خػػبلؿ اإلنًتنػػت أك مػػن خػػبلؿ أجهػػزة كمبيػػوتر يف 

 ادلدرسة يتم ختصيصها ذلذا الغرض.
 نافسػػة العلميػػة كالثقافيػػة تبػػادؿ ادلعلومػػات كاألحبػػاث بػػُت ادلػػدارس كبعضػػها كدعػػم ركح ادل

لػػدل ادلتعلمػػُت، كتنظػػيم ثقافػػات علميػػة كتارؼليػػة كأدبيػػة كثقافيػػة باسػػتخداـ اإلنًتنػػت شلػػا 
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يػػػدعم سػػػهولة تػػػدفق ادلعلومػػػات بػػػُت كافػػػو أطػػػراؼ العمليػػػة التعليميػػػة كحتسػػػُت االتصػػػاؿ 
 كدعم التفاعل فيما بينهم.

 رس يتػػػػيح سػػػػهولة كسػػػػرعة االتصػػػػاؿ الػػػػدائم بالعػػػػامل مػػػػن خػػػػبلؿ شػػػػبكة اإلنًتنػػػػت بادلػػػػدا
االسػػػتفادة مػػػن ادلعلومػػػات كاألحبػػػاث كاألخبػػػار اجلديػػػدة ادلتاحػػػة، باإلضػػػافة إىل كفػػػاءة 

 االستخداـ األمثل يف خدمة العملية التعليمية كالًتبوية.  

مع ما سبق حيث يرل أف الفصػوؿ االفًتاضػية  (Rich; et-al, 2009)ش كآخركف تكيتفق ري
تغطيػػة عػػدد كبػػَت مػػن الطػػبلب دكف  ليميػػة، كتسػػاعد يفالعمليػػة التع جتعػػل الطالػػب مشػػاركان يف صػػنع

السرعة العالية يف التعامل كاالستجابة كإمكانية الدراسة يف أم مكاف مػن العػامل دكف ب . كتتميزقيود
تػوفر ىػذه ، كمػا احلرية الكاملة يف اختيار الوقت كادلادة التعليمية، كما تتميز بالتقيد حبدكد جغرافية

كتفػتح  ،م كبَت من األسس ادلعرفية من مكتبات كموسوعات كمراكز البحث علػى الشػبكةاخلدمة ك
زلػػػاكر عديػػػدة يف منتػػػديات النقػػػاش يف الفصػػػوؿ االفًتاضػػػية كتسػػػاعد يف احلصػػػوؿ علػػػى ادلعلومػػػات 

 ادلرتدة كحتليلها كمصدر أساسي كىائل الستقاء ادلعلومات.

تحقيػػق االسػػتفادة مػػن مزايػػا الفصػػوؿ أنػػو ل ((Shirle, Tanja, 2007كيػػرل شػػَتيل كتاصلػػا 
االفًتاضػية غلػب االتصػاؿ بشػػبكة اإلنًتنػت أك شػبكة معلومػات زلليػػة )انًتنػت( كاكتسػاب الطالػػب 
دلهػػػارات اسػػػتخداـ احلاسػػػب، كأف يكػػػوف ادلعلػػػم علػػػى قػػػدر كبػػػَت مػػػن ادلعرفػػػة بالتعامػػػل مػػػع الفصػػػوؿ 

ل تعليمػي مناسػب للنشػر باللغػة الػيت االفًتاضية ككيفية التعامل مع الطبلب مػن خبلذلػا كتػوافر زلتػو 
 يستوعبها الطبلب،  باإلضافة إىل كجود نظاـ إدارة الكًتكنية كمتابعة جيدة للفصوؿ االفًتاضية.

كمػػن مزايػػا الفصػػل االفًتاضػػي أنػػو ال ػلتػػاج إىل جتهيػػزات مكلفػػة ماديػػان، مػػع ذلػػك ىػػو يقػػـو بتغطيػػة 
حػػػدكد جغرافيػػػة، زمنيػػػة، أك عمريػػػة أيضػػػان، مسػػاحات كاسػػػعة قػػػد ؽلتػػػد ذلػػػا نطػػػاؽ ادلتعلمػػُت دكف أم 

كيفتح للمتعلمُت قنوات معرفية أخرل من خبلؿ مهاـ البحث كحل التمارين كتقدمي العركض ادلرئية 
أك الصػػوتية دلوضػػوعات ادلقػػرر ادلختػػار. كىنػػا يتغػػذل شػػعور ادلػػتعلم بالقيػػادة حيػػث يتحػػوؿ إىل معلػػم 

زمػػػبلءه يف مشػػػاركتهم حبػػػل األنشػػػطة  لكػػػل مػػػن ىػػػم داخػػػل الفصػػػل االفًتاضػػػي كيطلػػػب مسػػػاعدة
ادلصاحبة أك ادلشاركة يف فقرات الدرس. عامل الوقت ىنا يتسم بالسرعة خصوصان يف حيثيػة انتقػاؿ 
ادلعرفة كادلعلومات فهي مل تعد بطيئة بل متسارعة مع الفصوؿ االفًتاضية كىذه ميزة جوىرية يف ظل 

 اضية تتزايد مع إضافة خصائص لتلك الفصوؿ.التسارع الذم نعيشو. كما أف مزايا الفصوؿ االفًت 
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  سادساً: برامج إعداد الفصل االفرتاضي:

كػػػػن ادلعلػػػػم مػػػػن إنشػػػػاء فصػػػػل  توجػػػد العديػػػػد مػػػػن الػػػػربامج اجلػػػػاىزة علػػػػى اإلنًتنػػػت كالػػػػيت دتي
افًتاضػػي، كقػػد انتشػػرت ىػػذه الػػربامج بكثػػرة يف معظػػم ادلواقػػع األكادؽليػػة علػػى شػػبكة اإلنًتنػػت كمػػن 

 امج:أمثلة ىذه الرب 

 :Moodle   www.moodle.org: نظام "مودل" 6-1

ىػػو نظػػاـ إدارة تعلػػم مفتػػوح ادلصػػدر صػػمم علػػى أسػػس تعليميػػة ليسػػاعد ادلعلمػػُت 
على توفَت بيئة تعليمية إلكًتكنية كمن ادلمكن استخدامو بشكل شخصي علػى مسػتول الفػرد كمػا 

 75444  ـ يضػػػػمألػػػػف مػػػػتعلم. كمػػػػا أف موقػػػػع النظػػػػا 04444  ؽلكػػػػن أف ؼلػػػػدـ جامعػػػػة تضػػػػم
دكلة، أما من ناحية تقنية فإف النظاـ صمم  218لغة سلتلفة من  74مستخدـ مسجل كيتكلموف 

 (.MySQLك لقواعد البيانات )  (PHPباستخداـ لغة )

 

 

 

 

 
 

 ؿ( نظاـ مود9شكل )  

 من رلموعة من الوحدات ىي: Moodleيتكوف نظاـ "مودؿ"   

 علػػم طلػػب ادلتعلمػػُت أداء مهمػػة معينػػة، فيقػػـو : كىػػي تعطػػي ادلوحتتدة الواجبتتات الدراستتية
ادلتعلمػػػوف بتحضػػػَتىا مث حتميلهػػػا للموقػػػع بػػػأم تنسػػػيق مثػػػل معػػػا  النصػػػوص أك العػػػركض 

 التقدؽلية، ليقـو ادلعلم بتقييمها.
 كىي إلنشاء موارد تعليمية على شكل كتاب إلكًتكين.وحدة الكتاب : 
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 ؽلكػن تقػدمي ملخصػات أك أسػئلة عػن : تعطي إمكانيػة النقػاش كمػن خبلذلػا وحدة ادلنتدى
 ادلنهج.

 لعمل قػواميس ادلصػطلحات ادلسػتخدمة يف ادلػنهج كمػا ؽلكػن وحدة معجم ادلصطلحات :
 تكليف ادلتعلمُت بكتابة ادلصطلحات لتقييمها من قبل ادلعلم قبل عرضها.

 كىػػي إلنشػػاء عػدة صػػفحات تعػػرض ادلػػنهج أك جػزءنا منػػو، كؽلكػػن يف هنايػػة  وحتدة التتدرس :
 حة إضافة سؤاؿ أك رابط لصفحة تالية أك سابقة أك أخرل.كل صف

 :لتزكيد ادلنهج الدراسي بادلوارد اإللكًتكنية لدعم ادلنهج الدراسي مثل ركابػط  وحدة ادلوارد
 ادلواقع األخرل، صفحات نص، صفحات كيب، الربط مع ملفات التحميل.

 .(1448)ادلطَتم، كحدات التقومي كاالختبارات كاالستبيانات 

 :WebCT  www.webct.com"ويب سي يت": برنامج 6-0

أحد أكثر نظم تقػدمي ادلقػررات التعليميػة انتشػاران  WebCT  كيب سي يت يعترب برنامج
علػػى شػػبكة  WebCT( التػايل يوضػػح صػػورة دلوقػع 1خاصػة يف ميػػداف التعلػيم العػػايل، كشػػكل )

 اإلنًتنت.

 

 

 

 

 

 

 WebCTيت  ( برنامج كيب سي24شكل )

النظػػػػاـ مػػػػن كونػػػػو نظامػػػػان لتقػػػػدمي ادلقػػػػررات إىل أف أصػػػػبح نظامػػػػان إلدارة كتقػػػػدمي ادلػػػػواد  ك طػػػػور ىػػػػذا
التعليميػػػػة، حيػػػػث يػػػػتم مػػػػن خبللػػػػو كضػػػػع ادلػػػػواد التعليميػػػػة كعػػػػرض احملتػػػػول كالواجبػػػػات كاحملاضػػػػرات 
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كالعػػػػركض، كتزكيػػػػد ادلعلػػػػم كادلػػػػتعلم بػػػػأدكات تعليميػػػػة لػػػػدعم زلتػػػػول ادلػػػػادة مثػػػػل )القػػػػاموس كادلراجػػػػع 
ار الػػػذايت كاالختبػػػارات القصػػػَتة(، يسػػػتطيع ادلػػػتعلم الوصػػػوؿ إىل ادلػػػادة عػػػرب ادلتصػػػفح الػػػذم كاالختبػػػ

رلموعػػػة مػػػن األدكات الػػػيت جتعلػػػو يتسػػػم بالتفاعليػػػة أثنػػػاء  WebCTيسػػػتخدمو، كؽلتلػػػك برنػػػامج 
 عملية التعلم من خبللو، كمن تلك األدكات:

 د اإللكػػػػػػًتكين، صػػػػػػفحة أدكات التواصػػػػػػل مثػػػػػػل منتػػػػػػديات النقػػػػػػاش، تبػػػػػػادؿ ادللفػػػػػػات، الربيػػػػػػ
ادلبلحظػػػػات، الوقػػػػػت احلقيقػػػػػي للتحػػػػػدث، السػػػػػبورة البيضػػػػاء، البحػػػػػث مػػػػػن خػػػػػبلؿ ادلقػػػػػرر 

 الدراسي، مراجعة التقدـ يف ادلقرر، كالتقومي الزمٍت للمقرر.
  كمػػػن أدكات اطلػػػراط ادلػػػتعلم بالنظػػػاـ: العمػػػل اجلمػػػاعي، التقػػػومي الػػػذايت، أدكات أخػػػرل مثػػػل

أدكات مػػػػػػػنح درجػػػػػػػات التقػػػػػػػومي، متابعػػػػػػػة أداء ادلتعلمػػػػػػػُت أدكات توزيػػػػػػػع ادلقػػػػػػػرر الدراسػػػػػػػي، 
 كاالختبارات اآللية كالتقومي اآليل.

لدل  يف تنمية التحصيلWebCT ( إىل فاعلية نظاـ1445كخلصت دراسة النباىُت )
 كاجتاىاهتن الًتبية بكلية بغزة اإلسبلمية باجلامعة التعليم مساؽ تكنولوجيا يف ادلعلمات الطالبات

الباحث  كاختار الطالبات من رلموعتُت على التجرييب الباحث ادلنهج كاتبع بو، فاظكاالحت ضلوه
يف  " اآللية التعليم يف كالتكنولوجيا الوسائل" مساؽ تدريس خبلؿ من قصدية بصورة البحث عينة

 WebCT برنامج باستخداـ تعليمية مادة كصمم ـ ، 1445الدراسي  للعاـ الصيفي الفصل
 تكنولوجيا مساؽ يف الطالبات حتصيل مدل لقياس حتصيلي اختبار من سةالدرا أدكات تكونت
 نتائج التعليم. كخلصت كتكنولوجيا الوسائل ضلو الطالبات اجتاىات دلعرفة استبانو كبطاقة التعليم
 . التجريبية اجملموعة لصاحل التحصيل يف إحصائية فركؽ كجود إىل البحث

 ة الفصوؿ االفًتاضية يف تنمية التحصيل طبلب( إىل فاعلي1445كأكدت دراسة ادلبارؾ )
 الفصل كقد صمم الباحث كاالتصاؿ، التعليم تقنيات مقرر يف سعود ادللك جبامعة الًتبية كلية

 مقارنة بالطريقة الطبلب على أثرىا دلعرفةWebCT نظاـ  باستخداـ للمقرر االفًتاضي
 .التقليدية
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 :Blackboard  www.blackboard.com "بالك بورد": برنامج  6-3

 Standard Course Managementىػػو برنػػامج إلدارة ادلقػػػررات عػػرب اإلنًتنػػػت 
System  مػػن إنتػػاج مؤسسػػةBlackboard  للخػػدمات التعليميػػة باالتصػػاؿ ادلباشػػر، كمقرىػػا

كاشنطن العاصمة، كلقد مهد ىذا النظاـ الطريق أمػاـ ادلؤسسػات لطػرح برارلهػا التعليميػة كالتدريبيػة 
الشبكات، كتأيت قػوة ىػذا النظػاـ يف تقػدمي عػدد مػن اخليػارات أمػاـ ادلسػتخدـ ليختػار منهػا مػا عرب 

يناسب احتياجاتو، فهو يقدـ مكتبة حتتػوم علػى عديػد مػن القوالػب كاألزرار اجلػاىزة باإلضػافة اىل 
شػػبكة، أدكات فعالػػة تتػػيح للمػػتعلم التفاعػػل مػػع زمبلئػػو، كتبػػادؿ ادللفػػات، كالنشػػر اإللكػػًتكين عػػرب ال

باإلضافة إىل حفظ كاسًتجاع درجات الطبلب على اخلط ادلباشر، كما يتيح للمعلم تصػميم أنػواع 
 علػػى اإلنًتنػػت.  Blackboardكيوضػػح الشػػكل التػػايل موقػػع نظػػاـ سلتلفػػة مػػن االختبػػارات، 

 (.ىػ2015اجلبَتم دسوقي، اجلندم، ،الربيعي)

 

 

 

 

 

 BlackBoard( موقع نظاـ إدارة ادلقررات22شكل )

 وفيما يلي األدوات اليت يقدمها النظام:

  :وىيكىي األدكات اليت يتفاعل معها الطالب أثناء دراستو  أدوات الطالب: . أ

 ::كتتػػػػػيح ىػػػػػذه األداة للطالػػػػػب االطػػػػػبلع علػػػػػى آخػػػػػر األخبػػػػػار، أك  اإلعالنتتتتتات
 اإلعبلنات اليت يريد أف يرسلها ادلعلم إىل ادلتعلمُت كيقـو ادلتعلم باستعراضها.

 تػػربط ىػػذه األداة ادلعلػػم كادلػػتعلم بتوقيتػػات األحػػداث ادلرتبطػػة  :  التتزم التقتتومي
مبوضوع الػتعلم كتنبهمػا عنػدما ػلػُت موعػدىا مثػل: احملاضػرات أك اللقػاءات كجهػا 
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لوجػو بالكليػة، مواعيػد تسػليم الواجبػات أك التقػارير، مواعيػد االختبػارات، مواعيػػد 
 إليها ما يشاؤكف من أحداث. التقييم، كؽلكن للمتعلم كادلعلم أف يضيفوا

  :خترب ادلتعلم مبا غلب أف يؤديو من مهاـ كدتكن ادلعلم من أف يرسل مهمػة، ادلهام
 أك نشاطان معينان جملموعة من ادلتعلمُت دكف غَتىم.

  :إخبػػػار ادلػػػتعلم بتقديراتػػػو سػػػواء يف االختبػػػارات ادلرحليػػػة أك  كتتضػػػمنالتقتتتديرات
 ييمات.النهائية أك يف األنشطة ذات التق

  :تعمػػػل ىػػػذه األداة علػػػى عمػػػل دليػػػل للطػػػبلب ادلشػػػاركُت يف دليتتتل ادلستتتتخدمني
 ادلقرر كعناكينهم الربيدية كبياناهتم الشخصية.

 حتت ىذه األداة يستطيع ادلتعلم عرض احملتول كالتايل:ب. عرض احملتوى التعليمي: 

 ن عػػػػرض ادلعلومػػػػات النصػػػػية مصػػػػحوبة بالصػػػػور كالرسػػػػومات ادلتحركػػػػة كغَتىػػػػا مػػػػ
 العناصر.

 .عرض الوثائق كادللفات ادلرتبطة مبوضوع الدراسة 

 .عرض الكتب كادلراجع ادلتاحة عرب الشبكة أك اليت ينصح ادلعلم طبلبو بقراءهتا 

 .عرض الركابط ذات الصلة بادلوضوع 

يتػيح النظػاـ ثػبلث طػرؽ للتواصػل بػُت الطػبلب بعضػهم بعضػا كبػُت وظيفة االتصال:  . ج
 الطبلب كادلعلم:

  كاستقباؿ الرسائل الربيدية.إرساؿ 

  لوحات النقاش كلوحو اإلعبلنات 

  الفصػػل االفًتاضػػي: يتػػيح اجتماعػػات الطػػبلب مػػع ادلعلػػم عػػرب الشػػبكة فيمػػا يشػػبو
الفصل التقليدم، كذلك من خبلؿ احلوار لَتاه كىي خانو دتكػن ادلػتعلم مػن كتابػو 

 نفس الوقت.ما يشاء عن طريق لوحة ادلفاتيح لَتاه كل من يتصل بالفصل يف 
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 : www.centra.com Centra "سنرتا" : برنامج6-4

    Saba Centraسػنًتاأك مػا يسػمى أيضػان سػابا  Centraج سػنًتا يعترب برنام
أحد األدكات ) الربامج ( اليت ؽلكن من خبلذلا تقدمي  التعلم ادلتػزامن عػرب اإلنًتنػت كالػيت تسػتخدـ 

مػػن القػػدرات كتسػػتخدـ ىػػذه األداة يف إدارة الفصػػل يف العديػػد مػػن اجملػػاالت، كىػػي دتتلػػك العديػػد 
علم أك  تادلػػ كأاالفًتاضػي التػػزامٍت لكػػل مػن ادلػػدارس كاجلامعػػات. تتميػػز ىػذه األداة بالسػػماح للمعلػػم 

كبلعلػػا بالتعػػاكف كاالتصػػاؿ أك مقابلػػة كػػل منهمػػا بػػاآلخر، كمػػا أف اسػػتخداـ أدكات التفاعػػل  يتػػيح 
ع ادلتعلمػُت أيػديهم، كاسػتخداـ ادليكركفػوف يسػمح للمػتعلم التفاعل من خبلذلا كذلػك عػن طريػق رفػ
(، كؽلكػن مػن خبللػو أف تقػدـ التغذيػة الراجعػة كؽلكنهػا 5التحدث بطبلقػة، كمػا يتضػح يف شػكل )

أف تعرض ادلواقع كالربامج األخرل أثناء اجللسة التعليميػة، كادلعلػم )قائػد ادلقابلػة( يسػتطيع اسػتخداـ 
القدرة على إدارة ىذه الوسائط  بكاملها مع برامج أخػرل مثػل برنػامج  الوسائط ادلتعددة كيكوف لو

Flash  ك أداة ،Centra  ذلػػا القػػدرة علػػى إعطػػاء اختبػػارات مباشػػرة علػػى اخلػػطonline  
لتقييم فهم ادلتعلم للمادة التعليمية ادلقدمة، كما أنو يتيح تسجيل احلصة االفًتاضية كإعػادة عرضػها 

ثانيػػة يف أم كقػػت. كمػػن ادلميػػزات القويػػة لتلػػك األداة قػػدرهتا علػػى التكامػػل للمعلػػم أك للمػػتعلم مػػرة 
 (.ىػ2015كآخركف الربيعي). Blackboardمع أنظمة التعلم األخرل مثل برامج 

 
 Centra(  يوضح أدكات التفاعل يف الفصل االفًتاضي يف برنامج 21شكل )
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 :WizIQ www.wiziq.com"ويز آي كيو"  : برنامج6-5

ين، كادلدعـو من قبل ع كيب قائم على التعليم كتصميم التعليم اإللكًتك ىو موق
كيتميز بالبساطة كالفاعلية  ،فهو قائم على مقًتحات تطويرية ما بُت الشركة كادلعلمُتادلعلمُت 

 من أفضل احللوؿ التعليمية عرب اإلنًتنت حيث يتيح:  WizIQكيعد  كالسهولة يف االستخداـ.

 مباشر ، كتعليم غَت متزامن من خبلؿ احلصص االفًتاضية   تعليم متزامنميقدت
 ادلسجلة كاختبارات على اإلنًتنت كنظاـ الرسائل كتبادؿ احملتول.

  إدارة احلصص اإللكًتكنية على االنًتنت كاالختبارات اإللكًتكنية كاحملتول التعليمي
 كعملية االتصاؿ.

  أيضا حصص كاختبارات يقدـ ملف خاص عن ادلعلم فيو مجيع بياناتو، كيقدـ
 كزلتول متاح على االنًتنت حيث يدعم ادلشاركة كيقوم االتصاؿ بُت ادلعلم كادلتعلم.

 (.ىػ2015كآخركف الربيعي)

 

 

 

 

 

 

 

 WizIQ( برنامج 21شكل )

إلدارة ادلقررات إلضافة  Moodleكؽلكن إضافة ىذا الربنامج إىل نظاـ 
من نظاـ فصل إلكًتكين يتيح إمكانية تفاعل ادلتعلم إمكانيات أكسع لو كنظاـ إلدارة ادلقررات يتض

 شلا ػلقق االتصاؿ الفعاؿ بُت ادلعلم كادلتعلم. WizIQمع ادلعلم باستخداـ أدكات برنامج 
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 بعديد من ادلزايا متعددة منها: WizIQكؽلتاز 

 . سهولة إجراءات التسجيل يف ادلوقع 
 . يقدـ ادلوقع خدمة الفصوؿ االفًتاضية اجملانية 
 كانية الكتابة باللغة العربية على السبورة اإللكًتكنية .إم 
  . سهولة التعامل مع أدكات الفصل االفًتاضي 
 إمكانية بناء زلتول للتعلم الذايت غَت التزامٍت 
 (.1449)خليف، األنظمة  من غَته مع مقارنة منخفضة االقتصادية التكاليف 

 اإلجنليزية: أمهية الفصول االفرتاضية يف تعليم اللغةسابعاً: 

تعد اللغة اإلصلليزية جزء مهم من مفهـو العودلة العادلية حيث تساعد على تعزيز 
التواصل الدكيل، لذا أصبح من الضركرم على ضلو متزايد لغَت الناطقُت باللغة اإلصلليزية أف يكونوا 

 .(Stefanie, 2009)قادرين على التواصل باللغة اإلصلليزية 

 تتيحها الفصوؿ االفًتاضية من سبورة تفاعلية، مقاطع كيعد دمج األدكات اليت
الفيديو كنصوص ككسائط متعددة يف تدريس اللغة اإلصلليزية من العوامل اليت  تشجع الطبلب 
ليصبحوا أكثر اطلراطان يف عملية التعليم كذلك لتحقيق أىداؼ التعلم، كلسنوات عديدة، أكد 

اـ الوسائط ادلتعددة يف تعليم ادلتعلمُت حيث يؤدم معلمي اللغة اإلصلليزية على ضركرة استخد
-Marie)استخدامها إىل  تقدير ادلتعلمُت ألعلية التواصل الثقايف بُت احلضارات ادلختلفة 

Anne, 2010) . 

أف أعلية الفصوؿ االفًتاضية يف  (Mallareddy, 2013)كيرل مالريدم 
 ل خاص ؽلكن توضيحها يف النقاط اآلتية:تعليم اللغات بشكل عاـ كتعليم اللغة اإلصلليزية بشك

 :حيث ؽلكن للمتعلمُت التعلم يف أم مكاف أك أم زماف  إزالة حواجز الزمان وادلكان
 ؼلتاركنو كفق قدراهتم الذاتية.

 :حبيث ال ػلتاج تدريس اللغات عرب الفصوؿ االفًتاضية  التغلب على نقص ادلعلمني
 لك التغلب على نقص ادلعلمُت.لعدد كبَت من ادلتعلمُت كبالتايل ؽلكن بذ
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 :ؽلكن للمتعلمُت الذين مل يستطيعوا أف يلحقوا باحلصة  تسجيل احلصص االفرتاضية
االفًتاضية لتعليم اللغات احلصوؿ على احلصص ادلسجلة كالتعلم منها أكثر من مرة كفق 

 خطوىم الذايت.
 :دلتعلمُت فيمكن عمل جداكؿ منظمة لتعليم ا تنظم الفصل الدراسي بسرعة ويسر

بتكلفة منخفضة فبل حاجة للسفر إىل مكاف معُت للتعلم بل ؽلكن التعلم عرب الفصل 
 االفًتاضي كتوفَت ادلاؿ كاجلهد.

 :كبالتايل مساعدهتم على اخلركج من  توفري طريقة تدريسية إبداعية جديدة للمتعلمني
 الفصوؿ الضيقة إىل طريق تدريسية أكسع حتقق أىداؼ كغايات التعلم.

أف أعلية استخداـ تقنيات الواقع  (Prensky, 2006) رل برنيسكيكي
 االفًتاضي كأعلها الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية، ؽلكن يف النقاط اآليت:

  التفاعليةInteractions حيث توفر الفصوؿ االفًتاضية للمتعلمُت إمكانية :
 ن.التفاعل االجتماعي بينهم كبُت ادلتعلمُت اآلخري

  التصورات والسياقاتVisualization and contextualization: 
توفر الفصوؿ االفًتاضية للمتعلمُت إمكانية إنشاء بيئة تعليمية غَت حقيقية كذلك بصورة 

 غَت مكلفة كسهلة الوصوؿ إليها.
 .يوفر الفرصة للمتعلمني إلدراك وتعلم الثقافات ادلختلفة 
  االنغماسimmersion: االفًتاضية للمتعلمُت بيئة تعليمية بسيطة  توفر الفصوؿ

 ثبلثية األبعاد حبيث تؤدم إىل إعطاء ادلتعلمُت حضور قوم بأهنم يف بيئة حقيقية.

  :( أف أعلية الفصوؿ االفًتاضية كاآليت1448كيرل إستتيو كسرحاف )

   أكجدت الفعالية يف تعليم الطبلب من خبلؿ تصميم معلومات ثبلثية األبعاد كدتثيلها
شلا يساعد يف  Virtual environment كربامج متعددة الوسائل يف بيئة افًتاضية

 .بناء خربات تعليمية فعالة
  ؽلنح بيئة ؽلكن التحكم فيها كقابلة للسيطرة عليها كحتديد مكوناهتا، كىي تشجع الطالب

  على استخداـ احلاسوب لتطبيق ادلعلومات مبا تتيحو تلك البيئة من أدكات تصميم.
 دـ التعليم بصورة جذابة تنطوم على ادلتعة كالتسلية كمعايشة ادلعلوماتيق. 
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  يعلق اخلياؿ التعليمي بالطبلب: فكل ما ػللم الطالب بتحقيقو يتحقق، إذ يرل ادلعلومات
 كيتفاعل معها.  تتحرؾ أمامو كيعيش بداخلها

 تويها، كانتهاءن يظهر األشياء ثبلثية األبعاد، ابتداءن بصفحات الكتب كاخلرائط اليت حت
باحلرب الذم يكتب بو الطالب، إذ يظهر كلو مسك قابل للقياس على الورقة، كىذا ػلرؾ 

 .لدل الطالب الشعور كالتفاعل
  يساعد يف جعل ادلعلومات حقيقية بشكل أكرب، شلا غلعل الطبلب قادرين على التحصيل

 .بسرعة أكرب
  يساعدىم يف ختيل ادلشكبلت  ؽلكن للطالب من حل مشكبلت التعلم احلقيقية: فهو

 .كطرح حلوؿ ذلا إىل جانب فهم تلك احللوؿ كاستخدامها
 كفق ما   يوجد لدل الطبلب الرغبة يف التعليم، كالدافعية دلعايشة األحداث كمشاىدهتا

 يقدمو من أدكات كأساليب جاذبة.

( أف أعلية استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم 1446يف حُت يرل حسُت )
 ات تتلخص يف النقاط اآلتية:اللغ

  االطلفاض الكبَت يف التكلفة؛ فالفصوؿ االفًتاضية ال حتتاج إىل قاعات دراسية، كال
 ساحات مدرسية، كما أهنا ال حتتاج إىل مواصبلت كأدكات مدرسية مكلفة.

 .تغطية عدد كبَت من الطبلب يف مناطق جغرافية سلتلفة، كيف أكقات سلتلفة 
 قيود، من حيث عدد الطبلب كأعمارىم. إمكانية التوسع دكف 
  السرعة العالية يف التعامل كاالستجابة، كتقليل األعباء على اإلدارة التعليمية، فهي ال حتتاج

 إىل متابعة للحضور كالغياب، أك رصد الدرجات، فكل ىذا يتم بشكل إلكًتكين.
 كتبات كموسوعات الكم الكبَت من األسس ادلعرفية ادلسخرة للقاعات االفًتاضية، من م

 كمراكز البحث، على الشبكة العادلية للمعلومات.
  فتح زلاكر عديدة يف منتديات النقاش يف حجرة الدراسة االفًتاضية، شلا يشجع الطالب

 على ادلشاركة دكف خوؼ أك كجل.
  أف عملية التعلم مل تعد زلصورة يف توقيت أك مكاف زلددين، أك مضبوطة يف جدكؿ

، بل بإمكاف   الطالب أف يتعلم يف أم كقت كأم مكاف.صاـر
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  ،التفاعل ادلستمر كاالستجابة ادلستمرة كادلتابعة ادلستمرة، كل ىذا يتم بشكل إلكًتكين
 دكف إضافة أعباء على اإلدارة ادلدرسية.

 .أدتتة اإلدارة كاحلصوؿ على ادلعلومات ادلرتدة كحتليلها 
  ات تقنية عالية، سواء من ادلعلم أك ال حتتاج إدارة الفصوؿ الدراسية االفًتاضية مهار

 الطالب أك من اإلدارة التعليمية.
  إعفاء ادلعلم من األعباء الثقيلة بادلراجعة كالتصحيح كرصد الدرجات كالتنظيم، كيتيح لو

التفرغ دلهامو التعليمية ادلباشرة، كحتسُت األداء كاالرتقاء مبستواه، كالتعامل مع التقنيات 
 ادلعارؼ، كاكتساب ادلهارات كاخلربات.احلديثة، كالنهل من 

( إىل أنو لكي ػلقق الفصل االفًتاضي أىدافو التعليمية 1445كيشَت زيتوف )
 كالنتائج ادلتوقعة منو، فإنو ينبغي على ادلعلم الذم يقـو على الفصل االفًتاضي القياـ باآليت:

 .حتديد أىداؼ الدركس كادلقررات اليت يسعى لتحقيقها 
 داد أساليب التقييم اليت تستخدـ لتقدير مدل حتقق ىذه األىداؼ أم اليت اختيار أك إع

 تستخدـ لتقييم حتصيل الطبلب.
 متابعة حضور الطبلب كتقدمهم الدراسي. 
 تنظيم بيئة التعلم كجعلها مرػلة كغَت مهددة كتعاكنية كحتديد قواعد السلوؾ ادلتبعة هبا. 
 ط كادلشاركة يف األنشطة الصفية كتقدمي حث الطبلب على التعلم كتشجيعهم على االطلرا

 .التغذية الراجعة على أدائهم فيها
 تكليف الطبلب بالقياـ بالتدريبات كاألنشطة كادلشركعات. 
 طرح األسئلة ادلنمية للفهم كالتفكَت كتقبل اإلجابات مهما كانت خاطئة. 
 م بعضا تنظيم التفاعل كالنقاشات الصفية بينو كبُت طبلبو كبُت الطبلب مع بعضه

 .كالسماح باحملادثات اخلاصة بينو كبُت أحد طبلبو أك بُت طالب أك كآخر
 تقدمي العوف كاإلرشاد األكادؽلي للطبلب كحل ما لديهم من مشكبلت. 
 إرشاد الطبلب دلصادر التعلم اإلضافية على الشبكة . 
 تقييم تعلم الطبلب. 
 تقييم ادلقرر كتطويره. 
 ديو يف مباشرهتم دلهامهم .تقييم كفاءة ادلعلم ككفاءة مساع 
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 الدراسات السابقة:

 يتناكؿ الباحث يف ىذا الفصل عددان من الدراسات اليت ترتبط مبوضوع الدراسة كمشكلتها.

إىل التعرؼ على أثر استخداـ الفصوؿ االفًتاضية عرب الشبكة  (م0225ادلبارك ) دراسة ىدفت
جبامعة ادللك سعود يف مقرر تقنيات التعليم العادلية )االنًتنت( على حتصيل طبلب كلية الًتبية 

، عب مقرر تقنيات التعليم كاالتصاؿكاالتصاؿ، كاختار الباحث شعبتُت بشكل عشوائي من ش
طالبان يف اجملموعة  12طالبان يف اجملموعة التجريبية ك 12طالبان منهم  01ككانت العينة مكونة من 

 فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الضابطة. كنتجت الدراسة إىل أنو ال توجد ىناؾ
يف متوسط حتصيل الطبلب يف ادلقرر بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة عند  (4,45≤)

ادلستويُت ادلعرفيُت األكؿ كالثاين لتصنيف بلـو )مستول التذكر كمستول الفهم(. لكن، توجد فركؽ 
صيل الطبلب يف ادلقرر بُت اجملموعة ( يف متوسط حت4,45≤ذات داللة إحصائية عند مستول )

التجريبية كاجملموعة الضابطة عند ادلستول ادلعريف الثالث لتصنيف بلـو )مستول التطبيق(. كال 
يف متوسط حتصيل الطبلب يف ادلقرر  (4,45≤)توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول 

ر التحصيلي. كأكصت الدراسة إىل بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة يف رلمل االختبا
االستفادة من تقنيات الشبكة العادلية يف التعليم مبختلف صورىا، كاالستفادة من تقنية الفصوؿ 

 االفًتاضية يف حل بعض ادلشاكل التعليمية.

إىل تقصي االستفادة من عركض  مAbdelbaset (0224) عبدالباسط دراسة ىدفت
ليزية مقارنة بالطريقة التقليدية للتدريس، باإلضافة إىل اختبار أثر البوربوينت يف تدريس اللغة اإلصل

عركض البوربوينت يف التحصيل ادلباشر كادلستقبلي جملموعتُت من طبلب الصف الثاين الثانوم. 
( طالبان، 05( طالبان كمت تقسيمهم إىل رلموعتُت مكونة كل كاحدة من )94كتكونت العينة من )

يبية كاألخرل رلموعة ضابطة، مت استخداـ احلاسب يف تدريس اجملموعة كاحدة منها رلموعة جتر 
التجريبية، كمت تدريس اجملموعة الضابطة بالطريقة التقليدية. كظهرت نتيجة الدراسة بوجود فوارؽ 

بُت متوسط التحصيل ادلباشر للمجموعة التجريبية  (4,45≤)ذات داللة إحصائية عند مستول 
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 اجملموعة التجريبية. كأيضان، كجود فوارؽ ذات داللة إحصائية عند كاجملموعة الضابطة لصاحل
بُت متوسط التحصيل ادلستقبلي للمجموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة  (4,45≤)مستول 

بُت  (4,45≤)لصاحل اجملموعة التجريبية. كعدـ كجود فوارؽ ذات داللة إحصائية عند مستول 
ة كاجملموعة الضابطة لصاحل متغَت اجلنس. كأكصت الدراسة متوسط التحصيل  للمجموعة التجريبي

بإجراء مزيد من األحباث حوؿ استخداـ عركض البوربوينت يف تدريس اللغة اإلصلليزية كاستخداـ 
 احلاسب يف تدريس اللغة اإلصلليزية.

إىل التعرؼ على مدل جدكل تقنية الفصوؿ االفًتاضية يف م( 0225القبيالت ) ىدفت دراسة
 مستويات حتصيل طلبة الصف الثالث اإلعدادم للغة اإلصلليزية يف سلطنة عماف مقارنة مع حتسُت

التعلم الفردم ادلدعم باحلاسوب، ككذلك مقارنة اجتاىاهتم ضلو التعلم بكلتا الطريقتُت. كاختَتت 
ُت ( طالبان كقسموا إىل رلموعت740( طالبان من أصل )64عينة الدراسة بطريقة عشوائية كعددىا )

متساكيتُت جتريبيتُت عشوائيان، كتعلمت اجملموعة األكىل عرب تقنية الفصوؿ االفًتاضية كاألخرل عن 
طريق احلاسوب كالتعلم الفردم. كخلصت الدراسة إىل نتيجة فعالية كلتا الطريقتُت يف حتسُت 

كأظهر مستويات حتصيل الطلبة كلكن بشكل أكرب لصاحل التعلم عرب تقنية الفصوؿ االفًتاضية 
ادلتعلموف ميبلن ضلو كلتا الطريقتُت كلكن بشكل أكرب ضلو التعلم عرب تقنية الفصوؿ االفًتاضية. 
كأكصت الدراسة باستغبلؿ إمكانيات الربرليات الشبكية كتقنية الفصوؿ االفًتاضية يف عملية 

 تطوير أشكاؿ اكتساب مهارات تعلم اللغة اإلصلليزية.

إىل التعرؼ على أثر استخداـ بررليات احلاسب اآليل  ىت(1406الدباسي ) ىدفت دراسة
التعليمية ادلعدة مسبقان بوساطة كزارة الًتبية كالتعليم على حتصيل تلميذات الصف السادس ابتدائي 
مبدينة الرياض يف مادة اللغة اإلصلليزية. كاستخدمت الباحثة يف دراستها ادلنهج شبو التجرييب، كمت 

البتدائية بالرياض بشكل قصدم لندرة ادلدارس االبتدائية اليت حتتوم على ( ا108اختيار ادلدرسة )
( تلميذة من تلميذات الصف السادس 14معامل للحاسب اآليل، كدتثلت عينة الدراسة يف )

اإلبتدائي قسمت بطريقة عشوائية إىل رلموعة جتريبية تدرس ادلادة مبساعدة بررليات احلاسب اآليل 
دلادة بالطريقة التقليدية. كمت استخداـ اختبار حتصيلي قبلي كبعدم كمت كرلموعة ضابطة تدرس ا
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لصاحل  (4,45≤)التأكد من صدؽ كثباتو. كخلصت الدراسة إىل كجود فرؽ داؿ إحصائيان عند 
اجملموعة التجريبية شلا يؤكد األثر اإلغلايب للربرلية التعليمية ادلستخدمة يف الرفع من مستول حتصيل 

بُت كل من  (4,45≤)مقرر اللغة اإلصلليزية. كأيضان كجود فرؽ داؿ إحصائيان عند التلميذات يف 
التطبيق القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية دلستول حتصيل تلميذات الصف السادس اإلبتدائي 
يف مقرر اللغة اإلصلليزية لصاحل التطبيق البعدم شلا يؤكد فعالية الربرلية التعليمية ادلستخدمة يف 

يس مقرر اللغة اإلصلليزية على التحصيل. كأكصت الدراسة بضركرة جتريب برامج تعليمية تدر 
حاسوبية متنوعة لتدريس مقرر اللغة اإلصلليزية بادلرحلة اإلبتدائية، كاختيار األنسب منها عوضان عن 

 األساليب التقليدية شلا يؤدم إىل االرتفاع مبستول التحصيل.

ىل معرفة أثر استخداـ احلاسب اآليل يف تدريس كحدة من إىت( 1407قادي ) ىدفت دراسة
مقرر طرؽ تدريس اللغة اإلصلليزية على حتصيل طالبات برنامج اإلعداد الًتبوم يف جامعة أـ القرل 
مبكة ادلكرمة، ك ذلك عند مستويات بلـو ادلعرفية: )التذكر، كالفهم، كالتطبيق، كالتحليل، 

ـ ادلنهج الشبو التجرييب يف الدراسة، ككانت عينة الدراسة مجيع كالًتكيب، كالتقومي(. كمت استخدا
طالبات اللغة اإلصلليزية ادللتحقات بربنامج اإلعداد الًتبوم يف جامعة أـ القرل للفصل الدراسي 

( طالبة. كظهرت نتيجة الدراسة بوجود فركؽ ذات داللة 02ىػ كعددىن )2017األكؿ لعاـ 
بُت متوسط درجات االختبار القبلي ك متوسط درجات  (4,45≤)إحصائية عند مستول داللة 

االختبار البعدم للطالبات عند مستويات التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، الًتكيب، كالتطبيق 
 بُت (4,45≤)لصاحل االختبار البعدم. كما توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة 

درجات االختبار البعدم للطالبات يف اختبار التحصيل متوسط متوسط درجات االختبار القبلي ك 
الكلي البعدم لصاحل االختبار البعدم. كأكصت الدراسة بتشجيع ادلعلمُت على استخداـ احلاسب 

 اآليل يف التدريس، ألف ذلك يساعد على رفع مستول حتصيل الطالبات.
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ًتكين يف تعليم اللغة إىل معرفة مدل فاعلية التعليم اإللك م(0226اجلرف ) ىدفت دراسة
اإلصلليزية يف ادلرحلة اجلامعية، كاستخدمت الباحثة ادلنهج التجرييب كاستخدمت الباحثة االختبار 
القبلي كالبعدم إضافة إىل استبياف صمم خصيصان للتعرؼ على اجتاىات الطالبات ضلو ادلقرر 

ريبية، ككاف رلتمع الدراسة ىو اإللكًتكين، كمدل استفادهتن منو أجابت عنو طالبات اجملموعة التج
طالبات ادلستول األكؿ يف كلية اللغات كالًتمجة جبامعة ادللك سعود بالرياض، كتكونت عينة 

( طالبة بادلستول األكؿ )ختصص لغة إصلليزية( يف كلية اللغات كالًتمجة يف 221الدراسة من )
عتُت: ضابطة كجتريبية. ( توزعن على رلمو 2جامعة ادللك سعود مسجبلت يف مقرر الكتابة )

. ( طالبة 61موعة التجريبية من ) كتكونت اجمل، ( طالبة 52اجملموعة الضابطة من )كتكونت 
حيث درست اجملموعة الضابطة بالطريقة التقليدية كاستخدمت اجملموعة التجريبية مقررا الكًتكنيا 

حصائي استخدمت الباحثة على شبكة اإلنًتنت إضافة إىل الطريقة التقليدية. كيف التحليل اإل
داللة ( كأظهرت نتائجو فركقا ذات داللة إحصائية عند مستول ANOVAحتليل التغاير ) 

بُت حتصيل طالبات اجملموعتُت التجريبية كالضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية اليت  (4.42)
 استخدمت ادلقرر اإللكًتكين. 

اـ أحد برامج احلاسب اآليل كوسيلة إىل معرفة أثر استخدىت( 1408زيلعي ) ىدفت دراسة
تعليمية يف تدريس قواعد اللغة اإلصلليزية )زمن الفعل: ادلاضي، ادلضارع، كادلستقبل( على حتصيل 
طبلب الصف األكؿ ثانوم مبدينة جدة عند مستول التذكر كمستول الفهم حسب تصنيف بلـو 

ى العرض اللفظي كاستخداـ السبورة لؤلىداؼ ادلعرفية مقارنةن بالطريقة التقليدية كالقائمة عل
الدراسة ادلنهج شبو التجرييب، كطبقت على عينة قصدية مكونة من   ستخدمتكاألقبلـ ادللونة. كا

كقد كانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار حتصيلي  .( طالبان من طبلب الصف األكؿ ثانوم 01) 
لى رلموعيت الدراسة. كمت استخداـ أسلوب مت حتكيمو كالتأكد من صدقو كثباتو قبل تطبيقو فعليان ع

( كظهرت النتائج إىل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت ANOVAحتليل التباين ادلصاحب )
متوسط حتصيل الطبلب يف اجملموعة التجريبية كبُت متوسط حتصيل الطبلب يف اجملموعة الضابطة 

  .لصاحل اجملموعة التجريبية عند مستويي التذكر كالفهم
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إىل معرفة اثر التدريس باستخداـ الفصوؿ االفًتاضية على م( 0228رزق ) دفت دراسةى
معتقدات الكفاءة الذاتية كاألداء التدريسي دلعلمي العلـو قبل اخلدمة. استخدمت الدراسة ادلنهج 

ية ( طالباى كطالبة من الطبلب ادلعلمُت بالفرقة الثالثة بكل 14التجرييب كتكونت عينة الدراسة من ) 
مقياس معتقدات الكفاءة الذاتية لدل الطبلب  دراسةالًتبية شعبة الكيمياء، كاستخدمت ال

ادلعلمُت كبطاقة ادلبلحظة ألداء الطبلب كأدكات للدراسة. كظهرت النتائج على كجود تأثَت 
للفصوؿ االفًتاضية يف تنمية الكفاءة الذاتية للطبلب ادلعلمُت كاتضح ذلك خبلؿ تفوؽ اجملموعة 

لتجريبية يف التطبيق البعدم دلقياس الكفاءة الذاتية أم بعد استخداـ الفصوؿ االفًتاضية مقارنة ا
بقبل استخدامها أم أف ىناؾ فركؽ دالة بُت التطبيقُت القبلي كالبعدم لصاحل التطبيق البعدم، 

دل الطبلب كأيضان كجود تأثَت كفعالية الستخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تنمية األداء التدريسي ل
 ادلعلمُت قبل اخلدمة كذلك من خبلؿ تطبيق بطاقة ادلبلحظة لؤلداء التدريسي قبل كبعد التدريس. 

إىل التعرؼ على اجتاىات طلبة جامعة القدس ادلفتوحة م( 0228وريان ) شاىني ىدفت دراسة
ان إىل فحص ضلو استخداـ تقنية الصفوؼ االفًتاضية يف التعلم كفقان لبعض ادلتغَتات، كىدفت أيض

داللة العبلقة بُت اجتاىات طلبة جامعة القدس ادلفتوحة ضلو استخداـ تقنية الصفوؼ االفًتاضية يف 
( طالبان كطالبة 152التعلم كدرجة فاعلية ذكاهتم احلاسوبية. كمت اختيار العينة بطريقة طبقية من )
 من العاـ الدراسي مسجلُت يف مقررات تدرس بنظاـ الصفوؼ االفًتاضية خبلؿ الفصل الثاين

يف  (4,45≤)ـ. كخلصت الدراسة إىل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول 1448
اجتاىات طلبة جامعة القدس ادلفتوحة ضلو استخداـ تقنية الصفوؼ االفًتاضية يف التعلم كفقان دلتغَت 
احلالة الوظيفية للدارس كلصاحل فئة العاملُت، كدلتغَت امتبلؾ جهاز حاسوب كلصاحل من لديهم 

ضور لقاءات حاسوب، كدلتغَت كجود اشًتاؾ انًتنت منزيل كلصاحل من لديهم اشًتاؾ، كدلتغَت ح
عرب تقنية الصفوؼ االفًتاضية كلصاحل الطلبة الذين حضركا بعض اللقاءات، يف حُت مل تكن 

 الفركؽ دالة كفقان دلتغَتات اجلنس، الربنامج الدراسي، كمستول السنة الدراسية. 

إىل معرفة أثر التدريس باستخداـ الفصوؿ اإللكًتكنية بالصور م( 0228الغرييب ) ىدفت دراسة
بلث )الفصل اإللكًتكين التفاعلي، الفصل اإللكًتكين التعاكين، الفصل اإللكًتكين التكاملي( الث
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على التحصيل ادلعريف دلستويات التذكر كالفهم كالتطبيق كادلستويات الثبلث رلتمعة على تبلميذ 
نهج الصف اخلامس االبتدائي دلادة الرياضيات يف كحدة القسمة. كاستخدـ الباحث يف دراستو ادل

س ابتدائية سلتلفة مبدينة ( تلميذان من ثبلثة مدار  71الشبو التجرييب. كمشلت عينة الدراسة عدد) 
إلجراء ادلعاجلات اإلحصائية ادلناسبة لصيغة  SPSSبرنامج . كاستخدمت الدراسة الطائف

( دلعرفة ANOVAالبيانات كأىداؼ الدراسة كحدكدىا، كمت استخدـ حتليل التباين األحادم )
الالت الفركؽ بُت ادلتوسطات البعدية جملموعات الدراسة الثبلث. كنتجت الدراسة إىل أنو ال د

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول التذكر بُت رلموعات الدراسة الثبلث )الفصل 
اإللكًتكين التفاعلي، الفصل اإللكًتكين التعاكين، الفصل اإللكًتكين التكاملي( بعد ضبط االختبار 

 القبلي جملموعات الدراسة الثبلث. 

 ;Abu Naba'h; Hussain أبو نبعة، حسني، الُعمري، وشديفات ىدفت دراسة
Al-Omari; and Shdeifat (0229)إىل معرفة أثر استخداـ برنامج تعليمي يف  م

شبو تعليم اللغة اإلصلليزية على حتصيل طبلب ادلرحلة الثانوية باألردف. كاستخدمت الدراسة ادلنهج 
التجرييب من خبلؿ برنامج تعليمي على احلاسب لتدريس ادلبٍت للمجهوؿ باإلضافة إىل اختبار 

( طالبان مت تقسيمهم عشوائيان إىل أربع رلموعات 121حتصيلي. كتكونت عينة الدراسة من )
جتريبية، كأربع رلموعات ضابطة. كنتج عن الدراسة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول 

يف متوسط حتصيل الطبلب يف القواعد تعزل إىل طريقة التدريس لصاحل اجملموعة  (4,45≤)
يف متوسط حتصيل  (4,45≤)التجريبية. كما توجد  فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول 

الطبلب يف القواعد تعزل إىل اجلنس لصاحل الطبلب الذكور. كأكصت الدراسة باستخداـ ادلعلمُت 
 اإلصلليزية كلغة أجنبية التدريس مبساعدة احلاسب.يف تدريسهم اللغة 

إىل التعرؼ على أراء أعضاء ىيئة التدريس ضلو استخداـ م( 0212القحطاين ) ىدفت دراسة
الفصوؿ االفًتاضية يف برنامج التعليم عن بعد، كالتعرؼ على أعلية استخداـ الفصوؿ االفًتاضية 

ىيئة التدريس، كالتعرؼ على الصعوبات اليت حتد  يف برنامج التعليم عن بعد من كجهة نظر أعضاء
، من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس من استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف برنامج التعليم عن بعد
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كالتعرؼ على الفركؽ بُت استجابات أفراد عينة الدراسة كإعزائها إىل العوامل التالية ) نوع الكلية، 
خداـ احلاسب اآليل، كاإلنًتنت(. كمت استخداـ ادلنهج الوصفي سنوات اخلدمة، درجة اإلدلاـ باست

كإعداد إستبانة دلعرفة ىذا الواقع. كدتت عملية التحليل اإلحصائي باستخداـ برنامج احلـز 
 ONE WAY( كاختبار )Test( باستخداـ اختبار )SPSSاإلحصائية باستخداـ برنامج )

ANOVA( كاختبار )kruskal-Wallis ال توجد فركؽ  أنو ائج الدراسةنتكضحت (.  ك
ضلو  (4,45≤)ذات داللة إحصائية بُت استجابات أفراد عينة رلتمع الدراسة عند مستول داللة 
كدلتغَت سنوات  استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف برنامج التعليم عن بعد تعزل دلتغَت نوع الكلية

نة الدراسة عند مستول داللة ، لكن توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت استجابات عياخلدمة
ضلو استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف برنامج التعليم عن بعد تعزل دلتغَت درجة اإلدلاـ  (4,45≤)

احلاسب اآليل يف احملور األكؿ ادلتعلق مبعرفة )أراء أعضاء ىيئة التدريس ضلو استخداـ  باستخداـ
الدراسة بالبدء يف عملية توسيع نطاؽ كأكصت  .الفصوؿ االفًتاضية يف برنامج التعليم عن بعد(

التعليم عن بعد بنظاـ الفصوؿ االفًتاضية يف مجيع الكليات كبرامج التعليم العايل كذلك دلوافقة أراء 
 أعضاء ىيئة التدريس على ىذا النوع من التعليم.

إىل استكشاؼ اإلمكانيات، كاحملدكديات لفصل مFalloon (0211 ) فالون ىدفت دراسة
، (24كعددىم ) عندما يستخدـ يف تعليم برامج جملموعتُت إحداعلا طبلب بكالوريوس افًتاضي

. كتضمنت النتيجة أف كلتا (21كعددىم ) كاألخرل طبلب الدراسات العليا يف رلاؿ الًتبية
اجملموعتُت اكتسبوا قيمة من استخداـ الفصل االفًتاضي، كما أهنم كجدكا أف الفصل االفًتاضي 

غلب على مشاكل مهارات التواصل كالتفاعل اليت تظهر يف سياقات أخرل. بيئة جديدة كتت
كاقًتحت الدراسة أنو على الًتبويُت كمصممي ادلناىج أنو غلعلوا توفَت الفصوؿ االفًتاضية جزءنا ال 

 يتجزأ من اسًتاتيجيات التعليم لطبلهبم.

ادلتطلبات  ، كحتديداالفًتاضية الصفوؼ ماىية على إىل التعرؼ م(0211نتو ) ىدفت دراسة
لتوظيف  التدريس( البلزمة ىيئة أعضاء كتدريب إعداد التعليمية، التنظيمية، التقنية، البشرية /(

 متطلبات استخداـ درجة ك توافر درجة على الرياضيات، كالتعرؼ يف تعلم االفًتاضية الصفوؼ
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 الدراسة عينة جاباتاست بُت الفركؽ الرياضيات، كمعرفة تعلم يف االفًتاضية الصفوؼ توظيف
 كاختارت الوصفي، ادلنهج كاستخدمت الباحثة .)اجلنس، التخصص، اخلربة( دلتغَتات تعزل

 احلـز برنامج الباحثة رلموعة استخدمت الدراسة نتائج على كللحصوؿ .لدراستها أداة االستبانة
كاختبار  ية،ادلئو  كالنسب التكرارات، حساب خبلؿ من (SPSSاالجتماعية ) للعلـو اإلحصائية

((T-Test كتوصلت نتيجة الدراسة إىل عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا عند مستول داللة .
جامعة ادللك  –بُت استجابات عينة الدراسة يف اجلامعات الثبلثة )جامعة أـ القرل  (4,45≤)

 -ية البشرية / التنظيم –جامعة الطائف( حوؿ درجة استخداـ ادلتطلبات )التقنية  –عبد العزيز 
إعداد كتدريب أعضاء ىيئة التدريس( البلزمة لتوظيف الفصوؿ االفًتاضية يف تعلم  –التعليمية 

بُت  (4,45≤)الرياضيات تعزل إىل متغَت اجلنس. كعدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان عند مستول 
متوسطي استجابات أعضاء ىيئة التدريس حوؿ درجيت توافر كاستخداـ متطلبات توظيف الفصوؿ 

 –جامعة ادللك عبدالعزيز  –الفًتاضية يف تعلم الرياضيات يف اجلامعات الثبلث )جامعة أـ القرل ا
 جامعة الطائف( تعزل إىل متغَت اخلربة.

إىل دراسة فاعلية برنامج تدرييب مقًتح قائم على الفصوؿ م( 0211ادلنتشري ) ىدفت دراسة
الباحثة ادلنهج شبو التجرييب كمت تطبيق  االفًتاضية لتنمية مهارات التدريس الفعاؿ، كاستخدمت

 64أدكات الدراسة االختبار التحصيلي كبطاقة ادلبلحظة. كتكونت عينة الدراسة العشوائية من 
( معلمة كمجموعة ضابطة 14معلمة من رلتمع الدراسة يف ادلرحلة الثانوية كمت تقسيمهن إىل )

جتريبية يتدربن بالفصوؿ االفًتاضية. كقد ( معلمة كمجموعة  14تدربن بالطريقة التقليدية، ك )
أسفرت النتائج عن كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درجات اجملموعة الضابطة 
كاجملموعة التجريبية فيما يتعمق باالختبار التحصيلي كبطاقة ادلبلحظة لصاحل اجملموعة التجريبية. 

ريب ادلعلمات يف سلتلف فركع مواد الًتبية كأكصت الباحثة باستخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تد
اإلسبلمية كسلتلف مراحل التعليم العاـ كأحد أساليب التدريب اإللكًتكين احلديثة، كدراسة 

 اجتاىات ادلعلمات ضلو توظيف كاستخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف التعليم العاـ.
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 الفصل الثالث

 اإلجراءاتو الطريقة 

 

 

 منهج الدراسة -
 راسةرلتمع الد -
 عينة الدراسة -
 أدكات الدراسة -
 إجراءات تطبيق الدراسة -
 األساليب اإلحصائية -
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 متهيد:

ىذا الفصل إجراءات الدراسة اليت ىدفت إىل التعرؼ على معوقات استخداـ الفصوؿ  تضٌمن
االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت 

اتبع الباحث رلموعة من تساؤالهتا،  لىكلئلجابة ع ها مبحافظة الطائف. كحتقيقان ألىداف
كحتديد ، تمعاجمل اختيارادلناسب لطبيعتها كاحملقق ألىدافها،  نهج ادلحتديد  دتثلت يف: اإلجراءات

خدمت جلمع ؤلداة اليت استلعينة اليت سيتم التطبيق عليها، كطريقة اختيارىا. كما يتناكؿ توضيحان ال
البيانات، كاخلطوات اليت مت اختاذىا للتحقق من صدقها كثباهتا لتحديد مدل صبلحيتها يف حتقيق 

 الستخبلصستخدمة ، مث يلي ذلك عرض لؤلساليب اإلحصائية ادلها، كإجراءات تطبيقهاأىداف
 للوصوؿ إىل حتقيق أىداؼ الدراسة. تهاالنتائج ادلتعلقة بأسئل

 منهج الدراسة:أواًل: 

الدراسة إىل التعرؼ على معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة  تفىد
اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف. كبعد 
االطبلع على الدراسات السابقة، كجد الباحث أف ادلنهج ادلناسب ذلذه الدراسة ىو ادلنهج 

 .تهانو ادلنهج ادلناسب لطبيعادلسحي كو الوصفي 

 جمتمع الدراسة:ثانياً: 

ف رلتمع ىذه الدراسة من مجيع معلمي اللغة اإلصلليزية مبحافظة الطائف خبلؿ الفصل  تكوٌ 
، كمجيع مشريف اللغة معلمان ( 724ىػ كعددىم )2010/2015الدراسي األكؿ يف العاـ الدراسي 

مبحافظة الطائف  شرؽ الطائف، غرب الطائف، كاحلويةية كالتعليم بالتابعُت دلكاتب الًتباإلصلليزية 
 .ذات ادلكاتب السابقةيف ( مشرفان يعملوف 21عددىم )ك 
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 ثالثاً: عينة الدراسة:

من معلمي اللغة  ا( مشرف21ك) ا( معلم144اختار الباحث عينة عشوائية قصدية حجمها )
ر ادلدارس الثانوية كادلكاتب اإلشرافية بالطريقة اإلصلليزية كمشرفيها مبحافظة الطائف. كمت اختيا

القصدية لسهولة مجع البيانات كاالتصاؿ مع العاملُت يف تلك ادلدارس كادلكاتب اإلشرافية. حيث 
 مت اختيار مكاتب الًتبية كالتعليم بشرؽ الطائف، غرب الطائف، كاحلوية.

 ( توزيع عينة الدراسة تبعا دلتغري العمر0جدول )
تكرارال العمر  النسبة ادلئوية 

 % 46,9 84 سنة فأقل 32
 % 40,5 76 سنة 42إىل  31من 

 % 12,6 19 سنة فأكثر 41
 %  122 179 اجملموع

سنة فأقل ىم النسبة األكرب  14( أف أفراد عينة الدراسة الذين ىم 1يتضح من اجلدكؿ السابق )
 %.06,9حيث بلغت نسبتهم ادلئوية ضمن العينة 

 زيع عينة الدراسة تبعا دلتغري ادلستوى التعليمي( تو 3جدول )
 النسبة ادلئوية التكرار ادلستوى التعليمي
 % 86,2 154 بكالوريوس
 %  14,2 05 دراسات عليا
 %  122 179 اجملموع

( أف أفراد عينة الدراسة احلاصلُت على مؤىل البكالوريوس ىم 1يتضح من اجلدكؿ السابق )
% كيتضح أف ىناؾ ابتعاد عن إكماؿ الدراسات 86,4نسبتهم ادلئوية  النسبة األكرب حيث بلغت
 العليا لدل أفراد العينة.

 ( توزيع عينة الدراسة تبعا دلتغري التخصص العملي4جدول )
 النسبة ادلئوية التكرار التخصص العملي
 % 5,6 12 مشرف تربوي
 % 94,4 169 معلم
 %  122 179 اجملموع
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( أف أفراد عينة الدراسة ادلعلمُت أكثر من ادلشرفُت الًتبويُت حيث 0ق )يتضح من اجلدكؿ الساب
% كىذا األمر طبيعي كوف احلاجة إىل ادلعلمُت أكرب بكثَت من 90,0بلغت نسبتهم ادلئوية 

 ادلشرفُت الًتبويُت يف اجملاؿ التعليمي.
 ( توزيع عينة الدراسة تبعا دلتغري سنوات اخلدمة يف الوظيفة5جدول )

 النسبة ادلئوية التكرار ت اخلدمة يف الوظيفةسنوا

 % 02,1 36 أقل من مخس سنوات
 % 44,1 79 من مخس إىل أقل من عشر سنوات

 % 19,6 35 سنة 15من عشر إىل أقل من 
 % 16,0 09 سنة فأكثر 15من 

 %  122 179 اجملموع

الوظيفة  س سنوات إىل  ( أف أفراد عينة الدراسة الذين خدموا يف5يتضح من اجلدكؿ السابق )
%.00,2أقل من عشر سنوات ىم النسبة األكرب حيث بلغت نسبتهم ادلئوية   

 ( توزيع عينة الدراسة تبعا دلتغري عدد الدورات التدريبية يف جمال التعليم اإللكرتوين6جدول )
 النسبة ادلئوية التكرار عدد الدورات التدريبية يف جمال التعليم اإللكرتوين

 % 31,8 57 د دوراتال توج
 % 06,8 48 دورة واحدة
 % 10,8 03 دورتان

 % 08,6 51 ثالث دورات فأكثر

 %  122 179 اجملموع

( أف عدد أفراد عينة الدراسة الذين مل ػلصلوا على أم دكرة تدريبية يف 6يتضح من اجلدكؿ السابق )
%، كيتضح أف ىناؾ 12,8غت نسبتهم رلاؿ التعليم اإللكًتكين ىم النسبة األكرب ضمن العينة حيث بل

 ت التدريبية يف رلاؿ التعليم اإللكًتكين.اابتعاد عن الدكر 
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 الدراسة: واترابعاً: أد

كأداة للدراسة ادليدانية للحصوؿ على   Questionnaireمت االعتماد على االستبانة 
ة للمرحلة الثانوية من عن معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزي بياناتال

االستبانة مبا يتناسب كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف. حيث مت تصميم 
 ، كآراء اخلرباء كادلختصُت يف ادلناىج كطرؽ التدريس. مع الدراسة

 : خطوات بناء أداة الدراسة:4-1

مت إعداد ك لئلجابة على أسئلة الدراسة،  مت بناء أداة الدراسة، االستبانة، يف صورة جتعلها صاحلة
 أداة الدراسة كفقان للخطوات التالية:

 : حتديد ىدف أداة الدراسة:4-1-1

معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية  حتديدأداة الدراسة إىل  تىدف
 الطائف. للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة

 : صياغة فقرات أداة الدراسة:4-1-0

لصياغة فقرات أداة الدراسة دتت مراجعة أدبيات البحث الًتبوم كالدراسات كاألحباث احملكمة 
ادلرتبطة مبحاكر الدراسة ادلتمثلة يف زلاكر أداة الدراسة، كاليت ؽلكن استخدامها للتعرؼ على 

 اللغة اإلصلليزية. معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم

 كقد دتت صياغة فقرات أداة الدراسة حسب ما يلي:

  مت إعداد أداة الدراسة يف صورهتا األكلية، حيث اشتملت أداة الدراسة على جزئُت
 رئيسُت، األكؿ منهما للبيانات األكلية، كاآلخر حملاكر الدراسة.

 يع أفراد العينة يف دتت صياغة فقرات أداة الدراسة حبيث تكوف كاضحة كمفهومة جلم
 رلتمع الدراسة.

 .ركعي يف اختيار فقرات أداة الدراسة التنوع يف األسلوب 
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  دتت مراعاة أف ختدـ ىذه الفقرات أىداؼ الدراسة، حبيث يكوف لكل فقرة ىدؼ
 زلدد يقيس رلاالن زلددان يف كل زلور من زلاكر الدراسة.

 : الصورة األولية ألداة الدراسة:4-1-3

 ستبانة إىل قسمُت، علا:انقسمت اال

القسم األكؿ: البيانات األكلية ألفراد العينة كفق متغَتات الدراسة ادلستقلة كىي: العمر، ادلستول 
التعليمي، التخصص العملي، سنوات اخلدمة يف الوظيفة، عدد الدكرات التدريبية يف رلاؿ التعليم 

 اإللكًتكين.

 دلتغَتات التابعة مشتمبلن على أربعة زلاكر، ىي:القسم الثاين: تضمن فقرات االستبانة حسب ا

احملور األكؿ: ادلعوقات التنظيمية اليت حتوؿ دكف استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم  .أ 
اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة 

 ( عبارة.26الطائف، كاحتول ىذا احملور على )

ور الثاين: ادلعوقات الفنية اليت حتوؿ دكف استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة احمل .ب 
اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف، 

 ( عبارة.20كاحتول ىذا احملور على )

الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة احملور الثالث: ادلعوقات ادلادية اليت حتوؿ دكف استخداـ  .ج 
 اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف،

 .ات( عبار 8كاحتول ىذا احملور على )

احملور الرابع: أبرز اآلليات اليت ؽلكن من خبلذلا التغلب على معوقات استخداـ الفصوؿ  .د 
 ( عبارة.21غة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية، كاحتول ىذا احملور على )االفًتاضية يف تعليم الل

كتكوف اإلجابة على عبارات زلاكر االستبانة األربعة كفق التدرج اخلماسي حسب استجابة أفراد 
 (2العينة، كالتايل: )موافق بشدة، موافق، إىل حدو ما، غَت موافق، غَت موافق إطبلقان(. )ملحق
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 اة الدراسة على احملكمني::  عرض أد0-1-4

بعد أف قاـ الباحث ببناء أداة الدراسة )االستبانة( يف صورهتا األكلية مت عرضها على رلموعة من 
احملكمُت من ذكم االختصاص من أعضاء ىيئة التدريس باجلامعات احمللية كالعربية كسلتصُت 

من مدل مناسبة (، كذلك للتأكد 1( زلكمان )ملحق رقم 10آخرين، حيث بلغ عددىم )
ادلفردات كالفقرات، كإلبداء آرائهم يف مدل كفاية أداة الدراسة من حيث عدد الفقرات، مشوليتها، 

من  ة. ككردت للباحث عدده تنوع زلتواىا، مبلئمتها، كإضافة أم اقًتاحات أك تعديبلت مناسب
 ادلبلحظات من زلكمي األداة متمثلة يف:

ة، معظم، دتنع، عدـ، ال يوجد"، كاستخداـ مفردات مناسبة االبتعاد عن مفردات مثل: "غالبي -
 مثل: "ضعف، حتد من، نقص، قلة".

 حذؼ عبارة: "قلة احلوافز ادلعنوية للمعلمُت ادلبدعُت" من احملور الثالث: ادلعوقات ادلادية. -

 طلب تعديل صياغة عدد من العبارات لتكوف أكثر مناسبة ككضوحان. -

افز معنوية كمادية للمعلمُت الذين يستخدموف الفصوؿ االفًتاضية" إىل فصل عبارة: "إقرار حو  -
 عبارتُت إحداعلا سلتصة باحلوافز ادلعنوية، كاألخرل ختتص باحلوافز ادلادية.

إضافة عبارة: "توفَت الدعم الفٍت داخل ادلدارس لصيانة األجهزة كادلعامل" ضمن احملور الرابع  -
يت ؽلكن من خبلذلا التغلب على معوقات استخداـ الفصوؿ الذم يتحدث عن أبرز اآلليات ال

 االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية.

 حتويل مصطلح: "القيادات ادلدرسية" إىل "القيادات التعليمية". -

" ضمن اخليارات يف ادلستول التعليمي، لكن   - كانت ىناؾ رغبة من احملكمُت يف إضافة "دبلـو
ػلملوف مؤىل الدبلـو لذلك رأل  الذين صلليزيةاإللغة المعلمي  من رس الثانوية ال يوجد هبا أمه ادلدا

 الباحث عدـ جدكل إضافتو.

أيقًتيح إضافة "مدير مدرسة" ضمن خيارات التخصص العملي جبانب ادلشرؼ الًتبوم كادلعلم،  -
 ُت ادلختصُت باللغة اإلصلليزية.كبرر الباحث بأف الدراسة تركز على ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبوي
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نقل عبارة من احملور األكؿ "ادلعوقات التنظيمية" كعبارة من احملور الثاين "ادلعوقات الفنية" إىل  -
 احملور الثالث "ادلعوقات ادلادية".

 حذؼ ثبلث عبارات من احملور األكؿ "أدلعوقات التنظيمية" لتكرار الفكرة. -

ت االستبانة جاىزة أصبحك مُت كأخذ بالتعديبلت ادلطلوبة احملكاستفاد الباحث من آراء قد ك 
 للتطبيق.

 : الصورة النهائية ألداة الدراسة:4-1-5

أصبحت أداة الدراسة جاىزة يف صورهتا النهائية لقياس ما كضعت لو بعد التعديل، كتكونت من 
 قسمُت علا:

حسب ادلتغَتات ادلستقلة، كىي:  القسم األكؿ: كتضمن البيانات األكلية عن أفراد عينة الدراسة
)العمر، ادلستول التعليمي، التخصص العملي، سنوات اخلدمة يف الوظيفة، عدد الدكرات التدريبية 

 يف رلاؿ التعليم اإللكًتكين(.

 القسم الثاين: كتضمن فقرات االستبانة حسب ادلتغَتات التابعة، كاشتمل على أربعة زلاكر، ىي:

وقات التنظيمية اليت حتوؿ دكف استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة . احملور األكؿ: ادلع أ
اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف، كاحتول 

 ( عبارة.21ىذا احملور على )

فًتاضية يف تعليم اللغة . احملور الثاين: ادلعوقات الفنية اليت حتوؿ دكف استخداـ الفصوؿ اال ب
اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف، كاحتول 

 ( عبارة.22ىذا احملور على )

. احملور الثالث: ادلعوقات ادلادية اليت حتوؿ دكف استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة  ج
كاحتول  نوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف،اإلصلليزية للمرحلة الثا

 .ات( عبار 9ىذا احملور على )
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. احملور الرابع: أبرز اآلليات اليت ؽلكن من خبلذلا التغلب على معوقات استخداـ الفصوؿ  د
 ( عبارة.21ى )االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية، كاحتول ىذا احملور عل

 .(1)ملحق يف صورهتا النهائية أصبحت االستبانة جاىزة للتطبيقك 

 :صدق األداة: 4-0
 : صدق احملكمني:4-0-1

للتأكد من صدؽ أداة الدراسة كادلتمثلة يف االستبانة ذلذه الدراسة مت استخداـ صدؽ احملكمُت 
ذة ادلتخصصُت من أعضاء ىيئة كذلك بعرض االستبانة يف صورهتا األكلية على رلموعة من األسات

التدريس يف قسم ادلناىج كطرؽ التدريس بكلية الًتبية جبامعة أـ القرل مبكة ادلكرمة، كأساتذة 
جبامعات زللية كإقليمية، كذلك للحكم على مدل مناسبة العبارات للغرض الذم كضعت من 

 أجلو، ككضوحها،  كارتباطها باحملور ادلناسب.

 لداخلي:: صدق االتساق ا4-0-0

كما مت التأكد من صدؽ االتساؽ الداخلي ألداة الدراسة عن طريق استخداـ معامل ارتباط 
( قيم معامل ارتباط 7( معلمان، كيوضح اجلدكؿ )14بَتسوف على عينة استطبلعية مكونة من )

 بَتسوف.

 ( قيم معامل ارتباط بريسون حلساب صدق االتساق الداخلي ألبعاد أداة الدراسة7جدول )
 مجيع احملاور احملور

* * 2,84 ادلعوقات التنظيمية  
* * 2,91 ادلعوقات الفنية  
* * 2,88 ادلعوقات ادلادية  

* * 2,75 آليات التغلب على ادلعوقات  
 (.2,21* * االرتباط دال عند مستوى )

( أف معامبلت ارتباط بَتسوف حلساب صدؽ االتساؽ الداخلي 7يتضح من اجلدكؿ )
(، شلا 4,92( ك )4,75( كتراكحت بُت )4,42الدراسة دالة إحصائيان عند ) ألبعاد أداة

 يؤكد على صدؽ االتساؽ الداخلي ألداة الدراسة كالوثوؽ هبا جلمع بيانات الدراسة.
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 :ثبات األداة:4-3

الثبات من متطلبات أداة الدراسة كي تعطي اتساقان يف النتائج عندما تطبق مرات متعددة يعد 
من  معلم (14ثبات االستبانة قاـ الباحث بتطبيق األداة على عينة مكونة من )كللتحقق من 

ثبات األداة عن طريق استخداـ معامل   معامبل ليزية كمشرفيها كمن مث حسابمعلمي اللغة اإلصل
، كىي طريقة لتقدير الثبات باالعتماد على معدؿ االرتباط بُت ادلفردات، كتعد ىذه ألفا كركنباخ

 قديرات اخلاصة حبساب الثبات كأكثرىا شيوعان يف معظم ادلواقف.من أفضل الت

 Cronbach's)ألفا ( قيم معامالت ثبات أداة الدراسة باستخدام  معامل كرونباخ 8جدول )
Alpha) 

 معامل الثبات عدد العبارات احملاور
 2,85 10 ادلعوقات التنظيمية
 2,86 11 ادلعوقات الفنية
 2,91 9 ادلعوقات ادلادية

 2,89 13 آليات التغلب على ادلعوقات
 2,94 45 مجيع احملاور

لثبات زلاكر االستبياف تراكحت بُت  ألفا ( أف قيم معامبلت كركنباخ8يتضح من اجلدكؿ )
(، شلا يؤكد ارتفاع ثبات 4,90≤( كبلغ الثبات الكلي لبلستبياف )4,92≤( ك )4,85≤)

 االستبياف كصبلحيتو جلمع بيانات الدراسة.

 إجراءات تطبيق الدراسة:خامساً: 

 بعد االنتهاء من إعداد أداة الدراسة مت البدء يف تطبيق إجراءات الدراسة كفق اخلطوات التالية:

قاـ الباحث بإعداد استبانة بصورة مبدئية، مث عرضت على احملكمُت من أعضاء ىيئة  -
 التعديبلت البلزمة.التدريس باجلامعات السعودية كادلختصُت ألخذ أرائهم مث القياـ ب

احلصوؿ على إذف تطبيق أداة الدراسة من ادلشرؼ العلمي، كمن مث احلصوؿ على خطاب  -
( كتاريخ 0154449411ادلوافقة بتطبيق أداة الدراسة من عميد كلية الًتبية برقم )

 (5ىػ موجهان دلدير عاـ الًتبية كالتعليم مبحافظة الطائف. )ملحق20/2/2015
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سهيل مهمة تطبيق أداة الدراسة من مدير عاـ الًتبية كالتعليم احلصوؿ على خطاب ت -
ىػ موجهان لرئيس شعبة اللغة 11/1/2015( كتاريخ 12/7مبحافظة الطائف برقم )

 (6اإلصلليزية كمدراء ادلدارس. )ملحق 

 . Googleقاـ الباحث بعمل االستبانة بصيغة إليكًتكنية على موقع  -

 احلصوؿ على قاعدة بيانات من اإلدارة العامة لشؤكف بعد عمل االستبانة اإللكًتكنية مت -
ادلعلمُت باإلدارة العامة للًتبية كالتعليم بالطائف حتتوم على أمساء كأرقاـ جواالت معلمي 
اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية كادلشرفُت الًتبويُت مبكاتب الًتبية كالتعليم بشرؽ الطائف، 

 غرب الطائف، كاحلوية. 

احث بعمل حساب على موقع "ؽلامة" اخلاص بإرساؿ رسائل للجواالت عن طريق قاـ الب -
 االنًتنت، كمت رفع قاعدة البيانات اخلاصة بادلعلمُت كادلشرفُت إىل ادلوقع. 

قاـ الباحث بإرساؿ رسالة إىل العينة حتتوم على رابط االستبياف اإللكًتكين مع طلب  -
 ردان. 279اسة. كاستلم الباحث التكـر بادلشاركة يف تعبئة استبانة الدر 

 لتحليلها كاستخبلص النتائج. SPSSيف برنامج  اأخَتان، مت مجع البيانات كإدخاذل -

 األساليب اإلحصائية ادلناسبة للدراسة:سادساً: 

 استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية:

 التكرارات كالنسب ادلئوية لوصف عينة الدراسة. .2

 ( حلساب صدؽ االتساؽ الداخلي ألداة الدراسة.Pearsonمعامل ارتباط بَتسوف ) .1

 حلساب ثبات أداة الدراسة.  (Cronbach's Alpha)  ألفامعامل كركنباخ  .1

 ادلتوسطات احلسابية كاالضلرافات ادلعيارية لًتتيب فقرات االستبياف. .0

لتحديد الفركؽ بُت  (ONE WAY ANOVA)اختبار حتليل التباين األحادم  .5
 الثبلث مستويات فأكثر. اجملموعات ذات
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( البعدم لتحديد اجتاىات الفركؽ يف حالة كجودىا عند استخداـ حتليل LSDاختبار ) .6
 التباين األحادم.

لتحديد  (Mann-Whitney)كتٍت( لعينتُت مستقلتُت -االختبار البلمعلمي )ماف .7
 الفركؽ بُت رلموعتُت مستقلتُت.
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 الفصل الرابع

 سةعرض نتائج الدرا
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 متهيد:

عرض الباحث يف ىذا الفصل نتائج الدراسة اليت مت التوصل إليها، بعد إجراء الدراسة  
 باستخداـ األساليب اإلحصائية ادلناسبة، كمت عرض النتائج مرتبة كفق تسلسل أسئلة الدراسة. 

 طريقة التفسري:

(  كتقسيمو على أكرب 0=2-5لتحديد طوؿ خبليا مقياس ليكرت اخلماسي مت حساب ادلدل )
( ، مث إضافة ىذه القيمة إىل أقل قيمة 4,84=5÷0) الفئةقيمة يف ادلقياس للحصوؿ على طوؿ 

 صحيح( كأصبحت أطواؿ اخلبليا كما يلي :اليف ادلقياس )الواحد 

 ( معاٌٌر االستجابة فً إجابة األسئلة من األول إلى الرابع9جدول ) 

 حلسايبقيمة ادلتوسط ا معيار االستجابة 

 1,82إىل أقل من  1من  منخفضة جدا
 0,62إىل أقل من  1,82من  منخفضة
 3,42إىل أقل من  0,62من  متوسطة
 4.02إىل أقل من  3,42من  عالية

 4إىل  4,02من  عالية جدا

 

 عرض نتائج الدراسة:

 عرض النتائج اخلاصة بالسؤال األول:

حتوؿ دكف استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف لسؤاؿ األكؿ: ما ادلعوقات التنظيمية اليت ا
تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت 

 مبحافظة الطائف؟
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 حولالمتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة الستجابات أفراد عٌنة الدراسة  (11) جدول

خدام الفصول االفتراضٌة فً تعلٌم اللغة اإلنجلٌزٌة التنظٌمٌة التً تحول دون استالمعولات 

 من وجهة نظر المعلمٌن والمشرفٌن التربوٌٌن بمحافظة الطائفللمرحلة الثانوٌة 

 م
رقم 
 العبارة الفقرة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 الدرجة ادلعياري

كثافة أعداد الطالب يف ادلدارس حتد من استخدام الفصول االفرتاضية يف  0 1
 عليم اللغة اإلجنليزية.ت

 جدا عالية 2,72 4,51

 جدا عالية 2,85 4,43 ادلدارس ادلستأجرة ال ميكن استخدام الفصول االفرتاضية هبا. 1 0
 جدا عالية 2,94 4,03 ضعف تشجيع التعليم بواسطة التكنولوجيا. 10 3

كثافة ادلنهج الدراسي حبيث يركز على الكم حتد من استخدام الفصول  5 4
 جدا عالية 2,87 4,00 االفرتاضية.

 جدا عالية 2,77 4,00 دلعلمني على استخدام الفصول االفرتاضية.اقلة تدريب  12 5
 جدا عالية 2,80 4,01 نقص الثقافة التكنولوجية لدى القيادات الرتبوية. 7 6

7 3 
زيادة أعباء ادلعلم متنعو من استخدام الفصول االفرتاضية يف تعليم اللغة 

 عالية 2,91 4,15 جنليزية.اإل

 عالية 2,89 4,28 ضعف الوعي اإلداري بفوائد الفصول االفرتاضية. 8 8
 عالية 2,97 4,26 دراسي يف وقت حمدد.الإلزام ادلعلم بإهناء ادلنهج  4 9
 عالية 2,99 3,88 انتشار ادلفاىيم اخلطأ عن الفصول االفرتاضية. 9 12
 عالية 1,27 3,85 التعليم التقليدي.ادلنهج يشجع على استخدام  6 11
 عالية 1,22 3,68 تقييد معلمي اللغة اإلجنليزية بأساليب ووسائل تعليمية حمددة. 11 10

 عالية 2,45 4,13 ادلتوسط العام
 

( أف ادلتوسط العاـ الستجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ ادلعوقات 24يتضح من اجلدكؿ )
داـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من التنظيمية اليت حتوؿ دكف استخ

( بدرجة عالية، كبلغ أعلى 0,21≤كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف بلغ )
كثافة أعداد الطالب يف ادلدارس حتد من استخدام الفصول ( لعبارة "0,52≤متوسط )

( لعبارة 1,68≤بدرجة عالية جدان، كبلغ أقل متوسط ) اإلجنليزية"االفرتاضية يف تعليم اللغة 
 . كتراكحأيضان  بدرجة عالية تقييد معلمي اللغة اإلجنليزية بأساليب ووسائل تعليمية حمددة" "

( ككانت مجيعها بدرجة عالية كعالية جدان. حيث  0,52≤( ك )1,68≤ات بُت )الفقر  متوسط
 عبارات بدرجة عالية.( 6) ، كعبارات بدرجة عالية جدان  (6)كانت 
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 عرض النتائج اخلاصة بالسؤال الثاين:

لسؤاؿ الثاين: ما ادلعوقات الفنية اليت حتوؿ دكف استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة ا
 اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف؟

 حولت الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة الستجابات أفراد عٌنة الدراسة المتوسطا (11) جدول
التً تحول دون استخدام الفصول االفتراضٌة فً تعلٌم اللغة اإلنجلٌزٌة للمرحلة  المعولات الفنٌة

 من وجهة نظر المعلمٌن والمشرفٌن التربوٌٌن بمحافظة الطائفالثانوٌة 

 م
رقم 
رةفقال  العبارة 

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 الدرجة ادلعياري

جدا عالية 2,57 4,69 ضعف التجهيزات التقنية يف ادلدارس. 1 1  
جدا عالية 2,62 4,68 قلة توفر معامل خاصة باللغة اإلجنليزية يف معظم ادلدارس. 7 0  
جدا عالية 2,67 4,61 نقص الدعم الف  إلصالح األعطال التقنية حال حدوثها. 0 3  

إعداد معلمي اللغة اإلجنليزية قبل اخلدمة من دورات اتم  خلو برامج 8 4
 باستخدام الفصول االفرتاضية يف تعليم اللغة اإلجنليزية.

جدا عالية 2,77 4,46  

5 9 
خلو برامج إعداد معلمي اللغة اإلجنليزية أثناء اخلدمة من دورات اتم 

جدا عالية 2,74 4,45 باستخدام الفصول االفرتاضية يف تعليم اللغة اإلجنليزية.  

جدا عالية 2,86 4,44 نقص اتصال االنرتنت يف معظم ادلدارس. 3 6  
 عالية 2,89 4,13 ضعف شبكة االنرتنت. 5 7
 عالية 1,25 3,88 عدم كفاية الوقت الستخدام الفصول االفرتاضية. 11 8

9 12 
 اسبواحل كاإلنرتنتقلة إدلام الطلبة باستخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة  

 عالية 1,22 3,66 اآليل.

 عالية 1,26 3,66 ارتفاع تكلفة اتصال االنرتنت.  4 12
 متوسطة 2,99 3,33 ضعف مهارات استخدام احلاسب لدى معلمي اللغة اإلجنليزية. 6 11

 عالية 2,47 4,18 ادلتوسط العام

  

الدراسة حوؿ ادلعوقات ( أف ادلتوسط العاـ الستجابات أفراد عينة 22)السابق يتضح من اجلدكؿ 
الفنية اليت حتوؿ دكف استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من 

( بدرجة عالية، كبلغ أعلى 0,28≤كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف بلغ )
بدرجة عالية جدان، كبلغ أقل  "ضعف التجهيزات التقنية يف ادلدارس( لعبارة "0,69≤متوسط )
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ضعف مهارات استخدام احلاسب لدى معلمي اللغة اإلجنليزية" ( لعبارة "1,11≤متوسط )
( ككانت مجيعها بدرجة 0,69≤( ك )1,11≤بُت ) متوسط الفقرات كتراكح بدرجة متوسطة.

رات بدرجة عبا (0)عبارات بدرجة عالية جدان، ك (6)عالية، كعالية جدان. حيث كانت  ، توسطةم
 ، كعبارة كاحدة بدرجة متوسطة.عالية

 عرض النتائج اخلاصة بالسؤال الثالث:

السؤاؿ الثالث: ما ادلعوقات ادلادية اليت حتوؿ دكف استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة 
 اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف؟

 حولالمتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة الستجابات أفراد عٌنة الدراسة  (12) ولجد

التً تحول دون استخدام الفصول االفتراضٌة فً تعلٌم اللغة اإلنجلٌزٌة  المعولات المادٌة

  من وجهة نظر المعلمٌن والمشرفٌن التربوٌٌن بمحافظة الطائف للمرحلة الثانوٌة

 م
رقم 
ارةالعب الفقرة  

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 الدرجة ادلعياري

 عالية جدا 2,76 4,55 قلة ادلكافآت التشجيعية والعالوات الدورية للمعلمني ادلبدعني. 7 1
 عالية جدا 2,75 4,38 ندرة الدورات التدريبية دلعلمي اللغة اإلجنليزية على استخدام الفصول االفرتاضية. 8 0
 عالية جدا 2,88 4,02 ادلختصني.قلة أعداد الفنيني  6 3

ارتفاع تكلفة تطوير وحتديث ادلعمل يف حال توفره بالربجميات واألجهزة بشكل  5 4
 مستمر.

 عالية 1,18 3,75

ضعف ميزانية ادلدارس ال تساعد على استخدام الفصول االفرتاضية يف تعليم اللغة  0 5
 عالية 1,15 3,72 اإلجنليزية.

 عالية 1,04 3,68 ادلالية للمعامل واألجهزة. ارتفاع التكلفة  3 6
 عالية 1,19 3,66 ارتفاع تكلفة الصيانة الدورية لألجهزة وادلعامل. 4 7
 عالية 1,11 3,52 ارتفاع تكلفة حتويل ادلناىج التقليدية إىل إليكرتونية. 9 8
 عالية 1,33 3,45 ارتفاع التكلفة ادلالية لبناء مدارس حكومية جمهزة ومالئمة. 1 9

 عالية 2,76 3,88 ادلتوسط العام
 
 

أف ادلتوسط العاـ الستجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ ادلعوقات  أعبله (21يتضح من اجلدكؿ )
ادلادية اليت حتوؿ دكف استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من 

بدرجة عالية، ككاف ( 1,88≤بلغ )حيث  مبحافظة الطائف كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت
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قلة ادلكافآت التشجيعية والعالوات الدورية للمعلمني ( لعبارة "0,55≤كبلغ أعلى متوسط )
ارتفاع التكلفة ادلالية لبناء  ( لعبارة "1,05≤بدرجة عالية جدان، كبلغ أقل متوسط ) ادلبدعني"

( 1,05≤العبارات بُت ) متوسط عالية. كتراكحبدرجة مدارس حكومية جمهزة ومالئمة" 
عبارات بدرجة عالية  (1)( ككانت مجيعها بدرجة عالية، كعالية جدان. حيث كانت 0,55≤ك)

 عبارات بدرجة عالية. (6)جدان، ك

 عرض النتائج اخلاصة بالسؤال الرابع:

استخداـ الفصوؿ ما أبرز اآلليات اليت ؽلكن من خبلذلا التغلب على معوقات  :اؿ الرابعالسؤ 
االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت 

 مبحافظة الطائف؟
حول المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة الستجابات أفراد عٌنة الدراسة  (13) جدول

 خدام الفصول االفتراضٌة فً تعلٌمولات استمعأبرز اآللٌات التً ٌمكن من خاللها التغلب على 
من وجهة نظر المعلمٌن والمشرفٌن التربوٌٌن بمحافظة  اللغة اإلنجلٌزٌة للمرحلة الثانوٌة

  لطائفا

رقم  م
رةفقال ادلتوسط  العبارة 

 احلسايب
االحنراف 
 الدرجة ادلعياري

 عالية جدا 2,62 4,61 .تنفيذ دورات تدريبية للمعلمني على استخدام الفصول االفرتاضية 6 1
حث ادلعلم على التغيري يف طرق وأساليب التدريس بدال من االستمرار يف الطرق  3 0

 عالية جدا 2,61 4,58 التقليدية.
 عالية جدا 2,63 4,54 توفري الدعم الف  داخل ادلدارس لصيانة األجهزة وادلعامل. 13 3
 عالية جدا 2,75 4,54 ون الفصول االفرتاضية.إقرار حوافز مادية للمعلمني الذين يستخدم 4 4
 عالية جدا 2,67 4,50 جتهيز معامل خاصة باللغة اإلجنليزية يف مدارس ادلرحلة الثانوية. 7 5
حث القيادات التعليمية على حتفيز ادلعلمني الذين يستخدمون الفصول االفرتاضية  10 6

 عالية جدا 2,71 4,51 يف تعليم اللغة اإلجنليزية.
 عالية جدا 2,58 4,52 حث الطالب على استخدام التكنولوجيا يف التعلم. 8 7
لدى   والفصول االفرتاضيةتعزيز االجتاه اإلجيايب حنو استخدام التعليم اإللكرتوين 0 8

 عالية جدا 2,69 4,47  ادلعلم.
 عالية جدا 2,71 4,45 حث القيادات التعليمية على تشجيع التعليم باستخدام الفصول االفرتاضية. 11 9
 عالية جدا 2,63 4,37 توعية األسر بضرورة امتالك أجهزة حاسب آيل للفائدة التعليمية. 9 12
 عالية جدا 2,82 4,06 تعزيز االجتاه اإلجيايب حنو مهنة التدريس لدى ادلعلم. 1 11
 عالية جدا 2,78 4,04 توعية األسر بضرورة امتالك اتصال انرتنت للفائدة التعليمية. 12 10
إدراج معيار خيتص باستخدام الفصول االفرتاضية ضمن معايري التقومي اخلاصة بأداء  5 13

 عالية 1,21 3,85 ادلعلم.

 عالية جدا 2,40 4,40 ادلتوسط العام
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أف ادلتوسط العاـ الستجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ أبرز  السابق (21) رقم يتضح من اجلدكؿ
كن من خبلذلا التغلب على معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة اآلليات اليت ؽل

اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف بلغ 
تنفيذ دورات تدريبية  ( لعبارة "0,62≤( بدرجة عالية جدان، كبلغ أعلى متوسط )0,01≤)

( 1,85≤بدرجة عالية جدان، كبلغ أقل متوسط ) دام الفصول االفرتاضية"للمعلمني على استخ
إدراج معيار خيتص باستخدام الفصول االفرتاضية ضمن معايري التقومي اخلاصة بأداء  لعبارة "
( ككانت مجيعها بدرجة 0,62≤( ك )1,85≤بدرجة عالية. كتراكحت العبارات بُت )ادلعلم" 

 اثنتا عشرة عبارة بدرجة عالية جدان، كعبارة كاحدة بدرجة عالية. عالية، كعالية جدان. حيث كانت

 عرض النتائج اخلاصة بالسؤال اخلامس:

السؤاؿ اخلامس:  ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية لدل عينة الدراسة حوؿ معوقات استخداـ 
اـ الفصوؿ الفصوؿ االفًتاضية، كأبرز اآلليات اليت ؽلكن من خبلذلا التغلب على معوقات استخد

االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت 
مبحافظة الطائف تبعان دلتغَتات: )العمر، ادلؤىل العلمي، عدد سنوات اخلدمة، عدد الدكرات 

 التدريبية(؟

 أواًل: العمر
ة حوؿ معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف للتعرؼ على الفركؽ بُت استجابات عينة الدراس

تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف 
جلدكؿ تبعان دلتغَت العمر مت حساب ادلتوسطات احلسابية كاالضلرافات ادلعيارية كما ىو موضح يف ا

 مستويات:حيث مت تقسيم العمر إىل  (20)
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( ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً دلتغري 14جدول )
 العمر

 االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العدد العمر احملاور

 ادلعوقات التنظيمية
 2,37 4,18 84 سنة فأقل 32
 2,49 4,10 76 سنة 42إىل  31من 

 2,62 3,96 19 رسنة فأكث 41

 ادلعوقات الفنية
 2,40 4,04 84 سنة فأقل 32
 2,48 4,16 76 سنة 42إىل  31من 

 2,57 4,21 19 سنة فأكثر 41

 ادلعوقات ادلادية
 2,75 4,23 84 سنة فأقل 32
 2,73 3,74 76 سنة 42إىل  31من 

 2,86 3,73 19 سنة فأكثر 41
آليات التغلب على 
معوقات استخدام 

 صول االفرتاضيةالف

 2,42 4,35 84 سنة فأقل 32
 2,40 4,48 76 سنة 42إىل  31من 

 2,52 4,51 19 سنة فأكثر 41
 

( كجود فركؽ ظاىرية بُت استجابات أفراد عينة الدراسة كفقان دلتغَت العمر؛ 20يتضح من اجلدكؿ )
 ONE WAY)كلتحديد داللة ىذه الفركؽ مت استخداـ اختبار حتليل التباين األحادم 

ANOVA:كاجلدكؿ التايل يوضح نتيجة ىذا االختبار ،) 
( ONE WAY ANOVA( نتيجة اختبار حتليل التباين األحادي )15جدول )

 لتحديد داللة الفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة تبعاً للعمر
 جمموع مصدر التباين احملاور

 ادلربعات
 درجة
 احلرية

 متوسط
 ادلربعات

 قيمة
 )ف(

 توىمس
 الداللة

 ادلعوقات التنظيمية
 2,378 0 2,755 بني اجملموعات

1,819 2,17 
 2,028 176 36,539 داخل اجملموعات غري دالة

  178 37,094 اجملموع

 ادلعوقات الفنية
 2,462 0 2,902 بني اجملموعات

0,277 2,13 
 2,000 176 38,989 داخل اجملموعات غري دالة

  178 39,929 اجملموع

 ادلعوقات ادلادية
 1,843 0 3,685 بني اجملموعات

3,195 2,24 
 2,577 176 121,491 داخل اجملموعات دالة

  178 125,176 اجملموع
آليات التغلب على معوقات 
 استخدام الفصول االفرتاضية

 2,403 0 2,846 بني اجملموعات
0,372 2,12 

 2,178 176 31,393 داخل اجملموعات غري دالة
  178 30,039 اجملموع
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(  بُت 4,45≤( عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )25)السابق يتضح من اجلدكؿ 
استجابات أفراد عينة الدراسة كفقان دلتغَت العمر يف احملور األكؿ كالثاين كالرابع؛ حيث بلغت قيم مستول 

التوايل؛ كىي قيم أكرب من مستول الداللة  ( على4,24≤(، )4,21≤( ، )4,27≤الداللة )
(  4,45≤(، كغَت دالة إحصائينا. كما يتضح كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )4,45≤)

بلغت قيمة مستول الداللة  بُت استجابات أفراد عينة الدراسة كفقان دلتغَت العمر يف احملور الثالث؛ حيث
(؛ LSDاجتاه الفركؽ، مت استخداـ االختبار البعدم ) دالة إحصائينا. كلتحديد كىي (4,40≤)

 كيوضح اجلدكؿ التايل اجتاه ىذه الفركؽ:
 ( لتحديد اجتاىات الفروق تبعاً للعمر يف احملور الثالثLSD( نتيجة اختيار )16جدول )

 احملور (Iالعمر ) (Jالعمر ) الفرق بني ادلتوسطني الداللة

2,20 

 دالة
2,085 

 42إىل  31من 
 سنة

 سنة فأقل* 32

 ادلعوقات ادلادية
2,13 

 غري دالة 
 سنة فأقل 32 سنة فأكثر 41 2,096

2,95 

 غري دالة
 سنة فأكثر 41 2,211

 42إىل  31من 
 سنة

 
( يف احملور 4,45≤( كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )26يتضح من اجلدكؿ السابق )

 14سنة( لصاحل ) 04إىل  12سنة فأقل( ك)من  14عمر بُت )الثالث )ادلعوقات ادلادية( تبعان دلتغَت ال
 .( كىي قيمة دالة إحصائيا4,41≤لة )سنة فأقل( حيث بلغت قيمة مستول الدال

 
 ثانياً: ادلستوى التعليمي

للتعرؼ على الفركؽ بُت استجابات عينة الدراسة حوؿ معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف 
مرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف تعليم اللغة اإلصلليزية لل

( كما ىو Mann-Whitneyتبعان دلتغَت ادلستول التعليمي مت استخداـ اختبار ماف كتٍت )
 (.27موضح يف اجلدكؿ )
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لتحديد الفروق بني استجابات أفراد عينة  (Mann-Whitney)وت  -( نتيجة اختبار مان17جدول )
 الدراسة تبعاً للمستوى التعليمي

 احملاور
ادلستوى 
 التعليمي

 العدد
ادلتوسط 
 احلسايب

متوسط 
 الرتب

 جمموع

 الرتب

 قيمة "يو"

U 

مستوى 
 الداللة

 ادلعوقات التنظيمية
 14030 90,40 4,14 154 بكالوريوس

1553 
2,10 

 1878 75,10 4,25 05 دراسات عليا غري دالة

 ادلعوقات الفنية
 14367 93,09 4,01 154 يوسبكالور 

1418 
2,24 

 1743 69,70 4,22 05 دراسات عليا دالة

 ادلعوقات ادلادية
 14382 93,38 3,93 154 بكالوريوس

1425 
2,23 

 1732 69,02 3,56 05 دراسات عليا دالة

آليات التغلب على 
 ادلعوقات 

 13699,5 88,96 4,40 154 بكالوريوس
1764,5 

2,52 

 0412,5 96,40 4,44 05 دراسات عليا غري دالة

 

 
( بُت 4,45≤، عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )أعبله (27) يتضح من اجلدكؿ

استجابات أفراد عينة الدراسة تعزل للمستول التعليمي يف احملور األكؿ، كاحملور الرابع؛ حيث بلغت قيم 
(، 4,45≤وايل؛ كىي قيم أكرب من مستول الداللة )( على الت4,54≤( ، )4,21≤مستول الداللة )

( بُت 4,45≤كما يتضح كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول ) كغَت دالة إحصائينا.
استجابات أفراد عينة الدراسة تعزل للمستول التعليمي يف احملور الثاين بُت )البكالوريوس( ك)الدراسات 

( كىي قيمة دالة إحصائيان، ككجود 4,40≤قيمة الداللة )عليا( لصاحل )البكالوريوس(؛ حيث بلغت 
( يف احملور الثالث بُت )البكالوريوس( ك)الدراسات 4,45≤فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )

 ( كىي قيمة دالة إحصائيان.4,41≤عليا( لصاحل )البكالوريوس(؛ حيث بلغت قيمة الداللة )
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 ثالثاً: التخصص العملي
فركؽ بُت استجابات عينة الدراسة حوؿ معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف للتعرؼ على ال

تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف 
( كما ىو Mann-Whitneyتبعان دلتغَت التخصص العملي مت استخداـ اختبار ماف كتٍت )

 (.28ؿ )موضح يف اجلدك 
لتحديد الفروق بني استجابات  (Mann-Whitney)وت  -( نتيجة اختبار مان18جدول )

 أفراد عينة الدراسة تبعاً للتخصص العملي

 احملاور
التخصص 
 العدد العملي

ادلتوسط 
 احلسايب

متوسط 
 الرتب

 جمموع

 الرتب

 قيمة "يو"

U 
مستوى 
 الداللة

 ادلعوقات التنظيمية
 096 09,62 3,61 12 مشرف تربوي

041 
2,22 

 15814 93,57 4,16 169 معلم دالة

 ادلعوقات الفنية
 087,5 08,75 3,58 12 مشرف تربوي

030,5 
2,22 

 15800,5 93,60 4,00 169 معلم دالة

 ادلعوقات ادلادية
 657,5 65,75 3,49 12 مشرف تربوي

620.5 
2,13 

 15450,5 91,43 3,92 169 معلم غري دالة

التغلب على آليات 
 ادلعوقات 

 582,5 58,25 4,25 12 مشرف تربوي
505,5 

2,24 

 15509,5 91,89 4,44 169 معلم دالة

 

( بُت 4,45≤كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول ) أعبله، (28يتضح من اجلدكؿ )
كاحملور الرابع بُت  استجابات أفراد عينة الدراسة تعزل للتخصص العملي يف احملور األكؿ كاحملور الثاين

(، 4,44≤(، )4,44≤)ادلشرؼ الًتبوم( ك)ادلعلم( لصاحل )ادلعلم(؛ حيث بلغت قيم الداللة )
( كدالة إحصائيان. كما يتضح 4,45≤( على التوايل؛ كىي قيم أصغر من مستول الداللة )4,40≤)

أفراد عينة الدراسة ( بُت استجابات 4,45≤أيضان، عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )
(؛ كىي قيمة 4,21≤تعزل للتخصص العملي يف احملور الثالث؛ حيث بلغت قيمة مستول الداللة )

 (، كغَت دالة إحصائينا.4,45≤أكرب من مستول الداللة )
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 رابعاً: سنوات اخلدمة يف الوظيفة
الفًتاضية يف للتعرؼ على الفركؽ بُت استجابات عينة الدراسة حوؿ معوقات استخداـ الفصوؿ ا

تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف 
تبعان دلتغَت سنوات اخلدمة يف الوظيفة مت حساب ادلتوسطات احلسابية كاالضلرافات ادلعيارية كما ىو 

 (.29موضح يف اجلدكؿ )
 

حنرافات ادلعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً دلتغري سنوات اخلدمة ( ادلتوسطات احلسابية واال19جدول )
 يف الوظيفة

 االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العدد سنوات اخلدمة يف الوظيفة احملاور

ادلعوقات 
 التنظيمية

 2,40 4,16 36 أقل من مخس سنوات
 2,46 4,00 79 من مخس إىل أقل من عشر سنوات 

 2,38 4,23 35 سنة 15عشر إىل أقل من من 
 2,51 3,96 09 سنة فأكثر 15من 

 ادلعوقات الفنية

 2,43 4,09 36 أقل من مخس سنوات
 2,47 4,19 79 من مخس إىل أقل من عشر سنوات 

 2,48 4,13 35 سنة 15من عشر إىل أقل من 
 2,51 4,29 09 سنة فأكثر 15من 

 ادلعوقات ادلادية
 2,81 4,25 36 سنوات أقل من مخس

 2,73 3,97 79 من مخس إىل أقل من عشر سنوات 
 2,72 3,59 35 سنة 15من عشر إىل أقل من 

 2,81 3,75 09 سنة فأكثر 15من 

آليات التغلب 
 على ادلعوقات 

 2,46 4,36 36 أقل من مخس سنوات
 2,41 4,37 79 من مخس إىل أقل من عشر سنوات 

 2,37 4,47 35 سنة 15 من عشر إىل أقل من
 2,44 4,55 09 سنة فأكثر 15من 

 
( كجود فركؽ ظاىرية بُت استجابات أفراد عينة الدراسة كفقان دلتغَت سنوات 29يتضح من اجلدكؿ )

حتليل التباين األحادم  مقياساخلدمة يف الوظيفة؛ كلتحديد داللة ىذه الفركؽ مت استخداـ 
(ONE WAY ANOVAكاجلدكؿ التايل ،) :يوضح نتيجة ىذا االختبار 
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( لتحديد داللة ONE WAY ANOVA( نتيجة اختبار حتليل التباين األحادي )02جدول )
 الفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة تبعاً لسنوات اخلدمة يف الوظيفة

 جمموع مصدر التباين احملاور
 ادلربعات

 درجة
 احلرية

 متوسط
 ادلربعات

 قيمة
 ) ف (

 مستوى
 ةالدالل

 احملور األول:
 ادلعوقات التنظيمية

 2,612 3 1,831 بني اجملموعات
3,210 2,23 

 دالة
 2,023 175 35,463 داخل اجملموعات

  178 37,094 اجملموع

 احملور الثاين:
 ادلعوقات الفنية

 2,042 3 2,719 بني اجملموعات
1,272 2,36 

 2,004 175 39,192 داخل اجملموعات غري دالة
  178 39,929 اجملموع

 احملور الثالث:
 ادلعوقات ادلادية

 1,695 3 5,284 بني اجملموعات
0,963 

2,23 
 2,570 175 122,290 داخل اجملموعات دالة

  178 125,176 اجملموع

آليات احملور الرابع: 
 التغلب على ادلعوقات

 2,090 3 2,877 بني اجملموعات
1,630 

2,18 
 2,179 175 31,360 اخل اجملموعاتد غري دالة

  178 30,039 اجملموع

 
( بُت 4,45≤( عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )14يتضح من اجلدكؿ )

استجابات أفراد عينة الدراسة كفقان دلتغَت سنوات اخلدمة يف الوظيفة يف احملور الثاين كاحملور الرابع؛ 
( على التوايل؛ كىي قيم أكرب من مستول 4,28≤(، )4,16≤ة )حيث بلغت قيم مستول الدالل

 (، كغَت دالة إحصائينا. 4,45≤الداللة )
( بُت استجابات أفراد عينة 4,45≤كما يتضح كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )

 يتقيم الدراسة كفقان دلتغَت سنوات اخلدمة يف الوظيفة يف احملور األكؿ كاحملور الثالث؛ حيث بلغت
( على التوايل؛ كىي قيم أصغر من مستول الداللة 4,41≤(، )4,41≤مستول الداللة )

(؛ LSD(، كدالة إحصائينا. كلتحديد اجتاه الفركؽ، مت استخداـ االختبار البعدم )4,45≤)
 كيوضح اجلدكؿ التايل اجتاه ىذه الفركؽ:
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لسنوات اخلدمة يف الوظيفة يف احملور األول  ( لتحيد اجتاىات الفروق تبعاً LSDر )با( نتيجة اخت01جدول )
 واحملور الثالث

 احملور (Iسنوات اخلدمة ) (Jسنوات اخلدمة ) الفرق بني ادلتوسطني الداللة

2,24 

 دالة
2,189 

من عشر إىل أقل من 
 سنة 15

من مخس إىل أقل من 
 عشر سنوات *

 ادلعوقات التنظيمية
2,21 

 دالة
 سنة فأكثر 15من  2,055

إىل أقل من  من مخس
 عشر سنوات *

2,21 

 دالة
2,455 

من عشر إىل أقل من 
 سنة 15

أقل من مخس سنوات 
* 

 ادلعوقات ادلادية
2,21 

 دالة
2,379 

من عشر إىل أقل من 
 سنة 15

من مخس إىل أقل من 
 عشر سنوات *

(  يف احملور 4,45≤( كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )12يتضح من اجلدكؿ )
كؿ )ادلعوقات التنظيمية( تبعان دلتغَت سنوات اخلدمة يف الوظيفة بُت )من  س إىل أقل من عشر األ

سنة( لصاحل )من  س إىل أقل من عشر سنوات(، كبُت  25سنوات( ك)من عشر إىل أقل من 
سنة فأكثر( لصاحل )من  س إىل أقل من عشر  25)من  س إىل أقل من عشر سنوات( ك)من 

(  على التوايل؛ كىي قيم أصغر 4,42≤(، )4,40≤بلغت قيم مستول الداللة )سنوات(؛ حيث 
 ( كدالة إحصائيا.4,45≤من مستول الداللة )

(  يف احملور الثالث )ادلعوقات 4,45≤كما يتضح كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )
ت( ك)من عشر إىل أقل من ادلادية( تبعان دلتغَت سنوات اخلدمة يف الوظيفة بُت )أقل من  س سنوا

سنة( لصاحل )أقل من  س سنوات(، كبُت )من  س إىل أقل من عشر سنوات( ك)من  25
سنة( لصاحل )من  س إىل أقل من عشر سنوات(؛ حيث بلغت قيم  25عشر إىل أقل من 
( كدالة 4,45≤؛ كىي قيم أصغر من مستول الداللة )لكبل التصنيفُت (4,42≤مستول الداللة )

 ئيا.إحصا
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 خامساً: عدد الدورات التدريبية يف جمال التعليم اإللكرتوين
للتعرؼ على الفركؽ بُت استجابات عينة الدراسة حوؿ معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف 
تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوية من كجهة نظر ادلعلمُت كادلشرفُت الًتبويُت مبحافظة الطائف 

عدد الدكرات التدريبية يف رلاؿ التعليم اإللكًتكين مت حساب ادلتوسطات احلسابية تبعان دلتغَت 
 (.11كاالضلرافات ادلعيارية كما ىو موضح يف اجلدكؿ )

 

( ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً دلتغري عدد الدورات 00جدول )
 م اإللكرتوينالتدريبية يف جمال التعلي

 احملاور
عدد الدورات التدريبية يف جمال التعليم 

 االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العدد اإللكرتوين

ادلعوقات 
 التنظيمية

 2,39 4,16 57 ال توجد دورات
 2,42 4,17 48 دورة واحدة
 2,51 4,23 03 دورتان

 2,54 4,12 51 ثالث دورات فأكثر

 ادلعوقات الفنية

 2,47 4,16 57 توجد دورات ال
 2,43 4,35 48 دورة واحدة
 2,43 4,12 03 دورتان

 2,49 4,29 51 ثالث دورات فأكثر

 ادلعوقات ادلادية
 2,75 3,86 57 ال توجد دورات
 2,72 4,27 48 دورة واحدة
 2,76 3,73 03 دورتان

 2,80 3,77 51 ثالث دورات فأكثر

آليات التغلب 
  على ادلعوقات

 2,44 4,48 57 ال توجد دورات
 2,36 4,06 48 دورة واحدة
 2,46 4,36 03 دورتان

 2,42 4,50 51 ثالث دورات فأكثر

( كجود فركؽ بُت استجابات أفراد عينة الدراسة كفقان دلتغَت عدد الدكرات 11يتضح من اجلدكؿ )
حتليل التباين  مقياسركؽ مت استخداـ التدريبية يف رلاؿ التعليم اإللكًتكين؛ كلتحديد داللة ىذه الف

 :قياس(، كاجلدكؿ التايل يوضح نتيجة ىذا ادلONE WAY ANOVAاألحادم )
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( لتحديد داللة الفروق ONE WAY ANOVAحتليل التباين األحادي ) مقياس( نتيجة 03جدول )
 اإللكرتوينبني استجابات أفراد عينة الدراسة تبعاً لعدد الدورات التدريبية يف جمال التعليم 

 

 جمموع مصدر التباين احملاور
 ادلربعات

 درجة
 احلرية

 متوسط
 ادلربعات

 قيمة
 ) ف (

 مستوى
 الداللة

 ادلعوقات التنظيمية
 2,114 3 2,341 بني اجملموعات

2,539 2,66 
 2,011 175 36,953 داخل اجملموعات غري دالة

  178 37,094 اجملموع

 ادلعوقات الفنية
 2,662 3 1,982 اتبني اجملموع

3,244 2,23 
 2,017 175 37,909 داخل اجملموعات دالة

  178 39,929 اجملموع

 ادلعوقات ادلادية
 2,965 3 0,896 بني اجملموعات

1,650 2,18 
 2,584 175 120,082 داخل اجملموعات غري دالة

  178 125,176 اجملموع

آليات التغلب على 
 ادلعوقات

 2,669 3 0,227 موعاتبني اجمل
3,873 2,21 

 2,173 175 32,030 داخل اجملموعات دالة
  178 30,039 اجملموع

 
( بُت 4,45≤( عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )11يتضح من اجلدكؿ )

يف احملور استجابات أفراد عينة الدراسة كفقان لعدد الدكرات التدريبية يف رلاؿ التعليم اإللكًتكين 
( على التوايل؛ كىي 4,28≤(، )4,66≤األكؿ كاحملور الثالث؛ حيث بلغت قيم مستول الداللة )

 (، كغَت دالة إحصائينا. 4,45≤قيم أكرب من مستول الداللة )
( بُت استجابات أفراد عينة 4,45≤كما يتضح كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )

لتدريبية يف رلاؿ التعليم اإللكًتكين يف احملور الثاين كاحملور الرابع؛ حيث الدراسة كفقان لعدد الدكرات ا
( على التوايل؛ كىي قيم أصغر من مستول 4,42≤(، )4,41≤بلغت قيم مستول الداللة )

(، كدالة إحصائينا. كلتحديد اجتاه الفركؽ، مت استخداـ االختبار البعدم 4,45≤الداللة )
(LSD؛ كيوضح اجلدكؿ التايل) :اجتاه ىذه الفركؽ 
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يد اجتاىات الفروق تبعاً لعدد الدورات التدريبية يف جمال التعليم د( لتحLSDار )ب( نتيجة اخت04جدول )
 اإللكرتوين يف احملور الثاين واحملور الرابع

 احملور (Iعدد الدورات ) (Jعدد الدورات ) الفرق بني ادلتوسطني الداللة

2,24 
 دالة

 دورة واحدة* تال توجد دورا 2,192

 ادلعوقات الفنية
2,24 
 دالة

 دورة واحدة* دورتان 2,049

2,21 
 دالة

 دورة واحدة* ثالث دورات فأكثر 2,061

2,21 
 دالة

 ال توجد دورات* دورة واحدة 2,018
آليات التغلب 
 2,22 على ادلعوقات

 دالة
 ثالث دورات فأكثر* دورة واحدة 2,057

(  يف احملور 4,45≤فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )( كجود 10يتضح من اجلدكؿ )
الثاين )ادلعوقات الفنية( تبعان لعدد الدكرات التدريبية يف رلاؿ التعليم اإللكًتكين بُت )دكرة كاحدة( 
ك)ال توجد دكرات( لصاحل )دكرة كاحدة(، كبُت )دكرة كاحدة( ك)دكرتاف( لصاحل )دكرة كاحدة(، 

بلث دكرات فأكثر( لصاحل )دكرة كاحدة(؛ حيث بلغت قيم مستول كبُت )دكرة كاحدة( ك)ث
(  على التوايل؛ كىي قيم أصغر من مستول الداللة 4,42≤) ،(4,40≤(، )4,40≤الداللة )

 ( كدالة إحصائيا.4,45≤)
(  يف احملور الرابع )آليات 4,45≤كما يتضح كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )

ستخداـ الفصوؿ االفًتاضية( تبعان لعدد الدكرات التدريبية يف رلاؿ التعليم التغلب على معوقات ا
اإللكًتكين بُت )ال توجد دكرات( ك)دكرة كاحدة( لصاحل )ال توجد دكرات(، كبُت )ثبلث دكرات 
فأكثر( ك)دكرة كاحدة( لصاحل )ثبلث دكرات فأكثر(؛ حيث بلغت قيم مستول الداللة 

( كدالة 4,45≤يل؛ كىي قيم أصغر من مستول الداللة )(  على التوا4,44(، )4,42≤)
 إحصائيا.
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 الفصل اخلامس

 مناقشة نتائج الدراسة وملخصها

 والتوصيات وادلقرتحات 

 

 مناقشة نتائج الدراسة -
 ملخص النتائج -
 التوصيات -
 ادلقًتحات -
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 متهيد:

توصلت إليها  عرض الباحث يف ىذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة، كملخصان للنتائج اليت
نتائج قدـ الباحث عددان من التوصيات، كاقًتح دراسات تتصل الالدراسة، كيف ضوء 
 بالدراسة احلالية.

 أواًل: مناقشة النتائج:

 االفًتاضية الفصوؿ استخداـ دكف حتوؿ اليت التنظيمية ادلعوقات أف الدراسة نتائج أظهرت. 2
 مبحافظة الًتبويُت كادلشرفُت ادلعلمُت نظر كجهة من الثانوية للمرحلة اإلصلليزية اللغة تعليم يف

 السبب كيعود ،(0.21≤) العاـ احلسايب متوسطها بلغ حيث عالية، بدرجة كانت الطائف
 يف االفًتاضية الفصوؿ استخداـ من حتد ادلدارس يف الطبلب أعداد كثافة أف إىل ذلك يف

( 1441) بوؿ كدراسة( 1440) املس دراسة مع النتيجة ىذه كتتفق اإلصلليزية اللغة تعليم
 من حتد الطبلب عدد كثافة أف حيث( 1447) ادلوسى كدراسة( 1445) الطييب كدراسة
 احلديثة، التقنية استخداـ مبهارات ادلتعلمُت معرفة عدـ نتيجة االفًتاضية الفصوؿ استخداـ
 جهزةأ كفاية عدـ إىل باإلضافة كالتشغيل، االستخداـ عند طويل كقت إىل كحاجتهم
 كتعليمهم كمتابعتهم عليهم اإلشراؼ كصعوبة الوقت، كفاية كعدـ األعداد، ذلذه احلاسب
 . االستخداـ مهارات

 كتتفق هبا االفًتاضية الفصوؿ استخداـ ؽلكن ال ادلستأجرة ادلدارس أف إىل أيضان  السبب كيعود
 التحتية يةالبن أف حيث( 1447) الشمرم كدراسة ،(1440) سامل دراسة مع النتيجة ىذه
 الذم الضعف ىذا من جزء ىو ادلستأجرة ادلدارس كانتشار ضعيفة، النامية الدكؿ غالبية يف
 ضعف إىل السبب يعود كما. اإلصلليزية اللغة تعليم يف االفًتاضية الفصوؿ استخداـ يف يؤثر

 اسةكدر  ،(1445) كادلبارؾ ادلوسى  دراسة مع يتفق مبا التكنولوجيا بواسطة التعليم تشجيع
 ؽللك ال الذم اجملتمع من يبدأ التشجيع أف حيث( 1447) ادلوسى دراسة ،(1445) زيتوف
 من كشلانعة مقاكمة كتسانده سلبيان، موقفان  منو يقف ذلك كمع التعليم من النوع ىذا جتاه كعيان 
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 على يركز حبيث الدراسي ادلنهج كثافة إىل السبب كيعود. التعليم رجاؿ من احملافظُت قبل
 جزء غلعل ادلنظم غَت ادلعلومات من الكم كىذا االفًتاضية الفصوؿ استخداـ من حتد مالك
 . االفًتاضية الفصوؿ يف لبلستخداـ قابل غَت ادلنهج من كبَت

  دراسة مع يتفق كىذا االفًتاضية الفصوؿ استخداـ على ادلعلمُت تدريب قلة إىل السبب كيعود
 ،(1444) كعمار زيد أبو كدراسة ،(1447) مالشمر  كدراسة ،(1445) كادلبارؾ ادلوسى
 احلاسب استخداـ على للمعلمُت كايف تدريب يوجد ال أنو حيث( 1445) ادلبارؾ كدراسة

 الفصوؿ مثل كبررلية تقنية أم استخداـ من ػلد احلاؿ بطبيعة كىذا  التعليم يف كاالنًتنت
 .التعليم يف االفًتاضية

 الوعي كضعف الًتبوية القيادات لدل التكنولوجية الثقافة نقص إىل أيضان  السبب كيرجع 
 كدراسة ،(1445) زيتوف دراسة مع النتيجة ىذه كتتفق االفًتاضية الفصوؿ بفوائد اإلدارم
 أف حيث( 1445) ادلبارؾ كدراسة ،(1448) ادلوسى كدراسة ،(2980) كملكُت تيتبارف
 كالفصوؿ حلاسبا استخداـ من كشلانعة صحيحة غَت كمواقف سلبية توجهات ىناؾ

 أف البلـز كمن البلزمة التكنولوجية الثقافة امتبلكهم عدـ نتيجة الًتبوية القيادات من االفًتاضية
 . التعليم يف احلاسب استخداـ مهمة لتحقيق كاالسًتاتيجيات الغايات من كيطوركا يتوقفوا

 تعليم يف االفًتاضية الفصوؿ استخداـ من دتنعو اليت ادلعلم أعباء زيادة إىل السبب يعود كما
 دراسة مع تتفق النتيجة كىذه زلدد كقت يف الدراسي ادلنهج بإهناء ادلعلم كإلزاـ اإلصلليزية اللغة
 كمنها بادلعلمُت مرتبطة معوقات ىناؾ أف حيث( 1445) ادلبارؾ كدراسة ،(1447) ادلوسى
 ككقتو جهده تطويع على درةالق لو تًتؾ ال كمساندة كإدارية إشرافية مبهاـ كتكليفو أعباءه زيادة
 . اإلصلليزية اللغة تعليم يف االفًتاضية الفصوؿ استخداـ يف

 مع النتيجة ىذه كتتفق االفًتاضية الفصوؿ عن اخلطأ ادلفاىيم انتشار إىل السبب يعود كأيضان،
 كدراسة ،(1445) زيتوف كدراسة ،(1440) سامل كدراسة ،(1445) كادلبارؾ ادلوسى دراسة
 الفصوؿ استخداـ حوؿ خطأ مفاىيم يزرع الوعي نقص أف يؤكد ما كىو( 1422) نتو
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 ادلعلمُت، من الًتبوية، القيادات من تكوف قد ادلفاىيم كىذه اإلصلليزية اللغة تعليم يف االفًتاضية
 استخداـ على يشجع ادلنهج أف أيضان، األسباب كمن. أيضان  اجملتمع من أك الطبلب، من

 زلتول على ادلنهج الحتواء( 1447) ادلوسى دراسة مع النتيجة ىذه كتتفق التقليدم التعليم
 التلقُت طرؽ استخداـ على ادلعلمُت غلرب شلا التفاعلية ركح فيو تبث أف الصعب من جامد
 .للطبلب احملتول فكرة إليصاؿ

 كتتفق زلددة تعليمية ككسائل بأساليب اإلصلليزية اللغة معلمي تقييد إىل أيضان  السبب كيعود 
 اإلدارات إلزاـ خبلؿ من( 1447) ادلوسى كدراسة ،(1445) الطييب دراسة مع النتيجة ىذه

 ادلطالبة كعدـ قوم أثر ذات تكوف ال قد كسائل من متاح ىو ما باستخداـ للمعلمُت ادلدرسية
 .أكرب فاعلية ذات بوسائل

 يف االفًتاضية صوؿالف استخداـ دكف حتوؿ اليت الفنية ادلعوقات أف الدراسة نتائج أظهرت. 1
 مبحافظة الًتبويُت كادلشرفُت ادلعلمُت نظر كجهة من الثانوية للمرحلة اإلصلليزية اللغة تعليم

 يف السبب كيعود ،(0.28) العاـ احلسايب متوسطها بلغ حيث عالية، بدرجة كانت الطائف
 ،(2985) زسيل دراسة مع تتفق النتيجة كىذه ادلدارس يف التقنية التجهيزات ضعف إىل ذلك
 كاليت( 1422) نتو كدراسة ،(1445) الطييب كدراسة ،(1444) كعمار زيد أبو كدراسة
 األجهزة أعداد كزيادة حديثة أجهزة استخداـ كضركرة التقنية التجهيزات ضعف إىل نوىت

 . اإلصلليزية اللغة تعليم يف شلكنان  االفًتاضية الفصوؿ استخداـ ليصبح كادلعدات

 النتيجة ىذه كتتفق ادلدارس معظم يف اإلصلليزية باللغة خاصة معامل توفر قلة إىل السبب كيعود
 احلاجة ظل يف( 1448) ادلوسى كدراسة ،(2985) سيلز كدراسة ،(1440) سامل دراسة مع
 يعود كما. اإلصلليزية اللغة تعليم يف لتوظيفها التكنولوجيا مبستحدثات رلهزة معامل إىل

 مع النتيجة ىذه كتتفق حدكثها حاؿ التقنية األعطاؿ إلصبلح الفٍت الدعم نقص إىل السبب
 كاليت( 1445) ادلبارؾ كدراسة ،(1445) الطييب كدراسة ،(2988) عيسى احلاج دراسة
 استكماؿ يف كتعطل تأخر عنو ينتج شلا الفٍت الدعم كقلة األجهزة صيانة يف ضعفان  أظهرت
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 اللغة معلمي إعداد برامج خلو إىل السبب كيعود. التكنولوجيا على ادلعتمدة التعليمية العملية
 اللغة تعليم يف االفًتاضية الفصوؿ باستخداـ هتتم دكرات من كأثناءىا اخلدمة قبل اإلصلليزية
 النتيجة ىذه كتتفق اإلصلليزية اللغة معلمي لدل احلاسب استخداـ مهارات كضعف اإلصلليزية

 ،(1444) كعمار زيد أبو كدراسة ،(2991) زامت كدراسة ،(1447) الشمرم دراسة مع
 باحلاسب ادلعلمُت إدلاـ كعدـ كايف تدريب كجود عدـ يف( 1445) ادلبارؾ كدراسة

 إعداد مع ادلعلمُت لدل احلاسب استخداـ تعزيز إىل كاحلاجة التعليمية العملية يف كإمكانياتو
 . اإللكًتكين التعليم مع التعامل على كقادرة مدربة كوادر

 النتيجة كىذه شبكتها كضعف ادلدارس معظم يف االنًتنت اتصاؿ نقص إىل بالسب كيعود
 شبكة تغطية زلدكدية يف( 1422) نتو كدراسة ،(1442) السرطاكم دراسة مع تتفق

 اإللكًتكين التواصل غلعل شلا توفرىا حاؿ يف كضعفها ادلدارس من عدد يف كغياهبا االنًتنت
 ىذا باالنًتنت ادلرتبطة الربامج بعض تقبل ال كقد الوقت من كبَتة مساحة كيأخذ بطيء
 ىذه كتتفق االفًتاضية الفصوؿ الستخداـ الوقت كفاية عدـ إىل السبب كيعود. الشديد البطء
 كعمار زيد أبو كدراسة ،(1441) بوؿ كدراسة ،(1445) ادلبارؾ دراسة مع النتيجة

 الدراسة احلصة مدة أف حيث كايف كقت توفر عدـ يف( 1445) الطييب كدراسة ،(1444)
 االنتقاؿ يف منو جزء يهدر بل البدء مث كالتجهيز التشغيل يف كافية غَت كىي دقيقة( 05)

 .كاالنضباط

 كاحلاسب كاالنًتنت احلديثة التكنولوجيا كسائل باستخداـ الطلبة إدلاـ قلة إىل السبب كيعود 
 ،(1440) سامل كدراسة ،(1445) كادلبارؾ ادلوسى دراسة مع النتيجة ىذه كتتفق اآليل
 كاالنًتنت احلاسب استخداـ على ادلتعلمُت تدريب إىل احلاجة يف( 1445) الطييب كدراسة

 اتصاؿ تكلفة ارتفاع إىل السبب يعود كما. احلديثة التقنية استخداـ مبهارات كتزكيدىم
 يف( 1445) ادلبارؾ كدراسة ،(1447) الشمرم دراسة مع النتيجة ىذه كتتفق االنًتنت
 .ادلتكررة كانقطاعاتو شبكتو ضعف ظل يف االنًتنت اتصاؿ تكلفة ارتفاع
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 يف االفًتاضية الفصوؿ استخداـ دكف حتوؿ اليت ادلادية ادلعوقات أف الدراسة نتائج أظهرت. 1
 مبحافظة الًتبويُت كادلشرفُت ادلعلمُت نظر كجهة من الثانوية للمرحلة اإلصلليزية اللغة تعليم

 السبب كيعود ،(1.88≤) العاـ احلسايب متوسطها بلغ حيث عالية، ةبدرج كانت الطائف
 النتيجة ىذه كتتفق ادلبدعُت للمعلمُت الدكرية كالعبلكات التشجيعية ادلكافآت قلة إىل ذلك يف
 ادلكافآت كمنها للتطوير الكافية ادلالية االعتمادات نقص يف( 1445) الطييب دراسة مع

 .اإلصلليزية اللغة تعليم يف االفًتاضية الفصوؿ دـيستخ دلن دتنح اليت التشجيعية

 الفصوؿ استخداـ على اإلصلليزية اللغة دلعلمي التدريبية الدكرات ندرة إىل السبب كيعود 
 يف( 1445) ادلبارؾ كدراسة( 1444) كعمار زيد أبو دراسة مع النتيجة ىذه كتتفق االفًتاضية

 يف االفًتاضية الفصوؿ استخداـ ؼلص فيما كانعدامها عاـ بشكل تدريبية دكرات كجود قلة
 زيتوف دراسة مع النتيجة ىذه كتتفق ادلختصُت الفنيُت أعداد قلة إىل السبب كيعود. التعليم

 البشرية الكوادر كفاية عدـ يف( 1445) ادلبارؾ كدراسة ،(1422) نتو كدراسة ،(1445)
 . الفٍت للدعم الفنيُت بكغيا اإللكًتكين التعليم تقنيات رلاؿ يف ادلتخصصُت كمنها

 كاألجهزة بالربرليات توفره حاؿ يف ادلعمل كحتديث تطوير تكلفة ارتفاع إىل السبب كيعود
 تعليم يف االفًتاضية الفصوؿ استخداـ على تساعد ال ادلدارس ميزانية ضعف ك مستمر بشكل
 ،(2985) سيلز كدراسة ،(1440) سامل دراسة مع النتيجة ىذه كتتفق اإلصلليزية اللغة

 للربرليات، ادلالية التكلفة ارتفاع يف( 1447) الشمرم كدراسة ،(1448) ادلوسى كدراسة
 ػلتاج شلا حاسب جهاز كل على التعليمي الربنامج لتوافر حاجة ىناؾ أف حيث كاألجهزة،

 حجم مع تتبلءـ ميزانيات دتتلك ال كوهنا حتملو ادلدارس تستطيع ال ما كىذا طائلة مبالغ إىل
 .ادلبالغ ىذه

 الدكرية الصيانة تكلفة كارتفاع كاألجهزة، للمعامل ادلالية التكلفة ارتفاع إىل السبب كيعود 
 ادلالية التكلفة كارتفاع إليكًتكنية، إىل التقليدية ادلناىج حتويل تكلفة كارتفاع كادلعامل، لؤلجهزة
 ،(2988) عيسى اجاحل دراسة مع النتيجة ىذه كتتفق كمبلئمة رلهزة حكومية مدارس لبناء
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 ،(1445) الطييب كدراسة ،(1444) كعمار زيد أبو كدراسة ،(1447) الشمرم كدراسة
 ادلالية التكلفة يف( 1445) ادلبارؾ كدراسة ،(1422) نتو كدراسة ،(1448) ادلوسى كدراسة
 داخلها، إصلليزية لغة معامل إنشاء مث ادلستأجرة عن عوضان  حكومية مدارس لبناء ادلرتفعة

 حتويل كأيضان  دكرم، بشكل كصيانتها للتعليم، ادلناسبة التكنولوجيا مستحدثات بكل جتهيزىاك 
 التعليم مشاكل على يتغلب تفاعلي مبحتولن  إليكًتكنية مناىج إىل التقليدية الورقية ادلناىج
 .التقليدم

 معوقات على التغلب خبلذلا من ؽلكن اليت اآلليات أبرز أف الدراسة نتائج أظهرت. 0
 ادلعلمُت نظر كجهة من الثانوية للمرحلة اإلصلليزية اللغة تعليم يف االفًتاضية الفصوؿ استخداـ
 احلسايب متوسطها بلغ حيث جدان، عالية بدرجة كانت الطائف مبحافظة الًتبويُت كادلشرفُت
 استخداـ على للمعلمُت تدريبية دكرات تنفيذأعلية  تتفق عينة الدراسة علىك  ،(0.01) العاـ

 زامت كدراسة ،(1447) الشمرم دراسة مع النتيجة ىذه كتتفق االفًتاضية الفصوؿ
 يف للمعلمُت تدريبية دكرات تنفيذضركرة  يف ( 1444) كعمار زيد أبو كدراسة ،(2991)

 . ذلم االستخداـ ىذا كتعزيز االفًتاضية كالفصوؿ كاالنًتنت احلاسب استخداـ

 من بدال التدريس كأساليب طرؽ يف التغيَت على مادلعل حثكما تتفق عينة الدراسة على 
 ادلوسى كدراسة ،(1447) ادلوسى دراسة مع النتيجة ىذه كتتفق التقليدية الطرؽ يف االستمرار

 من ليتم النفسية كاحلواجز السلبية التوجهات جتاكز يف( 1445) ادلبارؾ كدراسة ،(1448)
 فائدة أكثر ىو كما مستجد ىو ما داـكاستخ التعليم يف التقليدية الطرؽ جتاكز خبلذلا

 . للمتعلمُت

 كادلعامل األجهزة لصيانة ادلدارس داخل الفٍت الدعم توفَتعلى ضركرة  كما تتفق عينة الدراسة
 يربك شلا لقلتو نظران  الفٍت الدعم إىل احلاجة يف( 1445) ادلبارؾ دراسة النتيجة ىذه مع كتتفق
 ادلنجز لصاحل الكامل الوقت استثمار ؽلكن كبتوفَته القاعة، داخل التعليمية احلركة سَت

 الفصوؿ يستخدموف الذين للمعلمُت مادية حوافز إقرارعلى  تتفق عينة الدراسةك . التعليمي
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 مالية اعتمادات إىل احلاجة يف( 1445) الطييب دراسة مع النتيجة ىذه كتتفق االفًتاضية
 التعليم يف احلديثة التكنولوجيا دموفيستخ الذين للمعلمُت مادية حوافز كمنها للتطوير
 . التقليدم التعليم مشاكل على التغلب يف تساىم اليت االفًتاضية كالفصوؿ

 الثانوية ادلرحلة مدارس يف اإلصلليزية باللغة خاصة معامل جتهيزعلى أعلية  تتفق عينة الدراسةك 
 حديثة بأجهزة اصةخ معامل توفَت ضركرة يف( 2985) سيلز دراسة مع النتيجة ىذه كتتفق
 القيادات حثعلى  كما تتفق عينة الدراسة. اإلصلليزية اللغة تعليم يف منها االستفادة ليمكن
 اإلصلليزية اللغة تعليم يف االفًتاضية الفصوؿ يستخدموف الذين ادلعلمُت حتفيز على التعليمية
 احلاجة يف( 2980) كملكُت تيتبارف كدراسة ،(1445) زيتوف دراسة مع النتيجة ىذه كتتفق
 اللغة تعليم يف االفًتاضية الفصوؿ استخداـ من كالتخوؼ ادلمانعة حواجز تكسر قيادات إىل

 . ادلتوافرة النماذج كتدعم استخدامها على تشجع بل اإلصلليزية

 ىذه كتتفق التعلم يف التكنولوجيا استخداـ على الطبلب حث لىع تتفق عينة الدراسةك 
( 1440) سامل كدراسة ،(1445) كادلبارؾ ادلوسى كدراسة ،(1441) بوؿ دراسة مع النتيجة
 إدلامهم لعدـ عليها كتدريبهم التعلم يف التكنولوجيا استخداـ على الطبلب حث إىل احلاجة يف

 التشغيل يف الوقت من الكثَت كاستهبلكهم التعليمي اجملاؿ يف احلديثة التقنية استخداـ مبهارات
 .االستخداـ كزلاكالت

 التعليم استخداـ كضلو التدريس مهنة ضلو اإلغلايب االجتاه تعزيزعلى ضركرة  ق عينة الدراسةكتتف
 ،(2991) زامت دراسة مع النتيجة ىذه كتتفق ادلعلم لدل االفًتاضية كالفصوؿ اإللكًتكين
 تغيَت إىل كالسعي ادلعلمُت لدل احلاسب استخداـ تعزيز يف( 1448) ادلوسى كدراسة
 اإلغلابية ضلو السلبية التصورات من التعليمية احلاسب لربامج ادلستخدمُت كمواقف توجهات
 . اإلصلليزية اللغة تعليم يف االفًتاضية الفصوؿ من لبلستفادة

 الفصوؿ باستخداـ التعليم تشجيع على التعليمية القيادات حث تتفق عينة الدراسة علىك 
( 1448) ادلوسى كدراسة ،(2980) كُتكمل تيتبارف دراسة مع النتيجة ىذه كتتفق االفًتاضية
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 يصبح معينان  فكران  تتبٌت عندما اليت التعليمية القيادات بو ختتص بالغة أعلية ذك دكر ىناؾ أف يف
 مهمة لتحقيق كاآلليات االسًتاتيجيات تطور أف القيادات ىذه على يتوجب كلذلك سائدان 

 التعليم يف احلاسب توظيف من كأرائها مواقفها تتجاىل كأف التعليم يف احلاسب استخداـ
 .العصر كتطورات ادلستقبلية ادلصلحة بعُت كتنظر

 انًتنت كاتصاؿ آيل حاسب أجهزة امتبلؾ بضركرة األسر وعيةتتفق عينة الدراسة على أعلية تك 
 نتو كدراسة ،(1445) كادلبارؾ ادلوسى دراسة مع النتيجة ىذه كتتفق التعليمية للفائدة

 يف كاالنًتنت اآليل احلاسب استخداـ بأعلية للوعي كاألسر اجملتمع بلؾامت ضركرة يف( 1422)
 ادلعرفة عوامل على االنفتاح ذلما كيتيح كادلعلم للطالب كثَتة منافع ػلقق أنو حيث التعليم
 الفصوؿ باستخداـ ؼلتص معيار إدراجيف احلاجة إىل  تتفق عينة الدراسة كما. كالتعلم

 تيتبارف دراسة مع النتيجة ىذه كتتفق ادلعلم بأداء اخلاصة وميالتق معايَت ضمن االفًتاضية
 أداء ربط كمنها كأنظمتها بلوائحها التعليمية البيئة تطوير إىل احلاجة يف( 2980) كملكُت
 .مناسب بشكل التعليمية احلركة أداء تسهل تعليمية تقنية من يستخدمو مبا ادلعلم

جود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت استجابات . أ. العمر: أظهرت نتائج الدراسة عدـ ك 5
تعزل للعمر يف ادلعوقات التنظيمية، كادلعوقات  (4.45≤)أفراد عينة الدراسة عند مستول 

الفنية، كآليات التغلب على معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية، كيعود السبب يف ذلك إىل 
راكهم ذلذه ادلعوقات كآليات التغلب اتفاؽ عينة الدراسة جبميع أفراد فئاهتم العمرية إىل إد

 عليها. 

فركؽ ذات داللة إحصائية بُت استجابات أفراد عينة كما أظهرت نتائج الدراسة كجود 
سنة فأقل(  14تعزل للعمر يف ادلعوقات ادلادية بُت من ) (4.45≤)الدراسة عند مستول 

بب يف ذلك إىل يعود السقد سنة فأقل(، ك  14سنة( لصاحل من ) 04سنة إىل  12كمن )
 إدراؾ ىذه الفئة للمعوقات ادلادية بصورة أكضح نظران الستخدامهم للتقنيات احلديثة.
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بُت  ادلستول التعليمي: أظهرت نتائج الدراسة عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائيةب. 
تعزل للمستول التعليمي يف ادلعوقات  (4.45≤)استجابات أفراد عينة الدراسة عند مستول 

مية، كآليات التغلب على معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية، كيعود السبب يف ذلك التنظي
إىل اتفاؽ عينة الدراسة مبختلف مستوياهتم التعليمية يف ادلعوقات التنظيمية، كآليات التغلب 

 (.1447) الشمرمعلى معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية، كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 

ئج الدراسة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت استجابات أفراد عينة الدراسة نتاكما أظهرت 
تعزل للمستول التعليمي يف ادلعوقات الفنية، كادلعوقات ادلادية لصاحل  (4.45≤)عند مستول 

)البكالوريوس(، كيعود السبب يف ذلك إىل تركيز حاملي مؤىل البكالوريوس على الواقع بعيدان عن 
 (.1424يتجو لو ذكم ادلؤىبلت العليا كختتلف مع دراسة اذلرش، ادلدىوف، كمفلح )التنظَت الذم 

أظهرت نتائج الدراسة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت ج. التخصص العملي: 
تبعان للتخصص العملي يف ادلعوقات   (4.45≤)استجابات أفراد عينة الدراسة عند مستول 

ات التغلب على معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية لصاحل التنظيمية، كادلعوقات الفنية، كآلي
)ادلعلمُت( كيعود السبب يف ذلك إىل معايشة ادلعلمُت لواقع ادليداف التعليمي بادلدارس شلا غلعلهم 
قادرين على إدراؾ ىذه ادلعوقات بصورة أكرب من ادلشرفُت الذين يرتبط عملهم جبوانب فنية كإدارية 

 أكثر.

كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت استجابات أفراد عينة الدراسة عند مستول عدـ  كما يتضح
تعزل للتخصص العملي يف ادلعوقات ادلادية كيعود السبب إىل اتفاؽ ادلعلمُت كادلشرفُت  (4.45≤)

 الًتبويُت على إدراؾ ىذه ادلعوقات ادلادية ألهنا كاضحة للجميع. 

 إحصائية داللة ذات فركؽ كجود الدراسة ائجنت أظهرتد. سنوات اخلدمة يف الوظيفة: 
 يف الوظيفة يف اخلدمة لسنوات تعزل الدراسة عينة أفراد استجابات بُت (4.45≤) مستول عند

( سنة 25 من أقل إىل عشر من)ك( سنوات عشر من أقل إىل  س) بُت التنظيمية ادلعوقات
 25 من)ك( سنوات عشر من أقل إىل  س من) كبُت ،(سنوات عشر من أقل إىل  س) لصاحل
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 بُت ادلادية ادلعوقات يف فركؽ ككجود ،(سنوات عشر من أقل إىل  س من) لصاحل( فأكثر سنة
 كبُت ،(سنوات  س من أقل) لصاحل( سنة 25 من أقل إىل عشر من)ك( سنوات  س من أقل)
 ىلإ  س من) لصاحل( سنة 25 من أقل إىل عشر من)ك( سنوات عشر من أقل إىل  س من)
 بصورة يدركوف األقل اخلدمة كذك  ادلعلمُت أف إىل ذلك يف السبب كيعود  ،(سنوات عشر من أقل
 لذكم خبلفان  االفًتاضية، للفصوؿ استخدامهم من حتد اليت كادلادية التنظيمية ادلعوقات حجم أكرب
 دراسة مع كختتلف. ادلهنية حياهتم يف التقليدم التدريس على اعتادكا كالذين األكثر اخلدمة

 (.1447(، كدراسة الشمرم )1424القحطاين )

 بُت (4.45≤) مستول عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجود عدـ الدراسة نتائج أظهرت كما
 التغلب كآليات الفنية ادلعوقات يف الوظيفة يف اخلدمة لسنوات تعزل الدراسة عينة أفراد استجابات

 ادلعلمُت مجيع إدراؾ إىل ذلك يف السبب يعود اكرمب االفًتاضية، الفصوؿ استخداـ معوقات على
 بل فحسب االفًتاضية الفصوؿ باستخداـ ختتص ال اليت الفنية للعوائق ادلختلفة اخلدمة مبستويات
 آليات على اتفاقهم ككذلك التعليم، يف ادلركزية بسبب التعليمة العملية جوانب جلميع مشوذلا
 لتفعيل العملي احلل فيها غلدكف ألهنم نظرا ًتاضيةاالف الفصوؿ استخداـ معوقات على التغلب
(، كدراسة القحطاين 1447الشمرم ) دراسة مع النتيجة ىذه كتتفق. االفًتاضية الفصوؿ استخداـ

(1424.) 

 كجود عدـ الدراسة نتائج أظهرتق. عدد الدكرات التدريبية يف رلاؿ التعليم اإللكًتكين: 
 لعدد تعزل الدراسة عينة أفراد استجابات بُت (4.45≤) مستول عند إحصائية داللة ذات فركؽ

 يعود كرمبا ادلادية، كادلعوقات التنظيمية ادلعوقات يف اإللكًتكين التعليم رلاؿ يف التدريبية الدكرات
 تتعلق ال ختصصية دكرات ىي الدراسة عينة أفراد تلقاىا اليت الدكرات زلتول أف إىل السبب
 كاضح تأثَت ذلا كليس عاـ بشكل التعليم يف التقنية استخداـ من حتد اليت بادلعوقات أك بالتنظيم
 (.1447الشمرم ) دراسة مع النتيجة ىذه كتتفق. الناحيتُت ىاتُت يف ادلتدربُت على
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 بُت (4.45≤) مستول عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجود الدراسة نتائج أظهرت كما
 ادلعوقات يف اإللكًتكين التعليم رلاؿ يف التدريبية راتالدك  لعدد تعزل الدراسة عينة أفراد استجابات

 من( فأكثر دكرات ثبلث)ك( دكرتاف)ك( دكرات توجد ال)ك جهة من( كاحدة دكرة) بُت الفنية
 التدريبية للدكرات اجليد التخطيط بعدـ ذلك يفسر كرمبا ،(كاحدة دكرة) لصاحل أخرل جهة

اعتمادان على  الدكرات من أكرب عدد على الدراسة عينة ادأفر  تلقاىا كاحدة دكرة تتفوؽ رمبا كبالتايل
  نوع الدكرة.

 عينة أفراد استجابات بُت (4.45≤) مستول عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجود ككذلك
 معوقات على التغلب آليات يف اإللكًتكين التعليم رلاؿ يف التدريبية الدكرات لعدد تعزل الدراسة
 كبُت( دكرات توجد ال) لصاحل( كاحدة دكرة)ك( دكرات توجد ال) بُت ةاالفًتاضي الفصوؿ استخداـ

 الدكرات ضعف أيضان  يعٍت شلا( فأكثر دكرات ثبلث) لصاحل( كاحدة دكرة)ك( فأكثر دكرات ثبلث)
 دراسة مع النتيجة ىذه كتتفق. استجاباهتم يف التأثَت على قدرهتا عدـ كبالتايل للمتدربُت ادلقدمة

 (.2019ادلطَتم )

 ملخص النتائج:ثانياً: 

 توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

 للمرحلة اإلصلليزية اللغة تعليم يف االفًتاضية الفصوؿ استخداـ دكف حتوؿ اليت الفنية ادلعوقات أف -
 حيث عالية، بدرجة كانت الطائف مبحافظة الًتبويُت كادلشرفُت ادلعلمُت نظر كجهة من الثانوية
 .(0,28≤) العاـ احلسايب متوسطها بلغ

 اإلصلليزية اللغة تعليم يف االفًتاضية الفصوؿ استخداـ دكف حتوؿ اليت التنظيمية ادلعوقات أف -
 بدرجة كانت الطائف مبحافظة الًتبويُت كادلشرفُت ادلعلمُت نظر كجهة من الثانوية للمرحلة
 .(0,21≤) العاـ احلسايب متوسطها بلغ حيث عالية،
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 للمرحلة اإلصلليزية اللغة تعليم يف االفًتاضية الفصوؿ استخداـ دكف حتوؿ يتال ادلادية ادلعوقات أف -
 حيث عالية، بدرجة كانت الطائف مبحافظة الًتبويُت كادلشرفُت ادلعلمُت نظر كجهة من الثانوية
 .(1,88≤) العاـ احلسايب متوسطها بلغ

 يف االفًتاضية الفصوؿ استخداـ معوقات  على التغلب خبلذلا من ؽلكن الٍت اآلليات أبرز أف -
 مبحافظة الًتبويُت كادلشرفُت ادلعلمُت نظر كجهة من الثانوية للمرحلة اإلصلليزية اللغة تعليم

 .(0,01≤) العاـ احلسايب متوسطها بلغ حيث جدان، عالية بدرجة كانت الطائف

الدراسة أظهرت نتائج الدراسة عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت استجابات أفراد عينة  -
تعزل للعمر يف ادلعوقات التنظيمية، كادلعوقات الفنية، كآليات التغلب  (4,45≤)عند مستول 

 .على معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية

فركؽ ذات داللة إحصائية بُت استجابات أفراد عينة الدراسة عند أظهرت نتائج الدراسة كجود  -
سنة إىل  12سنة فأقل كمن  14ية بُت من تعزل للعمر يف ادلعوقات ادلاد (4,45≤)مستول 

 سنة فأقل. 14سنة لصاحل من  04

بُت استجابات أفراد عينة الدراسة  أظهرت نتائج الدراسة عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية -
تعزل للمستول التعليمي يف ادلعوقات التنظيمية، كآليات التغلب على  (4,45≤) عند مستول

 .فًتاضيةمعوقات استخداـ الفصوؿ اال

نتائج الدراسة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت استجابات أفراد عينة الدراسة عند أظهرت  -
تعزل للمستول التعليمي يف ادلعوقات الفنية، كادلعوقات ادلادية لصاحل  (4,45≤)مستول 

 البكالوريوس.

ة الدراسة عند أظهرت نتائج الدراسة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت استجابات أفراد عين -
تبعان للتخصص العملي يف ادلعوقات التنظيمية، كادلعوقات الفنية، كآليات  (4,45≤)مستول 

 التغلب على معوقات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية لصاحل ادلعلمُت.

عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت استجابات أفراد عينة الدراسة أظهرت نتائج الدراسة  -
 تعزل للتخصص العملي يف ادلعوقات ادلادية. (4,45≤)عند مستول 
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 بُت( 4,45≤) مستول عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجود الدراسة نتائج أظهرت -
 بُت التنظيمية ادلعوقات يف الوظيفة يف اخلدمة لسنوات تعزل الدراسة عينة أفراد استجابات

 من أقل إىل  س) لصاحل( سنة 25 من أقل إىل عشر من)ك( سنوات عشر من أقل إىل  س)
 من) لصاحل( فأكثر سنة 25 من)ك( سنوات عشر من أقل إىل  س من) كبُت ،(سنوات عشر
( سنوات  س من أقل) بُت ادلادية ادلعوقات يف فركؽ ككجود ،(سنوات عشر من أقل إىل  س
 من أقل إىل  س من) كبُت ،(سنوات  س من أقل) لصاحل( سنة 25 من أقل إىل عشر من)ك

 .(سنوات عشر من أقل إىل  س من) لصاحل( سنة 25 من أقل إىل عشر من)ك( سنوات عشر

 بُت( 4,45≤) مستول عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجود عدـ الدراسة نتائجأظهرت  -
 كآليات الفنية ادلعوقات يف الوظيفة يف اخلدمة لسنوات تعزل الدراسة عينة أفراد استجابات
 .االفًتاضية الفصوؿ استخداـ معوقات على التغلب

 بُت( 4,45≤) مستول عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجود عدـ الدراسة نتائج أظهرت -
 يف اإللكًتكين التعليم رلاؿ يف التدريبية الدكرات لعدد تعزل الدراسة عينة أفراد استجابات
 .ادلادية كادلعوقات التنظيمية ادلعوقات

 بُت( 4,45≤) مستول عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجود الدراسة نتائجأظهرت  -
 يف اإللكًتكين التعليم رلاؿ يف التدريبية الدكرات لعدد تعزل الدراسة عينة أفراد استجابات
 دكرات ثبلث)ك( دكرتاف)ك( دكرات توجد ال)ك جهة من( كاحدة دكرة) بُت الفنية ادلعوقات
 .(كاحدة دكرة) لصاحل أخرل جهة من( فأكثر

 بُت( 4,45≤) مستول عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجودالدراسة  نتائجأظهرت  -
 آليات يف اإللكًتكين التعليم رلاؿ يف التدريبية الدكرات لعدد تعزل الدراسة عينة أفراد استجابات
( كاحدة دكرة)ك( دكرات توجد ال) بُت االفًتاضية الفصوؿ استخداـ معوقات على التغلب
 دكرات ثبلث) لصاحل( كاحدة دكرة)ك( فأكثر اتدكر  ثبلث) كبُت( دكرات توجد ال) لصاحل
 .(فأكثر

 ثالثاً: توصيات الدراسة:

 يف ضوء ما توصلت إليو الدراسة من نتائج، توصي الدراسة احلالية مبا يلي:
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 تدريب ادلعلمُت على استخداـ الفصوؿ االفًتاضية. .2
 ة بشكل فعاؿ.استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية للمرحلة الثانوي .1
جتهيز ادلدارس احلكومية كادلستأجرة باألجهزة البلزمة لتفعيل التعليم بواسطة الفصوؿ  .1

 االفًتاضية.
 توفَت دعم فٍت إلصبلح مشاكل األجهزة كالربرليات داخل ادلدارس. .0
 .ادلعلم بأداء اخلاصة التقومي معايَت ضمن االفًتاضية الفصوؿ باستخداـ ؼلتص معيار إدراج .5

 مقرتحات الدراسة: رابعاً:

 تقًتح الدراسة احلالية إجراء دراسات مستقبلية تنظر يف:

 .للغة اإلصلليزية يف ادلراحل الدراسية ادلختلفةاستخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اكاقع  .2
 –الكتابة  –)القراءة  األربع اللغة اإلصلليزية أثر استخداـ الفصوؿ االفًتاضية على مهارات .1

 لتحدث(.ا -االستماع 
متطلبات توظيف الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم اللغة اإلصلليزية يف ادلراحل الدراسية  .1

 ادلختلفة.
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 قائمة ادلراجع

 :العربية ادلراجع: أوالً 
، عماف، دار كائل التجديدات الرتبوية(. 1448). ستيتو، دالؿ ملحس، كسرحاف، عمر موسىإ

 للنشر.
تية الستخداـ تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت يف التعليم (. البنية التح1441إمساعيل، فادم )
الندوة اإلقليمية حول توظيف تقنيات ادلعلومات واالتصاالت يف التعليم كالتعلم عن بعد، 
 ، دمشق، يوليو.والتعليم عن بعد

 ،الرياض. 1ط. للمعلم حديثة وأدوار اإللكرتونية ادلدرسة(. ق2015) حسُت عوض التودرم،
 .شدالر  مكتبة

فاعلية استخدام إسرتاتيجية تعليمية مقرتحة مبواقع اإلنرتنت على (. 1448توفيق، مركة زكي )
رسالة دكتوراه، كلية الًتبية النوعية، تنمية التفكري واالجتاىات لدى طالب تكنولوجيا التعليم، 

 جامعة عُت مشس.
 بادلرحلة اإلصلليزية اللغة متعلي يف اإللكًتكين التعليم فاعلية مدل ،(ـ1446) سعد رؽلا اجلرؼ،
 .16 عدد النفس، وعلم الرتبية رسالة السعودية، العربية ادلملكة يف اجلامعية

 .86، عجملة ادلعرفة(. يف أم مرحلة عمرية تدرس اللغة االصلليزية، 1441اجلمهور، عبد الرمحن )
دائية يف ادلملكة العربية (. تعليم اللغة اإلصلليزية يف ادلرحلة االبت1446احلازمي، سلطاف بن حسن)

 .7ع  حولية كلية ادلعلمني يف أهبا،السعودية بُت اإلغلابيات كالسلبيات : دراسة استطبلعية. 
ادلؤمتر العلمي (. أدكار ادلعلم كمسئولياتو يف الفصوؿ اإللكًتكنية، 1442حسن، فارعة حسن )

أكتوبر  12-19، القاىرة، عليماجلمعية ادلصرية لتكنولوجيا الت الثامن: ادلدرسة اإللكرتونية،
 .151ص -152، ص1442

(. فاعلية اختبلؼ توقيت عرض الصور الثابتة كالرسـو 1446حسُت، عمرك جبلؿ الدين أمحد )
اخلطية يف برامج احلاسوب التعليمية يف تنمية مهارات الفصوؿ التخيلية لدل طبلب كليات الًتبية 

 ، يونيو .1، ج 219، عجملة كلية الرتبية، جامعة األزىرالنوعية، 
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التزامنية على  االفًتاضية بالفصوؿ(. فاعلية التخاطب الصويت كالنصي 1448) رمضاف حشمت،
 ، كلية الًتبية، جامعة حلواف.رسالة ماجستريرفع مستول اإلصلاز لطبلب ادلرحلة اإلعدادية، 

مؤمتر ية العامة، (. تقييم استخداـ الفصوؿ االفًتاضية لتدريس طلبة الثانو 1449خليف، زىَت)
 ، جامعة النجاح الوطنية.العملية التعليمية يف القرن احلادي والعشرين

(. اجليل الثاين من خدمات اإلنًتنت: مدخل إىل دراسة الويب 1449خليفة، زلمود عبد الستار )
 .28ع  -. Cybrarians Journal -. 1.4كادلكتبات  1.4

(. الربامج االجتماعية كسيلة 1446بنت مساعد ) اخلليفة، ىند بنت سليماف، كالفهد، سلطانة
 .، الرياض، ادلملكة العربية السعوديةالندوة الوطنية األوىل لتقنية ادلعلوماتلتعزيز التعليم كالتعلم، 
 ، القاىرة ، مكتبة دار الكلمة.منتوجات تكنولوجيا التعليم(. 1441 يس، زلمد عطية )

ىم مشكبلت منهج اللغة اإلصلليزية للصف األكؿ حتديد أ(. 1442خنكار، كفاء امساعيل )
كلية الًتبية،   رسالة ماجستري غري منشورة، الثانوم من كجهة نظر ادلعلمات يف زلافظة الطائف،

 مكة ادلكرمة.
 اللغة تدريس يف اآليل احلاسب بررليات إستخداـ أثر .(ىػ2016) مبارؾ صاحل أريج الدباسي،
 غري ماجستري رسالة الرياض، مبدينة إبتدائي السادس لصفا تلميذات حتصيل على اإلصلليزية
 .الرياض سعود، ادللك جامعة الًتبية، كلية منشورة،

 .12ع جملة ادلعلوماتية،، 1(. التعليم االلكًتكين كالويب2019راغب، زلمد عبدة )
 براىيمإ العزيز عبد اجلبَتم، أمحد؛ أمحد دسوقي، السيد؛ عادؿ اجلندم، زلمود؛ السيد الربيعي،

 .الرياض. الثالثة األلفية يف وتقنياتو بعد عن التعليم(. ىػ2015)
 كاألداء الذاتية الكفاءة معتقدات على االفًتاضية الفصوؿ أثر ،(ـ 1448)  مصطفى فاطمة رزؽ،

 .مصر طنطا، جامعة الًتبية، كلية منشور، غري حبث اخلدمة، قبل العلـو دلعلمي التدريسي

ادلفهوم، – التعلم اإللكرتوين – رؤية جديدة يف التعليم .(1445حسن حسُت ) ،زيتوف
 .للًتبية الصولتية الدار، الرياض. القضايا، التطبيق، التقومي
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 قواعد تعلم على اآليل احلاسب برامج أحد استخداـ أثر ،(ىػ2018) إبراىيم أمحد رياض زيلعي،
 كلية منشورة، غري ماجستري ةرسال جدة، مبدينة ثانوم األكؿ الصف لطبلب اإلصلليزية اللغة
 .ادلكرمة مكة القرل، أـ جامعة الًتبية،
 تقنية استخداـ ضلو ادلفتوحة القدس جامعة طلبة اجتاىات ،(ـ1448) عادؿ رياف، زلمد؛ شاىُت،
 الًتبية، كلية منشور، غري حبث احلاسوبية، الذات بفاعلية كعبلقتها التعلم يف االفًتاضية الصفوؼ
 .فلسطُت فتوحة،ادل القدس جامعة

جملة ادلعرفة ) وزارة الرتبية (. ادلعايَت الدكلية للفصوؿ االفًتاضية. 1421عبد احلافظ، حسٍت )
 .241 - 98، ص ص 122ع السعودية،  –والتعليم السعودية( 
 . القاىرة، عامل الكتب.ادلدونات: اإلعالم البديل(. 1449عبداحلميد، زلمد )

جملة (. أدكات التواصل اإللكًتكنية كتوظيفها تربويا. 1422زلمد ) العرؽلية ، بدرية بنت ناصر بن
 ، ديسمرب.67، ع 24سلطنة عماف، السنة  التطوير الرتبوي،

يف نظاـ  1.4(. أثر استخداـ أدكات الويب 1422عياد، فؤاد امساعيل، كاألشقر، عبد الكرمي )
جيا ادلعلومات باجلامعة ( على حتقيق التعلم التعاكين لدل طلبة تكنولو Moodleالتعلم )

 ، يناير.24، عدراسات ادلعلوماتاإلسبلمية، 
 بالصور اإللكًتكنية الفصوؿ باستخداـ التدريس أثر ،(ـ1448) هللا عطا زلمد ياسر الغرييب،
 مادة يف االبتدائي اخلامس الصف تبلميذ حتصيل على( تكاملي - تعاكين - تفاعلي) الثبلث

 .ادلكرمة مكة الًتبية، كلية القرل، أـ جامعة منشورة، غري ماجستري رسالة الرياضيات،
(. فعالية برنامج تدرييب إلكًتكين قائم على التعلم التشاركي 1421الغوؿ، ريهاـ زلمد أمحد زلمد )

يف تنمية مهارات استخداـ بعض خدمات اجليل الثاين للويب لدل معاكين أعضاء ىيئة التدريس. 
 .2، ج 78مصر، ع  ،جملة كلية الرتبية بادلنصورة

(. فعالية استخداـ مواقع الفيديو اإللكًتكنية يف اكتساب 1421فركانة، أكـر عبدالقادر عبدهللا )
رسالة مهارات تصميم الصور الرقمية لدل طالبات كلية الًتبية يف اجلامعة اإلسبلمية بغزة، 

 ، اجلامعة اإلسبلمية، غزة، فلسطُت.ماجستري غري منشورة
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 طرؽ مقرر من كحدة تدريس يف اآليل احلاسب استخداـ أثر ،(ىػ2017) مارع خدغلة قادم،
 ماجستري رسالة القرل، أـ جامعة يف الًتبوم اإلعداد طالبات حتصيل على اإلصلليزية اللغة تدريس
 .ادلكرمة مكة القرل، أـ جامعة الًتبية، كلية منشورة، غري

 الفردم بالتعلم االفًتاضية الفصوؿ استخداـ أثر مقارنة .(ـ1445) مسند ناجي القبيبلت،
 عماف سلطنة يف اإلصلليزية اللغة دلهارات اإلعدادم الثالث الصف طلبة حتصيل يف باحلاسوب
 .األردف مؤتة، جامعة منشورة، غري ماجستري رسالة ضلوىا، كاجتاىاهتم
 التعليم برنامج يف االفًتاضية الفصوؿ استخداـ كاقع ،(ـ1424) حسن سعيد ابتساـ القحطاين،

 رسالة جدة، مبدينة العزيز عبد ادللك جبامعة التدريس ىيئة أعضاء نظر كجهة من بعد عن
 .ادلكرمة مكة القرل، أـ جامعة الًتبية، كلية منشورة، غري ماجستري

 (. كاقع استخداـ خدمات اجليل الثاين للتعليم االلكًتكين1424القحطاين، زلمد عايض )
E-learning  كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس بكلية الًتبية يف جامعة ادللك يف التدريس من

 .81-11( 2)11كلية الًتبية، جامعة ادلنيا، جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس، خالد. 
 تعلم يف الثانوية ادلرحلة طبلب تواجو اليت الصعوبات(. 1449) األسود سعيد بن فواز القرين،
 .القرل أـ جامعة الًتبية، كلية ماجستري، رسالة ادلكرمة، مكة مدينة يف االصلليزية اللغة قراءة مهارة

 .ادلكرمة مكة. 0ط. التعليمية االتصال وسائل(. 1448. )إحساف كنسارة،
(. فاعلية استخداـ ملفات االصلاز يف حتسُت أداء طبلب 2010ادلالكي، عوض مسفر زلمد )

، كلية الًتبية، رسالة ماجسترية الليث، الصف األكؿ متوسط يف مادة اللغة اإلصلليزية مبحافظ
 جامعة أـ القرل.

(. أثر التدريس باستخداـ الفصوؿ االفًتاضية عرب الشبكة  1445ادلبارؾ، أمحد بن عبد العزيز ) 
العادلية "اإلنًتنت" على حتصيل طبلب كلية الًتبية يف تقنيات التعليم كاالتصاؿ جبامعة ادللك 

 ادللك سعود، ادلملكة العربية السعودية. ، جامعةرسالة ماجستريسعود، 

، ، الرياضادلعلوماتية والتعليم القواعد واألسس النظرية .(1445احمليسن، إبراىيم بن عبد هللا )
 مكتبة الزماف للنشر كالتوزيع.
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(. أثر بعض متغَتات تصميم كاجهات التفاعل كاسًتاتيجيات 1422مصطفى، أكـر فتحي )
لدل الطبلب ادلعلمُت بكلية الًتبية  1.4ر الكًتكين باستخداـ الويب التعلم ادلتكاملة يف مقر 

 الرياض. ادلؤمتر الدويل الثاين للتعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد،النوعية بقنا، 

 ، القاىرة، دار الفكر.مدرسة ادلستقبل وجماالت التعليم عن بعد(. 1445فهيم ) ،مصطفى
ر مدخل تكنولوجي متكامل يف التدريب اإللكًتكين لتنمية أث(.  1448ادلطَتم، سلطاف اذلويدم )

بعض مهارات إدارة ادلقررات اإللكًتكنية لدل أعضاء ىيئة التدريس بكليات ادلعلمُت بادلملكة 
 ، معهد الدراسات الًتبوية، جامعة القاىرة.ةرسالة دكتوراالعربية السعودية كاجتاىاهتم ضلوىا، 

اغي، السيد شحاتو زلمد، كاخلويل، عبادة امحد عبادة، ادلليجي، رفعت زلمد حسن، كادلر 
(. ادلدكنات اإللكًتكنية: إحدل مستحدثات تكنولوجيا 1424كعبداحلكيم، مٌت زىراف زلمد )

 .2، ع 16، مج  مصر -جملة كلية الرتبية بأسيوط التعليم. 
 اضيةاالفًت  الفصوؿ على قائم مقًتح تدرييب برنامج ،(ـ1422) يوسف حليمة ادلنتشرم،

(Virtual Classroom  )رسالة الشرعية، العلـو دلعلمات الفعاؿ التدريس مهارات تنمية يف 
 .جدة الًتبية، كلية عبدالعزيز، ادللك جامعة منشورة، غري ماجستري

التعليم اإللكرتوين: (. 1445ادلوسى، عبد هللا بن عبد العزيز، كادلبارؾ، أمحد بن عبد العزيز )
 الرياض، شبكة البيانات. ،األسس والتطبيقات

 يف ادلعلمات الطالبات حتصيل علي WebCT برنامج أثر(. 1445. )علي علاـ النباىُت،
 رسالة. بو كاالحتفاظ ضلوه كاجتاىاهتن اإلسبلمية باجلامعة الًتبية بكلية التعليم تكنولوجيا مساؽ

 .بغزة اإلسبلمية اجلامعة، الًتبية كلية، منشورة غري ماجستري
 يف توظيفها كمتطلبات االفًتاضية الصفوؼ استخداـ كاقع .(ـ1422) عباس أمحد اندهر  نتو،
 كأعضاء ادلختصُت نظر كجهة من الغربيةى  بادلنطقة السعوديةى  اجلامعات بعض يف الرياضيات تعلم
 .ادلكرمة مكة الًتبية، كلية القرل، أـ جامعة منشورة، غري ماجستري رسالة التدريس، ىيئة

اإلطار ادلنظم لتدريس مادة اللغة اإلجنليزية يف ادلدارس ق(. 2015ية كالتعليم )كزارة الًتب
 ، إدارة التعليم ادلوازم، التعليم األىلي، مكة.األىلية
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، كزارة الًتبية سياسة التعليم يف ادلملكة العربية السعودية(. 2995كزارة الًتبية كالتعليم )
 كالتعليم، ادلملكة العربية السعودية.
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 أداة الدراسة في صورتها األولية
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 سلمه هللا             سعادة/        

 أما بعد:          السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته؛؛؛     

 

لماجستٌر فً اٌلً لنٌل درجة سٌموم الباحث بمشٌئة هللا بإجراء دراسة كمتطلب تكم

مناهج وطرق تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة من لسم المناهج وطرق التدرٌس بكلٌة 

جامعة أم المرى. وعنوان الدراسة هو: "معولات استخدام الفصول  –التربٌة 

االفتراضٌة فً تعلٌم اللغة اإلنجلٌزٌة للمرحلة الثانوٌة من وجهة نظر المعلمٌن 

ن بمحافظة الطائف". ولد تطلب ذلن إعداد استبانة بناًء على والمشرفٌن التربوٌٌ

 اإلطار النظري وأدبٌات الدراسة ومن خالل جهد الباحث البسٌط.

ونظراً لما تتمتعون به من خبرة تعلٌمٌة، ودراٌة فً مجال التربٌة والتعلٌم، ولما 

كم السدٌد لرأٌكم من أهمٌة فً مجال الدراسة، فإننً آمل من سعادتكم تنوٌري برأٌ

ً فً الحصول على  وإفادتً بخبرتكم حٌث أضع بٌن ٌدٌكم هذه االستبانة راغبا

مرئٌاتكم وتوجٌهً بؤي إضافة، أو حذف، أو تعدٌل، أو تغٌٌر وفك ما ترونه مناسباً 

 للدراسة.

وإذ أعبر لكم عن شكري وتمدٌري لتوجٌهاتكم ومالحظاتكم فإننً أإكد على دوركم 

هذه األداة وحسن تطبٌمها، شاكراً لكم الولت والجهد  بالغ األهمٌة فً بناء

والتوجٌهات التً سوف تبذلونها فً تحكٌم هذه االستبانة حتى تصبح بمساهمتكم مع 

 المحكمٌن اآلخرٌن فً وضع ٌسمح بإستخدامها.

 ؛؛؛ولكم وافر االمتنان والتمدير

 

 الباحث:

 سلطان سليم سالم الثبيتي

 لسم المناهج وطرق التدريس

 ية التربيةكل

 جامعة أم المرى

 0503053040جوال: 

sultan.th@gmail.comبريد: 
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 استمارة تحكيم أداة الدراسة

 المسم األول:

 
 . العمر:1
 فؤكثر )     ( 41ج.                 سنة )   ( 41 – 31ب.               سنة فؤلل )    ( 31أ. 
 

 

 . المستوى التعلٌمً:2
 ج. دكتوراة )       (                       ب. ماجستٌر )      (           (أ. بكالورٌوس )       

 

 

 . التخصص العملً:3
 ب. مشرف تربوي )     (                            أ. معلم )     (

 
 
 . سنوات الخدمة فً الوظٌفة:4

 سنوات )    ( 11ل من أل – 5ب. من                             سنوات. )     ( 5أ. ألل من 
 سنة فؤكثر )    ( 15د. من                   سنة )    ( 15ألل من  – 11ج. من 

 
 
 
 :فً مجال التعلٌم اإللكترونً عدد الدورات التدرٌبٌة. 5

 ب. دورة واحدة )    (       وجد    )    (تأ. ال 
 د. ثالث دورات فؤكثر   )   (     ج. دورتان     )   (
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 المسم الثانً:

 المحور األول: المعولات التنظيمية

موافك  العبارة م
 بشدة

غٌر  إلى حٍد ما موافك
 موافك

غٌر موافك 
 ً  إطاللا

غالبٌة المدارس مستؤجرة وال ٌمكن  1
 استخدام الفصول االفتراضٌة بها.

     

مبانً المدارس الحكومٌة غٌر مالئمة  2
 الستخدام الفصول االفتراضٌة.

     

كثافة أعداد الطالب فً المدارس تمنع  3
استخدام الفصول االفتراضٌة فً تعلٌم 

 اللغة اإلنجلٌزٌة.

     

مٌزانٌة المدارس ال تساعد على استخدام  4
الفصول االفتراضٌة فً تعلٌم اللغة 

 اإلنجلٌزٌة.

     

ٌتحمل المعلم كثٌراً من األعباء التعلٌمٌة  5
ول التً تمنعه من استخدام الفص

 االفتراضٌة فً تعلٌم اللغة اإلنجلٌزٌة.

     

المعلم ملزم بمنهج دراسً فً ولت  6
 محدد.

     

هنان كثافة فً المنهج الدراسً،  7
 وتركٌز على الكم ولٌس على الكٌف.

     

المنهج ٌشجع على استخدام التعلٌم  8
 التملٌدي.

     

انعدام الثمافة التكنولوجٌة لدى المٌادات  9
 تربوٌة.ال

     

عدم وجود وعً إداري بفوائد الفصول  11
 االفتراضٌة.

     

انتشار مفاهٌم خاطئة عن الفصول  11
 االفتراضٌة.

     

عدم وجود تدرٌب للمعلمٌن على  12
 استخدام الفصول االفتراضٌة.

     

تمٌٌد المعلمٌن بؤسالٌب ووسائل تعلٌمٌة  13
 محددة.

     

التكنولوجٌا ضمن  ال وجود الستخدام 14
 تمٌٌم األداء للمعلمٌن.

     

الرغبة فً المحافظة على التعلٌم  15
 التملٌدي.

 

     

عدم وجود تشجٌع على التعلٌم بواسطة  16
 التكنولوجٌا.
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 المحور الثاني: المعولات الفنية

موافك  العبارة م
 بشدة

غٌر  إلى حٍد ما موافك
 موافك

غٌر موافك 
 ً  إطاللا

ن ضعف فً التجهٌزات هنا 1
 التمنٌة فً المدارس.

     

ال ٌوجد دعم فنً إلصالح  2
 األعطال التمنٌة حال حدوثها.

     

عدم وجود اتصال انترنت فً  3
 معظم المدارس.

     

تكلفة اتصال االنترنت  4
 مرتفعة. 

 

     

وجود ضعف فً شبكة  5
 االنترنت.

 

     

ضعف مهارات استخدام  6
 ى المعلمٌن.الحاسب لد

     

صعوبة استخدام التمنٌات  7
 الحدٌثة من لبل المعلمٌن.

     

صعوبة البرمجة والتصمٌم  8
 بالنسبة للمعلمٌن.

     

عدم توفر معامل خاصة باللغة  9
 اإلنجلٌزٌة فً معظم المدارس.

     

الحاجة إلى تطوٌر وتحدٌث  11
المعمل فً حال توفره 

ل بالبرمجٌات واألجهزة بشك
 مستمر.

     

خلو برامج إعداد معلمً اللغة  11
اإلنجلٌزٌة لبل الخدمة من 

دورات تهتم باستخدام الفصول 
 االفتراضٌة فً التعلٌم.

     

خلو برامج إعداد معلمً اللغة  12
اإلنجلٌزٌة أثناء الخدمة من 

دورات تهتم باستخدام الفصول 
 االفتراضٌة فً التعلٌم.

     

طلبة باستخدام للة إلمام ال 13
وسائل التكنولوجٌا الحدٌثة 
 كاالنترنت والحاسب اآللً.

     

 عدم كفاٌة الولت الستخدام  14
 الفصول االفتراضٌة.
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 المحور الثالث: المعولات المادية

موافك  العبارة م
 بشدة

إلى  موافك
 حٍد ما

غٌر 
 موافك

غٌر موافك 
 ً  إطاللا

الحاجة إلى مٌزانٌات ضخمة  1
اء مدارس حكومٌة مجهزة لبن

 ومالئمة.

     

التكلفة المالٌة الضخمة إلنشاء  2
 معامل خاصة ومجهزة.

     

تكلفة الصٌانة الدورٌة لألجهزة  3
 والمعامل.

     

الحاجة إلى مٌزانٌة خاصة  4
 بتوظٌف فنٌٌن.

     

5 
 

للة الحوافز المعنوٌة للمعلمٌن 
 المبدعٌن.

     

جٌعٌة للة المكافآت التش 6
والعالوات الدورٌة التً 
تتناسب مع جهود المعلم 

 المبدع.

     

الحاجة إلى مٌزانٌات لتمدٌم  7
دورات تدرٌبٌة للمعلمٌن على 
 استخدام الفصول االفتراضٌة.

     

عملٌة تحوٌل المناهج إلى  8
إلٌكترونٌة تحتاج إلى مال 

 ضخم.
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من خاللها التغلب على معولات استخدام  أبرز اآلليات التي يمكن المحور الرابع:

 الفصول االفتراضية في تعليم اللغة اإلنجليزية للمرحلة الثانوية

موافك  العبارة م
 بشدة

إلى حٍد  موافك
 ما

غٌر 
 موافك

غٌر موافك 
 ً  إطاللا

تعزٌز االتجاه اإلٌجابً نحو مهنة  1
 التدرٌس لدى المعلم.

     

تعزٌز االتجاه اإلٌجابً نحو  2
تخدام التعلٌم اإللكترونً اس

 والفصول االفتراضٌة لدى المعلم.

     

حث المعلم على التغٌٌر فً طرق  3
وأسالٌب التدرٌس بدال من 

 االستمرار على الطرق التملٌدٌة.

     

إلرار حوافز مادٌة ومعنوٌة  4
للمعلمٌن الذٌن ٌستخدمون الفصول 

 االفتراضٌة.

     

ام إدراج معٌار ٌختص باستخد 5
الفصول االفتراضٌة ضمن معاٌٌر 

 التموٌم الخاصة بؤداء المعلم.

     

تمدٌم دورات تدرٌبٌة للمعلمٌن على  6
 استخدام الفصول االفتراضٌة.

     

تجهٌز معامل خاصة باللغة  7
اإلنجلٌزٌة فً مدارس المرحلة 

 الثانوٌة.

     

حث الطالب على استخدام  8
 التكنولوجٌا فً التعلم.

     

توعٌة األسر بضرورة امتالن  9
 أجهزة حاسب آلً للفائدة التعلٌمٌة.

     

توعٌة األسر بضرورة امتالن  11
 اتصال انترنت للفائدة التعلٌمٌة.

     

حث المٌادات المدرسٌة على تشجٌع  11
التعلٌم باستخدام الفصول 

 االفتراضٌة.

     

حث المٌادات المدرسٌة على تحفٌز  12
الذٌن ٌستخدمون الفصول المعلمٌن 

االفتراضٌة فً تعلٌم اللغة 
 اإلنجلٌزٌة.

     

 

 شكراً لكم؛       
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 (2ملحك )

 أسماء محكمي أداة الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 
 

 التخصص االسم م
 

 الجهة الدرجة العلمية

1 
 

 جامعة الطائف أستاذ األدب العربً المنصوري سلٌم أ.د. جرٌدي

 تكنولوجٌا التعلٌم ارةأ. د. إحسان دمحم كنس 2
 

 جامعة أم المرى أستاذ

المناهج وطرق تدرٌس اللغة  أ.د. عٌد عبدالواحد علً 3
 اإلنجلٌزٌة

  –جامعة المنصورة  أستاذ
 مصر

المناهج وطرق تدرٌس  أ.د. علً اسماعٌل البص 4
 الرٌاضٌات

 جامعة أم المرى أستاذ

ٌة المناهج وطرق تدرٌس الترب أ.د. دمحم دمحم سالم 5
 اإلسالمٌة

 جامعة أم المرى أستاذ

 جامعة الطائف أستاذ مشارن أدب إنجلٌزي د.تركً سلٌم الثبٌتً 6

 جامعة الطائف أستاذ مشارن لغوٌات تطبٌمٌة د. عبدالرحمن عوض األسمري 7

 جامعة الطائف أستاذ مشارن المٌاس والتموٌم د. حابس سعد الزبون 8

 جامعة الملن فٌصل أستاذ مشارن لغوٌات تطبٌمٌة ند. عبدهللا عبدالوهاب الفرٌدا 9

 جامعة لطر أستاذ مشارن أصول التربٌة واجتماعٌاتها د. بدرٌة مبارن العماري 11

المناهج وطرق تدرٌس اللغة  د. فرٌد حسن حكٌم 11
 اإلنجلٌزٌة

 جامعة أم المرى أستاذ مساعد

غة المناهج وطرق تدرٌس الل د. عواطف عبدالعزٌز الظفر 12
 اإلنجلٌزٌة

 جامعة الملن فٌصل أستاذ مساعد

المناهج وطرق تدرٌس اللغة  د. حمد حمود السواط 13
 اإلنجلٌزٌة

 جامعة الطائف أستاذ مساعد

 د. نسرٌن عبد الباسط العنانً 14
 

مناهج وطرق تدرٌس اللغة 
 اإلنجلٌزٌة

 جامعة المجمعة أستاذ مساعد

تدرٌس المناهج وطرق  د. فهد علً العمٌري 15
 االجتماعٌات

 جامعة أم المرى أستاذ مساعد

الحاسب التربوي والتصمٌم  د. نورة سعود الهزانً 16
 والتعلٌم اإللكترونً

 جامعة الملن سعود أستاذ مساعد

تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة لغٌر  د. ثائر عٌسى طوالبة 17
 الناطمٌن بها.

 جامعة الطائف أستاذ مساعد

 جامعة الطائف أستاذ مساعد تكنولوجٌا التعلٌم عًد. دمحم ناصر السبٌ 18

 جامعة الطائف أستاذ مساعد التصمٌم اإللكترونً د. دمحم ٌاسٌن أبو العٌنٌن 19

 جامعة أم المرى أستاذ مساعد علم النفس د. معتز دمحم عبٌد أحمد 21

 جامعة أم المرى أستاذ مساعد علم النفس د.هانً سعٌد حسن 21

 جامعة الطائف محاضر لغوٌات تطبٌمٌة  المرموريأ. جالل دمحم 22

إدارة التربٌة والتعلٌم  مشرف تربوي تمنٌات تعلٌم أ. فهد دمحم الخدٌدي 23
 بمحافظة الطائف

إدارة التربٌة والتعلٌم  معلم دراسات اجتماعٌة أ. هانً سفر الغامدي 24
 بمحافظة الطائف
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 (3ملحك )

 لنهائيةأداة الدراسة في صورتها ا
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 سلمه هللا     المكرم/ مشرف اللغة اإلنجليزية

 سلمه هللا    المكرم/ معلم اللغة اإلنجليزية للمرحلة الثانوية

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته؛؛؛         وبعد:

 

تراضٌة فً تعلٌم ٌموم الباحث بدراسة وصفٌة بعنوان: "معولات استخدام الفصول االف

اللغة اإلنجلٌزٌة للمرحلة الثانوٌة من وجهة نظر المعلمٌن والمشرفٌن التربوٌٌن بمحافظة 

الطائف" من أجل استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً تخصص مناهج وطرق 

 تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة من جامعة أم المرى بمكة المكرمة، وألغراض الدراسة لام الباحث

بتصمٌم هذه االستبانة من أجل اإلجابة على كل عبارة من عباراتها باختٌار الفمرة المناسبة التً 

 تعبر عن وجهة نظركم حٌالها.

ً بؤن هذه اإلجابة سٌمتصر  والمطلوب منكم هو التكرم باإلجابة على فمرات االستبانة علما

 استخدامها ألغراض هذه الدراسة فمط.

 

 مشاكراً لكم حسن تعاونك

 

 وفٌما ٌلً مثال توضٌحً لطرٌمة اإلجابة:

 ( أسفل خانة "موافك تماماً". كما ٌلً: √ضع عالمة ) تإذا كنت موافك تماماً على العبارة التالٌة 

موافك  العبارة م

 بشدة

إلى حٍد  موافك

 ما

غير 

 موافك

غير 

موافك 

 ً  إطاللا

     √     ضعف التجهٌزات التمنٌة فً المدارس. 1

 الباحث:

 لطان سليم سالم الثبيتيس

 1513157841جوال: 
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 المعلومات األولية

 

 . االسم: ............................................................ .1

 

 . العمر:2

 سنة 41 □ سنة.                       41 – 31 □          سنة فؤلل.        31□

 . فؤكثر
 

 . المستوى التعلٌمً:3

  دراسات علٌا.                              □ ورٌوس.                    بكال  □

 

 . التخصص العملً:4

 معلم. □مشرف تربوي.                               □

 

 سنوات الخدمة فً الوظٌفة:. 5

    سنوات.    11ألل من  – 5من  □        سنوات.            5ألل من  □

 سنة فؤكثر. 15من  □         سنة. 15ألل من  – 11من □

 

 :فً مجال التعلٌم اإللكترونً عدد الدورات التدرٌبٌة. 6

 دورة واحدة. □ال توجد.                    □

 .ثالث دورات فؤكثر □دورتان.                    □
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 المحور األول: المعولات التنظيمية

موافك  العبارة م
 بشدة

إلى حٍد  موافك
 ما

غٌر 
 موافك

غٌر 
موافك 
 ً  إطاللا

مستؤجرة ال ٌمكن الالمدارس  1
استخدام الفصول االفتراضٌة 

 بها.

     

كثافة أعداد الطالب فً  2
استخدام تحد من  المدارس

الفصول االفتراضٌة فً تعلٌم 
 .اللغة اإلنجلٌزٌة

     

تمنعه من  المعلم أعباءزٌادة  3
استخدام الفصول االفتراضٌة 

 اللغة اإلنجلٌزٌة. فً تعلٌم

     

منهج إنهاء الالمعلم بإلزام  4
 دراسً فً ولت محدد.

     

بحٌث  كثافة المنهج الدراسً 5
تحد من ركز على الكم ٌ

 استخدام الفصول االفتراضٌة.

     

المنهج ٌشجع على استخدام  6
 .التعلٌم التملٌدي

     

الثمافة التكنولوجٌة لدى  نمص 7
 ٌة.المٌادات التربو

     

داري بفوائد اإلوعً ضعف ال 8
 الفصول االفتراضٌة.

     

عن  طؤخالمفاهٌم الانتشار  9
 الفصول االفتراضٌة.

     

لمعلمٌن على اتدرٌب  للة 11
 استخدام الفصول االفتراضٌة.

     

 ً اللغة اإلنجلٌزٌةتمٌٌد معلم 11
بؤسالٌب ووسائل تعلٌمٌة 

 محددة.

     

تعلٌم بواسطة تشجٌع ال ضعف 12
 التكنولوجٌا.
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 المحور الثاني: المعولات الفنية

موافك  العبارة م
 بشدة

إلى حٍد  موافك
 ما

غٌر 
 موافك

غٌر 
موافك 
 ً  إطاللا

ضعف التجهٌزات التمنٌة فً  1
 المدارس.

 

     

فنً إلصالح الدعم ال نمص 2
 التمنٌة حال حدوثها. األعطال

     

فً نترنت االاتصال نمص  3
 معظم المدارس.

     

 . تكلفة اتصال االنترنتارتفاع  4
 

     

 ضعف شبكة االنترنت. 5
 

     

ارات استخدام ضعف مه 6
الحاسب لدى معلمً اللغة 

 .اإلنجلٌزٌة

     

توفر معامل خاصة باللغة للة  7
اإلنجلٌزٌة فً معظم 

 المدارس.

     

خلو برامج إعداد معلمً اللغة  8
لبل الخدمة من اإلنجلٌزٌة 

ل دورات تهتم باستخدام الفصو
اللغة  تعلٌماالفتراضٌة فً 

 اإلنجلٌزٌة.

     

عداد معلمً اللغة خلو برامج إ 9
الخدمة من اإلنجلٌزٌة أثناء 

باستخدام الفصول دورات تهتم 
اللغة  تعلٌماالفتراضٌة فً 

 اإلنجلٌزٌة.

     

للة إلمام الطلبة باستخدام  11
جٌا الحدٌثة وسائل التكنولو

 كاالنترنت والحاسب اآللً.

     

عدم كفاٌة الولت الستخدام  11
 .الفصول االفتراضٌة
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 المحور الثالث: المعولات المادية

موافك  العبارة م
 بشدة

إلى حٍد  موافك
 ما

غٌر 
 موافك

غٌر 
موافك 
 ً  إطاللا

بناء ارتفاع التكلفة المالٌة ل 1
مدارس حكومٌة مجهزة 

 ومالئمة.

     

مٌزانٌة المدارس ال ضعف  2
تساعد على استخدام الفصول 

االفتراضٌة فً تعلٌم اللغة 
 اإلنجلٌزٌة.

     

 معاملللالتكلفة المالٌة ارتفاع  3
  واألجهزة.

 

     

تكلفة الصٌانة الدورٌة ارتفاع  4
 لألجهزة والمعامل.

     

تطوٌر وتحدٌث ارتفاع تكلفة  5
المعمل فً حال توفره 

البرمجٌات واألجهزة بشكل ب
 مستمر.

     

 للة أعداد الفنٌٌن المختصٌن. 6
 

     

للة المكافآت التشجٌعٌة  7
 ٌنلمعلمل والعالوات الدورٌة

 .ٌنالمبدع

     

تدرٌبٌة الدورات ندرة ال 8
على  اللغة اإلنجلٌزٌة لمعلمً

 استخدام الفصول االفتراضٌة.

     

 ل المناهجارتفاع تكلفة تحوٌ 9
 .إلى إلٌكترونٌة التملٌدٌة
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أبرز اآلليات التي يمكن من خاللها التغلب على معولات استخدام  المحور الرابع:

 الفصول االفتراضية في تعليم اللغة اإلنجليزية للمرحلة الثانوية

موافك  العبارة م
 بشدة

إلى حٍد  موافك
 ما

غٌر 
 موافك

غٌر 
موافك 
 ً  إطاللا

ٌجابً نحو مهنة إلاتجاه تعزٌز اال 1
 لدى المعلم. التدرٌس

     

ٌجابً نحو استخدام اإلتجاه تعزٌز اال 2
التعلٌم اإللكترونً والفصول 

 لدى المعلم. االفتراضٌة

     

التغٌٌر فً طرق  على المعلم حث 3
وأسالٌب التدرٌس بدال من االستمرار 

 تملٌدٌة.الطرق ال فً

     

الذٌن إلرار حوافز مادٌة للمعلمٌن  4
 ٌستخدمون الفصول االفتراضٌة.

     

إدراج معٌار ٌختص باستخدام  5
الفصول االفتراضٌة ضمن معاٌٌر 

 التموٌم الخاصة بؤداء المعلم.

     

دورات تدرٌبٌة للمعلمٌن على  تنفٌذ 6
 استخدام الفصول االفتراضٌة.

     

تجهٌز معامل خاصة باللغة اإلنجلٌزٌة  7
 ثانوٌة.فً مدارس المرحلة ال

     

حث الطالب على استخدام التكنولوجٌا  8
 فً التعلم.

     

توعٌة األسر بضرورة امتالن أجهزة  9
 حاسب آلً للفائدة التعلٌمٌة.

     

اتصال امتالن توعٌة األسر بضرورة  11
 انترنت للفائدة التعلٌمٌة.

     

تشجٌع على  تعلٌمٌةالمٌادات ال حث 11
 فصول االفتراضٌة.التعلٌم باستخدام ال

     

حث المٌادات التعلٌمٌة على تحفٌز  12
المعلمٌن الذٌن ٌستخدمون الفصول 

 االفتراضٌة فً تعلٌم اللغة اإلنجلٌزٌة.

     

توفٌر الدعم الفنً داخل المدارس  13
 لصٌانة األجهزة والمعامل.

     

 

 وشكراً لتجاوبكم؛؛؛
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 (4ملحك )

 لرسالةاستمارة تسجيل عنوان ا
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 (5ملحك )

 خطاب سعادة عميد كلية التربية 

 بتسهيل مهمة تطبيك أداة الدراسة
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 (6ملحك )

 خطاب سعادة مدير عام التربية والتعليم بالطائف 

 بتسهيل مهمة تطبيك أداة الدراسة
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 (3ملحك رلم )

 أداة الدراسةالرسوم البيانية لنتائج 
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 المحور األول: المعولات التنظيمية

 الرسم البٌانً العبارة م

مستؤجرة ال الالمدارس  1
ٌمكن استخدام الفصول 

 االفتراضٌة بها.

 
كثافة أعداد الطالب فً  2

استخدام تحد من  المدارس
الفصول االفتراضٌة فً 

 .تعلٌم اللغة اإلنجلٌزٌة

 
تمنعه  لمعلما أعباءزٌادة  3

من استخدام الفصول 
االفتراضٌة فً تعلٌم اللغة 

 اإلنجلٌزٌة.

 
منهج إنهاء الالمعلم بإلزام  4

 دراسً فً ولت محدد.

 
 كثافة المنهج الدراسً 5

تحد ركز على الكم بحٌث ٌ
من استخدام الفصول 

 االفتراضٌة.
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المنهج ٌشجع على استخدام  6
 .التعلٌم التملٌدي

 
لثمافة التكنولوجٌة ا نمص 7

 لدى المٌادات التربوٌة.

 
داري اإلوعً ضعف ال 8

 بفوائد الفصول االفتراضٌة.

 
عن  طؤخالمفاهٌم الانتشار  9

 الفصول االفتراضٌة.

 
تدرٌب للمعلمٌن على  للة 11

استخدام الفصول 
 االفتراضٌة.

 
ً اللغة تمٌٌد معلم 11

بؤسالٌب ووسائل  اإلنجلٌزٌة
 ددة.تعلٌمٌة مح
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تشجٌع التعلٌم  ضعف 12
 بواسطة التكنولوجٌا.
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 المحور الثاني: المعولات الفنية

 الرسم البٌانً العبارة م

 ضعف التجهٌزات التمنٌة 1
 فً المدارس.

 

 
فنً الدعم ال نمص 2

التمنٌة  إلصالح األعطال
 حال حدوثها.

 
نترنت فً االاتصال نمص  3

 ارس.معظم المد

 
تكلفة اتصال ارتفاع  4

 .االنترنت
 

 
 ضعف شبكة االنترنت. 5
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ارات استخدام ضعف مه 6
اللغة  الحاسب لدى معلمً

 .اإلنجلٌزٌة

 
توفر معامل خاصة للة  7

فً  باللغة اإلنجلٌزٌة
 معظم المدارس.

 
خلو برامج إعداد معلمً  8

اللغة اإلنجلٌزٌة لبل 
دورات تهتم الخدمة من 

ل تخدام الفصوباس
اللغة  تعلٌماالفتراضٌة فً 

 اإلنجلٌزٌة.

 
عداد معلمً خلو برامج إ 9

أثناء اللغة اإلنجلٌزٌة 
دورات تهتم الخدمة من 

باستخدام الفصول 
اللغة  تعلٌماالفتراضٌة فً 

 اإلنجلٌزٌة.

 
للة إلمام الطلبة باستخدام  11

وسائل التكنولوجٌا الحدٌثة 
كاالنترنت والحاسب 

 ً.اآلل

 
عدم كفاٌة الولت  11

الستخدام الفصول 
 .االفتراضٌة
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 المحور الثالث: المعولات المادية

 الرسم البٌانً العبارة م

بناء ارتفاع التكلفة المالٌة ل 1
مدارس حكومٌة مجهزة 

 ومالئمة.

 
مٌزانٌة المدارس ضعف  2

ال تساعد على استخدام 
الفصول االفتراضٌة فً 

 جلٌزٌة.تعلٌم اللغة اإلن

 
التكلفة المالٌة ارتفاع  3

 واألجهزة. معامللل
 

 
تكلفة الصٌانة ارتفاع  4

الدورٌة لألجهزة 
 والمعامل.

 
تطوٌر ارتفاع تكلفة  5

فً حال  وتحدٌث المعمل
بالبرمجٌات  توفره

 واألجهزة بشكل مستمر.
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للة أعداد الفنٌٌن  6
 المختصٌن.

 

 
للة المكافآت التشجٌعٌة  7

 الوات الدورٌةوالع
 .ٌنالمبدع ٌنلمعلمل

 
تدرٌبٌة الدورات ندرة ال 8

 اللغة اإلنجلٌزٌة لمعلمً
على استخدام الفصول 

 االفتراضٌة.

 
ل ارتفاع تكلفة تحوٌ 9

إلى  التملٌدٌة المناهج
 .إلٌكترونٌة
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أبرز اآلليات التي يمكن من خاللها التغلب على معولات استخدام  المحور الرابع:

 فصول االفتراضية في تعليم اللغة اإلنجليزية للمرحلة الثانويةال

 الرسم البٌانً العبارة م

ٌجابً اإلتجاه تعزٌز اال 1
لدى  نحو مهنة التدرٌس

 المعلم.

 
ٌجابً اإلتجاه تعزٌز اال 2

نحو استخدام التعلٌم 
اإللكترونً والفصول 

 لدى المعلم. االفتراضٌة

 
التغٌٌر  على المعلم حث 3

ً طرق وأسالٌب ف
التدرٌس بدال من 

طرق ال فًاالستمرار 
 تملٌدٌة.ال

 
إلرار حوافز مادٌة  4

للمعلمٌن الذٌن 
ٌستخدمون الفصول 

 االفتراضٌة.

 
إدراج معٌار ٌختص  5

باستخدام الفصول 
االفتراضٌة ضمن 

معاٌٌر التموٌم الخاصة 
 بؤداء المعلم.
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تدرٌبٌة دورات  تنفٌذ 6
خدام للمعلمٌن على است

 الفصول االفتراضٌة.

 
تجهٌز معامل خاصة  7

باللغة اإلنجلٌزٌة فً 
مدارس المرحلة 

 الثانوٌة.

 
حث الطالب على  8

استخدام التكنولوجٌا فً 
 التعلم.

 
توعٌة األسر بضرورة  9

امتالن أجهزة حاسب 
 آلً للفائدة التعلٌمٌة.

 
توعٌة األسر بضرورة  11

اتصال انترنت امتالن 
 دة التعلٌمٌة.للفائ

 
 تعلٌمٌةالمٌادات ال حث 11

تشجٌع التعلٌم على 
باستخدام الفصول 

 االفتراضٌة.
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حث المٌادات التعلٌمٌة  12
على تحفٌز المعلمٌن 

الذٌن ٌستخدمون 
الفصول االفتراضٌة فً 

 تعلٌم اللغة اإلنجلٌزٌة.

 
توفٌر الدعم الفنً داخل  13

المدارس لصٌانة 
 األجهزة والمعامل.

 
 

 

 

 


