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قال تعالى:

وَقُلِ اعْمَلُىاْ فَسَيَرَي اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُىلُهُ
وَالْمُؤْمِنُىنَ وَسَتُرَدُّونَ إِلًَ عَبلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَبدَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَب كُنتُمْ تَعْمَلُىنَ
(سورة التوبة,آية )505

مستخلص
عنوان الدراسة  :واقع استخدام الصفوف االفتراضَة ومتطلتات توظَفها فٍ تعلُّم الرَاضَات فٍ تعض الجامعات
السعودَة تالمنطقة الغرتَة من وجهة نظر المختصَن وأعضاء هَئة التدرَس.
هدفت الدراسة إلً:
 -1التعرف على ماهٌة الصفوف االفتراضٌة.
 -2تحدٌد المتطلبات(التقنٌة ,البشرٌة /التنظٌمٌة ,التعلٌمٌة  ,إعداد وتدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس)الالزمة لتوظٌف
الصفوف االفتراضٌة فً تعلم الرٌاضٌات.
 -3التعرف على درجة توافر و درجة استخدام متطلبات توظٌف الصفوف االفتراضٌة فً تعلم الرٌاضٌات.
 -4معرفة الفروق بٌن استجابات عٌنة الدراسة تعزى لمتغٌرات (الجنس ,التخصص ,الخبرة).
وتحقٌقا ً ألهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفً  ,واختارت االستبانة أداة لدراستها ,وتم تصمٌمها حسب
مقٌاس لٌمرت الثالثً وتضمنت أربعة محاور رئٌسة وقد شملت ( )64فقرة ,وطبقتها على عٌنة ممونة من ( )151من
المختصٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس فً بعض الجامعات السعودٌة ,منهم ( )116من الذمور ,و( )35من اإلناث؛ بعد التحقق
من صدقها وثباتها باستخدام معامل ألفا مرونباخ ( ,) Alpha Cornpachوللحصول على نتائج الدراسة استخدمت الباحثة
مجموعة برنامج الحزم اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة ( )spssمن خالل حساب  :التمرارات ,والنسب المئوٌة  ,واختبار ( .
(T-Test
وأسفرت الدراسة عن النتائج التالَة:
 - 1إن درجة التوافر للمتطلبات (التقنٌة -البشرٌة /التنظٌمٌة) مانت منخفضة ,حٌث بلغ المتوسط الحسابً العام للمتطلبات
التقنٌة ( )1,51وللمتطلبات البشرٌة التنظٌمٌة ( . )1,41فً حٌن مانت درجة توافر المتطلبات (التعلٌمٌة – إعداد وتدرٌب
أعضاء هٌئة التدرٌس) متوسطة ,حٌث بلغ المتوسط الحسابً العام للمتطلبات التعلٌمٌة ( )1,12ولمتطلبات إعداد وتدرٌب
أعضاء هٌئة التدرٌس (.)2,13
 - 2إن درجة االستخدام للمتطلبات (التقنٌة -البشرٌة /التنظٌمٌة  -التعلٌمٌة) مانت منخفضة ,حٌث بلغ المتوسط الحسابً العام
الستخدام المتطلبات التقنٌة ( ,)1,51وللمتطلبات البشرٌة التنظٌمٌة ( ,)1,23وللمتطلبات التعلٌمٌة ( ,)154فً حٌن مانت
درجة استخدام متطلبات (إعداد وتدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس) متوسطة ,حٌث بلغ المتوسط الحسابً العام (.)2,15
 -3عدم وجود فروق دالة إحصائٌا عند مستوى( )1,15 ≤ αبٌن متوسطً استجابات عٌنة الدراسة فً (جامعة أم القرى-
جامعة الملك عبد العزٌز) حول درجة توافر المتطلبات (التقنٌة – البشرٌة التنظٌمٌة – التعلٌمٌة) وفً جامعة الطائف حول
درجة توافر المتطلبات (التقنٌة– البشرٌة /التنظٌمٌة– التعلٌمٌة -إعداد وتدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس) تعزى إلى متغٌر
الجنس ,فً حٌن توجد فروق دالة إحصائٌا عند نفس مستوى الداللة بٌن استجاباتهم حول درجة توافر متطلبات (إعداد
وتدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس) فً جامعتً (أم القرى والملك عبد العزٌز) لصالح الذمور.
 -4عدم وجود فروق دالة إحصائٌا عند مستوى داللة (  ) 1,15 ≤αبٌن استجابات عٌنة الدراسة فً الجامعات الثالثة
(جامعة أم القرى – جامعة الملك عبد العزٌز – جامعة الطائف) حول درجة استخدام المتطلبات (التقنٌة – البشرٌة /التنظٌمٌة
– التعلٌمٌة – إعداد وتدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس) الالزمة لتوظٌف الفصول االفتراضٌة فً تعلم الرٌاضٌات تعزى إلى
متغٌر الجنس.
ً
 -5عدم وجود فروق دالة إحصائٌا عند مستوى داللة (  ) 1,15 ≤αبٌن متوسطً استجابات عٌنة الدراسة فً جامعة أم
القرى حول درجة التوافر للمتطلبات (التقنٌة – البشرٌة /التنظٌمٌة – التعلٌمٌة  -إعداد وتدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس) وفً
جامعة الملك عبد العزٌز للمتطلبات (التقنٌة – التعلٌمٌة – إعداد وتدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس) وفً جامعة الطائف
للمتطلبات (البشرٌة /التنظٌمٌة – إعداد وتدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس)تعزى إلى متغٌر التخصص .فً حٌن توجد فروق
دالة إحصائٌا ً عند نفس المستوى بٌن متوسطً استجابات عٌنة الدراسة حول درجة التوافر للمتطلبات (البشرٌة /التنظٌمٌة)
فً جامعة الملك عبد العزٌز ,وللمتطلبات (التقنٌة – التعلٌمٌة) فً جامعة الطائف؛ لصالح المختصٌن.
 -6عدم وجود فروق دالة إحصائٌا ً عند مستوى داللة (  ) 1,15 ≤αبٌن متوسطً استجابات عٌنة الدراسة فً جامعة أم
القرى حول درجة استخدام المتطلبات (التعلٌمٌة  -إعداد وتدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس) والمتطلبات (التقنٌة  -التعلٌمٌة –
إعداد وتدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس) فً جامعة الملك عبد العزٌز ,تعزى إلى متغٌر التخصص .فً حٌن توجد فروق دالة
إحصائٌا ً عند نفس المستوى بٌن متوسطً استجابات عٌنة الدراسة حول درجة االستخدام للمتطلبات (التقنٌة – البشرٌة
التنظٌمٌة) فً جامعة أم القرى ,وللمتطلبات (البشرٌة/التنظٌمٌة) فً جامعة الملك عبد العزٌز ,لصالح المختصٌن .وفً
جامعة الطائف مانت درجة استخدام المتطلبات (التقنٌة – البشرٌة/التنظٌمٌة – التعلٌمٌة  -إعداد وتدرٌب أعضاء هٌئة
التدرٌس) لصالح أعضاء هٌئة التدرٌس على المحور األول (التقنٌة) ,ولصالح المختصٌن على المحاور الثالث األخٌرة
(البشرٌة  /التنظٌمٌة -التعلٌمٌة -إعداد وتدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس).
 -1عدم وجود فروق دالة إحصائٌا ً عند مستوى (  )1,15 ≤αبٌن متوسطً استجابات أعضاء هٌئة التدرٌس حول درجتً
توافر واستخدام متطلبات توظٌف الفصول االفتراضٌة فً تعلم الرٌاضٌات فً الجامعات الثالثة (جامعة أم القرى – جامعة
الملك عبد العزٌز – جامعة الطائف )تعزى إلى متغٌر الخبرة.
وفٍ ضوء نتائج الدراسة أوصت التاحثة عدداً من التوصَات ذات الصلة كان من أهمها  :تأهٌل موادر بشرٌة قادرة على
توظٌف الصفوف االفتراضٌة.واقترحت إجراء مزٌد من الدراسات منها دراسة أثر استخدام الصفوف االفتراضٌة فً تنمٌة
بعض المفاهٌم الرٌاضٌة والتحصٌل الدراسً لدى طالب و طالبات المراحل الجامعٌة.

Abstract
The reality of using the Virtual classroom and the requirements of its using in learning mathematics at the Saudi
universities in the western region, from the specialized & teaching staff members point of view.
The purposes of this study were:
Knowing the essence of the Virtual classroom.
Determining the requirements of using the Virtual classroom in learning mathematics (Technology, organizational
human beings, educational, preparing & training of teaching staff members).
Knowing the degree of the plenty of the requirements of using the Virtual classroom in learning mathematics.
Knowing the degree of using the requirements of using the Virtual classroom in learning mathematics.
Knowing the differences between the responses of the sample of the study, which related to (Sex, major, experience).
In order to achieve the aims of the study, the researcher used the descriptive method. She designed her means, which
was a questionnaire, in which she handled four axes. She applied it on a sample consisted of (151) from the specialized
& teaching staff members in the Saudi universities at the western region, (116) from this sample are males & (35) are
females. The researcher made trust from its validity & reliability by using Alpha Cornpach factor. In order to obtain the
results of the study, the researcher used the statistical packages of social sciences (SPSS), like repetitions,
percentages & T-test.
The research came to the following results:1- The degree of the plenty of the requirements (Technology-Organizational human beings) was low, where the
general arithmetic average of the technology requirements was (1.50) & for the organizational human
requirements was (1.47). While on the contrary the degree of the plenty of the requirements (Educational preparing & training of teaching staff members) were moderate. The general arithmetic average of the
educational requirements was (1.72) & for the requirements of preparing and training of teaching staff
members was (2.13).
2The degree of using the requirements of (Technology-Organizational human beings- educational) was low,
where the general arithmetic average of the technology requirements was (1.57) , for the organizational
human requirements was (1.23) & for the educational requirements was (1.54). While on the contrary the
degree of using the requirements of (preparing & training of teaching staff members) was moderate. The
general arithmetic average of was (2.05)
3- There were not any statistical differences at the level of (0.05 ≥α )among the averages of the responses of the
study sample at (Umm Al-Qura university –King Abdul Aziz university) concerning the abundance degree the
requirements of (Technology-Organizational human beings-Educational) & in Tiaf university concerning the
abundance degree of (Technology-Organizational human beings-Educational- Preparing & training of
teaching staff members). This is due to the variable of sex. On the other hand, there were statistical
differences at the same level among their responses concerning the abundance of the requirements of
(Preparing & training of teaching staff members) in the universities of (Umm Al-Qura & King Abdul Aziz) for
the sake of the males.
4- There were not any statistical differences at the level of (0.05 ≥α )among the responses of the study sample
at the three universities (Umm Al-Qura–King Abdul Aziz- Taif) concerning the usage degree the requirements
of (Technology-Organizational human beings-Educational- preparing & training of teaching staff members ) ,
which are necessary in employing the hypothetical chapters in mathematics learning. This is due to the
variable of the sex.
5There were not any statistical differences at the level of (0.05 ≥α) among the averages of the responses of
the study sample at (Umm Al-Qura university) concerning the abundance degree the requirements of
(Technology-Organizational human beings-Educational- preparing & training of teaching staff members), in
King Abdul Aziz university for the requirements of (Technology- Educational- preparing & training of teaching
staff members) & in Taif university for the requirements of (Organizational human beings- Preparing & training
of teaching staff members). This is due to the variable of major. On the other hand, there were statistical
differences at the same level among their responses concerning the abundance of the requirements of
(Organizational human beings) in King Abdul Aziz University. As for the requirements of (Technology –
educational) at Taif university, it was for the sake of the specialized >
6- There were not any statistical differences at the level of (0.05 ≥α) among the averages of the responses of the
study sample at (Umm Al-Qura university), concerning the usage degree of the requirements of (Technologypreparing & training of teaching staff members), in King Abdul Aziz university for the requirements of
(Technology- Educational- preparing & training of teaching staff members). This is due to the variable of
major. On the other hand, there were statistical differences at the same level among their averages responses
concerning the usage of the requirements of (Technology- Organizational human beings) in Umm Al-Qura
University & for the requirements of (Organizational human beings) in King Abdul Aziz University. It was for
the sake of the specialized. As for the usage requirements of (Technology – Organizational human beingseducational - preparing & training of teaching staff members) at Taif university, it was for the sake of the
specialized on the three last axis (Organizational human beings- educational- preparing & training of teaching
staff members).
7- There were not any statistical differences at the level of (0.05 ≥α) among the averages of the responses of
teaching staff members concerning the two degrees of the abundance & using the requirements of employing
the virtual classroom in learning mathematics at the three universities (Umm Al-Qura university- King Abdul
Aziz university – Taif University). It is due to the experience variable.
In the light of what the researcher came to results, she provided a number of recommendations & suggestions, which
are in connection with the issue of her study. First of all, It is to rehabilitate human staffs, which are capable of operating
the virtual classroom. Then, to study the effect of using virtual classroom in developing some of the mathematical
conceptions & the academic attainments of the university student

اإلهــــــداء
إلى روح القمب ونبض الحنان  ,إلى بمسم الجراح  ,إلى من صبرت وكافحت معي في هذذ الحاذاة
ومنحتني األمل والتفاؤل فذي إكمذال مسذارتي العمماذم وطموحذاتي و ح مذي  ,سذال ا

في عمرها وعممها ,إلى عظم إنسانم في حااتي إلى مي الحبابم .

ن ابذارل لهذا

إلى من عممني نه ال استقامم في الحااة إال بالدان والعمم....إلي والدي العزاز بارل ا في عمر

وعممه .

إلى من غابا عنا بجسداها وظ دائما بقمبي..إلى روح جد وجدة بنائي الطاهرة .....غفر ا لهما

واسكنهما فساح جناته .وجمعنا بهما في الفردوس األعمى.

إلى من ساندني في إعداد هذذ الرسذالم دون كمذل و ممذل  ,إلذى مذن ساسذمني عنذاد الد ارسذم ,ووفذر

لذذي المنذذاخ الم ئذذم لمبحذذث والتحصذذال ,وتحمذذل الكراذذر ,وكذذان لذذي الصذذدر الحنذذون ,إلذذى مذذن

ذذاد

الشذذموع فذذي دروبذذي  ,ونرذذر ادبذذداع فذذي طراقذذي  ,وعممنذذي فذذن الحاذذاة  ,إل ذى ش ذرال الحاذذاة  ,ورفا ذ
المشوار ....زوجي الغالي .اسأل ا تعالى ن كون سببا في سعادته.

إلذذى مذذن كذذان لهذذا الذذدور لمواصذذمم مسذذارتي العمماذذم بعذذد ا تعذذالى  ,ومذذدت اذذد العذذون لذذي دنجذذاز

هذذا العمذذل اواج ارجذذه بعذذد ا تعذذالى  ,فذرب جذت لذذم تمذذدها مذذل  ,إلذى سذذعادة الذذدكتورة  /كذذورر بنذذت
جمال بمجون جزاها ا عني جار الجزاد.

إلذ ذذى مذ ذذن منحذ ذذوني األمذ ذذل والتفذ ذذاؤل ,وشذ ذذاركوني فذ ذذي طموحذ ذذاتي و ح مذ ذذي ..إلذ ذذى إج ذ ذوان زوجذ ذذي

و صداقاتي األعزاد.

ي الغالااان  :نمار والبراد.
إلى مصدر األمان جتي الوحادة  :رهام  ,و جوا َ
إلى من سارت معي منذ بداام الطرا حتى هذ المحظم ابنم جالتي رانام شرف .

إلى غدي المشر (بإذن ا )  ,إلى فمذات كبدي  ,إلى نور عاناي  ,و غمي الناس عمذى سمبذي و مذل

مستقبمي  :بناتي  ..نبتهن ا نباتا حسناً.

إلى هؤالد جماعاً هدي رمرة جهدي  ,اسأل ا
المتعممان  ,ولكل من اطمع عماها .

ن اكون فاذه الصذواب  ,والمنفعذم لذي ولغاذري مذن

التاحثة ،،،

الذذي هذدانا ل سذ م و رشذدنا لمعمذم و وفقنذا

حمدا اما بج له و عظام سذمطانه  ,الحمذد
الحمد
ً
لمجاذذر  ,و شذذكر ا سذذبحانه و تعذذالى الذذذي مذذدني بالهدااذذم والصذذبر فذذي إجذراد وكتابذذم هذذذ الد ارسذذم
و توجه بالشكر والجمال بعد ا

لكل من سدم لي المسذاعدة دتمذام هذذ الد ارسذم واسذرها لذي راجاذم

ن انفعني وغاري بهذا ,.فأسذألل اذا مذن ظهذرت الجماذل وسذترت القبذاح ن تعفذو عمذا كذان فاهذا مذن

زلل و تقصار.

اقول الرسول صمى ا عماه وسمم " من سدى إلاكم معروفذاً فكذافئو  ,فذإن لذم تسذتطاعوا فذادعوا

له "حاث إن الشكر سل المكافذأة .و اقذول الرسذول صذمى ا عماذه وسذمم "ال اشذكر ا مذن ال اشذكر
الناس"(سنن الترمذي,حداث صحاح) ,فمن هذا الحداث فإني تقذدم بعظذام شذكري ,وجذالص امتنذاني
إلذذى جماذذع األس ذاتذة الذذذان تف ذذموا بتدراسذذي فذذي مرحمذذم الماجسذذتار فذذي كماذذم الترباذذم بقسذذم المنذذاه
وطر التدراس  ,لما سدموا لي من ج صم فكارهم ونتاج جبراتهم .

رذذم سذذدم شذذكري إلذذي سذذعادة الذذدكتورة  /سذذامام بنذذت صذذدسه مذذداح – المشذرفم عمذذى الرسذذالم –التذذي

كان لتوجاهاتها وعطائها المستمر منذ ن كانت هذ الدراسم فكرة  ,إلى ن انتهت و صذبحت شذجرة
مرمرة جزاها ا جار الجزاد عمى ما سدمته لذي مذن عذون كباذر  ,ولذم تبجذل عمذي بمعموماتهذا التذي

كانت نبراساً

اد لي الطرا .

كم ذذا تق ذذدم بجزا ذذل الش ذذكر واالمتن ذذان إل ذذى ع ذذوي لجن ذذم مناسش ذذم جط ذذم الد ارس ذذم  ,الم ذذذان ك ذذان

لم حظاتهمذا و توجاهاتهمذا واستراحاتهمذذا دور بذذارز فذذي إنجذذاز هذذذ الد ارسذذم  ,ومذذدد معذذان لمباحرذذم:
الدكتور  /سمار بن نور الدان فممبان و الدكتور /عباس بن حسن غندورة.

كما اسرني ن تقدم بالشكر واالمتنان إلى لجنذم المناسشذم األسذتاذة الذدكتورة /عماذاد بنذت عبذد ا

الجندى و الدكتور  /سمار بن نور الذدان فممبذان عمذى تف ذمهما بقبذول مناسشذم هذذ الد ارسذم و عمذى
ما سوف اقدمانه من توجاهات سدادة تدعم الدراسم  ,و تساهم في إجراجهذا بشذكل ف ذل  ,جزاهمذا

ا عني جار الجزاد.

كمذذا تقذذدم بالشذذكر الجزاذذل لمذذن فذذا ف ذذمها بعذذد ف ذذل ا سذذعادة الذذدكتورة/زانذذب مذذان عم ذذى

جهودهذا الطابذذم الذوافرة بتوجاهاتهذذا البنذذادة ,ورؤاهذذا السذذدادة فذذي حاراذذات الد ارسذذم ,كممذذا لجذذأت إلاهذذا
سائمم و مستشارة مما ساعد في دفع عجمم الدراسم إلى ادمام.

والشكر موصول إلى الدكتورة /كورر بنت جمال بمجون التي لها األرر الفعال  ,بما جصصت

من جل وستها و موفور جهذدها لتذوجاهي  ,والتذي سذبغت عمذي بذالكرار مذن وستهذا الرمذان دونمذا ي

تردد ,بل بكل ترحاب اعجز ي شكر عن مقابمته  ,و كانت نعم المعذان والمرشذد سذأظل مدانذه لهذا
بدا ما حاات.

كذلل تقدم بجزال شكري ووافر امتناني إلى األستاذ الدكتور/حفاظ بن محمذد حذافظ المزروعذي

الذي تف ل مشكو ار بالتعاون مع الباحرم فاما اجص الجوانب ادحصائام المتعمقم بالدراسم .

كما استوسفني الشكر وج ً لسعادة الدكتور /عبد الحافظ بن محمد س مم الذي سبغ عمذي مذن وستذه
الرمان دونما ي تردد .

كما تقدم بالشكر والتقدار األستاذة الدكتورة /هالم بنت طه بجش والدكتورة /رسام مندورة عمى

دعمهما المتواصل لي ,ودعائهما المستمر  ,وعمى ما بداا تجاهي مذن المشذاعر التذي ال تكذون إال

بان األم وابنتها  ,فمهما منى كل الحب والتقدار وادج ل.

كما تقدم بالشكر واالمتنان لمدكتورة /حنان بنت سرحان النمري عمى جهودها الطابذم فذي التذدسا

المغذذوي لمرسذذالم ,والسذذادة المحكمذذان الذذذان تف ذذموا مشذذكوران بتحكذذام داة الد ارسذذم ,فمهذذم منذذى صذذاد

الرناد .

و سجل شذكري وتقذداري إلذي األسذتاذة /رساذم ف تذم التذي زادتنذي مذن ف ذمها بمذا بدتذه مذن مشذورة

في هذا العمل  ,بل وظمت مساندة لي في كل حان استعسر عمي مر رجعت فاه إلاها.
و جص الشكر والتقدار صذاحب الف ذل األول بعذد ا

الذذي ارفذ ف ذمه كذل مرحمذم مذن م ارحذل

مسارتي العمماذم لمذا بذدا لذي مذن تشذجاع مسذتمر لمتقذدم فذي طمذب العمذم  ,ودعذم ال محذدود ممذا
كان له األرر البالغ في نفسي زوجي الحباب مدانم له دوم الدائمان.

كما ال افوتني ن تقدم بالشكر والعرفان والجمال إلى جماع من وسف بجانبي ولو بكممم طابم

و معمومذذم نافعذذم ,و عذذانني عمذذى إنجذذاز هذذذ الد ارسذذم  ,ولذذم اتسذذع لذذي ذكذذر اسذذمه  ,و جذذص بالشذذكر

الزمامتان الكرامتان  /إامان الشراف و  /إامان راس لما لهما من دور بارز في مساعدتي .
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المقدمةIntroduction :
تعر ت النظم الجامعاذم لمتطمبذات جداذدة مذن حاذث الكذم والكاذف نتاجذم لمتغاذر السذراع فذي

المعرفذذم ,وعماذذه اجذذب عذذدم الفص ذذل بذذان التقناذذم والتعمذذام  ,األم ذذر الذذذي اتطمذذب اسذذتجدام الش ذذبكات
العالمام والتعمم االلكتروني لتحل تدراجاا محل األشكال التقمادام في التعمام .

ولقد شار جذان (  ) Jane ,1999, p.105ن الطفذرة المذهمذم التذي حذدرت فذي مجذال البذث

الف ذذائي والوس ذذائط المتع ذذددة واس ذذتجدامات الش ذذبكم العالما ذذم وال ذذتعمم ادلكترون ذذي والتعم ذذام ع ذذن بع ذذد
والجامعذذات االفت ار ذذام سذذد حذذدرت انعكاسذذات عمذذى الترباذذم والتعمذذام ,وفر ذذت تحذذداات عماهذذا حاذذث
تقذذوم الجامعذذات ومؤسسذذات التعمذذام العذذالي بذذدور ساسذذي فذذي مواجهذذم هذذذ التحذذداات ,حتذذى تسذذتطاع

تحقا

هدافها ,دعذداد سذوى بشذرام وكذوادر متجصصذم فذي المجذاالت المجتمفذم ,بمذا افذي بمتطمبذات

التنمام الشاممم واحتااجات المستقبل.

و تتطمب األزمات التعمامام الحالام كزاادة الطمب عمى التعمام العالي ,ونقص ع اد هائم

التذذدراس إ ذذافم إلذذى تغاذذر حاجذذات المتعممذذان ,ومطذذالبهم العمماذذم ,وسمذذم القاعذذات الد ارسذذام ,وم ارعذذاة
ظذذروف الدارسذذان ,و ذذرورة تذذوفر فذذرص التعمذذام لمجماذذع ,و ذذعف التغذاذذم الراجعذذم الفوراذذم

ذذرورة

البحذذث عذذن صذذاغ و سذذالاب تقناذذم حدارذذم تسذذاهم فذذي تجذذاوز األزمذذات ,وتمبذذي االحتااجذذات التربواذذم,

وتس ذذتفاد م ذذن المس ذذتحدرات التقنا ذذم ف ذذي مج ذذال االتص ذذاالت وتقنا ذذم المعموم ذذات ,وم ذذن ه ذذذ األس ذذالاب

الصذذفوف االفت ار ذذام التذذي تذذوفر التفاعماذذم التذذي تفتقذذر إلاهذذا الصذذفوف التقماداذذم فذذي التعمذذام  ,حاذذث
شذذار عبذذد المذذنعم ( ٜٜٔٙم ,ص  )ٕٜإلذذى ن التقذذدم المسذذتمر فذذي التقناذذم التفاعماذذم تطمذذب تصذذمام

وتطذذوار ساعذذات الد ارسذذم االفت ار ذذام ,فأصذذبحت متفوسذذم عمذذى الصذذفوف المبناذذم فذذي رسذذى الجامعذذات
التقمادام ,وتشجع المتعممان عمى تجاوز مرحمم التمقذي السذمبي لممعمومذات والذتعمم بالمشذاركم الفعالذم,
واالحتكال بالتقناذم ,وااللتقذاد مذع زم ئهذم وزمذ د نجذران عبذر الشذبكم العالماذم "االنترنذت" مذن شذتى
بقاع األرض.

كم ذذا ش ذذار ه ذذادى (ٜٜٔٚم ,ص ٖٖ٘) إل ذذى ن التقنا ذذم المتقدم ذذم تس ذذاند ف ذذي رس ذذي المتطمب ذذات

التعمامام التي احتاجها المتعمم ومتابعم المعرفم لاصبح عنص اًر نشطاً في عممام التعمم ,وساد اًر عمى

ذاد عمذى ذلذل فقذد
التفاعل المباشر مع المعمم من جهم ومع غار مذن المتعممذان مذن جهذم جذرى ,وبن ً
طورت مدرسم الوسائط المتعددة عن بعد حوالي عشران منهجاً دراسااً ,تتسم بالتفاعذل فذي كراذر مذن

المو وعات مرل تعمام المغات األجنبام ,واالتصذاالت ,والذوعي البائذي..وغارهذا ,ووفذرت ذلذل ألكرذر
من (ٓٓ )ٔٙمتعمم و موظف في كرار من المؤسسات المتوفرة في (ٕٔ) دولم وروباذم .وسذد سذمح
هذا النمط من التعمام عن بعد بأن احصل متدربو و متعممو عمى برام تدراب سصارة ,اوفرها لهم

جب ذراد التعمذذام عذذن بعذذد فذذي مذذاكن عممهذذم ,دون االلت ذزام بم اركذذز التذذدراب التقماداذذم ,وهذذو مذذا اعذذرف

بصفوف الدراسم االفت ار ام .Virtual Classroom

ولتحقا ذ التفاعذذل بذذان المعمذذم والمذذتعمم شذذار الش ذذرهان ( ٕٔٓٓم  ,ص ص ٔٗٔ – ٕٗٔ)

إلى ن الشبكم العالمام "االنترنت" لداها إمكاناات مرارة في التعمام عن بعد ,بانما كذان فذي الما ذي

اعد صرحاً من الجاال ,واستطاع القائمون عمى العممام التعمامام ن استرمروا ذلل في مجال التعمذام

التفذذاعمي عمذذى الشذذبكم العالماذذم "االنترنذذت" ,فذذالبرام الد ارسذذام والم ذواد والمقذذررات والذذدورات تج ذذع
لد ارسذذات عذذدة ,واشذذرف عماهذذا سذذاتذة متجصصذذون مذذن جذذل ن اذذتمكن الذذدارس بمفذذرد مذذن التفاعذذل
مع المادة العممام وفهمها .

و كد مبارل (ٕٗٓٓم ,ص ٖ) ن تطور التقناات سد تزامن مع مراحل تقدم التعمذام عذن بعذد

 ,بذدد مذن اسذتجدام الوسذائط المتعذددة والذتعمم بمسذاعدة الحاسذوب(Computer Assisted :)CAI

 ,Instructionوانتق ذذاالً إل ذذى الم ذذؤتمرات المرئا ذذم واالتص ذذاالت البانا ذذم المس ذذموعم ,وانته ذذاد باس ذذتجدام

الصذذفوف االفت ار ذذام التذذي تتجذذذ مذذن الشذذبكم العالماذذم لممعمومذذات"االنترنذذت"وسذذامم التصذذال وتفاعذذل
الط ب مع بع هم البعض ومع معمماهم.

ولقذذد انتشذذرت مواسذذع الذذتعمم ادلكترونذذي عبذذر الشذذبكم العالماذذم "االنترنذذت" ,وظهذذرت كراذذر مذذن

المواسذذع التذذي تتجذذذ هذذذا النذذوع مذذن الذذتعمم ساسذاً لهذذا ,ومذذن مرمذذم هذذذ المواسذذع موسذذع الجامعذذم العرباذذم

( )www.suhuf.net.saوالتذذي تسذذعى إلذذى تذذوفار بائذذم تعماماذذم تفاعماذذم لمدارسذذان العذذرب مذذن جذ ل
التطوار العممي لممنه الجامعي ,والتركاز عمى المهارات المرتبطم بتقنام المعمومات .

كمذا ظهذرت الصذذفوف والجامعذات االفت ار ذام عبذذر الشذبكم العالماذم لممعمومذذات "االنترنذت" مرذذل

جامعذم لوتذذا ( ) www.lootah.com/walu/A/index.htmبمدانذم دبذذي بادمذارات العرباذذم المتحذذدة,
وهذذى ول جامع ذذم إلكتروناذذم ف ذذي العذذالم العرب ذذي ,تبذذث برامجه ذذا بالمغذذم العربا ذذم وادنجمازاذذم ,وهن ذذال

الجامعم السورام االفت ار ام ( )www.svuonline.org/Arab.SVU/index.aspوالجامعم الجزائراذم
االفت ار ام ,وجامعم ابن ساناد الجزائرام االفت ار ام  .كمذا سامذت و ازرة الترباذم والتعمذام فذي المممكذم

العربا ذ ذ ذ ذذم الس ذ ذ ذ ذذعودام بإنش ذ ذ ذ ذذاد مش ذ ذ ذ ذذروع بعن ذ ذ ذ ذذوان ( مش ذ ذ ذ ذذروع ال ذ ذ ذ ذذتعمم ادلكترون ذ ذ ذ ذذي )عم ذ ذ ذ ذذى الموس ذ ذ ذ ذذع

( , )www.el.moe.gov.saاهذذدف إل ذذى و ذذع جط ذذم ل ذذدم تقناذذم المعموم ذذات ف ذذي التعم ذذام كأس ذذاس
إستراتاجي لمواجهم تحداات العصر ومتطمباته

كما شار الموسى ومبارل (ٕ٘ٓٓم ,ص ٕٔ٘) الى انتشار مواسع التعمم ادلكتروني عمى شبكم

العالماذذم "ادنترنذذت" فذذي المممكذذم العرباذذم السذذعودام ,واسذذتجدمت فذذي ذل ذل برمجاذذات متطذذورة وتقناذذات
متعددة ,فجامعم الممل سعود بالرااض وجامعم الممل فهد بالدمام ..وغارها مذن الجامعذات السذعودام

التذذي تسذذتجدم ب ذرام افت ار ذذام عمذذى موسذذع ) )www.webct.comددارة الصذذفوف االفت ار ذذام غاذذر
التزامنام.

وفي هذا الساا ظهرت االتجاهات التربوام الحدارم القائمم عمى الذتعمم الذذاتي واكتسذاب المهذارات

األساسام ال زمم لذلل ,و صبح دور المعمم والمؤسسم التربوام تدراب المتعمم عمى كافام تعمام نفسه

بنفسذذه ,ولتحقا ذ هذذذ الغااذذم جذذذت الترباذذم منحاهذذا الجداذذد بذذالطر العداذذدة واألسذذالاب الجداذذدة فذذي
التعمم ,ومن هذ األسذالاب اسذتجدام الصذفوف االفت ار ذام ,لمسذاعدة المذتعمم عمذى الذتعمم فذي المكذان

الذي اراد وفي الوست الذي اف مه.

وسذذد بذذذلت جهذذود مجتمفذذم مذذن سبذذل المؤسسذذات التعماماذذم فذذي مجذذال التعمذذام والذذتعمم عبذذر الشذذبكم

العالماذم "االنترنذت" فذذي تطباذ الصذفوف االفت ار ذذام المتزامنذم و غاذر المتزامنذذم كجاذار إسذذتراتاجي

مسذذتقبمي األمذذر الذذذي اسذذتدعي إجذراد هذذذ الد ارسذذم لمعرفذذم واسذذع اسذذتجدام الصذذفوف االفت ار ذذام فذذي
بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام.

مشكلة الدراسة وتساؤالتهاThe problem of the study :
إن العالم امر برورة عممام وتقنام تجتاح شذتى مجذاالت العمذوم و نشذطم الحاذاة البشذرام ,وتسذعى دول
العذالم المتقدمذذم والناماذم عمذذى حذد سذواد إلذذى تطذوار مؤسسذذاتها المجتمفذم ,لمسذذاارة تمذل الرذذورة العمماذذم
بالتقذذذدم المعرفذ ذذي والتقنذ ذذي ,وانتشذ ذذار نظذ ذذم االتصذ ذذاالت واالسذ ذذتعمال المت ازاذ ذذد لمحاسذ ذذوب (:)CAI

 ,Computer Assisted Instructionوالتوسذذع فذذي اسذذتجدام شذذبكم االنترنذذت ,لتبذذادل المعذذارف

والمعمومات ,ولتحقا

هداف العممام التعمامام واكتساب تعمم ذو نوعام عالام ,ونتاجم لظهور العداد

من المستحدرات حول الصفوف االفت ار ام فذي المجذال التعمامذي .وعمذى

ذود ذلذل مذا كدتذه نتذائ

العداد من الدراسات من جدوى الصفوف االفت ار ام في تحسان التعمم والتعمام الط بي بصفم عامم
مرل دراسم كذل مذن مسذعود (ٕٕٓٓم) وكذافن (ٕ٘ٓٓم) ومذاري (ٕٓٓٚم) وغارهذا ,ومذن جذ ل مذا
سفرت عنه الدراسم االستط عام التي جرتها الباحرم ,والتي تتمرل في بعذض المقذاب ت الشجصذام

غار المقننم مع بعض ع اد هائم تدراس الراا اات وتقنام التعمام بكمام التربام بجامعم م القذرى
في مكم المكرمم ,وجامعم الممل عبد العزاز بجدة ,تبان عدم استجدام الصفوف االفت ار ام في تعمم
مقرر الراا اات.

من هنا تسعى الدراسم إلى التعذرف عمذى :واسذع اسذتجدام الصذفوف االفت ار ذام ومتطمبذات توظافهذا

فذذي تعمذذم الراا ذذاات فذذي بعذذض الجامعذذات السذذعودام بالمنطقذذم الغرباذذم مذذن وجهذذم نظذذر المجتصذذان

و ع ذذاد هائذذم التذذدراس ولمعرفذذم هذذذ المطالذذب ودرجذذم توافرهذذا ودرجذذم اسذذتجدامها تحذذاول الد ارسذذم

ادجابم عن التساؤالت التالام:

ٔٓ ما هي الصفوف االفت ار ام ؟

ٕٓ ما متطمبات استجدام الصفوف االفت ار ام التقنام الذ زم توافرهذا وتوظافهذا فذي تعمذم الراا ذاات
من وجهم نظر المجتصان و ع اد هائم التذدراس فذي بعذض الجامعذات السذعودام بالمنطقذم الغرباذم

؟

ٖٓ ما متطمبات استجدام الصفوف االفت ار ذام البشذرام التنظاماذم الذ زم توافرهذا وتوظافهذا فذي تعمذم
الراا ذذاات م ذذن وجه ذذم نظذ ذر المجتص ذذان و ع ذذاد هائ ذذم الت ذذدراس ف ذذي بع ذذض الجامعذ ذات الس ذذعودام
بالمنطقم الغربام؟

ٗٓ مذ ذذا متطمبذ ذذات اسذ ذذتجدام الصذ ذذفوف االفت ار ذ ذذام التعماماذ ذذم ال ذ ذ زم توافرهذ ذذا وتوظافهذ ذذا فذ ذذي تعمذ ذذم
الراا ذذاات م ذذن وجه ذذم نظذ ذر المجتص ذذان و ع ذذاد هائ ذذم الت ذذدراس ف ذذي بع ذذض الجامع ذذات الس ذذعودام
بالمنطقم الغربام؟

٘ٓ ما متطمبات استجدام الصفوف االفت ار ام دعداد وتدراب ع اد هائم التدراس ال زم توافرهذا
وتوظافه ذذا ف ذذي تعم ذذم الراا ذذاات م ذذن وجه ذذم نظذ ذر المجتص ذذان و ع ذذاد هائ ذذم الت ذذدراس ف ذذي بع ذذض

الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام؟

 ٓٙما درجم توافر واستجدام المتطمبات التقنام ال زمم الستجدام الصفوف االفت ار ام لتوظافها في
تعمُم الراا اات من وجهم نظر المجتصان و ع اد هائم التدراس فذي بعذض الجامعذات السذعودام
بالمنطقم الغربام ؟

 ٓٚما درجم توافر واستجدام المتطمبات البشرام التنظاماذم ال زمذم السذتجدام الصذفوف االفت ار ذام
لتوظافهذذا ف ذذي تعمُذذم الراا ذذاات مذذن وجه ذذم نظذذر المجتص ذذان و ع ذذاد هائ ذذم التذذدراس ف ذذي بع ذذض

الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام ؟

 ٓٛما درجم توافر واستجدام المتطمبذات التعماماذم ال زمذم السذتجدام الصذفوف االفت ار ذام لتوظافهذا
فذذي تعمُذذم الراا ذذاات مذذن وجهذذم نظذذر المجتصذذان و ع ذذاد هائذذم التذذدراس فذذي بعذذض الجامعذذات
السعودام بالمنطقم الغربام ؟

 ٜٓمذذا درجذذم ت ذوافر واسذذتجدام متطمبذذات إعذذداد وت ذدراب ع ذذاد هائذذم التذذدراس ال زمذذم السذذتجدام
الص ذذفوف االفت ار ذذام لتوظافه ذذا ف ذذي تعمُذذم الراا ذذاات م ذذن وجه ذذم نظ ذذر عان ذذم الد ارس ذذم ف ذذي بع ذذض
الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام ؟

ٓٔ ٓه ذذل توج ذذد ف ذذرو ذات دالل ذذم إحص ذذائام عن ذذد مس ذذتوى الدالل ذذم ( ) ٓ0ٓ٘≤ αب ذذان متوس ذذطات
استجابات عانم الدراسم في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام تعزى إلى متغار الجنس؟

ٔٔ ٓه ذذل توج ذذد ف ذذرو ذات داللذذذم إحص ذذائام عن ذذد مسذذذتوى الدالل ذذم ( )ٓ0ٓ٘≤ αب ذذان متوسذذذطات
اسذ ذذتجابات عانذ ذذم الد ارسذ ذذم فذ ذذي بعذ ذذض الجامعذ ذذات السذ ذذعودام بالمنطقذ ذذم الغرباذ ذذم تعذ ذذزى إلذ ذذى متغاذ ذذر
التجصص؟

ٕٔ ٓه ذذل توج ذذد ف ذذرو ذات داللذذذم إحص ذذائام عنذ ذد مسذذذتوى الدالل ذذم ( )ٓ0ٓ٘≤ αب ذذان متوسذذذطات
استجابات عانم الدراسم في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام تعزى إلى متغار الجبرة؟

أهداف الدراسة Objectives of the study :
في

ود مشكمم الدراسم الحالام و هماتها سعت الباحرم إلى تحقا األهداف التالام-:

ٔ -التعرف عمى ماهام الصفوف االفت ار ام في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام.
ٕ -التعرف عمى متطمبات األزمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في بعض الجامعات السعودام
بالمنطقم الغربام.

ٖ -التعرف عمى درجم توافر واستجدام المتطمبات األزمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمم
الراا اات ي بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام.

ٗ -الكشف عمى درجم التوافر ودرجم االستجدام األزمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام من وجهم
نظر المجتصان و ع اد هائم التدراس الراا اات في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم

الغربام.

٘ -معرفم الفرو في وجهات نظر ع اد هائم التدراس والمجتصان عن واسع استجدام الصفوف
االفت ار ام ومتطمبات توظافها في تعمم الراا اات في بعض الجامعات السعودام ,باجت ف

متغارات (الجنس ,والتجصص ,وسنوات الجبرة).

أهـمَة الدراسة The Importance of the study :

تنبرذ

هماذذم الد ارسذذم الحالاذذم مذذن هماذذم الذتعمم االفت ار ذذي فذذي ادفذذادة منهذذا فذذي جوانذذب عذذدة تفاذذد

المعناان بالعممام التعمامام في كافم جوانبها وتتمرل في اآلتي -:

ٔذقد تسهم في توجاه المعناان والمسئولان بذو ازرة التعمذام العذالي ل ذرورة تذوفار الصذفوف االفت ار ذام

في جامعاتنا السعودام واالستفادة القصوى من تطباقاتها في تعمم الراا اات وتطوار تعمامها .

ٕ -سذد تسذذهم فذي تطذذوار بذرام إعذذداد وتنفاذذذ وتقذوام منذذاه تعمذم الراا ذذاات االلكتروناذم فذذي بعذذض

الجامعات السعودام.

ٖ-سذذد تبحذذث فذذي التعذذرف عمذذى ماهاذذم الصذذفوف االفت ار ذذام ودرجذذم توافرهذذا واسذذتجدامها فذذي بعذذض

الجامعذذات السذذعودام ,والمتطمبذذات األزمذذم لتوظاذذف الصذذفوف االفت ار ذذام فذذي تعم ذم الراا ذذاات وهذذو
اتجا حداث تسعى المؤسسات التعمامام الى ادجاله فى برامجها.

ٗ-سذذد تقذ ذدم داة لمعرف ذذم درج ذذم تذ ذوافر واس ذذتجدام الص ذذفوف االفت ار ذذام م ذذن وجه ذذم نظ ذذر المجتص ذذان
و ع اد هائم التدراس في تعمُم الراا اات في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام.

٘-سذذد تفاذذد فذذي تطذذوار تعمُذذم الراا ذذاات بتوظاذذف الصذذفوف االفت ار ذذام لمسذذاارة االتجاهذذات التربواذذم
الحدارم ومواكبم متطمبات العصر في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام.

حدود الدراسة Limitations of the study :
استصرت الدراسم الحالام عمى الحدود اآلتام:
ٔ -دراسم (واسع استجدام الصفوف االفت ار ام ومتطمبات توظافها في تعمم الراا اات)

ٕ -معرفذ ذذم درج ذ ذذم ت ذ ذوافر ودرج ذ ذذم اسذ ذذتجدام الص ذ ذذفوف االفت ار ذ ذذام ومتطمب ذ ذذات توظافهذ ذذا ف ذ ذذي تعم ذ ذذم
الراا اات في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام.

ٖ -طبقت هذ الدراسم عمذى المجتصذان فذي تقناذات التعمذام والحاسذوب و ع ذاد هائذم التذدراس فذي
المناه وطر تدراس الراا اات.

ٗ -طبقذ ذذت الد ارسذ ذذم الحالاذ ذذم عمذ ذذى عانذ ذذم مذ ذذن الجامعذ ذذات السذ ذذعودام الحكوماذ ذذم بالمنطقذ ذذم الغرباذ ذذم
(جامعم م القرى -جامعم الممل عبد العزاز  -جامعم الطائف ).

٘ -طبقت هذ الدراسم الحالام في الفصل الدراسي األول لعام ٖٖٓٗٔٔٗٔ-هذ.

مصطلحات الدراسة Definition of the study :
الصف االفتراضيVirtual Classroom :

اعرفه جماس (ٖٕٓٓم ) بأنه"بائم تعمم تفاعمي عن بعد اوظف تكنولوجاا التعمذام والمعمومذات

واالتصذذاالت الحدارذذم  ,بحاذذث امكذذن المتعممذذان المتواجذذدان فذذي مذذاكن جغرافاذذم مجتمف ذم مذذن متابعذذم
المحا رات ادلكترونام ,وعروض الوسائط المتعددة ,والمناسشم ,والتفاعل مذع المتعممذان الموجذودان

فذذي محطذذات العمذذل األجذذرى  ,بالصذذوت والصذذورة والمشذذاركم فذذي الكمباذذوتر وكذذأنهم موجذذودان تحذذت

سقف واحد اعممون معاً كفرا عمل واحد لبناد تعممهم الجاص  ,تحت إشراف معممهم" ص ٖٗٗ.

وتعرفذذه الباحرذذم إجرائاذاً فذذي الد ارسذذم الحالاذذم عمذذى نذذه " نظمذذم الكتروناذذم متكاممذذم عمذذى الشذذبكم

العالماذذم "االنترنذذت" ,تتذذوفر فاهذذا العناصذذر األساسذذام التذذي احتاجهذذا كذذل مذذن ع ذذو هائذذم التذذدراس
والمذذتعمم لمتفاعذذل بالصذذوت والصذذورة ,وتسذذتجدم تقناذذات متزامنذذم وغاذذر متزامنذذم لعذذرض كامذذل لمقذذرر

الراا اات التعمامي االلكتروني ,وامرل إحدى الوسائل الرئاسم فذي نظذام التعمذام عذن بعذد التفذاعمي,
واجتمف عن الصفوف التقمادام في تغطام عدد كبار من المتعممان في مناط جغرافام مجتمفم ,مع
إمكانام التوسع دون ساود عبر الشبكم العالمام"االنترنت " .
متطمبات توظيف الصفوف االفتراضيةRequirements of the employment :
. Virtual Classroom

اعرفه ذذا ش ذذحاتم والنج ذذار(ٖٕٓٓم) ":عم ذذى نه ذذا الجمفا ذذم التعماما ذذم والص ذذفات التقنا ذذم الت ذذي اج ذذب

توافره ذذا ف ذذي الص ذذفوف االفت ار ذذام الس ذذتجدامها وتوظافه ذذا بالش ذذكل المطم ذذوب ف ذذي التعم ذذام الج ذذامعي
"صٖ.ٕٛ
وفي

ود التعراف الساب تعرفها الباحرم إجرائاا في هذ الد ارسذم بأنهذا  ":المقومذات األساسذام

الستجدام الصفوف االفت ار ذام التذي اجذب توافرهذا فذى البائذم التعماماذم,ومتطمباتها التقناذم ,والبشذرام

التنظامام ,والتعمامام ,والتدرابام الواجذب توافرهذا لتوظاذف الصذفوف االفت ار ذام فذي تعمذم الراا ذاات
عبر الشبكم العالمام "االنترنت".

المختصونSpecialists :
عرفذذم جذذرجس (ٕٓٓٚم ,ص  :)ٗ٘ٛالمجذذتص بأنذذه ع ذذو هائذذم التذذدراس المؤهذذل عمما ذاً فذذي

إحدى التجصصات التعمامام  ,واقوم بتعمام المتعممان المقررات التي تناسب اجتصاصه العممي.

اقصد بهم إجرائاا في هذ الدراسم :مجموعم من المؤهمان الذان اعممون في مجال تدراس تقناات

تعمام عمى المستوى الجامعي ,واشغمون وظافم سذتاذ و سذتاذ مشذارل و سذتاذ مسذاعد ,ومذن فذي
حكمهم في حد التجصصات األكادامام (الحاسوب ,تقناات التعمم االلكتروني) في بعض الجامعذات
السعودام.

الفصل
الثانً

أدبٌـــــــــــــــات
الدراســــــــــــــــة

أوالً:اإلطار النظري.
ثانٌا ً :الدراسات السابقة .

أدتَات الدراسة
تمهَد:
تناولت الباحرم في هذا الفصل جزدان ,هما -:

أوالً  -ادطذذار النظذذري ,واشذذتمل عم ذذى دور منذذاه الراا ذذاات فذذي مواجه ذذم تحذذدي الرذذورة التقنا ذذم

والمعمومات, ,والواسع االفت ار ي ,والتعمام االفت ار ي بجوانبه المتنوعذم مذن حاذث مفهومهذا و سسذامها

وممازاتها وعاوبها متطمباتها وعناصرها ومعوساتهذا ,والصذفوف االفت ار ذام مفهومهذا و همهذا و هذدافها

وتطورها بشيد من التفصال.

ثانياً .-الدراسات السابقم , ,واشتمل عمى عدد من الدراسات السابقم العربام واألجنبام المرتبطم

بالتعمم ادلكتروني والصفوف االفت ار ام.

أوالً -اإلطار النظري:
دور مناىج الرياضيات في مواجية تحديات الثورة التقنية والمعموماتية:

اعد تطوار مناه الراا اات حد الجطوات المهمم لمواكبم الرورة العمماذم والتقناذم المتقدمذم ,وسذد

دى ذلذذل إلذذي تغا ذرات جذراذذم فذذي بعذذض الذذنظم التربواذذم واالجتماعاذذم والرقافاذذم ,لمسذذاارة هذذذا الواسذذع

والتكاذذف معذذه مذذن جذ ل تطذذوار المنذذاه بصذذفم عامذذم ومنذذاه الراا ذذاات بصذذفم جاصذذم لتنماذذم

التفكار العممي لدى المتعمم ,و سد و ح روفائاذل واوسذف (ٕٔٓٓم ,ص صٖ٘ )ٖٚ-ن منذاه
الراا اات تسهم في:

ٔ  -توعام المتعمم بمدى كفادة التعمم من ج ل الحاسوب ومقدرته عمى حل بعض المشك ت

الراا ام ,واتجاذ القرار المناسب.

ٕ -تنماذذم القذذدرة عمذذى تذذدراب المذذتعمم عمذذى جمذذع المعمومذذات مذذن مصذذادرها األصذذمام المتنوعذذم,

وتولاد معارف جدادة.

ٖ -مسذذاعدة المذذتعمم عمذذى تنماذذم نذواع مجتمفذذم مذذن التفكاذذر كذذالتفكار التحمامذذي والمنطقذذي والناسذذد

وادبداعي من ج ل إجراد البحوث  ,والتطباقات المادانام  ,واألنشطم المتنوعم .

ٗ -التواص ذذل م ذذع اآلجذ ذران إلكترونا ذذا ,وتقب ذذل نرائه ذذم المجالف ذذم لرا ذذه مم ذذا اس ذذاعد عم ذذى تك ذذوان

األسموب الدامقراطي لدى المتعمم .

٘ -االهتمذذام بذذتعمم بعذذض المو ذذوعات الراا ذذام ذاتا ذاً ألن هذذدف هذذذا القذذرن هذذو ن اذذتعمم

المتعمم كاف اتعمم ؟.

 -ٙتنماذذم بعذذض العذذادات السذذموكام لذذدى المتعممذذان كتقذذدار سامذذم الوسذذت ,وتحمذذل المسذذئولام,

والقذذام االجتماعاذذم واألج ساذذم ,وذلذذل عنذذد العمذذل كمجموعذذات متعاونذذم ,لمواجهذذم الرقافذذات المجتمفذذم,
وتقبل ما ال اتعارض مع رقافتنا وداننا ادس مي .

 -ٚتنوع الموارد العممام التقمادام لكي ال اصذبح (الكتذاب المدرسذي ) المرجذع الوحاذد لممتعممذان,

واكون هنال مجاالت كرر لممعرفم من ج ل مصادر الشبكم العالمام "ادنترنت" المحمام والعالماذم
.

وترى الباحرم ن مهمم تطوار تعمم الراا ذاات تقذع عمذى عذات التربذواان القذائمان عمذى تطذوار

منذاه وجاصذم الراا ذذاات الكتروناذا ,مذع األجذذذ فذي االعتبذار المسذذتحدرات العمماذم والتقناذم الحدارذذم

كذذالواسع االفت ار ذذي  Virtual Realityوالوسذذائط المتعذذددة .. Multimediaوغارهذذا  -كعنصذذر مهذذم
ذادر عمذذى التعامذذل مذذع
مذذن عناصذذر التطذذوار ,فعمماذذم التطذذوار تتطمذذب وجذذود ع ذذو هائذذم تذذدراس سذ اً

التقنا ذذات ,كم ذذا تتطم ذذب تط ذذوار بذ ذرام ادع ذذداد رن ذذاد عمما ذذم ادع ذذداد ,وتكرا ذذف ال ذذدورات التدرابا ذذم
ألع اد هائم التدراس رناد الجدمم لنجاح كل تقدم تقني.



مميزات تعمم الرياضيات باستخدام الصفوف االفتراضية :

اوفر تعمم الراا اات باستجدام الصفوف االفت ار ام العداد من المزااا التي تفوست عن

الصوف الدراسام التقمادام شار إلاها بساوني (ٕٓٓٓم ,ص ص ٗٔٔ) ٔٔ٘-
واوسف (ٕٔٓٓم  ,ص  ) ٕٔٚوالهادي (ٕ٘ٓٓم  ,ص ٓٓٔ ) في اآلتي:

وروفائال

ٔ  -تشجاع التعمم الذاتي من ج ل الصفوف االفت ار ام التي تساعد في عممام التدراب عمى

المسائل الحسابام لموصول إلى مستوى ادتقان في تعمم الراا اات كل عمى حسب مستوا
وسد ارته.

ٕ  -إمكانام التوسع في تدراس الموا اع المجتمفم كالهندسم باستجدام طراقم العرض

االفت ار ي ,مما اسهل فهم المو وعات المعقدة بكل اسر وسهولم .

ٖ  -تحقا التكامل بان المواد الدراسام المجتمفم  ,مرل تكامل العموم والراا اات والتقنام.
ٗ  -تحقا األهداف التعمامام لتعمم الراا اات المرغوبم لممتعممان.

٘  -تعطى الصفوف االفت ار ام لممتعمم شعو ار بالرقم واألمان من ج ل تنمام اتجاهات إاجابام

نحو دراسم الراا اات وغارها دون جوف من العقاب و من التجاوب مع ع و هائم التدراس

عبر الشبكم العالمام "ادنترنت" .

 - ٙتنمام مهارة التعمم الذاتي ,بحاث اتقن المتعمم التعامل مع الحاسوب في الحصول عمى

المعمومات من مصادر معموماتام مجتمفم ,كالمكتبم ادلكترونام عبر الشبكم العالمام "ادنترنت".
 - ٚتقدام التغذام الراجعم الفورام التي تساعد عمى االستمرار والتقدم في التعمم .
الواقع االفتراضيvirtual Reality :


نبذه عن نشأة الواقع االفتراضي The emergence of virtual reality.

إن تقنام المعمومات التذي اعتمذد عماهذا الواسذع االفت ار ذي وتقناتهذا تعذد مذن بذرز و كرذر تقناذات

الحاسوب و سرعها تطو ار ,واؤكد كل من الهادي (ٕٕٓٓم ,ص ص  )ٜ٘ -٘ٚو صبري وتوفاذ

(ٕ٘ٓٓم ,ص ص ٖٕٗ )ٕٖ٘ -ن هذذذا التقناذذم تسذذاند وتسذذاهم سطذذاع التعمذذام والبحذذث العممذذي فذذي
نشذذر تقناذذم المعمومذذات وذلذذل منذذذ اجت ذراع بروتوكذذول الشذذبكم العالماذذم " ادنترنذذت" ,عمذذى اذذد فانسذذت

سارف  "Vincent crefفي عام ٜٗٔٚم.

هذا وسد ارتكزت جهود التربواان لتطوار التعمام وجاصم التعمام العالي عمى سذالاب جداذدة فذي

عممام البحث وتقدام المعرفم لمواكبم المتغارات المعاصرة المرتبطم بالمحتوى و دوات تعمم جدادة .

كمذذا ذكذذر الشذذرهان (ٖٕٓٓم ,ص )ٕٕٛبأنذذه ن المفكذذر األمراكذذي نررذذر ك ذ رل Arthur C.

 Clarkeهذو مذذن وائذل مذذن حمذذم بذالواسع التعمامذذي االفت ار ذذي ,وسذد صذذدر كتابذاً عذن الجاذذال العممذذي
سما ( الواسع والنجوم ) منذ ٘٘ سنم تقرابذاً ,تجاذل فاذه وجذود مدانذم مسذتقبمام ,اقذوم فرادهذا بعمماذم

التواصل وتبادل األفكار فاما بانهم من جذ ل المذؤتمرات واالجتماعذات بواسذطم جهذز إلكتروناذم ال

تتطمب الح ور إلى الواسع الفعمي  ,فهذا سد تم فع من ج ل جهز الحاسوب في عالم افت ار ي.

وكمذذا و ذذح الش ذذرهان (ٖٕٓٓم ,ص  ) ٕٕٜس ذذد ت ذذم اسذذتجدام الواس ذذع االفت ار ذذي لس ذذنوات ف ذذي

المجاالت العسكرام والقطاعات الصناعام ومجال التعمام عبر برام التذدراب التذي تهاذأل لافذراد و
المتدربان تجساد الواسع الحقاقي والتفاعل في ف اد افت ار ي كبار بمعنى ننا نقنع عقولنا ن هذ

البائم االفت ار ام هي البائم الفعمام الحقاقام  ,و ننا جزد منها.


مفيوم الواقع االفتراضيvirtue Reality :

انبرذ فذذي األع ذوام األجاذرة عذذدد كباذذر مذذن المفذذاهام والمصذذطمحات المجتمفذذم والمتنوعذذم المرتبطذذم

بمفه ذذوم الواس ذذع االفت ار ذذي والص ذذف االفت ار ذذي ,كأح ذذد تطباق ذذات ال ذذتعمم ادلكترون ذذي ,ولق ذذد و ذذح
مفهومها العداد من التربواان ,كما امي :
طرا

عرف زاتون (ٕ٘ٓٓم ,ص ٔ )ٖٚالواسع االفت ار ي نه :عبارة عن جبرة حسام تتكون عن
الحاسوب  ,تجعل المتعمم ال استطاع التمااز بان الجبرة االفت ار ام والجبرة الحقاقام

باستجدام الوسائط المتعددة كالرسومات ,واألصوات ,والصور ,لترجمم مواسف الحااة الواسعام

إلكتروناا.

وارى صبري وتوفا

(ٕ٘ٓٓم ,ص ٖٕٗ) :نهما حد مستحدرات تقنام المحاكاة التي تم

تطوارها واالستفادة منها في العممام التعمامم .

واعرفه كمتور (ٕٓٓٙم ,ص٘ٗٔ) :بأنه عرض تفاعمي ر ري األبعاد ,اش ّكل عالما افت ار اا

داجل الحاسوب اشابه الواسع الحقاقي.

وعماه ترى الباحرم ن مفهوم الواسع االفت ار ي إجرائاا عبارة عن بائم تعمامام إلكترونام ر رام

األبعاد متكاممم تعتمد عمى الشبكم العالمام "ادنترنت" تجسد الواسع لممتعممان بتفاصامه الحقاقام,

ولكن بشكل -تجامي -افت ار ي.

المتطمبات التقنية لبيئة تعمم الواقع االفتراضي:



شار كل من الشرهان (ٖٕٓٓم,ص صٖٕٔ)ٕٖٙ-

وعمى وعبد الجال
ٕٓٓ)

كما امي:

(ٕٓٓٙم ,ص ص )ٕٜٚ -ٕٜٙ

و كمتور (ٕٓٓٙم ,ص,)ٔٗٙ

والحمفاوي (ٕٓٓٙم ,ص ص -ٜٜٔ

إامان الشراف (ٕٓٓٛم ,ص ٖ) ٚإلى المتطمبات التقنام لبائم تعمم الواسع االفت ار ي

-األجيزة  : Hardwareتستجدم لتساعد المتعمم بالمعااشم في بائم تعمامام افت ار ام متمارمم

لمواسع الحقاقي ,وتنقسم األجهزة في منظومم تقنام الواسع االفت ار ي إلي نوعان هي:

 أجيزة إدخال البيانات :Input Devicesوهي األجهزة المسئولم عن إدجال الباانات
والمعمومات إلي األجهزة الحاسوب وتعمل

ٔ -لوحم المفاتاح .key Board

من منظومم الواسع االفت ار ي ,وتت من ما امي:

ٕ -الفارة .Mouse

ٖ -عصا التحكم .Joystick
ٗ -سفاز الباانات .Data Glove
٘  -دوات التتبع .Trackers

 أجيزة إخراج البيانات  :Output Devicesوهي األجهزة المسئولم عن عرض المعمومات
والباانات سواد بطراقم مقرودة و مسموعم و مرئام و بمزا من هذ الطر  ,وتت من ما امي :
ٔ  -شاشم تمفزاونام .Monitors

ٕ  -وحدة العرض المحمولم تمبس عمى الرس.

ٖ  -سفازات الممس.
ٗ  -سماعم األذن.

٘  -نظام لمحاسوب اكون ذا ممازات عالام تمكن المتعمم من االستجدام دون عوائ .

- ٙمسرح البائم االفت ار ام :وهو عبارة عن برام تشغال النظام مزود بر رم شاشات لمعرض

الجمفي  ,موزعم عمى حوائط المسرح في المقدمم ,وعمى الامان ,و الشمال ,ومزود مسرح البائم
االفت ار ام بأربعم جهزة عرض لمفاداو ,تساعد عمى تحرال الصورة ,و تمكن المتعمم من الوصول

إلى المعمومات والحقائ الحقاقام ,في واسع تعمامي تجامي ,بحاث تظهر الصور مجسمم لممتعمم.
ب -البرامج :Software

هي المقررات التعمامام التي تجسد المنظر االفت ار ي لممتعممذان بذأد التفاصذال ,وتنقسذم

برام الواسع االفت ار ي إلى فئتان ,هما:



حقائب أدوات مطور البرنامج  :Software Developers Toolkitsوهي عبارة

عذذن مكتبذذم االلكتروناذذم محذذددة الوظذذائف ,واسذذتمزم اسذذتجدام هذذذ النوعاذذم مذذن البذرام
المتعمم و ع و هائم التدراس جمفام بعممام البرمجم.



ن اكذذون لذذدى

منظومات البرامج الجاىزة  :Software systems Ready to runوهي برام

تستجدم دنشاد باانات افت ار ام ,ي ال تحتاج إلي وجود جمفام في البرمجم لدى المتعمم و ع و
هائم التدراس وهذا النوع من البرام امكن استجدامه فور تحمامه عمى جهاز الحاسوب الجاص

بهم.



معايير بيئة الواقع االفتراضي:

شار الحمفاوي (ٕٓٓٙم ,صٕٕٓ) إلى بعض الجصائص والمعااار التي البد من ن تتوفر

في الواسع االفت ار ي ,وهى كما امي :

أ -الصدقVerity :

ي تجساد الواسع الحقاقي لممتعمم لكي اتمكن من تصدا واستاعاب الواسع االفت ار ي.

ب -االندماج التفاعميInteractive Integration :

لكي تتم عممام التصدا
جزدا منه .

ج -التجسيد الشخصيAviator:

لمواسع االفت ار ي البد من اندماج المتعمم فاه بحاث واصبح

بعد عممام االندماج والتصدا لمواسع االفت ار ي اصبح المتعمم مجسداً لمفكرة داجل بائم

الواسع االفت ار ي .

آلية عمل الواقع االفتراضي:



شار كمتور (ٕٓٓٙم ,ص )ٔٗٚإلى ن نلام عمل الواسع االفت ار ي تظهر من ج ل:

ٔ  -إدجال الباانات إلى الحاسوب .
ٕ  -تفسار الباانات المدجمم .

ٖ -إرسال الباانات عبر برنام الواسع االفت ار ي  -ر ري األبعاد -رم إلى جهزة ادجراج .
ٗ -إاصال مجرجات التطبا إلى المتعمم .

أىمية الواقع االفتراضي وقيمتو التربوية:



شذذار كذذل مذذن الشذذرهان (ٕٔٓٓم ,ص صٕٕ٘ )ٕ٘ٗ -والشذذرهان (ٖٕٓٓم ,ص ص

ٕٕ٘ )ٕ٘٘-وسذذالم (ٕٗٓٓم ,ص )ٕٓٙوالزاتذذون (ٕ٘ٓٓم ,ص ص  )ٖٛٓ-ٖٜٚوصذذبري
وتوفا (ٕ٘ٓٓم ,ص ص  )ٕٗٔ-ٕٖٜوكمتور (ٕٓٓٙم ,ص ص  )ٔٗٛ-ٔٗٚوعمي وعبد

الجال (ٕٓٓٙم ,ص ص ٘ )ٕٜٙ-ٕٜوالسرااا(ٕٓٓٚم ,ص٘ )ٜوسالم (ٕٜٓٓم ,ص)ٖٔٙ
إلى همام تجساد العالم الحقاقي في بعض المجاالت العممام في عالم افت ار ذي مذن صذوت وصذورة

وغارها ,حاث تكمن القامم التربوام له ,فاما امي :

ٔ -التجمص من األجطار الناجمم من التدراب الفعمي في الواسع الحقاقي.
ٕ -تولاد بائم اصطناعام واسعام في بائم تعمماه افت ار ام تم تشكامها إلكتروناا.
ٖ -تجعل المتعمم السمبي إاجاباا مبتك ار في جو اجتماعي متفاعل .

ٗ  -تحق األمان لمستجدماها والوصول إلى المستوى المرغوب به.
٘ -توساع جاال المتعممان مما اجعمهم سادران عمى حل مشك تهم.


-

تطبيقات الواقع االفتراضي:

تطبيقات تقنية في العممية التعميمية:

ٔ -بائات تعمامام في الجامعات والكماات

ب -

تطبيقات تقنية في المجاالت المختمفة:

ٔ -التصور الطبي الجاالي.

ٕ -الصفوف الدراسام االفت ار ام.

ٕ -مجاالت الطاران - ٖ .نزهم في متحف افت ار ي.

وتساهم تطباقات الواسع االفت ار ي عمى :

إتاحم الفرصم مام متعمم الراا اات لمتدراب عمى المسائل الحسابام ,لموصول إلى مسذتوى


ادتقان.


إتاحم الفرصم مام متعمم الهندسم لمشاهدة عممام تصذمام وتجطذاط المذدن والتجذول داجمهذا

وجارجها كمجتمع افت ار ي.


تمكذن المتعممذذان الذذان ادرسذذون فذي كماذذات العمذوم مذذن ادبحذار داجذذل جسذم ادنسذذان جذ ل

برام الواسع االفت ار ي( .الشرهان ٖٕٓٓم ,ص ص ٕٔٗ.)ٕٕ٘-

(كمتور ٕٓٓٙم ,ص ص

)ٜٔٗ-ٔٗٛ
التعمم االفتراضيVirtual Learning :

فعال
إن التطور الكبار في الوسائل االلكترونام  ,عبر الشبكم العالمام "ادنترنت" كان له تأرار ّ

في طراقم داد ع و هائم التدراس والمتعمم في المجال التربوي التعمامي ,اوان نظام التعمم اعد حد
مقومذات حاذاة المجتمعذات المعاصذرة ,و صذبح هذو عصذر المعمومذات المرتكذزة عمذى الشذبكم العالماذم

"ادنترنت" ,و صبح واسعا جاصم في تعمامنا العالي والتقنام شممت مجتمف الماادان فظهر ما اسمى

بذذالتعمم االلكترونذذي والذذتعمم االفت ار ذذي ومنذذه انبرقذذت الجامعذذم االفت ار ذذام وكمهذذا نابعذذم مذذن الذذدائرة
الكبارة التي تجمع كل ما ذكر من مسماات مجتمفم لمتعمام عن بعد .

إن التعم ذذام مر ذذل غا ذذر م ذذن الج ذذدمات ابح ذذث ع ذذن نس ذذجم الكترونا ذذم ل ذذه ف ذذي ظ ذذل مجتم ذذع إلكترون ذذي
( )Electronic Societyاتماز بجدمات إلكترونام من تجارة إلكترونام وحكومم إلكترونام ..وغارهذا,
فنظام التعمام البد ن ابحث دائما عن دوات وطذر تعمذم جداذدة لجدمذم العمماذم التعماماذم ,فبعذد مذا

كذان المذتعمم اذذهب إلذي مواسذع التعمذام صذبح بمقذدور الذتعمم وكسذب المعذارف دون مغذادرة المنطقذم
التي اسكن فاها.

وسد ساهمت دوات التعمم ادلكتروني في ظهور طر وتقناات حدارم لمتعمام والتعمم ,حاث ظهر ما

اسمى بالصفوف االفت ار ام والواسع االفت ار ي والمكتبم االفت ار ام  ,فهذا التطور في مجال التعمذام

جذذاد نتاجذذم الرذذورة المعموماتاذذم وتطذذور وسذذائل االتصذذال  ,فالصذذف االفت ار ذذي عنصذذر مذذن عناصذذر
الذذتعمم ادلكترونذذي ,والتذذداجل بذذان المصذذطمحات التربواذذم المتشذذابهم التذذي ظهذذرت وتمحذذورت حولهمذذا
كراذ ذ ذ ذرة ومش ذ ذ ذذتتم لمق ذ ذ ذذارئ ( ش ذ ذ ذذومميٕٓٓٚ ,م ,ص ٗ) ود ارس ذ ذ ذذم
ٕٗٓٓم ,ص )ٗٚ

المب ذ ذ ذذارل,

ولتو اح الرابط بان التعمم االلكترونذي واالفت ار ذي فذر بجتذي (ٕٗٓٓم ,ص ٕ٘ٗ) بانهمذا كمذا

امي:

 التعمم اإللكتروني :هو التعمم باستجدام الحاسبات اآللام وبرمجااتها المجتمفم سواد عمى شذبكات
مغمقم و شبكات مشتركم و شبكم مفتوحم ,وهو تعمام عن بعد.

 الـــتعمم االفتراضـــي :هذذو ذلذذل ال ذنمط مذذن الذذتعمم ادلكترونذذي الذذذي ارتكذذز عمذذى الشذذبكات ي ن
االتصال فاه م مون عن طرا الشبكم العالمام"ادنترنت".

و كممم "افت ار ي" هي ترجمم لممصطمح األجنبي " , "Virtualوتعني ن المؤسسذم التعماماذم بمذا

فاها من محتوى وصفوف ومكتبات و ساتذة و متعممان اوادارة..وغارها جماعهم اشذكمون سامذم حقاقاذم

موجودة فع ً ,لكن التواصل بانهم اكون من ج ل الشبكم العالمام" ادنترنت" حاث امكن ن اتألف

الصف االفت ار ي من متعممان موزعان ما بان السعودام ومصر والهند وسذوراا و سذترالاا ..وغارهذا,
واح رون ألستاذ ما في براطاناا مر  ,واتفذاعمون معذه افت ار ذااً ,إمذا مباشذرة و مذن جذ ل النظذام

التقني الجاص بالمؤسسم التعمامام ,متحرران من حاجزي المكان والزمان(net 12).



مفيوم التعمم االفتراضي :

انبرذ ذ ف ذذي األعذ ذوام األجاذ ذرة ع ذذدد كبا ذذر م ذذن المف ذذاهام والمص ذذطمحات المجتمف ذذم والمتنوع ذذم

المرتبط ذم بم ذذمون ال ذذتعمم االفت ار ذذي ,واؤكذذد العدا ذذد مذذن البذ ذاحران بأنذذه اعذذد م ذذن تطباقذذات ال ذذتعمم
ادلكترونذ ذذي ,ولقذ ذذد تعذ ذذددت األدباذ ذذات التذ ذذي تناولذ ذذت تعراذ ذذف الذ ذذتعمم االفت ار ذ ذذي فقذ ذذد عرفذ ذذه عذ ذذوض

(ٖٕٓٓم) بأنذذم "الصذذاغم التعماماذذم العص ذرام دنتذذاج ونشذذر الم ذواد والمقذذررات الد ارسذذام العص ذرام ب ذ
و ار  ,والتي تكون في الوست نفسه عالام الجودة" صٕٖٗ:
كما عرفم

ال ار ي (ٕٓٓٛم) بأنه " نمط من نماط التعمم دلكتروني المعتمدة عمى

الحاسوب ,من ج ل البرام

الحاسوبام عمى األسراص المدمجم و عن طرا

الشبكم العالمام

"االنترنت"بحاث استطاع المتعمم من ج لها القاام بعممه في ي مكان و ي وست" ص.٘ٔ:
واعرفه فتح ا

(ٕٜٓٓم ,صٓٗٔ) بأنه هو عبارة عن مجموعم العمماات المرتبطم بنقل

وتوصال مجتمف نواع المعرفم والعموم إلى المتعممان في مجتمف نحاد العالم باستجدام تقنام
المعمومات( .اشمل ذلل الشبكات العالمام من "ادنترنت" والشبكات الداجمام "ادنترانت" واألسراص
المدمجم و عقد المؤتمرات عن بعد.

واعرفه كنسارة والعطار(ٕٔٔٓم,ص  )ٕٜٚبأنم مجموعم العمماات المرتبطم بنقل وتوصال

مجتمف نواع المعرفم والعموم إلي الدارسان في مجتمف نحاد العالم باستجدام تقنام
المعمومات(.اشمل ذلل شبكات ادنترنت وادنترانت واألسراص المدمجم وعقد المؤتمرات عن بعد)



أقسام التعمم االفتراضي:

انقسم التعمم االفت ار ي إلى سسمان شار إلاها بجتي (د.ت ,ص ) ٛوهما:

موجذه لممتعممذان الذذان اسذعون لمحصذول عمذى شذهادات رسذمام معتذرف
 قسم الـتعمم :وهذو ّبها ,وتتبنا المؤسسات التعمامام من الجامعات والمعاهد التربوام .

موجه لمذوظفي الشذركات والمؤسسذات و الطذامحان إلذى العمذل فذي مرذل هذذ
 قسم التدريب :ال ّالشذركات واراذدون الحصذول عمذى تذدراب مهنذي اذذؤهمهم لمعمذل فاهذا ,و ألولئذل الذراغبان فذي توسذذاع
معموماتهم وسدراتهم في مجال محدد.



مزايا التعمم اإلفتراضي:

لقد تعددت األدباات التي تناولت مزااا التعمم ادفت ار ي ,منها سالم (ٕٗٓٓم ,ص ص

٘)ٕٜٚ -ٕٜ

ٕٖ)ٖٗ -

وزان الدان (ٕ٘ٓٓم ,ص ص )ٖٜٔ -ٖٔٛ

وال ار ي (ٕٓٓٛم ,صٖ٘ )

و فتح ا

و الدهشان (ٕٓٓٚم ,ص ص

(ٕٜٓٓم ,ص ص ٘ٗٔ)ٔٗٙ -

وتجمل الباحرم جممم ما توصموا إلاه من مزااا لمتعمم االفت ار ي فاما امي:

ٔ -إمكانام الدراسم في ي مكان من العالم دون التقاد بحدود جغرافام.

ٕ -اسمح بتبادل المعارف والجبرات بان المتعممان وبع هم وبان األساتذة وبع هم البعض .

ٖ -اسمح بتصمام وبناد االجتبذارات وتقذدامها لممتعممذان ,وتصذحاحها ,وتسذجامها  ,اواصذدار تقذارار
فورام شاممم لحالم المتعممان العممام .
ٗ -الوصول إلى جمهور عراض من المتعممان .

٘ -تعدد مصادر المعرفم بصورها المجتمفم السذمعام والمرئاذم والمكتوبذم مذع تذوفر إمكاناذم تسذجامها
ونسجها وطباعتها.

 -ٙاقمل التعمم االفت ار ي من فرص هجذرة العقذول الشذابم مذن بمذدانها بحرذا عذن الجداذد فذي المعرفذم
والعموم المجتمفم.

 -ٚباستطاعم المتعمم دراسم تجصصات غار موجودة في بمد  ,ودراسم االجتصاصات النذادرة التذي
من الصعب ن اجدها في الكرار من جامعات العالم .

 -ٛال اتطمب وجود مكتبات كبارة وموظفان وعمال وهائات إدارام وما شابه ذلل لوجود هذ
المكتبات إلكترونااً في الشبكات العالمام"ادنترنت" .

 -ٜسهولم تطوار المقررات إلكترونااً والمعمومات الموجودة عبر الشبكم العالمام "ادنترنت".
ٓٔ -سرعم الوصول إلى المعمومات عبر الشبكم العالمام "ادنترنت".



متطمبات التعمم االفتراضي :

م ذذن ه ذذم متطمب ذذات ال ذذتعمم االفت ار ذذي كم ذذا ش ذذار ك ذذل م ذذن بجت ذذي (ٕٓٓٙم ,صٖ) الدهش ذذان
(ٕٓٓٚم ,ص صٖٗ ) ٖ٘ -فتح ا (ٕٜٓٓم ,ص ص ٓٗٔ )ٔٗٔ-ما امي:
ٔ -بنام تحتام تتمرل في وسائل اتصال سراعم و جهزة حاسوب حدارم.

ٕ -تذدراب وتأهاذذل ع ذذاد هائذذم التذذدراس عمذذى اسذذتجدام التقناذذم ,والتعذذرف عمذذى مسذذتجدات العصذذر
في مجال التعمام .

ٖ -امت ل حاسوب لكل من ع و من ع اد هائم التدراس والمتعممان.
ٗ -امت ل براد إلكتروني لكل من المتعمم وع و هائم التدراس.

٘ -اشترال بالشبكم العالمام" ادنترنت".

 -ٙاتذوفر لذذدى ع ذذو هائذذم التذذدراس والمذذتعمم حذذد دنذذى مذن المعرفذذم التقناذذم فذذي اسذذتجدام الحاسذذوب
والشبكم العالمام "" ادنترنت ".

 -ٚمواسذذع إلكتروناذذم نمنذذم  web sitesبحاذذث اجصذذص موسذذع لكذذل سسذذم كذذادامي احتذذوى باانذذات
مبوبذذم حذذول بناذذم القسذذم األكاداماذذم ,و سذذماد ع ذذاد هائذذم التذذدراس ,وتجصصذذاتهم العمماذذم ,و عذذداد

المتعممان والمقررات الدراسام..وغارها.

 -ٛبناد نظمم جاصم بالصفوف االفت ار ام و سدرة عمى إدارة عممام التعمم بشكمها الجداد.
وارتكذذذز الذ ذذتعمم االفت ار ذ ذذي عمذ ذذى سذ ذذموبان فذ ذذي تقذذذدام المقذ ذذررات االلكتروناذ ذذم ,شذ ذذار إلاهذذذا بجتذ ذذي

(ٕٓٓٙم ,ص صٖ )ٙ-وهما:



سموب الصف االفت ار ي :واعتمد التعمم من ج ل الصف االفت ار ي عمى تقدام المقررات



سموب التعمم الذاتي  : Auto formatioواعتمد عمى المتعمم في استج ب المقررات

الدراسام في توسات محدد مسبقا من اددارة االفت ار ام عبر الشبكم العالمام "ادنترنت".

ادلكترونام من مواسع المؤسسات التعمامام عن طرا البراد االلكتروني الوست الذي اراد  ,ومن
ي مكان اتواجد فاه.



معوقات التعمم االفتراضيImpedimentsv to Virtual :

بذذالرغم مذذن حمذذاس المذربان لمذذتعمم االفت ار ذذي وكرذرة فوائذذد اوار ارئذذه لمعمماذذم التعماماذذم ,فذذإن هذذذا

النوع من التعمذام ال اجمذو مذن بعذض المعوسذات ,التذي شذار إلاهذا كذل مذن التذودري ( ٕٗٓٓ م ,ص
ص ٘ٔٔ )ٔٔٛ -والموسذذى والمبذذارل (ٕ٘ٓٓم ,ص ص ٖٕ٘ ,)ٕٖٚ-وعذذامر (ٕٓٓٚم ,ص
ص  )ٔٚٛ -ٔٚٚالسذ ذ ذ ذرااا (ٕٓٓٚم ,ص ٕ )ٚومحم ذ ذ ذذود (ٕٓٓٛم ,ص ٗ )ٜو ف ذ ذ ذذتح ا

(ٕٜٓٓم ,ص)ٜٔٔ

وهنذذداوي ونجذذرون (ٕٜٓٓم ,ص ص  )ٜٗٙ-ٗٙٚوصذذبري (ٕٜٓٓم,

ص ص  )ٙٓ-ٜ٘و مسرات مجاهد (ٕٓٔٓم ,ص  )ٜٔفاما امي :
ا -المعوقات المادية:
المادة هي ساس كل عمل وبذدون مذادة ال امكذن العمذل ,ولكذل بدااذم البذد مذن تمواذل مذادي مكرذف
لكذذي اغطذذي تكذذالاف إنشذذاد البناذذم التحتاذذم ,ومحدوداذذم تغطاذذم الشذذبكم العالماذذم "ادنترنذذت" فذذي بعذذض

المناط  ,وسمم توفر جهزة الحاسوب وارتفاع سعارها ,وعدم توفار البذرام التعماماذم ,فنذدرة انتشذارها
وارتفذذاع تكمفتهذذا لذذدى بعذذض األف ذراد وعذذدم التطذذوار المسذذتمر فذذي األجه ذزة وج ذذوعها لصذذاانم دوراذذم

مستمرة ,هي من برز المعوسات المادام التي سد تحول دون توظاذف الشذبكم العالماذم "ادنترنذت "فذي
العممام التعمامام  ,وامكن التغمب عمى تمل المعوسات من ج ل إشرال القطاع الجاص ومساهماتهم
ودعمهم لممشروع ,وتجصاص جزد من مازانام التعمام لتطباقه.
ب  -المعوقات البشرية:
ن هن ذ ذذال سم ذ ذذم بأع ذ ذذاد هائ ذ ذذم الت ذ ذذدراس ال ذ ذذذان اجا ذ ذذدون التعام ذ ذذل م ذ ذذع ال ذ ذذتعمم ادلكترون ذ ذذي

والمتجصصان ال زمان لتطبا مشروع الصفوف ادفت ار ام اعتمد نجاح الذتعمم مذن جذ ل الشذبكم
العالمام "ادنترنت "عماذه فعذدم التأهاذل الكذافي لهذم لكافاذم تعمذام المتعممذان باسذتجدام الشذبكم العالماذم

"ادنترنذذت" ,وعذذدم اسذذتجابم المتعممذذان مذذع هذذذا الذذنمط الجداذذد ,وعذذدم تذذوفر الذذوعي الكذذافي عنذذد ف ذراد
المجتم ذذع ,اعذذذد م ذذن هذذذم المعوس ذذات البش ذ ذرام التذ ذذي س ذذد تح ذ ذد م ذذن توظاذ ذذف اوادج ذذال تطباقذ ذذات الذ ذذتعمم
ادلكترون ذذي ف ذذي العمما ذذم التعماما ذذم  ,اوان ذذه م ذذن الجط ذذأ التفكا ذذر ب ذذأن جما ذذع ع ذذاد هائ ذذم الت ذذدراس
استطاعون ن اساهموا في هذا النوع من التعمام .ولحل هذ المعوسات البد من و ع بذرام تدراباذم
مكرفذذم عذذل كافاذذم اسذذتجدام الحاسذذوب والشذذبكم العالماذذم "االنترنذذت" ألع ذذاد هائذذم التذذدراس ,وكافاذذم
توظافه لمتقنام في العممام التعمامام ,اوارسالهم في بعرات تدرابام إلى الدول المتقدمم.

وترى الباحثة من خالل ما ذكر:

ن المعوسات البشرام هي سوى من المعوسات المادام ,فالمممكم العربام السعودام تعذاني مذن سمذم

المتجصصان في مجال تقناات التعمام االلكتروني (الحامد ونجرون ,ص ٖٖ).

وعم ذذى ال ذذرغم م ذذن معوس ذذات التعم ذذام االفت ار ذذي الس ذذابقم ,ت ذذرى الباحر ذذم بأن ذذه امكنن ذذا ت ف ذذي ه ذذذ

المعوسات باآلتي:

 -توفار بنام تحتام إلكترونام متكاممم .

ب -تنظذ ذذام دورات ألع ذ ذذاد هائذ ذذم التذ ذذدراس والمتعممذ ذذان لمتذ ذذدراب عمذ ذذى اسذ ذذتجدام تقناذ ذذات التعمذ ذذام
ادلكتروني .

ج  -بناد المقررات ادلكترونام وفقاً لممج ت التالام ( المعرفام والوجدانام و المهارام ).

د -تسهال استجدام دوات التواصذل االلكترونذي التذي تسذاهم فذي عمماذم الذتعمم مذن جذ ل الصذفوف

االفت ار ام بصفم جاصم والتعمم ادلكتروني بصفم عامم .
هذ -توفار برام الو ازرة التعمامام لنظم إدارة

التعمام . Learning Management System:LMS

الصفوف االفتراضية Virtual classes :

اس ذذتمرت عمما ذذم التعم ذذام ع ذذن بع ذذد ف ذذي تط ذذور مس ذذتمر ب ذذدداً م ذذن اس ذذتجدام ادذاع ذذم والتمفزا ذذون,

والتسجا ت الصذوتام والمرئاذم كتقناذم االتصذال فذي اتجذا واحذد افتقذر إلذى التفاعذل ,رذم بذد االهتمذام
بتطوار عمماات التفاعل باالستعانم ببعض الوسائط المتعددة مذن هذاتف ومذؤتمرات الفاذداو ,..ولقذد
اتص ذذفت ه ذذذ األدوات ب ذذبعض العا ذذوب الت ذذي ال تمك ذذن الم ذذتعمم م ذذن مش ذذاهدة المحا ذ ذرات التعماما ذذم

واالسذذتماع إلاهذذا إال إذا سذذجمها ,ولقذذد كونذذت هذذذ األدوات لذذدى المجتمذذع دوافذذع استصذذادام واجتماعاذذم
وتعماماذذم نحذذو التوسذذع فذذي التعمذذام العذذالي لاصذذل إلذذى كبذذر عذذدد مذذن المتعممذذان فذذي مذذاكن جغرافاذذم

مجتمفم في عصذر تقنذي عمذى الشذبكم العالماذم "ادنترنذت" ,ومذن هنذا جذاد التفكاذر البذدال القذائم عمذى
مبذذد تذذوفار بذذدائل غاذذر تقماداذذم تنمذذى مهذذارات المذذتعمم العمماذذم وادبداعاذذم .فالصذذف االفت ار ذذي -

الفكرة البدامم  -اساعد عمى تنمام بعض المهارات العمماذم ,واسذمح بذأن تذأتى الجامعذم إلذى المذتعمم
لتسذ ذذهال عمماذ ذذم التعمذذذام ألعذ ذذداد كبا ذ ذرة ,وساذذذامهم هذ ذذم نفسذ ذذهم بذ ذذالتعمم ,لعذ ذذدم س ذذدرتهم عمذ ذذى ح ذ ذذور

المحا رات بشكل منتظم ,هذا ولقد تأكد لدى العداد من ع اد هائم التدراس في الذدول المتقدمذم

الفوائ ذذد الت ذذي احققه ذذا اس ذذتجدام الص ذذفوف االفت ار ذذام م ذذن جذ ذ ل الش ذذبكم العالما ذذم "ادنترن ذذت" ف ذذي
التواصذذل العممذذي لتقذذدام ف ذذل السذذبل وتذذوفار العداذذد مذذن الحاجذذات ادلكتروناذذم الت ذي تفاذذد العمماذذم

التعمامام.

وعمى هذا بذل التربواون جهودا عدة في تو اح معنى الصف االفت ار ي.

ماىية الصفوف االفتراضية :



و حت و ازرة التربام والتعمام في مصر بأن الصذفوف االفت ار ذام عبذارة عذن  :نظمذم إلكتروناذم

تتاح التفاعل بان المعمم والمتعمم و بان المتعممذان بع ذهم الذبعض بالصذوت والصذورة مباشذرة مذن

ر ي -من ج ل الشبكم الداجماذم LAN :Local
ج ل عرض كامل لممحتوى التعمامي لمصف االفت ا

 Area Networkالجاصم بو ازرة التربام والتعمام و الشبكم العالمام "ادنترنت" (.)net 6

واو ح الموسى والمبارل (ٕ٘ٓٓم ,ص ٕٗٗ) نها :دوات وتقناات وبرمجاات عمى الشبكم
العالمام لممعمومات تمكن المعمم من :االتصال و نشر الدروس واألهداف وو ع الواجبات والمهام

الدراسام لممتعممان من ج ل التقناات المتعددة ,وعرض الدرجم التي حصل عماها المتعمم من
ج ل الشبكم ,وهذ األدوات عمي سسمان:

ٔ -

دوات وتقناات غار متزامنم ( في ي وست و ي مكان ) :مرل تصفح الدروس التعمامام

ٕ -

دوات وتقناات متزامنم ( في الوست نفسه وفي ي مكان ) :مرل المحادرم الصوتام

والتراسل بان المتعمم والمعمم عبر البراد ادلكتروني .

والنصام بان المتعممان بع هم البعض ومع ع اد هائم التدراس.

واعرفها طمبه (ٕٓٓٙم ,ص ) ٖٙبأنها :تفاعل بان المتعممان و ع اد هائم التدراس من

ج ل الفاداو بالصوت والصورة وتقدام جبرات لممتعمم تساهم في تطوار ذكائهم ,وتتطمب من

المتعمم توفر كاما ار رسمام  ,وسماعم  ,وماكروفون  ,ووصمم إنترنت.

و و ح زاتون (ٕٓٓٚم ,ص ٕٔٔ) نها عبارة عن بائم تعمام وتعمم تفاعمام عن بعد موجودة

عمى الشبكم العالمام لممعمومات "ادنترنت" وهي شباهم بالصف التقمادي من حاث الوظائف
اواستراتاجاات التعمام والتعمم ,وما احدث من تفاع ت صفام بان المتعممان ومعمماهم وبان

المتعممان بع هم البعض بهدف تعمام وتعمم محتوى دراسي معان,واستجدام الحاسوب مع توظاف
جماع نواع الوسائط المتعددة المعتمدة عمى الحاسوب وشبكاته.
وارى ستاتاه وسرحان (ٕٓٓٚم ,ص ٖٖٗ)

نها مجموعم من األنشطم التي اقوم بها

المعمم والمتعمم إلكتروناا شباهم باألنشطم التي تقام في الصف التقمادي ,تفصل بانهما الحواجز
المكانام واتفاعموا مع بع هم بع اً في الوست نفسه عبر الشبكم العالمام "ادنترنت".
واعرفها فتح ا

(ٕٜٓٓم ,صٔٗٔ) بأنها بائم تعمام وتعمم تفاعمام عن بعد موجودة عمى

الشبكم العالمام"االنترنت"وهى ممارمم بالصفوف التقمادام.

وبتحمال التعرافات السابقم التي تعبر عن وجهم نظر التربواان في الصفوف االفت ار ام

توصمت الباحرم إلي ن اجت ف وجهات نظرهم في الصفوف االفت ار ام اعود إلى :





االجت ف في تحداد الهدف من الصفوف االفت ار ام .
نوع التقنام المستجدمم في الصفوف االفت ار ام.

األدوات والبرام المستجدمم لمتطبا  ,واألنشطم المتبعم داجل نظام الصف االفت ار ي.

وبناد عمام ترى الباحرم ن مفهوم الصفوف االفت ار ام إجرائاا هو نها " بائم تعمم تفاعمام
ً
افت ار ام تتمرل في نظمم الكترونام متكاممم عمى الشبكم العالمام" ادنترنت" تتوفر فاها العناصر
األساسام التي احتاجها كل من ع و هائم التدراس التعمام لممتعمم التعمم من جل الفهم
واالستاعاب من ماكن جغرافام متباعدة و وسات متزامنم و غار متزامنم واكون

التواصل

والتفاعل بالصوت والصورة وتبادل مقرر الراا اات التعمامي ادلكتروني في بائات تعمامام

افت ار ام عبر دوات إلكترونام مرل البراد ادلكتروني ,والمنتداات ..وغارها .



الصفوف االفتراضية والصفوف التقميدية :

تجتمف الصفوف االفت ار ام عن الصفوف التقمادام في عدة مور مو حم في الجدول اآلتي :
عقدت كل من كورر بمجون (ٕٓٔٓم ,صٖ) ونبامم عبد الحفاظ (ٕٓٔٓم ,صٕ) مقارنم تو ح

الفر بان الصفوف االفت ار ام و الصفوف التقمادام ,وهي مو حم في الجدول رسم (ٔ) التالي:
جدول رقم ()5

مقارنة بين الصف االفتراضي والصف التقميدي
وجو المقارنة

الصف التقميدي

الصف االفتراضي

الموقع الحقيقي

موجود افت ار ذي عمذى الشذبكم العالماذم " موجود فعماا عمى رض الواسع

طرق الحصول

س ذذهولم االتص ذذال بالمكتب ذذات االلكترونا ذذم اقتصر عمى المكتبم المدرسام

عمى المعرفة
زمن التعمم
عممية التعمم

ادنترنت"

وم اركذ ذ ذذز البحذ ذ ذذث وذلذ ذ ذذل عبذ ذ ذذر الشذ ذ ذذبكم
العالمام "االنترنت" .
ال اتحدد بمكان و زمان

اتحذ ذذدد بمكذ ذذان وزمذ ذذان والبذ ذذد مذ ذذن التقاذ ذذد

متزامن وغار متزامن.

والتواجد به  -متزامن-

ال اعتم ذذد عمذذذى االتص ذذال المباش ذذر فا ذذتم اعتم ذ ذذد عم ذ ذذى االتص ذ ذذال المباش ذ ذذر وجه ذ ذذا
االتص ذذال عب ذذر الوس ذذاط وه ذذو الحاس ذذوب لوجه.
والشبكم العالمام "االنترنت"

وجو المقارنة
كيفية التعمم

الصف التقميدي

الصف االفتراضي

التعمم من ي مكذان فذي العذالم كذالمنزل انتقل إلاه المتعمم
مر َ

البناء المعرفي

اركز عمى إنتاج المعمومات

ارتكز عمى حفظ المعمومات

عممية التفاعل

فتح مجاالت عدادة في منتداات النقاش

التفاعل داجل الفصل فقط

اإلدارة

تدارها الحكومم والشركات

تدارها الحكومم

كمفة التعميم

منجفض التكمفم ,سمال األعباد.

عالي التكمفم  ,اتطمب عباد كرارة

فئات المتعممين

التعمم لعدة فئات عمرام

التعمم لفئم عمرام محددة

عممية التقويم

التفاع ذذل واالس ذذتجابم والمتابع ذذم المس ذذتمر اقتصذ ذ ذذر دور المتابعذ ذ ذذم والتفاعذ ذ ذذل رنذ ذ ذذاد
الاوم الدراسي فقط

طوال الاوم .

وت ذذاف الباحرذذم مذذن ج ذ ل سرادتهذذا فذذي األدباذذات المجتمفذذم ن كرا ذ اًر مذذن التربذذواان والمتعممذذان

اجمط ذون مذذا بذذان الفصذذل االفت ار ذذي ,والفصذذل ادلكترونذذي ,إال ن المذذتفحص لجصائصذذها اجذذد ن
اجد بانهما عدة فرو وا حم ,تو حها الباحرم في الجدول رسم (ٕ) التالي:
جدول رقم ()2

مقارنة بين الصف االفتراضي والصف االلكتروني
الصف االفتراضي

الصف االلكتروني

صذذف تجاماذذي غاذذر حقاقذذي غاذذر موجذذود عمذذى الطباعذذم ,صف تقمادي مزود بالعداد من الوسائط ادلكترونام.
واوجد في جهاز الحاسوب .
الصف االفتراضي
ال احتاج الصف االفت ار ي ي مباني مدرسام

الصف االلكتروني
احتاج إلي وجود مباني مدرسام.

اذ ذرتبط بش ذذبكم العالما ذذم"ادنترن ذذت"بالدرج ذذم األول ذذى وه ذذي تكذذون الوسذذائل متنوعذذم مذذن الشذذبكم العالماذذم "ادنترنذذت"
وسامم االتصال والمعمومات الرئاسم لداه.

واألسراص المدمجم ..وغارها

 األسباب التي أدت إلى ظيور الصفوف االفتراضية :

لقذذد تطذذور الذذتعمم عذذن طراذ اسذذتجدام الشذذبكم العالماذذم "االنترنذذت" ,وارتذذبط ذلذذل بعذذاممان شذذار

إلاهما الهنادي (ٕ٘ٓٓم ,ص ص ٔٓٔ )ٖٔٓ-والدهشان (ٕٓٓٚم  ,ص ص ٕٔ: ( ٕٕ-

 -ظهذذور التعمذذام عذذن بعذذد ,ومذذا حققذذه مذذن إشذذباع حاجذذات المتعممذذان التذذي ال تسذذتطاع الجامعذذات

التقمادام إشباعها من ج ل مراعاة ظروفهم ,متجاو از حدود المكان والزمان.

ب  -متطمبات الحااة العممام واالجتماعام واالستصادام والمتمرمم في كل من :
ٔ .المتعممان والتغارات التقنام المتطورة.

ٕ .الحاجم إلى زاادة عدد جامعات التعمام العالي لتوفار فرص التعمام لمراغبان فاه.
ٖ .ظهور اجتصاصات عممام جدادة.

ٗ .القبول المتزااد عمى التعمام المستمر.

٘ .نقص عداد هائم التدراس الساما المتمازان في مقابل األعداد الهائمم لممتعممان الجامعان.
 .ٙتنوع نماط المتعممان لمتعمام الجامعي ,و تقدام التعمام مدى الحااة.

متاحا لممتعمم من معمومات في عام  ٜٜٔٚم,
 .ٚاالنفجار لمعموماتي المعرفي ,فما كان
ً
امرل ٔ %فقط مما ساتاح لنفس المتعمم في عام ٕٓ٘ٓ م .
 .ٛالزاادة السكانام وعدم سدرة الجامعات التقمادام عمى استاعاب هذ الزاادة.

 .ٜالتقمال من مشاكل االزدحام صباحا رناد الذهاب إلى الجامعم وغارها من المؤسسات

التعمامام التربوام .

كما شار الدهشان (ٕٓٓٚم ,ص ٕ٘) إلي ن تحقا

هداف العممام التعمامام من ج ل

الصفوف االفت ار ام اعد من هم الوسائل إلى تساعد عمى االستفادة من التقنام الحدارم ,في توفار
نوعام تعمم جادة لممتعممان وهم في وطانهم ,بل وفي المكان والوست المناسب لهم .والستمرار نظام

التعمم من ج ل الصفوف االفت ار ام عبر الشبكم العالمام "ادنترنت" ال بد من توافر مطمبان ,هما:





توفار بنام تحتام إلكترونام.



توفار مؤسسات تعمامام وجامعات اواكب متجرجوها هذا التحول في العممام التعمامام .

مزايا الصفوف االفتراضية:

شار كل من مبارل (ٕٗٓٓم ,ص)ٜٗ

الموسى والمبارل (ٕ٘ٓٓم ,صٕ٘ٗ)

والهنادي (ٕ٘ٓٓم ,ص صٓٓٔ )ٔٓٔ-وترانتفمو ( )Triantafillou;et.al,2006الحمفاوي
(ٕٓٓٙم ,ص٘ )ٜوزان الدان (ٕٓٓٚم ,صٕ )ٔٚوفتح ا (ٕٜٓٓم ,ص ص٘ٗٔ)ٔٗٙ-
والتمامي (ٕٓٔٓم ,ص ٘ ) إلي مزااا الصفوف االفت ار ام حددتها الباحرم في التالي-:
ٔ .توفار استصادي من حاث عدم الحاجم إلى ساعات دراسام والى مواص ت
ٕ .إكمال مسارة التعمام العالي لجماع الراغبان في التعمم .

ٖ .رسي المجتمع السعودي من ج ل إعداد كوادر سعودام متجصصم في مجاالت التعمام
المجتمفم .

ٗ .ال تحتاج الصفوف االفت ار ام إلى مهارات تقنام عالام في التعامل معها .
٘ .فتح المجال الستمرار تطوار وتحسان العممام التعمامام.

 .ٙالسرعم العالام في تبادل المعرفم والجبرات بان المتعممان بع هم البعض وبان معمماهم

وبع هم .

 .ٚتحسان التعامل مع الحاسوب واستجدامها في تحسان العممام التعمامام .
 .ٛالتعمم في ي وست بشكل جماعي و فردي.

 .ٜتحقا مبد التعمام المستمر الذاتي لممتعممان و تشجاعهم عمى المشاركم دون ججل.
ٓٔ .التواصل المستمر بان ولااد األمور والمعممان لمحصول عمى التقارار والدرجات

والشهادات من ج ل
ادنجمازام.

الشبكم العالمام لممعمومات "ادنترنت" ومدعماً بالمغتان :العربام والمغم

ٔٔ .تعدد مصادر المعرفم بصورها المجتمفم السمعام والمرئام والمكتوبم.

ٕٔ .تنوع ادستراتاجاات في عمماتي التعمام والتعمم المناسبم من ( المحا رة ,المناسشم ,التعمم
التعاوني ,حل المشك ت )...مع إمكانام تسجال الدروس دعادة مشاهدتها.

ٖٔ .توفار المقررات في كل اام األسبوع طول الاوم ,و تغطام عدد كبار من المتعممان في

مناط جغرافام مجتمفم وفي وسات مجتمفم .

ٗٔ .سهولم الوصول إلى األستاذ الجامعي ,في سرع وست ,جارج وسات العمل الرسمام

من ج ل البراد ادلكتروني.

٘ٔ .تبادل الحوار بان ولااد األمور والمعممان فاما اتعم بأبنائهم المتعممان



أنواع االتصال في الصفوف االفتراضية:

هنال نوعان لتحقا االتصال الفعال بان ع و هائم التدراس والمتعممان شار إلاهما كل من

الموسى والمبارل (ٕ٘ٓٓم,ص صٕ٘٘ )ٕٗٙ-والحسان

(ٕٜٓٓم,)http://forum.imamu.edu.sa/showthread.php?t=2224,هما:

ٔ  -االتصال المتزامن :واعني التقاد ع و هائم التدراس والمتعممان في الوست نفس عمى

الشبكم العالمام "ادنترنت" في صفوف افت ار اه شباهم بالصفوف التقمادام .
ٕ  -اتصال غير المتزامن :واعني التقاد الط ب بالمعممان

عن طرا

الشبكم

العالمام"ادنترنت" في وسات مجتمفم ,دون التقاد بالزمان و المكان ,واستجدام البرمجاات واألدوات
ادلكترونام غار التزامنام حاث إنها تسمح لممتعمم بأن اتفاعل معها دون حدود المكان و الزمان,

وهي تسمح بإج اع المعمومات لممعالجم في المستقبل ,وفي داجل الصفوف االفت ار ام  ,فكمما
زادت سرعم الشبكم كمما ارتفعت جودة االتصال .

وترى الباحرم ن هم الفرو

بان الصفوف المتزامنم وغار المتزامنم كما و حها

الرافعي(ٕٕٓٓم,ص ص  )ٛٓ-ٜٚوالموسى ومبارل (ٕ٘ٓٓم ,ص ص ٕ٘٘ )ٕٗٙ -من
حاث الممازات واألدوات التي تستجدم في كل صف تتمرل في الجدول رسم (ٖ) اآلتي:
جدول رقم ()3

مقارنة بين الصفوف االفتراضية المتزامنة وغير المتزامنة
الصفوف االفتراضية المتزامنة
وجو المقارنة
Synchronous
 الموحات البا اد :White Boardتساعداألدوات

المستخدمة

الصفوف االفتراضية غير المتزامنة
Asynchronous
 -البراد ادلكتروني E-mail

جماع المتعممان في المشاركم عماها .

 -ساحات الحوار والمناسشم غار ننام.

 -مؤتمرات الفاداوVideo Conferencing

 -إرسال ادعمال واألبحاث إلى ع و

 -مؤتمرات الصوت Audio Conferencing

هائم التدراس.

 غرف المحادرم و الدردشم .طرق
التواصل

مميزاتو

مباشرة واشترط وجود طراف العممام التعمامام من

غار مباشر وال اشترط وجود طراف في

ع و هائم تدراس ومتعمم في نفس الوست عبر

العممام التعمامام في نفس الوست والمكان,

شبكم "ادنترنت".
 -امتقي المتعمم مع ع و هائم التدراس عبر

 -امتقي المتعمم مع ع و هائم التدراس

الشبكم العالمام االنترنت"في الوست نفسه. .

عبر الشبكم العالمام "االنترنت" في وسات

 -تعمم جماعي وتعاوني في غمب األحاان.

مجتمفم.

 -الح ور االفت ار ي اآلني (مع المعمم

 -التفاعل مع المقرر التعمامي الكتروني من

والمتعممان )

ج ل الشبكم العالمام "االنترنت"بوساطم

-التحكم في دجول وجروج المتعممان من غرفم

بائم التعمم غار ننام .

الصف.

 -التعمم في ي وست وفي ي مكان.

وتضيف الباحثة

 -االتصال بالطراقم المتزامنم اوفر لممتعممان

تجاذب مابان ع و هائم التدراس والمتعممان.
 دعم الع سات ادنسانام فاما بان ع و هائمالتدراس والمتعممان في األفكار والدردشم .

 -التغذام الراجعم الفورام



عناصر الصف االفتراضي:

اشذذار نذذاس (ٕٔٓٓم ) http://staff.uqu.edu.sa/lib/dilib/msg.php ,إل ذى هذذم العناصذذر فذذي
الصف االفت ار ي ,وهي :

ا -المـــدرس الخبيـــرExpert

:Teacher

وه ذذو الش ذذجص المص ذذمم لممق ذذرر ادلكترون ذذي,

والمسذذئول عذذن و ذذع نظذذام لممناسشذذات والح ذوار ,وتوزاذذع األدوار بذذان المتعممذذان ,والذذتحكم فذذي زمنذذم

العرض المجتمفم لممقررات.

ب -المنسق أو المسـاعد  :Site Facilitatorوهذو شذجص متواجذد فذي مكذان تجمذع المتعممذان,

واتعامذذل معه ذذم مذذن جذ ذ ل الش ذذبكم العالماذذم "ادنترن ذذت" ,وسذذد اب ذذد بإعط ذذاد محا ذرة مجتصذذرة ع ذذن
محتوى المقرر.

ج -الداعم التقني  :Technical Supportوهو الشجص الذي اتعامذل مذع جهذز الحاسذوب و

جماع المشاكل وس ااا االتصال التقنام التي تتطمبها العممام التعمامام ادلكترونام ال زمم لمتعمام.

د -المسئوول عن عمميات التقـويم واالمتحانـات :وهذو الشذجص الذذي اكذون مسذئووالً عذن تقذوام

عم ذذال وامتحان ذذات المتعمم ذذان ف ذذي المق ذذرر ادلكترون ذذي ,ي إدارة إلكترونا ذذم افت ار ذذام متكامم ذذم عم ذذى

الشبكم العالمام " ادنترنت" .

خطوات تصميم وانشاء الصف االفتراضي:



لكذذي اذذتمكن المجذذتص و ع ذذو هائذذم التذذدراس مذذن إنشذذاد الصذذف االفت ار ذذي ,و ذذح كامذذل
(ٕ٘ٓٓم ,ص ٖٗ) والموسى والمبارل (ٕ٘ٓٓم ,ص ص ٖٕٕ )ٕٕٗ-ن عماه القاام باآلتي:
ٔ .معرفم احتااجات المتعمم والعممام التعمامام.

ٕ .تحداذ ذذد هذ ذذداف الصذ ذذفوف االفت ار ذ ذذام ومنهذ ذذا ( المقذ ذذررات ادلكتروناذ ذذم ,وطذ ذذر التذ ذذدراس
المناسبم ,و سالاب التقوام )

ٖ .و ع البرام المستجدمم في الصفوف االفت ار ام من الجهات المجتصذم ( كذو ازرة التعمذام

العالي ,نظذام إدارة العمماذم التعماماذم الكتروناذاً كالذذي تتبنذا الذو ازرة نظذام جسذور و الجامعذم المتبناذم
لها )

ٗ.

ت ذذوفار المذ ذوارد المادا ذذم م ذذن إنش ذذاد البنا ذذم التحتا ذذم ادلكترونا ذذم و جهذذزة حاس ذذوب بأس ذذعار

مناسبم ,وتوفار البرام التعمامام الجاصم بالصف االفت ار ي.

٘ .تصذذمام موسذذع الصذذفوف االفت ار ذذام بمهذذارة لجذذذب المذذتعمم لمذذتعمم  ,كعمذذل صذذفحم ترحاذذب

افت ار ذذام (  ) welcome pageعنذذد دجذذول الموسذذع كتعراذذف عذذن البرنذذام  ,وادجابذذم عذذن ي

استفسار ارغب الحصول عماه عن الصف االفت ار ي.

.ٙ

تذ ذذوفر معمومذ ذذات عذ ذذن ع ذ ذذو هائذ ذذم التذ ذذدراس مذ ذذن (البراذ ذذد ادلكترونذ ذذي ,ورسذ ذذم الهذ ذذاتف

والساعات المكتبام) لكي اتم االتصال بان ع و هائم التدراس والمتعمم بشكل فعال.

 .ٚتو ذذاح النشذذاطات التعماماذذم  Learning Activitiesالمطموبذذم مذذن المتعممذذان لد ارسذذم

المقرر ادلكتروني.

وت اف الباحرم ن تصمام الصف االفت ار ي اتطمب ما امي:

بعد.

 .ٛاالعتماد المباشر عمى سبل توظاف الوسائط ادلكترونام التي تستجدم في نقل التعمام عن
 .ٜتوفار ادمكانات ال زمم دتاحم الذتعمم ادلكترونذي لمذن اراذد اسذتكمال تعمذامهم ولذم اتسذن

له ذلل.

ٓٔ .تقمال عبد ادنفا مقابل التعمام التقمادي من سفر ,و تجذاوز بعذد المسذافات ..وغارهذا,

فالتعمام من ج ل الصف االفت ار ي اساعد في تقدام حمول لهذ المشك ت.



الخطوات األساسية لنجاح التعمم باستخدام الصفوف االفتراضية :

اذذرى الموسذذى والمبذذارل (ٕ٘ٓٓم ,ص  ) ٕٜٙن هنذذال جمذذس جطذوات ساسذذام اجذذب ن تتبذذع

ل مان نجاح التعمم باستجدام هذ التقنام ,هي :

أ -التواصل مع التقنية .

لكي اكون االتصال ناجحا وامكن إاصاله إلى المتعمم باسر وسهولم اجب ن اكون لدى المتعمم

القدرة عمى استجدام الصف االفت ار ي لكي ال احدث ي مشك ت رناد عممام تمقي المعمومات
بان ع و هائم التدراس والمتعمم .
ب -اإلجراءات والتوجييات .

البد ن تكون غار مقادة لكي اسهل عممام التفاعل مع تقنام الصف االفت ار ي بشكل جاد

إذ إن التوجاهات الصارمم جدا تؤدي إلى إاجاد عقبات رناد الحوار.
ج -المشاركة .

تعد المشاركم من األمور األساسام دنجاح تبادل المعرفم في الصفوف االفت ار ام ,فالمعمم عماذه
طرح األسئمم التي تحفز المتعممان عمى إبداد نرائهم وم حظاتهم .

د -التعميم المشترك .
ساس النجاح والحصول عمى عمى مستوى من المعرفم المطموبم ,الجهود المبذولم في التفاعل

بان المتعممان ومعمماهم وبان المتعممان بع هم بع اً.

ىـ  -التقويم .

اكون ذلل في رناد سار العممام التعمامام ,تقوام المشاركان ألعمالهم فاما بانهم ,وكذلل إرسال

م حظاتهم ونرائهم حول داد صدسائهم .

تجييزات الصف االفتراضي:



الغرض من التعمم االفت ار ي زاادة فرص التعمام لمجماع ,والحصول عمى تعمم ذو نوعام عالام,

وعمى مؤه ت ودرجذات عمماذم جداذدة ,وتزواذد المذتعمم بعقماذم واعاذم سذادرة عمذى التعامذل مذع طوفذان
المعمومذذات ,فالصذذفوف االفت ار ذذام ظهذذرت لكذذي تسذذد الحاجذذم والرغبذذم فذذي الذذتعمم ,فهذذو بمرابذذم مركذذز
تعمم و تدراب بدون حواجز باجت ف المكذان والزمذان سذواد فذي المكتذب و فذي المنذزل ,باد ذافم

إلى توفار دوات التعمم ادلكتروني .

فالصف االفت ار ي له متطمبات البد من توفرها ,كما شار إلاهذا كذل مذن بجتذي (د.ت ,صٖ)

والحمفاوي (ٕٓٓٙم ,ص  )ٚٚوفتح ا (ٕٜٓٓم ,ص ٕٗٔ) كما امي:
ا -حاسوب مجهز بمودم ,واشترال بالشبكم العالمام "ادنترنت".

ب -امت ل المتعممان و ع اد هائم التدراس براداً إلكترونااً.

ج -بوابم إلكترونام نمنم تشتمل عمى المغتان العربام واالنجمازام .

د -المعرفم التقنام في استجدام الحاسوب ,ووسائل االتصال من (البراد ادلكتروني ,وغرف
الدردشم ,ومنتداات الحوار).

هذ -مجتمع افت ار ي متكامل لاكون همزة الوصل بان المتعممان و ع اد هائم التدراس ,وبان
األع اد والمجتصان والمسئولان وادداراان ( إدارة افت ار ام متكاممم) لمتأكد من إتاحم المحتوى

التقني التعمامي و كافم الباانات الجاصم بالمتعمم من نتائ امتحانات وتحداد مواطن ال عف

لداهم وغارها.

و -الكاما ار ,اتوافر بها مجموعم إمكاناات ,مرل :التحكم عن بعد ,مزودة بمحرل لمدوران والتحرال
األفقي

والعمودي,

((Auto Focus



جودة

الو وح

في

التقاط

نظم تقديم المقررات بالصفوف االفتراضية:

الصور,

بؤرة

التصوار

وتوماتاكام

عمى الرغم من هماذم االلتقذاد وجهذاً لوجذه فذي بعذض النذواحي العمماذم ,إال ن هذذا االلتقذاد غاذر

م ئم لتغاار تكوان المجموعذات الفوراذم المسذتمرة ألنذه بادمكذان إاجذاد تذدراب بذدون هذذا النذوع مذن

االتصذال ,وذلذذل مذن جذ ل مجذذالس النقذاش وغذذرف الحذوار وغارهذذا حاذذث امتقذي المشذذاركون واذذدلون
بأفك ذذارهم ونرائه ذذم ومقترح ذذاتهم وتعماق ذذاتهم ,و س ذذالاب االتص ذذال فام ذذا با ذذنهم ,وه ذذذ ه ذذي المب ذذادئ ف ذذي

المجتمعذذات السذذعودام التذذي تتقابذذل وجه ذاً لوجذذه ,وهذذذا الشذذيد احذذدث فذذي المجتمعذذات ادلكتروناذذم

بحاذذث اقذذدم المحتذذوى التعمامذذي عبذذر ب ذرام حاسذذوبام مذذن ج ذ ل الشذذبكم العالماذذم "ادنترنذذت" وهنذذال

العداد مذن البذرام  ,منهذا مذا اقذدم بالطراقذم المتزامنذم ,ومنهذا مذا اقذدم بالطراقذم غاذر المتزامنذم ,وفامذا
امي عرض لتمل البرام لتو اح مدى االجت ف فاما بانها عمى النحو اآلتي:



برامج الصفوف االفتراضية :

ذكر كل من الشر باني وااسر (ٖٕٓٓم)

ص ص ٓ٘ )ٙٓ-و مبذذارل (ٕٗٓٓم ,ص )ٙ

وصالح (ٖٕٓٓم,ص  )ٜٙومبارل (ٕٗٓٓم,

والموسذذى ومبذذارل (ٕ٘ٓٓم ,ص ص-ٕٗٙ

 )ٕ٘ٛبعض البرام التي تقدم عبر الصفوف ادفت ار ام مو حمً في الجدول رسم (ٗ) التالي:
الجدول رقم ()4

بعض برامج الصفوف االفتراضية
البرنامج

نوعو

تعريفو

مميزاتو

البرنامج

نوعو

برنامج Web
Course
: Tools

غار

المتزامن

مميزاتو

تعريفو

نهذذا اكبذذر ساعذذدة مذذن الب ذرام الذذذي تقذذدم عبذذر ٔ -منتذ ذ ذ ذذداات لمنقذ ذ ذ ذذاش تحذ ذ ذ ذذت
الص ذذفوف االفت ار ذذام غا ذذر المتزامن ذذم  ,و كر ذذر س ذذاطرة ع ذذو هائ ذذم الت ذذدراس,
انتشذذا اًر فذذي تقذذدام المحتذذوى التعمامذذي ,وجاصذذم م ذ ذذع إمكانا ذ ذذم إنش ذ ذذاد اجتب ذ ذذارات
ف ذذي ما ذذدان التعم ذذام الع ذذالي  ,اس ذذتجدم م ذذن سب ذذل مجتمفم .

(WEBCT

كراذذر مذذن الجامعذذات فذذي العذذالم ,ومنهذذا جامعذذم ٕ -تصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذحاح االجتبذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذارات

المم ذ ذذل س ذ ذذعود ,وجامع ذ ذذم المم ذ ذذل فه ذ ذذد لمبت ذ ذذرول وع ذ ذ ذذرض الذ ذ ذذدرجات لممتعممذ ذ ذذان
والمع ذذادن ,

جامع ذذم الجم ذذا العرب ذذي ,جامع ذذم داجل وجارج النظام .

ادمارات العرباذم المتحذدة ,والبذد مذن تذوفار بناذم ٖ -تجاري المصدر.
تحتاذذم متكاممذذم لمشذذبكم العالماذذم"ادنترنذذت"لتقذذدام ٗ -اعتب ذ ذذر النظ ذ ذذام م ذ ذذن ال ذ ذذنظم
جدم ذذم الص ذذفوف االفت ار ذ ذام  ,لممتعمم ذذان مم ذذا المبناذم عمذى األاقونذات(الرمذوز)

اس ذ ذذاعدهم الوص ذ ذذول إل ذ ذذى المحت ذ ذذوى التعمام ذ ذذي ,بمعن ذ ذ ذذى ن ك ذ ذ ذذل وظاف ذ ذ ذذم م ذ ذ ذذن
وتب ذذادل المعموم ذذات والنق ذذاش فام ذذا با ذذنهم بش ذذكل الوظذ ذذائف السذ ذذابقم تظهذ ذذر مذ ذذام
جاد عذن طراذ

.

دوات االتصذال غاذر المتزامنذم المذذتعمم فذذي شذذكل رسذذم مصذذغر
اطم ذ ذ ذ عماذ ذ ذذه اقونذ ذ ذذم وبمجذ ذ ذذرد
ال ذغط عماهذا ابذد فذي التفاعذل
مع تمل الوظافم .
٘-المغ ذ ذ ذذات :موج ذ ذ ذذود بأربع ذ ذ ذذم

عشذ ذذر لغ ذ ذذم  ,منهذ ذذا ادنجمازا ذ ذذم
والعربام .

برنامج
Black
Board
البالك بورد

غار

المتزامن

بأنذذه برنذذام مصذذمم لتقذذدام ف ذذل بائذذم التعمذذام ٔ -إمكانا ذ ذذم و ذ ذذع المتعمم ذ ذذان

والذذتعمم ادلكترونذذي لممذذتعمم,وهذذو شذذباه ببرن ذذام

م حظ ذ ذ ذ ذ ذذاتهم ح ذ ذ ذ ذ ذذول المق ذ ذ ذ ذ ذذرر

 , WebCTاستجدم في كرار من الجامعذات االلكتروني.
منهذذا جامعذذم الممذذل فهذذد لمبتذذرول و المعذذادن.

ٕ -تجارى المصدر.

((net 11

ٖ-تمكذذان المتعممذذان مذذن و ذذع
صذ ذ ذذفحات جاصذ ذ ذذم بهذ ذ ذذم عمذ ذ ذذى

الشذذبكم العالماذذم "االنترنذذت"تمذذل
ص ذ ذذورهم ومعموم ذ ذذات شجص ذ ذذام
ومواسع ذات األهمام.

ٗ -إنش ذ ذ ذ ذذاد اجتب ذ ذ ذ ذذارات عم ذ ذ ذ ذذى

مميزاتو

تعريفو

البرنامج

نوعو

برنامج emes

غار

هذذو نظذذام حاسذذوبي متكامذذل اقذذوم بذذإدارة العمماذذم ٔ -ساب ذ ذ ذذل لمتط ذ ذ ذذوار والتجدا ذ ذ ذذد

المتزامن

التعمامام عن بعد بهدف تسذهال عمماذم التفاعذل لاتناسذ ذ ذ ذذب مذ ذ ذ ذذع تطذ ذ ذ ذذورات كذ ذ ذ ذذل

المسذ ذ ذذتوى المقذ ذ ذذرر االلكترونذ ذ ذذي
ومذ ذن ه ذذذ االجتب ذذارات (اجتب ذذار
الصذ ذ ذ ذ ذ ذواب والجط ذ ذ ذ ذ ذذأ ,متع ذ ذ ذ ذ ذذدد
الجا ذ ذ ذذارات ,األس ذ ذ ذذئمم المقالا ذ ذ ذذم)

وامكذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن ن تحتذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوى هذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذ

االجتبارات عمى صذور ومقذاطع
صوتام وفاداو وف ش.
٘ -إمكانام النظام من تصحاح
االجتبذ ذذارات وتسذ ذذجال الذ ذذدرجات
وتوماتاكاا حسب المعااار التي

احذذددها ع ذذاد هائذذم التذذدراس
الجتبذ ذ ذ ذ ذذار الص ذ ذ ذ ذ ذواب والجطذ ذ ذ ذ ذذأ
,متع ذ ذ ذ ذذدد الجا ذ ذ ذ ذذارات ,األس ذ ذ ذ ذذئمم
المقالام.

 -ٙالمغ ذ ذ ذ ذذات :موج ذ ذ ذ ذذود بالغ ذ ذ ذ ذذم
االنجمازام والعربام و واالسذبانام
واالاطالام والفرنسام

أيميز:

بان المتعمم وع و هائم التدراس)net 9( .

عصر.
ٕ -س ذذهل االس ذذتجدام لك ذذل م ذذن
ع و هائم التدراس والمتعمم.

ٖ -مذ ذ ذ ذ ذ ذذدعم بالغذ ذ ذ ذ ذ ذذم العرباذ ذ ذ ذ ذ ذذم
,تجاري المصدر .
ٗ -غنذ ذ ذ ذ ذذى بأسذ ذ ذ ذ ذذالاب التقاذ ذ ذ ذ ذذام
والتواصذذل المذذتعمم مذذع األسذذاتذة

مر ذ ذذل منتذ ذذداات النقذ ذذاش والبرا ذ ذذد
االلكتروني.
٘ -تطذذوار الذذتعمم الذذذاتي لذذدى
الم ذ ذ ذذتعمم م ذ ذ ذذن جذ ذ ذ ذ ل الش ذ ذ ذذبكم

العالمام "االنترنت".

البرنامج

نوعو

برنامج المقررات

غار

مميزاتو

تعريفو

 -ٙتتذ ذذوفر إدارة جاذ ذذدة لمتابعذ ذذم
سار العممام التعمامام.
الدراسية
Model
(مودل)

المتزامن

نذذه برنذذام

تعمذذم مفتذذوح المصذذدر – مجذذاني -اقذذدم تقرا ذ اًر كذذام ً لع ذذو هائذذم

صذذمم لاسذذاعد ع ذذو هائذذم التذذدراس فذذي و ذذع التذذدراس عذذن زاذذارات المتعممذذان
المقرر االلكترونذي التعمامذي عمذى مسذتوى الفذرد لمموسذذع والذذدرجات التذذي حصذذموا

عمى ن اكون بائم تعمامام الكترونام

عماهذ ذ ذذا واألنشذ ذ ذذطم التذ ذ ذذي سذ ذ ذذاموا

بتسممها
 متابعذ ذ ذ ذ ذذم المتعممذ ذ ذ ذ ذذان منذ ذ ذ ذ ذذذدجذذولهم وجذذروجهم مذذن البرنذذام

وو ذ ذ ذ ذ ذ ذع م حظذ ذ ذ ذ ذ ذذات حذ ذ ذ ذ ذ ذذول
المتعممذ ذ ذ ذذان  -.اوجذ ذ ذ ذذد منتذ ذ ذ ذذدى
انذ ذذاسش فاذ ذذه المو ذ ذذوعات ذات
الصمم بالعممام التعمامام
 -امك ذذن لم ذذدار النظ ذذام تعرا ذذف

و تحدا ذ ذ ذ ذذد دوار المسذ ذ ذ ذ ذذتجدمان
داجل المقرر االلكتروني .
 إمكاناذ ذ ذ ذذم تطذ ذ ذ ذذوار وتحسذ ذ ذ ذذانالصفحم الرئاسم .

المغذ ذذات :معذ ذذرب تعرابذ ذذا كذ ذذام
وهذا هم ما اتماز به البرنام .
برنامج نظام

جسور

هو احد برام إدارة التعمم االلكتروني -ٔ LMS:نظ ذذام م ذذرن ومناس ذذب لم ذذتعمم
Management
 Learningااللكتروني المجموط.
)system(net 12
ٕ-نظذذام لذذاس تجذذاري وال نظذذام
مفت ذذوح المص ذذدر بذذل نظذذام معذذد

حس ذذب الطم ذذب ,وذل ذذل بأشذ ذراف
المرك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذز ال ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوطني لم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتعمم
االلكتروني.
ٖ-اعذ ذ ذ ذذد نظذ ذ ذ ذذام جسذ ذ ذ ذذور ددارة
الذ ذ ذ ذذتعمم االلكترون ذ ذ ذ ذذي منظوم ذ ذ ذ ذذم

برمجا ذذم متكامم ذذم ,مس ذذئولم ع ذذن
اددارة العمماذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذم التعماماذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذم
االلكتروناذ ذ ذ ذ ذ ذذم واشذ ذ ذ ذ ذ ذذمل ذلذ ذ ذ ذ ذ ذذل

البرنامج

نوعو

برنامج

المتزامن

مميزاتو

تعريفو

(التسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذجال ,الجدولذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذم
,التواصل....وغارها)
 Centraسنت ار
:

نذذه مذذن البذرام

التذذي تسذذتجدم مذذن سبذذل و ازرة الجم ذ ذذع ب ذ ذذان الصذ ذذوت والفاذ ذذداو

التربام والتعمام  ,بحاث تكون بائم تعمذم تفاعماذم والذذنص  ,والباانذذات والرسذذومات
منظمذذم عمذذى الشذذبكم العالماذذم "ادنترنذذت" ,ممذذا ف ذ ذذي بائ ذ ذذم تعم ذ ذذم منظم ذ ذذم عم ذ ذذى
اجعذذل عمماذذم ال ذذتعمم جذابذذم وممتعذذم لممتعمم ذذان الشذ ذ ذ ذذبكم العالماذ ذ ذ ذذم "االنترنذ ذ ذ ذذت"

هذ ذذو داة فعالذ ذذم لتطبا ذ ذ الذ ذذتعمم المذ ذذدم  ,لهذ ذذا واسمح بزاادة عدد المستجدمان
واجهم تحتوى عمى مازات كاممذم لمتفاعذل الجاذد إلذذى ٓٓ٘ مسذذتجدم فذذي الصذذف
ممذذا تسذذهل االسذذتعمال مذذن سبذذل المذذتعمم,وامكذذن الواحذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد المت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذزامن(;)net3
المحادرذ ذ ذذم و إرسذ ذ ذذال الرسذ ذ ذذائل الجاصذ ذ ذذم بذ ذ ذذان ()net 9

المتعممان

االفتر ذام بنوعاهذا (المتذزامن – وغاذر المتذزامن) مذا همذا إال
ا
وترى الباحرم ن بذرام الصذفوف
سذذالاب لمتواصذذل بذذان ع ذذاد هائذذم التذذدراس والمتعممذذان عبذذر الصذذفوف االفت ار ذذام ,منهذذا مذذا هذذو

مجذذاني -مفتذذوح المصذذدر -ومنهذذا مذذا هذذو تج ذذارى -مغم ذ المصذذدر ,والفذذر بانهمذذا ارجذذع إل ذذى ن

التجذذاري كرذذر منذاً مقارنذذه بالمجذذاني ألن المجذذاني اسذذمح الذذدجول إلاذذه مذذن سبذذل شذذجاص نجذران ,
وامكنهم من إجراد تغار و تعدال الرسم السري الجاص بالبرنام األساسي ,وامكن تغار و تعدامه,
مذذا التجذذاري  -مغمذ المصذذدر -فذ امكذذن الذذدجول إلاذذه ,و التعذذدال فاذذه إال مذذن سبذذل المصذذمم و

من اسمح له .

 أسس اختيار نظام الصفوف االفتراضية:

لق ذذد ت ذذم اجتا ذذار نظ ذذام الص ذذفوف االفت ار ذذام وفذ ذ مجموع ذذم م ذذن المع ذذااار العام ذذم والمواص ذذفات

المرغوبذذم فذذي النظذذام المجتذذار مذذن سبذذل الجامعذذم ,شذذار جماذذف (ٕٓٔٓم ,ص صٓٔ )ٔٔ -إلاهذذا,
والتي منها :

ٔ .التكالاف السنوام .
ٕ .الممازات المرغوبم في النظام .

ٖ .نظام التشغال المستجدم في الصفوف ,ومنها فاستا ,إكس بي.
ٗ .عدد الدروس التي اتم تقدامها في نفس الوست .

٘ .عدد المتواجدون من المتعممون حالاا -اآلن -في الصفوف االفت ار ام.

متطمبات توظيف الصفوف االفتراضية:


Requirements of the employment Virtual Classroom
ح ذ ذ ذذدد جم ذ ذ ذذاس (ٖٕٓٓ م ,صٖٗٔ) ومسذ ذ ذ ذرات مجاه ذ ذ ذذد (ٕٓٔٓم ,صٕٔ) متطمب ذ ذ ذذات توظا ذ ذ ذذف
الصفوف االفت ار ام في اآلتي :

 - 5المتطمبـــات التقنيـــة :تتمرذذل فذذي اجتاذذار التكنولوجاذذا المناسذذبم لكذذل مقذذرر ,وتذذوفار إمكانذذات

التفاعل ونقل الصوت والصورة في اتجاهان ,وتوفار األجهزة والمعدات اواعداد الترتابات ال زمم فذي
الموسذذع االلكترونذذي ال ذرئاس ومواسذذع اسذذتقبال التعم ذام عذذن بعذذد ,وتذذوفار الب ذرام ادلكتروناذذم المناسذذبم
لذلل.

 - 2المتطمبات التنظيمية :تشمل استقبال طمبات المتعممان وساذدهم ,وتزواذدهم بالجطذم الد ارسذام
والمذ ذواد التعماما ذذم ,كم ذذا إنه ذذا إدارة توزا ذذع المق ذذررات ع ذذن بع ذذد ,اواجذ ذراد االجتب ذذارات ع ذذن بع ذذد ,ونظ ذذام

الجداول الدراسام ,ونظام اددارة المالام والحسابات .

 - 3المتطمبــات التعميميــة :تكمذذن فذذي اجتاذذار المقذذررات األكرذذر مناسذذبم لمتعمذذام عذذن بعذذد واجتاذذار
األنشذذطم والتذذدرابات المناسذذبم ,كمذذا تذذزود المتعممذذان بذذالمراجع الفوراذذم المناسذذبم ,واسذذتجدام سذذالاب

مناسبم لمتقوام .

 - 4المتطمبــات التدريبيــة :تعنذذي تذذدراب المتعممذذان و ع ذذاد هائذذم التذذدراس نظرا ذاً وعمما ذاً عمذذى
طرائ وتقنام نقل المعمومات فذي الصذفوف االفت ار ذام ,وتذدراب ع ذاد هائذم التذدراس عمذى إعذداد

المقررات ادلكترونام ,وتوجاه المتعممان اواع مهم بالتقناات الحدارم في نقل التعمام .



متطمبات تساعد عمى نجاح الصوف االفتراضية:

نقل المعمومذات مذن ع ذو هائذم التذدراس اكذون بشذكل حقاقذي ولذاس افت ار ذي كمذا اذدل عمذى
ذلل مصطمح  ,virtualفالمتعمم داجل الصف هو حقاقي ,ولكنه اتعمم في بائم إلكترونام افت ار ام ,
فعناصر العممام التعمامام لن تتغار ,اوانما الذي اتغار كافام الذتعمم ,وكمذا و ذحت د ارسذم كذل مذن
عم ذذي (ٕ٘ٓٓم ,ص )ٕٚو الس ذذقا والحم ذذداني (ٕٓٔٓم ,ص ص  )ٔ٘ -ٛو باش ذذوة ونعام ذذم
الغنذذام (ٕٓٔٓم ,صٕٓ) ن لممذذتعمم متطمبذذات ومهذذارات البذذد ن تتذذوفر لكذذي اسذذتطع التعامذذل مذذع
تقنام الفصل االفت ار ي ,وهي كاآلتي:
ٔ .الرغبم في التعمم.

ٕ .القدرة عمي استجدام الحاسوب ادلكتروني.

ٖ .القدرة عمى جمع معمومات عن المقرر ذاتاا ,من مصادر مجتمفم.
ٗ .القدرة عمى مواجهم المتعمم لمتحداات داجل الصف االفت ار ي.

٘ .سدرة ع و هائم التدراس عمى التعامل مع الصفوف االفت ار ام .

 .ٙتوفر المحتوى التعمامي بالمغم التي تناسب المتعممان عمى الشبكم العالمام "ادنترنت" .
 .ٚتوفر نظام إدارة افت ار ي لمتابعم الصفوف االفت ار ام عمى الشبكم العالمام "ادنترنت".

 .ٛتذذوفر البناذذم التحتاذذم مذذن الشذذبكم العالماذذم "ادنترنذذت" و شذذبكم محماذذم "ادنت ارنذذت" بشذذكل جاذذد

دمكانام التواصل الفاعل.


الصـــعوبات والمعوقـــات التـــي تواجـــو تطبيـــق الصـــفوف االفتراضـــية فـــي العمميـــة

التعميمة:

شذ ذذار محمذ ذذد (ٕٓٔٓم ,ص ص  )ٔٔ-ٜومس ذ ذرات مجاهذ ذذد (ٕٓٔٓم ,ص ص ٕٓ )ٜٔ-إلذ ذذى

بعض معوسات تواجه تطا الصفوف االفت ار ام في العممام التعمامام تتمرل فاما امي:
ٔ .المشك ت الفنام المرتبطم بسرعم االتصال بالشبكم العالمام "ادنترنت" .

ٕ .جبرة ع اد هائم التدراس في التعمم ادلكتروني سمامم ,واحتاجون إلى تدراب مكرف.

ٖ .عذذدم ت ذذوفر الوس ذذت ال ذ زم لت ذذدراب المعمم ذذان عم ذذى اسذذتجدام ال ذذتعمم ادلكترون ذذي وبذذرام إدارة
المحتوى ادلكتروني .

ٗ .عدم وجود جهم حكومام و همام تتبنى الشبكم العالمام "ادنترنت" وجدماتها تعتبر من

كبر المعوسات .



دور العنصر البشري في الصفوف االفتراضية:

أ -دور عضو ىيئة التدريس في الصف االفتراضي :

اتعمم المتعمم في الصف االفت ار ي عمى اد ع و هائم تدراس الكتروني في بائم افت ار ام,

حاث اجسد ع و هائم التدراس بشكمه الطباعي وهو اظهر عمى شاشم الحاسوب

لدى المتعممان وامقي المحا رة مباشرة ,رم مناسشم المتعممان حول المادة العممام

وا اف الشرهان ( ٕٔٓٓم  ,ص  ) ٔٗٛفي هذا الصدد ن الشركم المتجصصم في

مجال التعمام و التعمام االفت ار ي سامت ببث صور لمعممم راا اات في جنوبي لندن إلى
مركز المعارض في غرب لندن ,تم نقل الصور بالحجم الحقاقي دون ن اشعر المتعمم بأنها

شاشم عرض ,لتحقا
االفت ار ام.

هداف عممام التعمام بعض دوار ع و هائم التدراس في الصفوف

واشذ ذ ذ ذ ذ ذذار كذ ذ ذ ذ ذ ذذل مذ ذ ذ ذ ذ ذذن وزاذ ذ ذ ذ ذ ذذن الذ ذ ذ ذ ذ ذذدان( ٕ٘ٓٓ,ص ص٘ )ٖٓٔ-ٕٜوعزمذ ذ ذ ذ ذ ذذي (ٕٓٓٙم,

 )http://www.scribd.com/doc/27059115/%D9وكمت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذور (ٕٓٓٙم ,ص ص)ٔ٘ٓ-ٜٔٗ
وعمذذ ذ ذ ذ ذذي وعبذ ذ ذ ذ ذ ذذد الجذذ ذ ذ ذ ذذال (ٕٓٓٙم ,ص  )ٖٔٙوالس ذ ذ ذ ذ ذ ذرااا (ٕٓٓٚم ,ص٘ )ٚوزاذذ ذ ذ ذ ذذن الذ ذ ذ ذ ذ ذذدان

(ٕٓٓٚم ,صٔ )ٜٔهنذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذداوي ونجذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرون (ٕٜٓٓم ,ص ص  )ٗ٘ٗ-ٜٗٗكنسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذارة

وعطذ ذ ذذار(ٕٔٔٓم,ص ص )ٕٛٛ-ٕٛٚإلذ ذ ذذي بعذ ذ ذذض دوار ع ذ ذ ذذو هائذ ذ ذذم التذ ذ ذذدراس فذ ذ ذذي الصذ ذ ذذف

االفت ار ذ ذ ذ ذذي ,ألن الع ذ ذ ذ ذذو اس ذ ذ ذ ذذتطاع ن اها ذ ذ ذ ذذأل المعموم ذ ذ ذ ذذات بمنته ذ ذ ذ ذذى الحرا ذ ذ ذ ذذم والس ذ ذ ذ ذذهولم إل ذ ذ ذ ذذى

المتعمم ,ولكن المتعمم احتاج إلى توجاه اوارشاد من ع و هائم التدراس وهي كالتالي:

ٔ .التجط ذ ذ ذ ذ ذ ذذاط والتص ذ ذ ذ ذ ذ ذذمام لمعمما ذ ذ ذ ذ ذ ذذم التربوا ذ ذ ذ ذ ذ ذذم ادلكترونا ذ ذ ذ ذ ذ ذذم م ذ ذ ذ ذ ذ ذذن عم ذ ذ ذ ذ ذ ذذال ج ذ ذ ذ ذ ذ ذذداول,

وتنظام الدردشم والحوار.

ٕ .التوجاذ ذ ذ ذ ذ ذذه اوارشذ ذ ذ ذ ذ ذذاد الم ذ ذ ذ ذ ذ ذذتعمم فذ ذ ذ ذ ذ ذذي كافاذ ذ ذ ذ ذ ذذم توظا ذ ذ ذ ذ ذ ذذف المعرفذ ذ ذ ذ ذ ذذم المعموماتاذ ذ ذ ذ ذ ذذم ف ذ ذ ذ ذ ذ ذذي

المواسف التعمامام المناسبم.

ٖ .التحمال والتنظام لممقرر إلكتروني ,اواررائه باألنشطم التعمامام المناسبم.
ٗ .التعاون مع المتعمم بطراقم تبادلام ,وتنمام الدافعام لمتعمم الذاتي .

إن التحول من نظام التعمم التقمادي الذي اعتبر ع و هائذم التذدراس محذور العمماذم التعماماذم,

إلذذي نظذذام الذذتعمم ادلكترونذذي الذذذي اعتبذذر المذذتعمم محذذور العمماذذم التعماماذذم و اصذذل الذذتعمم لممذذتعمم
بصذذرف النظذذر عذذن مكانذذه وفذذي ي وسذذت اناسذذبه ,عذذادة اتطمذذب تحذوالً جذذرااً فذذي دوار ع ذذو هائذذم

التذذدراس إلذذى دوار جداذذدة فذذي ظذذل الصذذف ادفت ار ذذي تفذذرض عمذذى ع ذذو هائذذم التذذدراس دوا ار
مستقبمام ,من همها ما او حها الجدول رسم (٘) التالي:
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أدوار عضو ىيئة التدريس في الصفوف االفتراضية
المفيوم

الدور
باحث

عن المو وعات المقدمم لممتعمم .

مصمم

الجبرات التعمامام و األنشطم التربوام

متقن

ألحد لغات البرمجم.
المفيوم

الدور
مرشد وماسر لمعمماات

تسهال الوصول لممعمومات رناد التعمم.

مقوم

لممتعممان بأسالاب مجتمفم من جذ ل الشذبكم العاماذم

سائد

مدار لمموسف التعمامي

"ادنترنت"

والشكل رسم (ٔ) او ح بعض دوار ع و هائم التدراس المستقبمام في الصفوف االفت ار ام

كما امي:

مصمم
Designer

باحث
Researcher

مقوم
Assessor

.

تمنولوجً
Technologis
.:t

دور المعلم فٍ
الصفوف االفتراضَة

مقدم content
presenter

منسق

مٌسر
Facilitator
مرشد
Counselor

coordinator

شكل رقم (:)5بعض أدوار عضو ىيئة التدريس المستقبمة في الصفوف االفتراضية  -تصميم
الباحثة-

وترى الباحرم ن كل دور من دوار ع و هائذم التذدراس لذه هماذم جاصذم البذد مذن االهتمذام

بتنماتها لداهم ألنه من ج لهم سوف انت

اع بكل تقناات التعمام التي تقدم
لممجتمع متعمم مرقف و ٍ

لذذه األف ذذل ,اوان الواسذذع التعمامذذي الاذذوم ال احتذذاج إلذذى شذذيد بقذذدر حاجتذذه إلذذى ع ذذو هائذذم تذذدراس
ماهر متقن ألسالاب اواستراتاجاات التعمم االفت ار ذي  ,مذتمكن مذن مادتذه العمماذم ,ارغذب فذي التذزود
بكل حداث وتقنى في مجال تجصصه العممي ,مؤمن برسالته وال رم بأهمام التعمام المستمر.

ولكي اصذبح ع ذو هائذم تذدراس إلكتروناذا فذي بائذم صذف افتر ذي احتذاج إلذى  :بعذض المهذارات

التذذي شذذار إلاهذذا العبذذادي (ٕٕٓٓ م

http://helearning.wordpress.com/characteristics-of-e-,

 )learning,و مان (ٕٓٔٓم ,ص ص ٓٗ )ٗٔ-كما امي:
ٔ.

االسذذتعداد لمقاذذام بمهذذام مجتمفذذم منهذذا  ,واالهتمذذام بإرشذذاد المتعممذذان ,واسذذترارتهم ,وحذذرهم

عمى المشاركم والتفاعل المستمر اوابداد الري .
ٕ .فهم جصائص الط ب واحتااجاتهم عبر الشبكم العالمام " ادنترنت".
ٖ.

التركاز عمى األهداف التربوام ,وتغطام محتوى المقرر ادلكتروني.

ٗ.

القدرة عمى تقدام وتصمام المادة التعمامام الجاصم بالصف االفت ار ي.

٘.

ن اكون لع و هائم التدراس شجصام ممازة من( :القدرة عمى التكاف مع بائات التعمام

.ٙ

القذذدرة عمذذى تنماذذم مهذذارات المذذتعمم ,وتحفاذذزهم وتعزاذذزهم لممناسشذذم فذذي الصذذف ,وتشذذجاعهم

.ٚ

ن اكون لدام رغبم لمعمل وتقدام األف ل لمعمم والمتعمم وله شجصاا.

المجتمفم ,سدرته عمى تكوان مجتمع تعمامي مرمر عبر الصف االفت ار ي).
عمى التعمم الذاتي بشكل مستمر.

مم ذ ذذا س ذ ذذب ت ذ ذذرى الباحرذ ذ ذم ن ع ذ ذذاد هائ ذ ذذم الت ذ ذذدراس ف ذ ذذي الص ذ ذذف االفت ار ذ ذذي معنا ذ ذذون ف ذ ذذي

فهذ ذذم واسذ ذذتجدام التقناذ ذذم مذ ذذن المقذ ذذرر إلكترونذ ذذي ,س ذ ذواد تصذ ذذمامه و اسذ ذذتجدام األدوات  ,والنج ذ ذذاح
ف ذ ذ ذذي توظا ذ ذ ذذف االتص ذ ذ ذذال بكف ذ ذ ذذادة كع ذ ذ ذذو هائ ذ ذ ذذم ت ذ ذ ذذدراس واح ذ ذ ذذد اواج ذ ذ ذذه ع ذ ذ ذذدداً م ذ ذ ذذن المتعمم ذ ذ ذذان

المتواجذ ذ ذ ذذدان فذ ذ ذ ذذي صذ ذ ذ ذذفوف الد ارسذ ذ ذ ذذم بذ ذ ذ ذذاجت ف المنذ ذ ذ ذذاط داجذ ذ ذ ذذاد التفاعذ ذ ذ ذذل المسذ ذ ذ ذذتمر باذ ذ ذ ذذنهم,

وتشذ ذ ذذجعهم نحذ ذ ذذو الذ ذ ذذتعمم بالتعذ ذ ذذاون مذ ذ ذذع بع ذ ذ ذذهم الذ ذ ذذبعض بمسذ ذ ذذاعدة إدارة الصذ ذ ذذف االفت ار ذ ذ ذذي,
ولتحقا ذلل البد من إعادة النظر في :
ٔ.

بناد المقررات ادلكترونام المناسبم عمى ن تكون سابمم لمتحداث.

ٕ .استجابم ع اد هائم التدراس لمتدراب عمى استجدام الصفوف االفت ار ام.
ٖ .إسنذ ذ ذذاع ع ذ ذ ذذاد هائذ ذ ذذم الت ذ ذ ذذدراس بفك ذ ذ ذرة الص ذ ذ ذذف االفت ار ذ ذ ذذي ألن الطراق ذ ذ ذذم التقمادا ذ ذ ذذم

اجذذ ذذب ن تتغاذذ ذذر لتكذذ ذذون متناسذذ ذذبم مذذ ذذع الكذ ذ ذذم المعرفذذ ذذي الهائذ ذ ذذل ف ذ ذذي مج ذ ذذاالت الحا ذ ذذاة ومتطمبذ ذ ذذات

العصر المجتمفم .
ٗ.

تعمذ ذ ذ ذذم األسذ ذ ذ ذذالاب الحدارذ ذ ذ ذذم لنقذ ذ ذ ذذل المعرفذ ذ ذ ذذم لممتعممذ ذ ذ ذذان مذ ذ ذ ذذن ج ذ ذ ذ ذ ل دوات االتصذ ذ ذ ذذال

٘.

سهولم تحداث بنل األسئمم باستمرار إلكتروناا.

المجتمفم ,ألن المتعمم الاوم مجتمف عن المتعمم في الما ي.

ب -الفنيون:
الفني جزد ال اتجز من العمماذم التعماماذم االلكتروناذم االفت ار ذام ي اقذدم المسذاعدة والتوجاذه
عمذذى الشذذبكم العالماذذم "ادنترنذذت" كمذذا ذكذذرت سذذماد ال ازئذذدي (ٕٓٔٓم ,ص ص  )ٔٚٛ -ٔٚٚنذذه

اح ذذر بصذذورة رئاسذذم فذذي المحا ذرات األولذذى ,وبعذذد ذلذذل وسذذت الحاجذذم إلاذذه ألن نجذذاح الصذذف
االفت ار ي سائم عمى مدى دعمهم لع و هائم التدراس والمتعممان داجل الصف االفت ار ي.

 ميام فريق تطوير الصفوف االفتراضية:

شار جماف (ٕٓٔٓم ,ص ص ٕٔ )ٖٔ-إلى بعض مهام فرا الصفوف االفت ار ام ,كاآلتي:

ٔ .اجتاار المقررات التعمامام التي ساتم تقدامها عبر الصفوف االفت ار ام .
ٕ .تهائم ع اد هائم التدراس لتقدام المقررات عبر الصفوف االفت ار ام .
ٖ .و ع جطم لتطوار الصفوف االفت ار ام.

ٗ .العمل عمى توفار وسائل تعمامام بحاث تكون م ئمم لمصفوف االفت ار ام .

٘ .تصذذمام مقذذررات تعماماذذم الكتروناذذم مناسذذبم لنظذذام تقذذدام المقذذررات عبذذر الصذذفوف االفت ار ذذام,
وتحداد المعااار العامم لتمل المقررات ل ستفادة منها في الشبكم العالمام "ادنترنت".


الفرق بين الجامعة التقميدية والجامعة االفتراضية :

لتو اح الفر بان الجامعم االفت ار ام والجامعم التقمادام استجمصت الباحرم من ج ل
سرادتها في األدباات المجتمفم ,هذ الفرو تتمرل في الجدول رسم ( )ٙالتالي:
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الفرق بين الجامعة االفتراضية والجامعة التقميدية
الجامعة االفتراضية

الجامعة التقميدية

ال تحتاج إلى صفوف دراسام

تحتاج إلى صفوف دراسام

ال تحتاج إلي تمقان مباشر من ع و هائم التدراس

تحتاج إلى تمقان مباشر من ع و هائم التدراس

تجصذ ذذاص مكانذ ذذا تجامذ ذذي لممذ ذذتعمم مقعذ ذذد :مذ ذذام شاشذ ذذم تجصاص مكان محسوس لممتعمم مقعد ,صف ,مكتبم.
الحاس ذ ذذوب ,والص ذ ذذف موج ذ ذذود عم ذ ذذى الش ذ ذذبكم العالما ذ ذذم"
االنترنذ ذ ذذت" ,ومكتبذ ذ ذذم لاسذ ذ ذذت محذ ذ ذذدودة العذ ذ ذذدد اسذ ذ ذذتطاع
االطذ ع عمذذى عداذذد المكتبذذات االلكتروناذذم بأسذذرع وسذذت
و سل جهد.
توفر التعمم بطراقتان المتزامن – وغار المتزامن

توفر التعمم بطرسم واحدة ومتزامنم

تتفادى كرار من معوسات الجامعم التقمادام

ٔ -محدوداذ ذذم القذ ذذدرة عمذ ذذى اسذ ذذتاعاب جراجذ ذذي الرانواذ ذذم
العامم في الجامعات السعودام
ٕ -انشذذغال ع ذذاد هائذذم التذذدراس بتعمذذام عذذداد كبا ذرة

من المتعممان  ,مما دى إلى عذدم تذوافر الوسذت الكذافي
دجراد البحوث العممام .
ٖ -تدني مستوى الجودة سي المجرجات.
ٗ -افتقار ع اد هائم التدراس إلى التذدراب المسذتمر
لمواكبه متطمبات العصر التقني .

٘ -محدوداذ ذذم التجصصذ ذذات األكاداماذ ذذم التذ ذذي تشذ ذذبعت
المممكم من جراجاها.

الجامعة التقميدية

الجامعة االفتراضية

 -ٙعذذدم تجصذذاص مازاناذذم مشذذجعم ومحف ذزة ألع ذذاد
هائم التدراس لمبحوث العممام في الجامعات السعودام.
 -ٚاالفتقار إلى المعدات والتجهاذزات المطموبذم لمعمماذم
التعمامام في المستوى الجذامعي (العقاذل ٕٓٓ٘,م ,ص

ص  )ٕٔٗ-ٕٜٓو(الج ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذار ٕٓٓٛ,م ,ص
صٓٔ)ٔٙ -

تجارب بعض الدول في استخدام الصفوف االفتراضية عربياً و عالمياً:
هنال عدد من الدول في العالم سامت بتجارب لتطباذ

نظمذم مجتمفذم لمذتعمم ادلكترونذي بذد ت

باسذذتجدام وسذذائل عذذرض لتو ذذاح بعذذض المفذذاهام وانتهذذت بتطبا ذ

نظمذذم متطذذورة لمذذتعمم عذذن بعذذد

الصذذفوف االفت ار ذذام ,وهذذذا دلاذذل عمذذى رسذذي هذذذ المجتمعذذات لتطذذوار الحاذذاة التعماماذذم إلذذى التعمذذام
الرسمي ,ل مان تحقا

عمى مستواات التجطاط لنشر مجاالت المعموماتام بجماذع منذاحي الحاذاة,

وفاما امي بعض هذ التجارب ,التي شار إلاها كل مذن الزغبذي وسنذود (ٕٓٔٓم ,ص صٖ)ٛ -

وكورر بمجون (ٕٓٔٓم ,ص ص :)ٖٔ-ٕٚ

( أ ) تجارب الدول الرائدة عربياً في استخدام الصفوف االفتراضية :

عالمنا العربي اآلن احوى العداد من مشاراع وتجارب التعمم ادلكتروني والتعمام عن بعد,

والتعمم االفت ار ي التي تهدف إلى التوسع في توفار التعمام والتدراب الذي اتناسب مع التطور
السراع في تقنام المعمومات واالتصاالت ,ومن هذ الجامعات :



تجربة جامعة العرب االفتراضيةwww.arabuniversity.com :
نشت الجامعم عمى الشبكم العالمام"ادنترنت" عام ٜٜٔٚم ,وهى موجهم لمناطقان بالمغم

العربام واألولى من نوعها ,وهي تتاح لمراغبان الدراسم في مجاالت مجتمفم ,وتقدم الجامعم مقررات

وشهادات تم تقاامها عممااً من سبل جامعات جرى ,مرل جامعم عان شمس في مصر وجامعم
تورنتو بكندا.



تجربة الجامعة االفتراضية السورية (www.svuonline.com :(suv

وزرة التعمام العالي في سورام عن إط سها ألول جامعم افت ار ام في المنطقم العربام,
عمنت ا

والجامعم السورام تعتبر الجامعم الوحادة في المنطقم العربام التي تمقى دعماً حكومااً ,كما ن هنال

ٓٗ جامعم عالمام من الوالاات المتحدة األمراكام و وروبا سامت جماعها بالتعاون مع الجامعم

االفت ار ام السورام لتقدام جدمات التعمام عن بعد بشكل مرل ,وهى تمنح شهادات في

البكالوراوس ,و الماجستار ,و الدكتو ار لحوالي (ٖٓٓ) اجتصاص ,حاث اقوم فرا من الجامعم
االفت ار ام بتنسا عممام تسجال المتعمم ,واساعد في اجتاار االجتصاص المناسب ,وبعد ن اتم

التسجال اجصص لممتعمم ستاذ مرشد اتابعه منذ فترة تسجامه ,وحتى تجرجه ومتابعم األمور
الدراسام له ,ومناسشته واقدم له النصائح وكافام االجتاار المناسب لممقررات الدراسام بشكل مباشر
عمى الشبكم العالمام "ادنترنت" ,كما ن الجامعم توفر لممتعممان مكتبم إلكترونام ت م حوالي ٕٓٓ

مماون عنواناً في مجتمف المجاالت العممام .

تجربة جامعة الممك عبد العزيز :



بد ت بوادر التعمام االفت ار ي عبر الشبكم العالمام "ادنترنت" تظهر بجامعم الممل عبد العزاز عام
( ٕٓٓٙم ) ,حاث ساعد التعمام عن بعد عمى انتشار الرقافم بان فراد المجتمع ,وبالتالي االرتقاد

بالمتعمم من الناحام الفكرام والعممام بحاث تزال من العقبات لممتعمم الجامعي منتظماً م منتسباً,

فأما متعممو االنتساب فاستفادتهم وا حم حاث استطاعون ن اشاهدوا عبر الصفوف االفت ار ام
من ج ل الشبكم العالمام "ادنترنت" المحا رة كاممم بالصوت والصورة متى ما شادوا دون ي
معو اعوسهم عن عمالهم ,و ا ا المتعممون المنتظمون استفادون من هذ الطراقم في عممام
المراجعم في حالم عدم تمكنهم من فهم جزئام من المو وع الدراسي ,واشمل الموسع المعمومات
المساعدة لممتعممان و ع اد هائم التدراس في كافام الوصول إلى المحا رات التي تبث من ج ل

الموسع .

تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة:



تبنت و ازرة التربام والتعمام عام (ٜٜٓٔم )مشروع تطوار المقررات ادلكترونام التعمامام

لمواكبم متطمبات العصر في مراحل التعمام العام بداام ,ولقات هذ التجربم سبوالً من سبل المتعممان

و ولااد األمور نحو همام الحاسوب في الحااة التعمامام ,رم عمت التجربم الجامعات مما شجعت

هذ التجربم ع اد هائم التدراس المواد األجرى عمى التدراب الستجدام الصفوف االفت ار ام,

وتوظافها في العممام التعمامام ,فعممت الدولم إجرادات عمى رؤى مستقبمام حتى عام ٕٕٓٓم

لمتطوار المستمر في التعمام متمرمم فاما امي:


تطوار شبكات االتصال العالمام"ادنترنت" وشبكات االتصال الداجمام "ادنترانت" الجاد.



تطوار عمماات تدراب ع اد هائم التدراس رناد الجدمم عمى استجدام الصفوف

االفت ار ام .


تطوار عمماات التقوام وذلل بإنشاد بنول األسئمم لكل مقرر الكتروني.

( ب ) تجارب الدول الرائدة عالمياً في استخدام الصفوف االفتراضية:
( )5تجربة الواليات المتحدة األمريكية :


تجربة جامعة فونيكس The University of Phonix Online ( Phonix

)Campus

وهذذي مذذن كبذذر الجامعذذات الجاصذذم فذذي الوالاذذات المتحذذدة األمراكاذذم ,فقذذد نشذذئت الجامعذذم عذذام

 ٜٜٔٛم فذذي سذذان فرانساسذذكو وه ذى  ,عبذذارة عذذن حذذرم جذذامعي عمذذى الشذذبكم العالماذذم "ادنترنذذت",
تطور عمى نطا واسع فذي السذنوات األجاذرة مذع توسذع الشذبكم العالماذم"ادنترنذت" وانتشذارها ,وتذوفر

مستوان دراسان هما:

 -الدراسم الجامعام في التجصصات المجتمفم "البكالوراوس".

ب -الدراسات العماذا لمحصذول عمذى الذدبمومات والماجسذتار والذدكتو ار  ,عممذاً بذأن الشذهادات التذي

تمنحها معترف بها من الهائم المركزام لمجامعات.

وتشترط الجامعم لمتسجال عبر الشبكم العالمام "ادنترنت" :



إج ذذادة المتعممذذذان لمغذ ذذم ادنجمازاذ ذذم حتذ ذذى اتمكنذ ذوا مذذذن اس ذذتجدام ج ذذدمات الشذذذبكم العالماذ ذذم

"ادنترنت" المجتمفم في الدراسم مرل :مجموعات األجبار ,ومجموعات النقذاش ,والبراذد ادلكترونذي,
ومؤتمرات الفاداو وغارها.



تقدم استمارات التسجال بالجامعم عبذر البراذد ادلكترونذي لكذي اذتم فحصذها مذن سبذل لجنذم

متجصصم وف معااار محددة)Net 7) .

تجربة جامعة ميتشاجن االفتراضيةMichigan Virtual :

University
تعد جامعم ماتشجان واحدة من عر الجامعات األمراكام في التعمذام التقماذدي ,وهذي ا ذاً تقذدم

جدمات التعمام ادلكتروني عبر الشبكم العالمام "ادنترنت" ,حاث تقدم مجموعم ممتازة من الصفوف

الد ارسذذام االفت ار ذام مذذن ج لهذذا

حاذذث تمذذنح الماجسذذتار والذذدكتو ار فذذي الطباعذذم ,كمذذا تمذذنح كماذذم

الهندسذذم درج ذذات جامعا ذذم فذذي الهندس ذذم الكاماائا ذذم وعمذذوم الحاس ذذوب ,مر ذذل التصذذمام الهندس ذذي عم ذذى

الحاس ذذوب وف ذذي ش ذذبكات الحاس ذذبات .وعمم ذذت جامع ذذم ماتش ذذجن االفت ار ذذام كوس ذذاط لتعرا ذذف وتق ذذدام

ف ذذل البذرام األكاداماذذم والفناذذم بواسذذطم التعمذذام عذذن بعذذد ,فقذذد شذذاركت  ٔٙكماذذم وسذذدمت ح ذوالي (

ٕٗٔ ) مو وعا في برام مجتمفم ل ذ ٕٓٓٓمتعمم من ج ل الجامعم باد افم إلذى مشذاركم ()ٕٛ
كمام من كماات المجتمع ككمام منزلام “ ”Home Collegesبهذدف مشذاركم ودعذم المتعممذان لمتعمذام

من منازلهم) Net 8).


تجربة جامعة روجرزRogers University :

تهذذذتم جامعذ ذذم روجذ ذذرز األمراكاذذذم بالد ارسذذذم عبذ ذذر الش ذذبكم العالما ذذم "ادنترنذ ذذت" فذ ذذي عذذذدة سسذ ذذام
تجصصذام متنوعذذم حاذذث تعمذذل عمذذى تمباذذم رغبذذات المذذتعمم فذذي د ارسذذم التجصذذص الذذذي ارغذذب فاذذه

وفي الوست المناسب عبر الشبكم العالمام "ادنترنت",من ج ل مذؤتمرات الفاذداو ,وحمقذات النقذاش,

واالتصاالت الهاتفام ,والبراد ادلكتروني وغارها.


تجربة جامعة التعميم االفتراضي:

عذذد مركذذز الحاسذذوب الذذوطني لمتعمذذام بالوالاذذات المتحذذدة األمراكاذذم شذذهادة البكذذالوراوس فذذي

مجذذال الحاسذذوب عمذذى الشذذبكم العالماذذم "ادنترنذذت" لجماذذع الط ذ ب فذذي منطقذذم الشذذر األوسذذط مذذن
جذ ذ ل جامع ذذم بورتس ذذماوث البراطانا ذذم عب ذذر موس ذذع الجامع ذذم االفت ار ذذام

). (www.port.ac.uk

(.(www.ivlu.com

وتعد شهادة البكالوراوس في مجال الحاسوب عبر الشبكم العالمام " ادنترنت" شهادة جاصذم

تتوسذذف الفتذرة الد ارسذذام ال زمذذم لمحصذذول عماهذذا عمذذى ظذذروف كذذل مذذتعمم ,عمذذى الذذرغم مذذن نذذه امكذذن

الحصذذول عماهذذا ج ذ ل عذذام واحذذد بالنسذذبم لممذذتعمم المؤهذذل بشذذكل مناسذذب  ,وامكذذن الحصذذول عمذذى
المواد التعمامام الجاصم بالشهادة الجدادة عبر موسع جامعم الذتعمم االفت ار ذي عمذى الشذبكم العالماذم

" ادنترن ذذت" .كم ذذا امك ذذن لمم ذذتعمم الح ذذداث م ذذع نظذ ذرائهم ح ذذول المن ذذاه عم ذذى ادنترن ذذت عب ذذر غ ذذرف
المناسشات والبراد ادلكتروني الجاص .

وت ذذوفر جامع ذذم ال ذذتعمم االفت ار ذذي عم ذذى الش ذذبكم ك ذذل المق ذذررات الد ارس ذذام لممتعمم ذذان .وا ذذذكر ن

المركز اتعامل مع نحو ٖٓٓ منظمذم ومؤسسذم تذدراب فذي كرذر مذن ٖٓ دولذم ,و ن عذدد المتعممذان
الذان اتقدمون لمحصول عمى شهادات مبنام عمى معااار مركذز الحاسذوب الذوطني لمتعمذام ازاذد عذن

٘ٔ لذذف مذذتعمم سذذنوااً ,ممذذا اجعمذذه كبذذر الم اركذذز العالماذذم فذذي مجذذال مذذنح الشذذهادات والمذذؤه ت فذذي

مجال تقنام المعمومات( Net 13).

فقد وفرت الجامعات األمريكية المتطمبات الالزمة لضمان نجـاح الصـفوف االفتراضـية واسـتمرارىا

 ,كما يمي :



توفار البنام التحتام من ( جهزة حاسوب ,وشبكات داجمام "االنترانت" ,وشبكات جارجام



اهتمت بعممام تدراب ع اد هائم التدراس ,والمتعممان .

"االنترنت " ,برمجاات تعمامام جاصم بنظام الصفوف االفت ار ام ).

( )2تجربة اليابان:

وهي تجربم سدامم نسباا  ,بد ت في عام ٜٜٗٔم كمشروع متمفز ,ابث مقذررات تعماماذم مجتمفذم

لطمبم المدارس ومن رم تطور المشروع ج ل عام لاعرف باسم "مشذروع المائذم مدرسذم " وتذم تجهاذز
المدارس بوسائل االتصال المجتمفم بالشبكم العالمام "ادنترنت" وذلل لتجربم نشطم دراسام وتعمامام
ع ذذن طراذ ذ الش ذذبكم العالما ذذم"ادنترن ذذت" ,وتط ذذور المش ذذروع الحق ذذا لاش ذذمل جما ذذع م ذذدارس ومعاه ذذد

وجامعات الاابان و تعد اآلن الاابان من الدول التي تطب

سالاب التعمم االفت ار ي بنجاح وشمولام

لمعظم مدارسها وجامعاتها.

( )3تجربة أستراليا:

بد ت جطم لتطوار التعمام اوادجال التقنام وربط جماع المدارس والجامعات في والام فاكتوراا

عام ٜٜٔٙم بالشبكم العالمام "ادنترنت" عن طرا األسمار الصناعام ,وانتهت من فترة الربط في
نهاام عام ٜٜٜٔم .بحاث تصبح التقنام متوفر’ في جماع المراحل العممام بحمول عام ٕٔٓٓم.

فأجذت ادجرادات التالام ل مان نجاح الصفوف االفت ار ام واستمرارها ,كما امي :
توفار البنام التحتام ال زمم .




عمدت إلى إجبار ع اد هائم التدراس الذان ال ارغبون في التعامل مع تقنام الحاسوب

وتطباقاته عمى التقاعد المبكر وترل العمل ,واستبدالهم بآجران.

تدراب ع اد هائم التدراس عمى استجدام نظام الصفوف االفت ار ام .




االستجدام الدائم والمؤهل لمتقناات المجتمفم من سبل ع اد هائم التدراس ,وذلل في جماع

مراحل التعمام المجتمفم.

وترى الباحثة :


نه البد من توعام المجتمع عن بأهمام التعمم من ج ل الصف االفت ار ذي ألن شذراحم كباذرة

مذن المجتمذذع السذذعودي ال ازلذت تعذذاني مذذن عذدم االهتمذذام بهذذذ التقناذم و هماتهذذا ,واعتبذذر الذذبعض ن
التعمام عن بعد من ج ل الصف االفت ار ي م اعم لاموال فقط .



الذذتعمم مذذن ج ذ ل الصذذف االفت ار ذذي اغطذذي عذذدداً كبا ذ اًر مذذن المتعممذذان فذذي منذذاط

جغرافااً.

متباعذذدة

توفار استصادي و المباني الدراسام بممحقاتها .


 توفار زاادة الساعات الدراسام ألع اد هائم التدراس.
 هنذذال لمذذن ارغذذب فذذي مواصذذمم التعمذذام ولكذذن هنذذال عوائ ذ كرا ذرة تقذذف مامذذه منهذذا محدوداذذم

المقاعد الجامعام ,وكررة جراجي الرانوام العامم..الخ فالصف االفت ار ي اقدم الحل لذلل .



إن الراا اات من المواد التي تحتاج إلى إررائها باألنشطم المتنوعم لتنماذم القذدرة عمذى التفكاذر

واالهتمام بالمو وعات الراا ام كرر ,لكي تساعد المتعمم عمذى اتجذاذ القذرار المناسذب ,فاسذتجدام
الحاسوب اسهل عممام التعمم واساعد المتعمم عمى فهم بعض المو وعات الراا ام المعقدة .

إن س ام التعمم من ج ل الصفوف االفت ار ام اعتبذر حذداث القذرن الحذادي والعشذران فذي

المممكذذم العرباذذم السذذعودام ألنذذه ال تذزال الفجذذوة واسذذعم بذذان االسذذتجدام األمرذذل وتوظاذذف هذذذ التقناذذم
ل رتقذذاد بذذنمط الذذتعمم فذذي المجتمذذع وبذذان نظا ذرة فذذي المجتمعذذات المتقدمذذم والمجتمعذذات التذذي سطعذذت

ذر فذذي مجذذال التقذذدم التقنذذي التعمامذذي ,فما ازل ذت هنذذال صذذعوبات -لمتو ذذاح ال لمحصذذر-
شذذوطا كباذ اً
تتمرذذل فذذي عذذدم تذذوفر ك ذوادر بش ذرام مؤهمذذم ل سذذتجدام الجاذذد لمتقناذذم ,وارتفذذاع سذذعار األجه ذزة ذات

النوعاات الجادة ,مما اعا هذا النوع من التعمام ,واحول دون انتشار بشكل الم ئم ,بالرغم مذن ن

المممكم سطعت شوطا كبار في مجال التعمام .

ثانياً-الدراسات السابقة) Previous Research) :
تمييد:

اتن ذذاول ه ذذذا الفص ذذل ب ذذالعرض والتحما ذذل بع ذذض الد ارس ذذات العربا ذذم واألجنبا ذذم الس ذذابقم ذات

االرتبذذاط بمو ذذوع الد ارسذذم ,ولقذذد تذذم البحذذث فذذي سواعذذد الباانذذات العرباذذم واألجنباذذم داجذذاد د ارسذذات
سابقم وراقم الصمم بالصفوف االفت ار ام ,ولكن لم اتوفر دراسات سذابقم كراذرة ,ألن هذذا المو ذوع
اعد مذن المو ذوعات الجداذدة فذي الماذدان التربذوي ممذا سذفر عذن سمذم الد ارسذات التذي تناولذت هذذا

المو ذذوع (العربا ذذم منه ذذا جصوص ذذا ) ذل ذذل عم ذذى حس ذذب عم ذذم الباحر ذذم  ,ل ذذذلل س ذذاتم اس ذذتعراض
الدراسات السابقم األكرر سرباً و همام لمدراسم الحالام في

ود محوران رئاسان:

المحور األول :دراسات تناولت التعمم االلكتروني في العممية التعميمية.

المحور الثاني :دراسات تناولت الصفوف االفتراضية في العممية التعميمية.

ثالثاً -تعميق عمى الدراسات السابقة:

المحور األول :دراسات تناولت التعمم اإللكتروني في العممية التعميمية.
أوالً ـ الدراسات العربية:

 دراسة ريمـا الجـرف (2004م) :التذي هذدفت إلذى الوصذول التعذرف إلذى مذدى اسذتجدام ع ذاد
هائم التدراس في الجامعات السذعودام لمتعمذام ادلكترونذي عمذى بوابذم WEBCT Blackboard,

ولذم تركذذز الباحرذذم عمذذى د ارسذذم اسذذتط عام (كعانذم) وتشذذمل ع ذذاد هائذذم التذذدراس الحذذاممان لشذذهادة
الدكتو ار  ,مستجدمم سموب المقابمم ,ومسح مواسع الجامعات  ,وتوصمت الد ارسذم إلذى النتذائ التالاذم

:

 إن  %ٚٚمذذن الجامعذذات السذذعودام ال تسذذتجدم التعمذذام ادلكترونذذي ولذذاس لذذداهم اشذذترال فذذي

بوابات التعمام ادلكتروني ,اواذا كان لداها اشترال فإنها غار مستجدمم .
 إن استجدام األع اد لهذ البوابات ئال مقارنم بعدد الكماات و األسسام .
 إن كررة األعباد الوظافم تحول دون استجدام التعمم ادلكتروني .

 ع ذذدم ت ذذوفر ال ذذدعم الفن ذذي وادداري ,وع ذذدم تذ ذوافر مه ذذارات التعم ذذام ادلكترون ذذي ,وع ذذدم تذ ذوافر

الدورات داجل الجامعات احول دون االستفادة من التعمام ادلكتروني .

 دراســة الزامــل (2004م) :التذذي هذذدفت إلذذى تقاذذام التجربذذم الحالاذذم لمذذتعمم ادلكترونذذي فذذي كذذل مذذن
الجامعم العربام المفتوحم (فرع الرااض) والمؤسسم العامم لمتعمام الفني والتدراب المهني في المممكم

العربام السعودام ,وذلل من وجهم نظر الط ب ,واستجدم الباحث استبااناً لجمع الباانذات ,وتكونذت

طالبا وطالبم مذوزعان بذان المؤسسذم العامذم لمذتعمم الفنذي والتذدراب المهنذي
عانم الدراسم من (ً )ٕ٘ٙ
(ممرم ذ ذذم بالكما ذ ذذم التقنا ذ ذذم بالرا ذ ذذاض ونلا ذ ذذم االتص ذ ذذاالت والمعموم ذ ذذات بالرا ذ ذذاض) والجامع ذ ذذم المفتوح ذ ذذم
بالرااض.وتوصمت الدراسم إلى مجموعم من النتائ



كان من همها:

إن تفاعل الط ب مذع الذتعمم ادلكترونذي تذأرر بسذبب عذدم و ذوح طراقذم الذتعمم ادلكترونذي

لعذذدد كباذذر م ذنهم ,كمذذا ن إمكاناذذم تطبا ذ الذذتعمم االلكترونذذي تعتمذذد عمذذى بعذذض العوامذذل مرذذل إتقذذان

الط ب الستجدام الحاسوب وادلمام بالتقنام.



إن ش ذراحم كبا ذرة مذذن ف ذراد العانذذم تحتذذاج األسذذتاذ لفهذذم المعمومذذم ولمسذذاعدتهم عمذذى متابعذذم

المنه  ,مما اقمل من سدرتهم عمى التعمم الذاتي.

ن نسبم مرتفعم من عانم الدراسم ترى ن التكالاف المادام ل تصال بادنترنت وعدم وجود األستاذ

عند الحاجم إلاه من برز عوائ التعمم ادلكتروني.
 دراســة الحــازمي (2005م) :التذي هذذدفت إلذذى معرفذم واسذذع اسذذتجدام الشذبكم العالماذذم لممعمومذذات
"االنترنت" لدى ع اد هائم التدراس وط ب كمام المعممان بمكم المكرمم ,وذلل فاما اتعم بنسب
المسذذتجدمان ل نترنذذت فذذي تمذذل الكماذذات ومذذدى اسذذتجدامهم لهذذا  ,والصذذعوبات التذذي اواجهونهذذا عنذذد

اسذذتجدام شذذبكم االنترنذذت .واعتمذذدت الد ارسذذم المذذنه الوصذذفي ,وتكونذذت العانذذم مذذن ( )ٕٜٗع ذذو
هائذذم تذذدراس مذذن ع ذذاد هائذذم التذذدراس بكماذذم المعممذذان بمكذذم المكرمذذم و(ٕ ) ٗٚطالبذاً مذذن طذ ب

كماذم المعممذذان بمكذم المكرمذذم ,واعتمذذدت الد ارسذم االسذذتبانه داة لجمذذع المعمومذات  .و سذذفرت الد ارسذذم
إلى هم النتائ :




إن ( )%ٙٙ,ٚمن ع اد هائم التدراس استجدمون االنترنت في التعمام.
وجذذود فذذرو ذات داللذذم إحصذذائام فذذي نسذذب اسذذتجدام االنترنذذت بذذان ع ذذاد هائذذم التذذدراس

تعود لمتغارات :الكمام ,التجصص ,امت ل حاسوب.

إن البراد االلكتروني من هم دوات استجدام االنترنت لدى فراد عانم الدراسم .




مذذن بذذرز الصذذعوبات التذذي اواجههذذا مسذذتجدم االنترنذذت :بذذطد التصذذفح ,وانقطذذاع االتصذذال



مذذن بذذرز المعوسذذات التذذي تحذذد مذذن اسذذتجدام االنترنذذت فذذي الكماذذات :سمذذم الحاسذذبات المتذذوفرة

رناد استجدام االنترنت.

بالكمام والمرتبطم باالنترنت ,وعدم وجود فرص لمتدرب عمى استجدام االنترنت في التعمام .

 دراســة الزىرانــي (  2006م) :التذذي هذذدفت إلذذى التعذذرف عمذذى واسذذع اسذذتجدام الحاسذذب اآللذذي و
ادنترنت في تدراس الراا اات بالمرحمذم الرانواذم مذن حاذث االسذتجدام و المعوسذات  ,و االتجاهذات

نحذذو اسذذتجدام الحاسذذب اآللذذي و ادنترنذذت فذذي تذذدراس الراا ذذاات  ,و تكونذذت عانذذم الد ارسذذم مذذن (
بواا  .و جادت هم نتائ الدراسم عمى النحو التالي :
معمما و ( ٘ٔ ) مشرفًا تر ً
ً ) ٔ٘ٛ
 استجدام الحاسب اآللذي فذي داد األعمذال المكتباذم المتعمقذم بتذدراس الراا ذاات بشذكل عذام
كان متوسطا ماعدا استجدمه في كتابم سذئمم االجتبذارات و إعذداد سذوائم بأسذماد الطذ ب حاذث كذان

االستجدام مرتفع بدرجم عالام .

ذدناا و بدرجذذم كبا ذرة فذذي جماذذع مجذذاالت اسذذتجدامه كوسذذامم
 اسذذتجدام الحاسذذب اآللذذي كذذان متذ ً
تعمامام و كذلل في تقوام تحصال الط ب ما عدا اسذتجدمه فذي تصذمام جطابذات و شذهادات شذكر

المتفوسان حاث كان االستجدام متوسطا .

 استجدام ادنترنت و االستفادة من جدماته في تدراس الراا اات كان بشكل متوسط. -اتجاهات المعممان نحو استجدام ادنترنت في تدراس إاجابام و بدرجم عالام.

 دراســة ميــا العبــد الكــريم(  2006م) :التذذي هذذدفت إلذذى تقذوام تجربذذم الذذتعمم ادلكترونذذي بمذذدارس
الباان النموذجام لمبنذات بجذدة بذالمرحمتان المتوسذطم والرانواذم .ولتحقاذ هذذا الهذدف حاولذت الد ارسذم

ادجابذذم عذذن الس ذؤال ال ذرئاس التذذالي :مذذا الو ذذع ال ذراهن لتجربذذم الذذتعمم ادلكترونذذي بمذذدارس الباذذان
النموذجاذذم لمبنذذات بجذذدة؟ وبنذذاد عمذذى هذذدف الد ارسذذم و سذذئمتها اسذذتجدمت الباحرذذم المذذنه الوصذذفي

لم ئمتذذه لمد ارسذذم ,وشذذممت العانذذم جماذذع طالبذذات ومعممذذات الصذذفوف االلكتروناذذم فذذي مذذدارس الباذذان
النموذجام لمبنات والبالغ عددهم ( ٔٗ ) معممم و ( ٕ ) ٔٙطالبم ادرسن بطراقم التعمم ادلكترونذي

فذذي المذذرحمتان المتوسذذطم والرانواذذم .وسذذد بانذذت النتذذائ الجاصذذم بمذذدى اسذذتفادة الطالبذذات مذذن الذذتعمم
ادلكترونذذي مذذع جذذود فذذرو بسذذاطم نسذذبااً لصذذالح الطراقذذم ادلكتروناذذم ,وذلذذل عنذذد مقارنذذم تحصذذال

الطالبذذات فذذي الذذتعمم ادلكترونذذي بأنفسذذهن وبذذزما تهن فذذي الصذذفوف التقماداذذم .ولذذذا سذذد تكذذون هذذذ

النتائ مؤش اًر عمى دور التعمم ادلكتروني في زاادة التحصال .كما بانت نتائ الدراسم ن المعممات
مستعدات ل ستمرار بالتذدراس بالطراقذم ادلكتروناذم ,و نهذن ال اذواجهن صذعوبات فذي تطباذ طراقذم

الذذتعمم ادلكترونذذي ,و نهذذن اذذرغبن فذذي تعمذذام هذذذ الطراقذذم فذذي كافذذم الصذذفوف المدرسذذم ,كمذذا نهذذن
اشجعن زما تهن عمى التدراس بطراقم التعمم ادلكتروني ,و نهن ال ارغبن فذي العذودة إلذى التذدراس

التقماذذدي ,و نهذذن اذذرغبن فذذي مزاذذد مذذن التأهاذذل لمتذذدراس بطراقذذم الذذتعمم ادلكترونذذي .مذذا بالنسذذبم آلراد
المعممذذات والطالبذذات حذذول إاجاباذذات وسذذمباات الذذتعمم ادلكترونذذي فقذذد بانذذت النتذذائ

ن طراقذذم الذذتعمم

ادلكترونذذي تسذذاهم فذذي زاذذادة سذذدرة المعممذذم عمذذى إاصذذال المعمومذذات لمطالبذذات ,كمذذا نهذذا تذذؤدي إلذذى

تقمال حاجم المعممات لحمل الكتب المدرسام ووسائل الشرح التو ذاحام مذا بذان الصذفوف الد ارسذام.

وكشفت نتائ الم حظم الجاصم بأنماط السذمول الصذفي فذي الفصذول ادلكتروناذم عذدداً مذن النتذائ

ك ذذان م ذذن همه ذذا اس ذذتغ ل المعمم ذذات دمكان ذذات البذ ذرام التعماما ذذم ,وح ذذدوث تفاع ذذل ب ذذان المعمم ذذات
والطالبات إلكترونااً ,واستجدام المعممات دوات شرح غار الكترونام (كالسبورة ,والكتاب ,وغارها)...
باد افم إلى عرض الوسذائل التو ذاحام ادلكتروناذم ,وحذدوث عطذال فذي بعذض جهذزة الحاسذوب

اآللي ,ولجود المعممم إلى حد األشجاص جارج الصف لمواجهم إحدى المشك ت الفنام الرانوام.

 دراســة الحربــي ( 2006م) :التذذي هذذدفت إلذذى تحداذذد مطالذذب اسذذتجدام الذذتعمم ادلكترونذذي ال ذ زم
توافرهذذا فذذي كذذل مذذن( :مذذنه الراا ذذاات فذذي المرحمذذم الرانواذذم ,معمذذم الراا ذذاات لممرحمذذم الرانواذذم,

البائذذم التعماما ذم) مذذن وجهذذم نظذذر المجتصذذان ,والتعذذرف عمذذى درجذذم هماذذم وت ذوافر مطالذذب اسذذتجدام
الذذتعمم ادلكترونذذي فذذي كذذل مذذن (مذذنه الراا ذذاات فذذي المرحمذذم الرانواذذم ,معمذذم الراا ذذاات لممرحمذذم
الرانوام ,البائم التعمامام) من وجهم نظر الممارسان ,والتعذرف عمذى مذدى وجذود اجذت ف بذان درجذم
همام ودرجم توافر مطالب استجدام التعمم ادلكتروني مذن وجهذم نظذر الممارسذان لمكشذف عذن واسذع

ممارسذم الذذتعمم ادلكترونذذي ,والتعذذرف عمذذى مذذدى وجذود فذذرو بذذان اسذذتجابات عانذذم الد ارسذذم ,واتبعذذت

معممذ ذذا),
مجتصذ ذذا و(ٖٓ)
الد ارسذذذم المذ ذذنه الوصذ ذذفي ,وتكونذ ذذت عانذ ذذم الد ارسذذذم مذ ذذن ()ٛٙ
ً
ً
ممارسذ ذذا ( ً
واستجدم الباحث االستبانم داةً لمدراسم ,ومن هم النتائ التي سفرت عنها الدراسم:

وتقواما ) بدرجم
موافقم المجتصان عمى معظم مطالب المنه ادلكتروني (تجطاطًا وتنفا ًذا

ً
عالام جداً.

 موافقذ ذذم المجتصذ ذذان عمذ ذذى معظذ ذذم مطالذ ذذب إعذ ذذداد وتذ ذذدراب معمذ ذذم الراا ذ ذذاات السذ ذذتجدام الذ ذذتعمم
ادلكتروني بدرجم عالام جداً.

موافقم المجتصان عمى معظم مطالب البائم التعمامام الستجدام التعمم ادلكتروني بدرجم عالام جداً.
موافقم الممارسان عمى درجم همام وتوفر معظم مطالب المنه ادلكتروني بدرجم عالام.

وج ذذود اجت ف ذذات ذات دالل ذذم إحص ذذائام عن ذذد مس ذذتوى (ٔٓ )ٓ0ب ذذان متوس ذذط درج ذذم هما ذذم مطال ذذب

المذذنه ادلكترونذذي ومتوسذذط درجذذم توافرهذذا مذذن جهذذم نظذذر الممارسذذان لصذذالح األهماذذم فذذي جماذذع
األبعاد وفى الدرجم الكمام.



موافقذ ذذم الممارسذ ذذان عمذ ذذى درجذ ذذم هماذ ذذم معظذ ذذم مطالذ ذذب إعذ ذذداد وتذ ذذدراب معمذ ذذم الراا ذ ذذاات

الستجدام التعمم ادلكتروني بدرجم عالام ,فاما جادت موافقتهم عمى درجم توافرها بدرجم متوسطم.



وج ذذود اجت ف ذذات ذات دالل ذذم إحص ذذائام عن ذذد مس ذذتوى (ٔٓ )ٓ0ب ذذان متوس ذذط درج ذذم هما ذذم

مطالب إعداد وتدراب معمم الراا اات الستجدام التعمم ادلكتروني ومتوسط درجم توفرها من وجهذم
نظر الممارسان لصالح األهمام في جماع األبعاد وفى الدرجم الكمام.
 دراســة الموســى (2007م) :التذذي هذذدفت إلذذى معرفذذم متطمبذذات الذذتعمم ادلكترونذذي فذذي العمماذذم
التعمامام ,وسد استجدم الباحث منه االستقصاد من ج ل تحمال وتركاب نتائ عداد من الد ارسذات
واألبحاث السابقم ,هذا وسد جمصت الدراسم إلى ن هنال عدم اتفا بان المهتمان في مفهذوم الذتعمم

ادلكتروني  ,فبعض البذاحران اكتفذى باعتبذار وسذامم مسذاعدة فذي طراقذم التذدراس باسذتجدام التقناذم,
ما الفراذ اآلجذر فاذرى ن مفهذوم الذتعمم ادلكترونذي اشذمل عناصذر العمماذم األجذرى كاممذم .مذا فذي

مجال األجهزة واألدوات والتجهازات فقد جمصت الدراسم إلى و ع العناصر األساسام لمبنام التحتام

فذي المجذذال ,وفذذى المنذذاه وصذذمت الد ارسذذم إلذذى ن هنذذال معذذااار جاصذذم لممنذذاه ادلكتروناذذم اجذذب
إتباعها عنذد تصذمام المنذاه

الد ارسذام المسذتجدمم فذي الذتعمم ادلكترونذي .وفذى مجذال المعمذم ربتذت

الد ارسذذم ن تذذدراب المعمذذم والمذذتعمم عمذذى التقناذذات الجداذذدة وعمذذى إسذذتراتاجاات التذذدراس اعذذد مطمب ذاً
ساسااً لمعممام التعمامام .جا اًر ات ح من ج ل الدراسم ن البائم التعمامام اداجابام

تغاار وجاصم في مجال التقناات واستجدامها في التعمام.

رورام لكل

 دراسة مشاعل العبد الكريم ( 2007م) :التي هدفت إلذى معرفذم واسذع اسذتجدام الذتعمم ادلكترونذي
فذذي مذذدارس المممكذذم األهماذذم بالراذذاض ,واسذذتجدمت الباحرذذم اسذذتبانم داة لد ارسذذتها ,واتبعذذت الد ارسذذم
المذذنه

الوصذذفي ,ووزعذذت عمذذى المجتمذذع كذذام ً ,وهذذم عبذذارة عذذن ( )ٕٜٚمعمذذم ومعممذذم ,وتوصذذمت



فامذذا اتعم ذ بمذذدى اسذذتجدام طذذر الذذتعمم ادلكترونذذي فذذي مذذدارس المممكذذم بانذذت الد ارسذذم ن

الدراسم إلى النتائ التالام :

همهذذا وجذذود موسذذع لممدرسذذم عمذذى ادنترنذذت وتذذوفر شذذبكم إنترنذذت فذذي المعامذذل  ,و نذذه لذذدى المعممذذات

معرفم بكافام استجدام الحاسب اآللي بما في ذلل ادنترنذت والبراذد ادلكترونذي ,كمذا اوجذد بالمدرسذم
شبكم إنترنت متاحم لممعممات ,فذي حذان نذه تبذان عذدم تذوفر جهذاز حاسذب نلذي لكذل طالذب وطالبذم

في الصف ,و ن المعمم والمعممذم ال اطمبذون مذن الطذ ب و الطالبذات تسذمام الواجبذات عمذى سذراص

مدمجم.



ما من ناحام نماط استجدام التعمم ادلكتروني في مدارس المممكم ,كان من هم األنماط

المستجدمم الذتعمم التعذاوني ,وسذد بانذت الد ارسذم وجذود فذرو ذات داللذم إحصذائام عنذد مسذتوى داللذم

الدرسذذم نحذذو ( مذذدى اسذذتجدام طذذر الذذتعمم ادلكترونذذي ف ذي المدرسذذم ,و نمذذاط
٘ٓ ٓ0فأسذذل بذذان ف ذراد ا

اسذذتجدام الذذتعمم ادلكترونذذي فذذي المدرسذذم ) لصذذالح ادنذذاث ,بذذاجت ف عذذدة متغا ذرات ( التجصذذص,
والمؤهل العممي ,والجبرة ,وعدد الدورات التدرابام).

مذذا فامذذا اتعم ذ بمجذذاالت ومسذذتواات الد ارسذذم التذذي اسذذتجدم فاهذذا الذذتعمم ادلكترونذذي بانذذت



الد ارس ذذم ن ه ذذم المج ذذاالت الد ارس ذذام الت ذذي اس ذذتجدم فاه ذذا ال ذذتعمم ادلكترون ذذي ف ذذي المدرس ذذم ه ذذي مذ ذواد
الحاسب اآللي ,و كرر المستواات استجداماً لمتعمم ادلكتروني هي صفوف المرحمم الرانوام.
 دراســـة الغامـــدي ( 2007م) :الت ذذي ه ذذدفت إل ذذى تحدا ذذد حاج ذذات معمم ذذي الراا ذذاات بالمرحم ذذم
االبتدائاذذم لمذذتعمم ادلكترونذذي المرتبطذذم بالجمفاذذم المعرفاذذم عنذذه وباسذذتجدام الحاسذذب اآللذذي وادنترنذذت

وبإدارة الموسف التعمامي ادلكتروني ,وتحداد درجم االجت ف في هذ الحاجات تبعاً لمتغاري الجبرة

في التدراس والمؤهل العممي .واستجدم الباحث االسذتبانم لجمذع باانذات الد ارسذم ,وتكونذت العانذم مذن
 ٔٓٛمعمم راا اات بمحافظم الطائف .و سفرت الدراسم إلى النتائ التالام :

( حاجات معممي الراا اات بالمرحمم االبتدائام لمذتعمم ادلكترونذي المرتبطذم بالجمفاذم المعرفاذم
عنه) تمرل حاجم عالام بالنسبم لعانم الدراسم.

( حاجات معممي الراا اات بالمرحمم االبتدائام لمتعمم ادلكتروني المرتبطم باستجدام الحاسب
اآللي) تمرل حاجم عالام بالنسبم لعانم الدراسم.

( حاجذ ذذات معمم ذ ذذي الراا ذ ذذاات بالمرحمذ ذذم االبتدائا ذ ذذم لم ذ ذذتعمم ادلكترونذ ذذي المرتبط ذ ذذم باس ذ ذذتجدام
ادنترنت) تمرل حاجم عالام بالنسبم لعانم الدراسم.



(حاجذات معممذي الراا ذاات بالمرحمذم االبتدائاذذم لمذتعمم ادلكترونذي المرتبطذم بذإدارة الموسذذف

التعمامي ادلكتروني)تمرل حاجم عالام بالنسبم لعانم الدراسم.

 عدم وجود فرو ذات داللم إحصائام بان متوسطات إجابات العانذم تبعذا لمتغاذري الجبذرة فذي
التدراس  ,و المؤهل العممي.
 دراسة الصالح (2007م) :التي هدفت إلى التعرف عمى متطمبات دمذ الذتعمم االلكترونذي عذن
بعد في الجامعات السعودام من وجهذم نظذر جبذراد المجذال" ,وسذد اسذتجدم الباحذث المذنه الوصذفي
حا ذذث ص ذذممت اس ذذتبانم لتحدا ذذد ه ذذذ المتطمب ذذات والب ذذدائل المناس ذذبم م ذذن وجه ذذم نظ ذذر جبذ ذراد المج ذذال

المتجصص ذذان ف ذذي مج ذذاالت ال ذذتعمم ادلكترون ذذي وتقنا ذذم التعم ذذام ,و ص ذذول التربا ذذم ,وعم ذذوم الحاس ذذب.

وتكونذذت عانذذم الد ارسذذم مذذن (٘ )ٙجبا ذ اًر فذذي جامعذذم الممذذل سذذعود والجامعذذم العرباذذم المفتوحذذم وكماذذم
البنذذات والمعممذذان وو ازرة الترباذذم والتعمذذام بمدانذذم الراذذاض .وسذذد سذذفرت نتذذائ الد ارسذذم عذذن ن جماذذع

المس ذذتجابان تقرابذ ذاً وافقذ ذوا بش ذذدة و وافقذ ذوا عم ذذى جما ذذع المتطمب ذذات الرئاس ذذام التالا ذذم :الجط ذذط واددارة
والسااس ذ ذذات ,والبنا ذ ذذم التحتا ذ ذذم والمص ذ ذذادر البشذ ذ ذرام ,ومتطمب ذ ذذات محت ذ ذذوى ال ذ ذذتعمم ,وج ذ ذذدمات ال ذ ذذدعم,

والمصادر التعمامام ,والبنام الرقافام.
 دراســة التميم ـي ( 2007م ) :التذذي هذذدف إلذذى إظهذذار مذذدى هماذذم وت ذوافر معذذااار NCTM

المتعمقذذم بتذذدراس الراا ذذاات مذذن وجهذذم نظذذر معممذذي الراا ذذاات اواجذراد مقارنذذم عمماذذم لمبرمجاذذات
التعماماذذم المسذذتجدمم فذذي تذذدراس الراا ذذاات فذذي الذذدول المجتذذارة ,اواج ذراد مقارنذذم عمماذذم عذذن مذذدى
توافر البنام التحتام ال زمم الستجدام التعمم ادلكترونذي بالذدول المجتذارة ,وتكونذت عانذم الد ارسذم مذن

معممذذا و٘ برمجاذذات ) فذذي
معممذذا و٘ برمجاذذات) فذذي السذذعودام ,و ( ٚمذذدارس وً ٜٔ
(ٖ مذذدارس وً ٔٚ
معمما وٖبرمجاات) في مالازاذا  ,وتذم إعذداد اسذتباانات تحذددت محاورهذا
األردن  ,و(ٖ مدارس وً ٔٙ
وف

سئمم الد ارسم .ما هم النتائ فكانت عمى النحو اآلتي :

ٔ  -وجود وعي بأهماذم معذااار  NCTMلذدي معممذي الراا ذاات فذي الذدول الذر ث و ف ذمام

لذدى معممذذي الراا ذاات بمالازاذذا فذي تذوافر هذذ المعذذااار ,مذا عذذن واسذع البناذذم التحتاذم اماذذل لصذذالح

المممكم العربام السعودام ,مذن حاذث التجهاذزات مذن حاذث سذرعم وحذدة المعالجذم المركزاذم ( )cpuو
األجهزة الممحقم بالحاسب  ,ما واسع البرمجاات في المممكم العربام السعودام فقذد حذازت البرمجاذات

المنتجذ ذذم محماذ ذذا و البرمجاذ ذذات الجذ ذذاهزة لمذ ذذادة الراا ذ ذذاات عمذ ذذى عمذ ذذى عذ ذذدد ,و فذ ذذي األردن مجذ ذذال
البرمجاات المنتجم مذن سبذل الطذ ب عمذى عمذى عذدد ,مذا فذي مالازاذا فقذد حصذل مجذال البرمجاذات

الجذذاهزة عمذذى عمذذى عذذدد .مذذا برمجاذذات التعمذذام ادلكترونذذي المسذذتجدمم فذذي السذذعودام كانذذت السذذبورة
ادلكترونام و الكتاب ادلكتروني ,و في األردن كانت االاداواف و الكتاب ادلكتروني و في مالازاذا

كان ذذت الفا ذذداو التف ذذاعمي و المق ذذرر ادلكترون ذذي و الكت ذذاب ادلكترون ذذي و نظ ذذام ( )ssmsو تنوع ذذت

جطذذوط االتصذذال فذذي الذذدول الذذر ث مذذن جطذذوط DSLوالقمذذر الصذذناعي و الهذذاتف و الكابذذل مذذا
الشبكات فن حظ تماز األردن و مالازاا بتوفار شبكم مرتبطذم بذالو ازرة .حصذمت البرمجاذات التعماماذم
في مالازاا عمى عمى درجم توافر لممعااار بان الدول الر ث.

 دراســة الوعـــاني (2009م) :التذذي هذذدفت إلذذى التعذذرف عمذذى واسذذع اسذذتجدام التقناذذات التعماماذذم
ومعانات التدراس المعممي في تدراس الراا اات بالمرحمم االبتدائام فذي مدانذم جذازان وفذ متغاذري

الجبذرة والتذذدراب وذلذل مذذن جذ ل تحداذذد مذدى تذوافر التقناذات التعماماذذم األساسذام والمعانذذات األجذذرى
ال زمم .لتنفاذ األنشطم المعممام في تدراس الراا اات بالمرحمم االبتدائام ,رم تحداد مدى استجدام

المتذوافر منهذذا ,إ ذذافمً إلذذى الكشذذف عذذن المعوسذذات التذذي تحذذد مذذن التذذدراس المعممذذي لمراا ذذاات فذذي
هذ المرحمم .و لتحقا

هداف هذ الد ارسذم اسذتجدم الباحذث المذنه الوصذفي المسذحي ,و ذلذل مذن

ج ذ ل إع ذذداد اسذذتبانم ر ذذم تطباقه ذذا عمذذى مجتم ذذع الد ارسذذم المتمر ذذل ف ذذي معممذذي الراا ذذاات بالمرحم ذذم
االبتدائام في مدانم جازان ,و سد توصل الباحث إلى مجموعم من النتائ

همها ما امي :

ٔ -تذذدني مسذذتوى تذوافر التقناذذات التعماماذذم والمعانذذات األجذذرى ال زمذذم لتنفاذذذ األنشذذطم المعمماذذم فذذي
تدراس الراا اات بالمرحمم االبتدائاذم فذي مدانذم جذازان حاذث بمذغ متوسذط التذوافر العذام ( )ٕ0ٔٚو

هذذي سامذذم تمرذذل النذذدرة فذذي الت ذوافر وف ذ المقاذذاس الذذذي تذذم تطباقذذه .وتذذدني مسذذتوى اسذذتجدام معممذذي
الراا ذذاات بالمرحم ذذم االبتدائا ذذم ف ذذي مدان ذذم ج ذذازان لمتقنا ذذات التعماما ذذم ومعان ذذات الت ذذدراس المعمم ذذي

األجرى حاث بمغ متوسط االستجدام العام (  ,) ٔ0ٜٜو هي سامذم تمرذل النذدرة فذي االسذتجدام وفذ
المقااس الذي تم تطباقه.

ٕ -تدني مستوى استجدام معممي الراا اات بالمرحمم االبتدائام في مدانم جازان لمتقناات التعماماذم
ومعانات التدراس المعممي األجرى  ,حاث بمغ متوسط االستجدام العام (  ) ٔ0ٜٜوهي سامم تمرل

الندرة في االستجدام وف المقااس الذي تم تطباقه .

ٖ -عذذدم وجذذود فذذرو ذات داللذذم إحصذذائام عنذذد مسذذتوى ( ٘ٓ ) ٓ0فذذي متوسذذطات إجابذذات ف ذراد
عانذذم الد ارسذذم عذذن مذذدى اسذذتجدام التقناذذات التعماماذذم و معانذذات التذذدراس المعممذذي بذذاجت ف سذذنوات

الجبرة  ,و باجت ف عدد الدورات التدرابام .

ٗ -وجود معوسات تحد من التدراس المعممي لمراا اات بالمرحمم االبتدائاذم فذي مدانذم جذازان حاذث
جمذذع المعممذذون عمذذى ن جماذذع المعوسذذات ال ذواردة فذذي داة الد ارسذذم تعتبذذر معوسذذات فعماذذم تحذذد مذذن

اسذ ذ ذذتجدامهم لمتذ ذ ذذدراس المعممذ ذ ذذي بدرجذ ذ ذذم عالاذ ذ ذذم ,وفق ذ ذ ذاً لممتوسذ ذ ذذط العذ ذ ذذام لدرجذ ذ ذذم ادعاسذ ذ ذذم و البذ ذ ذذالغ

( ٗ.)ٖ0ٛ

٘ -عذذدم وجذذود فذذرو ذات داللذذم إحصذذائام عنذذد مسذذتوى ( ٘ٓ ) ٓ0فذذي تقذذدار ف ذراد عانذذم الد ارسذذم
لدرجذذم تذذأرار معوسذذات التذذدراس المعممذذي لمراا ذذاات بالمرحمذذم االبتدائاذذم بذذاجت ف سذذنوات الجب ذرة و

باجت ف عدد الدورات التدرابام .

ثانياً-الدراسات األجنبية:

 دراســة بيشــانو ) :)Picciano, 2002التذذي هذذدفت إلذذى الكشذذف عذذن سذذوة داد الط ذ ب فذذي

مقررات التعمم ادلكتروني وع سته بتفاعمهم اواحساسهم بالح ور في المقرر .وسد استجدمت الدراسم
الم ذذنه الوص ذذفي ,مس ذذتعانم باس ذذتبانه ُوطبق ذذت عم ذذي عان ذذم م ذذن جراج ذذي كما ذذم ه ذذانتر

Hunter

ذرر عبذ ذ ذذر ادنترنذ ذ ذذت فذ ذ ذذي ادش ذ ذ ذراف واددارة
 Collegeفذ ذ ذذي والاذ ذ ذذم ناواذ ذ ذذورل ,حاذ ذ ذذث ادرسذ ذ ذذون مقذ ذ ذ ًا
طالبذا )ٔٙ( ,مذن ادنذاث )ٚ( ,مذن
 ,Administration & supervisionوبمذغ عذددهم (ٖٕ) ً
الذكور ,ومتوسط عمارهم ( )ٖٚسنم.
وسذذد توصذذمت نتذذائ

الد ارسذذم إلذذى وجذذود ع سذذم سواذذم اوااجاباذذم بذذان تصذذورات الط ذ ب لتفذذاعمهم مذذع

المقرر وتصوراتهم عن الكم والكاف الذي اتعممونه  ,ووجود ع سم سوام بذان تصذورات الطذ ب عذن
التفاعل والح ور االجتماعي وبان التعمم.
 دراسـة دوتـون وآخـرين) :)Dutton; et al, 2002التذي هذدفت إلذى التعذرف عمذى الجصذائص
التي تماز ط ب التعمم ادلكتروني عن زم ئهم الذذان ادرسذون بأسذموب المحا ذرات التقماداذم ,كمذا
هذذدفت إلذذى التعذذرف عمذذى العوامذذل المذذؤررة عمذذى داد ط ذ ب التعمذذام االلكترونذذي ,وهذذل تجتمذذف تمذذل

العوامذل فامذا بذان المجمذوعتان(ادلكترونذي والتقماذدي)؟ .وسذد اسذتجدمت الد ارسذم اسذتبانم طبقذت عمذى
لط ب جامعم والاذم كارولانذا الشذمالام (الوالاذات المتحذدة األمراكاذم) North Carolina State

ذرر بعنذ ذ ذوان "مقدم ذ ذذم ع ذ ذذن البرمج ذ ذذم"
 ,Univ.وال ذ ذذذان ادرس ذ ذذون مق ذ ذ ًا

to

Introduction

 ,Programmingف ذذي فص ذذل الجرا ذذف الد ارس ذذي س ذذنم ,ٜٜٜٔوبم ذذغ ع ذذدد هذ ذؤالد الطذ ذ ب (ٖ)ٕٛ

طالباً )ٕٔ٘( ,بالنظام التقمادي )ٖٔٔ( ,بنظام التعمام ادلكتروني ,وسد جاب عمى االستبانم ٖ,ٜٔ
بنسبم ( )ٝٙٛمنهم (ٗٓٔ) بالنظام التقمادي )ٜٛ( ,بالنظام ادلكتروني , ,وسد توصمت الدراسم إلى

اجت ف جصائص كل من المجموعتان في جوانب مهمم :فطذ ب الذتعمم ادلكترونذي كبذر س ًذنا ,وال
ارغب ذذون ف ذذي التس ذذجال ف ذذي البذ ذرام الجامعا ذذم التقمادا ذذم ,و كر ذذر م ذذا ً ألن اكونذ ذوا م ذذن طذ ذ ب التعم ذذام

المستمر .كذلل لداهم وظائف ومسئولاات كبر كرعاام األطفال ,ومسافم طول لموصذول إلذى الحذرم
الجامعي ,ولداهم جبرة كبر بمهارات الكمباوتر ,كما تعتبر مرونم الد ارسذم وتقماذل نسذبم الصذراع مذع

العمل من األمور المهمم الجتاارهم المقررات ادلكترونام بج ف الط ب التقماذداان .مذا جصذائص
طذ ذ ب التعم ذذام التقما ذذدي فه ذذي تتمر ذذل ف ذذي االتص ذذال ب ذذالمعممان وزم ئه ذذم م ذذن الطذ ذ ب ,والدافعا ذذم,
والمق ذذادات الفص ذذمام ,كم ذذا ن الحاج ذذم إل ذذى س ذذماع المحا ذ ذرة ش ذذيد مه ذذم بالنس ذذبم له ذذم ,ك ذذذلل طم ذذب

المشذذورة و النصذذاحم مذذن المرشذذدان الجذذامعاان advisors

 .Universityوسذذد حصذذل ط ذ ب

الذذتعمم ادلكترونذذي عمذذى درجذذات عمذذى مذذن الط ذ ب التقماذذداان  ,كذذان دكمذذال الواجذذب المنزلذذي رذذر

إاجذ ذذابي عمذ ذذى الذ ذذدرجات ,واالنتهذ ذذاد مذ ذذن المقذ ذذرر لكذ ذذل مذ ذذن المجمذ ذذوعتان .واجتذ ذذار الط ذ ذ ب الذ ذذتعمم

ادلكتروني لسببان رئاسان ,هما:

 تجنب الصراعات بان المقادات الصفام والمسئولاات األجرى.

 تجنذذب التنقذذل مذذن مكذذان إسامذذم الطالذذب إذا كذذان بعاذ ًذدا عذذن الحذذرم الجذذامعي .واعذذد العمذذل ورعااذذم
األطفال من كبر المسئولاات لدى الط ب جارج الصف  ,كما اف ل الطذ ب كبذار السذن وكذذلل
الطذ ذ ب غا ذذر التقما ذذداان الص ذذفوف ادلكترونا ذذم  ,م ذذا الطذ ذ ب ال ذذذان اش ذذعرون بس ذذهولم كب ذذر ف ذذي
اسذتجدام الكمباذوتر تكذون نسذبتهم عمذى فذي ادسبذال عمذى االلتحذا ببذرام الذتعمم االلكترونذي ,بانمذا

سمامو الجبرة امامون نحو المحا رات التقمادام.

 دراسة الو ) :)Lao, 2002التي هدفت إلى الكشف عن اتجاهات وتصورات وجبذرات سذتم مذن
ع اد هائم التدراس وسبعم جراجان من كمام التربام في جامعم البحوث األمراكام The Collage

) of Education at Research State University (RSUنحو التعمام والتعمم عذن بعذد باسذتجدام

شبكم ادنترنت ,كذلل حاولت الدراسم دم تمل الجبرات في وصف كافي لمحصول عمى ف ل فهم
ووعذي لبائذم الذتعمم االلكترونذي  .The online environmentوسذد سذفرت نتذائ الد ارسذم إلذى وجذود
عدة عوامل

رورام لنجاح التعمام االلكتروني منها ما امي:
ٕذ المرونم.

ٔذ التنظام والتجطاط.

ٖذ االن باط الشجصي.

ٗذ العناام واالنتبا لحاجات الط ب.

٘ذ الو وح و المشاركم الفعالم.

ٙذ إجادة مهارات الكمباوتر.

ٚذ التعاون وعمل المجموعم.

ٛذ الن

وااللتزام.

 دراســــة مــــاك كــــول ( :(Mc Call , 2002التذ ذذي هذ ذذدفت إلذ ذذى التعذ ذذرف عمذ ذذى شذ ذذكال المقذ ذذررات
االلكتروناذذم وكافاذذم تصذذمامها وتوصذذامها ,والتعذذرف عمذذى البائذذم االجتماعاذذم ,وكذذذلل التعذذرف عمذذى
سذ ذذباب مواظبذ ذذم األس ذ ذذاتذة عمذ ذذى المش ذ ذذاركم فذ ذذي تق ذ ذذدام مقذ ذذررات ف ذ ذذي الذ ذذتعمم االلكترون ذ ذذي عذ ذذن بع ذ ذذد

 ,online distance learning coursesوسد تم اجتاار برنام مكذون مذن سذت مقذررات فذي

التجطذذاط المذذالي ,والذذذي تقدمذذه جامعذذم فموراذذدا ( Florida State Univبأمراكذذا) .وسذذد اسذذتجدمت
الدراسم استبانم إلكترونام  an electronic questionnaireتم تطباقها عمى ع اد هائم التدراس
بجامعم والام فمورادا لمتعرف عمى سباب مشاركتهم في التعمام االلكتروني.

وسد توصمت الدراسم إلى وجود عدة عوامذل ساسذام تذؤرر عمذى مواظبذم األسذاتذة عمذى المشذاركم

في تقدام مقررات التعمام االلكتروني عن بعد  ,وهى:
ذ المرونم flexibility

ذ الم ئمم

convenience

ذ التحكم  ( controlي الحرام فذي العمذل طبقذاً لتقذدم كذل فذرد عمذى حذدة).كمذا ربتذت الد ارسذم

ن مقررات التعمم ادلكتروني بدال تربوي اعتمد عمى الحاجات التي تنبع من نظام الفذرد فذي الحاذاة,
ومو عه في المجتمع.

 دراســة كــومبس ) :(Combs,2003التذذي هذذدفت إلذذى التعذذرف عمذذى العوامذذل التذذي تذذؤرر عمذذى
شعور ع اد هائم التدراس بالر ا عن جودة االتصذاالت التذي تذتم فذي بائذم التعمذام عذن بعذد ,وسذد

اسذذتجدمت الد ارسذذم المذذنه الوصذذفي واسذذتجدمت اسذذتبانم طبقذذت عمذذى (٘ٗ )ٙع ذذو هائذذم تذذدراس
(اسذذتجدمون نظ ذذام التعمذذام ع ذذن بعذذد) ف ذذي ( )ٕٜٔكماذذم وجامع ذذم بالوالاذذات المتح ذذدة األمراكاذذم .وس ذذد
توصذذمت الد ارسذذم إلذذى وجذذود ر ذذا -إلذذى حذذد مذذا  -لذذدى ع ذذاد هائذذم التذذدراس عذذن المسذذتوى العذذام

ل تص ذذاالت ف ذذي ص ذذفوف التعم ذذام ع ذذن بع ذذد ,وبص ذذفم جاص ذذم ع ذذن حج ذذم المعموم ذذات الت ذذي اتمقونه ذذا
والمتعمقذذم بتدراسذذهم عذذن بعذذد ,ومسذذتوى الذذدعم ادداري لمتعمذذام عذذن بعذذد ,وكذذذلل عذذن مسذذتوى تفاعذذل

الطالذذب مذذع المعمذذم فذذي التعمذذام مذذن بعذذد .واشذذار فذراد العانذذم إلذذى

ذذرورة زاذذادة تفاعذذل الط ذ ب و ن

دور محورا ذ ذاً فذ ذذي ر ذ ذذا ع ذ ذذاد هائذ ذذم التذ ذذدراس مذ ذذن بعذ ذذد عذ ذذن تمذ ذذل
التفاعذ ذذل مذ ذذع الط ذ ذ ب اذ ذذؤدي ًا

االتصاالت.

 دراسة بـاركز ) :)parks ,2003التذي هذدفت إلذى التعذرف عمذى العوامذل التذي تشذجع و تعذو
ع اد هائم التدراس والهائم ادداراذم عذن اسذتجدام تقناذم التعمذام عذن بعذد .وسذد اسذتجدمت الد ارسذم
المنه الوصفي ,مستعانم بعمذل مقذاب ت مذع ع ذاد هائذم التذدراس والهائذم ادداراذم بذر ث كماذات

مهنام بجامعم مادواسترن البحرام (بالوالاات المتحذدة األمراكاذم) Midwestern public research

 Univ.وسد توصمت الدراسم إلى عدد من النتائ

همها

لكي تتم عممام التنفاذ الفعال لبرام التعمام عن بعد ف بد من إنجاز النقاط األربعم اآلتام:

 - 1ن اذتم تطذذوار البرنذام ادلكترونذذي بصذذورة شذاممم فذذي فتذرة زمناذذم كافاذذم ,بحاذث امكذذن ألع ذذاد
هائم التدراس التعرف عمذى التقناذم المسذتجدمم ,إ ذافم إلذى ن برمجذم التعمذام عذن بعذد اذتم تطوارهذا
وفقاً لحاجات المتعممان الكبار,وسو المتعممان الجدد.

 - 2تراجع المجان الجامعام بصورة واسعم.

 -عمل منتدى لمتعاون والنقاش بان ع اد هائم التدراس والهائم اددارام.

 -تحداد األهداف األولام لمتعمام عن بعد.

 -تسهال إعداد المصادر المؤسسام لممساعدة عمى إدجال التعمام عن بعد.

 - 3تكااف ع اد هائذم التذدراس المشذاركان عمذى حمذل العمذذل ال ازئذد والسذماح لهذم بوسذت الجتاذار
التقنام وفهم هداف برنام التعمام عن بعد.

 - 4ال بذذد مذذن دمذ التقوامذذات الرسذذمام لجبذرات تعمذذم الطذ ب مذذع جهذذود التحسذذان المسذذتمر لمبرنذذام
ادلكتروني .

 دراســة جيفــري ,نيك ـوالس

) :) Jeffery& Nicholas,2004التذذي هذذدفت إلذذى الكشذذف عذذن

مؤشرات نجاح الط ب في مقررات التعمام االلكتروني المقدمم في إحدى الكماات الجاصم بالوالاذات

طالبا في المرحمم الجامعام )ٔٗ٘( ,في مرحمذم الدارسذات
المتحدة .وتكونت عانم الدراسم من (ً )ٚٛ
العماذا مذن المسذجمان فذي مقذررات الكتروناذم فذذي كماذه التجذارة بإحذدى جامعذات ناواذورل وسذد توصذذمت
الدراسم إلى مجموعم من النتائ  ,جاد من همها:



اعد تصمام المقرر والمشاركم في الحمقات النقاشام من كبر المؤشرات عمى نجذاح الطذ ب



ت ذذؤرر مه ذذارات الحاس ذذوب وادنترن ذذت ,والفراذ ذ االفت ار ذذي ال ذذداناماكي

في المقررات ادلكترونام.

team

virtual

 dynamicsعمى داد ونجاح الط ب في تمل المقررات.




اعد داد ادناث في تمل المقررات عمى من داد الذكور.
ن الطذ ذ ب ص ذذغار الس ذذن ل ذذاس ل ذذداهم اس ذذتعداد لمتوجا ذذه ال ذذذاتي ,وربم ذذا اكونذ ذوا ف ذذي حاج ذذم

الهتمام كبر لزاادة سدرتهم عمى االستفادة من فوائد التعمم ادلكتروني

 دراســة ســونج وآخــرين ) :)Song; et al.,2004التذذي هذذدفت إلذذى الكشذذف عذذن نقذذاط القذذوة
وال عف في بائات التعمم ادلكتروني كما ادركها الطذ ب ,وسذد اسذتجدمت الد ارسذم المذنه الوصذفي

و باستبانم ومقابمم لجمع بااناتها ,وذلل مع ط ب الدراسات العماا بإحدى الجامعات البحراذم الكباذرة
في جنوب الوالاات المتحدة ,وبمغت عانم الدراسم ( )ٚٙطالبذاً شذاركوا فذي المسذح مذنهم (ٗٔ) طالبذا

وافقوا عمى المشاركم في مقاب ت تتبعام بهدف الحصول عمى معمومات كرر عمقاً تتعم بتصورات

الط ب عن التعمم االلكتروني ,واستج ص نصائح لمط ب والمعممان الجدد .وسد ُوجد (ٗ٘) طالبا
تمقذوا كرذذر مذذن مقذذرر إلكترونذذي والبذذاسي ول م ذرة )ٙٚ( ,مذذن ادنذذاث )ٜ( ,مذذن الذذذكور.وسذذد توصذذمت

الدراسم إلى ما امي:



ن كرر العوامل المساعدة عمى تعممهم ادلكتروني ,هي:

ٔ -جذذودة تصذذمام المقذذرر -ٕ .ارحذذم اسذذتجدام التقناذذات ادلكتروناذذم.
ٗ ذ القدرة عمى داد الواجبات والمهام في ي وست.

ٖ ذ إدارة الوسذذت.

٘ ذ المقابمم ادلكترونام  online meetingفي وسات محددة كل سبوع ,حاث امكنهم عمل ع سات
مع معمماهم وكذلل مع زم د الدراسم.

 ٙذ إن ف ذذل الوسذذائل التكنولوجاذذم التذذي امكذذن االسذذتفادة منهذذا فذذي تمذذل المقذذررات ,هذذي :المحادرذذم
 ,Chatوالبراذذد االلكترونذذي  ,e-mailولوحذذات األجبذذار  bulletin boardsولكذذن بالنسذذبم إلذذى
الوسذذامم األجا ذرة شذذار الط ذ ب إلذذى

ذذرورة ن اقودهذذا المعمذذم لكذذي اسذذهل عمماذذم االتصذذال وبنذذاد

مجتمذذع تعذذاوني.عمذذى الذذرغم مذذن شذذعور الطذ ب بالر ذذا عذذن الذذتعمم ادلكترونذذي إال نهذذم شذذاروا إلذذى
وجود مجموعم من التحداات التي تعو التعمام ادلكتروني همها:

ٔ -سمم ادحساس بمجتمع التعمم عبر شبكم ادنترنت.

ٕ -صعوبم فهم األهداف التعمامام والمشك ت الفنام .وسد شار الط ب من جذ ل المقذاب ت التذي
جراذت معهذم ن الشذعور بتكذوان مجتمذع فذذي المقذررات الد ارسذام ادلكتروناذم امكذن ن احذدث لذذو ن

المعمذذم دعذذم هذذذ الفك ذرة ,وكذذذلل لذذوتم عمذذل مقذذاب ت وجه ذاً لوجذذه فذذي بدااذذم كذذل مقذذرر د ارسذذي وذلذذل

لتشذذجاع الطذ ب عمذذى هذذذ العمماذذم .ولحذذل المشذذك ت الفناذذم شذذار الط ذ ب المشذذاركون مذذن ج ذ ل
المقابمم إلى

رورة إعداد الط ب لما امكن ن احدث من صعوبات فنام رناد الدراسم.

 دراســـة ىالســـتين ( :)Hellsten,2006الت ذذي ه ذذدفت إلذ ذى اس ذذتجدام تقنا ذذات ال ذذتعمم ادلكترون ذذي
بالمدارس األساسام بالسواد والمشك ت التي اواجهها المعممون من ج ل تطبا هذ التقناات عمذى

كذ ذذل مذ ذذن الذ ذذذكور وادنذ ذذاث بمذ ذذدارس التعمذ ذذام األساسذ ذذي بالسذ ذذواد ,واسذ ذذت جذ ذذدمت الد ارسذ ذذم مقذ ذذاب ت
واسذذتباانات بهذذدف تحذذري هذذذ المشذذك ت ,واسذذتجدمت الد ارسذذم ك ذ ً مذذن المذذنه الوصذذفي والمذذنه

التجرابي ,وكان من هم النتائ التي توصمت إلاها الدراسم:



سواد.

ن نماط التعمم ادلكتروني تؤرر تأرا ار ااجاباا في رقافم المعممان والمتعممان.

ن بذرام الذذتعمم ادلكترونذذي ربتذذت فاعماذذم فذذي التذذدراس لكذذل مذذن الذذذكور وادنذذاث عمذى حذذدا

المحور الثاني :دراسات تناولت استخدام الصفوف االفتراضية في العممية التعميمية
أوالً ـ الدراسات العربية:


دراسة المبـارك (2004م) :التذي هذدفت إلذى الد ارسذم التعذرف عمذى رذر التذدراس باسذتجدام

الصذذفوف االفت ار ذذام عبذذر الشذذبكم العالماذذم ادنترنذذت عمذذى تحصذذال طذ ب كماذذم الترباذذم فذذي تقناذذات
التعم ذذام واالتص ذذال بجامع ذذم المم ذذل س ذذعود(الرا ذذاض) ,وس ذذد اس ذذتجدم الباح ذذث الم ذذنه ش ذذبه التجراب ذذي,

وتكونت عانذم الد ارسذم مذن (ٕٗ) طالبذاً )ٕٔ( ,طالبذاً لممجموعذم التجراباذم ,و(ٕٔ) طالبذاً لممجموعذم

ال ذذابطم ,وتوصذذمت الد ارسذذم إلذذى عذذدم وجذذود فذذر ذي داللذذم إحصذذائام عنذذد مسذذتوى (٘ٓ )ٓ0بذذان
متوسطات درجات تحصال مجموعتي الدراسم في مقرر (ٕٔٗ)وسل عند المستوى المعرفي األول

لتصذذناف بمذذوم (مسذذتوى التذذذكر) والرذذاني (مسذذتوى الفهذذم) .بانمذذا اوجذذد فذذر ذو داللذذم إحصذذائام عنذذد

مستوى (٘ٓ )ٓ0بان متوسطات درجات تحصال مجموعتي الدراسم في مقذرر (ٕٔٗ) وسذل عنذد

المسذذتوى المعرفذذي الرالذذث لتصذذناف بمذذوم (مسذذتوى التطباذ )  ,وعذذدم وجذذود فذذر ذي داللذذم إحصذذائام
عند مستوى (٘ٓ )ٓ0بان متوسطات درجات تحصال مجموعتي الدراسم فذي مقذرر (ٕٔٗ) وسذل

عند مجمل االجتبار التحصامى.

 دراسة كامل (2005م) :التذي هذدفت إلذى الكشذف عذن فعالاذم برنذام وسذائط متعذددة دكسذاب
الط ب المعممان بكماات الترباذم مهذارات اسذتجدام الفصذول االفت ار ذام ,واسذتجدمت الد ارسذم المذنه

التجرابذي ,وتمرمذت عانذم الد ارسذم مذن مجموعذم عشذوائام مذن الطذ ب المعممذان بالفرسذم الرالرذم ذ كماذم

التربام ذ جامعم المنوفام ,و سفرت نتائ الدراسم عن ما امي:



توجد فرو ذات داللم إحصائام عند مستوى (٘ٓ )ٓ0بذان متوسذطات درجذات عانذم البحذث

في القااس القبمي ل جتبار التحصامى ومتوسطات درجاتهم في القااس البعدي ل جتبار التحصامى,
وذلل لصالح القااس البعدي .



توجد فرو ذات داللم إحصائام عند مستوى (٘ٓ )ٓ0بذان متوسذطات درجذات عانذم البحذث

في القااس القبمي لبطاسذم م حظذم اسذتجدام الصذفوف ادلكتروناذم ومتوسذطات درجذاتهم فذي القاذاس
البعدى لبطاسم الم حظم وذلل لصالح القااس البعدى.

 دراســة نوفــل ( 2007م) :التذذي هذذدفت إلذذى التعذذرف عمذذى البرنذذام مقتذذرح دكسذذاب ط ذ ب سسذذم
تكنولوجاا التعمام بعض مهارات إنتاج برمجاات الواسع االفت ار ي التعمامام ,واستجدم الباحث المنه

التجرابي ,وتكونت عانم الدراسم من ط ب الفرسم الرابعم بقسم تقناات التعمام بكمام الترباذم النوعاذم

جامعم عان شمس (القاهرة) ,و شارت هم نتائ الدراسم إلى:وجود فر دال إحصائاا بذان متوسذطي

درجذات فذراد المجموعذم التجراباذم األولذى التذي تذدرس بالطراقذم التقماداذم ,و فذراد المجموعذم التجراباذم
الرانام التي تدرس باستجدام البرنام المقترح ,في اجتبار التحصال المعرفي  ,بطاسم تقاذام التصذمام

التعمامي لبرمجاات  ,و في بطاسذم م حظذم األداد العممذي لمهذارات إنتذاج ,و فذي بطاسذم تقاذام إنتذاج

الط ذ ب النه ذائي برمجاذذات الواسذذع االفت ار ذذي التعماماذذم لصذذالح المجموعذذم التجراباذذم الراناذذم ,وفذذي
مقاذاس اتجاهذات األفذراد نحذو تكنولوجاذا الواسذع االفت ار ذي واسذتجدامها فذي التعمذام اوانتاجهذا لصذالح

المجموعم التجرابام الرانام.

 دراســـة محمـــد (2008م) :الت ذذي ه ذذدفت إل ذذى الكش ذذف ع ذذن فعالا ذذم التجاط ذذب الص ذذوتي والنص ذذي
بالصذذفوف االفت ار ذذام التزامناذذم عمذذى رفذذع مسذذتوى ادنجذذاز لط ذ ب المرحمذذم ادعداداذذم ,واسذذتجدمت
الد ارس ذذم الم ذذنه التجراب ذذي ,وتمرم ذذت عان ذذم الد ارس ذذم م ذذن طالب ذذات الص ذذف األول بالمرحم ذذم ادعدادا ذذم
بمدرسم السادة عائشم ادعدادام لمبنات بمحافظم الدسهمام (المنصورة ) ,وكان من هم نتائ الدراسم

:

-

ال توجذد فذرو ذات داللذذم إحصذائام عنذد مسذذتوى التذذكر بذان مجموعذذات الد ارسذم الذذر ث (

الصذذف ادلكترونذذي التفذذاعمي  ,الصذذف ادلكترونذذي التعذذاوني  ,الصذذف ادلكترونذذي التكذذاممي ) بعذذد
بط االجتبار القبمي لمجموعات الدراسم الر ث.
-

توج ذذد ف ذذرو ذات دالل ذذم إحص ذذائام عن ذذد مس ذذتوى الفه ذذم ب ذذان الص ذذف ادلكترون ذذي التف ذذاعمي

والصف ادلكتروني التكاممي لصالح الصف ادلكتروني التكاممي .و نذه ال اوجذد فذر دال إحصذائااً
بذان الصذف ادلكترونذذي التكذاممي والصذذف ادلكترونذي التعذاوني فذذي التحصذال المعرفذذي عنذد مسذذتوى

الفهذذم ,كمذذا نذذه ال اوجذذد فذذر دال إحصذذائااً بذذان الصذذف ادلكترونذذي التعذذاوني و الصذذف ادلكترونذذي
التفاعمي في التحصال المعرفي عند مستوى الفهم .
-

ال توجد فرو ذات داللذم إحصذائام عنذد مسذتوى التطباذ بذان مجموعذات الد ارسذم الذر ث

(الص ذذف ادلكترون ذذي التف ذذاعمي  ,الص ذذف ادلكترون ذذي التع ذذاوني ,الص ذذف ادلكترون ذذي التك ذذاممي) بع ذذد
بط االجتبار القبمي لمجموعات الدراسم الر ث .

 -توجذذد فذذرو ذات داللذذم إحصذذائام عذذن المسذذتواات الكماذذم بذذان الصذذف ادلكترونذذي التفذذاعمي

والصف ادلكترونذي التكذاممي لصذالح الصذف ادلكترونذي التعذاوني .و ال اوجذد فذر دال إحصذائااً
بذ ذذان الصذ ذذف ادلكترونذ ذذي التكذ ذذاممي و الصذ ذذف ادلكترونذ ذذي التعذ ذذاوني فذ ذذي التحصذ ذذال المعرفذ ذذي عنذ ذذد

المسذذتواات الكماذذم ,كمذذا نذذه ال اوجذذد فذذر دال إحصذذائااً بذذان الصذذف ادلكترونذذي التعذذاوني والصذذف
ادلكتروني التفاعمي في التحصال المعرفي عند المستواات الكمام .

 دراسة عقل وآخرون (2009م):التي هدفت إلى التعرف عمى واسع الصفوف االفت ار ام في
جامعات وكماات سطاع غزة (فمسطان) وسبل تطوارها ,واستجدم الباحرون المنه الوصفي التحمامي

في تحمال واسع الصفوف االفت ار ام ,والمنه البنائي في بناد البرنام المقترح لمعالجم سبل تطوار
الصفوف االفت ار ام ,وتم تطبا هذ الدراسم عمى عانم مكونم من ر ث جامعات ,هي :الجامعم

ادس مام بغزة ,وجامعم فمسطان ,وجامعم القدس المفتوحم ,وعمى كماتان ,هما :الكمام الجامعام

لمعموم التطباقام ,وكمام فمسطان التقنام .وكان من هم النتائ التي توصمت إلاها الدراسم تفو

جامعم فمسطان بنسبم (ٗ )%ٜفي استجدام الصف االفت ار ام ,ما بالنسبم لمجامعات والكماات

التي ال تستجدم برام

الصفوف االفت ار ام والتي دت إلى وجود

استجدام الصف االفت ار ي.

عف بنسبم (ٓ٘ )%في

 دراســـــة الغريبـــــي (2009م) :الت ذ ذذي ه ذ ذذدفت إل ذ ذذى معرف ذ ذذم ر ذ ذذر الت ذ ذذدراس باس ذ ذذتجدام الص ذ ذذفوف
ادلكتروناذذم بالصذذور الذذر ث (الصذذف ادلكترونذذي التفذذاعمي ,الصذذف ادلكترونذذي التعذذاوني ,الصذذف

ادلكتروني التكاممي) عمى التحصال المعرفي لمستواات التذكر والفهم والتطبا والمسذتواات الذر ث
مجتمعم عمى ت ماذ الصف الجامس االبتدائي لمادة الراا اات في وحدة القسمم ,واستجدم الباحث

المذذنه شذذبه التجرابذذي ,وتمرمذذت عانذذم الد ارسذذم مذذن (ٕ )ٚتمماذذذاً مذذن ر رذذم مذذدارس ابتدائاذذم مجتمفذذم
بمدانم الطائف ( المممكم العرباذم السذعودام ) موزعذم عمذى المذدارس بالشذكل التذالي ( )ٕٙتمماذذا فذي

المدرسم األولى ,و(ٕٗ) تمماذا في المدرسم الرانام و(ٕٕ) تمماذا في المدرسم الرالرم ,و شارت نتائ
الدراسم إلى نه:



ال توجد فذرو ذات داللذم إحصذائام عنذد مسذتوى التذذكر,ومسذتوى التطباذ

بذان مجموعذات

الد ارسذذم الذذر ث ( الصذذف ادلكترونذذي التفذذاعمي ,الصذذف ادلكترونذذي التعذذاوني ,الصذذف االلكترونذذي
التكاممي ) بعد



بط االجتبار القبمي لمجموعات الدراسم الر ث.

توج ذذد ف ذذرو ذات دالل ذذم إحص ذذائام عن ذذد مس ذذتوى الفه ذذم ب ذذان الص ذذف ادلكترون ذذي التف ذذاعمي

والصف االلكتروني التكاممي لصذالح الصذف ادلكترونذي التكذاممي .و نذه ال اوجذد فذر دال إحصذائااً
بذان الصذف ادلكترونذذي التكذاممي والصذذف ادلكترونذي التعذاوني فذذي التحصذال المعرفذذي عنذد مسذذتوى

الفهذذم ,كمذذا نذذه ال اوجذذد فذذر دال إحصذذائااً بذذان الصذذف ادلكترونذذي التعذذاوني والصذذف ادلكترونذذي
التفاعمي في التحصال المعرفي عند مستوى الفهم.



توجذذد فذذرو ذات داللذذم إحصذذائام عذذن المسذذتواات الكماذذم بذذان الصذذف ادلكترونذذي التفذذاعمي

والصف ادلكتروني التكاممي لصذالح الصذف ادلكترونذي التعذاوني .و نذه ال اوجذد فذر دال إحصذائااً
بذ ذذان الصذ ذذف ادلكترونذ ذذي التكذ ذذاممي والصذ ذذف ادلكترونذ ذذي التعذ ذذاوني فذ ذذي التحصذ ذذال المعرفذ ذذي عنذ ذذد

المسذذتواات الكماذذم ,كمذذا نذذه ال اوجذذد فذذر دال إحصذذائااً بذذان الصذذف ادلكترونذذي التعذذاوني والصذذف

ادلكتروني التفاعمي في التحصال المعرفي عند المستواات الكمام.


دراسة أسـماء الزايـدي (2050م) :التذي هذدفت إلذى و ذع نمذوذج مقتذرح لجامعذم افت ار ذام

بذ ذذالتعمام الجذ ذذامعي السذ ذذعودي ,واسذ ذذتجدمت الباحرذ ذذم فذ ذذي منهجاتهذ ذذا بذ ذذان المذ ذذنه الوصذ ذذفي ومذ ذذنه
االستش ذراف المسذذتقبمي ,ونتذذائ اسذذتط ع عانذذم مذذن الجب ذراد والمجتصذذان فذذي التعمذذام عذذن بعذذد ,وسذذد

مقترح ذذا لجامع ذذم افت ار ذذام ب ذذالتعمام الج ذذامعي الس ذذعودي ,وذل ذذل م ذذن منظ ذذور
نموذج ذذا
س ذذدمت الد ارس ذذم
ً
ً

التجطذذاط التعمام ذذي وادداري .وتأم ذذل الباحر ذذم ن ا ذذتم مسذذتقب ً تبن ذذي ال ذذتعمم االفت ار ذذي ف ذذي التعم ذذام

الجذذامعي السذذعودي كبذذدال إسذذتراتاجي لذذه سامتذذه الم ذذافم لمنذذافع التعمذذام التقماذذدي عمذذى ن اذذتم هذذذا
ذذود المس ذذتجدات العالما ذذم ,واالحتااج ذذات المجتمعا ذذم

التبن ذذي وفقً ذذا لمتطمب ذذات التعم ذذام الج ذذامعي ف ذذي
لممجتمع السعودي ,مع األجذ في االعتبار األسس العممام والتطباقام لهذا التبني.

ثانياً :الدراسات األجنبية:

 دراســة بيتــا ) :)Bethea, 2002كشذذفت الد ارسذذم عذذن جبذرات الطالبذذات المراهقذذات فذذي الصذذفوف
ادلكترونام  ,online classesفهل الصفوف ادلكترونام تقدم جطوات نمنم بحاث امكن لمطالبذم
ن تتحدث بانفتاح ,و ن تسأل سئمم ,وتشذارل فذي البائذم دون االعتمذاد عمذى الظهذور؟ وبذأي الطذر

تجد البنات المراهقات  teenage girlsجبرات التعمم ادلكتروني ذات معنى لهن؟.وتم اجتاار عانم

الدراسم من فئم الطالبات المراهقات في المستوى العاشر والراني عشر ,فذي إحذدى المذدارس الرانواذم
االفت ار ذذام ( Virtual high schoolsمدرسذذم فموراذذدا االفت ار ذذام ,والمدرسذذم االفت ار ذذام الرانواذذم).
وتذذم جمذذع الباانذذات عذذن طرا ذ المقذذاب ت غاذذر المقننذذم  Non-structured interviewsمذذع ه ذؤالد

المراهقات.وسد استنتجت الدراسم ما امي:

5ـ ظهرت الدراسم إن الطالبات المراهقات لذداهن دافعاذم وشذعور بال ارحذم مذع الذتعمم ادلكترونذي  ,و

إن هنال رروة كبارة من المو وعات الجدادة في هذا النوع من التعمم.

2ـ اوجد شعور بالراحم لدى الطالبات عندما اسألن سئمم إلكتروناذم  Questions onlineواذرتبطن
بع سات ذات معنى مع المدرسان من ج ل التواصل ادلكتروني معهم.

 -3فذذادت الطالبذذات ن هذذذا المقذذرر ادلكترونذذي افاذذد فذذي تحمذذل مسذذئولام المتعممذذان الفرداذذم نحذذو
التعمم ,واالستمتاع بالوست والمكان ,واستق لام التعمم الفردام.

 دراســة ديفــى (  : ) Davey, 2002التذي هذذدفت إلذذى التعذذرف عمذذى وجهذذات نظذذر ع ذذاد هائذذم
التدراس الذان شاركوا فذي إدارة وتطذوار وتوجاذه و تذدراس مقذررات عبذر شذبكم ادنترنذت فذي بعذض

المعاهذد التعماماذذم المحماذم بمدانذذم هذذون كذون (الصذذان) ,وذلذذل مذن جذذل التعذذرف عمذى العوامذذل التذذي
تسذذهم فذذي

ذذمان جذذودة العمماذذم التعماماذذم عبذذر شذذبكم ادنترنذذت .وسذذد اسذذتجدمت الد ارسذذم المذذنه

الوصفي مستعانم باستبانم ُوجهت ألع اد هائم التدراس الذان شاركوا في عممام التعمام عبر شبكم
ادنترنت ,وبمغ سوام عانم الدراسم (ٖٗ) مذن (ٓ٘) اسذتبانم تذم إرسذالها بنسذبم ( .)ٝٙٛوسذد توصذمت
الدراسم إلى موافقم المشاركان عمى همام الدعم المؤسسي وتطوار المقرر والعمماذم التعماماذم بدرجذم
كبارة ,وكذلل عمى وجود هذذ العوامذل بالمؤسسذات التعماماذم .مذا بنذاد المقذرر فقذد شذار المشذاركون

إلذذى همات ذذه بنس ذذب متوسذذطم وك ذذذلل وج ذذود بالفعذذل ,وه ذذذا ا ذذدل عمذذى ن البنا ذذم التحتا ذذم والمكتب ذذات

االفت ار ام لم اتم تطوارها بعد.
 دراسة مسعود (: )Massoud, 2002هدفت الدراسم إلذى تقاذام فاعماذم اسذتعمال تذدراس مقذرر
د ارسذذي عبذذر الشذذبكم العالماذذم باسذذتجدام برنذذام

 , Web CTوالمسذذتجدم فذذي إدارة الذذدروس عمذذى

الش ذذبكم العالما ذذم لممعموم ذذات – ف ذذي تحس ذذان داد الطال ذذب  ,كم ذذا اس ذذتهدفت معرف ذذم ت ذذأرار اسذ ذتجدام
البرنذام مقابذذل مواسذذع الشذذبكم العالماذذم لممعمومذذات عمذذى تعمذذام طمبذذم الكماذذات ,وسامذذت الباحرذذم بذذإجراد

مسذح عمذى عانذم الد ارسذم ( )ٗٙطالبذاً والذذان سذذجموا فذي فصذمان  ,فصذل اسذتجدم مواسذع الشذبكم فذذي

دراسته واآلجر استجدم برنام  ,Web CTوجاد من هم نتائ الدراسم ما امي :

ٔ -وجذ ذذود فذ ذذرو ذات داللذ ذذم إحصذ ذذائام عنذ ذذد مسذ ذذتوى (٘ٓ )ٓ0فذ ذذي داد االمتحذ ذذان النهذ ذذائي عبذ ذذر
الصذاغتان التعماماتذان لصذالح المجموعذم التذي اسذتجدمت برنذام  Web CTعمذى المجموعذم التذي

استجدمت مواسع الشبكم العالمام لممعمومات فقط .

ٕ -استجدام برنام  Web CTفي الصفوف االفت ار ام بعد جطوة إاجابام نحو سد الفجذوة النوعاذم

الت ذذي ارتبط ذذت ببائ ذذم ال ذذتعمم عب ذذر الش ذذبكم العالما ذذم لممعموم ذذات ف ذذي غم ذذب األحا ذذان ,مقاب ذذل اس ذذتجدام
صفحات الشبكم العالمام لممعمومات فقط.

ٖ -جماذع الطذ ب اتمتعذذون بفرصذذم تفاعذل مذذع الذذزم د االفت ار ذذاان عنذد اسذذتجدام الطذراقتان ,لكذذن

الطذ ب الذذذان اسذتجدمون برنذذام  Web CTاشذذعرون ن عنذذدهم حراذذم كرذذر لمدردشذذم مذذع الذذزم د
والمعمم ,وهم اتمتعون بتجربم استجدام سئمم الممارسم التفاعمام واستجدام الكتاب ادلكتروني .

 دراسة جاي ( :)Guy, 2004التي هدفت إلى سااس رر ادستراتاجاات التعمامام ونذوع االتصذال
عمذذى تفاعذذل الط ذ ب وتعممهذذم فذذي بائ ذات الصذذفوف االفت ار ذذام ,وكانذذت المعالجذذم التجراباذذم تشذذتمل

عمذذى مجمذذوعتان تجذراباتان إحذذداهما الذذتعمم المتمركذذز حذذول المعمذذم ,واألجذذرى الذذتعمم المتمركذذز حذذول
المذذتعمم وسذذد شذذارل فذذي هذذذا البحذذث ( )٘ٛطالذذب فذذي المرحمذذم الجامعاذذم لمتعمذذام التجذذاري فذذي جامعذذم

كنتذذاكي ,واسذذتجدم فذذي هذذذ الد ارسذذم نظذذام  WEB CTلتقذذدام اوادارة المقذذررات عمذذى ادنترنذذت ,ففذذي
ادسذذتراتاجام التذذي اكذذون فاهذذا التمركذذز حذذول المعمذذم اقذذوم هذذو بذذدور الموجذذه لمعمماذذم التعماماذذم ,مذذا

ادستراتاجام التي اكون التمركز فاها حول المتعمم فاكون التوجه ذاتاا نابعاً منهم  ,و شذارت النتذائ :
عذذدم وجذود فذذرو ذات داللذذم إحصذذائام بذذان ادسذذتراتاجاتان التعماماتذذان مذذا عذذن نمذذط االتصذذال فقذذد
شارت النتائ إلى وجود فذرو ذات داللذم إحصذائام بذان ادسذتراتاجاتان التعماماتذان لذنمط االتصذال

ال متزامن عن المتزامن.

 دراسة سولومون ,جين ( :)Solomon, Gwen,2005التي هدفت الدراسم إلى تحداد السااسات
المتبعم في برام التعمم ادلكتروني  ,وتحداد وجه االستفادة من برام التعمم ادلكتروني والصذفوف
االفت ار ذذام عم ذذى تحص ذذال الطذ ذ ب ومعذذذارفهم ومه ذذاراتهم .واس ذذتجدمت الد ارس ذذم الم ذذنه الوصذذذفي,
و سفرت نتائ الدراسم إلى :همام دور برام الذتعمم ادلكترونذي و ادفت ار ذي فذي اكتسذاب الطذ ب

لممزاذذد مذذن المعذذارف والمهذذارات واألداد فذذي وسذذت سصذذار سااسذذا بذذالنظم التقماداذذم ,كمذذا كذذدت الد ارسذذم
عمى جدوى نظم التقوام ادلكتروني ببرام التعمم ادلكتروني

 دراسة روز فرانسز) :)Frances Rose, 2006التي هذدفت إلذى تحداذد مذا إذا كذان هنذال فذر
في مسذتوى داد اوانجذاز الطذ ب عنذد تدراسذهم بطراقذم الذتعمم ادلكترونذي بنظذام  CAPعذن الطراقذم
التقمادام ,واستجدمت الدراسم المنه شبه التجرابي ,ودلت نتذائ الد ارسذم عمذى وجذود فذر كباذر بذان

التعمذ ذام باألس ذذموب التقما ذذدي وب ذذان ال ذذتعمم ادلكترون ذذي بنظ ذذام

عن ذذد سام ذذم  CAPلص ذذالح ال ذذتعمم

ادلكتروني بنظام  ,CAPوكما ظهرت النتائ زاادة درجات ادنجذاز فذي الذتعمم ادلكترونذي بنظذام
 ,CAPبدالً من التدراس بالطراقم التقمادام.

ثالثا -التعقَب علً الدراسات الساتقة وعالقتها تالدراسة الحالَة :


بالنسبة لدراسات المحور األول:

ٔ -االتفا الوا ح بان جماذع الد ارسذات السذابقم  -التذي عر ذت لهذا الباحرذم فذي المحذور األول-
عمى همام وفائدة استجدام التعمم االلكتروني .

ٕ -اتفقذذت الد ارسذذات السذذابقم تحذذت هذذذا المحذذور فذذي ادشذذارة إلذذي هماذذم و فائذذدة الذذتعمم ادلكترونذذي,
ذدد منهذذا مذذن الد ارسذذات السذذابقم درجذذم
ودور فذذي تطذذوار وزاذذادة فاعماذذم العمماذذم التعماماذذم ,وذكذذرت عذ ً
همام استجدام التعمم ادلكتروني فذي التذدراس فذي التعمذام العذام كد ارسذم ال ازمذل (ٕٗٓٓم) ,مهذا عبذد
الكذ ذرام (ٕٓٓٙم) ,ود ارس ذذم هالس ذذتان ( ,)Hellsten,2006الزه ارن ذذي (ٕٓٓٙم) ,كم ذذا وردت درج ذذم
هماذذم معرفذذم ع ذذاد هائذذم التذذدراس لكافاذذم اسذذتجدام التقناذذم فذذي العمماذذم التعماماذذم ,و هماذذم تذذدراب

المعممذذذان عمذ ذذى اسذذذتجدام الشذذذبكم العالماذذذم " ادنترنذذذت " ل تصذ ذذاالت والحاس ذذوب ,وتحذذذدرت بعذذذض
الدراسات عن همام استجدام التعمم ادلكتروني و حد تطباقاته في التعمام العالي ,كدراسم اشانو ,

اد عم ذ ذذى مس ذ ذذتوى الجوان ذ ذذب
)(Picciano,2002رام ذ ذذا الج ذ ذذرف (ٕٗٓٓم) ,الح ذ ذذازمي (ٕ٘ٓٓم) سذ ذ ذو ً
ادداراذذم والتنظاماذذم ,و فذذي العمماذذم التعماماذذم ,و شذذارت إلذذى درجذذم اسذذتجدام ع ذذاد هائذذم التذذدراس

لمتقنا ذذم االتص ذذال والش ذذبكم العالما ذذم "ادنترن ذذت" فذ ذي العمما ذذم التعماما ذذم ,ودور ال ذذتعمم ادلكترون ذذي ف ذذي
مواجهم تحداات التعمام العالي ,كما تحدرت عن المطالب ال زم توفرهذا السذتجدام الذتعمم ادلكترونذي

ف ذذي العمما ذذم التعماما ذذم .وع ذذن واس ذذع اس ذذتجدام الحاس ذذوب ف ذذي الت ذذدراس ,وواس ذذع ال ذذتعمم ادلكترون ذذي ف ذذي

المدارس ,وسد كدت بعض الد ارسذات عمذى هماذم الذتعمم ادلكترونذي فذي العمماذم التعماماذم لد ارسذم ,
ود ارسذذم مشذذاعل العبذذد الك ذرام ( ٕٓٓٚم) ,ورامذذا الجذذرف (ٕٗٓٓم) ,بانكوسذذكي  ,Pankowskiف ذي

التأكاد عمى همام التعمم ادلكتروني في العممام التعمامام ,وتتف مذع د ارسذتي الموسذى (ٕٓٓٚم) و

الحرب ذذي ( ٕٓٓٙم) ف ذذي العمما ذذم التعماما ذذم ,و ف ذذي اله ذذدف ال ذذذي تس ذذعاان إلاذ ذه وه ذذو معرف ذذم مطال ذذب
اسذذتجدام الذذتعمم ادلكترونذذي فذذي العمماذذم التعماماذذم ,وتتف ذ معهمذذا ا ذذا فذذي تحداذذد المطالذذب عمذذى
ساس العناصذر األساسذام لمعمماذم التعماماذم ,وهذي ع ذو هائذم التذدراس والمتجصصذون فذي تقناذات

التعمذذام  ,والبائذذم التعماماذذم ( البناذذم التحتاذذم ) ,وتزاذذد الد ارسذذم الحالاذذم عماهمذذا معرفذذم واس ذع الصذذفوف
االفت ار ذذام ومتطمب ذذات توظافه ذذا ف ذذي تعم ذذم الراا ذذاات ,والمطال ذذب الذ ذ زم توفره ذذا ف ذذي ع ذذو هائ ذذم

التذذدراس ,بصذذفته عنصذذر مذذن عناصذذر العمماذذم التعماماذذم ,والبناذذم التحتاذذم ال ذ زم توافرهذذا ,وتجتمذذف
ا ذاً معهمذذا فذذي ن د ارسذذم الحربذذي ( ٕٓٓٙم) اهتمذذت بتحداذذد المطالذذب ال ذ زم توفرهذذا السذذتجدام

التعمم ادلكتروني في التعمام العام .

 -من حاث المنه :اتبعت جماذع الد ارسذات السذابقم فذي المحذور األول المذنه الوصذفي كمذا اتبعتذه

الدراسم الحالام ,ما عدا دراسم بستال لاز ( ,)Beastall, Liz, 2006كذان مذنه بحذرهم هذو المذنه
التجرابي.

 -مذذن حاذذث العانذذم :كانذذت معظذذم د ارسذذات هذذذا المحذذور مقتص ذرة عمذذى المتعممذذان كد ارسذذم كذذل مذذن

رنذي (ٕٓٓٙم) ,و دوتذون ونجذران ;Dutton
الزامل (ٕٗٓٓم) ,ومها عبد الكرام (ٕٓٓٙم) ,والزه ا

) ;)et al, 2002و باشانو ) (Picciano,2002ماعدا د ارسذم رامذا الجذرف (ٕٗٓٓم) حاذث تمرمذت
عانتها في ع اد هائم التدراس الحاصمان عمى شهادات الدكتو ار كعانم الدراسم الحالام .

 -مذذن حاذذث األداة :اعتمذذدت جماذذع الد ارسذذات عمذذى االسذذتبانم كذذأداة لهذذا ,وهذذى مذذا اعتمذذدت عماذذه

الدراسم الحالام ,ما عدا دراسم راما الجرف (ٕٗٓٓم) ,استجدمتا اجتبا اًر تحصامااً ,التي اسذتجدمت
اجتبا ار تحصاماا ,وبطاسم م حظم ,ومقااس اتجا  ,ودراسم باركز)  )parks ,2003التي استجدمت

المقابم ذذم ك ذذأداة له ذذا ,ود ارس ذذم ك ذذل م ذذن س ذذون ونجذ ذران ) )Song; etal.,2004ود ارس ذذم هالس ذذتان
( ,)Hellsten,2006استجدمت االستبانم والمقابمم كأداة لهما.
بالنسبة لدراسات المحور الثاني:
 -إن المتتبع لمدراسات المحمام والعربام واألجنبام السذابقم تحذت المحذور الرذاني اجذد ن معظمهذا سذد

تطذذر لمجذذاالت و رذذر التذذدراس باسذذتجدام الصذذفوف االفت ار ذذام عبذذر الشذذبكم العالماذذم " ادنترنذذت "

كد ارس ذذم المب ذذارل (ٕٗٓٓم) ,ود ارس ذذم الغراب ذذي (ٕٜٓٓم) ,وال ذذبعض منه ذذا ه ذذدفت إل ذذى الكش ذذف ع ذذن
االفتر ذذام ,وم ذذدى تأراره ذذا ف ذذي العمما ذذم التعماما ذذم ,كد ارس ذذم كام ذذل
ا
فاعما ذذم بذ ذرام و دوات الص ذذفوف

(ٕ٘ٓٓم)  ,و دراسم محمد (ٕٓٓٛم) ,ودراسم جون ( )john,1999ودراسم سعود ( Massoud

 ,)2002وسمال منها الذي تطر إلى واسذع الصذفوف االفت ار ذام كد ارسذم عقذل ونجذرون (ٕٜٓٓم)
التي تسعى إلى معرفم واسع الصفوف االفت ار ام في الجامعات والكماات في سطاع غذزة ,وهذي بذذلل

تتشذذابه مذذع الد ارسذذم الحالاذذم فذذي معرفذذم واسذذع اسذذتجدام الصذذفوف فذذي الجامعذذات السذذعودام فذذي تعمذذم

الراا ذذاات ,ولك ذذن الد ارس ذذم الحالا ذذم تجتم ذذف عنه ذذا ف ذذي عان ذذم الد ارس ذذم ومجتمعه ذذا م ذذن المجتص ذذان
و ع اد هائم التدراس ,مما اؤكد همام إجراد هذ الدراسم في هذا المجال.

 -من حاث المنه :اتبعت جماذع الد ارسذات السذابقم حسذب هذدافها فذي المحذور الرذاني المذنه شذبم

التجرابذذي ,ماعذذدا د ارسذذم كذذل مذذن :باتذذا (  ,)Bethea,2002سذذولومون ) , (Solomon,2005د ارسذذم
عقل ونجرون (ٕٜٓٓم) ,حاث كان المنه وصفااً ,وهو المنه الذي اتبعته الدراسم الحالام .

 -من حاث العانم :كانت عانم الدراسم في جماع الدراسات في هذا المحور مقتصرة عمذى الطذ ب,

بج ف الدراسم الحالام التي استصرت عمى ع اد هائم تدراس الراا ذاات ومنذاه وطذر تذدراس
الراا اات والحاسوب والمتجصصان في تقناات التعمام . .

 من حاث األداة :اعتمذدت معظذم الد ارسذات السذابقم فذي هذذا المحذور عمذى االجتبذار كذأداة لمد ارسذمومنها دراسم المبارل (ٕٗٓٓم) ,ودراسم بداع (ٕ٘ٓٓم) ,الغرابي (ٕٜٓٓم)  ,مذا د ارسذم الحذازمي

(ٕ٘ٓٓم) فقد اعتمدت عمى االستبانم كأداة لها ,وهى ما اعتمدت عماه هذ الد ارسذم الحالاذم .ولقذد
فذذادت الد ارسذذم الحالاذذم مذذن الد ارسذذات السذذابقم فذذي تحداذذد مو ذذوعات ادطذذار ,وتطذذوار داة الد ارسذذم,

وفي تحداد المتغارات األنسب لمدراسم الحالام.

 -ات ذح لمباحرذم مذن جذ ل اسذتعراض الد ارسذات السذذابقم سمذم تنذاول د ارسذذات مو ذوع واسذع اسذذتجدام

الصذذفوف االفت ار ذذام ومتطمبذذات توظافهذذا ,كمذذا ن البحذذوث التذذي جراذذت فذذي مجذذال تقناذذم الصذذفوف
االفت ار ذذام كانذذت معظمهذذا تجراباذذم ممذذا ظهذذر احتااج ذاً إلذذى وجذذود د ارسذذات وصذذفام تتعذذرض مذذن

ج ل البحث لتقنام الصفوف االفت ار ام.

الفصل
الثالث

إجــــــــــــــــــراءات
الدراســـــــــــــــــــة

التمهٌد
أوال :منهج الدراسة
ثانٌا ً :مجتمع الدراسة وعٌنتها
ثالثا ً :خطوات إجراء الدراسة
رابعاً :إجراءات تطبيق أداة الدراسة
خامساً:المعالجات اإلحصائية

إجراءات الدراسة
تمهَد :
تس ذذعى الد ارس ذذم الحالا ذذم إلذ ذى التع ذذرف عم ذذى واس ذذع اس ذذتجدام الص ذذفوف االفت ار ذذام ومتطمب ذذات
توظافهذذا فذذي تعمذذم الراا ذذاات فذذي بعذذض الجامعذذات السذذعودام بالمنطقذذم الغرباذذم مذذن وجهذذم نظذذر
المجتصان و ع اد هائم التدراس و تحقاقاً ألهداف الدراسم ول جابم عن تساؤالتها ,تبعت الباحرم

مجموعم من ادجرادات المنهجام تمرمت في:

تحداد منه الدراسم المناسب لطباعتها والمحق ألهدافها ,وتحداذد مجتمذع الد ارسذم وعانتهذا ,واألداة

الت ذذي اس ذذتجدمت لجم ذذع الباان ذذات ,وكافا ذذم بنائه ذذا وادجذ ذرادات المتبع ذذم لمتحقذ ذ م ذذن ص ذذدسها ورباته ذذا,
واألسالاب ادحصائام المناسبم لمعالجم وتحمال المعمومات والتي تناولتها الباحرم في هذا الفصل.

أوالً  -منهج الدراسة )Method Of Research) :
ته ذذدف الد ارس ذذم الحالا ذذم إلذ ذى التع ذذرف عم ذذى واس ذذع اس ذذتجدام الص ذذفوف االفت ار ذذام ومتطمب ذذات

توظافه ذذا ف ذذي تعم ذذم الراا ذذاات ف ذذي بع ذذض الجامع ذذات الس ذذعودام بالمنطق ذذم الغربا ذذم م ذذن وجه ذذم نظ ذذر
المجتص ذذان و ع ذذاد هائ ذذم الت ذذدراس ف ذذإن الم ذذنه الوص ذذفي  Descriptive Methodه ذذو الم ذذنه

المناسذذب لطباعذذم هذذذ الد ارسذذم وسذذد اسذذتجدمت الباحرذذم المذذنه السذذاب لكونذذه كرذذر م دمذذم لطباعذذم
الد ارسذذم الحالاذذم ,إذ إنذذه اهذذتم بتذذوفار وصذذاف دساقذذم لمظذذاهرة مو ذذوع الد ارسذذم كمذذا هذذي فذذي الواسذذع

وصذذفا دساقذذا ,واعبذذر عنهذذا كافاذذا وكماذذا ,و شذذار كذذل مذذن عباذذدات ( ٖٕٓٓم ,ص ,)ٕٗٚالعسذذاف

(ٖٕٓٓم  ,ص  )ٜٛن التعبار الكافي اصف لنا الظاهرة ,واو ح جصائصها ,ما التعبار الكمي

فاعطانا وصفا رسمااً او ح مقدار هذ الظذاهرة و حجمهذا ودرجذات ارتباطهذا مذع الظذواهر المجتمفذم

األجرى.

ثانٌا -مُجتمع الدراسة وعٌنتهاPopulation and samples Of Research :
أ 0مجتمع الدراسة ) Population Of Research( :
تكون مجتمع الدراسم من جماع المتجصصان في تقناات التعمام ,و ع اد هائم التدراس في

(المناه وطر تدراس الراا اات ,والراا اات , ,الحاسوب ) في بعض الجامعات السعودام
بالمنطقم الغربام ,والذان احممون درجم ( ستاذ ,ستاذ مشارل ,ستاذ مساعد ) والبالغ عددهم

( )ٕٕٜمجتصاً وع و هائم التدراس ( )ٜٔٗمن الذكور ,و(ٕ )ٛمن ادناث .

وسد اجتارت الباحرم جامعم م القرى وجامعم الممل عبد العزاز وجامعم الطائف نظ اًر ألسامتها

في منطقم الجامعات الر رم.

ب0عينة الدراسة)sample Of Research ( :
لقد شممت عانم الدراسم جماع فراد مجتمع الدراسم السالف الذكر ,حاث تم التطبا عمى عانم

الدراسم المكونم من (ٖٕٔ) فردا فقط ,وهو عدد امكن سبوله كعدد لمعانم ,بالجامعات السعودام
منهم ( )ٜٔٗمن الذكور ,و(ٕ )ٛمن ادناث ,وات ح ذلل من الشكل رسم (ٕ) نسب لجماع فراد

مجتمع الدراسم ,وسد تم اجتاار عانم الدراسم بطراقم سصداه حاث شممت العانم جماع فراد
مجتمعها .

ن ة ال
جامعة ام الق ى

جامعة ال لل ع
الع ٌ

ُ و أع اء هُ ة ال رَ
ال عىدَة

فٍ ال امعات

14.8

28.8
56.3

شكل رقم ()2

نسب المختصين وأعضاء ىيئة التدريس في بعض الجامعات السعودية
ونظ اًر لعدم استرجاع جماع االستباانات الموزعم عمى عانم الدراسم حاث لم استجاب البعض,

لذا فقدت الباحرم عدداً من و ار االستجابم عمى داة الدراسم لعدم إعادتها رناد عممام التطبا ,
كما تم استبعاد بع ها ,نظ اًر لعدم استكمالها ,والجدول رسم ( )7التالي ,او ح عدد االستباانات

المسترجعم والمفقودة والمستبعدة واالستباانات التي تم إج اعها لمتحمال ادحصائي ونسبتها

المئوام.

جدول رقم ()7

بيان يوضح عدد االستبيانات المسترجعة و المفقودة والمستبعدة والمستوفاة التي خضعت
لمتحميل

التخصص
مناىج وطرق

عدد االستبيانات
الموزعة

االستبانات

االستبانات والمفقودة

المسترجعة

المستبعدة

عدد

عدد

االستبانات المستوفاة

عدد

ٗٔ

ٕٔ

ٔ

ٔٔ

رياضيات

ٓٔٙ

ٓٓٔ

٘ٔ

٘ٛ

تقنيات التعميم

ٖٕ

ٕٕ

ٔ

ٕٔ

الحاسوب

ٖٗ

ٖٗ

ٓ

ٖٗ

المجموع

ٖٕٔ

ٔٙٛ

ٔٚ

ٔ٘ٔ

التدريس

رياضيات

بالنظر إلى الجدول الساب رسم ( )7ا حظ ن عدد المفقود والمستبعد من العانم بمغت
( )ٔٚفرداً وسد اعتبرت الباحرم ن عدد فراد العانم صالحم ل ستجدام والتي امكن الورو بها في

تمرال عانم الدراسم ,هي المتبقام وتمرل (ٔ٘ٔ) فرداً من المجتمع األصمي لمدراسم ,وعماه فقد بمغ

حجم العانم النهائام التي تم اعتمادها في تحمال بااناتها (ٔ٘ٔ) فرداً من المجتصان و ع اد هائم

التدراس في الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام .

وفي الجداول التالام تصف الباحرم عانم الدراسم تبعاً لمتغاراتها :الجنس  -مجال التجصص –
سنوات الجبرة في مجال التدراس – جهم العمل (الجامعم التي انتسب إلاها ).

الجنس:
- 5

جدول رقم ()8

توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس

النسبة المئوية

الجنس

العدد

ذكر

556

76,8

555

ٓٓٔ%

أنثى

المجموع

35

%
23,2

الجنس

116
120
100
80
60
35
40
20
0
أنثى

ذمر

شكل رقم ( :)3توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس
ات ح من الجدول رسم ( )ٛوالشكل رسم (ٖ) توزاع عانم الدراسم بعد التطبا

تبعاً لمتغار

الجنس حاث إن معظم فراد عانم الدراسم من الذكور حاث بمغت نسبتهم (  ,)%ٚٙ,ٛفي حان
بمغت نسبم ادناث ( ٕ.)%ٕٖ,

 – 2مجال التخصص :

جدول رقم ()9

توزيع أفراد العينة تبعاً لمجال التخصص

النسبة المئوية

مجال التخصص

العدد

مناىج وطرق تدريس الرياضيات

55

7,3

تقنيات التعميم

25

53,9

الحاسوب

34

رياضيات

المجموع

85

555

%
56,3
22,5

ٓٓٔ%

مجال التخصص

85

90
80
70
60
50

34

40
30

21

20

11

10
0
مناهج وطرق تدرٌس
الرٌاضٌات

رٌاضٌات

تقنٌات التعلٌم

الحاسوب

شكل رقم ( :)4توزيع أفراد العينة تبعاً لمجال التخصص
ات ح من الجدول رسم ( )ٜوالشكل رسم (ٗ) ن معظم فراد عانم الدراسم تبعاً لمتغار

التجصص في مجال تجصص الراا اات ,حاث جاد في المرتبم األولى تجصص الراا اات

بنسبم( ٖ ,)%٘ٙ,رم الحاسوب بنسبم (٘ ,) %ٕٕ,رم المتجصصون في مجال تقناات التعمام
بنسبم (  )%ٖٔ,ٜرم المتجصصون في مناه وطر تدراس الراا اات بنسبم ( ٖ.)%ٚ,

 - 3سنوات الخبرة:

جدول رقم ()50

توزيع أفراد العينة تبعاً لسنوات الخبرة
سنوات الخبرة

العدد

من  5إلى أقل من  5سنوات

7

النسبة

المئوية %
4,6

من  5إلى أقل من  55سنوات

75

47,0

المجموع

555

%500

أكثر من  50سنوات

73

48,3

سنوات الخترة

80

73

71

70
60
50
40
30
20
7
10
0
من  1إلى أقل من  5سنوات

أمثر من  10سنوات

من  5إلى  10سنوات

شكل رقم ( :)5توزيع أفراد العينة تبعاً لسنوات الخبرة
ات ح من الجدول رسم (ٓٔ) والشكل رسم (٘) ن معظم فراد عانم الدراسم امتدت جبرتهم

ألكرر من ٓٔ سنوات حاث بمغت نسبتهم(ٖ ,)%ٗٛ,وهي عمى نسبم

من فئات سنوات الجبرة,

في حان كانت نسبم من كانت جبرتهم تنتمي لمفئم من ٘ إلى سل من ٔٔ سنوات

ٓ ,)%ٗٚ,ونسبم من كانت جبرتهم سل من ٘ سنوات ( .)%ٗ,ٙ

 – 4جية العمل:

جدول رقم ()55

توزيع أفراد العينة تبعاً لجية العمل

النسبة

جية العمل

العدد

جامعة أم القرى

44

30,34

32

22,07

جامعة الممك عبدالعزيز

69

المجموع

545

جامعة الطائف

المئوية %
47,59
%500

(

جهة العمل
69
70
60
44

50
40

32

30
20
10
0
جامعة أم القرى

جامعة الملك عبدالعزٌز

جامعة الطائف

شكل رقم ( :)6توزيع أفراد العينة تبعاً لجية العمل
ات ح من الجدول رسم (ٔٔ) والشكل رسم ( )ٙن معظم فراد عانم الدراسم انتمون إلى جامعم
الممل عبد العزاز حاث بمغت نسبتهم ( ,)%ٗٚ,ٜ٘وكانت نسبم المنتمان إلى جامعم م القرى

(ٖٗ ,) %ٖٓ,في حان بمغت نسبم المنتمان إلى جامعم الطائف (.)%ٕٕ,ٓٚ

 أداة الدراسة )Tools Of Research (:

استجدمت الباحرم االستبانم( )Questionnaireلجمع المعمومات والباانات المتعمقم بالدراسم,

حاث تعد االستبانم من كرر دوات البحث العممي شاوعاً في مجال الدراسات التربوام والبحوث

الوصفام ,فهي كما و ح عبد الحماد (ٕ٘ٓٓم) " داة استقصاد منهجام ألنها عبارة عن مجموعم
من الجطوات المنتظمم تبد بتحداد الباانات المطموبم وتنتهي باستقبال االستمارات ,ومقننم ألن

تنظامها اتم بطراقم نمطام توفر الوست والجهود والنفقات ,وتوفر عمى الباحث التدجل رانام في

مراحل التطبا "ص ٖٔ٘ .

وسد جاد استجدام االستبانم في هذ الدراسم وفقاً لهدفها ,المتمرل في التعرف عمى درجم

توافر ودرجم استجدام الصفوف االفت ار ام ومتطمبات توظافها في تعمم الراا اات في بعض

الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام من وجهم نظر المجتصان و ع اد هائم التدراس ,ولطباعم
مجتمع الدراسم .

ثالثا ً -خطوات تناء أداة الدراسة :
واشمل عمى الجطوات التالام

 خطوات تصميم وبناء أداة الدراسة (االستبانة):

تم بناد داة الدراسم (االستبانم) في صورة تجعمها صالحم ل جابم عمى سئمم الدراسم ,فقد تم

إعداد داة الدراسم وفقاً لمجطوات التالام:

( -)5تحديد ىدف أداة الدراسة:

تهدف داة الدراسم إلى تحداد درجم توافر ودرجم استجدام الصفوف االفت ار ام ومتطمبات

توظافها في تعمم الراا اات في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام.

( -)2صياغة فقرات أداة الدراسة:

لصياغة فقرات أداة الدراسة تم عمل اإلجراءات التالية :

ٔ -مراجعم دباات البحث التربوي والدراسات واألبحاث محكمم المرتبطم بمحاور و بعاد الدراسم

المتمرمم في محاور داة الدراسم ,والتي امكن استجدامها لمتعرف عمى واسع استجدام الصفوف
االفت ار ام ومتطمبات توظافها مرل جماس (ٖٕٓٓم) ,عمي (ٕ٘ٓٓم) ,والسقا والحمداني

(ٕٓٔٓم) ,وباشوة ونعامم الغنام (ٕٓٔٓم) .

وقد تم صياغة فقرات أداة الدراسة حسب ما يمي:

ٔ -تم إعداد داة الدراسم في صورتها األولام :حاث اشتممت داة الدراسم عمى جزدان رئاسان:
م الجزد األول :الباانات األولام ,و م الجزد الراني :محاور االستبانم

ٕ -تم صااغم فقرات داة الدراسم بحاث تكون وا حم ومفهومم ومناسبم لجماع المستجابان في
مجتمع الدراسم.

التنوع في األسموب .
ٖ -روعي في اجتاار فقرات داة الدراسم ُّ

ٗ -مراعاة ن تجدم هذ الفقرات هداف الدراسم بحاث اكون لك ّل فقرة هدف ُمحدد اقاس مجاالً
محدداً في كل محور من محاور الدراسم.

(-)3الصورة األولية ألداة الدراسة:

استجدمت االستبانم باعتبارها األداة المناسبم لجمع الباانات ال زمم ألغراض هذ الدراسم.

وانقسمت أداة الدراسة إلى جزءين ىما:

ٔ -الجزء األول :وت من الباانات األولام عن فراد مجتمع الدراسم حسب متغارات الدراسم
المستقمم وهي( :الجنس ,المؤهل العممي ,مجال التجصص ,المسمى الوظافي ,عدد سنوات الجبرة,
الجنسام ,جهم العمل ,سنوات الجبرة في استجدام الحاسوب والشبكم العالمام االنترنت ,الدورات
التدرابام في مجال الحاسوب من ج ل الشبكم العالمام " ادنترنت").

ٕ -الجزء الثاني :وت من فقرات االستبانم حسب المتغارات التابعم ,واشتمل عمى ربعم محاور
هي:

أ -المحور األول  :المتطمبات التقنية الالزم توافرىا في بيئة التعمم لتوظيف الصفوف
االفت ارضية في تعمُّم الرياضيات في بعض الجامعات السعودية بالمنطقة الغربية :وسد اشتمل هذا

المحور عمى (ٕ٘) عبارة.

ب -المحور الثاني  :المتطمبات البشرية والتنظيمية الالزم توافرىا لتوظيف الصفوف

االفتراضية في تعمُّم الرياضيات في بعض الجامعات السعودية بالمنطقة الغربية :وسد اشتمل هذا
المحور عمى (٘ٔ) عبارة.

ج -المحور الثالث  :المتطمبات التعميمية الالزمة لتوظيف الصفوف االفتراضية في تعمُّم

الرياضيات في بعض الجامعات السعودية بالمنطقة الغربية :وسد اشتمل هذا المحور عمى ()ٚ
عبارات.

د -المحور الرابع  :متطمبات أعداد وتدريب أعضاء ىيئة التدريس الالزمة لتوظيف الصفوف

االفتراضية في تع ٌلُم الرياضيات في بعض الجامعات السعودية بالمنطقة الغربية :وسد اشتمل
هذا المحور عمى (ٕٕ) عبارة.
وتكون ادجابم عمى عبارات محاور االستبانم األربعم إذا توفرت واستجدمت وف

التدرج

الر ري حسب استجابم فراد العانم ,كالتالي( :عالام و متوسطم و منجف م) ,والجدول رسم

(ٕٔ) التالي او ح ذلل.

جدول ()52

وصف الصورة األولية ألداة الدراسة
عدد الفقرات وكيفية االستجابة

المحاور

ت من تسعم متغارات تمرل متغارات الدراسم المستقمم ,وهي:

(الجنس ,مجال التجصص ,المسمى الوظافي ,عدد سنوات
محور الباانات األولام

الجبرة ,الجنسام ,جهم العمل ,سنوات الجبرة في استجدام
الحاسوب والشبكم العالمام االنترنت ,الدورات التدرابام في مجال
الحاسوب واستجدام الشبكم العالمام " ادنترنت")

محور المتطمبات التقنام ال زم توافرها في
بائم التعمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في
تعمُّم الراا اات في بعض الجامعات

ت من (ٕ٘) عبارة

السعودام بالمنطقم الغربام.

محور المتطمبات البشرام والتنظامام ال زم

توافرها لتوظاف الصفوف االفت ار ام في
تعمُّم الراا اات في بعض بالجامعات

ت من (٘ٔ)عبارة.

السعودام بالمنطقم الغربام.
محور المتطمبات التعمامام ال زمم لتوظاف
الصفوف االفت ار ام في تعمُّم الراا اات

ت من عمى ( )ٚعبارات.

بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام.
محور متطمبات عداد وتدراب ع اد هائم
التدراس ال زمم لتوظاف الصفوف
االفت ار ام في تع ٌل ُُم الراا اات في بعض
الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام.

ت من (ٕٕ).

( -)4عرض أداة الدراسة عمى المحكمين:

بعد بناد الباحرم داة الدراسم (االستبانم) في صورتها األولام تم عر ها عمى مجموعم من

المحكمان من ذوي االجتصاص والجبرة من ع اد هائم التدراس من ساتذة عدة جامعات محمام
وعربام ,والبالغ عددهم (ٖٕ) محكماً (ممح رسم (ٔ) صٓ ,) ٔٙوذلل لمتأكد من مدى مناسبم

المفردات والفقرات ,ودبداد نرائهم في مدى كفاام داة الدراسم (االستبانم) من حاث عدد الفقرات,
وشمولاتها ,وتنوع محتواها ,وتقوام مستوى الصااغم المغوام وادجراج ,اوا افم ام استراحات و
تعدا ت ارونها مناسبم.

وسد سامت الباحرم بدراسم م حظات الم ِّ
حكمان ,واستراحاتهم ,و جرت بعض التّعدا ت في
ُ
توصاات ,ونراد هائم التّحكام ,كحذف بعض الفقرات وتعدال صااغم بعض الفقرات ,وتصحاح

ود

بعض جطاد الصااغم المغوام.

( -)5صياغة تعميمات أداة الدراسة:

تم صااغم تعمامات داة الدراسم بغرض تعراف فراد عانم الدراسم عمى الهدف من داة

الدراسم ,وروعي في ذلل ن تكون الفقرات وا حم ومفهومم ,كما ت منت تعمامات داة الدراسم
التأكاد عمى كتابم الباانات الجاصم بمتغارات الدراسم ,والطمب من المستجابان سرادة الفقرات بدسم,
ومعرفم المقصود من كل فقرة مع تدوان االستجابم في المكان المجصص.

الصورة النيائية ألداة الدراسة:

صبحت داة الدراسم جاهزة في صورتها النهائام لقااس ما و عت له بعد التعدال,

وتكونت من جزان هما:

ٔ  -الجزء األول  :وت من الباانات األولام عن فراد مجتمع الدراسم حسب متغارات الدراسم
المستقمم وهي( :الجنس ,مجال التجصص ,عدد سنوات الجبرة  ,جهم العمل).

ٕ  -الجزء الثاني  :وت من فقرات االستبانم حسب المتغارات التابعم ,واشتمل عمى ربعم محاور
هي:

أ -المحور األول  :المتطمبات التقنية الالزم توافرىا في بيئة التعمم لتوظيف الصفوف

االفتراضية في تعمُّم الرياضيات في بعض الجامعات السعودية بالمنطقة الغربية :وسد اشتمل هذا
المحور عمى (ٕٓ) عبارة تكون ادجابم عماها من جهتان حاث إن الجهم الامنى تقاس درجم

توافر الصفوف االفت ار ام من وجهم نظر عانم الدراسم وف تدرج ر ري (عالام و متوسطم و

منجف م) .والجهم الاسرى تقاس درجم استجدام الصفوف االفت ار ام من وجهم نظر عانم

الدراسم وف تدرج ر ري (عالام و متوسطم و منجف م).

ب -المحور الثاني  :المتطمبات البشرية والتنظيمية الالزم توافرىا لتوظيف الصفوف

االفتراضية في تعمُّم الرياضيات في بعض الجامعات السعودية بالمنطقة الغربية :وسد اشتمل هذا

المحور عمى (ٖٔ) عبارة تكون ادجابم عماها ا ا من جهتان حاث إن الجهم الامنى تقاس

درجم توافر الصفوف االفت ار ام من وجهم نظر عانم الدراسم

وف

تدرج ر ري (عالام و

متوسطم و منجف م).والجهم الاسرى تقاس درجم استجدام الصفوف االفت ار ام من وجهم نظر
عانم الدراسم وف تدرج ر ري (عالام و متوسطم و منجف م).

ج -المحور الثالث  :المتطمبات التعميمية الالزمة لتوظيف الصفوف االفتراضية في تعمُّم

الرياضيات في بعض الجامعات السعودية بالمنطقة الغربية :وسد اشتمل هذا المحور عمى ()ٚ
عبارات تكون ادجابم عماها من جهتان حاث إن الجهم الامنى تقاس درجم توافر الصفوف

االفت ار ام من وجهم نظر عانم الدراسم وف

تدرج ر ري (عالام و متوسطم و منجف م).

والجهم الاسرى تقاس درجم استجدام الصفوف االفت ار ام من وجهم نظر عانم الدراسم وف
تدرج ر ري (عالام و متوسطم و منجف م).

د -المحور الرابع  :متطمبات أعداد وتدريب أعضاء ىيئة التدريس لتوظيف الصفوف

االفتراضية في تع ٌلُم الرياضيات في بعض الجامعات السعودية بالمنطقة الغربية :وسد اشتمل
هذا المحور عمى (ٕٕ) عبارة تكون ادجابم عماها من جهتان حاث إن الجهم الامنى تقاس

درجم توافر الصفوف االفت ار ام من وجهم نظر عانم الدراسم وف

تدرج ر ري (عالام و

متوسطم و منجف م) .والجهم الاسرى تقاس درجم استجدام الصفوف االفت ار ام من وجهم نظر
عانم الدراسم وف تدرج ر ري (عالام و متوسطم و منجف م).
جدول ()53

وصف الصورة النيائية ألداة الدراسة
عدد الفقرات وكيفية االستجابة

المحاور

ت من ربعم متغارات تمرل متغارات الدراسم المستقمم ,وهي :الجنس,

محور الباانات األولام

مجال التجصص ,المسمى الوظافي  ,عدد سنوات الجبرة  ,جهم

محور المتطمبات التقنام ال زم توافرها في بائم
التعمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمُّم

ت من (ٕٓ) عبارة اجاب عنها بشقان من االستجابم ,األول حول

الراا اات في بعض الجامعات السعودام

بالمنطقم الغربام.

العمل.).

درجم توافر الصفوف االفت ار ام(عالام ,متوسطم ,منجف م) والراني
حول درجم استجدام الصفوف االفت ار ام (عالام ,متوسطم ,منجف م)

محور المتطمبات البشرام والتنظامام ال زم ت من (ٖٔ) عبارة اجاب عنها بشقان من االستجابم ,األول حول
توافرها لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمُّم درجم توافر الصفوف االفت ار ام(عالام ,متوسطم ,منجف م) والراني
الراا اات في بعض الجامعات السعودام حول درجم استجدام الصفوف االفت ار ام (عالام ,متوسطم,

بالمنطقم الغربام.

محور المتطمبات التعمامام

منجف م).

الزمم لتوظاف ت من عمى ( )ٚعبارات استجاب عنها بشقان من االستجابم ,األول

الصفوف االفت ار ام في تعمُّم الراا اات في حول درجم توافر الصفوف االفت ار ام(عالام ,متوسطم ,منجف م)

المحاور
بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام.

عدد الفقرات وكيفية االستجابة
والراني حول درجم استجدام الفصول االفت ار ام (عالام ,متوسطم,

منجف م.

محور متطمبات عداد وتدراب ع اد هائم ت من (ٕٕ) عبارة استجاب عنها بشقان من االستجابم ,األول حول

التدراس لتوظاف الفصول االفت ار ام في تع ٌل ُُم درجم توافر الصفوف االفت ار ام(عالام ,متوسطم ,منجف م) والراني
الراا اات بالجامعات السعودام بالمنطقم حول درجم استجدام الصفوف االفت ار ام (عالام ,متوسطم,

الغربام.

منجف م).

تم طباعم داة الدراسم ,اواجراجها بصورة ت ئم مستوى لمجتصان و ع اد هائم التدراس في

السار
بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام مرفقم بتعمامات و مرمم تو احام حول كافام ّ
في االستجابم ,وما اتعم بعمماات الكتابم الم ِ
صاحبم( ,ممح رسم (ٕ) ص ٕ. )ٔٙ
ُ

ثبات أداة الدراسة:

تم استجراج معامل ربات داة الدراسم بطراقم لفا كرونباخ ,وسد بمغ الربات الكمي لمحور
المتطمبات التقنام ال زم توافرها في بائم التعمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمُّم الراا اات

في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام تساوى( )ٓ,ٜٛلدرجم التوافر ,وكذلل تساوي

(ٔ )ٓ,ٜلدرجم االستجدام ,كما بمغ معامل الربات الكمي لمحور المتطمبات البشرام والتنظامام
ال زم توافرها لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمُّم الراا اات في بعض الجامعات السعودام

بالمنطقم الغربام تساوى (ٖ )ٓ,ٛلدرجم التوافر وكذلل تساوى (ٖ )ٓ,ٙلدرجم االستجدام ,كما بمغ
معامل الربات الكمي لمحور المتطمبات التعمامام ال زمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمُّم

الراا اات في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام تساوى (ٗ )ٓ,ٜكما بمغ ( )ٓ,ٛٛلدرجم

االستجدام ,كما بمغ معامل الربات الكمي لمحور متطمبات عداد وتدراب ع اد هائم التدراس

لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تع ٌل ُُم الراا اات في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم
الغربام (ٗ )ٓ,ٜلدرجم التوافر ,في حان بمغ (ٗ )ٓ,ٜلدرجم االستجدام ,وتعتبر جماع معام ت
الربات السابقم مرتفعم ,ومناسبم ألغراض هذ الدراسم ,واو حها الجدول رسم (ٗٔ) التالي.

جدول ( )54

حساب معامالت الثبات لمحاور أداة الدراسة بطريقة ألفا كرونباخ
معامل الثبات لدرجة

معامل الثبات لدرجة

المتطمبات المتعمقم باألجهزة

ٗٓ,ٛ

ٓ,ٛٚ

المتطمبات المتعمقم بالبرمجاات

ٓ,ٚٙ

ٓ,ٚٚ

متطمبات البنام التحتام

ٕٓ,ٙ

ٓ,ٜٙ

المتطمبات المعنوام

ٓ,ٜٜ

ٓ,ٜٜ

0,89

0,95

المحاور
المتطمبات
التقنية

األبعاد

التوافر

إجمالي المحور

االستخدام

المتطمبات
البشرية

والتنظيمية
إجمالي المحور
المتطمبات ال زم توافرها في المقررات
المتطمبات
التعميمية

االلكترونام لمادة الراا اات
المتطمبات ال زم توافرها في تنفاذ نشطم
التعمم عن بعد
متطمبات التقوام الستجدام الفصول
االفت ار ام
إجمالي المحور

متطمبات
أعداد

وتدريب
أعضاء
ىيئة

التدريس

متطمبات

متعمقم

بمجال

الكفااات

المعرفام
المتطمبات المتعمقم باستجدام ع و هائم
التدراس لتقنام الصفوف االفت ار ام

0,83

0,63

٘ٓ,ٜ

ٕٓ,ٛ

ٖٓ,ٙ

٘ٓ,ٚ

ٓٓ,ٜ

ٓٓ,ٜ

0,94

0,88

ٓ,ٜٛ

ٖٓ,ٛ

ٖٓ,ٛ

ٓ,ٚٚ

المتطمبات المتعمقم بإدارة بائم التعمم
والمواسف

التعمامام

في

الصفوف

ٓٓ,ٜ

ٗٓ,ٜ

االفت ار ام

إجمالي

المحور
األداة ككل

صدق أداة الدراسة:

0,94

0,94

0,90

0,94

تم قياس صدق أداة الدراسة من خالل:
أ .الصدق الظاىري:

الصد الظاهري لاداة اعنى به الجذر لترباعي لقام الربات.

 -بالنسبم لممحور األول (المتطمبات التقنام) بمغ معامل الربات لدرجم التوافر الكمي = ٓ,ٜٛوبأجذ

الجذر الترباعي له نحصل عمى الصد الظاهري الكمى لممحور =ٗ.ٓ,ٜ

وبمغ معامل الربات لدرجم االستجدام الكمي=ٔ ٓ,ٜوبأجذ الجذر الترباعي له نحصل عمى الصد

الظاهري الكمي لاداة =٘. ٓ,ٜ

 -بالنسبم لممحور الراني (المتطمبات البشرام والتنظامام) بمغ معامل الربات لدرجم التوافر الكمي =

ٖٓ0ٛوبأجذ الجذر الترباعي له نحصل عمى الصد الظاهري الكمى لممحور =ٔ.ٓ,ٜ

وبمغ معامل الربات لدرجم االستجدام الكمي=ٖ ٓ,ٙوبأجذ الجذر الترباعي له نحصل عمى الصد

الظاهري الكمي لاداة =. ٓ,ٜٚ

 -بالنسبم لممحور الرالث (المتطمبات التعمامام) بمغ معامل الربات لدرجم التوافر الكمي =ٗٓ0ٜ

وبأجذ الجذر الترباعي له نحصل عمى الصد الظاهري الكمى لممحور =.ٓ,ٜٚ

وبمغ معامل الربات لدرجم االستجدام الكمي= ٓ,ٛٛوبأجذ الجذر الترباعي له نحصل عمى الصد

الظاهري الكمي لاداة =ٗ. ٓ,ٜ

 -بالنسبم لممحور الرابع (متطمبات إعداد وتدراب ع اد هائم التدراس) بمغ معامل الربات لدرجم

التوافر الكمي =ٗ ٓ,ٜوبأجذ الجذر الترباعي له نحصل عمى الصد

الظاهري الكمى لممحور

=.ٓ,ٜٚ

وبمغ معامل الربات لدرجم االستجدام الكمي=ٗ ٓ,ٜوبأجذ الجذر الترباعي له نحصل عمى الصد

الظاهري الكمي لاداة =. ٓ,ٜٚ

وبمغ معامل الربات لدرجم التوافر األداة ككل =ٓ ٓ,ٜوبأجذ الجذر الترباعي له نحصل عمى

الصد الظاهري ادجمالي لدرجم التوافر األداة ككل =٘ ,ٓ,ٜوبمغ معامل الربات لدرجم االستجدام
األداة ككل =ٗ ٓ,ٜوبأجذ الجذر الترباعي له نحصل عمى الصد
االستجدام األداة ككل =ٓ,ٜٚ

ب .صدق المحتوى :

الظاهري ادجمالي لدرجم

لمتحقّ من صد محتوى داة الدراسم ,و ُّ
التأكد من نهُا تجدم هداف الدراسم ,تم عر ها
ِ
ب إلاهم دراسم األداة,
عمى مجموعم من المحكمان من ساتذة عدة جامعات محمام وعربام ,وطُم َ
ِ
النظر في مدى كفاام داة
ب إلاهم ّ
اوابداد راهم فاها من حاث :مدى مناسبم الفقرة لممحتوى ,وطُم َ
ونها م ِ
ناسبم فاما
الدراسم من حاث عدد الفقرات,
وشمولاتهاُّ ,
ّ
وتنوع محتواها ,و ام م حظات َا َر َ ُ
اتعم بالتّعدال ,وتقوام مستوى المغوام وادجراج ,و الحذف وف ما ا ار المحكم الزماً.وسامت
الباحرم بدراسم م حظات الم ِّ
حكمان ,واستراحاتهم ,و جرت التّعدا ت في ود توصاات ,ونراد هائم
ُ
التّحكام.

وسد اعتبرت الباحرم األجذ بم حظات الم ِّ
حكمان ,اواجراد التّعدا ت المشار إلاها ع
ُ
الصد الظّاهري ,وصد المحتوى لاداة ,واعتبرت الباحرم ن األداة صالحم لقااس ما
بمرابم ّ

و عت له.

ج .صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة:
تم التحق من صد االتسا الداجمي في كل محور من محاور داة الدراسم ,ومدى ارتباط كل
فقرات كل محور بع ها مع بعض ,والتأكد من عدم التداجل بانها ,وتحققت الباحرم من ذلل بإاجاد

معام ت االرتباط باستجدام معامل االرتباط بارسون ,والجدول رسم (٘ٔ) او ح ذلل.
جدول رقم ()55

حساب معامالت الصدق ألداة الدراسة ومحاورىا بطريق االتساق الداخمي بيرسون
المحور
المحور

البعد
المتطمبات البعد:المتطمبات المتعمقم باألجهزة

األول:

ال زم توافرها في بائم التعمم البعد:المتطمبات المتعمقم بالبرمجاات
لتوظاف الصفوف االفت ار ام البعد:متطمبات البنام التحتام
في تعمم الراا اات في بعض
الجامعات السعودام بالمنطقم البعد:المتطمبات المعنوام
الغربام
المحور ككل
المحور

الراني:

المتطمبات

توافرها

لتوظاف

الصفوف

البشرام

االفت ار ام

والتنظامام

ال زم

في

تعمُم

معامل االرتباط

معامل االرتباط

لدرجة التوافر

لدرجة االستخدام

** ٔٗٓ,ٛ

** ٓ,ٖٙٛ

** ٕٓ,ٛٙ

** ٓٓ,ٙٚ

** ٘ٓ,ٜٚ

** ٓ,ٙٔٛ

** ٓ,ٚٓٙ

** ٓٗٓ,ٙ

** 0,856

** 0,706

المحور
الراا اات

في

البعد

معامل االرتباط

معامل االرتباط

لدرجة التوافر

لدرجة االستخدام

بعض

الجامعات السعودام بالمنطقم

الغربام

** 0,853

** 0,693

المحور ككل

** ٘٘ٓ,ٛ

** ٖٗٓ,ٙ

** ٓ,ٛ٘ٛ

** ٓ,ٙٗٚ

** ٓ,ٕٜٛ

** ٔٓٓ,ٙ

** 0,874

** 0,626

المحور الرابع :متطمبات عداد البعد:متطمبات متعمقم بمجال الكفااات

** ٕٗٓ0ٛ

** ٘ٓ0ٙٚ

لتوظاف الصفوف االفت ار ام البعد:المتطمبات المتعمقم باستجدام ع و

** ٖٔٓ0ٛ

** ٖٗٓ0ٚ

** ٗٔٓ0ٛ

** ٕٓ0ٜ٘

** 04845

** 04638

المحور

الرالث:

المتطمبات البعد:المتطمبات ال زم توافرها في

التعمامام ال زمم لتوظاف المقررات االلكترونام
الصفوف االفت ار ام في تعمُّم البعد:المتطمبات ال زم توافرها في تنفاذ
الراا اات

في

بعض

الجامعات السعودام بالمنطقم

الغربام

نشطم التعمم عن بعد

البعد:متطمبات التقوام
المحور ككل

وتدراب ع اد هائم التدراس المعرفام

في تعمم الراا اات في بعض هائم التدراس لتقنام الفصول االفت ار ام

الجامعات السعودام بالمنطقم

الغربام

البعد:المتطمبات المتعمقم بإدارة بائم التعمم
المحور ككل

** توجد داللم إحصائام عند مستوى (ٔٓ.)ٓ0

ات ح من الجدول رسم (٘ٔ) ن معام ت االرتباط لمحاور داة الدراسم جادت مرتفعمُّ ,
وادل

ذلل عمى سوة التماسل الداجمي ألبعاد كل محور من محاور داة الدراسم ,ومدى ارتباط كل عبارة

بمحاورها.

راتعا ً -إجراءات تطتَق أداة الدراسة:
النهائام ,و صبحت جاهزة لمتطبا  ,سدمت الباحرم
بعد ن و ِ َعت داة الدراسم في صورتها ّ
جطاباً لمجهات المعنام لمقاام بعممام التطبا والتي جازت داة الدراسم (ممح رسم (ٕ),صٕ,)ٔٙ
وذلل لتسهال مهمم الباحرم في تطبا

داة الدراسم ,وبد ت الباحرم بتطبا

االستبانم عمى فراد

ِّص رمانام
مجتمع الدراسم ,وسد سامت الباحرم بإعداد جدول زمني لعممام التطبا  ,حاث ُجص َ
ساباع لمتطبا  ,وحدث ذلل في شهري صفر ورباع ول من الفصل األول لمعام الدراسي

ٖٖٓٗٔٔٗٔ/هذ.

أ .تطبيق أداة الدراسة:

قامت الباحثة بإتباع اإلجراءات التالية في عممية التطبيق:

ٔ .سامت الباحرم بتطبا

داة الدراسم عمى عانم الدراسم المجتصان و ع اد هائم التدراس

الحاصمان عمى الدكتو ار ( ستاذ ,ستاذ مشارل ,ستاذ مساعد) في بعض الجامعات

السعودام في المنطقم .

ٕ .تولت الباحرم تو اح هداف داة الدراسم ,وباان هماتها ,والفائدة المرجوة منها,كما
عامل بسرّام تامم ولن تستجدم إال ألغراض البحث
طمأنت المستجابان بأن الباانات ستُ َ
العممي ,كما و حت لهم طراقم االستجابم من ج ل التعمامات الم منم في داة الدراسم.
ب .تحديد درجة التوافر ودرجة اإلستخدام :
 -تم إسذتجدام المتوسذط الحسذابي لمحكذم عمذى درجذم التذوافر ودرجذم االسذتجدام لمقاذاس لاكذارت

الر ري  Likert Scaleلكل مستوى من مستواات االستجابم لحساب (المتوسط المرجح)

حاث سامذت الباحرذم بحسذاب طذول الفتذرة وهذى عبذارة عذن (ٕ)÷ (ٖ) ,حاذث امرذل العذدد(ٖ)عذدد

االجتا ذذارات (منجف ذذم ,متوس ذذطم ,عالا ذذم) ,وامرذ ذذل الع ذذدد (ٕ) المس ذذافم ب ذذان االجتا ذذارات ,مذذذن
منجف ذذم إلذذى متوسذذطم (مسذذافم واحذذدة) و مذذن متوسذذطم إلذذى عالاذذم (مسذذافم راناذذم) ,وعنذذد سسذذمم

(ٕ) ÷ (ٖ)=  ,ٓ,ٙٚوعمام اصبح التوزاع حسب الجدول رسم ()ٔٙالتالي:
جدول رقم ()56

تحديد درجة االستجابة لمقياس ليكارت الثالثي لكل مستوى من مستويات االستجابة
المتوسط المرجح

درجة التوافر/اإلستخدام

األوزان

من ٔ إلى ٔ,ٙٙ

منجف م

ٔ

من  ٔ,ٙٚإلى ٖٖٕ,

متوسطم

ٕ

من ٖٗ ٕ,إلى ٖ

عالام

ٖ

ما تصحاح االستجابات عمى داة الدراسم فكانت كالتالي :
 -المدى .ٕ=ٖ-ٔ:

ب -ومدى كل مستوى ٓ,ٙٙ= ٖ ÷ٕ:

وعمى

ود الجطوات السابقم تم تحداد المعاار التالي لمحكم عمى درجم توافر ودرجم استجدام

لممتطمبات كتالي:

 -سامم المتوسط الحسابي من (ٔ) إلى سل من ( )ٔ,ٙٙدرجم :تكون درجم التوافر ودرجم

االستجدام منجف م.

 -سامم المتوسط الحسابي من ( )ٔ,ٙٚإلى سل من (ٖٖ )ٕ,درجم  :تكون درجم التوافر ودرجم

االستجدام متوسطم

 -سامم المتوسط الحسابي من (ٖٗ )ٕ,إلى (ٖ) درجم  :تكون درجم التوافر ودرجم االستجدام

عالام.

واعتبرت الباحرم ن المتوسطات في الجدول الساب

ونسبها هي الحد الفاصل بان مستوى

االستجابات في داة الدراسم ,وذلل لمتوسط االستجابم لمفقرة و المحور و الدرجم الكمام.
ج .طريقة تفريغ االستجابات في أداة الدراسة:

عتم َدة والمحكمم ,حاث سامت الباحرم بعممام
الم َ
تم تفراغ االستجابات وف معااار الفقرات ُ
التفراغ ,مع استبعاد االستبانات التي ال تشتمل عمى جماع االستجابات.
وسد اتبعت الباحرم ادجرادات التّالام في عممام التفراغ:
متغارات الدراسم الرئاسم ,وهي الجنس,
ٔ .سامت الباحرم بتصناف االستبانات حسب
ّ
التجصص ,سنوات الجبرة.

تغارات الدراسم.
الم ِّ
تغار من ُم ّ
المتعمّقم بكل ُم ّ
تحصمم عمى داة الدراسم ,و ُ
ٕ .تم تفراغ الباانات ُ
ت عممام التّفراغ وف المعااار المحددة في داة الدراسم حاث عطي لكل فقرة ما
ٖ .تم ْ

اناسبها من التدرج ,حاث عطي في محاور الدراسم :المتطمبات التقنام ال زم توافرها في
بائم التعمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمُّم الراا اات في بعض الجامعات

السعودام بالمنطقم الغربام  ,والمتطمبات البشرام والتنظامام ال زم توافرها لتوظاف
الصفوف االفت ار ام في تعمُّم الراا اات في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام ,
والمتطمبات التعمامام لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمُّم الراا اات في بعض
الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام  ,ومتطمبات عداد وتدراب ع اد هائم التدراس

لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تع ٌل ُُم الراا اات في بعض الجامعات السعودام
بالمنطقم الغربام وف تدرجه الر ري (عالام ,متوسطم ,منجف م) درجم تقابمها ( ٖ,ٕ ,
ٔ).

ٗ .تم إجراد التحما ت ادحصائام باستجدام النظم ادحصائام (.)SPSS

خامسا ً -المعالجات اإلحصائَة)Statistical Analysis( :
سامت الباحرم باستجدام النظم ادحصائام ( ,)SPSSوتمرمت فاما امي:
أ .اإلحصاء الوصفي:

ٔ  -وتمرل في سااس الربات باستجدام معامل لفا كرونباخ ()Alpha Cornpach

ٕ -وتم استجدام معامل االرتباط بارسون لقااس صد

االتسا

الداجمي بان فقرات األداة

و بعادها ومحاورها .

ٖ -كما تم استجراج التك اررات والنسب المئوام لوصف عانم الدراسم ,والمتوسطات الحسابام

واالنحراف المعااري لترتاب المتطمبات حسب استجابات فراد عانم الدراسم -عبارات االستبانم-
لمعرفم واسع استجدام الصفوف االفت ار ام ومتطمبات توظافها في تعمم الراا اات ,ودرجم

استجدام ع اد هائم التدراس في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام

ب .اإلحصاء التحميمي:

ٔ -استجدام اجتبار (ت) ( )T-Testلعانتان مستقمتان لمعرفم داللّم الفرو

المعنوام وبان

المتوسطات الحسابام ألفراد عانم الدراسم وفقاً لمتغار الجنس ,والتجصص ,وسنوات الجبرة.
ّ
ٕ -استجدام تحمال التباان األحادي ( نوفا) ( )ANOVAفي اتجا واحد لمتحق من ما إذا

كانت هنال فرو معنوام بان متوسطات كرر من مجتمعان مستقمان وفقاً لمتغارات الدراسم

(الجنس ,التجصص ,وسنوات الجبرة).

الفصل
الرابع

تحلٌل نتائج الدراسة
ومناقشتها

عرض ومناقشة النتائج
اتناول الفصل الحالي عرض النتائ

التي سفر عنها التحمال ادحصائي ,من ج ل

ادجابم عمى سئمم الدراسم  ,وذلل عمى النحو التالي:

إجابة األسئمة من  5-5لممتطمبات :
ٖٔ ما هي الصفوف االفت ار ام ؟

ٗٔ ما متطمبات استجدام الصفوف االفت ار ام التقنام ال زم توافرها وتوظافها في تعمم
الراا اات من وجهم نظر المجتصان و ع اد هائم التدراس في بعض الجامعات

السعودام بالمنطقم الغربام ؟

٘ٔ ما متطمبات استجدام الصفوف االفت ار ام البشرام التنظامام ال زم توافرها وتوظافها في
تعمم الراا اات من وجهم نظر المجتصان و ع اد هائم التدراس في بعض الجامعات

السعودام بالمنطقم الغربام؟

 ٔٙما متطمبات استجدام الصفوف االفت ار ام التعمامام ال زم توافرها وتوظافها في تعمم
الراا اات من وجهم نظر المجتصان و ع اد هائم التدراس في بعض الجامعات
السعودام بالمنطقم الغربام؟

 ٔٚما متطمبات استجدام الصفوف االفت ار ام دعداد وتدراب ع اد هائم التدراس ال زم
توافرها وتوظافها في تعمم الراا اات من وجهم نظر المجتصان و ع اد هائم التدراس

في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام؟

تمت ادجابم عمي هذ األسئمم من ج ل بناد األداة اواجراجها في صورتها النهائام
رسم (ٕ) ,صٕ )ٔٙو من ادطار.
المطمب

عدد العبارات

محور المتطمبات التقنام ال زم توافرها في بائم التعمم
لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمُّم الراا اات

ت من (ٕٓ) عبارة.

محور المتطمبات البشرام والتنظامام ال زم توافرها
لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمُّم الراا اات

ت من (ٖٔ) عبارة.

في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام.

في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام.

محور المتطمبات التعمامام الزمم لتوظاف الصفوف
االفت ار ام في تعمُّم الراا اات في بعض الجامعات

ت من عمى ( )ٚعبارات .

محور متطمبات عداد وتدراب ع اد هائم التدراس

ت من (ٕٕ) عبارة.

السعودام بالمنطقم الغربام.

(ممح

عدد العبارات

المطمب
لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تع ٌل ُُم الراا اات
في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام.

إجابة السؤال السادس :

ينص السـؤال السـادس عمـى  :مـا درجـة تـوافر المتطمبـات التقنيـة الالزمـة السـتخدام الصـفوف

االفتراضية لتوظيفيا في تعمم الرياضيات من وجية نظر المختصين وأعضاء ىيئة التدريس؟

ول جابذذم عذن هذذذا السذؤال تذذم إسذذتجدام المتوسذذطات الحسذذابام الموزونذذم لكذذل متطمذذب مت ذذمن فذذي
المحور األول ,والذي اقاس درجذم تذوافر المتطمبذات التقناذم ال زمذم السذتجدام الصذفوف االفت ار ذام
في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغرباذم ,وحسذاب المتوسذط العذام لهذا ,واالنحذراف المعاذاري

العام ,وسد رتبت تنازلاا تبعاً لدرجم توافرها في الجدول رسم ( )ٔٚكالتالي:
جدول رقم ()57

قيم المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري العام الستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة
توافر المتطمبات التقنية الالزمة لتوظيف الصفوف االفتراضية في تعمم الرياضيات
ترتيبيا
بالنسبة

المتوسط

بالنسبة

المتطمب

ٔ

ٖٔ,ٜ

ٖ

ٕ

ٔ,ٙٙ

ٚ

ٖ.

سماعات رس

ٖ

ٔ,ٗٛ

ٜ

ٗ.

ماكرفونات ولوا سط صوت.

ٗ

ٔ,ٗٛ

ٓٔ

٘.

كامارات واب رسمام .Digital Camera

٘

ٕ٘ٔ,

ٖٔ

ٔ

ٕ,٘ٙ

ٔ

.ٚ

برمجاات الوسائط المتعددة التفاعمام.

ٕ

ٔٔ,ٜ

ٗ

.ٛ

برمجاات نظم التشغال .)OS(Operating Sestems

ٖ

ٔ,ٙٚ

ٙ

.ٜ

الكتب والمقررات ادلكترونام(.)E-Course

ٗ

ٔ,ٕٛ

ٕٔ

ٔ

ٕ,ٓٛ

ٕ

ٔٔ .توافر صفوف افت ار ام.

ٕ

ٔ,ٙٛ

٘

ٕٔ .توافر المكتبات االلكترونام لجدمم تعمُم الراا اات.

ٖ

ٔ,ٜ٘

ٛ

ٖٔ .توافر شبكم اتصال عالام الجودة.

ٗ

ٖٗٔ,

ٔٔ

ٔ.

البعد

ترتيبيا

جهزة حاسوب حدارم بكافم ممحقاتها ومتصمم بشبكم

العالمام"االنترنت".

المتطمبات المتعمقم
باالجهزة

ٕ .الموح األباض .Board White

.ٙ

البرمجاات التطباقام (برنام

الجداول الحسابام ,برنام

العروض التقدمام .).......

ٓٔ .توافر مركز تقنام المعمومات والتطوار التقني.

المتطمبات المتعمقم
بالبرمجاات

متطمبات البنام
التحتام

لمبعد

الحسابي

لممحور

ترتيبيا
المتطمب

البعد

ٗٔ .توافر مراكز تدراب متجصصم الستجدام الصفوف االفت ار ام
٘ٔ .تحفاز ع اد هائم التدراس ماداا الستجدام الصفوف
االفت ار ام
 .ٔٙتقمال األعباد الوظافام ألع اد هائم التدراس المشاركان في
الصفوف االفت ار ام(.تحفا از لمعنوااتهم)

المتطمبات المعنوام

ترتيبيا

بالنسبة

المتوسط

بالنسبة

٘

ٔ,ٓٛ

ٗٔ

ٔ

ٔ,ٓٙ

٘ٔ

ٕ

ٔ,ٓٙ

ٔٙ

لمبعد

المتوسط العام

ٓ٘ٔ,

االنحراف المعياري العام

ٕٖ٘ٓ,

درجة التوافر العام

منجف م

الحسابي

لممحور

تش ذذار نت ذذائ الج ذذدول رس ذذم ( )ٔٚإل ذذى ن المتوس ذذطات الحس ذذابام الجاص ذذم بوجه ذذات نظ ذذر فذ ذراد
مجتمع الدراسم حول درجذم تذوافر المتطمبذات التقناذم ال زمذم لتوظاذف الصذفوف االفت ار ذام فذي تعمُذم

الراا اات في بعض الجامعذات السذعودام بالمنطقذم الغرباذم سذد تراوحذت بذان ( )ٕ,٘ٙإلذى ()ٔ,ٓٙ
ي نه ذذا تتذ ذراوح ب ذذان الدرجذ ذم المتوس ذذطم و الدرج ذذم المنجف ذذم ,وفق ذذا لممقا ذذاس الر ر ذذي المع ذذد له ذذذ

الدراسم.

حاث ات ح ن درجم توافر المتطمبات التقنام ال زمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمُم

الراا اات كانت متوسطم لممتطمبات ( )ٔٓ,ٔ, ٙبمتوسطات حسابام بمغت (-ٕ,ٓٛ -ٕ,٘ٙ
ٖ )ٔ,ٜعمى التوالي ,فاحتمت المراتب الر ث األولى من حاث درجم توفرها ,من وجهم نظر فراد
عانم الدراسم.

فذذي حذذان ن درجذذم ت ذوافر المتطمبذذات التقناذذم ال زمذذم لتوظاذذف الصذذفوف االفت ار ذذام فذذي تعمُذذم

الراا اات كانت منجف م لبقام المتطمبات بمتوسطات حسابام تراوحت مذا بذان

(ٔ,ٓٛ

مركذ ذذز تذ ذذدراب متجصصذ ذذم السذ ذذتجدام
 )ٔ,ٓٙ-لممتطمبذ ذذات ,ع هذ ذذا لممتطمذ ذذب رسذ ذذم (ٗٔ) )ت ذ ذوافر ا

الصذذفوف االفت ار ذذام( بمتوسذذط حسذذاباي بمذذغ ( ,)ٔ,ٓٛو دناهذذا لممتطمب ذان رسذذم (٘ٔ )ٔٙ -وهمذذا:

(تحفاذذز ع ذذاد هائذذم التذذدراس ماداذذا السذذتجدام الصذذفوف االفت ار ذذام) و) تقماذذل األعبذذاد الوظافاذذم
ألع ذاد هائذذم التذذدراس المشذذاركان فذذي الصذفوف االفت ار ذذام( .تحفاذ از لمعنواذذاتهم( بمتوسذذط حسذذابي

بمغ (.)ٔ,ٓٙ

واذذذدل تحماذ ذذل باانذ ذذات الد ارسذ ذذم ن الدرجذ ذذم الكماذ ذذم لت ذ ذوافر المتطمب ذ ذات التقناذ ذذم ال زمذ ذذم لتوظاذ ذذف

الصذذفوف االفت ار ذذام فذذي تعمُذذم الراا ذذاات فذذي بعذذض الجامعذذات السذذعودام بالمنطقذذم الغرباذذم كانذذت

بدرجذذم منجف ذذم  ,حاذذث بمذذغ المتوسذذط الحسذذابي العذذام (ٓ٘ )ٔ,وهذذى سامذذم منجف ذذم عمذذى مسذذتوى

المقااس الر ري المعد لهذ الدراسم.

إجابة السؤال السابع :

ينص السؤال السابع عمى  :ما درجة اسـتخدام المتطمبـات التقنيـة الالزمـة السـتخدام الصـفوف

االفتراضية لتوظيفيا في تعمم الرياضيات من وجية نظر المختصين وأعضاء ىيئة التدريس؟

ول جابم عن هذا السؤال تم استجدام المتوسطات الحسابام الموزونم لكل متطمب مت من في

المحور األول ,والذي اقاس درجم استجدام المتطمبات التقنام ال زمم الستجدام الصفوف االفت ار ام
في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام ,وحساب المتوسط العام لها ,واالنحراف المعااري

العام ,وسد رتبت تنازلاا تبعاً لدرجم استجدامها في الجدول رسم ( )ٔٛكالتالي:
جدول رقم ()58

قيم المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري العام الستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة
االستخدام المتطمبات التقنية الالزمة لتوظيف الصفوف االفتراضية في تعمم الرياضيات

ترتيبيا

ترتيبيا بالنسبة

المتوسط

ٔ

ٖٖٕ,

ٕ

ٕ .الموح األباض Board White

ٕ

ٖٕٓ,

ٖ

ٖ .سماعات رس

ٖ

ٔٔ,ٜ

٘

ٗ .ماكرفونات ولوا سط صوت

ٗ

ٔٔ,ٜ

ٙ

٘ .كامارات واب رسمام Digital Camera

٘

ٔ,ٛٙ

ٚ

ٔ

ٕ,ٗٙ

ٔ

ٕ

ٕٔٓ,

ٗ

ٖ

ٖٔ,ٙ

ٜ

ٗ

ٓٗٔ,

ٕٔ

ٔ

ٗٔ,ٙ

ٛ

ٕ

ٓ٘ٔ,

ٓٔ

ٖ

٘ٗٔ,

ٔٔ

المتطمب
ٔ.

جهزة حاسوب حدارم بكافم ممحقاتها ومتصمم
بشبكم العالمام"االنترنت"

 .ٙالبرمجاات التطباقام (برنام الجداول الحسابام
 ,برنام العروض التقدمام ).......

البعد
المتطمبات المتعمقم
باالجهزة

المتطمبات المتعمقم
بالبرمجاات

 .ٚبرمجاات الوسائط المتعددة التفاعمام
 .ٛبرمجاات نظم التشغال OS(Operating
)Sestems
 .ٜالكتب والمقررات ادلكترونام ()E-Course
ٓٔ .توافر مركز تقنام المعمومات والتطوار التقني
ٔٔ .توافر صفوف افت ار ام
ٕٔ .توافر المكتبات االلكترونام لجدمم تعمُم
الراا اات

متطمبات البنام
التحتام

لمبعد

الحسابي

بالنسبة
لممحور

المتطمب

البعد

ٖٔ .توافر شبكم اتصال عالام الجودة
ٗٔ .توافر مراكز تدراب متجصصم الستجدام
الصفوف االفت ار ام
٘ٔ .تحفاز ع اد هائم التدراس ماداا الستجدام
الصفوف االفت ار ام

المتطمبات
المعنوام

ترتيبيا

ترتيبيا بالنسبة

المتوسط

لمبعد

الحسابي

ٗ

ٕٕٔ,

ٖٔ

٘

٘ٓٔ,

ٔٙ

ٔ

ٔ,ٓٚ

ٗٔ

بالنسبة
لممحور

 .ٔٙتقمال األعباد الوظافام ألع اد هائم التدراس
المشاركان في الصفوف االفت ار ام(.تحفا از

ٕ

ٔ,ٓٚ

٘ٔ

لمعنوااتهم)
المتوسط العام

ٔ,٘ٚ

االنحراف المعياري العام

ٖ٘٘ٓ,

درجة االستخدام العام

منجف م

و ن المتوسذذطات الحسذذابام الجاصذذم بوجهذذات نظذذر فذراد عانذذم الد ارسذذم حذذول درجذذم اسذذتجدام
المتطمبات التقنام ال زمم الستجدام الصفوف االفت ار ذام فذي تعمُذم الراا ذاات فذي بعذض الجامعذات
السذذعودام بالمنطقذذم الغرباذذم سذذد تراوحذذت بذذان ( )ٕ,ٗٙإلذذى (٘ٓ )ٔ,ي نهذذا تت ذراوح بذذان المتوسذذطم
والمنجف م وفقا لممقااس الر ري.

حاث ات ح ن درجم استجدام المتطمبات التقنام ال زمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في

تعمُم الراا اات كانت متوسطم لممتطمبات ( )ٖ ,ٚ ,ٕ ,ٔ, ٙبمتوسطات حسابام تراوحت بان

( ,)ٕ,ٓٔ -ٕ,ٗٙفاحتمت المراتب الجمس األولى من حاث درجم استجدامها من وجهم نظر
فراد مجتمع الدراسم.

في حان ن درجم االستجدام لممتطمبذات التقناذم ال زمذم لتوظاذف الصذفوف االفت ار ذام فذي

تعمُذذم الراا ذذاات كانذذت منجف ذذم لبقاذذم المتطمبذذات ,بمتوسذذطات حسذذابام تراوحذذت مذذا بذذان (– ٔ,ٛٙ
٘ٓ )ٔ,لممتطمبذات ,ع هذا لممتطمذب رسذم (٘( وهذو (:كذامارات واذب رسماذم ) Digital Camera
مركذز تذدراب متجصصذم
بمتوسط حساباي بمغ ( )ٔ,ٓٛو دناها لممتطمب رسم (ٗٔ) وهذو ( :تذوافر ا

الستجدام الصفوف االفت ار ام( .

واذذدل تحماذذل باانذذات الد ارسذذم ن درجذذم اسذذتجدام المتطمبذذات التقناذذم ال زمذذم السذذتجدام الصذذفوف

االفت ار ذذام ف ذذي تعمُ ذذم الراا ذذاات ي بع ذذض الجامع ذذات الس ذذعودام بالمنطق ذذم الغربا ذذم كان ذذت بدرج ذذم

منجف م ,حاذث بمذغ المتوسذط الحسذابي العذام ( ,)ٔ,٘ٚوهذى سامذم منجف ذم عمذى مسذتوى المقاذاس

الر ري المعد لهذ الدراسم.

وتفسر الباحرم سبب انجفاض توافر المتطمبات التقنام ال زمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في

تعمم الراا اات لدى عانم الدراسم في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام إلى القصور
الحاصل في مجال توفار جهزة الحاسوب بكافم ممحقاتها بهذ الجامعات ,بشكل ٍ
كاف ومناسب,
وهذا عائد إلى ن إدارة التقناات التربوام التابعم ددارة الجامعات بالمنطقم الغربام سد سصرت في

توفار المتطمبات التقنام ال زمم الستجدام الصفوف االفت ار ام من بنام تحتام ,وموارد بشرام,
وصاانم دورام لما هو موجود عمى األسل ,ونقص المعرفم بكافام التعامل مع تقنام الصفوف

االفت ار ام ,وكذلل إلى

عف تحفاز ع اد هائم التدراس ماداا الستجدام الصفوف االفت ار ام

في تعمم الراا اات .وبما ن درجم التوافر منجف م

فإن هذا سانعكس مباشرة عمى درجم

االستجدام والتي كان متوسطها العام ( )ٔ,٘ٚوهى سامم منجف م عمى مستوى المقااس الر ري
المعد لهذ الدراسم ,ولعل سبب استجدام المتطمبات التقنام ال زمم الستجدام الصفوف االفت ار ام
في تعمم الراا اات بدرجم منجف م لدى ع اد هائم التدراس في بعض الجامعات السعودام إلى

ن ه نال بعض القصور في مجال توظاف غمب جهزة حاسوب بكافم ممحقاتها ومتطمبات التقنام

لذلل انجف ت نسبم استجدامها في مجال تعمم الراا اات ,وسد اعود هذا إلى نقص المعرفم بكافام
التعامل مع تقنام الصفوف االفت ار ام ,وكذلل إلى

عف تحفاز ع اد هائم التدراس ماداا

دستجدام الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات في بعض الجامعات السعودام .وتتف

هذ

النتاجم مع نتائ دراسم كل من( ,الموسىٕٓٓٚ,م)( ,الحربيٕٓٓٙ,م) المتان توصمتا إلى وجود
مستوى منجفض من توافر المتطمبات التقنام في التعمم ,ودراسم كل من (الزهرانيٕٓٓٙ,م)( ,راما

الجرف ٕٓٓٗ,م) المتان توصمتا إلى وجود مستوى منجفض من استجدام المتطمبات التقنام في
التعمم .

إجابة السؤال الثامن :

ينص السـؤال الثـامن عمـى  :مـا درجـة تـوافر المتطمبـات البشـرية التنظيميـة الالزمـة السـتخدام

الصــفوف االفتراضــية لتوظيفيــا فــي تعمــم الرياضــيات مــن وجيــة نظــر المختصــين وأعضــاء ىيئــة
التدريس؟

ول جابذذم عذن هذذذا السذؤال تذذم اسذذتجدام المتوسذذطات الحسذذابام الموزونذذم لكذذل متطمذذب مت ذذمنم

ف ذذي المح ذذور الر ذذاني وال ذذذي اق ذذاس درج ذذم تذ ذوافر المتطمب ذذات البشذ ذرام التنظاما ذذم لتوظا ذذف الص ذذفوف
االفت ار ام في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام ,وحساب المتوسط العام لهذا ,واالنحذراف

المعااري العام ,وسد رتبت تنازلاا تبعاً لدرجم التوافر في الجدول رسم ( )ٜٔكالتالي:
جدول رقم ()59

قيم المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري العام الستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة
توافر المتطمبات البشرية التنظيمية لتوظيف الصفوف االفت ارضية في تعمم الرياضيات

المتطمب أو العبارة

البعد

ترتيبيا
بالنسبة لمبعد

المتوسط

الحسابي
الموزون

ترتيبيا بالنسبة
لممحور

ٔ .توافر فرا متكامل لتصمام المقررات
االلكترونام ذو مؤه ت عالام من
(متجصصان و فناان و ع اد هائم
التدراس) في تقناات التعمام

المتطمبات
المتعمقم

ٔ

باألجهزة

ٕ .وجود فرا لمدعم الفني

ٕ

ٕ٘ٔ,
ٕٗٔ,

المتوسط العام

ٔ,ٗٚ

االنحراف المعااري العام

ٖٖٓٓ,

الدرجم العامم

منجف م

ٔ

ٕ

تشذذار نتذذائ الجذذدول رسذذم ( )59إلذذى ن المتوسذذطات الحسذذابام الجاصذذم بوجهذذات نظذذر ف ذراد عانذذم
الد ارسذذم ح ذذول درج ذذم تذ ذوافر المتطمب ذذات البشذ ذرام التنظاما ذذم لتوظا ذذف الص ذذفوف االفت ار ذذام ف ذذي تعمُذذم

الراا ذذاات فذذي بعذذض الجامعذذات السذذعودام بالمنطقذذم الغرباذذم سذذد تراوحذذت بذذان (ٕ٘ )ٔ0ٕٗ -ٔ0ي
نها منجف م وفقا لممقااس الر ري المعد لهذ الدراسم.

كمذا ا حذذظ ن درجذذم التذوافر كانذذت منجف ذذم فذي عبذذارة ,ع هذذا متطمذب (تذوافر فراذ متكامذذل

لتصذ ذذمام المقذ ذذررات االلكتروناذ ذذم ذو مذ ذذؤه ت عالاذ ذذم مذ ذذن (متجصصذ ذذان و فناذ ذذان و ع ذ ذذاد هائذ ذذم
التذذدراس) فذذي تقناذذات التعمذذام) بمتوسذذط حسذذابي بمذذغ (ٕ٘ )ٔ,و دناهذذا متطمذذب ( :وجذذود فرا ذ لمذذدعم
الفني) بمتوسط حسابي بمغ (ٕٗ.)ٔ,

وا ذذدل تحما ذذل باان ذذات الد ارس ذذم ن درج ذذم تذ ذوافر المتطمب ذذات البشذذرام التنظاما ذذم لتوظا ذذف الص ذذفوف

االفت ار ذذام ف ذذي تعمُ ذذم الراا ذذاات ف ذذي بع ذذض الجامع ذذات الس ذذعودام بالمنطق ذذم الغربا ذذم كان ذذت بدرج ذذم

منجف م ,حاذث بمذغ المتوسذط الحسذابي العذام ( )ٔ,ٗٚوهذى سامذم منجف ذم عمذى مسذتوى المقاذاس

الر ري المعد لهذ الدراسم.

إجابة السؤال التاسع :

ينص السؤال التاسع عمى  :ما درجة استخدام المتطمبات البشرية التنظيمية الالزمة السـتخدام

الصــفوف االفتراضــية لتوظيفيــا فــي تعمــم الرياضــيات مــن وجيــة نظــر المختصــين وأعضــاء ىيئــة
التدريس؟

ول جابم عن هذا السؤال تم استجدام المتوسطات الحسابام الموزونم لكل متطمب مت ذمنم فذي

المحذ ذذور الرذ ذذاني والذ ذذذي اقذ ذذاس درجذ ذذم اسذ ذذتجدام المتطمبذ ذذات البش ذ ذرام التنظاماذ ذذم لتوظاذ ذذف الص ذ ذذوف
االفت ار ام في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام ,وحساب المتوسط العام لهذا ,واالنحذراف

المعااري العام ,وسد رتبت تنازلاا تبعاً لدرجم استجدامها في الجدول رسم (ٕٓ) كالتالي:
جدول رقم ()20

قيم المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري العام الستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة
استخدام المتطمبات البشرية التنظيمية لتوظيف الصفوف االفتراضية في تعمم الرياضيات

المتطمب

البعد

ترتيبيا

بالنسبة لمبعد

المتوسط

الحسابي
الموزون

ترتيبيا بالنسبة
لممحور

ٔ .توافر فرا متكامل لتصمام المقررات
االلكترونام ذو مؤه ت عالام من
(متجصصان و فناان و ع اد هائم
التدراس) في تقناات التعمام

المتطمبات
المتعمقم

ٔ

ٔ,ٖٛ

ٔ

باألجهزة

ٕ .وجود فرا لمدعم الفني

ٕ

ٔ,ٓٛ

المتوسط العام

ٖٕٔ,

االنحراف المعااري العام

ٔٓ,ٖٜ

الدرجم العامم

منجف م

ٕ

تشار نتائ الجدول رسم (ٕٓ) إلذى ن المتوسذطات الحسذابام الجاصذم بوجهذات نظذر فذراد عانذم
الد ارسذذم حذذول درجذذم اسذذتجدام المتطمبذذات البش ذرام التنظاماذذم لتوظاذذف الصذذفوف االفت ار ذذام فذذي تعمُذذم
الراا اات في بعذض الجامعذات السذعودام بالمنطقذم الغرباذم سذد تراوحذت بذان ( ,)ٔ,ٓٛ -ٔ,ٖٛي
نها منجف م وفقا لممقااس الر ري المعد لهذ الدراسم.

واذذدل تحماذذل باانذذات الد ارسذذم ن درجذذم اسذذتجدام المتطمبذذات البش ذرام التنظاماذذم لتوظاذذف الصذذفوف

االفت ار ذذام ف ذذي تعمُ ذذم الراا ذذاات ف ذذي بع ذذض الجامع ذذات الس ذذعودام بالمنطق ذذم الغربا ذذم كان ذذت بدرج ذذم
منجف ذذم ,حاذذث بمذذغ المتوسذذط الحسذذابي العذذام (ٖٕ )ٔ,وهذذى سامذذم منجف ذذم عمذذى مسذذتوى المقاذذاس

الر ري المعد لهذ الدراسم.

وتعزو الباحرم سبب توافر المتطمبات البشرام التنظامام لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمم

الراا اات بدرجم منجف م لدى فراد عانم الدراسم في بعض الجامعات السعودام إلى ن هنال
بعض القصور في توافر فرا

متكامل لتصمام المقررات ادلكترونام ذي مؤه ت عالام من:

(متجصصان وفناان و ع اد هائم التدراس) في تقناات التعمام .وبما ن درجم التوافر منجف م
فإن هذا انعكس مباشرة عمى درجم االستجدام والتي كان متوسطها العام (ٖٕ ,)ٔ,وهى سامم

منجف م عمى مستوى المقااس الر ري المعد لهذ الدراسم .وتتف

هذ النتاجم مع نتائ دراسم

(راما الجرف ٕٓٓٗ,م) التي توصمت إلى وجود مستوى منجفض من توافر المتطمبات البشرام
التنظامام في التعمم.

إجابة السؤال العاشر :

ينص السؤال العاشر عمـى  :مـا درجـة تـوافر المتطمبـات التعميميـة الالزمـة السـتخدام الصـفوف

االفتراضية لتوظيفيا في تعمم الرياضيات من وجية نظر المختصين وأعضاء ىيئة التدريس؟

ول جابم عن هذا السؤال تم استجدام المتوسطات الحسابام الموزونم لكذل متطمذب مت ذمن فذي

المحذذور الرالذذث والذذذي اقذذاس درجذذم ت ذوافر المتطمبذذات التعماماذذم لتوظاذذف الصذذفوف االفت ار ذذام فذذي
بعذذض الجامع ذذات الس ذذعودام بالمنطق ذذم الغربا ذذم  ,وحسذذاب المتوس ذذط لع ذذام له ذذا ,واالنحذذراف المعا ذذاري

العام ,وسد رتبت تنازلاا تبعاً لدرجم توافرها في الجدول رسم (ٕٔ) كالتالي:

جدول رقم ()25

قيم المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري العام الستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة
توافر المتطمبات التعميمية لتوظيف الصفوف االفتراضية في تعمم الرياضيات
المتطمب

البعد

ترتيبيا

المتوسط

بالنسبة

الحسابي

لمبعد

الموزون

ترتيبيا بالنسبة
لممحور

البعد

المتطمب

ترتيبيا

المتوسط

بالنسبة

الحسابي

لمبعد

الموزون

ترتيبيا بالنسبة
لممحور

ٔ .توافر دلال إرشادي لممتعممان حول كافام التعامل مع
الصفوف االفت ار ي الذي اعرض المقرر

ٕ,ٜٓ

ٔ

ٕ

االلكتروني
ٕ .تنظام سار الط ب في المقرر حسب شروط معانم
اتحكم في و عها ع و هائم التدراس
ٖ .توافر التقوام الدراسي لتحداد مواعاد التسجال
المحا رات ومواعاد تسمام الواجبات واالجتبارات
ٗ .توافر اجتبارات لممقرر االلكتروني
٘ .توافر إجابات االجتبارات لممقرر االلكتروني
 .ٙاراعي المقرر االلكتروني مبادئ ونظراات التعمم
االلكتروني لمادة الراا اات
 .ٚتوافر دوات التفاعل اداجابي بان (الط ب و ستاذ
المقرر ,بان الط ب نفسهم ,بان الط ب والمقرر

المتطمبات
ال زم توافرها

ٕ

ٕ٘ٓ,

ٖ

ٖ

٘ٔ,ٚ

ٙ

ٗ

ٗٔ,ٚ

ٛ

٘

ٕٔ,ٚ

ٜ

ٙ

ٔ,ٙٙ

ٕٔ

في المقررات
االلكترونام

٘ٔ,ٙ

ٚ

ٗٔ

االلكتروني)
 .ٛانظم محتوى المقرر االلكتروني في

ود معااار

تنظام المحتوى التقمادي (التكامل ,االستم اررام ,التتابع)
 .ٜتوافر التعزاز المناسب في حالم ادجابم الصحاحم
والغار صحاحم
ٓٔ .احدد هداف المقرر االلكتروني وف المعااار
العالمام
ٔٔ .احدث وصف لممقرر االلكتروني بشكل دوري
ٕٔ .توافر األنشطم المرجعام من كتب ومراجع ومواسع
الكترونام عمى الشبكم العالمام "االنترنت"
ٖٔ .توفار المشاركم مع مجموعم من الطمبم في داد
نشاط الكتروني معان
ٗٔ .إمكانام التحداث المستمر ألنشطم التعمم
٘ٔ .دوات التقوام المجتمفم في الصف االفت ار ي
 .ٔٙمحاكاة التقوام في الصف ادفت ار ي
 .ٔٚكتابم تقرار عن نتائ التقوام في الصف االفت ار ي
 .ٔٛالتأكد من صد وربات دوات التقوام في الصف
االفت ار ي
 .ٜٔهداف التقوام في الصف االفت ار ي.

المتطمبات

ٛ

ٕٔ,ٙ

٘ٔ

ٜ

ٖ٘ٔ,

ٔٙ

ٓٔ

ٖٓٔ,

ٔٛ

ٔٔ

ٖٕٔ,

ٜٔ

ٔ

ٕٕٔ,

ٔ

ال زم توافرها
في تنفاذ
نشطم التعمم

متطمبات
التقوام

متطمبات
التقوام

ٔ,ٜٚ

ٕ

ٗ

ٖ

ٔٔ,ٚ

ٓٔ

ٔ

ٖٔ,ٜ

٘

ٕ

٘ٔ,ٚ

ٚ

ٖ

ٔ,ٙٛ

ٔٔ

ٗ

ٔ,ٙٙ

ٖٔ

ٔ,ٜٗ

٘

المتوسط العام

ٕٔ,ٚ

االنحراف المعااري العام

ٗٓ,ٗٙ

ٔٚ

المتطمب

البعد

درجم التوافر العامم

ترتيبيا

المتوسط

بالنسبة

الحسابي

لمبعد

ترتيبيا بالنسبة

الموزون

لممحور

متوسطه

تشار نتائ الجدول رسم (ٕٔ) إلذى ن المتوسذطات الحسذابام الجاصذم بوجهذات نظذر فذراد عانذم
الدراسم حول درجم توافر المتطمبات التعمامام لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمُم الراا اات في

بعض الجامعذات السذعودام بالمنطقذم الغرباذم سذد تراوحذت بذان (ٕٔ )ٕ,إلذى (ٖٕ )ٔ,ي نهذا تتذراوح
بان الدرجم المتوسطم والدرجم المنجف م وفقا لممقااس الر ري المعد لهذ الدراسم.

كمذذا ا حذذظ ن درجذذم الت ذوافر كانذذت متوسذذطم فذذي المتطمبذذات رسذذم ( ٕٔ , )ٔ٘ ,ٖٔ , ٕ, ٔ,

بمتوسطات حسابام تراوحت مابان (ٕٔ )ٔ,ٜٖ -ٕ,في حان ن درجم التوافر كانت منجف م فذي
بقام متطمبات هذا المحور بمتوسطات حسابام تراوحت بان(.)ٔ,ٕٖ -ٔ,ٜٗ

وادل تحماذل باانذات الد ارسذم ن درجذم تذوافر المتطمبذات التعماماذم لتوظاذف الصذفوف االفت ار ذام

في تعمُذم الراا ذاات فذي بعذض الجامعذات السذعودام بالمنطقذم الغرباذم كانذت بدرجذم متوسذطم ,حاذث
بمغ المتوسط الحسابي العام (ٕ )ٔ,ٚوهى سامذم متوسذطم عمذى مسذتوى المقاذاس الر رذي المعذد لهذذ

الدراسم.

إجابة السؤال الحادي عشر:

يــنص السـؤال الحــادي عشــر عمــى:مــا درجــة اســتخدام المتطمبــات التعميميــة الالزمــة الســتخدام

الصــفوف االفتراضــية لتوظيفيــا فــي تعمــم الرياضــيات مــن وجيــة نظــر المختصــين وأعضــاء ىيئــة
التدريس؟

ول جابذذم عذن هذذذا السذؤال تذذم اسذذتجدام المتوسذذطات الحسذذابام الموزونذذم لكذذل متطمذذب مت ذذمن فذذي

المحور الرالث ,والذي اقذاس درجذم اسذتجدام المتطمبذات التعماماذم لتوظاذف الصذفوف االفت ار ذام فذي
بعذذض الجامع ذذات الس ذذعودام بالمنطق ذذم الغربا ذذم  ,وحسذذاب المتوس ذذط لع ذذام له ذذا ,واالنحذذراف المعا ذذاري

العام ,وسد رتبت تنازلاا تبعاً لدرجم استجدامها في الجدول رسم (ٕٕ) كالتالي:
جدول رقم ()22

قيم المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري العام الستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة
استخدام المتطمبات التعميمية لتوظيف الصفوف االفتراضية في تعمم الرياضيات

ترتيبيا
البعد

المتطمب

بالنسبة
لمبعد

المتوسط

الحسابي

ترتيبيا بالنسبة
لممحور

ٔ .توافر دلال إرشادي لممتعممان حول كافام
ٔ

التعامل مع الصف االفت ار ي الذي اعرض

ٕٔٓ,

ٔ

المقرر االلكتروني.
ٕ .تنظام سار الط ب في المقرر حسب شروط

ٕ

ٔٔ,ٜ

ٕ

ٖ

ٖٔ,ٛ

ٖ

ٗ .توافر اجتبارات لممقرر االلكتروني.

ٗ

٘٘ٔ,

ٛ

٘ .توافر إجابات االجتبارات لممقرر االلكتروني.

٘

ٔ٘ٔ,

ٓٔ

ٙ

ٓ٘ٔ,

ٔٔ

معانم اتحكم في و عها ع و هائم التدراس.
ٖ .توافر التقوام الدراسي لتحداد مواعاد التسجال
المحا رات ومواعاد تسمام الواجبات واالجتبارات.

 .ٙاراعي المقرر االلكتروني مبادئ ونظراات التعمم
االلكتروني لمادة الراا اات.

المتطمبات
ال زم توافرها

 .ٚتوافر دوات التفاعل اداجابي بان (الط ب
و ستاذ المقرر ,بان الط ب نفسهم ,بان الط ب

في المقررات
االلكترونام

ٚ

٘ٗٔ,

ٕٔ

والمقرر االلكتروني).
 .ٛانظم محتوى المقرر االلكتروني في

ود
ٛ

معااار تنظام المحتوى التقمادي

ٖٗٔ,

ٖٔ

(التكامل,االستم اررام,التتابع).
 .ٜتوافر التعزاز المناسب في حالم ادجابم
الصحاحم والغار صحاحم
ٓٔ .احدد هداف المقرر االلكتروني وف المعااار
العالمام
ٔٔ .احدث وصف لممقرر االلكتروني بشكل دوري
ٕٔ .توافر األنشطم المرجعام من كتب ومراجع
ومواسع الكترونام عمى الشبكم العالمام "االنترنت"
ٖٔ .توفار المشاركم مع مجموعم من الطمبم في داد
نشاط الكتروني معان
ٗٔ .إمكانام التحداث المستمر ألنشطم التعمم
٘ٔ .دوات التقوام المجتمفم في الصف االفت ار ي
 .ٔٙمحاكاة التقوام في الصف ادفت ار ي

المتطمبات

 .ٔٛالتأكد من صد وربات دوات التقوام في
الصف االفت ار ي
 .ٜٔهداف التقوام.في الصف االفت ار ي

ٓٔ

ٔ,ٖٛ

ٔٙ

ٔٔ

ٖٗٔ,

ٔٚ

ٔ

ٔ,٘ٛ

ٚ

ال زم توافرها
ٕ

ٗٔٔ,

٘ٔ

في تنفاذ

ٖ

ٔ,ٔٚ

ٔٛ

متطمبات

ٔ

ٔ,ٚٙ

ٗ

التقوام

ٕ

ٔ,ٜٙ

٘

ٖ

ٕٔ,ٙ

ٙ

نشطم التعمم

 .ٔٚكتابم تقرار عن نتائ التقوام في الصف
االفت ار ي

ٜ

ٓٗٔ,

ٗٔ

متطمبات
التقوام

ٗ

ٗ٘ٔ,

ٜ

٘

٘ٔٔ,

ٜٔ

ترتيبيا
المتطمب

بالنسبة

البعد

لمبعد

المتوسط

الحسابي

المتوسط العام

ٗ٘ٔ,

االنحراف المعااري العام

ٓ,ٖٗٙ

درجم االستجدام العامم

منجف م

ترتيبيا بالنسبة
لممحور

تشذار نتذذائ الجذدول رسذذم (ٕٕ) إلذى ن المتوسذذطات الحسذذابام الجاصذم بوجهذذات نظذر فذراد عانذذم

الدراسم حول درجم استجدام المتطمبات التعمامام لتوظاف الصفوف االفت ار ام فذي تعمُذم الراا ذاات

في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام سذد تراوحذت بذان (ٔٓ)ٔ,ٔ٘ -ٕ,
بان الدرجم المتوسطم والمنجف م ,وفقا لممقااس الر ري العد لهذ الدراسم.

ي نهذا تتذراوح

كما ا حذظ ن درجذم االسذتجدام كانذت متوسذطم فذي المتطمبذات (ٔ )ٔ٘ , ٖ, ٕ,عمذى التذوالي,

بمتوسطات حسابام تراوحت ما بان (ٔٓ ,)ٔ,ٚٙ -ٕ,في حان ن درجم االستجدام كانت منجف م

في بقام متطمبات هذا المحور بمتوسطات حسابام تراوحت ما بان (.)ٔ,ٕٖ -ٔ,ٜٗ

واذ ذذدل تحماذ ذذل باانذ ذذات الد ارسذ ذذم ن درجذ ذذم اسذ ذذتجدام المتطمبذ ذذات التعماماذ ذذم لتوظاذ ذذف الصذ ذذفوف

االفت ار ذذام ف ذذي تعمُذ ذم الراا ذذاات ف ذذي بع ذذض الجامع ذذات الس ذذعودام بالمنطق ذذم الغربا ذذم كان ذذت بدرج ذذم
منجف ذذم ,حاذذث بمذذغ المتوسذذط الحسذذابي العذذام (ٗ٘ )ٔ,وهذذى سامذذم متوسذذطم عمذذى مسذذتوى المقاذذاس

الر ري المعد لهذ الدراسم

وتفسر الباحرم سبب توافر المتطمبات التعمامام لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمم

الراا اات بدرجم متوسطم لدى فراد عانم الدراسم في بعض الجامعات السعودام إلى حدارم
مفهوم الصفوف االفت ار ام ,والذي بد تطباقه في السنوات القمامم الما ام في بعض الجامعات

السعودام ,اوالى عدم توفر دلال إرشادي لاع اد ولممتعممان ,اساعد عمى التمكن من التطبا

األدائي لممتطمبات التعمامام لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات ,ونقص المعرفم
بكافام تنظام واستجدام مقرر الراا اات االلكتروني وف

مهارات التعامل مع تقنام الصفوف االفت ار ام

المعااار العالمام ,و ا ا نقص في

مما دى إلى توسط درجم توافر المتطمبات

التعمامام ,وبما ن درجم التوافر متوسطم فإن هذا سانعكس سمباً عمى درجم االستجدام  ,والتي
كان متوسطها العام (ٗ٘ ,)ٔ,وهى سامم منجف م عمى مستوى المقااس الر ري المعد لهذ

الدراسم ,وتتف

هذ النتاجم مع نتائ دراسم كل من (الوعانى ٕٜٓٓ,م),و(الموسىٕٓٓٚ,م),

و(مها السفااني  ,)ٕٓٓٚ,و(الزهراني ٕٓٓٙ,م) التي توصمت إلى وجود مستوى متوسط من
التوافر واستجدام المتطمبات التعمامام في التعمم باستجدام الصفوف االفت ار ام.

إجابة السؤال الثاني عشر:

يــنص الس ـؤال الثــاني عشــر عمــى  :مــا درجــة ت ـوافر متطمبــات إعــداد وتــدريب أعضــاء ىيئــة

التـدريس الالزمــة الســتخدام الصــفوف االفتراضــية لتوظيفيــا فـي تعمــم الرياضــيات مــن وجيــة نظــر
المختصين وأعضاء ىيئة التدريس؟

ول جابم عن هذا السؤال تم استجدام المتوسطات الحسابام الموزونم لكذل متطمذب مت ذمن فذي

المحذذور ال اربذذع والذذذي اقذذاس درجذذم ت ذوافر متطمبذذات إعذذداد وتذذدراب ع ذذاد هائذذم التذذدراس لتوظاذذف
الصفوف االفت ار ام في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام ,وحساب المتوسذط العذام لهذا,
واالنحراف المعااري العام ,وسد رتبت تنازلاا تبعاً لدرجم توافرها في الجدول رسم (ٖٕ) كالتالي:
جدول رقم ()23

قيم المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري العام الستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة
توافر متطمبات إعداد وتدريب أعضاء ىيئة التدريس لتوظيف الصفوف االفتراضية في تعمم
الرياضيات

ترتيبيا
المتطمب

البعد

ٔ .احدد مفهوم الصفوف االفت ار ام.
ٕ .معرفم طباعم الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات.
ٖ .معرفم ممازات الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات.
ٗ .معرفم دور ودور المتعمم في الصف االفت ار ي.
٘ .معرفم دوات الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات.

متطمبات
الكفااات
المعرفام

 .ٙاماز نواع الفصول االفت ار ام.
 .ٚاجاد التعامل مع الحاسوب وممحقاته.
 .ٛاجاد التعامل مع جدمات الشبكم العالمام" ادنترنت.
 .ٜامتزم بالقواعد والتعمامات الصحاحم الستجدام الفصول
االفت ار ام.
ٓٔ .سادر عمى االستفادة من سواعد الباانات االلكترونام

متطمبات
إستجدام
ع و هائم
التدراس لتقنام
الفصول

المتوسط

ترتيبيا بالنسبة

الحسابي

لممحور

ٔ

ٖٕٗ,

ٚ

ٕ

ٕ,ٜٔ

ٛ

ٖ

ٕ٘ٔ,

ٓٔ

ٗ

ٕٗٔ,

ٔٔ

٘

ٕ,ٓٚ

ٗٔ

ٙ

ٕٗٓ,

ٔٙ

ٔ

ٕ,٘ٛ

ٔ

ٕ

ٕ,٘ٛ

ٕ

ٖ

ٕ,ٓٛ

ٖٔ

بالنسبة
لمبعد

ٗ

ٕٔ,ٛ

ٕٔ

ترتيبيا
البعد

المتطمب
المتجصصم في مجال الراا اات مرل ()Ericلتفعال بحوث

بالنسبة
لمبعد

المتوسط

الحسابي

ترتيبيا بالنسبة
لممحور

االفت ار ام

تعمم الراا اات في الصفوف االفت ار ام.
ٔٔ .ا ع جطم شاممم الستجدام الصفوف االفت ار ي.

٘

ٔ,٘ٙ

ٖٕ

ٕٔ .اراعى سهولم نلام التفاعل بان المتعمم والمقرر ادلكتروني.

ٔ

ٕ,٘ٙ

ٖ

ٕ

ٕ٘ٗ,

ٗ

ٖ

ٕٔٗ,

٘

ٗ

ٕ,ٖٙ

ٙ

٘

ٕ,ٜٔ

ٜ

ٙ

ٖٕٔ,

ٕٔ

ٚ

ٕ٘ٓ,

٘ٔ

ٛ

ٔٔ,ٜ

ٔٚ

ٜ

ٔ,ٛٙ

ٔٛ

ٓٔ

ٖٔ,ٛ

ٜٔ

ٔٔ

ٖٔ,ٛ

ٕٓ

ٕٔ

ٔ,ٜٚ

ٕٕ

ٖٔ .ادرب الط ب عمى سالاب وطر التفاعل مع االجتبارات
االلكترونام
ٗٔ .احدد استراتاجاات التدراس الفاعمم لتحقا

هداف المقرر

االلكتروني.
٘ٔ .اصمم نماط التغذام الراجعم Feedbackالتي تعمل عمى
نجاح مهام ُّ
التعمم في الصف االفت ار ي.
 .ٔٙسادر عمى إسامم ع سات ااجابام مع المتعممان باستجدام
األدوات االلكترونام لمصفوف االفت ار ام.
 .ٔٚا ع مفكرة زمنام دنجاز المهام المجتمفم داجل المقرر

متطمبات
متعمقم بإدارة

ادلكتروني (سواد تكمافات و لقادات عن بعد )

بائم التعمم

 .ٔٛاجاب عمى استفسارات الط ب عبر الجط المباشر و عبر

والمواسف

رسائل البراد ادلكتروني.
 .ٜٔاقوم المستوى التعمامي لممتعممان إلكترونااً بشكل مستمر
ٕٓ .اجطط دروساً عبر الصف االفت ار ي لع ج نواحي

القصور عند المتعمم.

ٕٔ .ا بط عممام التحاور بان المشاركان في الصف
االفت ار ي
ٕٕ .ادار الحوار االلكتروني بان المشاركان في الصف
االفت ار ي.
ٖٕ .احدث المعمومات في الصف االفت ار ي بشكل دوري.

التعمامام

المتوسط العام

ٖٕٔ,

االنحراف المعياري العام

ٖٖ٘ٓ,

درجة التوافر العامة

متوسطم

تشار نتائ الجدول رسم (ٖٕ) إلى ن المتوسطات الحسابام الجاصم بوجهات نظذر فذراد عانذم
الد ارس ذذم ح ذذول درجذ ذذم تذ ذوافر متطمب ذذات إعذذذداد وت ذذدراب ع ذذاد هائذذذم الت ذذدراس لتوظا ذذف الصذ ذذفوف
االفت ار ذذام فذذي تعمُذذم الراا ذذاات فذذي بعذذض الجامعذذات السذذعودام بالمنطقذذم الغرباذذم سذذد تراوحذذت بذذان

( )ٔ,٘ٙ- ٕ,٘ٛي نهذذا تتذراوح بذذان الدرجذذم المتوسذذطم والمنجف ذذم وفقذذا لممقاذذاس الر رذذي المعذذد
لهذ الدراسم.

كمذذا ا حذذظ ن درجذذم التذوافر كانذذت متوسذذطم فذذي المتطمبذذات رسذذم (, ٔٗ , ٖٔ, ٕٔ , ٛ , ٚ
٘ٔ  )ٕٖ , ٕٕ, ٕٔ, ٕٓ , ٙ,ٜٔ, ٔٛ, ٘ , ٜ, ٔٚ , ٗ, ٖ, ٔٙ, ٕ , ٔ ,عمذ ذ ذ ذ ذذى التذ ذ ذ ذ ذ ذوالي,
بمتوسذذطات حسذذابي تراوحذذت بذذان ( ,)ٔ,ٜٚ -ٕ,٘ٛفذذي حذذان كانذذت درجذذم تذذوفر متطمذذب واحذذد فقذذط

مذن متطمبذذات هذذا المحذذور منجف ذذم ,وهذو المتطمذذب رسذم (ٔٔ) الذذي :ا ذذع جطذم شذذاممم السذذتجدام

الفصل االفت ار ي بمتوسط حساباي بمغ (.)ٔ,٘ٙ

واذذدل تحماذذل باانذذات الد ارسذذم ن درجذذم ت ذوافر متطمبذذات عذذداد وتذذدراب ع ذذاد هائذذم التذذدراس

لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمُم الراا ذاات فذي بعذض الجامعذات السذعودام بالمنطقذم الغرباذم
كانت بدرجم متوسطم ,حاث بمغ المتوسط الحسابي العام (ٖٔ )ٕ,وهى سامم متوسطم عمى مسذتوى

المقااس الر ري المعد لهذ الدراسم .

إجابة السؤال الثالث عشر:

يــنص السـؤال الرابــع عشــر عمــى  :مــا درجــة اســتخدام متطمبــات إعــداد وتــدريب أعضــاء ىيئــة

التـدريس الالزمــة الســتخدام الصــفوف االفتراضــية لتوظيفيــا فـي تعمــم الرياضــيات مــن وجيــة نظــر
المختصين وأعضاء ىيئة التدريس؟

ول جابم عن هذا السؤال تم استجدام المتوسطات الحسابام الموزونم لكذل متطمذب مت ذمن فذي

المحور الرابع والذذي اقذاس درجذم اسذتجدام متطمبذات إعذداد وتذدراب ع ذاد هائذم التذدراس لتوظاذف
الصفوف االفت ار ام في بعض الجامعذات السذعودام بالمنطقذم الغرباذم ,وحسذاب المتوسذط العذام لهذا,
واالنحراف المعااري العام ,وسد رتبت تنازلاا تبعاً لدرجم استجدامها في الجدول رسم (ٕٗ) كالتالي:

جدول رقم ()24

قيم المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري العام الستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة

استخدام متطمبات إعداد وتدريب أعضاء ىيئة التدريس لتوظيف الصفوف االفتراضية في تعمم
الرياضيات

المتطمب

البعد

ترتيبيا

بالنسبة
لمبعد

ٔ .احدد مفهوم الصفوف االفت ار ام

متطمبات

ٔ

المتوسط

ترتيبيا بالنسبة

الحسابي

لممحور

ٖٕٔ,

ٛ

ترتيبيا
المتطمب

المتوسط

ترتيبيا بالنسبة

البعد

بالنسبة

ٕ .معرفم طباعم الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات

الكفااات

ٕ

ٕ,ٓٚ

ٖ .معرفم ممازات الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات

المعرفام

ٖ

ٕٔ,ٜ

ٔٚ

ٗ .معرفم دور ودور المتعمم في الصفوف االفت ار ي

ٗ

ٕٔ,ٙ

ٕٔ

٘ .معرفم دوات الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات

٘

ٔ,ٖٛ

ٕٕ

 .ٙاماز نواع الصفوف االفت ار ام

ٙ

ٖٗٔ,

ٖٕ

ٕ,ٜٙ

ٔ

ٕ,ٙٛ

ٕ

ٕ,ٜٔ

ٚ

 .ٚاجاد التعامل مع الحاسوب وممحقاته
 .ٛاجاد التعامل مع جدمات الشبكم العالمام" ادنترنت
 .ٜامتزم بالقواعد والتعمامات الصحاحم الستجدام الصفوف
االفت ار ام
ٓٔ .سادر عمى االستفادة من سواعد الباانات االلكترونام
المتجصصم في مجال الراا اات مرل ()Ericلتفعال
بحوث تعمم الراا اات في الصفوف االفت ار ام
ٔٔ .ا ع جطم شاممم الستجدام الصف االفت ار ي

متطمبات
إستجدام
ع و هائم
لتقنام
الفصول
االفت ار ام

ادلكتروني
ٖٔ .ادرب الط ب عمى سالاب وطر التفاعل مع
االجتبارات االلكترونام
ٗٔ .احدد استراتاجاات التدراس الفاعمم لتحقا
المقرر االلكتروني.
٘ٔ .اصمم نماط التغذام الراجعم Feedbackالتي تعمل
عمى نجاح مهام التعمُّم في الصف االفت ار ي.
 .ٔٙسادر عمى إسامم ع سات ااجابام مع المتعممان
باستجدام األدوات االلكترونام لمصفوف االفت ار ام.

متطمبات
بائم التعمم
التعمامام

 .ٔٛاجاب عمى استفسارات الط ب عبر الجط المباشر و
عبر رسائل البراد ادلكتروني.
 .ٜٔاقوم المستوى التعمامي لممتعممان إلكترونااً بشكل

القصور عند المتعمم.

ٕٔ .ا بط عممام التحاور بان المشاركان في الصف
االفت ار ي
ٕٕ .ادار الحوار االلكتروني بان المشاركان في الصف
االفت ار ي.

ٔ0ٙٛ

ٕٓ

ٕ٘٘0

ٖ

ٕٓٗ0

ٗ

ٖٖٕ0

٘

ٕٕٕ0

ٙ

والمواسف

ادلكتروني (سواد تكمافات و لقادات عن بعد )

ٕٓ .اجطط دروساً عبر الصف االفت ار ي لع ج نواحي

ٔ,ٜٛ

ٔٛ

متعمقم بإدارة

 .ٔٚا ع مفكرة زمنام دنجاز المهام المجتمفم داجل المقرر

مستمر

ٔٔ

التدراس

ٕٔ .اراعى سهولم نلام التفاعل بان المتعمم والمقرر

هداف

لمبعد

الحسابي

لممحور

متطمبات
متعمقم بإدارة

ٖٕٔ0

ٜ

ٖٕٔ0

ٓٔ

ٕٕٓ0

ٕٔ

ٕٕٓ0

ٖٔ

ٕٓٓ0

ٗٔ

بائم التعمم
والمواسف
التعمامام

ٖٔ0ٜ

٘ٔ

ٖٔ0ٜ

ٔٙ

ترتيبيا
المتطمب
ٖٕ .احدث المعمومات في الصف االفت ار ي بشكل دوري.

البعد

بالنسبة
لمبعد

المتوسط

ترتيبيا بالنسبة

الحسابي

لممحور

ٔ0ٜٚ

ٜٔ

المتوسط العام

ٕ٘ٓ,

االنحراف المعياري العام

٘ٗٗٓ,

درجة االستخدام العامة

متوسطم

تشذار نتذذائ الجذدول رسذذم (ٕٗ) إلذى ن المتوسذذطات الحسذذابام الجاصذم بوجهذذات نظذر فذراد عانذذم

الد ارسذذم حذذول درجذذم اسذذتجدام متطمبذذات إعذذداد وتذذدراب ع ذذاد هائذذم التذذدراس لتوظاذذف الصذذفوف
االفت ار ذذام فذذي تعمُذذم الراا ذذاات فذذي بعذذض الجامعذذات السذذعودام بالمنطقذذم الغرباذذم سذذد تراوحذذت بذذان

( )ٔ,ٖٗ -ٕ,ٜٙي نه ذذا تتذ ذراوح ب ذذان المتوس ذذطم والمنجف ذذم وفق ذذا لممقا ذذاس الر ر ذذي المع ذذد له ذذذ
الدراسم.

كما ا حظ ن درجم االسذتجدام كانذت متوسذطم فذي المتطمبذات رسذم(, ٔٗ , ٕٔ,ٖٔ , ٛ, ٚ

٘ٔ  )ٕٖ, ٔٓ, ٖ, ٕٕ , ٕٔ , ٕٓ , ٜٔ , ٔٛ , ٕ , ٔٚ , ٔٙ, ٔ , ٜ,عم ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى التذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذوالي,
بمتوسذ ذذطات حسذ ذذابام تراوحذ ذذت مذ ذذا بذ ذذان (  ,)ٕ,ٖٔ -ٕ,ٜٙفذ ذذي حذ ذذان ن درجذ ذذم االسذ ذذتجدام كانذ ذذت

منجف م في بقام متطمبات هذا المحور (ٔٔ  ,)ٙ , ٘ , ٗ ,بمتوسطات حسابام تراوحت ما بان )
.)ٔ,ٖٗ -ٔ,ٙٛ

وادل تحمال باانات الد ارسذم ن درجذم اسذتجدام متطمبذات إعذداد وتذدراب ع ذاد هائذم التذدراس
لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمُم الراا ذاات فذي بعذض الجامعذات السذعودام بالمنطقذم الغرباذم
كانت بدرجم متوسطم ,حاث بمغ المتوسط الحسابي العام (٘ٓ )ٕ,وهى سامم متوسطم عمى مسذتوى

المقااس الر ري المعد لهذ الدراسم.

وتفسر الباحرم سبب توافر متطمبات عداد وتدراب ع اد هائم التدراس لتوظاف الصفوف

االفت ار ام في تعمم الراا اات بدرجم متوسطم في بعض الجامعات السعودام بنقص توفار
مصادر التطوار المهني وفرص التدراب المستمر لهائم التدراس في عممام التطوار وتصمام

المقررات إالكترونام وتدراسها وهذا اتطمب تدراب هائم التدراس لمتعامل مع تقنام الصفوف
االفت ار ام لمتكاف والتعامل بكفادة مع نظام التواصل الجداد  ,األمر الذي جعل درجم توافر
متطمبات إعداد وتدراب ع اد هائم التدراس متوسطم ولاست عالام .وبما ن درجم التوافر كانت

متوسطم فإن هذا سانعكس مباشرة عمى درجم االستجدام والتي كان متوسطها العام (٘ٓ )ٕ,وهى

سامم متوسطم عمى مستوى المقااس الر ري ,المعد لهذ الدراسم.

وتتف ذ هذذذ النتاجذذم مذذع نتاجذذم د ارسذذم (الموسذذى ٕٓٓٚ,م) ,و(الحربذذيٕٓٓٙ ,م) المتذذان توصذذمتا

إلذذى وجذذود مسذذتوى متوسذذط مذذن اسذذتجدام متطمبذذات إعذذداد وتذذدراب ع ذذاد هائذذم التذذدراس فذذي عمماذذم

التعمم التذي توصذمت إلذى وجذود مسذتوى متوسذط مذن اسذتجدام متطمبذات عذداد وتذدراب ع ذاد هائذم

التذذدراس فذذي عمماذذم الذذتعمم  ,وتتف ذ هذذذ النتاجذذم مذذع نتاجذذم د ارسذذم (الموسذذى ٕٓٓٚ,م)( ,الحربذذي,
ٕٓٓٙم) التذذي توصذذمت إلذذى وجذذود مسذذتوى متوسذذط مذذن اسذذتجدام متطمبذذات عذذداد وتذذدراب ع ذذاد
هائم التدراس في عممام التعمم.

إجابة السؤال الرابع عشر:

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) 0,05≤ αبين متوسـطات اسـتجابات

عينة الدراسة حول درجة توافر متطمبات توظيف الصـفوف االفتراضـية فـي تعمـم الرياضـيات تعـزى

إلى متغير الجنس؟

ول جابم عن هذا السؤال تم استجدام اجتبار (ت) ( )T-Testلمكشذف عذن مذا إذا كانذت هنذال
ف ذذرو ب ذذان متوس ذذطات اس ذذتجابات عان ذذم الد ارس ذذم ح ذذول درج ذذم تذ ذوافر متطمب ذذات توظا ذذف الص ذذفوف
االفت ار ام في تعمم الراا اات من الممكن ن تعذزى إلذى متغاذر الجذنس ,الجذدول رسذم (ٕ٘) التذالي

او ح سام اجتبار(ت) ( )T-Testلمفرو بان متوسطات استجابات عانم الدراسم حول درجم توافر

متطمبات توظاف الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات تعزى إلى متغار الجنس:
جدول رقم()25

اختبار(ت) ( )T-Testوداللة الفروق بين استجابات عينة الدراسة من حيث توافرىا باختالف
الجنس

المحور

الجنس

المتطمبات

ذكور

التقنية

إناث

المتطمبات

ذكور

المتوسط

االنحراف

درجة الحرية

الحسابي

المعياري

ٔ٘ٔ,

ٓ,ٖٗٙ

ٜٔٗ

ٔ,ٗٚ

٘ٓ,ٖٚ

ٕٗ٘,ٜ٘

ٔ,ٜٗٙ

ٖٖٔٓ,

ٜٔٗ

قيم (ت)

مستوى

()T-Test

الداللة

ٕٓ,ٜٙ

ٓٓ,ٜٗ

ٔ,ٜٜٚ

ٓ,ٓٚٛ

البشرية

التنظيمية
المتطمبات
التعميمية
متطمبات
إعداد

وتدريب

ٔ,ٖٚ

إناث
ذكور
إناث

ذكور
إناث

ٔٓ,ٖٚ

ٜٗ,ٜٜٗ

ٔٔ,ٚ

ٖٕٗٓ,

ٜٔٗ

ٔ,ٚٛ

ٕٓ,٘ٛ

٘ٗ٘,ٖٛ

ٕ,ٜٔ

ٓ,ٗٚٛ

ٜٔٗ

ٔٔ,ٜ

ٓ,ٙٗٚ

٘ٗٗ٘,ٚ

-ٓ,ٙٚٙ

ٕ,ٖٚٚ

ٕٓ٘ٓ,

ٕٕٓ,

ا حظ من الجدول الساب ما امي:

 ن سامم (ت)( (T-Testعمى المحور األول( :المتطمبات التقنام)بمغت (ٕ )ٓ,ٜٙبمستوى

داللم بمغ (ٓ , )ٓ,ٜٗو سامم (ت) ( (T-Testعلى المحور الراني (:المتطمبات البشرام التنظامام)
بمغت ( )ٔ,ٜٜٚبمستوى داللم بمغ ( )ٓ,ٓٚٛكذلل كانت سامم (ت) ( (T-Testعمى المحور

الرالث ( المتطمبات التعمامام) بمغت ( )ٓ,ٙٚٙبمستوى داللم إحصائام بمغ (ٕٓ٘ ,)ٓ,وهى سام
غار دالم إحصائاا عند مستوى الداللم ( ,) ٓ,ٓ٘≤ αبان متوسطي استجابات الذكور وادناث

بالجامعات الر رم (جامعم م القرى -جامعم الممل عبد العزاز  -جامعم الطائف) تعزى لمتغار
الجنس حول درجم توافر المتطمبات (التقنام  -البشرام التنظامام  -التعمامام) ,ال زمم لتوظاف

الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات في بعض الجامعات بالمنطقم الغربام ,وتتف هذ النتاجم

مع نتائ التي توصمت إلاها دراسم (مغاوريٕٜٓٓ,م) ,هالستان ( ,)Hellsten,2006المتان شارتا

إلى عدم وجود فرو دالم إحصائااً وفقا لمتغار الجنس .وسد اكون السبب في ذلل هو ن غمب

المجموعتان في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام من الذكور وادناث ادركون األهمام
النسبام الستجدام الصفوف االفت ار ام  ,وبتالي لم تجتمف استجابتهم كرا اًر تبعا لمتغار الجنس.

 ن سامم (ت) ( (T-Testعمى المحور الرابع (متطمبات إعداد وتدراب )....بمغت

( , )ٕ,ٖٚٚعند مستوى داللم إحصائام بمغ (ٕٕ , )ٓ,وهو سل من ( ٘ٓ ,)ٓ,مما ادل عمى
وجود فر دال إحصائااً بان الذكور وادناث في المحور الرابع وذلل لصالح الذكور ,وتجتمف
هذ النتاجم مع نتائ

التي توصمت إلاها دراسم جافري ,ناكوالس ))Jeffery& Nicholas,2004

التي شارت إلى نم توجد فرو دالم إحصائام وفقا لمتغار الجنس لصالح ادناث عمى الذكور.

 ال توجد فرو ذات داللم إحصائام بان متوسطي استجابات الذكور وادناث في جامعم م

القرى حول درجم توافر المتطمبات ( التقنام  -البشرام التنظامام  -التعمامام ) ال زمم لتوظاف
الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات بالجامعات السعودام بالمنطقم الغربام تعزى لمتغار

الجنس حاث كانت استجاباتهم بدرجم منجف م حول توافر المتطمبات (التقنام  -البشرام
التنظامام) ,وبدرجم متوسطم حول توافر المتطمبات (التعمامام) ,في حان ن هنال فروساً ذات داللم

إحصائام بان استجابات الذكور وادناث في جامعم م القرى حول توافر متطمبات (إعداد وتدراب
ع اد هائم التدراس) ال زمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات في بعض

الجامعات بالمنطقم الغربام لصالح الذكور ,حاث كانت استجاباتهم نحو هذا المحور بدرجم
متوسطم في حان كانت استجابات ادناث عمى نفس المحور بدرجم منجف م.

 ال توجد فرو ذات داللم إحصائام بان استجابات الذكور وادناث في جامعم الممل عبد

العزاز حول درجم توافر المتطمبات ( التقنام  -البشرام التنظامام  -التعمامام ) ال زمم لتوظاف

الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات في بعض الجامعات بالمنطقم الغربام حاث كانت
استجاباتهم بدرجم منجف م حول توافر المتطمبات (التقنام – البشرام التنظامام) ,وبدرجم متوسطم

حول توافر المتطمبات (التعمامام) ,في حان ن هنال فروساً ذات داللم إحصائام بان استجابات

الذكور وادناث في جامعم الممل عبد العزاز حول درجم توافر متطمبات ( إعداد وتدراب ع اد

هائم التدراس) ال زمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات في بعض الجامعات

السعودام بالمنطقم الغربام لصالح الذكور ,حاث كانت استجاباتهم نحو هذا المحور بدرجم
متوسطم ,في حان كانت استجابات ادناث عمى نفس المحور بدرجم منجف م.

 ال توجد فرو ذات داللم إحصائام بان استجابات الذكور وادناث في جامعم الطائف

حول درجم توافر المتطمبات ( التقنام -البشرام التنظامام  -التعمامام  -إعداد وتدراب ع اد
هائم التدراس ) ال زمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات في بعض الجامعات

السعودام بالمنطقم الغربام حاث كانت استجاباتهم بدرجم منجف م حول درجم توافر المتطمبات

(التقنام  -البشرام التنظامام  -التعمامام ) ,وبدرجم عالام حول درجم توافر متطمبات ( إعداد
وتدراب ع اد هائم التدراس ).

إجابة السؤال الخامس عشر:

ىـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة ( ) 0,05≤ αبـــين متوســـطات

اســتجابات عينــة الدراســة حــول درجــة اســتخدام متطمبــات توظيــف الصــفوف االفتراضــية فــي تعمــم
الرياضيات تعزى إلى متغير الجنس؟

ول جابم عن هذا السؤال تم استجدام اجتبار (ت) ( )T-Testلمكشذف عذن مذا إذا كانذت هنذال
فذذرو بذذان متوسذذطات اسذذتجابات عانذذم الد ارسذذم حذذول درجذذم اسذذتجدامها متطمبذذات توظاذذف الصذذفوف

االفت ار ام في تعمم الراا اات من الممكن ن تعذزى إلذى متغاذر الجذنس ,الجذدول رسذم ( )ٕٙالتذالي

او ذذح سذذام اجتبذذار(ت) ( )T-Testلمفذذرو بذذان متوسذذطات اسذذتجابات عانذذم الد ارسذذم حذذول درجذذم
استجدامها متطمبات توظاف الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات تعزى إلى متغار الجنس:
جدول رقم()26

اختبار(ت) ( )T-Testوداللة الفروق بين استجابات عينة الدراسة من حيث استخداميا
باختالف الجنس

المحور

الجنس

المتوسط

الحسابي

المعياري

المتطمبات

ذكور

ٔ,٘ٛ

ٓ,ٖٖٜ

ٜٔٗ

ٖ٘ٔ,

ٓ,ٜٗٓ

ٗٛ,ٛ٘ٙ

ٖٕٔ,

ٕٓ,ٖٜ

ٜٔٗ

ٕٗٔ,

ٔٓ,ٖٜ

٘ٙ0ٖٓٛ

٘٘ٔ,

ٕٖ٘ٓ,

ٜٔٗ

ٔ٘ٔ,

ٖٔٗٓ,

ٖٗٚ,ٖٚ

ٕ٘ٓ,

ٓ,ٖٜٜ

ٜٔٗ

التقنية

المتطمبات
البشرية

التنظيمية

إناث

ذكور
إناث

المتطمبات

ذكور

التعميمية

إناث

متطمبات
إعداد

وتدريب

ذكور
إناث

ٕٗٓ,

االنحراف

درجة الحرية

ٓ,ٜ٘ٚ

ٓٗٗ,ٔٙ

قيم (ت)

مستوى

()T-Test

الداللة

ٓ,ٚٔٙ

٘ٓ,ٗٚ

ٔ-ٓ,ٜٔ

ٓ,ٖٙٛ

ٓ,ٕٜٓ

ٓ,ٜٛٗ

٘ٔٗٓ,

ٓ,ٜٚٚ

ا حظ من الجدول الساب ما امي:

 ن سامم (ت) ( (T-Testبمغت عمى المحور األول :المتطمبات التقنام ( ,)ٓ,ٚٔٙبمستوى

داللم إحصائام ,بمغ (٘ ,)ٓ,ٗٚكما بمغت سامم (ت)() T-Testعمى المحور الراني :المتطمبات

البشرام التنظامام (ٔ ,)-ٓ,ٜٔبمستوى داللم إحصائام بمغ ( ,)ٓ,ٜٛٗوبمغت سامم (ت) (T-

 )Testعمى المحورالرالث :المتطمبات التعمامام ( )ٓ,ٖٙٛبمستوى داللم إحصائام بمغ (٘ٔٗ,)ٓ,
كما بمغت سامم (ت) ( ) T-Testعمى المحور الرالث :المتطمبات التعمامام ( ,)ٓ,ٖٙٛبمستوى

داللم إحصائام بمغ (٘ٔٗ ,)ٓ,وهي سام غار دالم إحصائاا عند مستوى الداللم ( ) ٓ,ٓ٘≤ αبان
استجابات الذكور وادناث في الجامعات الر رم ( جامعم م القرى  -جامعم الممل عبد العزاز -

جامعم الطائف) حول درجم استجدام المتطمبات ( التقنام  -البشرام التنظامام  -التعمامام  -إعداد

وتدراب ع اد هائم التدراس ) ال زمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات في

بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام تعزى إلى متغار الجنس .

 ال توجد فرو ذات داللم إحصائام بان متوسطات استجابات المجموعتان في المحاور

األربعم ,مما ادل عمى عدم وجود فرو بان المجموعتان حول درجم استجدام متطمبات توظاف
الفصول االفت ار ام تعزى إلى متغار الجنس ,وتتف

هذ النتاجم مع النتائ التي توصمت إلاها

دراسم (مغاوريٕٜٓٓ,م) ,هالستان ( )Hellsten,2006المتان شارتا إلى نه ال توجد فرو دالم
إحصائام وفقا لمتغار الجنس .

إجابة السؤال السادس عشر:

ىـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة ( ) 0,05≤ αبـــين متوســـطات

اســـتجابات عينـــة الدراســـة حـــول درجـــة تـــوافر متطمبـــات توظيـــف الصـــوف االفتراضـــية فـــي تعمـــم
الرياضيات؛ تعزى إلى متغير التخصص؟

ول جابم عن هذا السؤال تم اسذتجدام اجتبذار (ت) ( )T-Testلمكشذف عذن مذا إذا كانذت هنذال

ف ذذرو ب ذذان متوس ذذطات اس ذذتجابات عان ذذم الد ارس ذذم ح ذذول درج ذذم تذ ذوافر متطمب ذذات توظا ذذف الص ذذفوف

االفت ار ذذام فذذي تعمذذم الراا ذذاات مذذن الممكذذن ن تعذذزى إلذذى متغاذذر التجصذذص ,الجذذدول رسذذم ()ٕٚ

التالي او ح سام اجتبار(ت) ( )T-Testلمفرو بان متوسطات استجابات عانم الدراسم حول درجم
توافرها متطمبات توظاف الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات تعزى إلى متغار التجصص:

جدول رقم()27

اختبار(ت) ( )T-Testوداللة الفروق بين استجابات عينة الدراسة من حيث توافرىا باختالف
التخصص

مستوى
المحور

المتطمبات
التقنية
المتطمبات

التخصص
مختصين
أعضاء ىيئة
تدريس

مختصين

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة الحرية

المتوسط

ٔ,٘ٛ

ٖٔٗٓ,

ٜٔٗ

ٔ,ٜٗ

ٓ,ٖٖٛ

ٖٕٔٔٗ,

٘ٗٔ,

٘ٔٗٓ,

ٜٔٗ

قيم (ت)

()T-Test
ٕٗٔٔ,
-ٓ,ٕٔٙ

الداللة

ٖٓ,ٕٙ
ٓ,ٕٜٛ

البشرية

التنظيمية
المتطمبات
التعميمية

أعضاء ىيئة
تدريس

مختصين

أعضاء ىيئة
تدريس

متطمبات

مختصين

وتدريب

تدريس

إعداد

ٔ,ٗٚ

ٓ,ٖٔٙ

ٕٖ,ٜٛٚ

أعضاء ىيئة

ٕٓٓ,

ٕ٘٘ٓ,

ٜٔٗ

ٔ,ٙٛ

ٖٖٗٓ,

ٖٕٔٔٗ,

ٕٓٓ,

ٕٓٓ,ٙ

ٜٔٗ

ٕ٘ٔ,

ٓ,٘ٔٛ

ٕٗ,ٚٔٙ

ٖ,ٓٚٛ

ٖٕٔ-ٔ,

ٕٓٓٓ,

ٖٓ,ٕٙ

ا حظ من الجدول الساب رسم( )ٕٛن سامم (ت) ( (T-Testعمى المحور األول :المتطمبات

التقنام بمغت (ٕٗٔ )ٔ,بمستوى داللم إحصائام بمغ (ٖ ,)ٓ,ٕٙو سامم (ت)( (T-Testعمى

المحور الراني :المتطمبات البشرام التنظامام بمغت ( , )-ٓ,ٕٔٙبمستوى داللم إحصائام بمغ
( ,)ٓ,ٕٜٛكذلل كانت سامم (ت)( (T-Testعمى المحور الرابع :متطمبات إعداد وتدراب ع اد
هائم التدراس بمغت (ٖٕٔ ,)-ٔ,بمستوى داللم إحصائام بمغ (ٖ ,)ٓ,ٕٙوهى سام غار دالم

إحصائاا عند مستوى الداللم ( ,) ٓ,ٓ٘≤ αبان متوسطي استجابات المجتصان و ع اد هائم

التدراس بالجامعات الر رم (جامعم م القرى -جامعم الممل عبد العزاز  -جامعم الطائف) تعزى

إلى متغار التجصص حول درجم توافر المتطمبات (التقنام  -البشرام التنظامام  -إعداد وتدراب)

ال زمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات الجامعات بالمنطقم الغربام فاما اوجد

فرو

دال إحصائااً بان المجتصان و ع اد هائم التدراس في المحور الرالث وذلل لصالح

المجتصان ,حاث بمغت سامم (ت) ( ,)ٖ,ٓٚٛوهي دالم إحصائاا عند مستوى الداللم

(α

≤٘ٓ ) ٓ,مما ادل عمى وجود فرو بان المجموعتان حول درجم توافر المتطمبات التعمامام
لتوظاف الصفوف االفت ار ام تعزى لمتغار نوع التجصص

إجابة السؤال السابع عشر:

ىـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة ( ) 0,05≤ αبـــين متوســـطات

اســتجابات عينــة الدراســة حــول درجــة اســتخدام متطمبــات توظيــف الصــفوف االفتراضــية فــي تعمــم
الرياضيات ؛تعزى إلى متغير التخصص؟

ول جابم عن هذا السؤال تم استجدام اجتبار (ت) ( )T-Testلمكشذف عذن مذا إذا كانذت هنذال

فذذرو بذذان متوسذذطات اسذذتجابات عانذذم الد ارسذذم حذذول درجذذم اسذذتجدام متطمبذذات توظاذذف الصذذفوف
االفت ار ذذام فذذي تعمذذم الراا ذذاات مذذن الممكذذن ن تعذذزى إلذذى متغاذذر التجصذذص ,الجذذدول رسذذم ()ٕٛ

التذذالي او ذذح سذذام اجتبذذار(ت) ( )T-Testلمفذذرو بذذان متوسذذطات اسذذتجابات عانذذم الد ارسذذم حذذول

درج ذذم اس ذذتجدام متطمب ذذات توظا ذذف الص ذذفوف االفت ار ذذام ف ذذي تعم ذذم الراا ذذاات تع ذذزى إل ذذى متغا ذذر
التجصص:

جدول رقم()28

اختبار(ت) ( )T-Testوداللة الفروق بين استجابات عينة الدراسة من حيث استخداميا
باختالف التخصص

المحور

المتطمبات
التقنية

التخصص
مختصين

أعضاء ىيئة
تدريس

المتطمبات

مختصين

التنظيمية

تدريس

البشرية

المتطمبات
التعميمية

أعضاء ىيئة
مختصين

أعضاء ىيئة

المتوسط

المعياري

ٓٔ,ٛ

ٓ,ٕ٘ٙ

ٜٔٗ

ٖ٘ٔ,

ٓ,ٖٓٙ

ٖٕٕٕ٘,

ٖٗٔ,

ٓ,ٕٗٚ

ٜٔٗ

ٕٓٔ,

ٓ,ٖٚٚ

ٕ٘,ٕٛٚ

ٕٓ,ٗٚ

ٜٔٗ

ٓ,ٖٔٚ

ٕٕٔ,ٜٜ

ٖٕٕ,

ٓ,٘٘ٛ

ٜٔٗ

ٕٕٓ,

ٓ,ٜٗٔ

ٖٕٖ,ٚٛ

ٔ,ٜٙ
ٔ٘ٔ,

تدريس

متطمبات

مختصين

وتدريب

تدريس

إعداد

الحسابي

االنحراف

درجة الحرية

أعضاء ىيئة

قيم (ت)

()T-Test
ٕ,ٕٜٚ

ٖٖٕ٘,

ٔ,ٙٙٚ

ٕ,ٓٛٛ

مستوى
الداللة

ٖٔٓٓ,

ٕٔٓٓ,

ٓ,ٜٔٓ

ٓ,ٖٓٛ

ا حظ من الجدول الساب رسم( )ٕٚن سامم (ت) ( (T-Testعمى المحور األول :المتطمبات
التقنام بمغت ( , )ٕ,ٕٜٚبمستوى داللم إحصائام بمغ (ٖٔٓ ,)ٓ,و سامم (ت) ( (T-Testعمى

المحور الراني :المتطمبات البشرام التنظامام بمغت (ٖٖ٘ ,)ٕ,بمستوى داللم إحصائام بمغ
(ٕٔٓ ,)ٓ,كذلل بمغت سامم (ت) ( (T-Testعمى المحور الرابع :متطمبات إعداد وتدراب ع اد

هائم التدراس ( )ٕ0ٓٛٛبمستوى داللم إحصائام بمغ ( ,)ٓ,ٖٓٛوهى سام دالم إحصائاا عند

مستوى الداللم

( )ٓ,ٓ٘≤ αلصالح المجتصان ,بان متوسطي استجابات المجتصان و ع اد هائم التدراس

بالجامعات الر رم (جامعم م القرى -جامعم الممل عبد العزاز  -جامعم الطائف) تعزى إلى متغار
التجصص حول درجم استجدام المتطمبات (التقنام  -البشرام التنظامام  -إعداد وتدراب) ال زمم

لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات في بعض الجامعات بالمنطقم الغربام تعزى

لمتغار التجصص ,فاما ال توجد فروسا بان المجتصان و ع اد هائم التدراس دالم إحصائاا في
المحور الرالث :المتطمبات التعمامام حاث

بمغت سامم (ت) (,)ٔ,ٙٙٚعند مستوى داللم

إحصائام( )ٓ,ٜٔٓوهي لاست دالم إحصائاا عند مستوى الداللم ( ) ٓ,ٓ٘≤ αمما ادل عمى عدم

وجود فرو بان المجموعتان حول درجم استجدام المتطمبات التعمامام لتوظاف الصفوف االفت ار ام

تعزى إلى متغار نوع التجصص .

إجابة السؤال الثامن عشر:

ىـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة ( ) 0,05≤ αبـــين متوســـطات

اســتجابات عينـــة الدراســـة حـــول درجـــة تـــوافر متطمبـــات توظيـــف الصـــفوف االفتراضـــية فـــي تعمـــم
الرياضيات تعزى إلى متغير الخبرة؟

ول جابذم عذن هذذذا السذؤال تذذم اسذذتجدام اجتبذذار ( نوفذذا)( ) ANOVAلمعرفذذم إذا مذذا كانذذت هنذذال

فروسذذا دالذذم إحصذذائاا عنذذد مسذذتوى الداللذذم ( ) ٓ,ٓ٘≤ αبذذان المتوسذذط الحسذذابي السذذتجابات عانذذم
الد ارسذذم ,وذلذذل عمذذى المسذذتوى العذذام لمحذذاور الد ارسذذم مذذن حاذذث الجب ذرة ,الجذذدول رسذذم ( )ٕٜالتذذالي

او ح سام اجتبار( نوفا)( ) ANOVAالفرو بان استجابات عانم الدراسم من حاث تذوافر متطمبذات

توظاف الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات تعزى إلى متغار الجبرة.
جدول رقم ()29

نتائج اختبار (انوفا) ( ) ANOVAلدراسة الفروق في محاور الدراسة من حيث توافرىا تعزى
إلى عامل الخبرة

المحور

ٔ .المتطمبات التقنام ال زم توافرها
في بائم التعمم الستجدام الصفوف
االفت ار ام في تعمُّم الراا اات في

بعض الجامعات السعودام بالمنطقم
الغربام.

ٕ .المتطمبات البشرام والتنظامام
ال زم توافرها لتوظاف الصفوف

االفت ار ام في تعمُم الراا اات في

مصدر

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

( ف)

ٕٔٓٓ,

ٕ

ٔٔٓٓ,

بان

المجموعات
داجل

المجموعات
المجموع
الكمي
بان

المجموعات
داجل

ٔٛ,٘٘ٚ

ٔٗٛ

ٕ٘ٔٓ,

ٔٛ,٘ٚٛ

ٓ٘ٔ

ٕٕٗٓ,

ٕ

ٕٔٔٓ,

ٕٔٙ,ٜٓ

ٔٗٛ

ٓ,ٜٔٓ

٘ٓ,ٓٛ

ٗٔٔٔ,

مستوى
الداللة

االحصائية

ٓ,ٜٔٛ

ٖٖٔٓ,

بعض الجامعات السعودام بالمنطقم
الغربام

المجموعات
المجموع
الكمي

ٖ .المتطمبات التعمامام ال زمم

لتوظاف الصفوف االفت ار ام في
تعمُّم الراا اات في بعض
الجامعات السعودام بالمنطقم

الغربام

ٗ .متطمبات إعداد وتدراب

ع اد هائم التدراس لتوظاف

الصفوف االفت ار ام في تعمم

الراا اات في بعض الجامعات
السعودام بالمنطقم الغربام

ا حظ من الجدول الساب

بان

المجموعات
داجل

المجموعات
المجموع
الكمي
بان

المجموعات
داجل

المجموعات
المجموع
الكمي

ٖٖٗٔٙ,

ٓ٘ٔ

ٖٓ,ٓٚ

ٕ

ٖٕٗ٘ٔ,

ٔٗٛ

ٖٕ,ٕٕٚ

ٓ٘ٔ

ٓ,ٖٜٚ

ٕ

ٕٗ,ٜٔٚ
ٕٗٗ,ٜ٘

ٔٗٛ

ٓ,ٖٓٚ
ٓ,ٕٔٚ

ٓ,ٜٔٙ

٘ٗٓ,ٛ

ٓ,ٜٔٛ
٘ٓ,ٕٛ

ٓ0ٜٙٙ

ٓٓ٘ٓ0

ٓ٘ٔ

رسم ( )ٕٜن سامم (ف) بمغت (٘ ,)ٓ,ٓٛعند مستوى داللم

إحصائام ( )ٓ,ٜٔٛعمى المحور األول  ,وبمغت سامم ( ٗٔٔ )ٔ,عند مستوى داللم إحصائام

(ٖٖٔ ) ٓ,عمى المحور الراني ,وبمغت (  )ٓ,ٜٔٙعند مستوى داللم إحصائام (٘ٗ )ٓ,ٛعمى
المحور الرالث ,وبمغت ( )ٓ0ٜٙٙعند مستوى داللم إحصائام ( ٓٓ٘ )ٓ,عمى المحور الرابع,
وهى سام غار دالم إحصائاا عند مستوى ( ,)ٓ,ٓ٘≤ αوهذا ادل عمى عدم وجود فرو دالم

إحصائاا بان متوسط استجابات ع اد هائم التدراس في درجم توافر المتطمبات (التقنام  -البشرام

التنظامام  -التعمامام  -إعداد وتدراب ع اد هائم التدراس) في الجامعات الر رم (جامعم م

القرى  -جامعم الممل عبد العزاز  -جامعم الطائف) تعزى إلى متغار الجبرة وتتف نتائ هذ

الدراسم مع دراسم كل من (الوعانىٕٜٓٓ ,م) ,و(العمريٕٜٓٓ ,م)( ,مها السفاانىٕٓٓٛ,م),

و(مشاعل عبد الكرامٕٓٓٚ ,م) ,و(التمامىٕٓٓٚ ,م).

إجابة السؤال التاسع عشر:

ىـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة ( ) 0,05≤ αبـــين متوســـطات

اســتجابات عينــة الدراســة حــول درجــة اســتخدام متطمبــات توظيــف الصــفوف االفتراضــية فــي تعمــم
الرياضيات تعزى إلى متغير الخبرة؟

ول جابذم عذن هذذا السذؤال تذم اسذتجدام اجتبذار (انوفذا) ( ) ANOVAلمعرفذم إذا مذا كانذت هنذال

فروسذذا دالذذم إحصذذائاا عنذذد مسذذتوى الداللذذم ( ) ٓ,ٓ٘≤ αبذذان المتوسذذط الحسذذابي السذذتجابات عانذذم
الد ارسذذم ,وذلذذل عمذذى المسذذتوى العذذام لمحذذاور الد ارسذذم م ذن حاذذث متغاذذر الجب ذرة ,الجذذدول رسذذم (ٖٓ)
التالي او ح سام اجتبار( نوفا) ( ( ANOVAالفرو بان استجابات عانم الدراسم من حاث استجدام

متطمبات توظاف الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات تعزى إلى متغار الجبرة.
جدول رقم ()30

نتائج إختبار (انوفا) ( (ANOVAلدراسة الفروق في محاور الدراسة من حيث إستخداميا
تعزى إلى عامل الخبرة

المحور

مصدر

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

( ف)

٘ٓ,ٓٛ

ٕ

ٕٗٓٓ,

ٓٔٛ,ٛٙ

ٔٗٛ

ٓ,ٕٔٚ

المتطمبات التقنام ال زم توافرها

بان

في بائم التعمم لتوظاف الصوف
االفت ار ام في تعمُّم الراا اات

المجموعات

في بعض الجامعات السعودام
بالمنطقم الغربام

داجل
المجموعات
المجموع
الكمي

المتطمبات البشرام والتنظامام

بان

ال زم توافرها لتوظاف الصفوف

المجموعات

االفت ار ام في تعمُم الراا اات

داجل

في بعض الجامعات السعودام

بالمنطقم الغربام

المجموعات
المجموع
الكمي

المتطمبات التعمامام ال زمم

لتوظاف الصفوف االفت ار ام في
تعمُّم الراا اات في بعض
الجامعات السعودام بالمنطقم
الغربام

بان

المجموعات
داجل
المجموعات
المجموع
الكمي

متطمبات عداد وتدراب ع اد

بان

هائم التدراس لتوظاف الصفوف

المجموعات

ٗٗٔٛ,ٜ

ٓ٘ٔ

ٓ,ٜٔٙ

ٕ

ٓ,ٜٓٛ

ٕٕٔ,ٜٙ

ٔٗٛ

ٖ٘ٔٓ,

ٕٕ,ٛٛٚ

ٓ٘ٔ

ٔٓ,ٓٙ

ٕ

ٖٓٓٓ,

ٔٚ,ٜٓٛ

ٔٗٛ

ٕٔٔٓ,

ٔٚ,ٜٜٙ

ٓ٘ٔ

ٖٖٗٓ,

ٕ

ٓ,ٔٙٚ

ٕٖٖٓ,

ٓ,ٖٜٙ

ٕٕ٘ٓ,

ٔٗٓ,ٛ

مستوى
الداللة

اإلحصائية

ٓ,ٚٔٛ

ٓ,ٕٜ٘

ٓ,ٚٚٛ

ٖٖٗٓ,

المحور
االفت ار ام في تعمم الراا اات

في بعض الجامعات السعودام
بالمنطقم الغربام

مصدر

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

( ف)

ٕٕٜ,ٖٛ

ٔٗٛ

ٓ,ٜٜٔ

ٕٜ0ٚٔٙ

ٓ٘ٔ

داجل

المجموعات
المجموع
الكمي

مستوى
الداللة

اإلحصائية

تشذذار نتذذائ الجذذدول رسذذم (ٖٓ) إلذذى عذذدم وجذذود فروسذذا دالذم إحصذذائاا بذذان متوسذذطات اسذذتجابات

ع اد هائم التدراس بالجامعات السعودام بالمنطقم الغربام حول واسع اسذتجدام متطمبذات الصذفوف
االفت ار ذام فذذي تعمذذم الراا ذذاات تعذذزى إلذذى متغاذذر الجبذرة ,لممحذذاور األربعذذم حاذذث إن سذذام الداللذذم

لممحاور :هي ( )ٓ,ٚٔٛعمى المحذور األول ,و( )ٓ,ٚٔٛعمذى المحذور الرذاني ,و( ٖٖٗ )ٓ,عمذى
المحذذور الرالذذث  ,و( ٖٖٗ )ٓ,عمذذى المحذذور ال اربذذع ,وهذذى سذذام غاذذر دالذذم إحصذذائاا عنذذد مسذذتوى (α

≤٘ٓ )ٓ,بالجامعات الر رم (جامعم م القرى  -جامعم الممل عبد العزاز  -جامعم الطائف) تعزى
لمتغاذذر الجبذرة .وسذذد سامذذت الباحرذذم بتجماذذع درجذذه تذوافر محذذاور الد ارسذذم لكذذل الجامعذذات مذذن مجتمذذع
الدراسم والجدول التالي رسم (ٖٔ) او ح ذلل :

جدول رقم ()35

درجات توافر محاور الدراسة لدى جامعات المنطقة الغربية
جامعة أم القرى
المحور
المتوسط

درجة

التوافر

جامعة الممك عبد
العزيز

المتوسط

درجة

التوافر

جامعة الطائف
المتوسط

درجة

التوافر

ٔ .المتطمبذ ذ ذ ذ ذذات التقناذ ذ ذ ذ ذذم ال ذ ذ ذ ذ ذ زم
توافرها فذي بائذم الذتعمم السذتجدام
الصذ ذذوف االفت ار ذ ذذام فذ ذذي تعمُّذ ذذم

ٖٔٔ,

منجف م

ٔ,ٙٚ

متوسطم

ٖٗٔ,

منجف م

الراا اات
ٕ .المتطمبذذات البش ذرام والتنظاماذذم
ال زم توافرها لتوظاذف الصذفوف

ٔ,ٖٛ

منجف م

ٓ٘ٔ,

منجف م

ٓ٘ٔ,

منجف م

االفت ار ام في تعمُم الراا اات

ٖ .المتطمب ذ ذذات التعماما ذ ذذم ال زم ذ ذذم
لتوظاذ ذذف الصذ ذذفوف االفت ار ذ ذذام

ٓٔ,ٛ

متوسطم

ٓٔ,ٚ

متوسطم

ٔٔ,ٙ

منجف م

في تعمُّم الراا اات .
ٗ .متطمبذ ذ ذ ذ ذ ذذات عذ ذ ذ ذ ذ ذذداد وت ذ ذ ذ ذ ذ ذدري

ع ذ ذ ذ ذ ذ ذذاد هائ ذ ذ ذ ذ ذ ذذم الت ذ ذ ذ ذ ذ ذذدراس

لتوظاذذف الصذذفوف االفت ار ذذام

ٕٔٔ,

متوسطم

ٕٔٓ,

متوسطم

ٕ,ٗٙ

عالام

في تعمم الراا اات .

ا حظ من الجدول الساب رسم (ٖٔ) ما امي:

 إن محور المتطمبات التقنام ال زم توافرها في بائم التعمم الستجدام الصفوف االفت ار ام في

تعمُّم الراا اات في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام متوافرة بدرجم متوسطم في جامعم

الممل عبد العزاز بمتوسط ( ,)ٔ,ٙٚفي حان كانت درجم توافر منجف م في كل من جامعتي م
القرى بمتوسط حسابي بمغ (ٖٔ )ٔ,و جامعم الطائف بمتوسط حسابي بمغ (ٖٗ. )ٔ,

 ما محور المتطمبات البشرام والتنظامام لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمُم الراا اات في

بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام ,فا حظ ن درجم توافر كانت منجف م في الجامعات

الر ث عمى السواد ,ففي جامعم الممل عبد العزاز وجامعم الطائف بمتوسط حسابي بمغ( ٓ٘)ٔ,

لكل منهما ,وفي جامعم م القرى بمتوسط حسابي بمغ (.)ٔ,ٖٛ


ما محور المتطمبات التعمامام لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمُّم الراا اات في بعض

الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام كانت درجم توافر متوسطم في كل من جامعم م القرى

بمتوسط حسابي بمغ (ٓ )ٔ,ٛوجامعم الممل عبد العزاز بمتوسط حسابي بمغ (ٓ , )ٔ,ٚفي حان
كانت درجم توافر منجف م في جامعم الطائف بمتوسط حسابي بمغ (ٔ. )ٔ,ٙ


ما محور متطمبات إعداد وتدراب ع اد هائم التدراس لتوظاف الصفوف االفت ار ام في

تعمم الراا اات في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام فا حظ بأن درجم توافر كانت عالاه

في جامعم الطائف بمتوسط حسابي بمغ ( ,)ٕ,ٗٙبانما كانت درجم توفر متوسطم في كل من

جامعم م القرى بمتوسط حسابي (ٔٔ )ٕ,وجامعم الممل عبد العزاز بمتوسط حسابي(ٔٓ)ٕ,

كما سامت الباحرم بتجماع درجم استجدام محاور الدراسم لكل الجامعات من مجتمع الدراسم

والجدول رسم (ٕٖ) او ح ذلل :

جدول رقم ()32

درجات استخدام محاور الدراسة لدى جامعات المنطقة الغربية
المحور

جامعة أم القرى

جامعة الممك عبد العزيز

جامعة الطائف

المتوسط

درجة
اإلستخدام

المتوسط

درجة
اإلستخدام

المتوسط

درجة
اإلستخدام

ٔ .المتطمبذ ذ ذذات التقناذ ذ ذذم ال ذ ذ ذ زم
توافرهذ ذ ذ ذا ف ذ ذ ذذي بائ ذ ذ ذذم ال ذ ذ ذذتعمم
السذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذتجدام الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفوف
االفت ار ذ ذ ذ ذ ذ ذذام فذ ذ ذ ذ ذ ذذي تعمُّذ ذ ذ ذ ذ ذذم

ٔ0ٗٛ

منجف م

ٔ0٘ٛ

منجف م

ٗٔ0ٙ

منجف م

الراا اات

ٕ .المتطمب ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذات البشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرام
والتنظاماذ ذ ذذم ال ذ ذ ذ زم توافرهذ ذ ذذا
لتوظاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذف الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفوف

ٔٔٔ0

منجف م

ٖٓٔ0

منجف م

ٔ0ٔٚ

منجف م

االفت ار ذ ذ ذ ذ ذ ذذام فذ ذ ذ ذ ذ ذذي تعمُذ ذ ذ ذ ذ ذذم
الراا اات

ٖ .المتطمبات التعماماذم ال زمذم
لتوظاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذف الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوف
االفت ار ذ ذ ذ ذ ذ ذذام فذ ذ ذ ذ ذ ذذي تعمُّذ ذ ذ ذ ذ ذذم

ٗٗٔ0

منجف م

ٔ0٘ٙ

منجف م

ٓٔ0ٙ

منجف م

الراا اات .

ٗ .متطمب ذ ذ ذذات ع ذ ذ ذذداد وت ذ ذ ذذدراب
ع ذ ذ ذ ذذاد هائ ذ ذ ذ ذذم الت ذ ذ ذ ذذدراس

لتوظاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذف الصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذفوف

ٕٕٗ0

متوسطم

ٔ0ٛٙ

متوسطم

ٕٕٔ0

متوسطم

االفت ار ذ ذ ذ ذ ذ ذذام فذ ذ ذ ذ ذ ذذي تعمذ ذ ذ ذ ذ ذذم
الراا اات .

ا حظ من الجدول الساب رسم (ٕٖ) ما امي:

 إن المتطمبات التقنام ال زم توافرها في بائم التعمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمُّم

الراا اات في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام مستجدمم بدرجم منجف م في

الجامعات الر ث ,جامعم الطائف بمتوسط حسابي (ٗ ,)ٔ,ٙوجامعم الممل عبد العزاز بمتوسط
حسابي( ,)ٔ,٘ٛوجامعم م القرى بمتوسط حسابي (. )ٔ,ٗٛ

 ما المتطمبات البشرام والتنظامام ال زم توافرها لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمُم

الراا اات في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام فا حظ ن درجم استجدامها كانت

منجف م في الجامعات الر ث عمى السواد ,جامعم الممل عبد العزاز بمتوسط حسابي (ٖٓ,)ٔ,
وجامعم الطائف بمتوسط حسابي ( ,)ٔ,ٔٚوجامعم م القرى بمتوسط حسابي (ٔٔ. )ٔ,

 ما المتطمبات التعمامام لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمُّم الراا اات في بعض

الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام كانت درجم استجدامها منجف م في الجامعات الر ث,
جامعم الطائف بمتوسط حسابي (ٓ )ٔ,ٙوجامعم الممل عبد العزاز بمتوسط حسابي (,)ٔ,٘ٙ
وجامعم م القرى بمتوسط حسابي (ٗٗ. )ٔ,

 ما محور متطمبات إعداد وتدراب ع اد هائم التدراس لتوظاف الصفوف االفت ار ام في

تعمم الراا اات في الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام فا حظ ن درجم استجدامها كانت

متوسطم في الجامعات الر ث ,جامعم م القرى بمتوسط حسابي(ٕٗ ,)ٕ,وجامعم الطائف بمتوسط
حسابي (ٕٔ ,)ٕ,وجامعم الممل عبد العزاز بمتوسط حسابي (. )ٔ,ٛٙ

الفصل
الخامس

ملخص النتائج
والتوصٌات
والمقترحات

أوالً :ملخص الدراسة.
ثانٌا ً:ملخص نتائج الدراسة.
ثالثا ً :توصٌات الدراسة.
رابعا ً :مقترحات الدراسة.

أوالً -ملخص الدراسة:
تسعى الدراسم إلى التعرف عمى :واسع استجدام الصفوف االفت ار ام ومتطمبات توظافها في

تعمم الراا اات في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام من وجهم نظر المجتصان
و ع اد هائم التدراس.ولمعرفم هذ المطالب ودرجم توافرها ودرجم استجدامها تحاول الدراسم

ادجابم عمى التساؤالت التالام:

 ٔٛما هي الصفوف االفت ار ام ؟
 ٜٔما متطمبات استجدام الصفوف االفت ار ام التقنام الذ زم توافرهذا وتوظافهذا فذي تعمذم الراا ذاات
من وجهم نظر المجتصان و ع اد هائم التذدراس فذي بعذض الجامعذات السذعودام بالمنطقذم الغرباذم

؟

ٕٓ ما متطمبات استجدام الصفوف االفت ار ذام البشذرام التنظاماذم الذ زم توافرهذا وتوظافهذا فذي تعمذم
الراا ذذاات م ذذن وجه ذذم نظذ ذر المجتص ذذان و ع ذذاد هائ ذذم الت ذذدراس ف ذذي بع ذذض الجامع ذذات الس ذذعودام
بالمنطقم الغربام؟

ٕٔ مذ ذذا متطمبذ ذذات اسذ ذذتجدام الصذ ذذفوف االفت ار ذ ذذام التعماماذ ذذم ال ذ ذ زم توافرهذ ذذا وتوظافهذ ذذا فذ ذذي تعمذ ذذم
الراا ذذاات م ذذن وجه ذذم نظذ ذر المجتص ذذان و ع ذذاد هائ ذذم الت ذذدراس ف ذذي بع ذذض الجامع ذذات الس ذذعودام
بالمنطقم الغربام؟

ٕٕ ما متطمبات استجدام الصفوف االفت ار ام دعداد وتدراب ع اد هائم التدراس ال زم توافرهذا
وتوظافه ذذا ف ذذي تعم ذذم الراا ذذاات م ذذن وجه ذذم نظذ ذر المجتص ذذان و ع ذذاد هائ ذذم الت ذذدراس ف ذذي بع ذذض

الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام؟

ٖٕ ما درجم توافر واستجدام المتطمبات التقنام ال زمم الستجدام الصفوف االفت ار ام لتوظافها في
تعمُم الراا اات من وجهم نظر المجتصان و ع اد هائم التدراس فذي بعذض الجامعذات السذعودام
بالمنطقم الغربام ؟

ٕٗ ما درجم توافر واستجدام المتطمبات البشرام التنظاماذم ال زمذم السذتجدام الصذفوف االفت ار ذام
لتوظافهذذا ف ذذي تعمُذذم الراا ذذاات مذذن وجه ذذم نظذذر المجتص ذذان و ع ذذاد هائ ذذم التذذدراس ف ذذي بع ذذض
الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام ؟

ٕ٘ ما درجم توافر واستجدام المتطمبذات التعماماذم ال زمذم السذتجدام الصذفوف االفت ار ذام لتوظافهذا
فذذي تعمُذذم الراا ذذاات مذذن وجهذذم نظذذر المجتصذذان و ع ذذاد هائذذم التذذدراس فذذي بعذذض الجامعذذات
السعودام بالمنطقم الغربام ؟

 ٕٙمذذا درجذذم ت ذوافر واسذذتجدام متطمبذذات إعذذداد وتذذدراب ع ذذاد هائذذم التذذدراس ال زمذذم السذذتجدام
الص ذذفوف االفت ار ذذام لتوظافه ذذا ف ذذي تعمُذذم الراا ذذاات م ذذن وجه ذذم نظ ذذر عان ذذم الد ارس ذذم ف ذذي بع ذذض
الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام ؟

ٓ ٕٚه ذذل توج ذذد ف ذذرو ذات دالل ذذم إحص ذذائام عن ذذد مس ذذتوى الدالل ذذم ( ) ٓ0ٓ٘≤ αب ذذان متوس ذذطات
استجابات عانم الدراسم في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام تعزى إلى متغار الجنس؟

ٓ ٕٛه ذذل توج ذذد فذ ذرو ذات داللذذذم إحص ذذائام عن ذذد مسذذذتوى الدالل ذذم ( )ٓ0ٓ٘≤ αب ذذان متوسذذذطات
اس ذذتجابات عان ذذم الد ارس ذذم ف ذذي بع ذذض الجامع ذذات الس ذذعودام بالمنطق ذذم الغربا ذذم تع ذذزى إل ذذى متغا ذذر
التجصص؟

ٓ ٕٜه ذذل توج ذذد ف ذذرو ذات داللذذذم إحص ذذائام عن ذذد مسذذذتوى الدالل ذذم ( )ٓ0ٓ٘≤ αب ذذان متوسذذذطات
استجابات عانم الدراسم في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام تعزى إلى متغار الجبرة؟

أهـمَة الدراسة The Importance of the study :
تنبرذ

هماذذم الد ارسذذم الحالاذذم مذذن هماذذم الذذتعمم االفت ار ذذي فذذي ادفذذادة منهذذا فذذي جوانذذب عذذدة تفاذذد

المعناان بالعممام التعمامام في كافم جوانبها وتتمرل في اآلتي -:

ٔ -سذ ذذد تسذ ذذهم فذ ذذي توجاذ ذذه المعناذ ذذان والمسذ ذذئولان بذ ذذو ازرة التعمذ ذذام العذ ذذالي ل ذ ذذرورة تذ ذذوفار الصذ ذذفوف
االفت ار ام في جامعاتنذا السذعودام واالسذتفادة القصذوى مذن تطباقاتهذا فذي تعمذم الراا ذاات وتطذوار

تعمامها .

ٕ -سذد تسذذهم فذي تطذذوار بذرام إعذذداد وتنفاذذذ وتقذوام منذذاه تعمذم الراا ذذاات االلكتروناذم فذذي بعذذض

الجامعات السعودام.

ٖ-سذذد تبحذذث فذذي التعذذرف عمذذى ماهاذذم الصذذفوف االفت ار ذذام ودرجذذم توافرهذذا واسذذتجدامها فذذي بعذذض

الجامعذذات السذذعودام ,والمتطمبذذات األزمذذم لتوظاذذف الصذذفوف االفت ار ذذام فذذي تعم ذم الراا ذذاات وهذذو
اتجا حداث تسعى المؤسسات التعمامام إلى إدجاله في برامجها.

ٗ-سذذد تق ذذدم داة لمعرف ذذم درج ذذم تذ ذوافر واس ذذتجدام الص ذذفوف االفت ار ذذام م ذذن وجه ذذم نظ ذذر المجتص ذذان
و ع اد هائم التدراس في تعمُم الراا اات في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام.

٘-سذذد تفاذذد فذذي تطذذوار تعمُذذم الراا ذذاات بتوظاذذف الصذذفوف االفت ار ذذام لمسذذاارة االتجاهذذات التربواذذم

الحدارم ومواكبم متطمبات العصر في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام.

حدود الدراسة Limitations of the study :
استصرت الدراسم الحالام عمى الحدود اآلتام:

- ٙدراسم (واسع استجدام الصفوف االفت ار ام ومتطمبات توظافها في تعمم الراا اات)

- ٚمعرفم درجم توافر و استجدام الصفوف االفت ار ام ومتطمبات توظافها في تعمم الراا اات فذي
بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام.

- ٛطبقت هذ الدراسم عمذى المجتصذان فذي تقناذات التعمذام والحاسذوب و ع ذاد هائذم التذدراس فذي
المناه وطر تدراس الراا اات.

- ٜطبقذ ذذت الد ارسذ ذذم الحالاذ ذذم عمذ ذذى عانذ ذذم مذ ذذن الجامعذ ذذات السذ ذذعودام الحكوماذ ذذم بالمنطقذ ذذم الغرباذ ذذم
(جامعم م القرى -جامعم الممل عبد العزاز  -جامعم الطائف ).

٘-طبقت هذ الدراسم الحالام في الفصل الدراسي األول لعام ٖٖٓٗٔٔٗٔ-هذ.

ثانَا ً -ملخص نتائج الدراسة :

ٔ -إن درجم توافر المتطمبات التقنام ال زمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمُم الراا اات في
بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام كانت بدرجم منجف م حاث بمغ المتوسط الحسابي

العام (ٓ٘ ,)ٔ,ما درجم استجدام الصفوف االفت ار ام لتوظاف المتطمبات التقنام في تعمم
الراا اات فكانت منجف م حاث بمغ المتوسط الحسابي العام ()ٔ,٘ٚ

ٕ -إن درجم توافر المتطمبات البشرام التنظامام ال زمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمُم
الراا اات في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام كانت بدرجم منجف م حاث بمغ
المتوسط الحسابي العام ( )ٔ,ٗٚما درجم استجدام الصفوف االفت ار ام لتوظاف المتطمبات
البشرام التنظامام في تعمم الراا اات فكانت منجف م

(ٖٕ)ٔ,

حاث بمغ المتوسط الحسابي العام

ٖ -إن درجم توافر المتطمبات التعمامام ال زمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمُم الراا اات
في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام كانت بدرجم متوسطم ,حاث بمغ المتوسط الحسابي

العام (ٕ ,)ٔ,ٚما درجم استجدام الصفوف االفت ار ام لتوظاف المتطمبات التعمامام في تعمم
الراا اات فكانت بدرجم منجف م ,حاث بمغ المتوسط الحسابي العام (ٗ٘.)ٔ,

ٗ  -إن درجم توافر متطمبات إعداد وتدراب ع اد هائم التدراس ال زمم لتوظاف الصوف
االفت ار ام في تعمُم الراا اات في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام كانت بدرجم
متوسطم حاث بمغ المتوسط الحسابي العام (ٖٔ )ٕ,ما درجم استجدام فكانت بدرجم استجدام

الصفوف االفت ار ام لتوظاف متطمبات إعداد وتدراب ع اد هائم التدراس في تعمم الراا اات

فكانت بدرجم متوسطم حاث بمغ المتوسط الحسابي العام (٘ٓ.)ٕ,

٘  -ال توجد فرو ذات داللم إحصائام عند مستوى داللم (≤ ٘ٓ )ٓ,بان متوسط استجابات
الذكور وادناث في جامعم م القرى عمى المحاور الر رم األولى من محاور االستبانم حول درجم

توافر المتطمبات (:التقنام – البشرام التنظامام – التعمامام ) ال زمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام

في تعمم الراا اات  ,في حان توجد فرو ذات داللم إحصائام عند مستوى داللم ( )ٓ,ٓ٘ ≤α
بان متوسط استجابات الذكور وادناث في جامعم م القرى حول درجم توافر متطمبات( إعداد

وتدراب ع اد هائم التدراس) ال زمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات في

بعض الجامعات بالمنطقم الغربام وذلل لصالح الذكور.

- ٙال توجد فرو ذات داللم إحصائام عند مستوى داللم (≤ ٘ٓ )ٓ,بان متوسط استجابات

الذكور وادناث في جامعم الممل عبد العزاز حول درجم توافر المتطمبات ( التقنام – البشرام

التنظامام – التعمامام ) ال زمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات  ,في حان ن
هنال فروساً ذات داللم إحصائام عند مستوى داللم (≤ ٘ٓ )ٓ,بان استجابات الذكور وادناث في
جامعم الممل عبد العزاز حول توافر متطمبات( إعداد وتدراب ع اد هائم التدراس) ال زمم

لتوظاف الصفوف االفت ار ام في بعض الجامعات بالمنطقم الغربام  ,لصالح الذكور .

 - ٚال توجد فرو ذات داللم إحصائام عند مستوى داللم (≤ ٘ٓ )ٓ,بان استجابات الذكور
وادناث في جامعم الطائف حول درجم توافر المتطمبات (التقنام – البشرام التنظامام – التعمامام-

إعداد وتدراب ع اد هائم التدراس)ال زمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في بعض الجامعات

بالمنطقم الغربام.

- ٛال توجد فرو ذات داللم إحصائام عند مستوى داللم(≤ ٘ٓ )ٓ,بان استجابات الذكور
وادناث في الجامعات الر رم ( جامعم م القرى – جامعم الممل عبد العزاز – جامعم الطائف )

حول درجم استجدام المتطمبات ( التقنام – البشرام التنظامام – التعمامام – إعداد وتدراب ع اد

هائم التدراس) ال زمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في بعض الجامعات بالمنطقم الغربام.

- ٜال توجد فرو ذات داللم إحصائام عند مستوى داللم (≤ ٘ٓ )ٓ,بان استجابات المجتصان
و ع اد هائم التدراس في جامعم م القرى حول توافر المتطمبات( التقنام – البشرام التنظامام-

التعمامام  -إعداد وتدراب ع اد هائم التدراس) ال زمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في بعض
الجامعات بالمنطقم الغربام.

ٓٔ  -ال توجد فرو ذات داللم إحصائام عند مستوى داللم (≤ ٘ٓ )ٓ,بان استجابات المجتصان

و ع اد هائم التدراس في جامعم الممل عبد العزاز حول توافر المتطمبات ( التقنام – التعمامام –

إعداد وتدراب ع اد هائم التدراس) ال زمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في بعض الجامعات

بالمنطقم الغربام  ,لصالح المجتصان.

ٔٔ  -ال توجد فرو

ذات داللم إحصائام عند مستوى داللم (≤ ٘ٓ )ٓ,بان استجابات

المجتصان و ع اد هائم التدراس في جامعم الطائف حول توافر المتطمبات (البشرام التنظامام-
إعداد وتدراب ع اد هائم التدراس) ال زمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في بعض الجامعات

بالمنطقم الغربام  ,في حان كانت هنال فرو ذات داللم إحصائام عند مستوى داللم (≤ ٘ٓ)ٓ,
بان استجابات المجتصان و ع اد هائم التدراس في جامعم الطائف حول توافر المتطمبات (

التقنام  -التعمامام ) ال زمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام في بعض الجامعات بالمنطقم الغربام
لصالح المجتصان.

ٕٔ  -توجد فرو ذات داللم إحصائام عند مستوى داللم (≤ ٘ٓ )ٓ,بان استجابات المجتصان

و ع اد هائم التدراس في جامعم م القرى حول استجدام المتطمبات (التقنام  -البشرام التنظامام)

ال زمم لتوظاف الصفوف االفت ار ام ,لصالح المجتصان.
ٖٔ  -ال توجد فرو

ذات داللم

إحصائام عند مستوى داللم (≤ ٘ٓ )ٓ,بان استجابات

المجتصان و ع اد هائم التدراس في جامعم الممل عبد العزاز حول توافر المتطمبات ( التقنام -

البشرام التنظامام  -التعمامام  -إعداد وتدراب ع اد هائم التدراس) ال زمم لتوظاف الصفوف
االفت ار ام ,وتوجد فرو ذات داللم إحصائام عند مستوى داللم (≤ ٘ٓ )ٓ,بان استجابات

المجتصان و ع اد هائم التدراس في جامعم الطائف حول توافر المتطمبات ( التقنام  -البشرام

التنظامام  -التعمامام -إعداد وتدراب ع اد هائم التدراس) ال زمم لتوظاف الفصول االفت ار ام
في بعض الجامعات بالمنطقم الغربام ,لصالح ع اد هائم التدراس في المحور األول ,ولصالح

المجتصان في المحاور الر ث األجارة.

ٗٔ  -ال توجد فرو دالم إحصائااً عند مستوى (≤ ٘ٓ )ٓ,بان متوسط استجابات المجتصان
و ع اد هائم التدراس في بعض الجامعات السعودام بالمنطقم الغربام حول درجم توافر ودرجم

استجدام متطمبات توظاف الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات تعزى إلى متغار الجبرة .

ثالثا ً -توصَات الدراسة :
في

ود ما سفرت عنه نتائ الدراسم توصي الباحرم بما امي:

 إتاحم الفرصم ألع اد هائم التدراس ل لتحا بذدورات تدراباذم تسذاعد عمذى زاذادة مهذاراتهم
في توظاف الصفوف االفت ار ام في تعمم الراا اات.



رورة االستفادة من تقناات الصفوف االفت ار ام في تعمام الراا اات لتجذاوز المشذك ت



رورة تجهاز الجامعات السعودام في المنطقم الغربام بجماذع متطمبذات اسذتجدام الصذفوف

والعوائ التي تواجه ع اد هائم التدراس في تعمامها.
االفت ار ام في تعمم الراا اات.

 االسذذتفادة مذذن تقناذذم الصذذفوف االفت ار ذذام فذذي حذذل بعذذض المشذذاكل التعماماذذم التذذي تواجذذه
(المتعممان الذان تجاوزت عمارهم عن سن الدراسم الجامعام ,والمتعممان الذان ارغبون في
مواصمم تعمامهم وتعاقهم ادمكاناات المادام لممواصمم)

 و ع برام تدراباذم مكرفذم ألع ذاد هائذم التذدراس جاصذم بكافاذم اسذتجدام الحاسذوب عمذى
وجه العموم و وكافام توظاف الصفوف االفت ار ام في التعمام عمى وجه الجصوص.

 تأهال كوادر بشرام سادرة عمى توظاف الصفوف االفت ار ام.

 تذوفار المقذذررات االلكتروناذم و نشذذطم التعمذام عذذن بعذد فذذي توظاذف الصذذفوف االفت ار ذام فذذي
تعمُم الراا اات.

 االهتمذذام بتزواذذد الجامعذذات بمذذا امزمهذذا مذذن شذذبكات "االنترنذذت" و"االنت ارنذذت"ووسذذائط الذذتعمم
ادلكتروني .

 تذوفار البناذذم التحتاذم مذذن كذوادر بشذرام و ماداذذم مذن جطذذوط االتصذذاالت التذي تسذذاعد عمذذى
تفعال الصفوف االفت ار ام بصفم جاصم ,والتعمم ادلكتروني بصفم عامم .

 توفار إدارة متكاممم افت ار ام تحكم جودة ادنتاج والتطوار لمصفوف االفت ار ام.

 االستفادة من الجبرات الدولام وادسمامام والمحمام التي طبقت هذ التقنام بشكل ناجح.
 االهتمذ ذذام بتذ ذذوفار جماذذذع ادمكاناذ ذذات التذ ذذي تسذ ذذاعد ع ذذذاد هائذ ذذم الت ذذدراس عمذ ذذى اسذ ذذتجدام
الصفوف االفت ار ام ,وتوظافها في مذادة الراا ذاات وغارهذا مذن المذواد واألنشذطم التعماماذم

 .كالمحا رات  ,والندوات  ,وورش العمل ....

راتعا ً -مقترحات الدراسة:
في

ود ما سفرت عنم نتائ الدراسم الحالام تقترح الباحرم ما امي:

 إجراد الدراسات وعقد المؤتمرات الدورام لترشاد التربواان عن نجر مستحدرات التقنام
ادلكترونام التعمامام.

 إنشاد عمادة تعمام عن بعد وجاصم في جامعم م القرى لمحصول عمى االعتماد
األكادامي.

 القاام بدراسم تتناول مدى تقبل ع اد هائم التدراس دستجدام الصفوف االفت ار ام .
 إجراد دراسم مقارنم بان رر استجدام تقنام الصفوف االفت ار ام لدى الط ب والطالبات
بالمرحمم الجامعام .

 إجراد دراسم ممارمم لمدراسم الحالام في مواد جرى ,من وجهم نظر طالبات المرحمم
الجامعام.

 دراسم فاعمام استجدام الصفوف االفت ار ام في تنمام مهارات التفكار ادبداعي لدى
طالبات المرحمم الجامعام.

 دراسم رر استجدام الصفوف االفت ار ام في تنمام بعض المفاهام الراا ام والتحصال
الدراسي لدى طالبات المرحل الجامعام.

 إجراد دراسم لمعرفم واسع الصفوف االفت ار ام ومتطمبات توظافها في تعمُم الراا اات ,من
وجهم نظر المجتصان و ع اد هائم التدراس في بعض الجامعات السعودام غار المنطقم

الغربام .

 إجراد دراسم استط عام تبان اتجاهات ع اد هائم التدراس والط ب نحو استجدام
الصفوف االفت ار ام.
 إجراد دراسات شبه تجرابام وبحوث تربوام ترشادام عن طراقم تحسان التعمام من ج ل
الصفوف االفت ار ام .

قائمـــة
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في تحقا

مجتمع المعرفم ,دراسم مقدمم إلى المؤتمر الدولي الثالث لمركز زين لمتعميم

اإل لكتروني ,البحران :جامعم البحران ,ص ص ٓٗ.ٖٗ-
ٗ.

ناس ,حسن إبراهام ( ٕٔٓٓ م) ":تكنولوجاا المعمومات واالتصاالت (  )AMTفي التعمام

العالي" .بحث منشورفي المؤتمر الثامن لموزراء المسؤولين عن التعميم العالي والبحث العممي في

الوطن العربي  ,الجودة النوعام لمتعمام العالي والبحث العممي في الوطن العربي لمواجهم التحداات
المستقبمام",

المحور

المشترل

http://staff.uqu.edu.sa/lib/dilib/msg.php

٘.

باشاوة ,حسن عبد ا

,

القاهرة

,

متوفر

تاراخ التصفح ٕٜٓٓ/٘/ٜ .م.

عمى

الرابط

و الغنام ,نعامم بنت إبراهام بن عبد العزاز(ٕٓٔٓم)" :متطمبات

توطان رقافم التعمام والتعمم ادلكتروني ,وتحداات اعتماد بان الجوف وال رورة في الوطن

العربي",بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الثالث حول دور التعميم اإل لكتروني في تعزيز مجتمعات

المعرفة ,لمركز زان لمتعمام ادلكتروني ,البحران ,جامعم البحران ,ص ٕٓ.
.ٙ

بجتي  ,إبراهام (ٕٗٓٓم) ":دور التعمام االفت ار ي في إنتاج وتنمام المعرفم البشرام",

الممتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية,
متوفر عمى الرابط,http://bbekhti.online.fr/trv_pdf/role%20de%20E-formation%202004.pdf:تاراخ
التصفحٕٜٓٓ/ٗ/ٜ :م.
.ٚ

بجتي  ,إبراهام (ٕٓٓٙم) :التعميم االفتراضي وتقنياتو ,بحث مقدم إلى المركز جامعم

ساصدي مرباح  :الجزائر متوفر عمى الرابط  , http://bbekthi.online.hr\articles\EAO.docتاراخ

التصفح ٕٜٓٓ/ٗ/ٜ:م.

.ٛ
الرابط

بجتي  ,إبراهام (د.ت):تكنولوجيا المعمومات و االتصال ودررىا في التعميم .متوفر عمى
http://bbekhti.online.fr/trv_pdf/TIC%20&%20Formation.pdf

.ٜ

ٓٔ.

تاراخ التصفحٕٜٓٓ/ٗ/ٜ :م.

بساوني ,عبد الحماد(ٕٓٓٓم) :التعميم والدراسة عمى اإل نترنت,القاىرة :مكتبم ابن سانا.

بمجون ,كورر جمال(ٕٓٔٓم) ":من بواب رورة المعرفم التعمام ادلكتروني" ,ورقة عمل

مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثالث حول دور التعميم اإل لكتروني في تعزيز مجتمعات المعرفة,
لمركز زان لمتعمام ادلكتروني ,البحران ,جامعم البحران ,ص ص .ٖٔ.-ٕٚ
ٔٔ.

لمكتاب.
ٕٔ.

بهاد الدان ,حسان كامل(ٜٜٜٔم):التعميم والمستقبل ,القاهرة ,الهائم المصرام العامم

التمامي ,عبد ا

عبد المؤمن (ٕٓٔٓم)" :دور التعمام ادلكتروني في تعزاز مجتمعات

المعرفم" ,ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثالث حول دور التعميم اإل لكتروني في تعزيز
مجتمعات المعرفة ,لمركز زان لمتعمام ادلكتروني ,البحران ,جامعم البحران ,ص ٘.

ٖٔ.

التمامي ,عبد الرحمن إبراهام ( ٕٓٓٚم)":واسع استجدام التعمام ادلكتروني في ببعض

الدول المجتارة  NCTMتدراس الراا اات بالمرحمم الرانوام في

ود معااار (دراسم مقارنم)".

رسالة دكتوراه (غيرمنشورة) ,كمام التربام :مكم المكرمم ,جامعم م القرى.

ٗٔ.

التودري ,عوض بن حسان محمد ( ٕٗٓٓم ) :المدرسة اإللكترونية وأدوار حديثة لممعمم,

الرااض :مكتبم الرشد.
٘ٔ.

جرجس ,جرجس ماشال(ٕٓٓٚم) :معجم مصطمحات التربية والتعميم ,باروت لبنان :دار

النه م العربام.
.ٔٙ

الجرف  ,راما سعد(ٖٕٓٓم)" :التعمام ادلكتروني ومستقبل التعمام الجامعي بالمممكم" ,

بحث مقدم لمقاء السنوي الحادي عشر لمجمعية السعودية لمعموم النفسية والتربوية بعنوان " ندوة

ومستقبل التعمام في المممكم العربام السعودام " ,متوفر عمى الرابط:
pssolibrary/nadwa02/nadwa02.htm

.ٔٚ

www.psso.org.sa/arabic

تاراخ التصفح  ٕٜٓٓ/٘/ٕ:م.

الجرف  ,راما سعد (ٕٗٓٓم) ":مدى استجدام ع اد هائم التدراس في الجامعات

السعودام لمتعمام ادلكتروني"  :الواسع والتطمعات  ,سجل وقائع ندوة تنمية أعضاء ىيئة التدريس

كمية التربية  :جامعم الممل سعود  ,الرااض متوفر عمى الرابط :
http://docs.ksu.edu.sa/DOC/Articles43/Article430720.doc

تاراخ التصفحٕٜٓٓ/٘/٘ :م

.ٔٛ

الجرف  ,راما سعد (ٕٓٓٛم) :متطمبات تفعال مقررات مودل ادلكترونام بمراحل التعمام

العام بالمممكم العربام السعودام ,ممتقى التعمام ادلكتروني األول ,الرااض متوفر من ج ل الرابط
 :www.ishrafgate.gov.sa/ar/download.php?id=5تاراخ التصفحٕٜٓٓ/٘/ٕ :م.

.ٜٔ

الجرف  ,راما سعد (ٕٜٓٓم) :الفصول الذكام لتعمام المغات  ,كمام المغات والترجمم,

جامعم الممل سعود [ادنترنت] .متوفر من ج ل الرابط:
http://knol.google.com/k/knol/Search?q=49

تاراخ التصفح ٕٜٓٓ/ٕٔ/ٖ:م.

ٕٓ.

الحارري ,سعاد بنت فهد(ٕٓٓٚم) :المنظومم التعمامام بان التقمادام واالفت ار ام ,متوفر

عمى الرابط
ٕٔ.

http://ipac.kacst.edu.sa/eDoc/1428/167113_1.pdf

تاراخ التصفح ٕٕٜٓٓ/٘/م.

الحازمي ,الب ار بن حمد (ٕ٘ٓٓم)":واسع استجدام الشبكم العالمام لممعمومات "االنترنت"

لدى ع اد هائم التدراس وط ب كمام المعممان بمكم المكرمم" ,رسالة ماجستير (غير.منشورة),

كمام التربام :مكم المكرمم ,جامعم م القرى.
ٕٕ.

الحجااا ,ناال محمد (ٕٓٔٓم) ":واسع التعمام ادلكتروني في الجامعات األردنام" ,بحث

مقدم إلى المؤتمر الدولي الثالث حول دور التعميم اإل لكتروني في تعزيز مجتمعات المعرفة,

لمركز زان لمتعمام ادلكتروني ,البحران ,جامعم البحران.
ٖٕ.

الحربي ,محمد بن صنت بن صالح (ٕٓٓٙم )":مطالب استجدام التعمام ادلكتروني

لتدراس الراا اات بالمرحمم الرانوام من وجهم نظر الممارسان والمجتصان" ,رسالم دكتوراه (غير

منشورة) ,مكم المكرمم ,جامعم م القرى :كمام التربام.
ٕٗ.

الحسان  ,حمد بن محمد (ٕٜٓٓم) :الفصول ادلكترونام ,متوفر عمى الرابط

http://forum.imamu.edu.sa/showthread.php?t=2224

ٕ٘.

تاراخ التصفح ٕٜٓٓ/ٔٔ/ٕٔ:م .

الحمفاوي ,ولاد بن سالم (ٕٓٓٙم) :مستحدثات تكنولوجيا التعميم في عصر المعمومات,

األردن :دار الفكر.
.ٕٙ

الج ار ,ج ار بن سعود (ٕٓٓٛم) ":االن مام لمنظمم التجارة العالمام والتحداات

لمجامعات المحمام في الدول العربام"  ,بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير ,التعمام
العالي في الدول العربام المنعقد بجامعم الممل فهد لمبترول والمعادن ,الظهران.
.ٕٚ

جماف ,زهار ناجي (ٕٓٔٓم) ":سالاب توظاف التعمام ادلكتروني في فمسطان لبناد

مجتمع معرفي" ,ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثالث حول التعميم اإل لكتروني في تعزيز
مجتمعات المعرفة ,لمركز زان لمتعمام ادلكتروني ,البحران ,جامعم البحران ,ص ص ٕٔ.ٖٔ-

.ٕٛ

جماس ,محمد عطام (ٖٕٓٓم) :منتجات تكنولوجيا التعميم ,القاهرة  :مكتبم دار الكممم.

.ٕٜ

جاري,عماد بداع (ٕ٘ٓٓ)":فعالام برنام

وسائط متعددة دكساب الط ب المعممان

بكماات التربام مهارات استجدام الفصول ادلكترونام" ,رسالة ماجستير(غير منشورة) ,جامعم عان

شمس :كمام التربام النوعام.
ٖٓ.

الدهشان ,جمال عمى (ٕٓٓٚم) ":الجامعم االفت ار ام حد األنماط الجدادة في التعمام

ٖٔ.

درادكم ,مجد محمود ومعابعه ,عادل سالم(ٕٓٔٓم)":الجامعم االفت ار ام ,مشروع مقترح

الجامعي" ,المؤتمر القومي السنوي الرابع عشر ,القاهرة :جامعم عان شمس.

لمتعمم ادلكتروني في الجامعات األردنام" ,التربام في عصر البدائل ,مؤتمر كمية التربية الثامن,
إربد -األردن ,عمم الكتب الحداث.
ٕٖ.

لندوة

الراشد ,فارس بن إبراهام (ٖٕٓٓم) :التعمام ادلكتروني واسع وطموح ,ورقة عمل مقدمة
التعميم

اإل لكتروني,

مدارس

الممل

فاصل

:الرااض

متوفر

,http://www.psso.org.sa/arabic/pssolibrary/nadwa01/nadwat/pdf/03.pdf :

عمى

تاراخ

الرابط

التصفح:

ٕٜٗٓٓ/ٕ/م.
ٖٖ.

ال ار ي ,حمد بن صالح (ٕٓٓٛم) ":رر استجدام تقنام المعامل االفت ار ام عمى تحصال

ط ب الصف الرالث الرانوي في مقرر الكامااد في منطقم القصام" ,رسالة ماجستير (غير

منشورة) ,كمام التربام ,الرااض :جامعم الممل سعود
ٖٗ.

الرافعي ,عمر عبدا

( ٕٕٓٓ م)" :الدراسم ادلكترونام الحل في (المجموط)"  ,مجمة

المعرفة ,عدد واحد و تسعون ,داسمبر.
ٖ٘.

روفائال ,عصام وصفي واوسف ,محمد حمد(ٕٔٓٓم) :تعميم وتعمم الرياضيات في

.ٖٙ

الزامل  ,زكراا بن عبد ا (ٕٗٓٓم)":تقاام تجربم التعمام ادلكتروني في بعض مؤسسات

القرن الحادي والعشرون ,الرااض  :دار المراخ لمنشر والتوزاع.

التعمام العالي بالمممكم العربام السعودام من وجهم نظر الطالب"بحث مقدم لممؤتمر التقني

السعودي الثالث,متوفر عمى الرابط

http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=175

تاراخ التصفحٕٜٓٓ/٘/ٕ :م.

.ٖٚ

الزاادي ,سماد محمد (ٕٓٔٓم)" :نموذج مقترح لجامعم افت ار ام بالتعمام السعودي",

.ٖٛ

الزغبي ,نصر الدان بشار و سنود حسان رجب (ٕٓٔٓم) ":مشروع التعمام ادلكتروني في

رسالة ماجستير (غير منشورة) ,مكم المكرمم :جامعم م القرى ,كمام التربام.

الجماهارام المبابم ما بان الواسع والمأمول" ,ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثالث حول

دور التعميم اإل لكتروني في تعزيز مجتمعات المعرفة ,لمركز زان لمتعمام ادلكتروني ,البحران,
جامعم البحران ,ص ص ٖ. ٛ -
.ٖٜ

الزهراني ,عبد العزاز عرمان (ٕٓٓٙم)" :واسع استجدام الحاسب اآللي واالنترنت في

تدراس الراا اات بالمرحمم الرانوام من وجهم نظر المعممان والمشرفان التربواان" ,رسالة

ماجستير (غير منشورة) ,مكم المكرمم :جامعم م القرى ,كمام التربام.

ٓٗ.

زاتون ,حسن حسان(ٕٓٓٚم) :أساسيات الوسائل التعميمية وتكنولوجيا التعميم-

ٔٗ.

زاتون ,حسن حسان (ٕ٘ٓٓم) :رؤية جديدة في التعمم – التعميم اإل لكتروني :المفيوم,

ٕٗ.

زان الدان ,محمد محمود (ٕٓٓٚم) :كفايات التعميم اإل لكتروني ,جدة :دار جوارزم لمنشر.

المفيومات والممارسات ,الرااض  :دار الصوتام.

القضايا ,التطبيق ,التقويم ,الرااض :الدار الصولتام لمتربام.
ٖٗ.

زان الدان ,محمد محمود (ٕ٘ٓٓ)" :تطوير كفايات المعمم لمتعميم عبر الشبكات" في

ٗٗ.

سالم ,حمد محمد (ٕٜٓٓم) :الوسائل وتقنيات التعميم  ,2المفاىيم –المستحدثات -

٘ٗ.

سالم ,حمد محمد (ٕٗٓٓم) :وسائل وتكنولوجيا التعميم ,الرااض :مكتبم الرشد.

منظومة التعميم عبر الشبكات ,تحرار :محمد عبد الحماد ,القاهرة :عالم الكتب.

التطبيقات ,الرااض :مكتبم الرشد.
.ٗٙ

سرااا ,عادل الساد (ٕٓٓٚم) :تكنولوجيا التعميم ومصادر التعمم ,مفاىيم نظرية –

.ٗٚ

السقا ,زااد هاشم و الحمدان ,جمال إبراهام (ٕٓٔٓم)" :دور التعمام ادلكتروني في زاادة

تطبيقات عممية  ,الرااض :مكتبم الرشد.

كفادة وفاعمام التعمام المحاسبي" ,ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثالث حول دور التعميم

اإل لكتروني في تعزيز مجتمعات المعرفة ,لمركز زان لمتعمام ادلكتروني,

البحران ,جامعم

البحران ,ص ص .ٔ٘ -ٛ
.ٗٛ

شحاتم ,حسن والنجار ,زانب (ٖٕٓٓم):معجم المصطمحات التربوية والنفسية ,القاهرة:

الدار المصرام المبنانام.
.ٜٗ

الشرباني ,حمد وااسر ,عبد الباسط (ٖٕٓٓم)" :تكنولوجاا االتصاالت الحدارم والوسائط

المتعددة في نظم التعمام عن بعد":تجربم المعهد القومي ل تصاالت.ورقة عمل مقدمة إلى الندوة

اإلقميمية حول توظيف تقنيات المعمومات واالتصاالت في التعميم.والتعمام عن بعد بدمش  .متوفر

عمى الرابط  htt://ituarabic.org/e-educationتاراخ التصفحٕٜٓٓ/ٖ/ٙ :م.

ٓ٘.

الشرهان ,جمال عبد العزاز ( ٖٕٓٓم ) :الوسائل التعميمية ومستجدات تكنولوجيا

ٔ٘.

الشرهان ,جمال بن عبد العزاز (ٕٔٓٓم ) :الكتاب اإللكتروني المدرسة اإللكترونية

ٕ٘.

الشراف ,امان فهد (" :)ٕٓٓٛنموذج مقترح لتطوار داد اجتصاصي مراكز مصادر

التعميم ,الرااض :الممحقاه الرقافام السعودام .

والمعمم االفتراضي ,الرااض :مطابع الحم ي.

التعمم بالمرحمم الرانوام في مجال المستحدرات التكنولوجام" ,رسالة ماجستير(غير منشورة) ,مكم

المكرمم :جامعم م القرى ,مكم المكرمم.
ٖ٘.

الشهري,عمي محمد ظافر (ٕٜٓٓم) ":رر إكساب المجتبرات االفت ار ام في إكساب

مهارات التجارب المعممام في مقرر األحااد لط ب الصف الرالث الرانوي بمدانم جدة" ,رسالة

ماجستير (غير منشورة) ,مكم المكرمم :جامعم م القرى ,كمام التربام.
ٗ٘.

شوممي ,سسطندي (ٕٓٓٚم)" :األنماط الحدارم في التعمام العالي  -التعمام ادلكتروني

المتعدد الوسائط و التعمام المتمازج" ,المؤتمر السادس لعمداء كميات اآلداب في الجامعات

األعضاء في اتحاد الجامعات العربية  ,ندوة
الجنان :فمسطان متوفر عمى الرابط

مان جودة التعمام واالعتماد األكادامي ,جامعم

www.saufa.yu.edu.jo/download/31.doc

ٕٜٓٓ/ٕٔ/ٕٜ:م
٘٘.

الصالح ,بدر بن عبد ا

(ٕٓٓٚم)" :متطمبات دم

تاراخ التصفح

التعمم ادلكتروني عن بعد في

الجامعات السعودام من وجهم نظر جبراد المجال" ,رسالة التربية وعمم النفس ,العدد ,ٕٜ

الرااض.
.٘ٙ

صبري ,ماهر إسماعال (ٕٜٓٓم):من الوسائل التعميمية إلى تكنولوجيا التعميم(الجزء

.٘ٚ

صبري ,ماهر إسماعال و توفا  ,ص ح الدان محمد (ٕ٘ٓٓم) :التنوير التكنولوجي

.٘ٛ

طمبه ,حمد سعاد (ٕٓٓٙم)" :واسع التعمام ادلكتروني بجامعم المنصورة" ,مؤتمر الجامعة

.ٜ٘

عامر ,طار عبد الرؤوف (ٕٓٓٚم) :التعميم عن بعد والتعميم المفتوح ,طٗ ,عمان/

الثاني) ,الرااض:مكتبم الرشد .

وتحديث التعميم  ,القاهرة :المكتب الجامعي الحداث.

االلكترونية بين النظرية والتطبيق  ,جامعم المنصورة :القاهرة.

األردن :دار الاازوري .

ٓ.ٙ

العبادي ,محسن بن محمد (ٕٕٓٓم)":التعمام إلكتروني والتعمام التقمادي" ,مجمة المعرفة ,

عٔ ,ٜمتوفر عمى الرابط http://helearning.wordpress.com/characteristics-of-e-

 (learningتاراخ التصفحٕٜٓٓ/ٙ/ٕٚ :م
ٔ.ٙ

عبد الحفاظ ,نبامم الو رداني (ٕٓٔٓم)" :تطوار طر تدراس المقررات الجامعام باستجدام

التعمام ادلكتروني" ,ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثالث حول دور التعميم اإل لكتروني
في تعزيز مجتمعات المعرفة ,لمركز زان لمتعمام ادلكتروني ,البحران ,جامعم البحران ,ص ٕ.

ٕ.ٙ

عبد الحماد ,محمد (ٕ٘ٓٓم) :البحث العممي وتكنولوجيا التعميم ,القاهرة :عالم الكتب

ٖ.ٙ

عبد الحي ,رمزي بن حمد (ٕ٘ٓٓم) :التعميم العالي اإللكتروني محدداتو ومبرراتو

ٗ.ٙ

العبد الكرام ,مشاعل بنت عبد العزاز ( ٕٓٓٚم) ":واسع استجدام التعمام ادلكتروني في

ووسائمو ,ادسكندرام :دار الوفاد.

مدارس المممكم األهمام بمدانم الرااض" ,رسالة ماجستير(غير منشورة) ,الرااض :كمام التربام,
جامعم الممل سعود.
٘.ٙ

العبد الكرام  ,مها عبد العزاز (ٕٓٓٙم) ":دراسم تقوامام لتجربم التعمم ادلكتروني

بمدارس الباان النموذجام لمبنات بجدة" ,رسالة ماجستير(غير منشورة) ,الرااض :كمام التربام,

جامعم الممل سعود.
.ٙٙ

عبد المنعم ,عمى محمد ( ٜٜٔٙم)":المستحدرات التكنولوجام في مجال التعمام طباعتها

وجصائصها" ,المؤتمر العممي الرابع :تكنولوجيا التعميم :النظرية والتطبيق ,القاهرة :الجمعام

المصرام لتكنولوجاا التعمام ,ص .ٕٜ

.ٙٚ

عبد الهادي ,محمد فتحي (ٖٕٓٓم) :البحث ومناىجو في عمم المكتبات والمعمومات,

القاهرة :الدار المصرام المبنانام.
.ٙٛ

عبادات ,ذوسان ونجرون (ٖٕٓٓم):البحث العممي ( مفيومو أدواتو – أساليبو ) ,طٖ,

الرااض :دار سامه.
.ٜٙ

الرابط

العربي ,نبال ص ح (ٕ٘ٓٓم) :الجامعة االفتراضية :المنافع والتكاليف  ,متوفر عمى
www.kau.edu.sa/dvworkshop/ppt/DVWorkshop-Mon2.1.12.ppt

ٕٕٜ٘ٓٓ/ٗ/م
ٓ.ٚ

,

تاراخ

التصفح:

عزمي ,نبال جاد (ٕٓٓٙم) " :كفااات المعمم وفقاً ألدوار المستقبمام في نظام التعمام

ادلكتروني عن بعد "  ,المؤتمر الدولي لمتعمم من بعد ,مسقط :سمطنم عمان ,متوفر عمى

الموسعhttp://www.scribd.com/doc/27059115/%D9:

تاراخ التصفحٕٜٓٓ/ٚ/ٕ٘ :م.

ٔ.ٚ

العساف ,صالح حمد (ٖٕٓٓم) :المدخل إلى البحث في العموم السموكية, ,الرااض:

مكتبم العباكان.
ٕ.ٚ

العطاوي ,صالح (ٕٓٓٙم) ":التعمم ادلكتروني والجامعم المفتوحم" ,ورقة معدة ضمن

مقرر أصول تكنولوجيا التعميم ,الرااض كمام الدراسات العماا/سسم وسائل وتكنولوجاا التعمام ,جامعم
الممل سعود.
ٖ.ٚ

عقل  ,مجدي سعاد ونجرون (ٕٜٓٓم) ":واسع الفصول االفت ار ام في جامعات وكماات

سطاع غزة وسبل تطوارها" ,بحث مقدم إلى ممتقى تكنولوجيا المعمومات ,3-نحو مجتمع
معموماتي ,كمام تكنولوجاا المعمومات ,الجامعم ادس مام ,غزة ,فمسطان.

ٗ.ٚ

العقال ,عبد ا

بن عقال (ٕ٘ٓٓم) :سياسة التعميم ونظامو في المممكة العربية

السعودية ,الرااض :مكتبم الرشد.
٘.ٚ

عمي ,محمد محمود وعبد الجال ,عبد الجال فؤاد محمد (ٕٓٓٙم) :وسائل وتكنولوجيا

.ٚٙ

عمى ,إاهاب الساد محمد حمد (ٕ٘ٓٓم)":التعمام ادلكتروني اوامكانام تطباقه بالجامعات

.ٚٚ

عودة ,حمد سمامان (ٕٕٓٓم) :القياس والتقويم في العممية التدريسية ,طٕ ,األردن:

التعميم  ,الرااض :مكتبم الرشد.

المصرام" ,رسالة دكتوراه ,القاهرة :كمام التربام ,جامعم األزهر.
دار األمل.
.ٚٛ

عوض ,محمد (ٖٕٓٓم) :نلام بناد المكتبم االفت ار ي  ,مجمة مستقبل التربية  ,عٖٔ,

م  ,ٜصٖٕٗ.
.ٜٚ

الغامدي ,عبد الوهاب بن عبد ا ( ٕٓٓٚم)":تحداد حاجات معممي الراا اات بالمرحمم

االبتدائام لمتعمام ادلكتروني" ,دراسة ماجستير(غير منشورة) ,مكم المكرمم :جامعم م القرى ,كمام

التربام .
ٓ.ٛ

الغراب ,إامان محمد ( ٖٕٓٓ م) :التعميم اإللكتروني مدخل إلى التدريب غير التقميدي,

القاهرة  :المنظمم العربام لمتنمام اددارام.
ٔ.ٛ

الغرابى ,ااسر بن محمد بن عطا ا

(ٕٜٓٓم) ":رر التدراس باستجدام الفصول

ادلكترونام بالصور الر ث ( تفاعمي – تعاوني – تكاممي ) عمى تحصال ت ماذ الصف الجامس

االبتدائي في مادة الراا اات" ,رسالة ماجستير(غير منشورة) ,مكم المكرمم :جامعم م القرى,
كمام التربام.

ٕ.ٛ

,

فتح ا  ,مندور عبد الس م (ٕٜٓٓم) :وسائل وتكنولوجيا التعميم التفاعمية ,2-

الرااض :دار الصماعي.
ٖ.ٛ

الرشد.
ٗ.ٛ

كمتور ,عصام إدراس (ٕٓٓٙم) :تكنولوجيا التعميم ,أسس ومبادئ ,الرااض :مكتبم
كنسارة ,احسان بن محمد وعطار ,عبدا

بن اسحا (ٕٔٔٓم) :الجودة الشاممة في

التعميم االلكتروني , ,مكم المكرمم ,مكتبم الممل فهد الوطنام.
٘.ٛ

المبارل ,حمد بن عبد العزاز (ٕٗٓٓ م) ":رر التدراس باستجدام الفصول االفت ار ام عبر

شبكم العالمام ادنترنت عمى تحصال ط ب كمام التربام في تقناات التعمام واالتصال بجامعم

الممل سعود " ,رسالة ماجستير(غير منشورة) ,الرااض :جامعم الممل سعود ,كمام التربام.
.ٛٙ

المجالى ,محمد داود (ٕ٘ٓٓم)":التعمام االلكتروني في ظل مدارس المستقبل" ,المؤتمر

التربوي السنوي التاسع عشر ,مممكم البحران ,و ازرة التربام والتعمام ,متوفر عمى
الرابط http://www.moe.gov.bh/conferences/con19/part02.pdfتاراخ التصفح ٕٜٓٓ/ٙ/ٕ٘:م.
.ٛٚ

مجاهد ,مسرات محمد (ٕٓٔٓم) ":االتجاهات والتطورات الحدارم في التقنام ادلكترونام

لجدمم العممام التعمامام" ,بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الثالث حول دور التعميم اإل لكتروني
في تعزيز مجتمعات المعرفة ,لمركز زان لمتعمام االلكتروني ,البحران ,جامعم البحران ,ص.ٜٔ

.ٛٛ

محمد ,رم ان حشمت (ٕٓٓٛم)" :فعالام التجاطب الصوتي والنصي بالفصول

االفت ار ام التزامنام عمى رفع مستوى ادنجاز لط ب المرحمم ادعدادام" ,القاهرة :جامعم حموان,

كمام التربام .متوفر عمى الرابط

http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?t=3527

تاراخ

التصفحٕٜٓٓ/ٙ/ٕ٘ :م.
.ٜٛ

محمد ,عوض محمد (ٕٓٔٓم)" :المعااار القااسام و وابط الجودة دنتاج برمجاات

التعمام ادلكتروني لممساهمم في بناد مجتمع المعرفم" ,بحث مقدمة لممؤتمر الدولي الثالث لمتعميم

اإل لكتروني في تعزيز مجتمعات المعرفة ,لمركز زان لمتعمام ادلكتروني ,البحران ,جامعم البحران,
ص ص.ٔٔ-ٜ
ٓ.ٜ

محمود ,شوسي حساني (ٕٓٓٛم):تقنيات وتكنولوجيا التعميم,معايير توظيف المستحدثات

ٔ.ٜ

مدكور ,عمى حمد (ٜٜٔٛم)" :العولمم والتحداات التربوام" ,مجمة العموم التربوية ,معهد

التكنولوجية وتطوير المناىج  ,القاهرة:المجموعم العربام لمتدراب والنشر.
الدراسات والبحوث التربوام ,العدد التاسع :القاهرة .

ٕ.ٜ

منسي ,محمد عبد الحمام (د.ت) :القويم التربوي ومبادئ اإلحصاء ,ادسكندرام :مركز

ادسكندرام لمكتاب.
ٖ.ٜ

الموسى ,عبد ا

بن عبد العزاز والمبارل ,حمد بن عبد العزاز (ٕ٘ٓٓم) :التعميم

اإل لكتروني  ,األسس والتطبيقات, ,الرااض :مؤسسم شبكم الباان.
ٗ.ٜ

الموسى,عبد ا بن عبد العزاز(ٕٕٓٓم)" :التعمام االلكتروني-مفهومه-جصائصه-فوائد

-عوائقه"  ,ورقة عمل مقدمة لندوة مدرسة المستقبل ,كمام التربام ,جامعم الممل سعود ,الرااض.

متوفر عمى الرابط

()http://wwww.ksu.edu.sa/seminars/future-school/index2.htm

ٕٜٓٓ/ٔٓ/ٔ٘:م.
٘.ٜ

لمؤتمر

الموسى,عبد ا
التعميم

بن عبد العزاز (ٕٓٓٚم)" :متطمبات التعمام ادلكتروني"  ,بحث مقدم ,

اإللكتروني

آفاق

?thttp://age.gov.sa/elern/showthread.php

.ٜٙ
.ٜٚ

تاراخ التصفح

وتحديات

الكويت

,

متوفر

عمى

الرابط:

تاراخ التصفحٕٜٓٓ/ٔٓ/ٔ٘ :م.

الموسى,عبد ا بن عبد العزاز (ٕٓٓٛم) :استخدام الحاسب اآللي في التعميم ,الرااض.

نوفل ,جالد محمذود حسذذان (ٕٓٓٚم)":برنام مقترح دكساب ط ب سسم تكنولوجاا التعمام

بعض مهارات إنتاج برمجاات الواسع االفت ار ي التعمامام" ,رسالة دكتوراه غير منشورة ,القاهرة:

جامعم عان شمس ,كمام التربام النوعام.
.ٜٛ

الهادي ,محمد محمد ( ٜٜٔٚم)" :التميماتيكس لمتعمم المرن عن بعد ,في الطريق

المصري السريع لممعمومات وتحديات التنمية القومية",

بحاث ودراسات المؤتمر العممي الرالث

لنظم المعمومات وتكنولوجاا الحاسبات ,القاهرة :المكتبم األكادامام ,ص ٖٖ٘.

.ٜٜ

الهادي ,محمد محمد (ٕٕٓٓ م)" :التكنولوجاا الرسمام والتعمام االفت ار ي ,في عصر

الكمباوتر :التكنولوجاا الرسمام والمرئام",أبحاث ودراسات المؤتمر العممي السابع لنظم المعمومات
وتكنولوجيا الحاسبات ,القاهرة :المكتبم األكادامام ,ص ص.ٜ٘ - ٘ٚ

ٓٓٔ .الهادي ,محمد محمد ( ٕ٘ٓٓ م) :التعميم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت ,القاهرة :الدار

المصرام المبنانام.

ٔٓٔ .اله لي ,اله لي الشرباني (ٕٓٓٚم) :التعميم الجامعي في العالم العربي في القرن

الحادي والعشرين  ,ادسكندرام :دار الجامعم الجداد.

ٕٓٔ .هنداوي ,سامم سعاد عمى اوابراهام ,حمادة محمد مسعود ومحمود ,إبراهام اوسف

(ٕٜٓٓم) :تكنولوجيا التعميم والمستحدثات التكنولوجية , ,القاهرة :عالم الكتاب.

 الجامعات االفتراضية في إطار التحوالت الجديدة لمتعميم:) جمال محمد (ٕ٘ٓٓم, الهنادي.ٖٔٓ
ومعينات

. مؤسسم م القرى:  السعودام, ,عن بعد

"واقع استخدام التقنيات التعميمية:)ٕٓٓمٜ( ماجد ربحان احاى,  الوعاني.ٔٓٗ

. دار الجامعم الجداد: ادسكندرام,التدريس والعشرين

"واسع استجدام التقناات التعمامام و معانات:)ٕٓٓمٜ(  ماجد ربحان احاى, الو عاني.ٔٓ٘

 رسالة ماجستير,"التدراس المعممي في تدراس الراا اات بالمرحمم االبتدائام في مدانم جازان

. كمام التربام, جامعم م القرى: مكم المكرمم,)(غير منشورة
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net3 : موسع التعمم ادلكتروني التابع لو ازرة التربام والتعمام بالمممكم العربام السعودام

www.el.moe.gov.sa.

142.

net 4 :  موسع الجامعم السورام االفت ار امwww.svuonline.org/Arab.SVU/index.asp.

143.

net 5 :

144.

net 6 :  موسع التعمم ادلكتروني لو ازرة التربام والتعمام المصرامhttp://elearning.emoe.org

145.

net 7 :  مىقع جامعة جامعة فىنيكسhttp://www.phoenix.edu/ : Phonix

 موسع جامعم نل لوتاwww.lootah.com/walu/A/index.htm

http://www.inderscience.com/browse/index.php?jo urnalID=192&year=ٕٓٓٗ.&Vol=4&issue=4
146.

net 8 :  جامعم ماتشاجن االفت ار امhttp://www.vu.msu.edu/site/

147.

net 9 : جامعم الممل عبد العزاز

http://elearning.kau.edu.sa/content.aspx?Site_ID=214&lng=AR&cid=8106&URL=www.kau.edu.sa
148.

net 10 :  جامعة العرب اإللكترونيhttp://www.arabuniversity.com

149.

net 11 : مىقع التعلم اإللكتروني التاتع للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدرية المهني

ttp://elearning.gotevot.edu.sa/h
150.

net 12 : (http://www.khayma.com)

151.

net 13 : www.neeeducation.co.uk جامعم التعمام االفت ار ي

ملحق
رقم ()1

قائمة بأسماء
محممً الدراسة

قائمة المحممٌن
جامعة أم القري
أسم المحكم

م
1

د.بثٌنه بنت محمد بدر

أستاذ المناهج وطرق تدرٌس الرٌاضٌات المشارك.

2

أ.د.زمرٌا بن ٌحى آلل الهندي

أستاذ المناهج تقنٌات تعلٌم

3

د.زٌنب بنت محمد أمٌن

أستاذ تقنٌات التعلٌم المشارك.

4

د.صالح بن منٌع الحربً .

أستاذ المناهج وطرق تدرٌس الرٌاضٌات المشارك .

5

د.عبدا هلل بن إسحاق عطار

أستاذ تقنٌات التعلٌم المشارك.

6

أ.د.علٌاء بنت عبد هللا الجندي

أستاذ المناهج تقنٌات تعلٌم

1

د.فائزة بنت محمد مغربً

أستاذ تقنٌات التعلٌم المساعد .

8

د.موثر بنت جمٌل بلجون

أستاذ المناهج وطرق تدرٌس العلوم المشارك .

9

أ.د.محمود بن محمد مسناوي

أستاذ التربٌة اإلسالمٌة والمقارنة .

 11د.نادٌة بنت أحمد سندي.
 11أ.د.هالة بنت طة بخش

الدرجة العلمَة

أستاذ تقنٌات التعلٌم المساعد .
أستاذ المناهج وطرق تدرٌس العلوم.
جامعة الملك عتد العزَز
أستاذ تقنٌات التعلٌم.

 13أ.أٌمان بنت فهد الشرٌف
 14د.رانٌة بنت ٌوسف سلٌم

أستاذ تقنٌات التعلٌم المساعد

 15د.محمد بن محمود زٌن الدٌن

أستاذ تقنٌات التعلٌم المساعد
جامعة الملك سعود

 11د.عبد الحافظ بن محمد سالمة

 18أ.عبد هللا بن حسن الشهري
 19د.عمر بن حسٌن الحفري
 21د.ماهر بن حسن علوي

أستاذ تقنٌات التعلٌم المشارك
جهات أخري
رئيس قسم مصادر التعلم بإدارة التجهيزات المدرسية
وتقنيات التعليم جدة.
أدارة التجهٌزات المدرسٌة وتقنٌات التعلٌم ممة
الممرمة.
أدارة التجهٌزات المدرسٌة وتقنٌات التعلٌم ممة
الممرمة
جامعات عرتَة

21

د /أدهم بن كامل نصر حسني

أستاذ تقنٌات التعلٌم المساعد -جامعة املنيا

 22د /محمد بن ٌوسف أحمد

أستاذ تقنٌات التعلٌم المساعد -جامعة عٌن شمس

 23د /عباس بن عبدا لعزيز اجلنزوري.

أستاذ تقنيات التعليم املساعد -جامعة املنوفية

ملحق
رقم ()2

أداة الدراسة فً
صورتها النهائٌة

المملكة العرتَة السعودَة
وزارة التعلَم العالٍ
جامعة أم القري
مكة المكرمة-كلَة الترتَة
قسم المناهج وطرق التدرَس
أداة دراسة بعنوان

"واقع استخدام الصفوف االفتراضٌة ومتطلبات توظٌفها فً
تعلُّم الرٌاضٌات فً بعض الجامعات السعودٌة بالمنطقة
الغربٌة من وجهة نظر المختصٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس"
إعداد الطالتة

رانده بنت أحمد بن عباس نتو
إشراف

د .سامٌة بنت صدقه بن حمزه مداح
أستاذ المناهج وطرق تدرَس الرَاضَات المشارك
 3413-3410هـ

تسم هللا الرحمن الرحَم
سعادة الدكتور/
حفظه هللا
السالم علَكم ورحمة هللا وتركاته ،،،
تقوم الباحثة بأجراء دراسة بعنوان ( واقع استخدام الصفوف االفتراضٌة ومتطلبات توظٌفها فً
تعلُّممم الرٌاضممٌات فممً بعممض الجامعممات السممعودٌة بالمنطقممة الغربٌممة مممن وجهممة نظممر المختصممٌن
وأعضمماء هٌئممة التممدرٌس) وذلممك اسممتمماال لمطالممب الحصممول علممى درجممة الماجسممتٌر فممً المنمماهج
و(تقنٌات التعلٌم) ,وتهدف هذه الدراسة إلى:معرفة واقع استخدام الصمفوف االفتراضمٌة ومتطلبمات
توظٌفهمما فممً تعلُّممم الرٌاضممٌات الممالزم توافرهمما مممن حٌممث (المتطلبممات التقنٌممة,المتطلبممات البشممرٌة
التنظٌمٌممة,المتطلبممات التعلٌمٌممة ,متطلبممات إعممداد وتممدرٌب أعضمماء هٌئممة التممدرٌس)مممن وجهممة نظممر
المختصٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس)
وتنمون استبانه الدراسة من جزئٌٌن هما:
 - 1بٌانات عامة وهى مهمة للدراسة أرجو من سعادتمم التمرم بتعبئتها.
 - 2فقرات االستبانه وتشمل على أربعة محاور رئٌسة تتضمن مل محمور عمدد ممن العبمارات
مقابل مل عبارة ثالثة خانات  ,تعبمر عمن درجمة التموافر ودرجمة االسمتخدام ممل عبمارة ممن وجهمة
نظرمم مما فً المثال التالً:
درجة التوافر
3
عالَة

√

2
متوسطة

1
منخفضة

درجة االستخدام
العتارة
م

ٌ 1حدد مفهوم الفصول االفتراضٌة

3
عالَة

2
متوسطه

1
منخفضة

√

وتأمل الباحثة من سعادتمم أن تتمرموا باإلجابة على فقرات االستبانة بصمدق وموضموعٌه بوضمع
عالمة (√) فً الخانة التً تمثل وجهة نظرك ,علما بأن ما ستدلى به من معلوممات سمتمون سمرٌة
وتستخدم لغرض البحمث العلممً ولهما بمالغ األهمٌمة فمً تحقٌمق همذه الدراسمة والوصمول إلمى نتمائج
علمٌة تفٌد فً تطور تعلٌم الرٌاضٌات والعملٌة التعلٌمة .
ولمم شمري وتقدري على تعاونمم
الباحثة
رانده بنت احمد بن عباس نتو
جامعة أم القرى – قسم المناهج وطرق التدرٌس

المملمممممة العربٌممممة السممممعودٌة –ممممممة الممرمممممة  -البرٌممممد االلمترونممممً  , ran_ggo@hotmail.com:جمممموال:
1555513221

التَانات

األولَة:

03االسم (اختَارٌ):

02المؤهل العلمٍ:
( ) دمتوراه

( ) بمالورٌوس

( ) ماجستٌر

( ) أخرى ...................

01مجال التخصص:
( ) مناهج وطرق تدرَس الرَاضَات ( ) رَاضَات ( ) تقنَات التعلَم ( ) الحاسوب ( ) أخري........

00سنوات الخترة :
( ) من  3إلً اقل من  0سنوات .

( ) من  – 0إلً اقل من 33سنوات  30) ( .سنوات فأكثر.

06جهة العمل:
( ) الجامعة ....................
( ) ملٌة التربٌة....................

( ) ملٌة المعلمٌن ....................
( ) أخرى..........................

19الترَدااللكترونٍ.................................................................... :
(أذا رغبت فً إرسال نتائج الدراسة إلٌك)

المحور األول :المتطلتات التقنَة الالزم توافرها فٍ تَئة التعلم لتوظَف الصفوف االفتراضَة فٍ
تعلُّم الرَاضَات فٍ تعض الجامعات السعودَة تالمنطقة الغرتَة
درجة االستخدام
درجة التوافر
العتارة
منخفضة
متوسطة
عالَه
منخفضة
توسطة
عالَه
م
1

2

1

3

2

3

أوال :المتطلتات المتعلقة تاألجهزة  Hard wareوالوحدات الملحقة تها الالزمة لتوظَف
الصفوف االفتراضَة فٍ تعلم

الرَاضَات.

أجهزة حاسوب حدٌثة بمافة ملحقاتها ومتصلة
1
بشبمة العالمٌة"االنترنت"
 2مامٌرات وٌب رقمٌة Digital Camera
 3ألوح األبٌض White Board
 4سماعات رأس .
 5مٌمرفونات ولوا قط صوت .
ُّ
ثانَا :المتطلتات المتعلقة تالترمجَاتSoft wareالالزمة لتوظَف الصفوف االفتراضَة فٍ تعلم الرَاضَات.
برمجٌات نظم التشغٌل Operating (OS
6
)Sestems
 1المتب والمقررات اإللمترونٌة()E-Course
 8برمجٌات الوسائط المتعددة التفاعلٌة.
البرمجٌات التطبٌقٌة (برنامج الجداول الحسابٌة
9
,برنامج العروض التقدمٌة ).......
نماذج لبعض برمجٌات الدروس االفتراضٌة منها:
أ  -تعض ترامج أنشاء الصفوف االفتراضَة التجارَة:
 11برنامج وٌب ستً . web ct
 11برنامج أٌمٌز Emes
ب  -تعض ترامج أنشاء الصفوف االفتراضَة مفتوحة المصدر:
 12برنام مودل Moodle
 13برنامج سنترا Centra
ثالثا:متطلتات التنَة التحتَة الالزمة لتوظَف الصفوف االفتراضَة
 14توافر مرمز تقنٌة المعلومات والتطوٌر التقنً.
 15توافر شبمة اتصال عالٌة الجودة.
 16توافر صفوف افتراضٌة .
توافر الممتبات االلمترونٌة لخدمة تعلمُ
11
الرٌاضٌات.
تممممموافر مراممممممز تمممممدرٌب متخصصمممممة السمممممتخدام
18
الصفوف االفتراضٌة
راتعا:المتطلتات المعنوَة الالزمة لتوظَف الصفوف االفتراضَة.
19

تحفٌز أعضاء هٌئة التدرٌس مادٌا الستخدام
الصفوف االفتراضٌة .

21

تقلٌل األعباء الوظٌفٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس
المشارمٌن فً الصفوف االفتراضٌة(.تحفٌزا
لمعنوٌاتهم)

درجة التوافر
عالَه
1

توسطة
2

منخفضة
3

م

العتارة

درجة االستخدام
عالَه
1

متوسطة
2

منخفضة
3

المحور الثانٍ :المتطلتات التشرَة والتنظَمَة الالزم توافرها لتوظَف الصفوف االفتراضَة فٍ
تعلُم الرَاضَات فٍ تعض الجامعات السعودَة تالمنطقة الغرتَة.
21
22

وجود فرٌق للدعم الفنً .
توافر فرٌق متمامل لتصمٌم المقررات االلمترونٌمة
ذو ممممم هالت عالٌممممة مممممن (متخصصممممٌن و فنٌممممٌن
وأعضاء هٌئة التدرٌس) فً تقنٌات التعلٌم .

المحور الثالث :المتطلتات التعلَمَة الالزمة لتوظَف الصفوف االفتراضَة فٍ تعلُّم الرَاضَات
فٍ تعض الجامعات السعودَة تالمنطقة الغرتَة.
أوال :المتطلتات الالزم توافرها فٍ المقررات االلكترونَة لمادة الرَاضَات المستخدمة فٍ
الصفوف االفتراضَة
23
24
25
26
21

28
29
31
31
32
33

ٌراعً المقرر االلمترونً مبادئ ونظرٌات التعلٌم
االلمترونً لمادة الرٌاضٌات .
ٌحدد أهداف المقرر االلمترونً وفق المعاٌٌر
العالمٌة.
ٌنظم محتوى المقرر االلمترونً فً ضوء معاٌٌر
تنظٌم المحتوى التقلٌدي
(التمامل,االستمرارٌة,التتابع)
ٌحدث وصف للمقرر االلمترونً بشمل دوري .
توافرأدوات التفاعل اإلٌجابً بٌن (الطالب وأستاذ
المقرر ,بٌن الطالب أنفسهم ,بٌن الطالب والمقرر
االلمترونً)
توافر دلٌل إرشادي للمتعلمٌن حمول مٌفٌمة التعاممل
ممممع الصمممف االفتراضمممً المممذي ٌعمممرض المقمممرر
االلمترونً
تنظممٌم سممٌر الطممالب فممً المقممرر حسممب شممروط
معٌنة ٌتحمم فً وضعها عضو هٌئة التدرٌس .
تمموافر التقمموٌم الدراسممً لتحدٌممد مواعٌممد التسممجٌل
المحاضممممممممرات ومواعٌممممممممد تسمممممممملٌم الواجبممممممممات
واالختبارات
توافر اختبارات للمقرر االلمترونً.
توافر إجابات االختبارات للمقرر االلمترونً.
توافر التعزٌز المناسب فً حالة اإلجابة الصحٌحة
والغٌر صحٌحة. .

ثانَا:المتطلتات الالزم توافرها فٍ تنفَذ أنشطة التعلم عن تعد فٍ توظَف الصفوف االفتراضَة
فٍ تعلُّم الرَاضَات
34
35
36

توافر األنشطة المرجعٌة من متب ومراجع
ومواقع المترونٌة على الشبمة العالمٌة
"االنترنت".
إممانٌة التحدٌث المستمر ألنشطة التعلم .
توفٌر المشارمة مع مجموعة من الطلبة فً أداء
نشاط المترونً معٌن.

درجة التوافر
عالَه
1

توسطة
2

منخفضة
3

م

العتارة

درجة االستخدام
عالَه
1

متوسطة
2

منخفضة
3

ثالثا :متطلتات التقوَم لتوظَف الصفوف االفتراضَة فٍ تعلُّم الرَاضَات
31
38
39
41

أهداف التقوٌم.فً الصف االفتراضً
محاماة التقوٌم فً الصف االفتراضً .
أدوات التقوٌم المختلفة فً الصف االفتراضً.
التأمد من صدق وثبات أدوات التقوٌم فً الصف
االفتراضً .
متابة تقرٌر عن نتائج التقوٌم فً الصف
االفتراضً.

المحور الراتع :متطلتات أعداد وتدرَب أعضاء هَئة التدرَس لتوظَف الصفوف االفتراضَة
فٍ تعلم الرَاضَات فٍ تعض الجامعات السعودَة تالمنطقة الغرتَة
أوال:متطلتات متعلقة تمجال الكفاَات المعرفَة لتوظَف الصفوف االفتراضَة.
41
42
43
44
45

ٌحدد مفهوم الصفوف االفتراضٌة .
معرفة ممٌزات الصوف االفتراضٌة فً تعلم
الرٌاضٌات
معرفة أدوات الصفوف االفتراضٌة فً تعلم
الرٌاضٌات.
ٌمٌز أنواع الصفوف االفتراضٌة .
معرفة دوره ودور المتعلم فً الصف االفتراضً.

ثانَا:المتطلتات المتعلقة تاستخدام عضو هَئة التدرَس لتقنَة الصفوف االفتراضَة.
46
41
48
49
51

ٌجٌد التعامل مع الحاسوب وملحقاته.
ٌجٌد التعامل مع خدمات الشبمة العالمٌة"
اإلنترنت"
ٌلتزم بالقواعد والتعلٌمات الصحٌحة الستخدام
الصفوف االفتراضٌة
ٌضع خطة شاملة الستخدام الصف االفتراضً.
قادر على االستفادة من قواعد البٌانات االلمترونٌة
المتخصصة فً مجال الرٌاضٌات مثل
()Ericلتفعٌل بحوث تعلم الرٌاضٌات فً
الصفوف االفتراضٌة .

ثالثا:المتطلتات المتعلقة تإدارة تَئة التعلم والمواقف التعلَمَة فٍ الصفوف االفتراضَة .
51
52
53
54

55

ٌراعى سهولة آلٌة التفاعل بٌن المتعلم والمقرر
اإللمترونً
قادر على إقامة عالقات اٌجابٌة مع المتعلمٌن
باستخدام األدوات االلمترونٌة للصفوف
االفتراضٌة.
ً
ٌخطط دروسا عبر الصف االفتراضً لعالج
نواحً القصور عند المتعلم.
ٌحدد استراتٌجٌات التدرٌس الفاعلة لتحقٌق أهداف
المقرر االلمترونً.
ٌضع مفمرة زمنٌة إلنجاز المهام المختلفة داخل
المقرر اإللمترونً (سواء تملٌفات أو لقاءات عن
بعد )

درجة التوافر
عالَه
1

توسطة
2

منخفضة
3

م

56
51
58
59
61
61
64

العتارة

درجة االستخدام
عالَه
1

متوسطة
2

منخفضة
3

ٌحدث المعلومات فً الصف االفتراضً بشمل
دوري.
ٌجٌب على استفسارات الطالب عبر الخط
المباشر أو عبر رسائل البرٌد اإللمترونً.
ٌقوم المستوى التعلٌمً للمتعلمٌن إلمترونٌا ً بشمل
مستمر
ٌصمم أنماط التغذٌة الراجعة  Feedbackالتً
تعمل على نجاح مهام التعلُّم فً الصف
االفتراضً.
ٌضبط عملٌة التحاور بٌن المشارمٌن فً الصف
االفتراضً
ٌدٌر الحوار االلمترونً بٌن المشارمٌن فً
الصف االفتراضً.
ٌدرب الطالب على أسالٌب وطرق التفاعل مع
االختبارات اإللمترونٌة
تم تحمد هللا ،،،

