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 فعالية التدريس باستخداو الفصول االفرتاضية 

 لكرتوىي ة مهارات التواصل اإليف التحصيل وتيني

   واجتاهاتهه حنوهاطالب الدبلوو الرتبوي  لدى 
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 : خلص ادل
طالب  ىالتواصل االلكًتوين لدية مهارات ستخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف التحصيل وتنمفعالية التدريس ابايل قياس  دراسةىدؼ ال
ومت ( طالبًا من طالب الدبلـو الًتبوي من كلية الًتبية جامعة ادللك خالد، 99من) دراسةالوتكونت عينة  واجتاىاهتم ضلوىا الدبلـو الًتبوي

ويل ابستخداـ الفصوؿ تقسيمهم ايل ثالث رلموعات رلموعتُت جتريبيتُت وواحدة ضابطة مت التدريس لكل رلموعة علي حدة اجملموعة اال
اما الضابطة  Blackboard Collaborateالفصوؿ االفًتاضية غَت ادلتزامنة من خالؿ  ـاالفًتاضية ادلتزامنة والثانية ابستخدا

مهارات التواصل بطاقة مالحظة و  حتصيلي، مث تطبيق االدوات التالية: اختبار ولتحقيق اىداؼ الدراسة ،ابستخداـ الطريقة ادلعتادة
: ن ع دراسةوقد أسفرت نتائج ال،مقياس اجتاىات ضلو استخداـ الفصوؿ االفًتاضيةو لكًتوين، اال
( بُت متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية االويل )اليت تدرس ابستخداـ الفصوؿ95,9د فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى)و وج -1

ة( يف التطبيق البعدي لكل من تزامنغَت ادلاالفًتاضية ادلتزامنة( واجملموعة التجريبية الثانية)اليت تدرس ابستخداـ الفصوؿ االفًتاضية 
(. )االختبار التحصيلي و بطاقة ادلالحظة ومقياس االجتاىات

( بُت متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية االويل )اليت تدرس ابستخداـ الفصوؿ95,9د فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى )و وج -2
االفًتاضية ادلتزامنة( واجملموعة الضابطة )اليت تدرس ابستخداـ الطريقة ادلعتادة( يف التطبيق البعدي لكل من )االختبار التحصيلي و 

 حظة ومقياس االجتاىات(. بطاقة ادلال
( بُت متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية الثانية )اليت تدرس ابستخداـ الفصوؿ95,9د فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى)و وج -3

بار التحصيلي ة( واجملموعة الضابطة )اليت تدرس ابستخداـ الطريقة ادلعتادة( يف التطبيق البعدي لكل من )االختتزامنغَت ادلاالفًتاضية 
    و بطاقة ادلالحظة ومقياس االجتاىات(.

Abstract 
The goal of research is to measure the effectiveness of teaching using virtual classrooms 

in achievement and the development of electronic communication skills I have Educational 
Diploma and attitudes students towards the study sample consisted of 90 students from the 
Educational Diploma students of the Faculty of Education, King Khalid University, were 
divided into three groups, two experimental and one officer was teaching each group separately 
the first group using the virtual classroom concurrent and second use ALL virtual classrooms 
asynchronous through Blackboard Collaborate either control group using the usual way in 
order to achieve the goals of research and the application of the following tools: achievement 
test, and note card electronic communication skills, and the measure of attitudes towards the use 
of virtual classrooms, It has resulted in Search results: 
1. There are significant differences at the level (0.50) between the mean scores of the first
experimental group students (taught using virtual classrooms concurrent) and the second
experimental group (which is considering using virtual classrooms is Almetzamnah) in each of
the dimensional application (achievement test and Card observation and measure trends).
2. There are significant differences at the level (0.50) between the mean scores of the first
experimental group students (taught using virtual classrooms concurrent) and the control group
(which is considering using the usual method) in each of the dimensional application
(achievement test and note card and gauge trends ).
3. There are significant differences at the level (0.50) between the mean scores of the second
experimental group students (taught using virtual classrooms is Almetzamnah) and the control
group (which is considering using the usual method) in each of the dimensional application
(achievement test and note card and scale trends).
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مقدمة: 
 ادلتوقع ادلستقبل متطلبات عن فضالً  دلتطلبات العصر واحتياجاتو، التعليمية الُنظم مواكبة ادلعاصرة إيل ضرورة جتاىات الًتبويةاال تشَت
 ال جُتدي أصبحت التقليدية األساليب ألف التعليم ، أساليب على ادلناسب يَتالتغ إلدخاؿ ىناؾ ضرورة ملحة أصبحت فقد لذا حدوثها ؛

وىػو  أال دتامػاً، مغػاير نػوع إىل ادلػتعلم مػن تلقػي السػليوال والتلقػُت، احلفػ،، رلػرد مػن التعلػيم يتحػوؿ أف احلتمػي مػن فأصػب  العصػر ىػذا يف
السائدة. التعليم تكنولوجيا أساليب خالؿ من التعليمية العملية تكامل أجل من ادلتعلم من جانب الفعالة ادلشاركة حيث اإلجيايب  التعليم
 اإلسهاـ من ذلك علي يًتتب وما العادلية اإلنًتنت ادلعلوماتشبكة  واستخداـ ادلعلومات تكنولوجيا رلاؿ يف ادلتسارع التطور ذلذا ونتيجة   
رلاؿ التعليم  ادلرتبطة ابلتكنولوجيا احلديثة يففقد ظهرت علي الساحة بعض ادلفاىيم م التعلي قطاع اصةوخب ادلختلفة اجملتمع قطاعات تقدـ يف

،  E- Learning (Web,2كًتوين ل، والتعليم اإلNetworks Based Instruction منها: التعليم عرب الشبكات
Web,3 (والتعلم ادلتنقل ،)Mobile Learning (m Learning والتعلم اخلليط،)ادلدمج( Blended 

Learning، وادلؤدترات عن بعدText, Audio and Video Conferencesوالتعلم عن بعد ،Distance 
Learning. الفصوؿ االفًتاضية  ،Virtual Classroom  التعليمية النظم أىداؼ يف نوعية نقلة ادلفاىيم ىذه حدثتاحيث 

 يف حتكماً  ادلتعلم أكثر وجعل اإلبداعي التفكَت وتنمية الذايت التعلم أجل من ادلعلوماتية ادلهارات ادلتعلمُت إكساب علي الًتكيز ليكوف
 .التعليمية العملية

للتعليم عن بعد وىي النواة اليت تبٌت حوذلا ادلؤسسات التعليمية وتعد الفصوؿ االفًتاضية إحدى التطبيقات الشائعة الرئيسة 
 Huang et؛2911؛ صاحل ، Lau&Lee,2012)؛الدراسات    حيث أكدت نتائج عديد ؛(23: 2995االفًتاضية عبداحلميد)

al,2010 اف، على نشاطهم، حيتعليمية، و تقدِّـ فرصًا لتعلم تفاعلي، يثَت اىتماـ الطالب ابدلادة ال الفصوؿ االفًتاضية؛( أفَّ بيئات
وانتباىهم من خالؿ ارتفاع حتصيلهم بشكل ملحوظ، وزايدة الفهم واالستيعاب للمحتوى الدراسي وبقاء أثَر التعلم لفًتة أطوؿ، والتغلب 

     اكية للواقع.على تعزيز اخلربات التعليمية للطالب، من خالؿ بيئات تفاعلية زل يساعدعلى عدد من معوقات التعليم التقليدي، كما 
 أو بررليات جتارية شللوكة (حزمة بررلية تقريباً، منها 299حيث يوجد) وتوجد العديد من الفصوؿ االفًتاضية يف وقتنا احلاضر،

  (2999الغريي)    (OSS-Open Source Software)بررليات مفتوحة ادلصدر
تكنولوجيا الفصوؿ االفًتاضية يف تنمية بعض مهارات التصميم التعليمي البنائي و  فعالية )2912ولقد أكدت دراسة سرااي)

   .االجتاه ضلو استخدامها لدى معلمي الطالب الفائقُت
أثر استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تدريس مقرر طرؽ التدريس مسار العلـو لطالب  (إىل2912)اينالشهر  خلصت دراسة كما

بضرورة  (2912،؛ احلسيٍت، رلاىد2912؛عامر، et al,2013 Martin, Florenceالسابقة) الدراساتي صتو و ، جامعة أـ القرى
كما ، من الفصوؿ  التقليدية اليت من شأهنا أف حتسن من أداء الطالب وتزيد من دافعيتهم  وتعلمهم استخداـ الفصوؿ االفًتاضية بدالً 

دراسة حالة مثل ايل أمهية إستخداـ الفصوؿ االفًتاضية ادلتزامنة يف التدريس ( ,Karaman, Selcuk (2013أشارت نتائج دراسة
  ُت ألهنا توفر التفاعل بُت الطالب وادلعلم، يف بيئة تفاعلية يف وقت واحد.يالطالب اجلامعلدي 

ىي: تكنولوجيا الكمبيوتر، وتكنولوجيا  أنواع من التكنولوجيا ةودتثل مهارات التواصل االلكًتوين  ثورة كاملة وىي حصاد دمج ثالث
ظل ىذه الثورة مل يعد يكفي أف يتقن ادلعلم ادلادة العلمية اليت يدرسها؛ ألنو مل يعد  ويف الربرليات، وتكنولوجيا االتصاالت ونقل البياانت،

للخربات  مصممو مستخدـ للتكنولوجيا، و ف يقـو أبدوار جديدة ، منها: ميسر للعملية التعليمية، أصب  عليو أرلرد ملقن للمعرفة، بل 
علي استخداـ مهارات  قادراً ف يكوف أعليو  صب  واجبٌ أقياـ هبذه ادلهاـ ن الالتعليمية، ومشجع وزلفز لتعليم الطالب، ولكي يتمكن م

يهتم بتوظيف منتجات ثورة تكنولوجيا ادلعلومات  اً ومن مث تولد لدي الًتبويُت اجتاىوخارجو التواصل االلكًتوين  بفاعلية داخل  بيئة الصف 
يف تربية النشء يف عامل يعج ابدلتغَتات ادلتالحقة. لإلسهاـالتدريسية مبا يؤىلو احلالية يف تطوير أداء ادلعلم وتنميتو ادلهنية، وزايدة كفاءتو 

 The ( ايل ما أوصي بو ادلكتب الفيدرايل للتكنولوجيا أبمريكاFrey, Fisher&Gonzalez,2010ويشَت فراي وأخروف)
Federal Office of Technology Assessment,2009 ميزانية التكنولوجيا %من 39يل ختصص ادلدارس أكثر من إ

 The Nationalالتعليم العتماد الوطٍت اجمللسكما أوردت تقارير    ،لتدريب ادلعلمُت علي استخداـ تكنولوجيا االتصاالت يف التعليم
Council for Accreditation of Education, NCATE,(2009)   رلموعة من ادلعايَت إلعداد ادلعلم يف ضوء

استخداـ الكمبيوتر وادلستحداثت التكنولوجية لتسهيل العملية التعليمية .  -1وين  منها:مهارات التواصل االلكًت 
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الوسائل ادلتعددة والفائقة واالتصاالت من بعد لتعزيز عملية التعليم. ـاستخدا -2
ي، وصػػناعة القػػرار، وبنػػاءاسػتخداـ مصػػادر التكنولوجيػػا لتنميػػة مهػػارات التفكػَت الػػيت تتضػػمن حػػل ادلشػػكالت والتفكػَت التقػػد -3

بتكارية.ادلعرفة اال
استخداـ أدوات التكنولوجيا ومصادر ادلعلومات لزايدة الكفاءة وإظهار االبتكارية وتسهيل التعلم األكادميي. -4

االلكػًتوين يتطلػب إعػداد ( تشػَت ايل أف صلػاح التعلػيم 2919الظػاىري)و ودلا كانت نتائج الدراسػات السػابقة ومنهػا دراسػة زيػن الػدين، 
للتطوير احلديث للمناىج الدراسية ؛ لذا بدأت وزارة الًتبية والتعليم ابدلملكة العربية السعودية بتوفَت بعض امناط التعلم  ادلعلمُت والطالب وفقاً 

مشػروع يعػد ل االلكػًتوين، وكػذلك نشػطة مقػرراهتم ابلشػكأصػب  ىنػاؾ مواقػع تعليميػة تتػي  للمعلمػُت متابعػة أااللكًتوين للمعلمُت والطالب و 
ادللك عبد هللا بن عبد العزيز لتطوير التعليم من أحدث ادلشروعات االلكًتونية الذي وجد لتحقيق عدد من األىداؼ منها: 

 دماج التكنولوجيا الرقمية.حتسُت البيئة التعليمية وهتيئتها إل-
الكًتونياً وتواصلهم مع معلميهم. ضاً أكيد علي تواصل الطالب بعضهم بعالت-
 يل ادلعلومات وتبادذلا الكًتونياً.إالوصوؿ -

حجػػر األسػػاس يف التنميػػة ادلهنيػػة للمعلمػػُت يف القػػرف  دحيػػث تعػػ ،شلػػا سػػبق يتضػػ  أمهيػػة امػػتالؾ ادلعلمػػُت دلهػػارات التواصػػل االلكػػًتوين
كسػػاب الطػػالب ادلعلمػػُت مبهػػارات التواصػػل إدلعلمػػُت تؤكػػد علػػي أمهيػػة احلػػادي والعشػػرين، إال اف واقػػع نتػػائج الدراسػػات والبحػػوث اخلاصػػة اب

؛ 2912؛عبػد اجلليػل2912؛رلاىػد،2913،  ي؛ادلزروعػ 2913؛ فػت  هللا ،2913االلكًتوين  لدي ادلعلمػُت ومػن ىػذه الدراسػات)أبو زقيػة،
     ( .2919عمراف ، 

ستخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف التحصيل وتنمية مهارات ة التدريس ابفعاليويف ضوء ما سبق أتيت احلاجة ايل الدراسة احلالية دلعرفة  
ضافة ايل تعرؼ اجتاىات الطالب ضلو التدريس ابستخداـ الفصوؿ االفًتاضية. إطالب الدبلـو الًتبوي؛ التواصل االلكًتوين  لدي 

  مشكخلة البحث: 
ىدافها يف واقع جديد هتيمن عليو التقنية، حيث أت التعليمية ايل حتقيق يف ظل التطورات ادلتسارعة يف رلاؿ تقنيات التعليم، تسعي ادلؤسسا

فاعلة وبرامج دتكنو من البقاء يف ظل تلك التحدايت  يواجو التعليم العديد من التحدايت اليت تؤثر علي وظيفتو وسلرجاتو، شلا يتطلب حلوالً 
مهية استخداـ الفصوؿ أعداد اذلائلة، ومن ىنا اتيت ادلتعلمُت، وعدـ قدرة ادلدارس علي استيعاب ىذه األ إلعدادالنمو احلاد  ومن أبرزىا:
 مربراً  وحاجة ملحة للتعليم اجلامعي.بوصفها االفًتاضية 
فاعلية موقع إلكًتوين يف تنمية مهارات التواصل االلكًتوين  لدى تالميذ الصف السابع (علي 2911كدت دراسة يوسف )أولقد 

 (إيل حاجة طالب كليات الًتبية إيل مهارات التواصل االلكًتوين  ادلتمثلة يف:2919كما أكدت دراسة عمراف) ؛من التعليم االساسي
 اـ الربيد االلكًتوين، مهارات البحث عن ادلعلومات داخل ادلكتبة  االلكًتونية .مهارات استخدو  مهارات الفصوؿ االفًتاضية،

لطالب الدبلـو الًتبوي بكلية الًتبية وجود صعوابت لديهم يف اثناء تدريسو دلقرر استخداـ احلاسب يف التعليم يف وقد الح، الباحث       
م علي التواصل االلكًتوين  من خالؿ الفصوؿ االفًتاضية اليت توفرىا جامعة ادللك مادة احلاسوب يف التعليم وعدـ قدرهتيف التحصيل ادلعريف 

قاـ الباحث بدراسة استطالعية اصة مهارات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية )ادلتزامنة ، وغَت ادلتزامنة(، ولتدعيم الشعور ابدلشكلة خبخالد و 
من طالب الدبلـو الًتبوي  اً ( طالب25علي عينة مكونة من ) واصل االلكًتوينخاصة مهارات الت استبانةو دتثلت يف تطبيق اختبار حتصيلي 

 ( يوض  نتائج ذلك.1بكلية الًتبية جامعة ادللك خالد ، واجلدوؿ )
( نتائج االختبار التحصيخلي ومهارات التواصل االلكرتوين لدى عينةالدراسة االستطالعية1جدول)

الدرجة العدد االختبار
النهائية

الطالبمستوى 

مرتفع متوسط منخفض

: العدد : العدد : العدد

يف استخداـ  التحصيل ادلعريف
25391352832416احلاسب يف التعليم

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 

http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=100305
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=100305
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=100305
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صفرصفر25152184416مهارات التواصل االلكًتوين

( تػػػػػدين مسػػػػػتوى الطػػػػػالب يف التحصػػػػػيل ادلعػػػػػريف حيػػػػػث بلغػػػػػت النسػػػػػبة ادلئويػػػػػة لعػػػػػدد الطػػػػػالب 1يتضػػػػػ  مػػػػػن خػػػػػالؿ اجلػػػػػدوؿ )
:(،و تػػػػػػػدين مسػػػػػػتوى الطػػػػػػالب يف مهػػػػػػػارات التواصػػػػػػل االلكػػػػػػًتوين حيػػػػػػػث بلغػػػػػػت النسػػػػػػػبة 52الػػػػػػذين حصػػػػػػلوا علػػػػػػػى درجػػػػػػات منخفضػػػػػػة )

 :(. 84ادلئوية لعدد الطالب الذين حصلوا على درجات منخفضة )
يل ضعف مهارات إ( 2911يوسف،و ؛ 2912رلاىد،و ؛ 2913فت  هللا،و ؛2913ت الدراسات السابقة )إمساعيل،شار أكما         

التواصل االلكًتوين لدي الطالب؛  لذلك اتض  فيما أشارت إليو الدراسات السابقة حاجة الطالب ادلعلم إيل مزيد من الدعم لتنمية 
وكذلك شبكة اإلنًتنت وخدماهتا من بريد الكًتوين ،  األوعية االلكًتونية للمحتوي التعليمي، :عليمهارات التواصل االلكًتوين مشتملة 

وشلا يدعم احلاجة ، ؤسسة التعليميةلكًتونية اليت  تساعد الطالب ادلعلم علي أداء دوره يف ادلإوغرؼ حوار، ومنتدايت وخدمات مكتبية 
اصة علي ادلستوي الوطن العريب حيث ركزت معظم الدراسات حوؿ خبدود علم الباحث و إلجراء ىذا البحث قلة الدراسات السابقة يف ح

( 2912؛ سرااي، 2913استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف عملية تدريب ادلوىوبُت عن بعد مثل دراسات )ابو زقية،مثل متغَتات اخري 
ىيئة التدريس بنظاـ الفصوؿ االفًتاضية  أعضاء( حوؿ تعرؼ مدي وعي 2912؛عامر،2911والدراسات ادلسحية لكل من )الشهري،

 واجتاىاهتم ضلوىا.
وبذلك تتحدد مشكلة البحث يف ضعف مستوي التحصيل ومهارات التواصل االلكًتوين لدي طالب الدبلـو الًتبوي  

  أسئخلة البحث:
 :علي ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية أتسيسٌ 

يف التحصيل لدي طالب الدبلـو الًتبوي؟ستخداـ الفصوؿ االفًتاضية )ادلتزامنة /غَت ادلتزامنة(التدريس ابفعالية  ما -1
يف تنمية مهارات التواصل االلكًتوين  لدي طالب الدبلـوالتدريس ابستخداـ الفصوؿ االفًتاضية )ادلتزامنة /غَت ادلتزامنة(فعالية  ما -2

الًتبوي؟ 
يف تنمية االجتاىات لدي طالب الدبلـو الًتبوي ضلو صوؿ االفًتاضية )ادلتزامنة /غَت ادلتزامنة(التدريس ابستخداـ الففعالية  ما -3

التدريس ابلفصوؿ االفًتاضية؟ 
        :سهم يفأنو ميكن أن ي يفبعت أمهية البحث : نأمهية البحث

عرب الفصوؿ  التفاعل والتدريس وأساليب ادلعلم، وادلتعلم، من: كل دور حيث حيدد ىذه الوحدة تقدًن خالؿ من التعليم تطوير يف اإلفادة-
 االفًتاضية.

    التعليمية.  العملية ادلتعلم زلور التدريس، وجعل طرؽ لتطوير العادلية احلديثة جتاىاتاال مسايرة -
     احلديثة. التعليمية جتاىاتواال ادلتسارعة التكنولوجية ضوء التطورات يف اجلامعة طالب مقررات تطوير يف ادلساعدة- 
االلكًتوين لطالب كليات الًتبية. لتسهم يف تنمية مهارات التواص التعليم االلكًتوينتقدًن وحدة مقًتحة ابستخداـ  -
 .عدد الطالب وزايدة التعليم، علي اإلقباؿ زايدة يف ادلتمثلة التعليم مشكالت بعض علي التغلب -
 : أىداف البحث 

: تعرؼ فعالية التدريس احلايل إيليهدؼ البحث 
 الًتبية.     الًتبوي بكلية طالب الدبلـوابستخداـ الفصوؿ االفًتاضية ادلتزامنة وغَت ادلتزامنة يف التحصيل الدراسي لدي  -
 الًتبية.  الًتبوي بكلية ـطالب الدبلو تنمية مهارات التواصل االلكًتوين  لدي  ابستخداـ الفصوؿ االفًتاضية ادلتزامنة وغَت ادلتزامنة علي -
 الًتبػوي بكليػة طػالب الػدبلـوتنميػة االجتاىػات ضلػو الفصػوؿ االفًتاضػية لػدي  ابسػتخداـ الفصػوؿ االفًتاضػية ادلتزامنػة وغػَت ادلتزامنػة علػي -

الًتبية. 
  :فروض البحث

التالية: يف ضوء الدراسات السابقة واإلطار النظري دتت صياغة الفروض
( بُت متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية االويل )اليت تدرس ابستخداـ الفصوؿ95,9دالة إحصائيا عند مستوى)توجد فروؽ -1

غَت ادلتزامنة( يف التطبيق البعدي لكل من  /االفًتاضية ادلتزامنة( واجملموعة التجريبية الثانية )اليت تدرس ابستخداـ الفصوؿ االفًتاضية 
طاقة ادلالحظة ومقياس االجتاىات(. )االختبار التحصيلي و ب
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( بُت متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية االويل )الػيت تػدرس ابسػتخداـ الفصػوؿ95,9توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى ) -2
)االختبػػػار التحصػػػيلي االفًتاضػػػية ادلتزامنػػػة( واجملموعػػػة الضػػػابطة )الػػػيت تػػػدرس ابسػػػتخداـ الطريقػػػة ادلعتػػػادة( يف التطبيػػػق البعػػػدي لكػػػل مػػػن 

 وبطاقة ادلالحظة ومقياس االجتاىات(. 
( بُت متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية الثانية )الػيت تػدرس ابسػتخداـ الفصػوؿ95,9توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى) -3

 التطبيػق البعػدي لكػل مػن )االختبػار التحصػيلي و االفًتاضية غَت ادلتزامنة( واجملموعة الضابطة )الػيت تػدرس ابسػتخداـ الطريقػة ادلعتػادة( يف
  بطاقة ادلالحظة ومقياس االجتاىات(.

: حدود البحث
 البحث علي:    اقتصر

مػػػن خػػػالؿ الفصػػػوؿ االفًتاضػػػية وتتضػػػمن ادلوضػػػوعات  لطػػػالب الػػػدبلـو الًتبػػػوي ممقػػػرر اسػػػتخداـ احلاسػػػوب يف التعلػػػي مػػػن وحػػػدة -
التعليم االلكًتوين( .-استخداـ اإلنًتنت يف التعليم -وسيلة مساعدةبوصفو ستخداـ احلاسب ا -مكوانت احلاسب االيلالتالية)

 شبكة اإلنًتنت على موقعها االلكًتوين يف تتبناه جامعة ادللك خالد الذي  Blackboard Collaborate برانمج -
http://elearning.kku.edu.sa.

جامعة ادللك خالد. الًتبية طالب الدبلـو الًتبوي بكلية -
 : منهج البحث

عػداد قائمػة مهػارات التواصػل االلكػًتوين  ومقيػاس االجتاىػات واالختبػار التحصػيلي، إايل ادلنهج الوصفي التحليلػي يف ستخدـ البحث احلا
التحصػيل : تتمثػل يف اضػية علػى ادلتغػَتات التابعػة الػيتالتػدريس ابسػتخداـ الفصػوؿ االفًت  وادلنهج التجريي يف بياف أثر ادلتغَت ادلسػتقل التجػريى

،الفصوؿ االفًتاضية اجتاىات الطالب ضلوو مهارات التواصل االلكًتوين و  الدراسي
: متغريات البحث

اشتمل البحث على ادلتغَتات التالية: 
يشتمل البحث احلايل على متغَت مستقل واحد ىو: الفصوؿ االفًتاضية ولو مستوايف:  ادلستقل: ادلتغري  

فصوا افًتاضية غَت متزامنة -ب        فصوؿ افًتاضية متزامنة.       -أ  
:يى متغَتات اتبعة ةيشتمل البحث علي ثالث ادلتغريات التابعة:

 الفصوؿ االفًتاضية.   اجتاىات الطالب ضلو -جػ    مهارات التواصل االلكًتوين -ب   التحصيل الدراسي-أ     
 2x3 Factorialييي ادلعروؼ ابسم التصميم العاملاستخدـ التصميم التجر مت ضوء طبيعة البحث احلايل  يف التصميم التجرييب لخلبحث:

Design (:1شكل) يف كما، ليكوف ىو التصميم الذى يتبناه البحث

التطبيق البعدي ادلعاجلة التجريبية التطبيق القبلي اجملموعات

اختبار حتصيلي  (1)اجملموعة التجريبية 
بطاقة مالحظة
مقياس اجتاىات

اختبار حتصيلي ةتزامنالتدريس ابستخداـ الفصوؿ االفًتاضية ادل
بطاقة مالحظة
مقياس اجتاىات

الفصوؿ االفًتاضية غَت ادلتزامنةالتدريس ابستخداـ  (2)اجملموعة التجريبية

 التدريس ابلطريقة ادلعتادةاجملموعة الضابطة

 ( التصميم التجريي للبحث1شكل )
( طالباً. 99طالب الدبلـو الًتبوي بكلية الًتبية جامعة ادللك خالد، وتكونت العينة من) عينة البحث:
  تكونت أدوات البحث من: أدوات البحث:

. مهارات التواصل االلكًتوين بطاقة مالحظة  -2         حتصيلي  يف مقرر استخداـ احلاسب يف التعليم .  اختبار -1
الفصوؿ االفًتاضية. مقياس اجتاىات ضلو استخداـ -3

مت حتديد مصطلحات البحث بصورة إجرائية على النحو اآليت:: مصطخلحات البحث
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علي موقع  جرائياً يف ىذا البحث أبهنا  بيئة تعليم وتعلم تفاعلية توجدإعرؼ ت:Virtual Classrooms   الفصول االفرتاضية:-
وحيتوي علي رلموعة من األنشطة حتاكي أنشطة الفصل الفيزيقي يقـو هبا Illuminate اإلدلينيت جامعة ادللك خالد من خالؿ برانمج 

عرب رلموعة من أدوات الكًتونية تزامنية وغَت ،ادلعلم والطالب من بعد بغض النظر عن مكاف تواجدىم حيث يتفاعل ادلعلم والطالب معًا 
 بورة االلكًتونية والتشارؾ ابدللفات تزامنية اليت تشمل التفاعل الصويت والكتابة النصية وملفات الفيديو والس

بيئة تفاعلية يتعلم  طالب  جرائيا أبهنا:إعرؼ ت synchronous Virtual Classroomsالفصول االفرتاضية ادلتزامنة -
ادلقرر من خالؿ غرؼ احملادثة  من خالذلا ادلهاـ التعليمية دلقرر استخداـ احلاسوب يف التعليم يف الوقت الفعلي لدراسةالدبلـو الًتبوي 

 واحلوار الكتايب، ويتطلب وجود اتصاؿ مباشر بُت ادلعلم وادلتعلم يف ذات الوقت. 
بيئة تفاعلية يتعلم  جرائيا أبهنا:إعرؼ ت  Asynchronous Virtual Classroomsالفصول االفرتاضية غري ادلتزامنة:-

ستخداـ احلاسوب يف التعليم علي فًتات سلتلفة وبشكل تفصيلي من خالؿ تصميم اة دلقرر ادلهاـ التعليميطالب الدبلـو الًتبوي من خالذلا 
يتضمن ادلوضوعات الرئيسية للمقرر واليت يتضمنها البحث احلايل ويتي  مشاركة  ،منتدي دلقرر استخداـ احلاسوب يف التعليم تفاعلي

عضاء ادلشًتكُت بو حتت رقابة ومتابعة جاابت من خالؿ األدلتنوعة واإلضافة ادلوضوعات واألسئلة اإالطالب ابدلعلومات واالستفسارات و 
دلشاركة ادلسموح هبا ودوف التقيد بوقت معُت، أو التواجد الفعلي لكل من ادلعلم والطالب يف اويف ظل قواعد  ،دارة ادلنتديإافًتاضية من 
   ذات الوقت .

مػن إجػابتهم عػن  رلموعة درجػات أفػراد عينػة البحػث  إجرائياً أبنويعرؼ :  cademic  Achievement:التحصيل الدراسي -
. ختبار التحصيلي الذي أعده الباحثادلتضمن يف الدراسة، ويقاس ابستخداـ اال ياالختبار التحصيل

 Electronic Communication Skills مهارات التواصل االلكرتوين : -
)العقلية واحلركية(اليت تساعد طالب الدبلـو الًتبوي علي االستفادة من  األداءاترلموعة من  أبهنا جرائياإويعرفها الباحث 
البحث عن و  واحملادثة، االلكًتوين، ، ومهارات تصف  اإلنًتنت، الربيد مهارات استخداـ: الكتسابالفصوؿ االفًتاضية وتوظيفها 

ادلعلومات، والتعامل مع ادلدوانت االلكًتونية. 
  Attitudes towards Virtual Classroom صول االفرتاضية:االجتاه حنو الف -

السلي الذي يتبناه طالب الدبلـو الًتبوي ضلو تدريسو للوحدة التعليمية ادلقًتحة  الشعور االجيايب أو ويقصد هبا يف ىذا البحث: 
بدراسة ىذه الوحدة كما تقيسها أبعاد مقياس بواسطة الفصوؿ االفًتاضية، ويعرب عنو ابلقبوؿ أو الرفض وينعكس ىذا علي مدي استمتاعو 

االجتاه الذي أُعد خصيصا ذلذا الغرض .
يتضمن اإلطار النظري للبحث احملاور التالية:  :لخلبحث اإلطار النظري 
الفصول االفرتاضية وعمخلية التعخلم. - 
مهارات التواصل االلكرتوين  لخلطالب ادلعخلم. -
التواصل االلكرتوين  واجتاىات الطالب ادلعخلمني حنوىا. الفصول االفرتاضية وتنمية مهارات-

  وفيما يلي عرض تفصيلي ذلذه احملاور:     
التطبيقات الشائعة للتعليم والتعلم عرب شبكات اإلنًتنت كما  ىتعد الفصوؿ االفًتاضية إحد :الفصول االفرتاضية وعمخلية التعخلم أواًل:

تشكل يف حد ذاهتا أنظمة إلكًتونية متكاملة تتي  التفاعل بُت ادلعلم وادلتعلم من خالؿ عدة وسائط وأدوات الكًتونية سواء يف أوقات 
تنمية االجتاىات؛ وللفصوؿ االفًتاضية العديد من  هارات أوتنمية ادل تزامنية( لنقل ادلعلومات أو حقيقية)تزامنية( أو أوقات غَت حقيقية)ال

الفصوؿ الذكية ادلتاحة  أوE-Virtualالفصوؿ التخيلية أو E-Classroomادلسميات كما يراىا الًتبويوف منها؛ الفصوؿ االلكًتونية 
وسوؼ نتناوؿ بعض تلك التعريفات:  وتعددت حسب مسمياتو بوونظراً حلداثة ادلصطل  فقد تباينت التعريفات اخلاصة  علي الشبكة؛

 ,Calendar)يف أدبيات تكنولوجيا التعليم تعريفات الفصوؿ االفًتاضية  لقد تعددت مفهوم الفصول االفرتاضية:
Brendan,2014 ؛ Martin, Florence, 2013  ،ومن خالؿ اطالع ؛2912سرااي،؛ 2913؛ابو زقية،2913؛اجلهٍت )

   لفصوؿ االفًتاضية منها ما يلي:ل رلموعة من تعريفاتيل إالباحث عليها مت اخللوص 
أحد أنظمة التعليم التقنية اليت تشمل أنظمة إلكًتونية تتي  التفاعل مع ادلعلم ابلصوت والصورة من خالؿ عرض كامل للمحتوى التعليمي -

زامٍت.للفصل التخيلي من خالؿ اإلنًتنت وعلى اذلواء مباشرة وىو ما يطلق عليو التعلم الت
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االلكػًتوين   وتوظػف فيهػا أدوات الػتعلم ،بيئة تعليم وتعلم تفاعلية عن بعد مػن خػالؿ شػبكة اإلنًتنػت وحتػاكي بيئػة الصػف الفيزيقػي ادلعتػاد -
 ، وكذلك إمكانية تقييم احلصة الفوري  . فاتلونقل ادل اللوح األبيض التشاركي،و  كالربيد االلكًتوين، ورلموعات النقاش،

جػػػراء ادلناقشػػػات وتنفيػػػذ إتعليميػػػة تعلميػػػة عػػػرب اإلنًتنػػػت، تقػػػـو علػػػي تػػػوفَت بيئػػػة صػػػفية تفاعليػػػة، ميكػػػن مػػػن خالذلػػػا تقػػػدًن اللقػػػاءات و تقنيػػػة -
ا، وتتػي  للدارسػُت حضػور اللقػاءات واالشػًتاؾ يف شيػع انشػطة الصػف ءهتػاألنشطة ادلنهجية والالمنهجية، جبودة غػرؼ الصػف العاديػة وكفا

 ًتنت دوف احلاجة للتواجد يف الغرفة الصفية.االفًتاضي عرب اإلن
لكػًتوين، تعليم معتمد علي شبكة اإلنًتنت بكل تقنياهتا ادلتزامنة الدردشة، ومؤدترات الفيػديو، واللػوح االلكػًتوين، وغػَت ادلتزامنػة كالربيػد اال -

التعلػيم ييػث ميكػن للطالػب أف حيصػل عليػو مػن أي  وأف يػتم توزيػع وادلنتػدايت الربيديػة وغَتىػا، وصفحات الويب، وبروتوكوؿ نقل ادللفات،
 وأبي طريقة، وأي سرعة.    مكاف ويف أي وقت،

رلموعػػة مػػن األنشػػطة تشػػبو الفصػػوؿ التقليديػػة يقػػـو هبػػا ادلعلػػم والطػػالب ،وتفصػػل بيػػنهم حػػواجز مكانيػػة، ولكػػنهم يعملػػوف معػػاُ يف الوقػػت - 
 عن طريق احلوار عرب اإلنًتنت.   ب وادلعلم مع بعضهم تفاعل الطالبغض النظر عن مكاف تواجدىم، حيث ينفسو 

يػػػتم فيهػػػا توظيػػػف تكنولوجيػػػا   فصػػػوؿ إلكًتونيػػػة للػػػتعلم مػػػن بعػػػد الفصػػػوؿ االفًتاضػػػية أبهنػػػا: احػػػثضػػػوء مػػػا سػػػبق يعػػػرؼ البيف و  
( وغػػَت  الفيػػديو، واللػػوح االلكػػًتوينكالتخاطب)الدردشػػة(، ومػػؤدترات ادلعلومػػات، واالتصػػاؿ كاإلنًتنػػت، والشػػبكات لػػدعم التفاعػػل ادلتزامن)

( لتػوفَت بيئػة تعليميػة تفاعليػة بػُت الطػالب وادلعلػم ، فػاتلاللػوح األبػيض التشػاركي، ونقػل ادلو  ورلموعػات النقػاش،ادلتزامن )الربيد االلكًتوين، 
سػرع وقػت، وأقػل تكلفػة، وبصػورة دتكػن يف أي زمػاف أو أي مكػاف أب جراء ادلناقشات وتنفيذ األنشػطة ادلنهجيػة والالمنهجيػةإوتتي  للطالب 

 .  مهوتقومي ادلعلمُت من تعليم الطالب
الالتزامنية(  )التزامنية، طالع علي األدبيات ذات الصلة ابلفصوؿ االفًتاضيةمن خالؿ اال:مميزات الفصول االفرتاضية يف العمخلية التعخليمية

ميكػن توضػي  شليػزات  Karaman, Selcuk; 2013،( Dikmenli, Yurdal; Unaldi,2013:) ؛2913)ابػو زقيػة،
الفصوؿ االفًتاضية يف التعليم يف النقاط التالية: 

 بتكار والتعبَت عن النفس. توفر بيئة لإلبداع واال -
تتي  الفرصة للطالب مراجعة احملتوي أكثر من مرة من خالؿ خاصية تسجيل الدروس. -
  إمكانية التعلم من أي مكاف ويف أي وقت متاح للطالب. -
عدد الطالب وأعمارىم. حيثإمكانية التوسع دوف قيود من  -
إلجراء التجارب اخلطرة، واحملاكاة. ةمنآتوفَت األماف من خالؿ بيئة  -
تنمي مهارات كاالتصاؿ والكتابة والتعبَت والتقييم  لدي الطالب. -
 أداة تقييم مستمرة لتعلم الطالب؛ فادلعلم يستطيع تقييم شيع أداءات الطالب من بداية تدريس ادلقرر إيل هنايتو.  تعد-
( وال كالتخاطب)الدردشة(، ومؤدترات الفيديو، واللوح االلكًتوينبيئة تعلم تفاعلية من خالؿ ما توفره من أدوات للتفاعل تزامنية) توفر- 

نقل ادللفات( .-الربيد االلكًتوين-تزامنية)منتدايت
شلا يشجع على ادلشاركة دوف خوؼ أو تشتت. ؛فت  زلاور جديدة وعديدة يف حجرة الدراسة االفًتاضية -
 بشكل إلكًتوين.يتم ادلعلم ، ألف ذلك و الطالب  فاعل بُتالسرعة العالية يف الت -
دريس وحتسُت األداء واالرتقاء مبستواه والتعامل مع التكنولوجيا احلديثة واكتساب ادلعارؼ وادلهارات إاتحة الفرصة للتفرغ دلهاـ التعليم والت-

واخلربات.
 التعليم الفردي واجلماعي.توفر  -                                تكنولوجية للتعليم.  اً طرق دتع - 

بُت  ووتدعمف الفصوؿ االفًتاضية توفر بيئة تعلم تعزز التفاعل االجتماعي إيل أ (Martin, Florence, 2014 ويشَت ) 
فالتعليم ولكنهم منتجوف لتلك ادلعارؼ وادلعلومات،  ليسوا مستهلكُت للمعرفة عرب شبكة اإلنًتنت دائماً، ُتف ادلتعلمأمستخدميو، كما 

، وتدعيم وتنشيط بيئة التعلم ال اف حتل وكفاءتو عرب شبكة اإلنًتنت من خالؿ الفصوؿ االفًتاضية يساعد ويعزز ويدعم جودة التدريس
يل تعرؼ أثر استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تدريس مقرر طرؽ التدريس إ( اليت ىدفت 2912تشَت نتائج دراسة الشهراين) كما؛  زللها

مسار العلـو لطالب جامعة أـ القرى، ايل اف الفصوؿ االفًتاضية قد حققت صلاحا من خالؿ فاعليتها يف التدريس وزايدة حتصيل الطالب 
عن الفصوؿ التقليدية.
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لكل من ادلعلم  ياً كاف  اً وقت ستخداـ الفصوؿ االفًتاضية ادلتزامنة وغَت ادلتزامنة توفرأف اعلي (2912كدت دراسة سرااي)أكما 
ماـ ادلعلم، كما ميكن من ألكًتونية، والطالب دلمارسة ادلهارات وتطبيقها بشكل مباشر علي تنمية ادلهارات الفردية والتشاركية اإل تساعده

الفورية وادلستمرة من قبل ادلعلم لكافة الطالب عرب أدوات التواصل ادلتعددة ادلتوفرة يف خالؿ الفصوؿ االفًتاضية تقدًن التغذية الراجعة 
 تقاف ادلهارة اجلديدة ادلراد تعلمها. إشلا يسهم يف  ؛برانمج الفصوؿ االفًتاضية
حكم يف التواصل بينو يتطلب توظيف الفصوؿ االفًتاضية توافر برامج تطبيقية زلددة تتي  للمعلم الت فرتاضي:مكوانت الفصل اال

شبكة  على موقعها االلكًتوين يف تتبناه جامعة ادللك خالد الذي  Blackboard Collaborateوبُت الطالب ومن ىذه برانمج
  CollaborateBlackboard ( يوض  الصفحة الرئيسة نظاـ 2وشكل) ،http://elearning.kku.edu.saاإلنًتنت 

  للفصوؿ االفًتاضية ادلستخدـ يف جامعة ادللك خالد.
لخلفصول االفرتاضية ادلستصدم يف جامعة ادلخلك خالد  Blackboard Collaborate(نظام2شكل)

 العناصر التالية: ويشتمل نُظم الفصوؿ االفًتاضية للربانمج علي
مور متعلقة ابدلقرر.أوىي تتي  التحاور الكتايب والصويت بُت الطالب  وادلعلم  حوؿ : Chatالدردشة( ) احملادثة-
يت:: وتتميز ابآلInteractive Board لوحة ادلعخلومات() السبورة التفاعخلية-

 لكًتوين.إعرض موقع -                     دراج قصاصات فنية ورموز تعليمية .إالكتابة عليها و  - 
عرض ملفات بوربوينت للمقرر.-                                         عرض صور للمحتوي ادلقرر.-  

مكانية التسجيل الصويت والكتايب للمحاضرة  .إتعٍت : Registrationالتسجيل  -
 ويتم ذلك من خالؿ تكامل مركز التقديرات. :Testingختبارات اال -
 Application Sharingتعػػٍت التواصػػل بػػُت ادلتعلمػػُت مػػن خػػالؿ خاصػػية تعػػرؼ بػػػ :Communicationاالتصاااالت  -

 حتت إشراؼ ادلعلم.
من الفصل االفًتاضي.وخروجو التحكم يف دخوؿ أي متعلم  :Trackingالتتبع  -
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( يوض  فصل افًتاضي مت إنشائو لتدريس مقرر احلاسوب يف التعليم لطالب الدبلـو الًتبوي.3وشكل)

Blackboard Collaborate يف برانمجفًتاضي ادلستخدـ لفصل االا  (3شكل) 
 (Collaborateمت االعتماد يف ىذا البحث علي أدوات التفاعل ادلتزامن وغَت ادلتزامن ادلتاحة يف الربانمج التطبيقي ادلستخدـ )

 ,Martinت دراسةاضبة يف التعليم ،وقد أشار االفًت وأكدت العديد من الدراسات علي فاعلية استخداـ الفصوؿ  
Florence, 2013))( أف 2912أكدت دراسة رلاىد) ستخداـ الفصوؿ االفًتاضية التزامنية يف التدريب عرب اإلنًتنت، كماايل أمهية إ

وأثبتت دراسة  استخداـ الفصوؿ االفًتاضية قد ساعد علي زايدة مستوي التحصيل وتنمية التفكَت الناقد للمجموعة التجريبية،
كما أشارت دراسة  اإلنًتنت يف تنمية االجتاه ضلو التعلم الذايت وبقاء أثر التعلم، ( فاعلية استخداـ الفصوؿ االفًتاضية عرب2919حسن)
 ( إيل إمكانية توظيف الفصوؿ االفًتاضية يف تنمية مهارات االتصاؿ التجاري.  2919خضر)

( أف إدارة الفصوؿ االفًتاضية تتطلب 2999؛أبو الفتوح،2912)عمادة التعليم االلكًتوين،ل من ك  ريت دور ادلعخلم يف الفصل االفرتاضي:
 من ادلعلم القياـ ابدلهاـ اآلتية:

 .ووتنظيمعداد احملتوي التعليمي إ -
حتديد أىداؼ ادلقرر اليت يسعي لتحقيقها.-
 تنظيم بيئة التعلم وجعلها مرحية للطالب.-
 ة لتنفيذ الدروس .ستخدـ اسًتاتيجية معينا-
 تكليف الطالب ابلواجبات ادلنزلية.-
خلق ادلناقشات لزايدة التواصل بُت الطالب.-
التعليقات واإلرشادات على األىداؼ واألنشطة للطالب.  اءعطإ -
أسلوب لعب و  أسلوب العصف الذىٍتو  أسلوب التفكَت النقديو  تعرؼ طرؽ التعلم اليت تتناسب مع احملتوى )أسلوب حل ادلشكالت -

أسلوب احملاكاة (.و  األدوار
من الوسائط ادلتعددة وتوظيفها خَت توظيف. ادةستفاال -
 .التقييم الواقعي  والفعاؿ-

  Communication Typesاالتصاؿ     ( أف أكثر أمناط Zi-Gang Ge,2012:10يشَت) أمناط الفصول االفرتاضية:
 Asynchronous & Synchronousط االتصاؿ ادلباشر وغَت ادلباشرشيوعاً يف التعلم القائم على الشبكات ىي أمنا
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أدوات التفاعل 
املتزامنة

احملادثة

اللوحة البيضاء

 جمموعة النقاش

 

 مؤمترات الضوت

   
 مؤمترات الفيديو 

الرسائل املباشرة

مؤمترات الكمبيوتر 

Communication   اليت تثرى بيئات التعلم االفًتاضية، بُت ادلتشاركُت، وتدعم استقاللية ادلتعلم يف أي وقت وأي مكاف، وفيما يلي
 شرح ذلذه األمناط: 

الفصوؿ االفًتاضية ويستخدـ ىذا النمط  يف   Synchronous Virtual Classroomsالفصول االفرتاضية ادلتزامنة -
بُت ادلتعلم وادلعلم يف الوقت نفسو الفعلي لتدريس ادلادة ومن أدوات االتصاؿ  اوتبادذلادلتزامنة إلاتحة ادلوضوعات التعليمية واألياث 

الرسائل ، Board  Electronic Whiteأو اللوحة البيضاء االلكًتونية   Real  Time  Chatادلتزامنة: احملادثة الفورية 
 ة.وابلتايل يستطيع الطالب احلصوؿ على التغذي،  Instant  Massagesادلباشرة

(أدوات التفاعل يف الفصوؿ االفًتاضية 4يوض  شكل)و Zi-GangGe,2012:10))نفسو  ة الراجعة ادلباشرة لدراستو يف الوقت
:ادلتزامنة ادلتاحة عرب شبكة اإلنًتنت.

(: أدوات التفاعل ادلتزامنة4شكل )
   Asynchronous Virtual Classrooms الفصول االفرتاضية غري ادلتزامنة:-

يف ىذا النمط من التعلم حيصل ادلتعلم على دروس مكثفة وفق برانمج دراسي سلطط ينتقي فيو األوقات واألماكن اليت تتناسب مع ظروفو، 
يتعلم ادلتعلم حسب الوقت ادلناسب لو، وحسب اجلهد الذي يرغب يف حيث  الانت، ولوحة النشرات،اإلعو الربيد االلكًتوين،  :عن طريق
كذلك يستطيع الطالب إعادة دراسة ادلادة والرجوع إليها إلكًتونياً كلما احتاج إىل ذلك، ويف ىذا النوع ال يستطيع الطالب و إعطائو 

-Margaret Niess, 2013:19 )ت متأخر، أو عند االنتهاء من الدروس احلصوؿ على تغذية راجعة فورية من ادلعلم إال يف وق
  (أدوات التفاعل يف الفصوؿ االفًتاضية غَت ادلتزامنة ادلتاحة عرب شبكة اإلنًتنت.5يوض  شكل)و  (.19
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 أدوات التفاعل        

 غري املتزامنة
Asynchronous 

صفحات الويب
 نقل امللفات

املنتديات

لوحة النشرات اإلعالنات

 القوائم الربيدية

vs  

الربيد االلكرتوني

 (  أدوات التفاعل غَت ادلتزامنة5شكل )
دلتعلمُت يتم التعلم القائمة علي أساليب التفاعل ادلتزامن وغَت ادلتزامن بُت ادلعلم وا (ايل أف بيئة24: 2995ويشَت عبد احلميد)

لوجو يف التفاعل غَت  اً لرغم من غياب االتصاؿ وجهابوحتقق التفاعلية ،راء وادلقًتحات وتقدًن التغذية الراجعة والتقوًن من خالذلا تبادؿ اآل
 ادلتزامن.
االلكرتوين  لخلطالب ادلعخلم:مهارات التواصل  -اثنياً 
ادلهمة اليت تسهم يف  ةادلهار  هناالتواصل االلكًتوين  أب (Siemens,2008a)يعرؼ سيمنز  مفهوم مهارات التواصل االلكرتوين :-أ

امهية شلا ىو معلـو مهارة تعرؼ ما ىو اكثر  ةومهارة تنقية ادلعلومات الثانوية وغَت اجلوىرية ، اي مهارة البحث عن ادلعلومات، :التعلم مثل
فراد عند االتصاؿ ابهنا: القدرة علي استخداـ الوسائط االلكًتونية لتطوير قدرات األ ((Hyffordiant 2011كما يعرفها  ابلفعل،

 خرين.ابأل
عرب شبكة اإلنًتنت،  وتبادذلافكار تلك ادلهارات ادلطلوبة لنقل األ :ويف ضوء ما سبق يري الباحث أف مهارات التواصل االلكًتوين ىي     

وتوظيفها إلثراء مواقف التعلم وذلك من خالؿ استخداـ الفصوؿ االفًتاضية  مثل: مهارات البحث عن ادلعلومات احلالية، ومهارات تنقية 
دوات أاستخداـ و  واجملموعات الربيدية، لكًتوين التزامٍت، واستخداـ الربيد االلكًتوين،ادلعلومات الثانوية وغَت اجلوىرية، والتحاور اإل

ويتطلب ذلك اإلدلاـ ابجلوانب ادلعرفية واألدائية  الشبكات االجتماعية وخدماتو، ومشاركة ادللفات االلكًتونية عرب الشبكات االجتماعية،
  ذلذه ادلهارات. 

؛ 2913؛فت  هللا، 2913،امساعيل، 2913وقد أشارت نتائج دراسات)الصاحل ، 
أمهية مهارات التواصل االلكًتوين  عرب  (ايل2919؛عمراف،2911،طو،Hyffordiant,2011؛2911؛يوسف،2912الزيودي،

 اإلنًتنت ابلنسبة للمتعلم لعدة اعتبارات ىي:
مهارات البحث عن ادلعلومات وتنقيتها ، وحتليلها مبثابة  ديتضمن التعلم تعامل الفرد مع زخم ىائل من ادلعلومات عرب اإلنًتنت ،لذا تع-
نتاجها.إو  ةعملية التعلم بغية اكتساب ادلعرفمن  أال يتجز  ءً جز 
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دوات أف يتشارؾ مع أفراد اخرين عرب ذلذا فهو ياجة أل يستطيع ادلتعلم مبفرده معاجلة شيع ادلعلومات اليت حيتاجها، وتكوين ادلعٍت ذلا؛ ال-
ارج ادلتعلم.مهماً من عملية التعلم حيدث خ اً داء تلك ادلهمة ، لذا فإف جزءً أغَت بشرية تساعده يف 

ف يكوف علي اتصاؿ دائم بشبكات اإلنًتنت ادلتنوعة.ألذا ينبغي عليو  ؛ف حيدث ادلتعلم معرفتو العلمية ابستمرارأالبد  -
مع زمالئو. (sharing)نتاج ادلعرفة عربإف يسهم ادلتعلم من خالؿ اتصالو ابلشبكات يف ألذا البد  تتضمن عملية التعلم انتاج للمعرفة،-

وذلك يف ادلراحل ادلختلفة، ومن خالؿ  ،سبق يتض  أمهية تفعيل التواصل االلكًتوين  بُت ادلعلم وطالبو يف العملية التعليميةشلا 
العبد و  ،؛حاسومو2913؛إمساعيل، 2914دبيات والدراسات ذات الصلة مبهارات التواصل االلكًتوين )عزمي، اطالع الباحث علي األ

 ( ميكن عرض بعض مهارات التواصل االلكًتوين  فيما يلي:2919،؛ زين الدين، وحيي2912،هللا
حيث تتاح الفرصة أماـ الطالب لتبادؿ الرسائل الربيدية  نًتنت،يعد من أكثر التطبيقات الًتبوية لإل  :Mail-Eااللكرتوين   الربيد-
إرساؿ نوعيات متعددة من الرسائل متنوعة احملتوي اليت مكانية إرساؿ واالستقباؿ، و لكًتونية ، ونقل ادللفات والرسائل بُت موقعي اإلاإل

ي وقت جبهاز مزود اخلدمة أي مكاف ويف أأنو ميكن االتصاؿ من  كما ومؤثرات صوتية سلتلفة، ورسومات وصوراً، نصوصاً، :تتضمن
 وين شلا يتي  قدراً من اخلصوصية.يل السرية التامة، حيث يوجد كلمة سر خاصة لكل بريد الكًت إضافة ي مكاف، ابإلأواستالـ الربيد يف 

تعد خدمة القوائم الربيدية من اخلدمات ادلهمة الىت تقدـ عرب الشبكة، وىي تعرؼ اختصاراً   Mailing Lists :القوائم الربيدية -ب
وىي تتكوف من عناوين بريدية حتتوي علي عنواف بريدي واحد يقـو بتحويل شيع الرسائل ادلرسلة إليو ايل كل عنواف  (List)ابسم القائمة
 . يف القائمة

( أف القوائم الربيدية تسم  جملموعة الطلبة مبناقشة سلتلف القضااي  ,Maylene, Damoense ,2009ويشَت) 
لكًتوين، وىي عبارة عن برامج حاسوبية ين ادلختلفة من خالؿ الربيد اإلاحلصوؿ علي العناو سئلة ، و ،وادلشاركة يف ادلعلومات، وطرح األ

 اليت تبثها ايل شيع ادلشاركُت. رساؿ الرسائل ايل القائمةإدتكن ادلستخدـ من 
بعد  مات استخداماً ىذه اخلدمة من أكثر اخلد د، وتع نظاـ ميكن بواسطتو احلديث مع اآلخرين يف وقت حقيقي ىى Chatاحملادثة:-جا

 /Audioادلسموع ،ومسعى مرئى،و ادلكتوب)شكاؿ منها:أحيث ميكن للمرسل وادلستقبل إجراء احملادثة بعدة  ، الربيد اإللكًتوىن
Video  )ويستخدـ ىذا النظاـ لتبادؿ احلوار احلى ابلصوت والصورة مع مستخدمُت آخرين للشبكة، . 

لشػػبكة، وىػػي تعػػرؼ اتعػػد خدمػػة القػػوائم الربيديػػة مػػن اخلػػدمات ادلهمػػة والػػىت تقػػدـ عػػرب     Mailing Lists :القااوائم الربيديااة -د
وىي تتكوف من عناوين بريدية حتتوي علي عنواف بريدي واحد يقـو بتحويل شيع الرسائل ادلرسلة إليػو ايل   (List) اختصاراً ابسم القائمة
لكًتونيػػة احلصػػوؿ علػػي القػػوائم الػػيت دتثػػل اىتمامػػو وختصصػػو مػػن خػػالؿ ادلواقػػع اإل، حيػػث يسػػتطيع ادلعلػػم والطػػالب كػػل عنػػواف يف القائمػػة

 شاء قائمة بريدية للفصل، أو توجيو الطالب لالشًتاؾ يف بعض القوائم الربيدية ادلتصلة بطبيعة ادلقرر.إنمكاف ادلختلفة، وابإل
لنقاش وتبادؿ اخلربات يف موضوعات معرفية ال حصر وىي رلموعات عادلية للحوار وا   News Groups:اجملموعات اإلخبارية -ىا
  و ادلعلم االلتحاؽ هبا يف ضوء موضوعات ادلقرر.أوميكن للطالب ،وىي يف تزايد مستمر لكوف ادلوضوعات ادلطروحة كثَتة ومتنوعة ،ذلا
ادلواقػػػع  ادلعلومػػػات يفة البحػػػث عػػػن سػػػهل عمليػػػتفر شػػػبكة اإلنًتنػػػت أكثػػػر مػػػن نظػػػاـ لتػػػو   Searching: البحاااث عااان ادلعخلوماااات -و

ادلستفيد  يستخدمها ةمن خالؿ رلموعة من الربامج تعرؼ بربامج البحث عن ادلعلومات، وتعتمد ىذه الربامج على كلمات مفتاحي ،ادلختلفة
عبػارة عػن صػفحات مرتبطػة ، وىػى  Search Engineذلك علػى زلركػات يػثبػادلواقػع ادلختلفػة،  معتمػدة  لتحديػد رلػاالت البحػث يف

، وىنػػاؾ نظػػم عديػػدة للبحػػث مػػن خػػالؿ شػػبكة سلتلػػف العلػػـو وموضػػوعات يف مصػػطلحاتواعػػد بيػػاانت ميكػػن عػػن طريقهػػا البحػػث عػػن بق
   (. Gopherجوفر ، Wais، وايز Archieاإلنًتنت مثل )آرشى 

متعددة للطالب  فرصاً اتح أ( أف تدريب الطالب ادلعلمُت علي مهارات التواصل االلكًتوين 2913وتشَت نتائج دراسة فت  هللا) 
عي اتح ذلم مستوي مرتفع من الوجود االجتماأكما   ،للمشاركة يف ادلنتدايت االلكًتونية، وطرح األفكار  وتبادؿ ادلعلومات بسهولة ويسر

، على مع زمالئهم شلا انعكس نت ( فاعلية خدمات اإلنًت 2919كما أكدت نتائج دراسة مقبل) حتصيلهم الدراسي يف مقرر مادة العلـو
  اجملموعات الربيدية، ادلوسوعات العلمية االلكًتونية  يف تنمية التحصيل يف مادة الكيمياء.

  الفصول االفرتاضية وتنمية مهارات التواصل االلكرتوين  واجتاىات الطالب ادلعخلمني حنوىا:-
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االلكًتوين  والربيد الفيديو، ومؤدترات،تفاعل مثل: الدردشةتعتمد الفصوؿ االفًتاضية )التزامنية/ والالتزامنية( علي رلموعة من أدوات ال     
أثناء تعلم ادلقرر، وتشَت نتائج دراسة يف اليت يستخدمها الطالب يف التواصل االلكًتوين  واحلوار فيما بينهم وبُت ادلعلم ،والسبورات التفاعلية 

اإلنًتنت من وجهة نظر معلمي ادلرحلة الثانوية: ضعف امتالؾ لكًتوين عرب ( أف من أىم معوقات استخداـ التعليم اإل2919اذلرش )
ساليب أ، واجتاىات ادلعلمُت السلبية ضلو استخداـ التعلم االلكًتوين، وزلدودية وضوح اإللكًتوين ادلعلمُت دلهارات استخداـ منظومة التعلم

 لكًتوين. التعلم اإلو التعليم 
) كما ساسية يف اجلامعات احلديثة دلا يقدمو من اضية أصب  أحد االركاف األ( أف نظاـ الفصوؿ االفًت 2911يشَت السلـو

شارت نتائج دراسة أجياد بيئات تعلم تفاعلية تساعد يف حتقيق االىداؼ التعليمية، حيث إخدمات تعليمية وما لو من شليزات تساعد علي 
سهم يف زايدة حتصيل طلبة الصف السادس االبتدائي أ ( أف ادلوقع التعليمي حملتوي رقمي يف مادة العلـو قد2912السعدي والشمري)

ف ادلوقع التعليمي حملتوي رقمي قد أسهم يف أ( 2912والعبد هللا) بدرجة تفوؽ ما عملتو الطريقة التقليدية، كما بينت نتائج دراسة حسامو،
 من لدي طلبة معلم الصف جبامعة تشرين.زايدة حتصيل اجلانب ادلعريف دلهارات التحاور االلكًتوين الصويت ادلتزامن وغَت ادلتزا

جتاىات ادلتعلمُت ضلوىا، حيث تؤثر اجتاىات اويعتمد صلاح أية تكنولوجيا جديدة ايل حد كبَت يف العملية التعليمية علي 
لي ذلك فإف ي نظاـ تكنولوجي جديد، وعأادلتعلمُت يف مدي اقباذلم عليها، وابلتايل فإف االجتاىات تؤثر بشكل أساسي يف كفاءة عمل 

 ىدافها يف تطوير العملية التعليمية يتوقف بشكل كبَت علي اجتاىات ادلتعلمُت.أظم التعليم االلكًتوين يف حتقيق و فشل نُ أ حمدي صلا 
 (2913)مساعيلا

ا اجلديدة التكنولوجيعداد ادلعلم قبل اخلدمة يف العصر احلايل ينبغي تنمية اجتاىاهتم ضلو استخداـ  إف تكتمل عملية أجل أومن 
 امهيتهأذلؤالء الطالب ادلعلمُت معرفة  خداـ الفصوؿ االفًتاضية حيت يتسٌت، وميكن حتقيق ذلك من خالؿ تدريس ادلقررات ابست يف التعليم
 يف التدريس.  استخدامهال هأتييدايل أثناء التعلم، كل ذلك يؤدي يف اليت حتقق ادلتعة  اواالحساس مبزاايى اواخلربة هب

 ،يل حتسن اجتاىات ادلعلمات قبل اخلدمة ضلو التعليم االلكًتوينإ(2913نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة أمحد)وتؤكد  
 دي الربانمج القائم علي التعليم االلكًتوين ايل حتسُتأ( حيث 2913ـ برانمج قائم علي التعليم االلكًتوين، ودراسة، عطية)اوذلك ابستخد
 ة قبل اخلدمة ضلو استخداـ التعليم االلكًتوين.ي اللغة العربيماجتاىات معل

للتحقق من فروض البحث واإلجابة عن تساؤالهتا، اتبع البحث اإلجراءات التالية:إجراءات البحث:  -
: يفرتاضلخلتدريس ابستصدام الفصل االأواًل: اعداد الوحدة التعخليمية 

 : التعليم( ابخلطوات التاليةستخداـ احلاسوب يف ادلقًتحة) ا عملية إعداد الوحدة تمر 
البحػث( بصػفة خاصػة؛ والدراسػات اىتمت ببناء الوحدات التعليمية بشػكٍل عػاـ والوحػدة )موضػع  طالع على الدراسات والبحوث اليتاال-

ي، تناولػػػت أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة بغػػػض النظػػػر عػػػن نػػػوع احملتػػػو  لوب صػػػياغتها، وكػػػذلك الدراسػػػات الػػػيتاىتمػػػت بتحديػػػد األىػػػداؼ وأسػػػ الػػػيت
ىػذه الوحػدة، وحتديػد العناصػر ادلناسػػبة  أمهيػة وفائػدة يف األكثػر طػالع علػى األدبيػات ادلتعلقػة ابلوحػدة موضػع البحػث، لتحديػد العناصػرواال

ألفراد العينة، بغرض حتديد: 
كلية الًتبية جامعة ادللك  ت التواصل االلكًتوين ، والتحصيل الدراسي  لطالبا: هتدؼ الوحدة ادلقًتحة إيل تنمية مهار أىداف الوحدة -1

خالد، واجتاىاهتم ضلو استخداـ الفصوؿ االفًتاضية.
موضػوعاً واحػداً  موديػوؿ كل تضمن ييث الوحدة ذلذه تعليمية : مت إعداد موديوالتاحملتوي التعخليمي لخلوحدة واسرتاتيجيات تنفيذه -2

ادلتضمنة يف الربانمج: يلي ادلوديوالت من موضوعات الوحدة وفيما
 مكوانت احلاسب األيل.  األول: ادلوديول 
استخداـ احلاسب كوسيلة مساعدة يف التعليم. الثاين: ادلوديول 
استخدامات اإلنًتنت يف التعليم.  الثالث ادلوديول 

.  : الربيد اإللكًتوين الرابع ادلوديول
. : التعليم االلكًتويناخلامس ادلوديول
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العلميػة  ادلػادة وتنظػيم، ادلوديػوالت ذلػذه العلمػي احملتػوى إعػداد مت وزلتواىػا، ادلوديػوالت حتديػد مػن االنتهػاء بعػد وتنظيمهاا: ادلوديوالت إعداد
 علػى موديػوؿ كػل وقػد اشػتمل تطبيقػات التعامػل مػع اإلنًتنػت، مػن موضػوعاً واحػداً  موديػوؿ كػل يغطػي ييػث ومهػارات معػارؼ مػن فيهػا

:التالية اجلوانب
 .صفحة العنوان - 

حػوؿ  عػاـ بسػؤاؿ تنتهػي مػا عػادة وىػي ادلوديػوؿ زلتػوايت تعلػم ضلػو ادلػتعلم دافعيػة تثػَت معلومػة علػى وتشػتمل  :ماربرات دراساة ادلودياول- 
.ادلوديوؿ موضوع

 .ادلوديوؿ حملتوى تعلمو من الطالب حيققو أف جيب ما على وتشتمل :األىداف التعخليمية لخلموديول - 
ومت ،ابدلوديػوؿ  معلومػات تػرتبط مػن سػبق مػا اسػًتجاع علػى ادلػتعلم تسػاعد الػيت األسػئلة بعػض علػى يشػتمل: االختباار القبخلال لخلمودياول -

%(. 99حصل علي أقل من) %( لكي ينتقل للموديوؿ التايل أو يدرس ادلوديوؿ لو99حتديد مستوي التمكن بػ)
: يشتمل علي ادلفاىيم ادلرتبطة بعنواف ادلوديوؿ والتقوًن اجلزئي لتلك ادلفاىيم. احملتوى واختبارات التقومي الذايت -
للطػالب وإكسػاهبم  هبػدؼ تنميػة مهػارات التواصػل االلكػًتوين  ادلوديػوؿ يف الػواردة األنشػطة رلموعػة : وتضػمنتاألنشاطة التعخليمياة -

  اجتاىات اجيابية ضلو استخداـ الفصوؿ االفًتاضية.
 ذلػا تغذيػة راجعػة بعمػل وتعاجلهػا القصػور جوانػب تشػخيص إىل هتػدؼ الػيت األسػئلة من عدد على : وحيتوىلخلموديول يالبعدختبار اال -
 %(.99ابدلوديوؿ بنسبة دتكن) ادلتعلقة األىداؼ من ادلتعلم حققو ما مقدار على للحكم وذلك ، الطالب قبل من
 تُػالءـ حػىت مػع تػدعيم ادلػادة العلميػة ابلرسػـو التوضػيحية مبسػطة بصػورة للموديوؿ العلمي احملتوى عرض مت :ادلوديول يف التعخلم أسخلوب -

ادلتعلمُت. بُت الفردية الفروؽ
ادلنػاىج وطػرؽ-الًتبيػة ختصػص )تكنولوجيػا التعلػيم بكليػات احملكمػُت مػن األوليػة مت عرضػها علػي رلموعػة صػورهتا الوحػدة يف وضػع بعػد -3

مالءمة األىداؼ اإلجرائية حملتوي الوحدة لتنمية مهارات التواصل االلكًتوين  لطالب لكليات الًتبيػة التدريس، علم النفس ( لتحديد مدي 
 تغطيػة العلميػة، ومػدى ادلػادة ادلعلمػُت، ودقػة للطػالب ادلوديػوالت وتنميػة اجتاىػاهتم ضلػو اسػتخداـ الفصػوؿ االفًتاضػية، ومػدي مناسػبة

 هبا. ةللمفاىيم ادلتضمن ادلوديوالت
إيل الصػػورة النهائيػػة للوحػػدة يف اسػػتخداـ احلاسػػب يف التعلػػيم، بعػػد عرضػػها علػػي احملكمػػُت وإجػػراء التعػػديالت الالزمػػة الباحػػث خلػػوص -4
وقاـ الباحث بنشرىا عرب الفصوؿ االفًتاضية حيث مت صياغة احملاضرات يف صورة ملفات بوربوينت . *
س ابلفصػػوؿ االفًتاضػػية لتػػدريبهم علػػي كيفيػػة اسػػتخداـ الػػربانمج والػػدخوؿ علػػيمت عقػػد لقػػاء تػػوجيهي مػػع الطػػالب ادلعلمػػُت قبػػل التػػدري-5

 الشبكة لعمل التهيئة الالزمة للربانمج . 
: دتثلت أدوات البحث يف اثنياً: إعداد أدوات البحث:

. مهارات التواصل االلكًتوينبطاقة مالحظة  -1
حتصيلي  يف وحدة استخداـ احلاسب يف التعليم. اختبار -2
الفصوؿ االفًتاضية ، وفقاً لطريقة  ليكرت جتاىات ضلو استخداـمقياس اال -3
وفيما يلي اخلطوات اليت اتبعت يف إعداد أدوات الدراسة:  
التالية: اخلطوات الباحث اتبع ادلالحظة بطاقة إلعداد إعداد بطاقة مالحظة دلهارات التواصل االلكرتوين :-1
 والوقوؼ على التواصل االلكًتوين ، تاادلعلمُت دلهار  الطالب أداء مستوى تعرؼ ادلالحظة بطاقة هتدؼ :البطاقة من اذلدف حتديد - أ
 . البحث عينة لدى ادلهارات ىذه تنمية يف ادلقًتحة الوحدة أثر
األدبيػات والدراسػات طػالع علػى العديػد مػن التواصػل االلكػًتوين  مػن خػالؿ اال مت حتديػد مهػارات ادلالحظاة: بطاقاة زلتاوى حتدياد  -ب

ذات الصلة، ومت توزيع ادلهارات على رلموعة من احملاور مشلت:
مهارات استخداـ الربيد االلكًتوين.  -
مهارات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية .-
مهارات تصف  اإلنًتنت.-

*
(انىحدج انًقترحح نهطالب انًعهًين في استخداو انحاسة في انتعهيى.1يهحق) 
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مهارات احملادثة.-
 مهارات البحث عن ادلعلومات.-

أال  و مركبػػة غػػَتو  فرعيػػة، وقػػد روعػػي عنػػد صػػياغة ادلهػػارات أف تكػػوف ادلهارات)إجرائيػػة ةمهػػار ( 121قػػد اشػػتملت بطاقػػة ادلالحظػػة علػػى )
 حتتوى العبارة على أداوت نفى(.

مت كػػل مهػػارة و   تعػػرؼ مسػػتوايت الطػػالب يفابلػػدرجات حػػىت ميكػػن  يتقػػدير الكمػػاسػػتخدـ الباحػػث ال :ألداء الطااالب يالتقاادير الكماا-جااا
 ، ال يؤدى =  صفر(.1: )أدي بشكل صحي =األولية لبطاقة ادلالحظة كالتايل الصورة حتديد مستوايت أداء ادلهارة يف

روعي أف تكوف تعليمات البطاقة واضحة وزلددة، كما مت ذكػر اذلػدؼ مػن البطاقػة حػىت يتسػٌت ألي مالحػ،  تعخليمات بطاقة ادلالحظة: -د
 استخدامها بدقة.

وصل  ذلدؼ من بطاقة ادلالحظة، واحملاور الرئيسية، وادلهارات الفرعية حتت كل زلور،بعد حتديد ا الصورة األولية لبطاقة ادلالحظة:-ىا
تعرؼ مدى صالحيتها حىت ميكن وثباهتا من التأكد من صدؽ البطاقة  (مهارات فرعية، وبناًء عليو كاف البد125عدد ادلهارات إىل)

 أداة تقوًن.بوصفها لالستخداـ 
احملكمػُت يف رلػاؿ  مػن رلموعػة علػى عرضػها مت ادلالحظػة بطاقػة صػدؽ مػن للتأكد :ادلالحظة ةبطاق صدق -1:ضبط بطاقة ادلالحظة -و

 الفرعيػة ادلهػارات دتثيػل دقػة مدىو  مالحظتو، ادلراد األداء وصف يف العبارات دقة مدي :حيث من فيها آرائهم تعرؼ هبدؼ احلاسب اآليل،
 وبػذلك ُتاحملكمػ أوصػي هبػا الػيت التعػديالت إجػراء مت تعػديلها، أو ادلهػارات بعػض حػذؼ أو ،وإضػافة حتتػو أدرجت اليت الرئيسية للمهارات
 . لالستخداـ صاحلة البطاقة أصبحت

طريػقعػن %(99.5كػوبر) معادلػة ابسػتخداـ ( ادلالحظػُت اتفػاؽ طريقػة) خػالؿ مػن البطاقػة ثبػات حسػاب مت :ادلالحظاة بطاقاة ثبات -2
 أف كمػا %(91-%84دلهػارات التواصػل االلكػًتوين  بػُت) االتفػاؽ نسػب تراوحػتحيػث  الػزمالء أحػد وبػُت بينػو االتفػاؽ نسػبة حسػاب
 عاؿ. ثبات معامل يعد وىذا %(7,86 ككل) للبطاقة االتفاؽ نسبة متوسط
( 121مكونة مػن ) ( 1)صورهتا النهائيةيف ،أصبحت ادلالحظة وثباهتا نتهاء من تقدير صدؽ بعد اال الصورة النهائية لبطاقة ادلالحظة:-ح

مهارة فرعية.
حتصيخلي  يف وحدة استصدام احلاسب يف التعخليم: اختبار -2

وقد مرت عملية إعداد االختبار ابخلطوات التالية :
 احلاسب يف التعليم. التحصيل يف وحدة قياس استهدؼ االختبار :حتديد اذلدف من االختبار-أ 
مػع مراعػاة ؛مػن متعػدد صػورة أسػئلة موضػوعية مػن نػوع االختيػار االختبػار يف مت صياغة مفردات صياغة مفردات االختبار: -ب

 شروط صياغة ىذا النوع من األسئلة.  
، مت عرضػػهما علػػى رلموعػػة مػػن ( سػػؤاالً 48تضػػمنت الصػػورة األوليػػة وحػػدة احلاسػػب يف التعلػػيم)الصااورة األوليااة لالختبااار:  -ح

ضػػوء آراء  يف قيػػاس مػػا وضػػع مػػن أجلػػو، وقػػد مت تعػػديل بنػػود االختبػػارهبػػدؼ التأكػػد مػػن، مػػدى صػػالحية االختبػػار ل ُتاحملكمػػ
 . وفاحملكم
 -مت عػرض االختبػار يف صػػورتو األوليػة علػي رلموعػػة احملكمػُت مػن التخصصػػات )تكنولوجيػا التعلػيم واحلاسػػب اآليل صادق االختبااار: -د

ودقة صياغة األسئلة،  ،التعليم اليت يقيسها االختبار تعرؼ مدي مشولو دلعظم مفردات وحدة احلاسب يفادلناىج وطرؽ التدريس( بشأف 
 التعديالت. االختبار بعد إجراء فو وقد أقر احملكم

مػػػن كليػػػة الًتبيػػػة  اً ( طالبػػػ25علػػػى رلموعػػػة قوامهػػػا) تطبيػػػق التجربػػػة االسػػػتطالعية لالختبػػػار مت التجرباااة االساااتطالعية لالختباااار:-
 جامعة ادللك خالد هبدؼ:

دقيقػػة(  59) وحػػدة احلاسػػب يف التعلػػيماختبػػار  ن طريػػق حسػػاب زمػػن إجابػػة كػػل طالػػب يفمت ذلػػك عػػ حساااب نماان االختبااار :-
لإلجابة عن االختبار ككل.

(تطاقح يالحظح يهاراخ انتىاصم االنكتروني .2يهحق) -1
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( الػػيت بلػػا 82,9علػػي مػػن) أ: مت حػػذؼ ادلفػػردات الػػيت بلػػا معامػػل السػػهولة فيهػػا حساااب معاماال السااهولة دلفااردات االختبااار-
 (.25,9قل من ) أمعامل صعوبتها 

مت حسػػاب ثبػػات االختبػػار بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية، حيػػث مت حسػػاب معامػػل االرتبػػاط بػػُت درجػػات :االختبااارحساااب ثبااات -
( وبتصػػػػػػػحي  ىػػػػػػػذا ادلعامػػػػػػػل ابسػػػػػػػتخداـ 69,9)يف االختبػػػػػػػار، وبلػػػػػػػا معامػػػػػػػل االرتبػػػػػػػاط في الطػػػػػػػالب ادلعلمػػػػػػػُت علػػػػػػػى نصػػػػػػػ

ثبػات مناسػب وابلكشػف عنهمػا  ( وىػو معامػل88,9، بلػا معامػل الثبػات بعػد التصػحي  ) (Spearman Broonمعادلة)
 (.  91,9حصائية وجد أنو داؿ عند مستوي )اجلداوؿ اإليف 
ادلعلمُت.  لطالبابلنسبة ل أظهرت الدراسة االستطالعية وضوح التعليمات لالختباروضوح التعخليمات: -
آلراء السػػادة احملكمػػُت، حيػػث مت دلػػا يقيسػػو كػػل بنػػد، وأيضػػاً وفقػػاً  مت تقػػدير درجػػات االختبػػار وفقػػاً تقاادير درجااات االختبااار: -

 السؤاؿ الواحد . يف إعطاء درجة واحدة لكل إجابة 
 اً وأصػػػب  االختبارصػػػاحل،فقػػػرة (2) (44)ايلبلغػػػت الصػػػورة النهائيػػػة لالختبػػػار يف ضػػػوء أراء احملكمػػػُت الصاااورة النهائياااة لالختباااار:-

(.3ملحق) .للطبيق
االفرتاضية ، وفقاً لطريقة "ليكرت":الفصول  جتاىات حنو استصداممقياس اال -3

 ة،مت إعداد ادلقياس يف ضوء التحليل النظري والدراسات والبحوث السابقة ادلتعلقة ابالجتاه ضلو الفصوؿ االفًتاضية، والتعليم االلكًتوني
  ،Martin, Florence, 2013))مارتُت وفلورنسدراسة  مثل:
سػتخداـ ا: ىدؼ ادلقياس إيل قياس اجتاىات طالب الػدبلـو الًتبػوي بكليػات الًتبيػة جامعػة ادللػك خالػد ضلػو حتديد اذلدف من ادلقياس -أ

 الفصوؿ االفًتاضية. 
؛عػػامر 2913عطيػػة،دراسػػات ): بعػػد االطػػالع علػػي العديػػد مػػن الدراسػػات والبحػػوث السػػابقة ومنهػػا جتاىاااتحتديااد زلاااور مقياااس اال-ب
لتوافق مػع اب جتاىات ضلو استخداـ الفصوؿ االفًتاضية.وضوع البحث، مت حتديد احملاور الرئيسية دلقياس االواألدبيات ذات الصلة مب (2912،

 .األىداؼ العامة واإلجرائية احملددة سلفاً للمقياس
حتقػق أىدافػو احملػددة مػن خػالؿ الدراسػات والبحػوث السػابقة،  جتاىػات الػيت: مت حتديػد بنػود مقيػاس االجتاىااتحتدياد بناود مقيااس اال -جػ

د العبػارات جتاىػات مػن خػالؿ اإلجػراءات السػابقة، مػع حتديػوحتليل ادلراجع واألدبيات ذات الصلة ابلبحث ومت حتديد عبػارات مقيػاس اال
 تبطة أبىداؼ الوحدة . ( عبارة؛ مر 45حتقق كل ىدؼ، وعليو مت صياغة عبارات ادلقياس ىف) ادلوجبة والسالبة اليت

شدهتا بُت ادلوافقة التامة، يف تتفاوت ؛: مت وضع مخسة احتماالت لالستجابة على كل عبارة من عبارات ادلقياس قياس شدة االستجابة -د
 وعدـ ادلوافقة التامة، ومت وضع ىذه االحتماالت على ادلدى اخلماسي، وىو ادلدى الذى تعتمد عليو طريقة ليكرت. 

( توزيػع عبػارات مقيػاس 2مت توزيع عبارات ادلقيػاس علػى زلػاوره األربعػة احملػددة، ويوضػ  جػدوؿ) :ونيع عبارات ادلقياس عخلل زلاورهت -ىا  
جتاىات على زلاوره: اال

جتاىات عخلل زلاوره ( تونيع عبارات مقياس اال2جدول )
م

احملور
النسبة أرقام العبارات ادلرتبطة ابحملور

ادلئوية السالبةادلوجبة
العمليػػػػة يف االجتاىػػػات ضلػػػػو اسػػػػتخداـ الفصػػػػوؿ االفًتاضػػػػية   1

التعليمية.
1 ،5،32،21 

،9 
13 ،26،39 ،35،39  25%  

العمليػػة   إدارةيف االجتاىػػات ضلػػو دور الفصػػوؿ االفًتاضػػية   2
التعليمية

7 ،8،18،24، ،34  2،19،28،19 ،1425%  

،  33، 4،25واالطالع ابلفصوؿ االفًتاضية االجتاىات ضلوادلعرفة 3
49،15 

17 ،36 ،29  ،3،625%  

(اختثار تحصيهي .3يهحق) -1
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يف خداـ الفصػػوؿ االفًتاضػػػية تسػػػامعوقػػات  االجتاىػػات ضلػػػو  4
العملية التعليمية .

،16  ،31،12
23 ،38

11 ،29  ،27،22،37 25%  

علػػػى  عوتشػػػجيو مت وضػػػع مقدمػػػة للمقيػػػاس غرضػػػها: تعريػػػف الطالػػػب ابذلػػػدؼ مػػػن ادلقيػػػاس وطبيعتػػػو الطالػػػب  :وضاااع تعخليماااات ادلقيااااس -
 االستجابة بصورة صادقة لتقليل فرص التخمُت.  

مت عػػرض ادلقيػػاس يف صػػورتو األوليػػة علػػي رلموعػػة مػػن احملكمػػُت ختصػػص )تكنولوجيػػا التعلػػيم  عاارض ادلقياااس عخلاال رلموعااة ماان احملكمااني:-
علػػػم الػػػنفس والقيػػػاس النفسػػػي والًتبػػػوي( وذلػػػك للحكػػػم علػػػى عبػػػارات ادلقيػػػاس مػػػن و  ،ادلنػػػاىج وطػػػرؽ تػػػدريس العلػػػـوو آليل، واحلاسػػػوب ا

إضػػافة أو و نتمػػاء كػػل عبػػارة للمحػػور اخلػػاص هبػػا داخػػل القيػػاس، وا وضػػوحاً، حيث:)إعػػادة صػػياغة وتعػػديل بعػػض العبػػارات لتصػػب  أكثػػر
( وقد مت عمل التعديالت ادلقًتحة حيث مت حذؼ) مخس عبػارات(وىي الػىت مل تصػل إىل عبارة أخرى يروف حذفها أو إضافتها ةحذؼ أي

 %( من قبل احملكمُت.  89نسبة اتفاؽ) 
مت تطبيػػق ادلقيػػاس علػػي عينػػة مػػن طػػالب الػػدبلـو الًتبػػوي مػػن غػػَت عينػػة الدراسػػة األساسػػية يف صػػورتو األوليػػة بلػػا عػػددىا ثبااات ادلقياااس:  -

   ( ويعد ىذا الثبات مقبواًل.9 ,93، وبلا معامل الثبات)(66، : 1998.)السيد امل ألفا كرونباؾ(طالباً وابستخداـ مع16)
( متػدرابً، وقػد أظهػرت النتػػائج أف 25مت ذلػك مػن خػالؿ تطبيػق ادلقيػاس علػى عينػة اسػتطالعية مػن)حسااب نمان اإلجاباة عان ادلقيااس:  -

 ( دقيقة.59متوسط زمن اإلجابة على ادلقياس بلا )
السػتجابة مت توزيػع العبػارات ادلوجبػة والسػالبة بصػورة عشػوائية داخػل ادلقيػاس لتجنػب ا تونيع العبارات السالبة وادلوجبة داخال ادلقيااس: -

(عبػػارة موجبػػة، 29( عبػػارة، بواقػع )49حتقػػق ىػػدفاً واحػداً، وعليػػو مت توزيػػع العبػارات داخػػل ادلقيػػاس، ادلكػوف مػػن) النمطيػة علػػى البنػػود الػيت
الصفحة نفسها من صفحات ادلقياس.  يف ارة سالبة مقابلة ذلا، مع مراعاة عدـ عرض العبارة ادلوجبة والعبارة السالبة ادلقابلة ذلا (عب29و)
(منها 9/9 59( منها سالبة،و)9/9 59عبارة،) *(59أصب  يتكوف من) وثباتو بعد حساب صدؽ ادلقياس :الصورة النهائية لخلمقياس-

×  49أما أدىن درجة للمقياس=)  ( درجة، وىى تعد أعلى درجة،299(=)  5×  49فإف الدرجة الكلية للمقياس=) وعلى ذلك  موجبة،
  صاحلاً للتطبيق على عينة البحثادلقياس  ( درجة، وأصب 49( = )1

مت تطبيق أدوات البحث قبلياً وذلك للحصوؿ علي ادلعلومات القبلية اليت تساعد يف العمليات اإلحصائية  التطبيق القبخلي ألدوات البحث:
 ( يوض  ذلك. 2اخلاصة بنتائج البحث، ومت استخداـ اختبار )ت( لعينتُت مستقلتُت واجلدوؿ)

بطاقة ادلالحظة، ومقياس و التحصيخلي،  يف االختبار اجملموعات(نتائج اختبار)ت( لعينتني مستقخلتني لخلتأكد من تكافؤ 2جدول)
االجتاىات

ادلتوسط احلسايبالعدداجملموعةاالداة
االحنراف 
ادلعياري

قيمة)ت(
الداللة 
االحصائية

اختبار حتصيخلي
3392,5999,9(1جتريبية)

818,1-.819,9 3333,5651,9(2جتريبية)
3399,5657,9ضابطة

االلكرتوينمهارات التواصل 
3375,5754,9(1جتريبية)

257,9756,9 3333,5834,9(2جتريبية)
3394,5655,9ضابطة

االجتاه حنو استصدام 
الفصول االفرتاضية 

3325,5852,9(1جتريبية)
562,9638,9 3399,5955,1(2جتريبية)

 3391,5659,9ضابطة

*
يقياس االتجاهاخ نحى استخداو انفصىل االفتراضيح..( 4يهحق) 

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 د / حمند عبد اهلادي بدوي                  طالب الدبلوو الرتبوي واجتاهاتهه حنوها     ىينية مهارات التواصل االلكرتوىي لدفعالية التدريس باستخداو الفصول االفرتاضية يف التحصيل وت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

173 

( αقيمػػػػػػػة )ت( احملسػػػػػػػوبة اصػػػػػػػغر مػػػػػػػن قيمػػػػػػػة )ت( اجلدوليػػػػػػػة ، وأف قيمػػػػػػػة الداللػػػػػػػة االحصػػػػػػػائية)( أف 2يالحػػػػػػػ، مػػػػػػػن جػػػػػػػدوؿ)
(بػػػػػػػُت α ≥ 95,9( علػػػػػػػي مسػػػػػػتوي االختبػػػػػػػار التحصػػػػػػيلي ، وىػػػػػػذا يعػػػػػػػٍت انػػػػػػو ال توجػػػػػػػد فػػػػػػروؽ دالػػػػػػة احصػػػػػػػائيا عنػػػػػػد )95,9اكػػػػػػرب مػػػػػػن )

االجتػػػػػػػػاه و رات التواصػػػػػػػػل االلكػػػػػػػػًتوين، ومهػػػػػػػػا االختبػػػػػػػػار التحصػػػػػػػػيلي، :اجملمػػػػػػػػوعتُت التجػػػػػػػػريبيتُت والضػػػػػػػػابطة يف طػػػػػػػػالبمتوسػػػػػػػػطي درجػػػػػػػػات 
 ضلو استخداـ الفصوؿ االفًتاضية أي أف اجملموعتُت التجريبيتُت والضابطة متكافئتاف.

  نتائج ومناقشتها وتفسريىا:ال
التواصػل دتت ادلعاجلة االحصائية لدرجات نتائج التطبيق البعدي لكػل مػن التحصػيل ، ومهػارات  االحصاء الوصفي لنتائج البحث:/  أوالً 

)اجملموعػػة التجريبيػػة األويل الػػيت تػػدرس ابلفصػػوؿ ةااللكػػًتوين ، واالجتػػاه ضلػػو اسػػتخداـ الفصػػوؿ االفًتاضػػية لكػػل مػػن رلموعػػات البحػػث الثالث
درس ابسػتخداـ االفًتاضية ادلتزامنة، اجملموعة التجريبية الثانية اليت تدرس ابسػتخداـ الفصػوؿ االفًتاضػية الالتزامنيػة، واجملموعػة الضػابطة الػيت تػ

 ( التايل: 3جدوؿ ) هاالطريقة ادلعتادة( وكانت النتائج كما يوضح
لدرجات التطبيق البعدي لالختبار التحصيخلي ، ومهارات التواصل االلكرتوين ،  ةادلعياري ات، واالحنرافات(: ادلتوسط3جدول)

ستصدام الفصول االفرتاضيةاواالجتاه حنو 

رلموعات
البحث

العدد

االجتاه حنو استصدام مهارات التواصل االلكرتوين التحصيخلياالختبار 
الفصول االفرتاضية

االحنراف  ادلتوسط
ادلعياري

االحنراف  ادلتوسط
ادلعياري

االحنراف  ادلتوسط
ادلعياري

124,4 ,193,993 ,3963,41928,919 (ادلتزامن1التجريبية)

56,4 73,592,1 3939,36557,193,99 ( الالتزامين2التجريبية)

1 ,178 ,6359,2991 ,23739,137 ,3999 اجملموعة الضابطة

( الػػالاتف تدرسػػاف ابلفصػػوؿ االفًتاضػػية 2(، )1( ارتفػػاع متوسػػطات درجػػات طػػالب اجملموعػػة التجريبيػػة )3يتضػػ  مػػن اجلػػدوؿ)
ابدلقارنة بدرجات طالب اجملموعة الضابطة وذلػك علػي كػل مػن االختبػار التحصػيلي، وبطاقػة مالحظػة مهػارات التواصػل  ادلتزامن والالمتزامن

وىذا يؤيد صحة الفرضُت الثاين والثالث . االلكًتوين ومقياس االجتاىات ضلو استخداـ الفصوؿ االفًتاضية، 
-Tواختبػػار)ت(  ،SPSSابسػػتخداـ حزمػػة الػػربامج اإلحصػػائية  إحصػػائياُ  مت معاجلػػة البيػػاانت: اثنياااً: عاارض نتااائج البحااث ومناقشااتها

testيف اخلطوات التالية: وفروضو  فيما يلي عرض النتائج وفقًا ألسئلة البحثحلساب الفروؽ بُت القياس البعدي، و
يف التحصيل لدي طالب الدبلـو ادلتزامنة(التدريس ابستخداـ الفصوؿ االفًتاضية)ادلتزامنة /غَت  ما فعالية السؤال األول: نلإلجابة ع -1

( بُت متوسطي درجات 95,9توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى) ولإلجابة عن السؤال السابق مت صياغة الفرض التايل"الًتبوي؟ 
ابستخداـ  درستانية )اليت ابستخداـ الفصوؿ االفًتاضية ادلتزامنة( واجملموعة التجريبية الث درستطالب اجملموعة التجريبية االويل )اليت 

الفصوؿ االفًتاضية الالتزامنية( يف التطبيق البعدي لكل من )االختبار التحصيلي و بطاقة ادلالحظة ومقياس االجتاىات(. وإلختبار صحة 
:  وكانت النتائج كما يف اجلداوؿ التالية SPSS(عن طريق الربانمج االحصائي t- Testختبار ت  )إىذا الفرض مت استخداـ 

(نتائج اختبار)ت(لخلمجموعة التجريبيتني عخلي االختبار التحصيخلي لخلقياس البعدي4جدول)
االضلراؼ ادلتوسط العدد اجملموعات 

ادلعياري
ت 
احملسوبة 

درجات 
احلرية

مستوي 
الداللة

قيمة الداللة
2

حجم 
التأثَت

دالة  3963,41928,912,165899,9(1التجريبية)
كبَت95,982,9عند 557,1 3939,36(2التجريبية)

( نالح، ما يلي : 4ابستقراء النتائج يف جدوؿ )
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(اليت درست ابلفصوؿ 2( اليت درست ابلفصوؿ االفًتاضية ادلتزامنة عن اجملموعةالتجريبية)1زايدة متوسط درجات اجملموعة التجريبية) -
 لزايدة التحصيل الدراسي. االفًتاضية الالتزامنيةنتيجة

درجات التحصيل  ي( ، وىذا يدؿ علي وجود فروؽ دالة بُت متوسط95,9صلد أف قيمة )ت( احملسوبة دالة إحصائيُا عند مستوي )-
(، شلا يؤكد دور الفصوؿ االفًتاضية ادلتزامنة يف 1( لصاحل اجملموعة التجريبية )2( واجملموعة التجريبية)1ادلعريف لطالب اجملموعة التجريبية)

   زايدة التحصيل الدراسي.
(نتائج اختبار)ت(لخلمجموعة التجريبيتني عخلي بطاقة ادلالحظة لخلقياس البعدي5جدول)

االضلراؼ ادلتوسط العدد اتاجملموع
ادلعياري

ت
احملسوبة

درجات
احلرية

مستوي
الداللة

قيمة الداللة
2

حجم 
التأثَت

دالة 193,936,185899,9 ,3919(1التجريبية)
كبَت95,989,9عند 73,5 3993,99(2التجريبية)

 ( نالح، ما يلي :   5ابستقراء النتائج يف جدوؿ )
(اليت درست ابلفصوؿ 2التجريبية) ( اليت درست ابلفصوؿ االفًتاضية ادلتزامنة عن اجملموعة1درجات اجملموعة التجريبية) يزايدة متوسط -

 نتيجة لنمو مهارات التواصل االلكًتوين . االفًتاضية الالتزامنية
درجات التحصيل  يوجود فروؽ دالة بُت متوسط( ، وىذا يدؿ علي 95,9صلد أف قيمة )ت( احملسوبة دالة إحصائيُا عند مستوي)- 

(، شلا يؤكد دور الفصوؿ االفًتاضية ادلتزامنة يف تنمية 1( لصاحل اجملموعة التجريبية)2( واجملموعة التجريبية)1ادلعريف لطالب اجملموعة التجريبية)
  مهارات التواصل االلكًتوين .
مقياس االجتاىات لخلقياس البعدي(نتائج اختبار)ت(لخلمجموعتني التجريبيتني عخلي 6جدول)

االضلراؼ ادلتوسط العدد اجملموعات 
ادلعياري

ت 
احملسوبة 

درجات 
احلرية

مستوي 
الداللة

قيمة الداللة
2

حجم التأثَت

غَت دالة  643,9 58 439,9 24,4 1 ,93 39 (1التجريبية)
ضعيف 23,9

56,4 3992,1(2التجريبية)

( نالح، ما يلي : 6ابستقراء النتائج يف جدوؿ رقم)
درجات اجملموعتُت التجريبيتُت ابلنسبة لدرجات مقياس االجتاىات . يتقارب متوسط -
 اجملموعتُت التجريبيتُت.  يف ضلراؼ ادلعياري تقارب درجات اال - 
درجات مقياس االجتاىات لطالب  يفروؽ دالة بُت متوسطصلد أف قيمة )ت( احملسوبة غَت دالة إحصائيُا وىذا يدؿ علي عدـ وجود -

اط الفصوؿ االفًتاضية)ادلتزامن/وغَت ادلتزامن( يف تنمية االجتاىات ضلو استخداـ الفصوؿ منأاجملموعتُت التجريبيتُت ، شلا يؤكد عدـ أتثَت 
 االفًتاضية.

يف تنمية مهارات التواصل فًتاضية )ادلتزامنة /غَت ادلتزامنة(التدريس ابستخداـ الفصوؿ االما فعالية السؤال الثاين: نلإلجابة ع -2
: توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى ولإلجابة عن السؤال السابق مت صياغة الفرض التايلااللكًتوين  لدي طالب الدبلـو الًتبوي؟ 

لفصوؿ االفًتاضية ادلتزامنة( واجملموعة الضابطة ابستخداـ ا درست( بُت متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية االويل )اليت 95,9)
بطاقة ادلالحظة ومقياس االجتاىات(،لصاحل عدي لكل من )االختبار التحصيلي و ابستخداـ الطريقة ادلعتادة( يف التطبيق الب درست)اليت 

وكانت  SPSS(عن طريق الربانمج االحصائي t- Testختبار ت  )إ وإلختبار صحة ىذا الفرض مت استخداـ  اجملموعة التجريبية االويل
     النتائج كما يف اجلداوؿ التالية:  

(والضابطةعخلي االختبارالتحصيخلي لخلقياس البعدي1(نتائج اختبار)ت(لخلمجموعة التجريبية)7جدول)
حجم قيمة لةالدال مستوي  درجات  ت      االضلراؼ ادلتوسط العدد اجملموعات 

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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التأثَت2الداللةاحلرية احملسوبة  ادلعياري

3963,41928,9991,51(1التجريبية)
5899,9

دالة  
كبَت 81,9 95,9عند

23739,1 ,3999الضابطة

 ( نالح، ما يلي : 7ابستقراء النتائج يف جدوؿ رقم)
اليت درست ابلطريقة ادلعتادة  الضابطة اجملموعة ( اليت درست ابلفصوؿ االفًتاضية ادلتزامنة عن1زايدة متوسط درجات اجملموعة التجريبية) -

 نتيجة لزايدة التحصيل الدراسي.
درجات التحصيل ادلعريف  ي( ، وىذا يدؿ علي وجود فروؽ دالة بُت متوسط95,9صلد أف قيمة )ت( احملسوبة دالة إحصائياُ عند مستوي )-

(، شلا يؤكد دور الفصوؿ االفًتاضية ادلتزامنة يف زايدة التحصيل 1التجريبية )الضابطة لصاحل اجملموعة  ( اجملموعة1لطالب اجملموعة التجريبية)
الدراسي. 

عخلي بطاقة ادلالحظة لخلقياس البعدي والضابطة (1(نتائج اختبار)ت(لخلمجموعة التجريبية)8جدول)
االضلراؼ ادلتوسط العدد اجملموعات 

ادلعياري
ت 
احملسوبة 

درجات 
احلرية

مستوي 
الداللة

قيمة الداللة
2

حجم 
التأثَت

دالة  11,1155899,9 193,9 ,3919(1التجريبية)
كبَت 89,9 95,9عند

6359,2 ,3937الضابطة

 ( نالح، ما يلي :   8ابستقراء النتائج يف جدوؿ )
اليت درست ابلطريقة ادلعتادة  الضابطة االفًتاضية ادلتزامنة عن اجملموعة( اليت درست ابلفصوؿ 1زايدة متوسط درجات اجملموعة التجريبية) -

  نتيجة لنمو مهارات التواصل االلكًتوين . 
( ، وىذا يدؿ علي وجود فروؽ دالة بُت متوسطات درجات التحصيل 95,9صلد أف قيمة )ت( احملسوبة دالة إحصائيُا عند مستوي)- 

اليت درست ابلطريقة ادلعتادة ، شلا يؤكد دور الفصوؿ االفًتاضية ادلتزامنة يف تنمية  الضابطة ( اجملموعة1ادلعريف لطالب اجملموعة التجريبية)
   مهارات التواصل االلكًتوين .
عخلي مقياس االجتاىات لخلقياس البعدي (والضابطة1التجريبية) (نتائج اختبار)ت(لخلمجموعة9جدول)

االضلراؼ ادلتوسط العدد اجملموعات 
ادلعياري

ت 
احملسوبة 

درجات 
احلرية

مستوي 
الداللة

قيمة الداللة
2

حجم 
التأثَت

دالة 124,484,155899,9 ,3993(1التجريبية)
كبَت78,9 95,9عند

1 ,78 1 ,991 39 الضابطة

 ( نالح، ما يلي :   9ابستقراء النتائج يف جدوؿ )
اليت درست ابلطريقة ادلعتادة  الضابطة ( اليت درست ابلفصوؿ االفًتاضية ادلتزامنة عن اجملموعة1اجملموعة التجريبية)زايدة متوسط درجات -

 نتيجة لنمو االجتاىات ضلو استخداـ الفصوؿ االفًتاضية.
درجات التحصيل  يسط( ، وىذا يدؿ علي وجود فروؽ دالة بُت متو 95,9صلد أف قيمة )ت( احملسوبة دالة إحصائيُا عند مستوي )- 

(، شلا يؤكد دور الفصوؿ 1اليت درست ابلطريقة ادلعتادة ، لصاحل اجملموعة التجريبية ) الضابطة ( اجملموعة1ادلعريف لطالب اجملموعة التجريبية)
   االفًتاضية ادلتزامنة يف تنمية االجتاىات ضلو استخداـ الفصوؿ االفًتاضية.

يف تنمية االجتاىات لدي طالب التدريس ابستخداـ الفصوؿ االفًتاضية )ادلتزامنة /غَت ادلتزامنة(ما فعالية السؤال الثالث: نلإلجابة ع -3
توجد فروؽ دالة إحصائيا عند  ولإلجابة عن السؤال السابق مت صياغة الفرض التايل" الدبلـو الًتبوي ضلو التدريس ابلفصوؿ االفًتاضية؟

ابستخداـ الفصوؿ االفًتاضية الالتزامنية( واجملموعة  درستب اجملموعة التجريبية الثانية )اليت ( بُت متوسطي درجات طال95,9مستوى)

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ابستخداـ الطريقة ادلعتادة( يف التطبيق البعدي لكل من )االختبار التحصيلي و بطاقة ادلالحظة ومقياس االجتاىات(  درستالضابطة )اليت 
 SPSS(عن طريق الربانمج االحصائي t- Testختبار ت  )إصحة ىذا الفرض مت استخداـ  لصاحل اجملموعة التجريبية الثانية وإلختبار
 وكانت النتائج كما يف اجلداوؿ التالية:  

 التحصيخلي لخلقياس البعدي  عخلي االختبار (والضابطة2التجريبية) (نتائج اختبار)ت(لخلمجموعة13جدول)
االضلراؼ ادلتوسط العدد اجملموعات 

ادلعياري
ت 
احملسوبة 

درجات 
احلرية

مستوي 
الداللة

قيمة الداللة
2

حجم 
التأثَت

741,9 3939,36(2التجريبية)
19,33

58
99,9

دالة 
كبَت 76,9 95,9عند

23739,1 ,3999الضابطة

 ( نالح، ما يلي : 19ابستقراء النتائج يف جدوؿ )  
اليت درست ابلطريقة  الضابطة ادلتزامنة عن اجملموعةغَت ( اليت درست ابلفصوؿ االفًتاضية 2زايدة متوسط درجات اجملموعة التجريبية) -

 ادلعتادة نتيجة لزايدة التحصيل الدراسي.
درجات التحصيل ادلعريف  يوسط( ، وىذا يدؿ علي وجود فروؽ دالة بُت مت95,9صلد أف قيمة )ت( احملسوبة دالة إحصائياُ عند مستوي )-

(، شلا يؤكد دور الفصوؿ االفًتاضية ادلتزامنة يف زايدة 2الضابطة، لصاحل اجملموعة التجريبية ) اجملموعةو ( 2لطالب اجملموعة التجريبية)
 التحصيل الدراسي. 

البعديلخلقياس  عخلي بطاقة ادلالحظة والضابطة (2(نتائج اختبار)ت(لخلمجموعة التجريبية)11جدول)
االضلراؼ ادلتوسط العدد اجملموعات 

ادلعياري
ت 
احملسوبة 

درجات 
احلرية

مستوي 
الداللة

قيمة الداللة
2

حجم 
التأثَت

دالة  3993,9973,591,345899,9(2التجريبية)
كبَت 72,9 95,9عند

43,1 63 ,3937الضابطة

 ( نالح، ما يلي :   11ابستقراء النتائج يف جدوؿ )
اليت درست ابلطريقة  الضابطة ادلتزامنة عن اجملموعةغَت ( اليت درست ابلفصوؿ االفًتاضية 2زايدة متوسط درجات اجملموعة التجريبية) -

 ادلعتادة نتيجة لنمو مهارات التواصل االلكًتوين . 
درجات التحصيل  ي( ، وىذا يدؿ علي وجود فروؽ دالة بُت متوسط95,9ائيُا عند مستوي )صلد أف قيمة )ت( احملسوبة دالة إحص- 

(، شلا يؤكد دور الفصوؿ 2( اجملموعةالضابطةاليت درست ابلطريقة ادلعتادة ، لصاحل اجملموعة التجريبية )2ادلعريف لطالب اجملموعة التجريبية)
     التواصل االلكًتوين .ادلتزامنة يف تنمية مهارات غَت االفًتاضية 
(والضابطةعخلي مقياس االجتاىات لخلقياس البعدي 2(نتائج اختبار)ت(لخلمجموعةالتجريبية)12جدول)
االضلراؼ ادلتوسط العدد اجملموعات 

ادلعياري
ت 
احملسوبة 

درجات 
احلرية

مستوي 
الداللة

قيمةالداللة
2

حجم 
التأثَت

دالة   3992,157,443,665899,9(2التجريبية)
كبَت 95,971,9عند

198,6 ,39991الضابطة

 ( نالح، ما يلي :   12ابستقراء النتائج يف جدوؿ )
درست ابلطريقة ادلعتادة  ( اليت درست ابلفصوؿ االفًتاضية ادلتزامنة عن اجملموعةالضابطةاليت1زايدة متوسط درجات اجملموعة التجريبية)-

نتيجة لنمو االجتاىات ضلو استخداـ الفصوؿ االفًتاضية.

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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درجات التحصيل ادلعريف لطالب  ي(،وىذا يدؿ علي وجود فروؽ دالة بُت متوسط95,9قيمة )ت( احملسوبة دالة إحصائياُ عند مستوي)-
 (،شلا يؤكد دور الفصوؿ الفصوؿ االفًتاضية2درست ابلطريقة ادلعتادة، لصاحل اجملموعة التجريبية) (،اجملموعة الضابطةاليت2اجملموعة التجريبية)

 ادلتزامنة يف تنمية االجتاىات ضلو استخداـ الفصوؿ االفًتاضية. غَت
:   مناقشة النتائج وتفسريىا -ب 

 ابستصدام الفصول االفرتاضية يف التحصيل: مناقشة النتائج ادلتعخلقة بفعالية تدريسأواًل: 
 درسػت()الػيت 1( بػُت متوسػطي درجػات طػالب اجملموعػة التجريبيػة)95,9عنػد مسػتوى) اً حصائيإ(،وجود فروؽ دالة 4يتض  من جدوؿ )-

التزامنيػػػة( يف التطبيػػػق ابسػػػتخداـ الفصػػػوؿ االفًتاضػػػية ال درسػػػت()الػػػيت 2اجملموعػػػة التجريبيػػػة)وطالب ابسػػػتخداـ الفصػػػوؿ االفًتاضػػػية ادلتزامنػػػة(
 ويرى الباحث أف النتيجة السابقة ميكن أف ترجع إىل: (82,9كبَت) ويؤكد ىذا وجود حجم أتثَت، البعدي لالختبار التحصيلي

النقاش، السبورة التفاعلية( للطالب امكانية احلصوؿ علي ادلعلومات  دوات الفصوؿ االفًتاضية ادلتزامنة)احملادثة،رلموعاتأاتحت أ- 
ف التواجد أدين أتخَت ووفقًا الحتياجاهتم الفعلية، كما أودوف نفسو والتوجيهات ادلطلوبة للمحتوي الدراسي بشكل مباشر ويف الوقت 

فكار، وادلعلومات حوؿ احملتوي التعليمي الذي عرب الشبكة من غرؼ احلوار ساعد علي تبادؿ األنفسو الفعلي للطالب يف الوقت 
 كثر من موضوع يف وقت واحد.كثر من نقاش ألأيدرسونو، كما ساعد منط الفصوؿ ادلتزامن علي دتكن الطالب من متابعة 

 .للمحتوى  اً إضافي اً زايرة الطالب لبعض ادلواقع اإلثرائية اليت حتوى شرح-
مػػػن خػػػالؿ توضػػػي  بعػػػض خطػػػوات الػػػتعلم ادلتعلقػػػة ابحملتػػػوي ادلطلػػػوب مػػػن خػػػالؿ  اً بعضػػػايب ادلتبػػػادؿ بػػػُت الطػػػالب بعضػػػهم التعػػػاوف اإلجيػػػ -

 رلموعات النقاش، واحملادثة.
منتػػدى ادلناقشػػة والسػػبورة و  غػػرؼ احلػػوار ادلباشػػرو  ادلشػػاركة والتفاعػػل ادلسػػتمر للطالػػب داخػػل ادلقػػرر عػػن طريػػق اسػػتخداـ )الربيػػد االلكػػًتوين -
 لبيضاء االلكًتونية(ا

يف شلا يساعدىم يف التغلب علي التشتت الذي قد حيدث ذلم ؛يتميز طالب الفصوؿ ادلتزامنة خباصية حف، نص احلوار الكتايب ادلباشر -
احلميد  مر الذي يفقدىم متابعة عرض موضوعات احملتوي، وتتفق ىذه النتيجة مع العديد من الدراسات ومنها دراسة عبدثناء ادلناقشة األأ
سلوب التفاعل غَت ادلتزامن يف التحصيل، ودراسة أمن  كثر فاعليةأف النمط ادلتزامن كاف أيل إشارت نتائجها أ(اليت 2911)

النمط غَت ادلتزامن يف التحصيل ويف اجتاىات الطالب ضلو  كثر فاعلية منأف منط التفاعل ادلتزامن كاف أشارت ايل أ( اليت 2999الطراف)
ف النمط ادلتزامن يسهم بدرجة كبَتة يف حتصيل أواليت اشارت ايل  (Martin,Florence,2013)استخداـ ادوات التفاعل، ودراسة 

 .   اً بعضدلتعلمُت ويف تفاعلهم مع بعضهم ا
()الػيت تػدرس 1(بػُت متوسػطي درجػات طػالب اجملموعػة التجريبيػة)95,9توى)عنػد مسػ اً (، وجػود فػروؽ دالػة احصػائي7يتض  من جدوؿ )-

ويؤكػد ىػذا ،ابستخداـ الفصوؿ االفًتاضػية ادلتزامنػة( واجملموعػة الضػابطة الػيت تػدرس ابلطريقػة ادلعتػادة يف التطبيػق البعػدي لالختبػار التحصػيلي
 ترجع إىل:  ويرى الباحث أف النتيجة السابقة ميكن أف(81,9كبَت) وجود حجم أتثَت

يل ملفػات الفيػديو إكػرب للممارسػة والػتعلم مػن خػالؿ احملادثػة ادلسػموعة وادلكتوبػة وادلرئيػة ابالضػافة أتوفر الفصػوؿ االفًتاضػية ادلتزامنػة فرصػة -
ستفسارات الطالب ادلطروحة حوؿ احملتوي إ نادلرسلة للطالب واليت توفرىا تلك اخلدمة، واالجابة ع

 حيث يستطيع الطالب دراسة احملتوى االلكًتوين أكثر من مرة دتشياً مع قدراتو. اخلطو الذايت للطالب-
يق وجػػػذاب وربػػػط معلومػػات احملتػػػوي أبمثلػػػة مصػػػورة ومسػػػموعة وتػػػوفَت اسػػػلوب شػػػأسػػػهمت الفصػػػوؿ االفًتاضػػػية يف تقػػػدًن احملتػػوي يف ألقػػد -

عات النقاش ادلباشر للفصوؿ االفًتاضية علي زايدة فرص التفاعل هم استخداـ احملادثة، ورلمو سأالب لبناء معرفتهم أبنفسهم كما انشطة للط
يل ارتفػػػػػاع التحصػػػػػيل لػػػػػديهم ويتفػػػػػق ذلػػػػػك مػػػػػع دراسػػػػػة كػػػػػل مػػػػػن إدي أسػػػػػتاذ ادلقػػػػػرر وبػػػػػُت الطػػػػػالب وبعضػػػػػهم الػػػػػبعض شلػػػػػا أبػػػػػُت الطػػػػػالب و 

 يف أسػهم  نيػة عػرب الفصػوؿ االفًتاضػيةااللكًتو  ف اسػتخداـ ادلقػرراتأشػارت نتائجهػا ايل أ( اليت 2919،و القبيالت،؛ اجملايل2912)رلاىد،
 زايدة التحصيل لدي الطالب.   

( )اليت تدرس 2( بُت متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية )95,9عند مستوى) اً حصائيإ(،وجود فروؽ دالة 19يتض  من جدوؿ)-
ويؤكػد  ،ة ادلعتػادة يف التطبيػق البعػدي لالختبػار التحصػيليتزامنية( واجملموعة الضابطة اليت تدرس ابلطريقػغَت ادلابستخداـ الفصوؿ االفًتاضية 

ويرى الباحث أف النتيجة السابقة ميكن أف ترجع إىل: (76,9كبَت) ىذا وجود حجم أتثَت

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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صػػػفحات الويػػػب، وادلنتػػػدايت( جيعػػػل و تزامنػػػة مثػػػل) الربيػػػدااللكًتوين ،ادلغػػػَت اة اتصػػػاؿ يف الفصػػػوؿ االفًتاضػػػية ف اسػػػتخداـ أكثػػػر مػػػن قنػػػأ-
شلػا يػؤدي  ؛واحػد ادلعلومات أكثر سهولة يف حفظها واسًتجاعها؛ فمستوى التعلم يتحسن ابستخداـ ادلعلومػات اللفظيػة وغػَت اللفظيػة يف أفٍ 

دوات التفاعػػل ادلختلفػػة وادلسػػتخدمة داخػػل أوابلتػػايل فػػإف  إىل تيسػػَت الػػتعلم ويزيػػد مػػن عػػدد عناصػػر االسػػًتجاع طبقػػاً لتعػػدد قنػػوات االتصػػاؿ،
 تزامنة قد أوجد قدرة ختصيص انتقائية عالية للمتعلم شلا جعل أتثَتىا اكرب من الفصوؿ التقليدية.ادلاالفًتاضية غَت الفصوؿ 

يف إجيػاد حلػوؿ للمشػكالت الػيت تواجػو الطػالب ادلتعلقػة ابحملتػوي  اً بعضػوالطالب من جانب والطالب بعضػهم التفاعل ادلستمر بُت ادلعلم  -
 التعليمي من خالؿ ادلشاركة يف ادلنتدى والربيد االلكًتوين.

الرسـو ادلتحركة، ولقطػات الفيػديو يف و الصوت، و الصور الثابتة، و النصوص،  :استعانة ادلعلم ابستخداـ عناصر الوسائط ادلتعددة ادلتمثلة يف -
 وى التعليمي.شرح احملت

سػتاذ ادلقػرر وبػُت الطػالب أتزامنة علي زايدة فرص التفاعػل بػُت الطػالب و ادلللفصوؿ االفًتاضية غَت   الربيد اإللكًتوينهم استخداـ سأكما -
: 2919؛مقبػل، 2911؛الشػهري، 2913ويتفػق ذلػك مػع دراسػة كػل مػن )ادلزروعػي، ،يل ارتفاع التحصيل لػديهمإدي أوبعضهم البعض شلا 

تزامنػػػة سػػػاعد علػػػي زايدة التحصػػػيل لػػػدي ادلدوات التفاعػػػل للفصػػػوؿ االفًتاضػػػية غػػػَت أف اسػػػتخداـ أيل إشػػػارت نتائجهػػػا إ( الػػػيت 2999رزؽ،
الطالب.   
 كرتوين     لاالاالفرتاضية يف تنمية مهارات التواصل  ابستصدام الفصول تدريسالمناقشة النتائج ادلتعخلقة بفعالية اثنياً:
( )الػػيت 1( بػػُت متوسػػطي درجػػات طػػالب اجملموعػػة التجريبيػػة )95,9عنػػد مسػػتوى) ا(، وجػػود فػػروؽ دالػػة احصػػائي5يتضػػ  مػػن جػػدوؿ ) -

ابسػتخداـ الفصػوؿ االفًتاضػية الالتزامنيػة( يف التطبيػق  درسػت( )الػيت 2ابسػتخداـ الفصػوؿ االفًتاضػية ادلتزامنػة( واجملموعػة التجريبيػة ) درسػت
ويرى الباحث أف النتيجة السابقة ميكن أف  (89,9كبَت) ويؤكد ىذا وجود حجم أتثَت ،البعدي لبطاقة مالحظة مهارات التواصل االلكًتوين

 ترجع إىل: 
رلموعات و  دوات الفصل االفًتاضي ادلتزامن )احملادثةأ عرب اً بعضتاذ ادلقرر، وبُت الطالب بعضهم سأالتواصل اللحظي بُت الطالب و  -

اتحة الفرصة مع إالسبورة البيضاء االلكًتونية( ساعد الطالب علي شلارسة الكثَت من مهارات التواصل االلكًتوين  ادلتزامنة، و  النقاش
مرتبطة مبحتوي استخداـ احلاسوب يف التعليم من خالؿ موقع  ثرائيةإنشطة أللطالب للحصوؿ علي 

شلا ساعد علي تنمية مهارات التواصل االلكًتوين  http://elearning.kku.edu.saاجلامعة
دوات التفاعل للفصوؿ أف استخداـ أيل إشارت نتائجها أ( اليت 2912عبد اجلليل،و ؛ 2912من )رلاىد،ويتفق ذلك مع دراسة كل ٍ 

  يل تنمية مهارات التواصل االلكًتوين  لدي الطالب.    إدي أاالفًتاضية ادلتزامنة 
()الػيت تػدرس 1( بػُت متوسػطي درجػات طػالب اجملموعػة التجريبيػة)95,9عنػد مسػتوى) اً (، وجود فروؽ دالة احصائي8يتض  من جدوؿ )-

ابلطريقة ادلعتادة يف التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهػارات التواصػل  درستابستخداـ الفصوؿ االفًتاضية ادلتزامنة( واجملموعة الضابطة اليت 
   ويرى الباحث أف النتيجة السابقة ميكن أف ترجع إىل:  (89,9كبَت) ويؤكد ىذا وجود حجم أتثَت ،االلكًتوين

ثر يف استثارة دافعية الطالب ضلو التعلم إذ الح، الباحث حرص الطالب علي التعلم كرب األأف بيئة الفصوؿ االفًتاضية ادلتزامنة كاف ذلا أ-
ن ادلعلومات ، لكتابة النشرات ومشاركة شع ادلعلومات من مصادر متنوعة والتصف  عرب اإلنًتنت، والبحث ع :وذلك من خالؿ

ات التواصل االلكًتوين ،ويتفق جيايب يف تنمية مهار ثر اإلضافة التعليقات فكاف لو األإالفيديوىات التعليمية والصور ادلرتبطة مبحتوي ادلقرر و 
تزامنة ادلللفصوؿ االفًتاضية غَت  دوات التفاعلأف استخداـ أشارت نتائجها ايل أ( اليت 2998؛ بدوي،2913ؾ مع دراسات)إمساعيل،ذا
  يل تنمية مهارات التواصل االلكًتوين  لدي الطالب.     إدي أ
( )الػػيت 2( بػػُت متوسػػطي درجػػات طػػالب اجملموعػػة التجريبيػػة)95,9عنػػد مسػػتوى) اً (، وجػػود فػػروؽ دالػػة احصػػائي11يتضػػ  مػػن جػػدوؿ ) -

واجملموعة الضابطة اليت تدرس ابلطريقة ادلعتادة يف التطبيق البعدي لبطاقػة مالحظػة مهػارات تدرس ابستخداـ الفصوؿ االفًتاضية الالتزامنية( 
  ويرى الباحث أف النتيجة السابقة ميكن أف ترجع إىل:  (72,9كبَت) ويؤكد ىذا وجود حجم أتثَت،التواصل االلكًتوين

طالب الدبلـو الًتبوي علي حتويل التفاعل بينهم من صورتو ساعد استخداـ الفصوؿ االفًتاضية الالتزامنية من خالؿ موقع اجلامعة -
ثر يف تنمية ،شلا كاف لو أبلا األ ةااللكًتوني دوات التفاعل الرقمية ادلختلفة كالربيد االلكًتوين وادلنتدايتأيل تفاعل رقمي عرب إالتقليدية 

(اليت Kahlemeier&Hemker,2009    ؛ 2911ويتفق ىذا مع دراسات كل من)يوسف، مهارات التواصل االلكًتوين لديهم،
االلكًتوين  لدي الطالب، وادلعلمُت. تزامن كالربيدادلدوات التفاعل غَت أشارت نتائجها ايل أف منو مهارات التواصل االلكًتوين  عرب أ

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 

http://elearning.kku.edu.sa/
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حنو استصدام  الرتبوي الدبخلومجتاىات طالب ا تنميةابستصدام الفصول االفرتاضية يف  مناقشة النتائج ادلتعخلقة بفعالية تدريس اثلثاً:
 الفصول االفرتاضية:   

( 1( بػػػُت متوسػػػطي درجػػػات طػػػالب اجملموعػػػة التجريبيػػػة)95,9(، عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة احصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى)6يتضػػػ  مػػػن جػػػدوؿ ) -
 وجػػػػػػود حجػػػػػم أتثػػػػػػَتويؤكػػػػػػد ىػػػػػذا ، يف التطبيػػػػػػق البعػػػػػدي دلقيػػػػػػاس االجتاىػػػػػات ضلػػػػػػو اسػػػػػتخداـ الفصػػػػػػوؿ االفًتاضػػػػػية (2واجملموعػػػػػة التجريبيػػػػػة)

 ويرى الباحث أف النتيجة السابقة ميكن أف ترجع إىل: (23,9)ضعيف
)ادلتزامنة/ وغَت ادلتزامنة( بيئة غنيػة ذات معػٌت للطػالب، حيػث مشػاركة الطػالب يف مهػاـ الػتعلم وأنشػطتو بشػكل  ةاالفًتاضيتوفر الفصوؿ  - 

جيعل الطالب إجيابياً طواؿ وقت التعلم.
شعور الطالب مبسئوليتو الذاتية عن التعلم. -
  شباع حاجة الطالب للمعرفة وادلعلومات مبا يتناسب مع ميوؿ الطالب.إ -
  كػػاف ىػذا النقػاش متزامنػػاً أعطػاء الطالػب فرصػة للتعبػػَت عػن آرائػو ومسػػاع الػرأي والػرأي األخػػر مػن خػالؿ ادلشػاركة يف حلقػػات النقػاش سػواء إ -

غَت متزامن كما يف ادلنتدى والربيد االلكًتوين هبدؼ الوصوؿ إىل حلوؿ للمشكالت من قبػل ادلعلػم، عنػد التعامػل مػع  ـكما يف غرؼ احلوار أ
وحيػػػث ال توجػػػد دراسػػػة يف حػػػدود علػػػم الباحػػػث قػػػد  الػػػربامج اجلػػػاىزة وإنتػػػاج العػػػروض التقدمييػػػة أو الوصػػػوؿ إىل معلومػػػات خبصػػػوص احملتػػػوى،

 ًتاضية )ادلتزامنة/ وغَت ادلتزامنة(يف تنمية االجتاىات ضلو الفصوؿ االفًتاضية.تناولت أتثَت استخداـ الفصوؿ االف
وطػػالب ( 1( بػػُت متوسػػطي درجػػات طػػالب اجملموعػػة التجريبيػػة)95,9(،وجػػود فػػروؽ دالػػة احصػػائية عنػػد مسػػتوى)9يتضػػ  مػػن جػػدوؿ )- 

ويؤكػػد ىػػذا وجػػود  ،جتاىػػات ضلػػو اسػػتخداـ الفصػػوؿ االفًتاضػػيةابلطريقػػة ادلعتػػادة يف التطبيػػق البعػػدي دلقيػػاس اال درسػػتاجملموعػػة الضػػابطة الػػيت 
   ويرى الباحث أف النتيجة السابقة ميكن أف ترجع إىل: (78,9كبَت) حجم أتثَت

ألهنا ،ادلستخدمة يف الفصوؿ االفًتاضية ادلتزامنة تشبو احلوار الفعلي للقاعات الدراسية ولكن بشكل أكثر أتثَتاً  ف اساليب احلوارإحيث -
 اخلجل أو :وتساعدىم يف التغلب علي بعض ادلشكالت مثل ،تشجع الطالب علي احملادثة وإبداء الراي وطلب االستفسار جبرأة وشجاعة

مع  ـاالنطواء أو اخلوؼ من إبداء الراي أو طلب االستفسار، وىذا جيعلهم أكثر مشاركة يف تكوين مزيد من العالقات سواء مع زمالئهم أ
 ادلعلم.

 ، وتػػوفَت جػػو مػػن الػػدؼء والقبػػوؿ،اً بعضػػعلػػم والطػػالب وبػػُت الطػػالب بعضػػهم احملػػاداثت االلكًتونيػػة علػػى توطيػػد العالقػػة بػػُت ادلسػػاعدت  -
( 2999؛الطراف،Vrana,2010؛ 2919والقبيالت،؛اجملايل،2912؛ عبد اجلليل،2913من )عطية، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسات كلٍ 

  دوات التفاعل ادلتزامن .   أكثر فاعلية يف تنمية االجتاه ضلو استخداـ أف منط التفاعل ادلتزامن أشارت نتائجها ايل أاليت 
(وطػػالب 2(بػػُت متوسػػطي درجػػات طػػالب اجملموعػػة التجريبيػػة )95,9عنػػد مسػػتوى) اً (، وجػػود فػػروؽ دالػػة احصػػائي12يتضػػ  مػػن جػػدوؿ )-

ويػرى (71,9كبػَت) ويؤكػد ىػذا وجػود حجػم أتثػَت،و اسػتخداـ الفصػوؿ االفًتاضػيةاجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي دلقياس االجتاىات ضلػ
  الباحث أف النتيجة السابقة ميكن أف ترجع إىل: 

لوحػػة اإلعػػالانت                      وادلنتػػدايت( علػػػى  سػػاعدت أدوات التفاعػػل غػػَت ادلتزامنػػة مثػػػل) الربيػػد االلكػػًتوين، لوحػػة النشػػػرات، - 
 ، وتوفَت جو من الدؼء والقبوؿ. اً بعضعلم والطالب وبُت الطالب بعضهم بُت ادلتوطيد العالقة 

-الرسػػـو ادلتحركػػة-اسػتثارة دافعيػػة الػػتعلم، وحتقيػق الػػتعلم النشػػط للطػالب مػػن خػػالؿ شػػرح احملتػوى ابسػػتخداـ الوسػػائط ادلتعػددة )النصػػوص -
مػػن  وتتفػػق ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػات كػػلٍ ا الطػػالب بصػػفة مسػػتمرة، األصػػوات( وعػػن طريػػق األنشػػطة وادلهػػاـ الػػيت يتعػػرض ذلػػ-الصػػور الثابتػػة
سػتخداـ التعلػػيم اتػزامن اكثػر فاعليػػة يف تنميػة االجتػاه ضلػو ادل ف منػػط التفاعػل غػَتأيل إ؛( الػيت اشػارت نتائجهػا 2919؛مقبػل،2913)ادلزروعػي،

   االلكًتوين . 
أف حققت الفصوؿ االفًتاضية داللة إجيابية يوصي البحث بعمل التايل:  بعد توصيات البحث:

ثناء اخلدمة علي مهارات استخداـ الفصوؿ االفًتاضية.يف أتدريب الطالب ادلعلمُت  -1
ادلقرر علي طالب إدراج وحدة دراسية عن الفصوؿ االفًتاضية وكيفية توظيفها يف العملية التعليمية مبقرر استخداـ احلاسوب يف التعليم-2

الدبلـو الًتبوي.
رر احلاسوب يف التعليم لطالبمهارات التواصل االلكًتوين  يف تدريس مق علي االىتماـ ابستخداـ اسًتاتيجيات التدريس القائمة-3
لـو الًتبوي .بالد
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عداد التقٍت لطالب الدبلـو الًتبوي بكلية الًتبية جامعة ادللك خالد.االىتماـ ابإل-4
:التالية ابلبحوث القياـ الباحث يقًتح وتوصياتو البحث نتائج ضوء يف ادلقرتحة: ثالبحو 
استخداـ الفصوؿ االفًتاضية ادلتزامنة وغَت ادلتزامنة يف تنمية امناط التعلم ومهارات التفكَت.-1
ثناء اخلدمة.يف أإجراء دراسة شلاثلة علي الطالب ادلعلمُت -2
مناط التفضيل ادلعريف والتحصيل  لدي الطالب ادلعلمُتأمقارنة أثر استخداـ الفصوؿ االفًتاضية وبرامج ادارة احملتوي بالؾ بورد يف تنمية -3

قبل اخلدمة.
داء التدريسي للمعلم.فعالية برانمج قائم علي مهارات التواصل االلكًتوين  يف حتسُت مستوي األ-4

ادلراجع
 أوال: ادلراجع العربية:

العخلمي العريب العاشر  ادلؤمتر .تقنية ادلعلومات واالتصاالت ودور الفصوؿ االفًتاضية يف تعليم ادلوىوبُت .(2913أبو زقية، خدجية منصور )
اجمللس العريب للموىوبُت -معايري ومؤشرات التميز: اإلصالح الرتبوي ورعاية ادلوىوبني وادلتفوقني -لرعاية ادلوىوبني وادلتفوقني
.149-129(،ص ص2وادلتفوقُت. األردف، رللد)

(. فاعلية برانمج مقًتح يف اعداد معلمة الفيزايء قبل اخلدمة ابدلملكة العربية السعودية قائم علي التعليم االلكًتوين 2913أمحد، مناؿ علي )
(   5(، عدد)16.مصر، رللد)رلخلة الرتبية العخلميةيف اكتساب بعض ادلفاىيم العلمية واالجتاه ضلو التعليم االلكًتوين لديهن.

 القاىرة: عامل الكتاب.ادلقررات االلكرتونية تصميمها،انتاجها، نشرىا، تطبيقها.(.2919الغريب زاىر)إمساعيل، 
دراسات عربية يف الرتبية وعخلم . .مهارات التواصل االلكًتوين الشبكي واالجتاه ضلو تعلم الكيمياء عرب الويب(2913إمساعيل،محداف دمحم )
(. 35)عدد ،(3السعودية، رللد) النفس.

يف تنمية مهارات استخداـ برامج ادارة احملتوي وتعديل  فعالية تدريس وحدة مقًتحة ابلتعليم االلكًتوين (.2919بدوي، دمحم عبد اذلادي )
ديسمرب. (،1. جامعة األزىر، عدد)رلخلة كخلية الرتبية. واجتاىاهتم ضلوهطالب الدبلـو الًتبوي فضيل ادلعريف لدي أمناط الت

(. برانمج تدريي مقًتح يف ادلستحداثت التكنولوجية زاثره يف تنمية مهارات استخداـ اإلنًتنت لدي الطالب 2998بدوي، دمحم عبد اذلادي)
.59-23،ص ص(    134االزىر،عدد). جامعة رلخلة كخلية الرتبيةاىاهتم ضلوه. ادلعلمُت بكليات الًتبيةواجت

. ادلملكة العربية السعودية. الدار العربية للعلـو والنشر.2.0تقنيات وتطبيقات اجليل الثاين من التعخليم االلكرتوين (.2913اجلهٍت، ليلي) 
(.أثر التعلم الذايت يف توظيف مهارات التحاور االلكًتوين ادلتزامن وغَت ادلتزامن لدي طلبة معلم 2912، سهي؛ فواز، العبد هللا)حسامو

.34-15(،ص ص 1(، عدد)8.جامعة الَتموؾ، رللد)اجملخلة االردنية يف العخلوم الرتبويةالصف جبامعة تشرين. 
. رسالة ول االفرتاضية عرب اإلنرتنت لتنمية االجتاه حنو التعخلم الذايت وبقاء أثر التعخلمفاعخلية استصدام الفص(.2919حسن، ىبة هللا )

ماجستَت)غَت منشورة(، كليةالًتبية، جامعة حلواف.
 م االلكًتوين على تنمية و حتصيل طالب كلية ادلعلمُت يف مدينة الرايض ابدلملكة العربية السعودية.أثر التعلي (2913حكيم، ابسم حسن)

   798-673(، صص155(، عدد)1،جامعة األزىر، مصر، رللد)رلخلة كخلية الرتبية
ري ابلخلغة االجنخليزية توظيف الفصول االفرتاضية يف تدريب الطالب عخلي مهارات مقرر االتصال التجا(. 2919خضر،أمحد نور الدين)
 . رسالة ماجستَت )غَتمنشورة(، كلية الًتبية، جامعة حلواف.وقياس فاعخليتها
رلخلة  .واألداء التدريسي دلعلمى العلـو قبل اخلدمة أثر الفصوؿ االفًتاضية على معتقدات الكفاءة الذاتية(.2999رزؽ ، فاطمة مصطفى)
  257-212( ص ص99. مصر، عدد)القراءة وادلعرفة

(.فاعلية برانمج تدريي مقًتح يف تنمية مهارات استخداـ بعض وسائط التعليمم 2919زين الدين، دمحم زلمود؛الظاىري،حيي محيد)
الندوة االويل يف تطبيقات تقنية ادلعخلومات بتدائية يف منطقة مكة ادلكرمة . االلكًتونية يف تعليم العلـو لدي معلمي ادلرحلة اال

.  جامعة ادللك سعود. واإلتصال يف التعخليم والتدريب
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http://search.mandumah.com/Record/526436
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http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1952537
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1952537
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1952537
http://sdl.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53579
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. 2912السعدي، عماد؛ الشمري، عبد الرمحن) اجملخلة (. أثر التعلم االلكًتوين يف حتصيل طلبة الصف السادس االبتدائي يف مادة العلـو
 . 282-267(، ص ص 3(، عدد)8. رللد)العخلوم الرتبويةاالردنية يف 

ادلؤمتر (. التعليم االلكًتوين وجائزة ىيئة االمم ادلتحدة،دراسة حالة التعليم االلكًتوين جبامعة ادللك سعود . 2911السلـو ،عثماف ابراىيم)
 ،الرايض.كرتوين والتعخليم عن بعدالدويل الثاين لخلتعخليم االلكرتوين والتعخليم عن بعد، ادلركز الوطين لخلتعخليم االل

تصميم برانمج تدريي عرب تكنولوجيا الفصوؿ االفًتاضية و فعاليتو يف تنمية بعض مهارات التصميم التعليمي  .(2912)سرااي ، عادؿ السيد
ص  (،78(،العدد)3اجمللد) ,مصر .رلخلة كخلية الرتبية ابدلنصورة  .و االجتاه ضلو استخدامها لدى معلمي الطالب الفائقُت البنائي
338-281ص

 . القاىرة: دار الفكرالعريب.اإلحصاء وقياس العقل البشري(. 1998السيد، فؤاد البهي )
ت اجليل الثاين للتعلم االلكًتوين يف تدريس الدراسات االجتماعية على فاعلية برانمج مقًتح قائم على أدوا (.2914السيد، دمحم خبيت)

.مصر، اجملخلة الرتبويةالتحصيل ادلعريف و تنمية الوعي مبواجهة الكوارث البشرية والتفكَت ادلستقل لدى تالميذ احللقة اإلعدادية. 
.399-369(، ص ص 35عدد)

درجة وعي أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة ادللك عبدالعزيز يف ادلملكة العربية  .(2911)محدي، نرجس عبدالقادر ;الشهري ، علي سامل
-192ص ص (،3(،العدد)21)لد،اجملمصر، ابالسكندرية رلخلة كخلية الرتبية .السعودية بنظاـ الفصوؿ األفًتاضية وإجتاىاهتم ضلوه
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 ألثر استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تدريس مقرر طرؽ التدريس مسارالعلـو لطالب جامعة أـ القرى. .(2912الشهراين، انصرعبدهللا) 

 .  349-375ص ص ( ،147(، عدد) 2. جامعة األزىر، مصر، رللد)رلخلةكخلية الرتبية
الرحالت االفًتاضية يف مادة العلـو وعالقتها ببقاء أثر التعلم لدى تالميذ ادلرحلة األوىل من التعليم .( 2911الدين ) صالح صاحل، إمياف

 169 – 129.مصر، ص ص  دراسات وحبوث -تكنولوجيا الرتبيةاألساسي. 
ادلؤمتر الدويل الثالث لخلتعخلم االلكرتوين والتعخلم عن (. قضااي حامسة يف منوذج التعلم االلكًتوين عن بعد، 2913ر عبد هللا)الصاحل، بد

 . الرايض، السعودية. فرباير(7-4بعد: ادلمارسة واالداء ادلنشود)
نرتنت وأتثريه عخلي طالب كخلية الرتبية يف برانمج مقرتح ابستصدام ادوات التفاعل عرب شبكة اإل(.2999الطراف، إمياف عبد العاطي)

.رسالة دكتوراه غَت منشورة، كلية الًتبية، اكساهبم مهارات تصميم وانتاج الربرليات التعخليمية واجتاىاهتم حنو تخلك األدوات
 جامعة ادلنصورة. 
ادلؤمتر فاعلية التعلم االلكًتوين يف تنمية مهارات التواصل ابللغة االصلليزية لدى دارسي اجملاؿ التجاري ،(.2911طو ، هني ابراىيم فتحي)

 العخلمي السابع لخلجمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية ) التعخلم االلكرتوين وحتدايت الشعوب العربية : ' رلتمعات التعخلم التفاعخلية
. (2لد)،رل . مصر
دراسة تقوميية لتجربة جامعة القدس ادلفتوحة يف استخداـ تقنية الفصوؿ االفًتاضية من وجهة نظر الطالب  (.2912عامر، اندية فهد)

-التعخليم من بعد والتعخليم ادلستمر أصالة الفكر وحداثة التطبيق  - العخلمي التاسع ادلؤمتر الدويل .وأعضاء ىيئة التدريس
  441-497ص ص (،2. مصر.رللد)اجلمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية

(. منظومة التعلم عرب الشبكات. القاىرة: عامل الكتب.2995عبد احلميد، دمحم)
االلكًتوين  ادلتزامن وغَت ادلتزامن يف بيئة التعلم القائم علي الويب  ل بُت أمناط الدعم(. أثر التفاع2911عبد احلميد،عبد العزيز طلبة)

. دراسات يف ادلناىج وطرق وأساليب التعليم علي التحصيل وتنمية مهارات تصميم وانتاج مصادر التعلم لدي طالب كلية الًتبية
  97-53(، ص ص 168. مصر، عدد)التدريس

 ..الرايض:دار رمادؾ للنشر،الطبعة الرابعةسس والتطبيقاتالتعخليم االلكرتوين األ(.2999عبد العزيز ادلبارؾ) عبد هللا ادلوسي؛ أمحد
قة الرابعة بكلية لتعليم الصناعى قى تنمية بعض مهارات التواصل فاعلية برانمج إلكًتوىن لطالب الفر  .(2912عبداجلليل ، على سيد )

  34-1(، ص ص3(، عدد)28. مصر، رللد)رلخلة كخلية الرتبية أبسيوط الكًتونيا واالجتاه ضلو ادلستحداثت التكنولوجية.
. القاىرة: دار الفكر التعخلم التفاعخليةبيئات اجليل الثاين لخلويب يف بيئات (. 2914عزمي،نبيل جاد؛أمحد، دمحم محدي؛أبو عمار، نسرين)

العريب.

املجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ هــ - ٢٠١٦ م   مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%28+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A+%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%3A+%27+%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9+%27+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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فاعلية برانمج تدريي قائم على التعلم االلكًتوين ادلدمج يف تنمية ادلهارات التدريسية واإلجتاه (. 2913عطية،سلتار عبد اخلالق )
 (.32. مصر: عدد)اجملخلة الرتبويةمعلمي اللغة العربية. التعليمااللكًتوين  لدي الطالبضلو 

إدارة  .(.حقيبة تدريبية يف الفصوؿ االفًتاضية بربانمج اإلليمينيت2912عمادة التعلم االلكًتوين والتعليم عن بُعد، جامعة ادللك سعود)
 االلكًتوين . التدريب

فاعلية مقرر إلكًتوين مقًتح يف طرؽ تدريس الدراسات االجتماعية على التحصيل وتنمية مهارات  .(2919عمراف، خالد عبداللطيف )
( 158عدد).مصر، ادلناىج وطرق التدريسيف دراسات التواصل االلكًتوين  واإلجتاه ضلو مهنة التدريس لدى طالب كلية الًتبية. 

.  261-294ص ص ،
أثر استخداـ التعليم االلكًتوين على التحصيل الدراسي يف مادة الرايضيات لدى عينة من  .(2913عنرب، ميسرأمحد ؛عبدهللا، ىشاـ إبراىيم)

 .  88-41ص ص (،135. مصر، عدد)رلخلة القراءة وادلعرفة لرابع اإلبتدائي.طالب الصف ا
تكامخلي( عخلل حتصيل  -تعاوين -أثر التدريس ابستصدام الفصول االلكرتونية ابلصور الثالث)تفاعخلي(. 2999الغريي، ايسردمحم)

 ية الًتبية،جامعة أـ القرى.. رسالة ماجستَت غَت منشورة. كلتالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف مادة الرايضيات
فاعلية برامج تدريي مقًتح إلكساب معلمي العلـو مهارات التواصل االلكًتوين  وأثره يف حتصيل  .(2913فت  هللا ، مندور عبدالسالـ)

   92-41(، ص ص. 5عدد) (،16. مصر، رللد)رلخلة الرتبية العخلمية يذىم ابدلرحلة ادلتوسطة ضلو استخدامها.واجتاىات تالم
تقنية الفصوؿ االفًتاضية ابلتعلم الفردي ابحلاسوب يف حتصيل طلبة  مقارنة أثر إستخداـ .(2919القبيالت، انجي مسند) اجملايل، دمحم داود؛

رللد  ،األردف ، دراسات العخلوم الرتبوية . الصف الثالث اإلعدادي دلهارات اللغة اإلصلليزية يف سلطنة عماف واجتاىاهتم ضلومها
272-255،ص ص (2(، عدد)35)

استخداـ الفصوؿ االفًتاضية يف تدريس التاريخ وأثرىا على التحصيل وتنمية التفكَت الناقد:وبعض مهارات . (2912رلاىد، فايزة أمحد) 
ص  (،45مصر،عدد) االجتماعية.الرتبوية لخلدراسات  رلخلة اجلمعية التواصل االلكًتوين لدى الطالبات ادلعلمات بكلية الًتبية.

169-111ص
فاعخلية التعخلم التعاوين و الفردي القائم عخلل الشبكات يف تنمية مهارات استصدام الربامج اجلاىزة لدى  (.2338)دمحم،ايسر شعباف 

رسالة دكتوراة غَت منشورة. كلية الًتبية، جامعة ادلنصورة. .طالب كخليات الرتبية
مدى استخداـ طلبة الصف التاسع وادلعلمُت بدولة اإلمارات العربية ادلتحدة للمدوانت والربيد االلكًتوين  (.2913ادلزروعي، كرمية مطر)

-165(،ص ص135.مصر،عدد)رلخلة القراءة وادلعرفةًتوين.ومواقع التواصل اإلجتماعي لتحسُت مهارات التواصل الكتايب االلك
196 .  

أثر استصدام اسخلويب اجملموعات الربيدية وادلوسوعات العخلمية عخلي التحصيل يف مبحث التكنولوجيل (. 2919مقبل،أمحد عبد ربو)
 االسالمية، غزة.، رسالة ماجستَت غَت منشورة. كلية الًتبية. اجلامعة لدي طالب الصف العاشرواجتاىاهتم حنوىا

(.معوقات استخداـ منظومة التعلم االلكًتوين من وجهة نظر معلمي ادلرحلة الثانوية يف لواء الكورة. 2919اذلرش، عايد؛مفل ،دمحم مأموف)
  49-27(، ص ص 1(، العدد)6. جامعة الَتموؾ، إربد، األردف، رللد)اجملخلةاإلردنية يف العخلوم الرتبوية

 التعخليم دلخلتقل مقدمة عمل ورقةوحتليل.  عرض:الشخصية التعلم بيئات إىل االلكًتوين التعلم إدارة نظم (.من2998سليماف اخلليفة ) ىند
.مايو 25-24. الرايض،االلكرتوين األول
تصميم تعليمي مقًتح دلوقع إلكًتوين تفاعلي يف الدراسات االجتماعية وأثره يف تنمية التفكَت الناقد و  .(2911يوسف ، أمحد الشواديف)

رلخلة اجلمعية الرتبوية لخلدراسات  بعض مهارات التواصل االلكًتوين  لدى تالميذ الصف السابع من التعليم االساسي.
. 195-14ص ص ( ،31، عدد) .مصراالجتماعية
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