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 : مكدمُ البحح

 ،عممية التعميـ عف بعد فييعد التعمـ باستخداـ الفصوؿ االفتراضية لو مكانو ميمة 
فرصًا لمتفاعؿ  توفر التييعبر عف استخداـ طرؽ التواصؿ المتزامنة  الذيفيو التعميـ 
استجابة لما فرضتو  االنترنت، وذلؾحيث تسمح لمطالب والمعمـ باالتصاؿ عبر  ،االجتماعي

التفاعؿ ونقؿ المعمومات بيف المتعمميف  التحديات المعاصرة عمى التعميـ ليغير مف طرؽ
ويشير الفصؿ االفتراضي (، 433، 5602)محمد خميس،  ينتقؿ التعمـ مف بعد إلى أماكنيـو 

والفيديو  Audioتمكف الطالب والمعمموف مف االتصاؿ تزامنيًا بالصوت  التي البيئة إلى
Video،  وتتضمف أدوات تمكف الطالب مف التفاعؿ ليستطيعوا التحدث لبعضيـ البعض

 Whiteوالسبورة التفاعمية  Webcamواستخداـ الكاميرا  Text Chatبالنص )الدردشة( 
Board Interactive  ومشاركة التطبيقاتApplication Sharing والتصويت Polling 

 .(Parker & Marten, 2010, 768)وغيرىا  Emotionsالتعبيرات و  
يتـ مف  الذيويتطمب التعمـ عبر الويب انضباط مف المعمـ والطالب لنجاح التفاعؿ 

، synchronous chatوالدردشة المتزامنة  discussion boardخالؿ لوحة النقاش 
تمثؿ  والتي e-mail االلكترونيوالبريد  electronic bulletin board اإلعالناتولوحة 

ديفيد وجراؼ، ويشير  ،تصميـ المقرر المقدـ مف خالؿ الفصؿ االفتراضي فيعناصر ميمة 
استخداـ الفصوؿ االفتراضية  أف إلى (Davies & Graff, 2005,Rovai, 2002)ياوروف

ليكونوف الثقة فيما بينيـ ويتشاركوف  االجتماعيالطالب خبرات التفاعؿ  إكسابيؤدى إلى 
الفصؿ  أف (Karayan & Crowe, 1997)وكروي  افوفى ىذا اإلطار أثبت كاراي ،األىداؼ

االفتراضي يشجع الطالب عمى المشاركة ويولد مناقشات عميقة أكثر مما يفعؿ الفصؿ 
الفصؿ االفتراضي يقمؿ ضغط  أف  (Warchauer, 1997) ، كما أثبت وارتشورالتقميدي

حالة غياب االتصاؿ بيف  فيالوقت أثناء الشرح عف الطريقة التقميدية، وىذه المزايا ال تتحقؽ 
 .المتعمميف بعضيـ البعض وبينيـ وبيف المعمـ

اإليجابية لمفصوؿ االفتراضية مثؿ التواصؿ بيف  الجوانبومما سبؽ يتضح تعدد 
( لذا وجب االستفادة مف تقنياتيا في Hara, 2010, 557الطالب وأعضاء ىيئة التدريس )

شطة والواجبات وتبادؿ الرسائؿ نوالتماريف واأل  التعميـ بمختمؼ صوره لنشر المقررات الدراسية
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اإللكترونية بيف الطالب وبعضيـ البعض وبينيـ وبيف المعمميف لمتغمب عمى المشكالت 
 .التعميمية

 أفإلى  االجتماعينظرية التعمـ  في (Bandura, 1989, 275) دوراانويشير ب
بناء  فيىو األساس  جتماعياالالمكوف  أف، و التشاركياألشخاص يتعمموف مف خالؿ التعمـ 

تحدث عممية بناء المعرفة فالبد مف توافر  فمكي، الفرديذلؾ مثؿ المكوف  فيالمعرفة مثمو 
ة، والتفاعؿ بيف كؿ ىذه ، والمصادر التعميمية، واألحداث العمميفيالمنيج الجيد، والوقت الكا

نظرية التعامؿ مف  في(Moore, 2003, 8) بينما يرى مووراألشياء، 
بيف المعمـ والمتعمميف يؤدى إلى  مكانيا االنفصاؿ أفTransactional Distanceبعد

المعنى  ذيلدييـ مما يؤدى إلى تقميؿ التعمـ  االنجازدافعية بالعزلة وتقميؿ مستوى  ىـشعور 
يتحقؽ مف خالؿ: الحوار بيف المعمـ والطالب، والبرنامج  والذي االلكترونيأثناء التعمـ 

 (Brown,1996)ويؤكد براوف  ،، وطرؽ التدريس المرنة واالستراتيجيات المستقمةالتعميمي
أثناء التعمـ بالفصوؿ االفتراضية يؤدى إلى قمة إحساسيـ  شعور الطالب بالعزلة أفعمى 

لمتعمـ داخؿ  أساسيالتفاعؿ مكوف  أف(Ni, 2013)بالمتعة ونقص فاعمية التعمـ، ويرى نى
الفصؿ سواء بيف المعمـ والطالب أو بيف الطالب بعضيـ البعض، حيث يمنحيـ الفرصة لطرح 

تتـ  التيشطة التعمـ أن في أساسيوالموافقة عمى بعض اآلراء وىذا  أياألسئمة والمشاركة بالر 
 مف خالؿ المناقشة بيف الطالب والمعمـ لتوضيح المفاىيـ.

بيئة تعمـ  المباشر: وىو االفتراضيالفصؿ  :، وىمااالفتراضية لمفصوؿيوجد نمطيف و 
المباشر دوف الحاجة لمسفر حيث يتمقى  التعميـ فيقائمة عمى الويب تسمح بالمشاركة 

التدريبات بالمعامؿ ويسأؿ أسئمة ويستقبؿ تغذية راجعة فورية  فيالطالب المحاضرات ويشارؾ 
 ,Benysh)مما يوفر النفقات والوقت والجيد  باإلنترنت اتصاؿيكوف لديو فيو  مكاف أي في

و فصؿ عبر الويب يسمح لممشاركيف أن (Ferriman, 2013) افويعرفو فريم (1 ,2015
ببعضيـ البعض ورؤية العروض المقدمة ومشاىدة الفيديو والتفاعؿ مع  باالتصاؿفيو 

ستقباؿ التدريس الو يقدـ الفرصة لمطالب أنز بويتمي ،جماعيعمؿ  في واالنخراطاآلخريف 
المباشر مف المعمـ والحصوؿ عمى التغذية الراجعة الفورية باإلضافة لمتوجييات الالزمة لمتعمـ 

، وقد أثبتت بعض الدراسات فاعمية الفصؿ االفتراضي (Karnad, 2014, 3)التشاركي 
ياة وأساليب العمؿ المختمفة، المباشر بالنسبة لمطالب لما يقدمو مف مالئمة لنمط الح
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 التعامؿ معو فيشخصيًا لما يقدـ ليـ بشكؿ يعكس خبرتيـ المباشرة  االنتباهومسئولية 
(Franklin & Peat, 2011 Johnson et al., 2000،)  وينادى آخروف بأىمية

 Massingham)التعمـ  عممية وجيًا لوجو لما تحققو مف إدراؾ أفضؿ أثناء الفصؿ المباشر
& Herrington, 2016). 

مباشر تـ تسجيمو عف طريؽ  افتراضيفصؿ  وىو :المسجؿ االفتراضيالفصؿ 
وقت  فيأتيأثناء العرض المباشر وتخزينو عمى الخادـ السترجاعو  االفتراضيتطبيقات الفصؿ 

لـ يتاح ليـ حضورىا سواء بالفصؿ  التياالطالع عمى المواد  فيالحؽ مما يفيد الطالب 
 لالمتحافلممراجعة  كأداةالمباشر أو بالمحاضرة التقميدية وجيًا لوجو كما يستخدـ  االفتراضي

(Karnad, 2013, 2)، افويشير فريم (Ferriman, 2013)  االفتراضيإلى قدرة الفصؿ 
تقديمو فيما  إلعادةعمى تسجيؿ الفصؿ بكؿ ما يتضمنو مف عروض وصوت وصور كما ىو 

عمى التحصيؿ  عاليالفصوؿ االفتراضية المسجمة ليا تأثير  أفوأثبتت بعض البحوث  ،بعد
دراسة ويسوف  فيبينما  (Vonkonsky, etal , 2009)مثؿ دراسة فونكونوسكى وآخروف 

(Wesson, 2011)  ثبتت فاعمية كؿ مف الفصوؿ االفتراضية المسجمة والطريقة التقميدية
عف الطريقة التقميدية  (Tuber & Master, 2017)وجيًا لوجو حيث يدافع توبر وماستر

لمتدريس تتضمف لغة الجسد واتصاؿ بالعيف والحركة وتوصيؿ  مياراتلما تقدمو مف 
الطالب يفضموف طرؽ  أف  (Karnad, 2013)أثناء التدريس، بينما يرى كارناد لالنطباعات

المباشر والمسجؿ والطريقة  االفتراضيتتضمف كاًل مف الفصؿ  التيالتدريس المدمجة 
 التقميدية وجيًا لوجو.

ة االفتراضيماط الفصوؿ أنتناولت  التيىذا اإلطار أجريت عديد مف الدراسات  فيو 
زىير خميؼ  دراسة ومنيا: ،األخرىالتعمـ  جوانبوبعض  فيوأثرىا عمى التحصيؿ المعر 

قباؿ المعمميف عمى ة المباشرة، االفتراضي( عمى استفادة الطالب مف الفصوؿ 5662) وا 
( بتطوير المقررات اإللكترونية وطرؽ 5606ي )انالقحط ابتساـولذا أوصت  ،استخداميا

ة، ودعت دراسة غادة عبد االفتراضيالتدريس لتتوافؽ مع متطمبات التعميـ بنظاـ الفصوؿ 
ضرورة توعية أعضاء ىيئة التدريس بأىمية توظيؼ نظـ  إلى( Abdelaziz, 2015العزيز )

لتغمب عمى المشكالت او  التقميديلدعـ التعميـ  افتراضيةارة التعمـ وما تتضمنو مف فصوؿ إد
( بالبدء في عممية توسيع نطاؽ التعمـ بنظاـ 5662التعميمية، كما أوصى زىير خميؼ )
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( 5662ودراسة ياسر الغريب )، ة في جميع الكميات وبرامج التعميـ العالياالفتراضيالفصوؿ 
ة التفاعمية والتعاونية االفتراضيىدفت إلي معرفة أثر التدريس باستخداـ الفصوؿ  التي

التحصيؿ المعرفي لمستويات التذكر والفيـ والتطبيؽ لتالميذ الصؼ الخامس عمى والتكاممية 
مختمفة بمدينة الطائؼ وقد  ابتدائية( تمميذًا مف ثالث مدارس 25وقد شممت العينة ) االبتدائي

التكاممي، وعدـ وجود فروؽ بيف  االفتراضيائج إلي وجود فروؽ لصالح الفصؿ توصمت النت
ودراسة باركر  ،في التحصيؿ المعرفيالتفاعمي  االفتراضيالتعاوني والفصؿ  االفتراضيالفصؿ 
ىدفت إلى بحث مدى فيـ الطالب لممقررات  التي (Parker & Marten, 2010)ومارتيف 

ة مف خالؿ التعمـ اإللكتروني الكامؿ والمدمج وقد تكونت عينة االفتراضيالمقدمة بالفصوؿ 
بالنسبة لمجموعة المقرر عمى أ اىتماـ( طالبًا، وقد أسفرت النتائج عف 22الدراسة مف )

مقرر  فيالمدمج،  االلكترونيالكامؿ عف مجموعة التعمـ  االلكترونيالمقدـ بطريقة التعمـ 
الطالب  احتياجاتي أىمية التفاعؿ والتزامف في تمبية تكنولوجيا التعميـ وأشارت النتائج إل

( 5605مجاىد ) ةودراسة فايز ، وتفوؽ مجموعة التعمـ الكامؿ عمى مجموعة التعمـ المدمج
تدريس التاريخ وأثرىا عمى التحصيؿ وتنمية  فية االفتراضيىدفت إلى استخداـ الفصوؿ  التي

المعممات  الطالب( طالبة مف 06لدى ) االلكترونيالتفكير الناقد وبعض ميارات التواصؿ 
بكمية التربية جامعة طيبة المقيديف بالفرقة الرابعة، وقد أسفرت النتائج عف وجود فروؽ ذات 

التطبيؽ  فيداللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 
( 5604) العجرمي ودراسة سامح، يبيةلصالح المجموعة التجر  التحصيمي لالختبار البعدي
تنمية بعض ميارات التدريس ة في االفتراضيىدفت إلى التعرؼ عمى فعالية الفصوؿ  التي

الفعاؿ لدى الطالب المعمميف بجامعة القدس المفتوحة واتجاىاتيـ نحوىا، وتكونت عينة 
( طالبًا وطالبة، وأظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف درجات 53الدراسة مف )
لصالح التطبيؽ  لميارات التدريس الفعاؿ واألدائيالمعرفي  الجانبفي  والبعديالتطبيؽ القبمي 

المباشر عمى  االفتراضيبحثت أثر الفصؿ  التي (Yilmaz, 2015) ودراسة يمماظ ،البعدي
( طالبًا مقيديف بالسنة 04تحصيؿ الطالب مف خالؿ التطبيؽ عمى مجموعة مكونة مف )

وتكنولوجيا التدريس، وتـ عقد مقابالت معيـ لمعرفة  التعميميتخصص الكمبيوتر  الثانية
المباشر وقد أسفرت النتائج عف اإلقباؿ الشديد عمى  االفتراضيآرائيـ حوؿ استخداـ الفصؿ 

http://repository.aabu.edu.jo/jspui/browse?type=author&value=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD+%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%8A
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 فيالمادة المسجمة لو تمعب دورًا ىامًا  أفالتعمـ عف بعد، كما  فياستخدامو وفاعميتو 
 تحصيؿ الطالب.

فمـ تقطع والدراسات السابقة اختمفت نتائجيا أغمب البحوث  أفومما سبؽ يتضح 
تدريس  فية المباشرة االفتراضيفبعضيا تشير إلى فاعمية الفصوؿ بأفضمية نمط عمى اآلخر 

(، 5604) العجرمي(، ودراسة سامح 5605مثؿ دراسة فايزة مجاىد ) فيالمحتوى المعر 
ة كاًل مف الفصوؿ ، بينما ثبت فاعمي(Parker & Marten,2010)ودراسة باركر ومارتف 

الفصوؿ  أفكما ثبت (، (Yilmaz,2015 دراسة يمماظ فية المباشرة والمسجمة االفتراضي
دراسة فونكونوسكى وآخروف  فيعمى التحصيؿ  عالية المسجمة ليا تأثير االفتراضي

(Vonkonsky, et al, 2009)  دراسة ويسوف  فيبينما(Wesson, 2011)  ثبتت
ضافةة المسجمة والطريقة التقميدية وجيًا لوجو، االفتراضيفاعمية كؿ مف الفصوؿ  ما  إلى وا 

دراسة  فية المباشرة والطريقة التقميدية االفتراضيثبت عدـ وجود فروؽ بيف الفصوؿ سبؽ فقد
(Tyndau, 2014) ، أفضؿ النمطيف أيوؿ توظيؼ ححيرة  فيوىو ما وضع الباحث. 

 مشهلُ البحح:

الحظ الباحث أثناء تدريس مقرر وسائؿ وتقنيات التعميـ وجود بعض الشكوى لدى 
، وكثير منيـ يعمؿ مف صعوبة حضور المحاضرات العممية نظرًا لظروؼ البعد والسفر الطالب

حضور المحاضرات وىذا بدوره أدى إلى تدنى  في نتظاـال امما أدى إلى عدـ  في فترة مسائية،
موضوعيف عمى وجو التحديد، وىما التعميـ  فيلممقرر  فيالتحصيؿ المعر  في ـمستواى

وتصور  فيالتحصيؿ المعر  تدنى مستوى وبالتاليالتعميـ  في االنترنت، واستخداـ االلكتروني
والبحث مف خالليا عمى المصادر المطموبة  باألنترنتيقتصر عمى مجرد االتصاؿ  األمر أف

محدده لمتعامؿ مع تمؾ المصادر  باستراتيجيةاالرتباط بموضوع التعمـ دوف  والمرتبطة
الباحث التغمب عمى ىذه المشكمة بتحويؿ الشعبة مف  فحاوؿ ،العممية التعميمية فيوتوظيفيا 

 Blendedإلى نظاـ التعمـ المدمج  Supportive e-learningنظاـ التعمـ الداعـ 
learning لمطالببث المحاضرات المباشرة  في االفتراضييتسنى لو استخداـ الفصؿ  لكي 

الخاصة بالشعبة، كما وجد أيضًا  اإلعالناتلوحة  فيعنو  اإلعالفيتـ  الذيالموعد  في
بالمنزؿ أثناء المحاضرة المباشرة حيث يسكف  االنترنت اتصاؿتتعمؽ بقطع  الطالبشكوى مف 

ستوى التغطية مما أو تتوافر مع تدنى م االنترنتأماكف نائية ال تتوفر بيا خدمات  ـبعضي
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أثناء المحاضرة، مما دعا الباحث إلتاحة المادة المسجمة لمفصؿ  االتصاؿيؤدى إلى قطع 
 الباحثلعرضو لمجموعة أخرى لـ تتمكف مف التواصؿ مع  التالياليوـ  فيالمباشر  االفتراضي

ىذه الشعبة بشعبة أخرى تدرس بالطريقة التقميدية  طالبالوقت المحدد وقارف الباحث  في
ماط نىذه األ  أيتبحث عف  التيحاوؿ الوصوؿ إلى اإلجابة عمى تساؤالت البحث يل لوجووجيًا 

قاـ الباحث  أيضا ىذا السياؽ فيو ، الطالبالمعرفية لدى  الجوانبتنمية  فيأكثر جدوى 
ضمف نظاـ إدارة التعمـ بالؾ بورد  eluminate live باستخداـ برنامج افتراضيبتقديـ فصؿ 

Blackboard المباشر  االفتراضيالنمط األوؿ ىو الفصؿ  :نمطيف بإحدىLive Virtual 
Classroomعبر الويب والنمط اآلخر ىو الفصؿ  الطالبيتيح التفاعؿ المباشر مع  الذي

سجمة وىو المحاضرة الم Recorded Live Virtual Classroomالمسجؿ  االفتراضي
عمى المحتوى  لالطالعاستخدامو عدة مرات  بإمكانيةيتميز  الذيالمباشر  االفتراضيلمفصؿ 
يتحقؽ فييا التفاعؿ  التي( ومقارنتو بالطريقة التقميدية 2، 5662)ريما الجرؼ،  التعميمي

ة المباشرة والمسجمة االفتراضيماط الفصوؿ أنلموقوؼ عمى أثر  face to faceوجيًا لوجو 
بالجامعة مف أماكف  يفالممتحق الطالبلمواجية مشكمة زيادة أعداد  فيالتحصيؿ المعر عمى 

 .المدمج والكامؿ االلكترونيمستويي التعمـ  فية االفتراضينائية بإتاحة تطبيؽ نظاـ الفصوؿ 
مع مجموعة  الباحثاإلحساس بمشكمة البحث مف خالؿ مقابالت عدة جمعت  وتأكد

إلى العديد  طالب، حيث أشارت الدريس مقرر وسائؿ وتقنيات التعميـخالؿ قيامو بت طالبمف 
 ـفتدنى مستواى لممحاضرات ـحضورى انتظاـمما أدى إلى عدـ  ـتواجيي التيمف المشكالت 

 فيبدراسة استطالعية  الباحثقاـ  ، ولمتعرؼ عمى أسباب ىذه الظاىرةفيالتحصيؿ المعر  في
 يفالمقيد طالبمع عينة مف ال الدراسيصورة مقابمة مفتوحة أثناء الساعات المكتبية بالجدوؿ 

 انخفاضإلى  أدت التيعف األسباب  ـطالب وتـ سؤالي )46) ـالمقرر بمغ عددى في
ذلؾ إلى عدـ توافر خدمات االتصاؿ  فيالسبب  طالبالمواد المقدمة وأرجع ال في ـتحصيمي
واف توفرت فيي عمى أجيزتيـ المحمولة والتي غالبا  ، أثناء التعمـ مف المنزؿ باألنترنت

التعميمية تفقدىـ البيانات التي  لمفيديوىاتتكوف محدودة الباتات وغير مطمقة واستخداميا 
 في يفتناسب جميع المشارك التيوصعوبة تنظيـ الجمسات وتحديد األوقات  يحتاجونيا،

  .االفتراضيالفصؿ 
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 :يمي عماوقد أسفرت نتائج الدراسة االستطالعية 
أثناء التعمـ،  االنترنتلتوافر خدمات  ـ%( إلى حاجتي20بنسبة ) طالبال اتفقت

بنسبة  واتفقواة، االفتراضي%( عمى صعوبة تنظيـ جمسات الفصوؿ 22بنسبة ) واتفقوا
أكثر مف  الباحث%( عمى صعوبة تحديد أوقات تناسب جميع المشاركات، كما وجد 23)
 .بعيدة خدمة االنترنت بيا ضعيفةأماكف  وايسكن طالب%( مف ال22)

ماط مختمفة أنبوجود مشكمة تتعمؽ بضرورة إتاحة  الباحثومف خالؿ ما سبؽ شعر 
ة االفتراضيسب نمط لمفصوؿ أنوالتعرؼ عمى  طالبة لمواجية مشكالت الاالفتراضيلمفصوؿ 
 .ـمالئـ لي

ة )المباشرة االفتراضيماط الفصوؿ أنعمى نتائج النظريات حوؿ  الباحث وباطالع
 أفالنظريات الخاصة بيذا الش فيوجد تبايف ، فيجمة( وأثرىا عمى التحصيؿ المعر والمس

بيف المعمـ والمتعمميف يؤدى إلى شعور المتعمميف بالعزلة  مكانيا االنفصاؿ أففالبعض يرى 
 ,Moore) المعنى ذيلدييـ مما يؤدى إلى تقميؿ التعمـ  االنجازدافعية وتقميؿ مستوى 

أثناء التعمـ يقمؿ مف إحساسيـ بالمتعة وفاعمية التعمـ  شعور الطالب بالعزلة أفو  (8 ,2003
(Brown,1996)  األشخاص يتعمموف أفضؿ مف خالؿ التعمـ  أفوالبعض اآلخر يرى

حساس بضرورة إجراء البحث إلى اإل الباحثمما دعا  (Bandura, 1989, 275)التشاركي
 فيليا تأثير عمى التحصيؿ المعر  التية االفتراضيماط الفصوؿ أنسب أنلموقوؼ عمى  الحالي

 فية المباشرة االفتراضيالفصوؿ  فيتقديـ التفاعؿ عبر الويب مف خالؿ االنجاز دافعية و 
أماكف متفرقة ومتباعدة يمكف مف  في يفالموجود طالبمحاولة لتوفير بيئة تعمـ مناسبة لم

مصادر المعمومات  فيخالليا تبادؿ المعمومات والخبرات بأشكاؿ متنوعة لتأكيد قيمة التشارؾ 
تاحة فرصة كبيرة لمحوار لتنمية   فيمقابؿ تقديمو  في، االنجازدافعية و المعرفية  الجوانبوا 

أثناء  باألنترنت االتصاؿة المسجمة لمتغمب عمى مشكمة عدـ توافر خدمات االفتراضيالفصوؿ 
 التيالمباشر وصعوبة تنظيـ الجمسات وتحديد األوقات  االفتراضيالتعمـ باستخداـ الفصؿ 

 االفتراضيتناسب جميع المشاركيف، ولذا يحاوؿ ىذا البحث استخداـ تكنولوجيا الفصؿ 
 .االنجازدافعية ومستوى  فيسب لتنمية التحصيؿ المعر أن أييماوتحديد المباشر والمسجؿ 
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 العناصر التالية:  فيسبؽ يمكف تحديد مشكمة البحث  مماو 
حضور محاضرات مقرر  في انتظاميـوعدـ  طالبوجود مشكالت تتعمؽ بزيادة أعداد ال −

 واألداء فيالتحصيؿ المعر  في ـوسائؿ وتقنيات التعميـ مما أدى إلى تدنى مستواى
 الميارى.

( حدثت ICTتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ) حدث في مجاؿ الذينتيجة لمتطور  −
لممعمميف  مف المتاح أصبححيث  ،تغيرات سريعة وعميقة في مجاؿ التربية والتعميـ

تقديـ  إمكانيةة مع االفتراضيالتواصؿ عبر الفصوؿ  إمكانيةوالطالب عمى حد سواء 
 معيا بطريقة ايجابية. ليتفاعموا ،لمطالبشطة تعميمية متنوعة أن

ة )المباشرة االفتراضيماط الفصوؿ أنسب أناختالؼ النظريات ونتائج البحوث حوؿ تحديد  −
، حيث لـ تؤكد البحوث االنجازدافعية مستوى  فيوالمسجمة( وأثرىا عمى التحصيؿ المعر 

 فاعميتيما.السابقة فاعمية نمط عمى اآلخر مما يؤكد وجود حاجة إلى مقارنة 
ة االفتراضيما أوصت بو بعض الدراسات والبحوث السابقة بضرورة استخداـ الفصوؿ  −

 .التقميديلمتغمب عمى مشكالت التعميـ 
 لألعواـ السابقة نتيجة مراجعة نتائج الطالب بكمية التربية جامعة في االختبارات النيائية −

% إلى 02تتراوح ما بيف  كانتنسبة النجاح  أففي مقرر تقنيات التعميـ، حيث وجد 
 يكمفوف بيا. التيالمياـ  إلنجازالطالب ليس لدييـ دافع  أف%، إضافة إلى 22

 أضٔلُ البحح: 

 السؤاؿ الرئيسي التالي:عمى جابة البحث الحالي يحاوؿ اإل فاما سبؽ ف عمىوبناء 
التحصيؿ المعرفي ومستوى  عمىة بنوعييا )المباشرة، المسجمة( االفتراضيالفصوؿ  ما أثر
 ؟مقرر وسائؿ وتقنيات التعميـ فيبجامعة جدة  لدي طالب كمية التربية االنجازدافعية 

 :لسؤاؿ الرئيس أسئمة فرعية عدة ىيوينبع مف ىذا ا
 ة المباشرة والمسجمة؟االفتراضيما معايير تصميـ الفصوؿ  .0
 ة المباشرة والمسجمة؟االفتراضيلمفصوؿ  التعميميما معايير تصميـ المحتوى  .5
 االنجازدافعية مستوى و المالئـ لتنمية التحصيؿ المعرفي  االفتراضيما صورة الفصؿ  .4

 Collaborate Ultraباستخداـ برنامج  لدي طالب كمية التربية في مادة تقنيات التعميـ
 ؟Blackboardمف خالؿ نظاـ إدارة التعمـ بالؾ بورد 
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( في التحصيؿ المعرفي لطالب )مسجؿ/ مباشر االفتراضيما أثر اختالؼ نمط الفصؿ  .3
 تقنيات التعميـ؟ وسائؿ و  كمية التربية في مادة

 لدى االنجازدافعية ( في مستوى )مسجؿ/ مباشر االفتراضيما أثر اختالؼ نمط الفصؿ  .2
 طالب كمية التربية؟ 

 :أٍداف البحح

 :ييدؼ البحث إلى تحديد
في التعميـ المقدمة لطالب  االنترنتواستخداـ  االلكترونيلمتعميـ  المفاىيـ األساسية −

 .بجامعة جدة كمية التربية
بداللة تأثيرىا في تنمية  ()مسجؿ/ مباشر ةاالفتراضيالفصوؿ  ماطأنسب أنتحديد  −

 .لدي طالب كمية التربية االنجازدافعية المعرفي ومستوى  الجانب
 أٍنًُ البحح:

 :يكتسب ىذا البحث أىميتو مف
 Virtual ةاالفتراضيالتعميـ اإللكتروني بالفروؽ بيف الفصوؿ  عمىتزويد القائميف  .0

Classrooms  دافعية مستوى و التحصيؿ المعرفي  عمىالمباشرة والمسجمة وأثرىا
 .االنجاز

ة في تذليؿ االفتراضيالفصوؿ  إمكاناتقد تسيـ نتائج البحث في تعزيز اإلفادة مف  .5
 .كمية التربيةالصعوبات التي تواجو طالب 

ة بمجموعة مف االفتراضيقد تسيـ نتائج البحث في تزويد مصممي ومطوري الفصوؿ  .4
 .المبادئ واألسس العممية عند تصميـ ىذه الفصوؿ

 :حدود البحح

 :يقتصر البحث الحالي عمي
في  االنترنت، واستخداـ االلكترونيالمعرفية المرتبطة بالتعميـ  الجوانب :الحدود الموضوعية -

 في إطار مقرر تقنيات التعميـ. التعميـ
مف لمعاـ الجامعي  تـ تطبيؽ البحث في الفصؿ الدراسي األوؿ :الحدود الزمنية -

5602/5602. 
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 .ةجدجامعة  - : كمية التربيةالمكانيةالحدود  -
 .كمية التربيةبكالوريوس بال: طالب الحدود البشرية -

 :متغريات البحح

 :ىما نمطاف، ويوجد ليا االفتراضيؿ الحالي ىو نمط الفصلمبحث  المتغير المستقؿ -0
 .النمط المباشر −
 .النمط المسجؿ −

 :المتغيرات التابعة -5
 .التحصيؿ المعرفي −
 .االنجازدافعية  −

 عًيُ البحح: 

ممف يدرسوف مقرر  –جدةجامعة  كمية التربيةبكالوريوس تقنيات التعميـ بطالب 
عمييـ بعد تقسيميـ طالب تـ إجراء تجربة البحث  (36تقنيات التعميـ، حيث تـ اختيار عدد )

 ( طالب.56كؿ مجموعة بمغ عدد الطالب بيا )إلى مجموعتيف 
 :ميَر البحح

فية فئة البحوث التي تستخدـ بعض مناىج الدراسات الوص إلىينتمي ىذا البحث 
، والمنيج التجريبي مرحمة الدراسة والتحميؿ والتصميـ( في )المسح الوصفي، وتطوير النظـ

 .متغيراتو التابعة في مرحمة التقويـ عمىالمتغير المستقؿ لمبحث  أثرعند قياس 
 :التصنًه التذسييب للبحح

ضوء المتغير المستقؿ موضع البحث الحالي ومستوياتو، استخدـ في ىذا  عمى
 Extent"البحث امتداد التصميـ التجريبي ذو المجموعة الواحدة واختبار قبمي واختبار بعدي"

One Group Pre-Test, Post-Test Design  وذلؾ في معالجتيف مختمفتيف
 التصميـ التجريبي لمبحث. التالي (0جدوؿ ) )المجموعتيف التجريبيتيف لمبحث( ويوضح

 ( انتصًَى انتجرٍبٌ نهبذث1جذول )

 

 تطبَك بعذى ألدواث انمَاش َوع انًعانجت تطبَك لبهٌ ألدواث انمَاش انًجًوعت

 اختبار انتذصَم انًعرفٌ- انتجرٍبَت األوني
 اختبار انتذصَم انًعرفٌ. - يباشر

 يطجم انثاََتانتجرٍبَت  .االَجازيمَاش دافعَت  -
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 فسوض البحح:

 :يسعى البحث الحالي لمتحقؽ مف صحة الفروض التالية
"يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف التجريبيتيف في  -0

ة، يرجع االفتراضيالتحصيؿ المعرفي طالب كمية التربية عند التعمـ مف خالؿ الفصوؿ 
 )مباشر/ مسجؿ(. االفتراضيلمتأثير األساسي الختالؼ نمط الفصؿ 

"يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درجات طالب المجموعتيف التجريبيتيف في  -2
 لدى طالب كمية التربية عند التعمـ مف خالؿ الفصوؿ االنجازمقياس دافعية 

 )مباشر/ مسجؿ(. االفتراضي، يرجع لمتأثير األساسي الختالؼ نمط الفصؿ ةاالفتراضي
 :مىاد املعاجلُ التذسيبًُ

ة، تـ التصميـ االفتراضيتتمثؿ مواد المعالجة التجريبية في بناء نمطيف لمفصوؿ 
 :المستقؿ موضع البحث، وىي كالتاليوفؽ المتغير التجريبي  واإلنتاج

 .المعالجة األولي: فصوؿ افتراضية مباشرة −
 .فصوؿ افتراضية مسجمو: الثانيةالمعالجة  −

 أدوات البحح:

لممفاىيـ المرتبطة بالتعميـ اختبار تحصيمي يستخدـ في قياس التحصيؿ المعرفي  -0
 .في التعميـ االنترنتواستخداـ  االلكتروني

 .االنجازدافعية مقياس  -5
 إدساْات البحح:

إجراء دراسة مسحية تحميمية لألدبيات والدراسات المرتبطة بموضوع ومتغيرات البحث  -0
 ة بنمطييااالفتراضيبيدؼ إعداد اإلطار النظري لمبحث، وتحديد معايير تصميـ الفصوؿ 

عداد مواد المعالجة التجريبية،  وتصميـ أدوات البحث. وا 
واستخداـ  االلكترونيالمحتوي العممي لموضوع التعمـ والمتمثؿ في التعميـ  تحميؿ -5

عادة الصياغة، وذلؾ عف طريؽ تحك في التعميـ، االنترنت ومدى  األىداؼ إلبراز ،يمياوا 
 لتحقيؽ األىداؼ المحددة ومدى ارتباط المحتوي باألىداؼ. كفاية المحتوي العممي

 ووضعو في صورتو النيائية.وتحكيمو  ،التحصيميإعداد االختبار  -4
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 .إعداد مقياس دافعية التعمـ لتقدير صدؽ المقياس والتأكد مف صالحيتو لمتطبيؽ -3
ة والتأكد مف صالحيتيا لمتطبيؽ بعرضيا عمى خبراء االفتراضيالفصوؿ  نمطيتصميـ  -2

، ة في صورتيا النيائيةاالفتراضي ثـ إعداد الفصوؿ ،التعميـ إلجازتيافي مجاؿ تقنيات 
 .إجراء التعديالت المقترحة وفؽ أراء السادة المحكميفبعد 

بيدؼ قياس ثبات  ،لمعالجة التجريبية وأدوات القياسإجراء التجربة االستطالعية لمواد ا -0
 أدوات البحث.

 .المجموعات التجريبية عمىاختيار عينة البحث األساسية، وتوزيعيا  -2
قبميا، بيدؼ التأكد مف عدـ إلماـ المجموعات التجريبية  التحصيميتطبيؽ االختبار  -2

، المجموعات تجانس، وكذلؾ الستخدامو في التأكد مف ممحتويالمعرفية ل بالجوانب
 .وحساب درجات التحصيؿ

 عرض مواد المعالجة التجريبية عمى أفراد العينة وفؽ التصميـ التجريبي. -2
مـ عمى نفس أفراد العينة بعد عرض ومقياس دافعية التع التحصيميتطبيؽ االختبار  -06

 .مواد المعالجة التجريبية عمييـ
 .المعرفية لموضوع التعمـ لمجوانبحساب درجات تحصيؿ الطالب  -00
 حساب درجات طالب المجموعات التجريبية في مقياس دافعية التعمـ. -05
، وحساب مدي التغير في البياناتإجراء المعالجة اإلحصائية لمنتائج، ومف ثـ تحميؿ  -04

 .وتفسيرىا تحصيؿ الطالب ومقارنة نتائج التطبيؽ ومناقشتيا
تقديـ التوصيات عمى ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا، والمقترحات بالبحوث  -03

 المستقبمية.
 

 :مصطلحات البحح

تمكف الطالب والمعمموف مف التفاعؿ  االنترنتىو بيئة تعمـ عبر  :االفتراضيالفصؿ 
واالتصاؿ المباشر بالصوت والفيديو والنص ومشاركة التطبيقات والرسائؿ ورؤية بعضيـ 

( وىو مجموعة مف Parker& Marten, 2010, 768البعض مف خالؿ الكاميرا وغيرىا، )
ولكنيـ  مكانيةشطة التي تشبو الفصؿ التقميدي يقوـ بيا معمـ وطالب تفصؿ بينيـ حواجز ناأل 

تواجدىـ حيث يتفاعموف مع بعضيـ  مكافيعمموف معًا في نفس الوقت بغض النظر عف 
ة االفتراضيويمتقوف في نفس الوقت في الفصوؿ  االنترنتالبعض عف طريؽ الحوار عبر 
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ة االفتراضيأوقات مختمفة لمشاىدة المحاضرات وأداء الواجبات في الفصوؿ  فيالمباشرة، و 
 (.420، 5603تزامنة( )أحمد سالـ، غير المالمسجمة أو )

جرائيًا فالفصؿ  المباشر يستطيع الطالب مف خاللو تمقى الدروس في  االفتراضيوا 
عنو، فيستمع لصوت المعمـ ويرى الشرح عبر الموحة البيضاء  اإلعالفوقت محدد سبؽ 

ف المعمـ، أما ويستمع لزمالئو ويعمؽ عمى ما يسمعو ويراه بالنص والصوت ويتمقى التوضيح م
المباشر في  االفتراضيالمسجؿ يتمقى فيو الطالب محتوى مسجؿ لمفصؿ  االفتراضيالفصؿ 

فال يجتمع الطالب مع المعمـ عبر الويب في نفس الوقت  ظروفو تالئـ األوقات التي
المسجؿ لممعمـ في وقت  االفتراضيالمخصص لمبث المباشر بؿ يدخؿ الطالب لمشاىدة الفصؿ 

ب لو فيرى الصورة الخاصة بالمادة التعميمية المعروضة عمى الموحة البيضاء، الحؽ مناس
ويستمع إلى استفسارات الطالب أثناء الشرح واإلجابة عمييـ بالتوضيح بمزيد مف الشرح، وكؿ 

 ذلؾ مسجؿ.
 التي: مجموعة المعارؼ والمفاىيـ والمعمومات اإلجرائي: التعريؼ الدراسيالتحصيؿ 

في التعميـ(  االنترنتاستخداـ  – االلكترونياكتسبيا الطالب والمرتبػػػػػػػطة بموضوع )التعميـ 
 حصؿ عمييا الطالب في االختبار. التيبالدرجة  مقاسو

 ,Champman) وبروشنا ميرأنوت فا: يتبنى الباحث تعريؼ شابماالنجازدافعية 
Tunmer & Prochnow, 2001, 707يا رغبة ذاتية توجو السموؾ نحو ىدؼ أن( ب

إلى تحقيؽ درجات النجاح والتفوؽ وبذؿ كؿ الجيد لمحصوؿ عمى قدر  السعيمعيف، وىو 
 أكبر مف النجاح واالمتياز في جميع المواقؼ، وتكمف ورائيا حاجة الطالب إلى النجاح. 
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 للبحح: اليظسٍ اإلطاز

 محوريف، ىما: الحاليلمبحث  النظري اإلطاريضـ 
 االفرتاضٌالفصل  :األولاحملىز 

 املفَىو واملنًصات:
 في واالتصاالتمركز األبحاث  في 0220عاـ  في االفتراضيظير برنامج الفصؿ 

شاء محاكاة تقدـ أنVirtualوتعنى كممة  ،(Neuman, 2012, 533)والية أوتاوا األمريكية
والبريد  Chatة عف طريؽ المحادثة االفتراضيعف طريؽ الويب تتشارؾ فييا المجموعات 

 ,Forums (Rajesh, Parveenوالمنتديات  Blogsوالمدونات  e-mailااللكتروني 
-Eااللكترونيتقـو عمى أساس الحضور  التيوىو أحد الوسائط التفاعمية  ،(1 ,2011
Presence  المتزامف وغير المتزامف بيف المعمميف والمتعمميف عف بعد  االلكترونيوالتفاعؿ

التفاعؿ (، وتتميز بعدة خصائص أىميا إتاحة 22، 5602بالصوت والصورة )محمد خميس، 
واالتصاؿ المباشر بالصوت والفيديو والنص ومشاركة التطبيقات والرسائؿ ورؤية المشاركيف 

 في(، وتستخدـ Parker & Marten, 2010, 768بعضيـ البعض عف طريؽ الكاميرا )
يقـو بيا معمـ وطالب تفصؿ بينيما مسافات  التقميديشطة الفصؿ أنشطة تشبو أنتقديـ 
تواجدىـ حيث  مكافبغض النظر عف  نفس الوقتفيشاسعة ولكنيـ يعمموف معًا  مكانية

رسائؿ يستطيع كتابة يتفاعموف مع بعضيـ البعض عف طريؽ الحوار عبر الويب ويقوموف ب
 (.36، 5660عؿ معيا )إبراىيـ حسف، وفيميا والتفا وقراءتياجميع المشاركيف رؤيتيا 
، مف خالؿ التقميديمكمؿ لمتعميـ  الجوانبة تعمـ متعدد االفتراضيوتقدـ الفصوؿ 

زيادة قدرة المعمـ عمى إيصاؿ المعمومة حيث تمد المعمميف بأدوات جديدة لتقديـ المحاضرات 
 & Miller) االفتراضيأجيزتيـ الخاصة وعرضيا لجميع المشاركيف في الفصؿ  مفعف بعد 

Lu, 2003, 163)وتمنح المتعمـ االختيار أيف وكيؼ يقضى وقت تعممو ، (Parker & 
Marten, 2010, 768) بالتحكـ الكامؿ في المادة التعميمية مف خالؿ أدوات التفاعؿ ،

مف  االفتراضي. وال يحتاج الفصؿ (Turoff & Roxanne, 2006, 197)الخاصة بذلؾ 
، عثمافالمتعمـ إلى خبرة كبيرة بالكمبيوتر لتشغيمو والوصوؿ إلى الدروس المقدمة )  السمـو

 (.5662زىير خميؼ،  ،5600
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ة المباشرة والمسجمة االفتراضيوتقدـ آالؼ الجامعات مقرراتيا مف خالؿ الفصوؿ 
حيث تعتمد عمى  (Yilmaz, 2015, 108)تطويرىا لتكوف أكثر مرونة  فيوتسعى جاىدة 

، وتتيح المقاء مع الطالب بشكؿ االنترنتنظـ مخصصة لعقد محاضرات دراسية مف خالؿ 
لعرض المحتوى التعميمي بالصوت والصورة والتواصؿ مف خالؿ تمقي  االنترنتمباشر عبر 

التي تتيح التواصؿ  Chat Roomsغرؼ الدردشة  باستخداـأسئمة الطالب واإلجابة عمييا 
بالنص بيف المعمـ وطالبو وبيف الطالب وبعضيـ البعض، والمشاركة في البرامج ومؤتمرات 

 &Audio Conference(Parkerومؤتمرات الصوت  Video Conferenceالفيديو 
Marten, 2010, p.769) ح لممعمـ وتسمح بالتفاعؿ أثناء طرح األسئمة صوتيًا، كما تسم

 Whiteboard الموحة البيضاءعمى باستخداـ العروض اإللكترونية أثناء الشرح والكتابة 
تقسيـ الطالب إلى مجموعات  إمكانيةلممدرس  Breakout Rooms الجانبيةوتوفر الغرؼ 

لمتعمـ التعاوني، لتبادؿ اآلراء والتفاعؿ فيما بينيـ، ويتضمف الفصؿ أدوات إلدارة التدريب مثؿ 
ويسمح أيضًا بتسجيؿ  (Rouse, 2015, 1) منتديات وغرؼ الحوار، ومؤتمرات الويبال

مسجؿ  افتراضيصورة فصؿ  فيالمحاضرات المباشرة لمشاىدتيا واالستماع إلييا الحقًا 
(Deshpancle, 2001, 3)  ة نظاـ االفتراضيظمة الفصوؿ أنومف أمثمةBlackboard 

Collaborate  ونظاـCentra  ة مثؿ نظاـ االفتراضيلمفصوؿ  مجانيةوتوجد نسخWizIQ 
(Parker & Marten, 2010, 768). 

التخاطب المباشر بالصوت فقط، أو بالصوت والصورة معًا،  االفتراضيويتيح الفصؿ 
الطالب بعضيـ  والتطبيقات بيف المعمـ والطالب أو بيف ظمة والبرامجنوالمشاركة المباشرة لأل 

مكانيةالبعض،   ،(Rajesh, Parveen, 2011, 1)توجيو األسئمة بعد رفع اليد لمسؤاؿ  وا 
وتبادؿ الممفات مباشرة بيف المعمـ والطالب، ومتابعة المعمـ لكؿ طالب عمى حده أو لجميع 

واحد، واستخداـ برامج العرض اإللكتروني، واستخداـ برامج عرض األفالـ  أفالطالب في 
وبة والتصويت عمييا، ومتابعة الطالب لكؿ ما يعرضو المعمـ، التعميمية، وتوجيو األسئمة المكت

رساؿ المعمـ لروابط أي متصفح لطالب واحد أو لجميع الطالب، وتحكـ المعمـ  تسجيؿ  فيوا 
دخوؿ أي طالب لمفصؿ أو  فيالمحاضرة المسموعة والمرئية، وطباعة المحتوى، والتحكـ 

 .إخراجو منو، والسماح لو بالكالـ مف عدمو
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منيا نقص التفاعؿ  ،تواجو الفصوؿ االلكترونية بعدد مف المشكالت أخرىومف ناحية 
، (Husu, 2011, 1)لتحقيؽ مياـ التعمـ  االنضباطوجيًا لوجو، مما يؤدى إلى صعوبة 

ببعض  واالنشغاؿ، Chatالمحادثة النصية  عبر الجانبيًا بالحديث ناالطالب أحي وانشغاؿ
أوقات األسئمة واإلجابات بيف الطالب والمعمـ،  انتظاـالمواقع اإللكترونية أثناء التعمـ، وعدـ 

ونقص السرعة في الكتابة، ووجود صعوبات تقنية أثناء التعمـ مثؿ قطع االتصاؿ وصعوبة 
تناسب جميع المشاركيف، وصعوبة نقؿ ممفات الفيديو  التيتنظيـ الجمسات وتحديد األوقات 
وعدـ مناسبة  ،(Shauna & others, 2007, 333)والصور ذات األحجاـ الكبيرة 

 (.5602،432ة لو )محمد خميس، التقميدياستراتيجيات التعمـ 
 االضتددامات:

شرح الدروس، والتحاور مع الطالب )أحمد سالـ،  في االفتراضييستخدـ الفصؿ 
 (Martin & Parker, 2014, 203)( وتقديـ المحتوى افتراضيًا ليـ 464، 5663

وعرض صورة لممتحدث ثالثية األبعاد، وعرض الكائنات والمتحركة، ومقاطع الفيديو، وتجميع 
تاحة التفاعؿ   ,Yilmazبيف المعمـ والطالب عف بعد  اتجاىيف فيأجزاء المادة التعميمية، وا 

النصية  (،مف خالؿ االتصاؿ المباشر باستخداـ الصوت والفيديو والمحادثة(109 ,2015
 (Martin & Parker, 2014, 192)والموحة البيضاء التفاعمية ومشاركة التطبيقات 

شطة والتدريبات المالئمة لمتعميـ مف بعد، وتوظيفيـ كمكمؿ لنظـ التعميـ نوتقديـ المقررات واأل 
 & Martin)األخرى، وتزويد المتعمميف بالمواد والواجبات والرجع وأساليب التقويـ المناسبة

Taylor, 1997, 40) المستقبؿ، رغـ  فيعرضيا لممتعمميف  إلمكانية، وأرشفة المحاضرات
أماكف مختمفة، ومناقشة المفاىيـ وتسييؿ إدارة الحوار المباشر وتوصيمو ليـ  فيتواجدىـ 

لمحوار  الجانبيةوبناء اإلحساس بالمجتمع باستخداـ الغرؼ  وتحسيف التفاعؿ بينيـ،
(Martin, & Parker, 2014, 203). 
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 ا::مناأل

يقدمو كؿ  الذية إلى نمطيف حسب مستوى التفاعؿ االفتراضييمكف تقسيـ الفصوؿ 
 :يمينمط إلى ما 

 التيىو أحد التطبيقات : LiveVirtual Classroom المباشر االفتراضيالفصؿ 
نفس المحظة باستخداـ الحوار، والمؤتمرات  فيالمباشر )المتزامف( ونقؿ الحدث  االتصاؿتتيح 

( فتتنوع فيو الوسائؿ الخاصة بالعرض والتقديـ بالصوت، 324، 5603،التفاعمية )نبيؿ جاد
تكويف اجتماع افتراضي بيف المعمـ  فيمما يساىـ  والمحاكاةوالصورة، والشرائح، والنماذج، 

 Power Pointر بوينت حيث يتـ عرض المحتوى باستخداـ عروض الباو  ،والمتعمميف
Presentations والرسومات المتحركة بالفالشFlash Animation وألعاب الجافاJava 

Games  والبريد االلكترونيE.mail ،المدمجة التفاعمية  واالسطواناتInteractive CD 
Room  المحاضرة يطمب مف كؿ طالب اإلجابة عمى مجموعة مف  انتياءوغيرىا، وبعد

، ويرسؿ لو المعمـ النتيجة االلكترونييقـو بإرساؿ اإلجابة لممعمـ بواسطة البريد األسئمة، ثـ 
 فيChatبنفس الطريقة، ويتمقى الطالب نتيجة التقييـ فوريًا، وتستخدـ غرؼ الحوار المباشر 

رساؿ الممفات وتبادليا يًا، وا  أنمناقشة الموضوعات، وطرح األسئمة واالستفسارات المختمفة 
ة مف التقميديالفصوؿ  االنترنت( ويشبو التعمـ المباشر عبر 323-324، 5603، )نبيؿ جاد

، ويمكف إرساؿ المعمومات عمى واألقرافالحاؿ والتفاعؿ مع المتعمـ  فيحيث التغذية الراجعة 
 ,Yilmaz, 2015وقت،  أي فيو  مكافأياليوـ وتقديـ المقررات مف  في( ساعة 53مدى )
108).) 

ىو  :Recorded Live Virtual Classroom المسجؿ االفتراضيالفصؿ 
المباشر باستخداـ تطبيقات داخؿ الفصؿ  االفتراضيتسجيؿ لمحاضرة الفصؿ 

موعد  فييبث الدروس الحية بالصوت والصورة والنص،  الذي Eluminate liveاالفتراضي
محدد، ويتيح المشاركة بالسؤاؿ صوتيًا أو كتابيًا، ويتيح المحادثة العامة والخاصة نصيًا 

، 5663عمييا)أحمد سالـ،  االطالعشطة إلعادة نوكتابيًا، ويسمح بحفظ المحادثات واأل 
واحد  اتجاه في الرقميويتـ مف خاللو تقديـ الحقائؽ والمعمومات والمبادئ والمحتوى  ،(464
الوقت المناسب لو نفسيًا وجسديًا،  فيالمتعمـ يشاىده عبر الويب  أفعمميف ومف مميزاتو لممت

تحتوى  التيوقت لمراجعة األجزاء الصعبة  أي فيويمكف إعادتو أو جزء منو لمرات متعددة 
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العرض  في(، ويمكف التحكـ 444-445، 5603 ،عزميعمى تفصيالت معقدة )نبيؿ 
عادة التشغيؿ  rewindوالترجيع  stopبالتوقؼ  لتدعيـ  forwardوالتقديـ  replayوا 
عادة مشاىدة المحتوى حتى الذاتيالخطو   ,Yilmaz) بالمعمـ االتصاؿبدوف  اإلتقاف، وا 

2015, 108). 
 ُ:االفرتاضًداو الفصىل داالضظ اليظسيُ الضت

 ,Bandura) االجتماعينظرية التعمـ  إلىة االفتراضييستند استخداـ الفصوؿ 
األشخاص يتعمموف مف بعضيـ البعض بواسطة  أفتنص عمى  التي (275 ,1989

 وتتحدث عف Imitation، والمحاكاة Modeling والنمذجة Observationالمالحظة 
، حيث التشاركيتؤكد عمى أىمية التعمـ  التي، والذاكرة، والدافعية بمواقؼ التعمـ االنتباهارتباط 

 أف دوراناويرى ب ،، ليتكوف السموؾ الجديدالعممي والبيافيتعمـ الفرد مف خالؿ المالحظة 
بناء المعرفة،  فيىو األساس  االجتماعيالمكوف  أفسموؾ الفرد يتأثر بالعالـ المحيط بو، و 

تحدث عممية بناء المعرفة فالبد مف توافر المصادر التعميمية، والمنيج الجيد، والوقت  فمكي
 الذي االجتماعي، والمعمـ، والمتعمـ، والتفاعؿ بيف كؿ ىذه األشياء داخؿ الموقؼ فيالكا

 .(Bandura, 2006, 117)داءات المختمفة ألتخطيط واضح لمسموكيات وا فييساىـ 
 االنفصاؿوىى تعنى  Transactional Distanceنظرية التعامؿ مف بعد إلىويستند أيضًا 

ذات الوقت عف طريؽ المحادثة بالنص عبر  فيبيف المعمـ والمتعمميف برغـ االتصاؿ  مكانيا
تقميؿ مستوى الدافعية  إلىشعور المتعمميف بالعزلة يؤدى  أف إلىالويب، وتشير ىذه النظرية 

الموقؼ التعميمي أثناء التعميـ عف بعد  فيلدييـ ويزيد مف فجوة االتصاؿ بينيـ وبيف المعمـ 
Distance Learning  وىى جزء مف نظرية التعمـ المستقؿIndependent 

Learningنقص التفاعؿ أثناء االتصاؿ يؤدى  أفوتنص عمى  0225عاـ  فيتطورت  التي
 يتحقؽ مف خالؿ: الذيالمعنى  ذيتقميؿ التعمـ  إلى
 . االلكترونيبيف المعمـ والطالب أثناء التعمـ  dialoguالحوار  -0
 .التعميميلمبرنامج  structureوالبنية  -5
طرؽ التدريس المرنة واالستراتيجيات المستقمة أثناء التعمـ  في autonomyواالستقالؿ  -4

 .(Moore, 2003, 8) االلكتروني
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ة وأثرىا عمى االفتراضيماط الفصوؿ أنتناولت  التيعديد مف الدراسات  أجريتوقد 
ىدفت إلي  التي( 5664دراسة أحمد المبارؾ ) بعضيا منيا: يميوفيما  فيالتحصيؿ المعر 

تحصيؿ طالب الجامعة مقارنة عمى ة االفتراضيأثر التدريس باستخداـ الفصوؿ عمى التعرؼ 
وسؿ( وسائؿ وتقنيات التعميـ لمستويات التعمـ الدنيا  530مقرر)عمى ة التقميديبالطريقة 

رياض وقد تكونت عينة الدراسة طالب جامعة الممؾ سعود بالعمى )التذكر، الفيـ، التطبيؽ( 
( طالبًا تـ تقسيميـ إلي مجموعتيف أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة، وقد أسفرت 54مف )

سكوروداؿ  ودراسة النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية،
(Skorodal, 2010) تقديـ المقررات  فية االفتراضياىتمت بتقييـ فاعمية الفصوؿ  التي

يا وسيمة فعالة أن% 26ليا قيمة تربوية، ويرى  أف% يروف 26أكثر مف  أفالتعميمية، فوجد 
يا تساىـ في تطور طريقة تفكير أنيا تولد خبرة تعميمية قيمة كما أن% 22لمتدريب، ويعتقد 

( 5600الطالب وفيميـ لنظريات التعمـ، وتضيؼ قيمة إلعداد المعمـ، ودراسة خمود بركة )
ىدفت إلي تصميـ مختبر كيميائي افتراضي لتدريس وحدة الكيمياء العضوية لمصؼ  التي
اتجاىاتيـ نحوه وقد تـ عمى العممي وقياس مستوي تحصيؿ الطالب والتعرؼ  الثانوي الثاني

ناثفي المدارس الرسمية )ذكور  5606 – 5662التطبيؽ خالؿ العاـ الدراسي  ( بمحافظة وا 
النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية دمشؽ وقد أسفرت 

 ,Rajesh & Parveen) راجيشوبارفيف الفوري والمؤجؿ، ودراسة التحصيميفي االختبار 
دارة  في االفتراضيعمى فاعمية استخداـ أدوات الفصؿ  (2011 التدريس لتسييؿ المحاضرة وا 

الفصؿ مثؿ الدردشة، والسبورة البيضاء، وعروض الباور بوينت، وفالشات الفيديو، ومشاركة 
أعضاء ىيئة التدريس يفضموف استخداـ  أف( عمى 5600) الشيريالتطبيقات كما أكد عمى 

 إلىىدفت  التي( 5605ودراسة عادؿ سرايا ) ،ةالتقميديعف الطريقة  االفتراضيالفصؿ 
 البنائي التعميميتنمية بعض ميارات التصميـ  فية االفتراضيالتعرؼ عمى فاعمية الفصوؿ 
مدارس الفائقيف  في( معممًا مف المعمميف المرشحيف لمعمؿ 52واالتجاه نحو استخدامو لدى )

 البنائي التعميميتنمية ميارات التصميـ  فية االفتراضيوأثبتت النتائج وجود فاعمية لمفصوؿ 
التعرؼ عمى فاعمية التعمـ بالفصوؿ  إلىىدفت  التي (Ni, 2013) لدييـ، ودراسة نى

قد مقابالت وتطبيؽ مف خالؿ ع فية عمى التحصيؿ المعر التقميدية والطريقة االفتراضي
ة، والثالثة االفتراضيمجموعات ثالث منيـ تعممت عبر الويب بالفصوؿ  (0) عمى استبيانات
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 فية لمقرر إدارة طرؽ البحث بجامعة كاليفورنيا التقميديبالطريقة  لوجواألخرى تعممت وجيًا 
وقد أسفرت النتائج عف فاعمية التدريس بالفصؿ  5605حتى ربيع  5606الفترة مف خريؼ 

 ,Tyndau) ودراسة تيوندو ة،التقميديخاصة لمطالب المعتاديف عمى الفصوؿ  االفتراضي
التحصيؿ  فية التقميدية والفصوؿ االفتراضيمقارنة بيف الفصوؿ  إلىىدفت  التي( 2014

نياية المقرر عمى  في االختباراتمف خالؿ تحميؿ درجات  الثانويةلطالب المرحمة  األكاديمي
( طالبًا 26ة، )االفتراضيالفصوؿ  في( طالبًا 000مجموعتيف ) إلى( طالبًا تـ تقسيميـ 540)

ة االفتراضية، وقد أسفرت النتائج عف عدـ وجود فروؽ بيف الفصوؿ التقميديالفصوؿ  في
 الميارى. واألداء فيالتحصيؿ المعر  فية التقميديوالطريقة 

 الحاليلمبحث  النظري اإلطارتكويف  فيمف تمؾ الدراسات  الحاليوقد استفاد البحث 
لمفصوؿ  التصميميةوضع قائمة بالمعايير  إلى باإلضافة أدواتوـ يوبناء تجربة البحث وتصم

 ة بنوعييا المباشر والمسجؿ.االفتراضي
 :االجناشدافعًُ  :الجاىٌاحملىز 

يا الرغبة في األداء الجيد أن( ب24، 0225) االنجازيعرؼ فاروؽ عبد الفتاح دافعية 
ينشط ويوجو السموؾ ويعد مف المكونات الميمة لمنجاح  ذاتيوتحقيؽ النجاح وىو ىدؼ 

يا استعداد الفرد لتحمؿ المسئولية أن( ب362 ،5665كما يعرفيا محرز عبده ) المدرسي
أعماؿ صعبة والتغمب عمى العقبات بكفاءة وأقؿ قدر  وانجازوالرغبة المستمرة في النجاح 

 أف (3، 5662بينما يرى عاطؼ شواشره ) ،ممكف مف الجيد وأفضؿ مستوى مف األداء
األفراد يبذلوف  أفالعالية تقؼ وراء عمؽ عمميات التفكير والمعالجة المعرفية، و  االنجازدافعية 

أغمب األفراد  أفمدفوعيف داخميًا، وفي ىذه الحالة ف كانواإذا  واالنجازكؿ طاقاتيـ لمتفكير 
حالة مف التوازف المعرفي،  إلىيوصميـ  حميا أفالمشكمة تحدّيا شخصيا ليـ. و  أفيعدوف 

الذي  األكاديميتحسيف ورفع تحصيميـ  إلىويمبي حاجات داخمية لدييـ، وبالتالي يؤدي حتما 
أو براعة في العمؿ المدرسي أو براعة في األداء في  االنجازىو في األصؿ مستوى محدد مف 

( 30، 0222وطمعت منصور )قشقوش  إبراىيـويؤكد  ،ميارة ما أو في مجموعة مف المعارؼ
العالية تحفز أفرادىا عمى مواجية المشكمة والتصدي ليا، ومحاولة حميا  االنجازدافعية  أف

ىذه الفئة مف األفراد تعمؿ عمى  أفو  ،والتغمب عمى كؿ الصعوبات والعقبات التي تعترضيـ
أداء الميمات المعتدلة الصعوبة وىـ مسروروف، ويبدوف موجييف نحو العمؿ بيمة عالية، 
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ما يتوقفوف  وسرعافيتجنبوف المشكالت،  االنجازمنخفضي دافعية  فاوعمى العكس مف ذلؾ ف
 عف حميا عندما يواجيوف المصاعب.

يؤثر عمى  ونفي عممية التعميـ أل  لإلنجازفع وقد أكدت الدراسات عمى أىمية وجود دا
بيف اتجاه  ارتباطيووجدت عالقة  التي( 5603) الدسوقياتجاىات المتعمميف مثؿ دراسة وفاء 
بدرجة كبيرة، وكذلؾ عمى  األكاديمي لإلنجاز ودافعتييـالطالب نحو تعمـ المقررات الكترونيا 

فاعمية برنامج في اإلرشاد  أثبتت التي( 5662التحصيؿ مثؿ دراسة عاطؼ الشواشرة )
مف تدني الدافعية في التحصيؿ الدراسي،  يعانيلدى طالب  االنجازالتربوي في استثارة دافعية 

 الدراسيوجدت عالقة قوية بيف الرضا عف التوجيو  التي( 5605خميفة،  قدوريودراسة )
، نصر الديف أمؿاسة )بالجزائر، ودر  ثانوي الثانيةلدى تالميذ السنة  لإلنجازوالدافعية 
في التعمـ القائـ  االجتماعيوجدت عالقة طردية بيف توظيؼ شبكات التواصؿ  التي( 5604

 واالتجاه نحو التعمـ مف الويب. االنجازعمى المشروعات وبيف زيادة دافعية 
، حيث يشير نيبمور الدراسيأىمية خاصة بالنسبة لمتحصيؿ  لإلنجازويمثؿ الدافع 

(Niebuhr, 1995, 23 )و يمعب دور المتغير الوسيط بيف قدرات الفرد وتحصيمو أن إلى
نمافالعالقة بيف القدرات والتحصيؿ ليست مباشرة،  ،الدراسي  لإلنجازتتأثر بمستوى الدافع  وا 
عمى التعويض عف القدرة العقمية العامة، وخاصة فيما يتعمؽ  األحيافيعمؿ في كثير مف  الذي

لديو دافعية مرتفعة يرغب بدرجة كبيرة في  الذيالمتعمـ  أف، كما وجد الدراسيبالتحصيؿ 
أي مدى يعمؿ  إلىقاـ بو، ليعرؼ  الذيأو العمؿ  األداءالحصوؿ عمى التغذية الراجعة عمى 

 ,Baronيعبر عف أىدافو المرغوب تحقيقيا ) أفبصورة جيدة وسميمة، وكيؼ يستطيع 
1998,23.) 

 :ومنيا االنجازبعض النظريات دافعية  وتفسر
في  لإلنجازد الدافعية نال حيث يفسر ماكمي : McClelland Theoryدنال نظرية ماكمي -1

اؾ ارتباطا ىن أف إلى، حيث أشار لإلنجازضوء تفسيره لحالة السعادة أو المتعة بالحاجة 
مواقؼ  كانت، فإذا ابية، وما يحققو الفرد مف نتائج، واألحداث االيجالسابقة الخبراتبيف 

 في السموكيات المنجزة، واالنيماؾو يميؿ لألداء أن، فاألولية ايجابية بالنسبة لمفرد االنجاز
ذلؾ سوؼ ينشأ عنو دافعا  أفأما إذا حدث نوع مف الفشؿ وتكونت بعض الخبرات السمبية ف

 أف( Korman) فاوقد أوضح كورم .(5666،062، عبد المطيؼ خميفةلتحاشى الفشؿ )
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يا قدمت أساسا نظريا يمكف مف خاللو مناقشة وتفسير نلو أىمية كبيرة أل  دنال تصور ماكمي
لدى البعض اآلخر، حيث تمثؿ نتائج  وانخفاضيالدى بعض األفراد،  لإلنجازنمو الدافعية 

العائد  أفعمى األفراد، فإذا ك السمبيأىمية كبيرة مف حيث تأثيرىا اإليجابي أو  االنجاز
 وأمينة، حسف في)مصط الدافعية انخفضتسمبيا  أفما إذا ك، أيةايجابيا ارتفعت الدافع

 .(52، 0225، إبراىيـ
أسس )اتكنسوف( نظريتو في ضوء كؿ مف نظريو  :Atkinson نظريو اتكنسوف -5

 لإلنجاز، حيث قاـ بإلقاء الضوء عمى العوامؿ المحددة التجريبيالشخصية وعمـ النفس 
في عمؿ ما تحددىا أربعة عوامؿ،  االنجازدرجة  أف إلىالقائـ عمى المخاطرة، وأشار 

 النمط األوؿ -مف األفراد نمطاف ويتضمف –بخصائص الفرد  يتعمقاف عامالفمنيا: 
بدرجة أكبر مف الخوؼ مف الفشؿ، والنمط  لإلنجازيتسموف فيو األفراد بارتفاع الحاجة 

لدييـ  أفأيإلنجاز ليتسـ فيو األفراد بارتفاع الخوؼ مف الفشؿ بالمقارنة بالحاجة  الثاني
بخصائص الميمة أو العمؿ  يرتبطاف اآلخراف العامالفأما  ،دافع مرتفع لتحاشى الفشؿ

 والثانيبخصائص الميمة األوؿ احتماؿ النجاح  يتعمقاف متغيرافويوجد  انجازهالمراد 
 ،الباعث لمنجاح في الميمة ويربط )اتكنسوف( بيف صعوبة العمؿ والباعث لمنجاح فيو

الفرد يعتبر ذلؾ ميما  ف، أل الباعث لمنجاح مرتفعا أففكمما تزايدت صعوبة العمؿ كمما ك
خفضا أو محدودا )عبد المطيؼ تتضمف باعثا من فييبنجاح أما المياـ السيمة  إلنجازىا
 .(000 -005، 5666 ،محمد

 : لإلجناشبالتحصًل والدافعًُ  ُاالفرتاضًعالقُ الفصىل 

 حيث أكدت دراسة أرونس ،ة والتحصيؿاالفتراضيىناؾ ارتباط بيف تقديـ الفصوؿ 
(Irons ,2010)  العممي لمطالب في تأثير عمى التحصيؿ  ة ليااالفتراضيالفصوؿ  أفعمى

وتحسيف ممارسة التدريس مف أجؿ تعزيز فرص التعمـ،  إثراء، وتساعد عمى التعميـ العالي
 ةاالفتراضيالفصوؿ  أف إلىتوصمت  التي(، 5605أسماء فندى، ودموع حسيف ) وأيضا دراسة

عمى تحصيؿ الطالب في الصؼ الرابع  المسجمة ةاالفتراضيأفضؿ عف الفصوؿ  المباشرة
وجود عالقة بيف  إلىتوصمت  التي( 5604) عثمافودراسة ىبو ، اإلمالءاالبتدائي في مادة 

 فيبيئات التعمـ الشخصية عمى تنمية التحصيؿ المعر ة وأسموب التعمـ باالفتراضيالفصوؿ 
كما يوجد عالقة بيف الفصوؿ  لدى طالب تكنولوجيا التعميـ الذاتيواألداء الميارى والتنظيـ 
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الفصوؿ  أف إلى( 022، 0220حيث يشير فاخر عاقؿ ) لإلنجازوالدافعية  ةاالفتراضي
زيادة التشويؽ والدافعية لمتعمـ في  إلىتؤدى  التيمعرفة النتائج مف الوسائؿ و  ةاالفتراضي

تحسف مف سموؾ  أفغرفة الصؼ، فعندما يعرؼ الطالب نتيجة أدائو يزداد جيده، كما يمكف 
تؤدى  التي المسجمة ةاالفتراضياالستقالؿ لدى الطالب، كما تحسف األداء وخاصة الفصوؿ 

  زيادة الدوافع الداخمية واالىتماـ بالمياـ والمثابرة. إلى
تعمؿ  ةاالفتراضياستخداـ الفصوؿ  أفعمى  (5603دراسة )معتبر قاسـ،  وتؤكد

تزويد التالميذ بمعمومات عف مدى التقدـ الذي يحرزونو في اتجاه بموغ األىداؼ عمى 
إثارة دافعيتيـ بشكؿ فعاؿ  إلىتعزز مف مشاركتيـ في عممية التعمـ، وتؤدي و  ،المرجوة

 منيـ. جيد إضافي إلىالعمؿ التي تحتاج  جوانبوتساعدىـ في اكتشاؼ 
 اإلدساْات امليَذًُ للبحح:

 سوؼ يتـ عرض ىذه المراحؿ عمى النحو التالي:
 :ُ بينطًَااالفرتاضًأواًل: معايري تصنًه الفصىل 

مجموعة مف  إلىيحتاج  االنترنتتطوير أي بيئة تعميمية عبر  أفمما ال شؾ فيو 
ة االفتراضيبناء معايير تصميـ وبناء الفصوؿ  فإالمعايير التي تضبط ىذه البيئة، لذلؾ ف

يعتمد عمَى مجموعة مف المعايير التي تحكمو، وقد قاـ الباحث  أفالمباشرة والمسجمة يجب 
تمؾ الفصوؿ، وشممت تمؾ  التي اىتمت بمعايير تصميـ عديد مف الدراسات واألدبياتالبمراجعة 
 ,Shauna & others)وآخروف ودراسة شيوف (،5663أحمد سالـ) : دراسةالدراسات
، ودراسة (Ferriman, 2013) أفودراسة فيرم(، 5662) ، ودراسة نبيؿ عزمي(2017
، ودراسة كؿ (Christopher, 2014)ودراسة كريستوفر ،(Hofmann, 2014) ىوفما

، Smith, 2015))، ودراسة سميث(Martin, & Parker, 2014)مف مارتف وباركر
( 0قائمة مبدئية بالمعايير، تضـ ) إلى الدراسة وتوصمت، (Yilmaz, 2015) ودراسة يممظ

 ة.االفتراضي( مؤشر خاصة بتصميـ تمؾ الفصوؿ 42معايير، يندرج تحتيا )
 التأند مً صدم املعايري:

المبدئية عمى مجموعة مف المحكميف لمتأكد مف صدؽ المعايير تـ عرض القائمة 
"(، وذلؾ بيدؼ إبداء 0مف المتخصصيف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ والمعمومات ممحؽ )"

آرائيـ لمتأكد مف صحة الصياغة المغوية، والدقة العممية لكؿ معيار ومؤشراتو، وتحديد درجة 
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عايير التي تـ اقترحيا، وقد أىمية ىذه المعايير ومؤشراتيا، وقد اتفقوا جميًعا عمى أىمية الم
تـ القياـ بجميع التعديالت المطموبة، والتي تمثمت في تعديؿ صياغة بعض العبارات، وحذؼ 

 المؤشرات المكررة.
 الصىزَ اليَآًُ: إىلالتىصل 

قائمة المعايير في صورتيا  إلىمف التعديالت المطموبة، تـ التوصؿ  االنتياءبعد 
حيث يتكوف كؿ معيار مف مجموعة مف المؤشرات  ( معايير،0النيائية، والتي اشتممت عمى )

 "(.5( مؤشر )ممحؽ "45الدالة عميو، وبمغ عددىا بعد إجراء التعديالت )
 : التصنًه التعلًنٌ ملعاجلات البحح:ثاىًا

وقد  (ADDIEوذج التصميـ العاـ، )اعتمد التصميـ التعميمي لمبحث الحالي عمى نم
الباحث لما لو مف قدرة عمى مواجية احتياجات المستفيديف وأىمية جعمتو مستمرًا عمى  هاختار 

(، وتتمخص خطوات (Gibbons, 2013, 22 مدى خمسيف عامًا كمدخؿ لمتصميـ التعميمي
 :التصميـ، وفقًا ليذا النموذج فيما يمي

 .Analysisمرحمة التحميؿ  -0
 .Designالتصميـ  مرحمة -5
 .Developmentمرحمة التطوير  -4
 .Implementationمرحمة التطبيؽ  -3
 .Evaluationمرحمة التقويـ  -2

 عدة مراحؿ فرعية كما يمي: إلىوقد قاـ الباحث بتقسيـ كؿ مرحمة 
 التالًُ: اجلىاىب : مت حتديدٍا يفAnalysisمسحلُ التحلًل 

 أواًل: حتلًل احملتىّ:
التعميـ باستخداـ أسموب التحميؿ اليرمي في تحميؿ محتوى موضوع  الباحثقاـ 
بتحديد األىداؼ التعميمية المنشود  قاـومف ثـ  التعميـ، في االنترنتواستخداـ  االلكتروني
 تحقيقيا.
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 : حتديد خصآص املتعلنني:ثاىًا
جامعة  –وتشمؿ الخصائص العامة لعينة البحث وىـ الطالب المعمميف بكمية التربية 

في سنوات متقاربة، وبالتالي فيـ مف بيئة عممية وعممية واحدة، تتراوح أعمارىـ  فيـ ،جده
واالجتماعية والثقافية ليـ،  واالنفعاليةعامًا، كما تـ مراعاة الخصائص العقمية  02-02بيف 

وشبكة التواصؿ  االنترنتكيد عمى خبراتيـ الكمبيوترية وخبرات التعامؿ مع شبكة كذلؾ تـ التأ
 .االجتماعي

 ثالجًا: املصادز املتاحُ: 

في  كانتباالعتماد عمى أجيزة الكمبيوتر الشخصية لمطالب سواء  الباحث قاـ
المياـ المطموبة،  إلنجازمنازليـ أو أماكف تواجدىـ، وقد تـ مراعاة الجدوؿ الزمني لمعمؿ 

 لشرح المحتوى الموضوعيPower Pointباستخداـ برنامج  تقدميةكذلؾ تـ تصميـ عروض 
لعرضيا لمطالب عمى الموحة البيضاء  في التعميـ االنترنتلمتعميـ االلكتروني واستخداـ 

White Board  االفتراضية واستخدمت بعض أدوات الفصؿ االفتراضيأثناء المحاضرة 
متاح ليـ محتوى  أفكاألسيـ والمؤشر لمتركيز عمى بعض التفاصيؿ، وجميع المجموعات ك

التعميـ " عنوافعمى نظاـ إدارة التعمـ تحت  pdfرقمي لشرح األجيزة الرقمية عبارة عف ممفات 
 " المتاحة لكؿ الطالب.االلكتروني

 أزبعُ حماوز وٍِ: إىلبتصنًه احملتىّ مطتيد  الباحح قاو: Designمسحلُ التصنًه 
 احملىز األول: حتديد األٍداف التعلًنًُ:

وعمى ضوء تحديد العناصر األساسية لممحتوى العممي، تـ تحديد األىداؼ التعميمية 
في صياغة األىداؼ الشروط والمبادئ  في صورتيا المبدئية، وقد روعي االفتراضيلمفصؿ 

 التعميمية.التي مف الواجب مراعاتيا في صياغة األىداؼ 
"(، 0وقد تـ عرض األىداؼ عمى مجموعة مف الخبراء في تكنولوجيا التعميـ )ممحؽ "

وذلؾ بيدؼ استطالع رأييـ في مدى تحقيؽ كؿ ىدؼ لمسموؾ التعميمي المراد تحقيقو، ومدى 
بمعالجة إجابات المحكميف إحصائيًا بحساب النسبة المئوية  الباحث قاـدقة صياغتو، وقد 

كؿ ىدؼ لمسموؾ التعميمي المراد، وتقرر تعديؿ اليدؼ الذي أجمع عميو أكثر  لمدى تحقيؽ
و ال يحقؽ السموؾ التعميمي بالشكؿ المطموب، وبالتالي أن% مف المحكميف عمى 26مف 

 يتطمب إعادة صياغة وفؽ توجيياتيـ. 
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 تصنًه احملتىّ: الجاىٌاحملىز 
تابع المنطقي واليرمي أي مف تـ تصميـ المحتوى التعميمي وتحديده وفؽ طريقة الت

العاـ لمخاص، بما يحقؽ األىداؼ التعميمية اإلجرائية المحددة سابقًا، حيث تـ تحديد المحتوى 
بو،وفي ضوء اليدؼ العاـ واألىداؼ اإلجرائية لمبحث الحالي،  المرتبطةالتعميمي والموضوعات 

بتصميـ السيناريو لممادة التعميمية المقدمة باستخداـ أسموب لوحات اإلخراج  الباحث قاـ
Screen Story Board الذي يستخدـ مع مشروعات البيئات اإللكترونية، ويحدد بو شكؿ

، مف حيث التصميـ العاـ ليا، ومراعاة أسس االفتراضيإطار كؿ صفحة مف صفحات الفصؿ 
مف صياغة  االنتياءالتي أثناء شرح المحاضرات، وبعد التصميـ التعميمي لشاشات المحتوى 

في صورتو المبدئية، تـ عرض السيناريو عمى خبراء متخصصيف  شكؿ السيناريو األساسي
"(، وذلؾ الستطالع رأييـ في مدى تحقيؽ السيناريو لألىداؼ 0في تكنولوجيا التعميـ )ممحؽ "

 ر عف المحتوى التعميمي.التعميمية، ومدى مناسبة الشاشات المستخدمة لمتعبي
 احملىز الجالح: التعامل مع احملتىّ التعلًنٌ

عمى نظاـ إدارة  Collaborate Ultraاالفتراضيلمفصؿ  التعميميتـ بناء المحتوى 
لمقرر وسائؿ وتقنيات التعميـ  العممي الجانبتدريس  فيالمستخدـ  Blackboardالتعمـ 

المعمـ وتقاسـ مصادر  جانبيتـ مف خاللو إدارة عممية التعمـ مف  ،حيثالتعميميلمتصميـ 
التعمـ، والتواصؿ ضمف مجموعة الدراسة، والتعامؿ مع الواجبات واالختبارات وتقويـ الطالب، 

ضافة نورصد األ  شطة وغيرىا فيو يتيح التحكـ مف قبؿ المعمـ في إدارة المتعمميف، وا 
كما يحتوى نظاـ إدارة التعمـ  ،التقييـ إلىارات، باإلضافة الموضوعات واألسئمة والشرح واالختب

عمى مخزف إلكتروني يضـ عدًدا مف التطبيقات في مختمؼ المجاالت والتي تساعد المعمـ 
 .واالنجازاتوالمتعمـ، ويمكف عمؿ تقرير شامؿ لمستوى تقدـ الطالب 

 احملىز السابع: تصنًه أضالًب تكىيه الطالب:
الشرح صوتيا وكتابيا مف  انتياءأسموب التقويـ البنائي: يقدـ عمى ىيئة مناقشة بعد 

وتحديد فترة لالستفسارات عف أي نقاط غير واضحة في المحتوى لمرد  Chatخالؿ المحادثة 
ؤدييا الطالب في نياية تعمـ الجزئية التي تـ دراستيا، يشطة أن إلىعمييا، باإلضافة 

شطة داخؿ المحتوى أنبإدراج  الباحث قاـر البريد اإللكتروني، ولذا فقد ويرسمونيا لممعمـ عب
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المقدـ وموضوعات لممناقشة كنشاط نيائي يقدـ في نياية الفصؿ ويتـ متابعتو عبر البريد 
 اإللكتروني.

 أضلىب التكىيه اخلتامٌ: 

، وسوؼ االنجازدافعية ، ومقياس التحصيمياالختبار قسميف ىما:  إلىوىو ينقسـ 
 بالعرض التفصيمي لجميع ىذه األدوات في الجزء الخاص ببناء أدوات القياس. الباحثقـو ي

 :Developmentمسحلُ التطىيس  -1

الذي تـ تصميمو في  الرقمي تاج المحتوى التعميميأنوىى المرحمة التي يتـ فييا 
في عرض المادة التعميمية  Power Pointالمرحمة السابقة حيث تـ استخداـ برنامج 

، لتقديـ المادة Pdfبامتداد  Microsoft Worldممفات  إلىباإلضافة  المصاحبة لممحاضرة
وقد تـ أخذ آراء الطالب  االلكترونيالتعميـ محاضرات  عنواف، تحت الرقمية لممحتوى

عف المحتوى لتطويره، وتـ االستفسار مف الطالب في الساعات المكتبية عف أي  وانطباعاتيـ
، ـلمتأكد مف مدى مالئمتو لي االفتراضيصعوبات تواجييـ أثناء التعامؿ مع محتوى الفصؿ 

 وبناء عمى ذلؾ تـ إجراء التعديالت الالزمة لتطوير المحتوى التعميمي.
 التالًُ: اجلىاىب حتديدٍا يف: مت Implementationمسحلُ التطبًل  -0

يقـو كؿ طالب بإدخاؿ والرقـ الخاص بو لمدخوؿ عمى نظاـ إدارة التعمـ فيعرض أمامو 
 في التعميـ االنترنتواستخداـ  االلكترونيبالتعميـ صفحة تتضمف قائمة بالموضوعات الخاصة 

ة مف االفتراضيالتي يقـو بدراستيا وبالضغط عمى الموضوع يتـ فتحو، وبالضغط عمى الفصوؿ 
 . االفتراضيالقائمة الرئيسية تظير الشاشة االفتتاحية لمفصؿ 

 اإلعالناتالمباشر في لوحة  االفتراضيعف موعد محاضرة الفصؿ  اإلعالناتتـ نشر 
 ع لمتأكيد عمى زيادة المشاركة.الخاصة بموضوعات المحتوى قبؿ المحاضرة بأسبو 

مساًء كما تـ تسجيميا  السادسة تـ بث المحاضرات الحية في المواعيد المعمف عنيا في
 في اليـو التالي. المسجؿ االفتراضيأثناء البث المباشر إلتاحتيا عمى الموقع لطالب الفصؿ 

المحتوى  االطالب المذيف لـ يدرسو  مف بإعالـ الطالب بتواجد مجموعة الباحث قاـ
المباشر  االفتراضيالمباشر في اليـو التالي بمعمؿ الكمية لمشاىدة الفصؿ  االفتراضيبالفصؿ 
 مسجاًل. 
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مجموعة الفصؿ  طالببعرض المحاضرة المسجمة في اليـو التالي لجميع  الباحث قاـ
ة مف القائمة االفتراضيؿ المسجؿ في معمؿ الكمية مف خالؿ الضغط عمى الفصو االفتراضي

التي تتضمف الموضوع الذي  االفتراضيالرئيسية لممحتوى فتظير الشاشة االفتتاحية لمفصؿ 
 أي مسجمة. Recordedأسـ المحاضرة كممة  وبجانبتـ شرحو وتاريخ المحاضرة وموعدىا، 

، التحصيميباالختبار  الطالب بعد التطبيؽ عمى المجموعات التجريبية تـ تقييـ جميع
، وذلؾ بصورة الكترونية باالختبار، وقد استغرقت جممة مدة التطبيؽ االنجازدافعية ومقياس 

 ( أسابيع.4)
 : تتضنً ٍره املسحلُ اخلطىات التالًُ:Evaluationمسحلُ التكىيه  -3

تكنولوجيا  عرض المحتوى التعميمي عمى مجموعة مف المحكميف والمختصيف في
التصميمية  وجوانبو"(، الستطالع رأييـ في مدى شموليتو، وأسموب عرضو، 0التعميـ )ممحؽ "

بإجراء التعديالت الالزمة لتقويـ المحتوى  الباحث قاـالجرافيكية وصالحيتو لمتطبيؽ، و 
التعميمي في ضوء آراء المحكميف والطالب، وتـ عرض جميع إجراءات ىذه المرحمة في الجزء 

 الخاص بتجربة البحث.
  ثالًجا: أدوات البحح:

 :ومت إعداده وفكا للدطىات التالًُ:التحصًلٌاالختباز  - 1

المعرفي لمفاىيـ التعميـ  الجانبىدؼ االختبار: أعد الباحث ىذا االختبار بيدؼ قياس  -
 جامعة جده -لطالب كمية التربية  في التعميـ االنترنتواستخداـ  االلكتروني

ىي  :واع مف األسئمةأن باستخداـ ثالثةتـ إعداد االختبار  :صياغة مفردات االختبار -
 (06، واالختيار مف متعدد ويتكوف مف )( مفردة05)ويتكوف مف  ،الصواب والخطأ

 .ات( مفرد2) وأسئمة أكمؿ وتتكوف مف ،اتمفرد
، ر درجات التصحيح ألسئمة االختباربالنسبة لتقدي :تقدير درجات التصحيح ألسئمة االختبار -

وصفر لكؿ إجابة  ،سؤاؿ بدرجة واحدةتـ تقدير اإلجابة الصحيحة لكؿ مفردة مف كؿ 
 .( درجة46وبالتالي تكوف الدرجة الكمية لالختبار ) ،خاطئة

مجموعة عمى وذلؾ بعرضو  ،قاـ الباحث بتقدير الصدؽ المنطقي لالختبار :صدؽ االختبار -
حوؿ  أراءىـلمعرفة  "(0مف المحكميف المتخصصيف في تكنولوجيا التعميـ )ممحؽ "

 ارتباطاالختبار مف حيث الصحة العممية لمفرداتو، ومناسبة المفردات لمطالب، ومدي 
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االختبار، وقد أوصي  مفرداتوشموؿ المفردات لموضوعات المقرر، ودقة صياغة 
عديالت التي المحكموف بتعديؿ صياغة بعض المفردات، وقد قاـ الباحث بإجراء جميع الت

أفراد التجربة عمى ، وبذلؾ أصبح االختبار صالحا لمتطبيؽ أشار إلييا المحكموف
 االستطالعية لمبحث لحساب الثوابت اإلحصائية لالختبار.

بعد التطبيؽ عمى التجربة االستطالعية تـ حساب االتساؽ الداخمي لالختبار، وذلؾ مف 
ر، وقد تـ المفردة والدرجة الكمية لالختبا عمىخالؿ حساب معامالت االرتباط بيف الدرجة 

طًا نظرًا الرتباطيا بالدرجة الكمية لالختبار ارتبا ،(50-56-00-4-5-0استبعاد المفردات)
 النتائج التي حصؿ عمييا الباحث: ( التالي5ويوضح جدوؿ )سالبًا، 

انتذصَهٌ( دطاب االتطاق انذاخهٌ نالختبار 2جذول )  

 انًفردة

يعايم االرتباط 

بانذرجت 

انكهَت 

 نالختبار

 انًفردة
يعايم االرتباط بانذرجت 

 انكهَت نالختبار
 انًفردة

يعايم االرتباط بانذرجت 

 انكهَت نالختبار

1 .656
**

 9 .766
**

 11 .876
**

 

2 .766
**

 11 .587
**

 11 .816
**

 

3 .586
**

 11 .716
**

 19 .841
**

 

4 .588
**

 12 .566
**

 21 .785
**

 

5 .866
**

 13 .599
**

 21 .778
**

 

6 .686
**

 14 .806
**

 22 .868
**

 

1 .906
**

 15 .569
**

 23 .596
**

 

1 .580
**

 16 .566
**

 24 .863
**

 

 (6.260إلى ) (6.200معامالت االرتباط تتراوح بيف ) أفيتضح مف الجدوؿ السابؽ 
 وىي معامالت دالة إحصائيًا تشير إلي تمتع االختبار بدرجة جيدة مف االتساؽ.

قاـ الباحث بحساب معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية وتطبيؽ  :ثبات االختبار
 .(4براوف، كما يتضح مف الجدوؿ التالي )و  فاالطوؿ لسبيرم معادلة تصحيح
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 ( َتَجت دطاب يعايم انثباث نالختبار انتذصَه3ٌجذول )

-يعايم انتجسئت انُصفَت "ضبَرياٌ عذد انًفرداث

 براوٌ"

 كروَبار-يعايم أنفا يعايم جوتًاٌ

24 .796 .796 .732 
 

وىو معامؿ ثبات مرتفع، كما بمغ معامؿ الثبات  (6.220) وقد بمغ معامؿ الثبات
وبذلؾ أصبح االختبار في صورتو النيائية صادؽ  (6.220) فاباستخداـ معادلة جوتم

 .وثابت
كما  االختبار،: تـ حساب معامؿ السيولة لكؿ مفردة مف مفردات معامؿ السيولة والصعوبة -

 :التالي (3يتضح مف الجدوؿ )
َس نكم يفردة يٍ يفرداث االختبار( يعايالث انصعوبت وانت4ًَجذول )  

 انًفردة
يعايم 

 انصعوبت

يعايم 

 انًفردة انتًََس
يعايم 

 انصعوبت

يعايم 

 انًفردة انتًََس
يعايم 

 انصعوبت

يعايم 

 انتًََس

1 
.55 .33 

9 
.90 .33 

11 
.85 .33 

2 
.75 .50 

11 
.85 .50 

11 
.85 .33 

3 .90 .33 11 .60 .33 19 .60 1 

4 
.90 .33 

12 
.85 .33 

21 
.65 .83 

5 .75 .33 13 .45 .67 21 .85 .33 

6 
.85 .33 

14 
.70 .50 

22 
.75 .67 

1 
.85 .33 

15 
.85 .33 

23 
.50 .67 

1 .85 .33 16 .65 .33 24 .30 1 

 

( وبذلؾ تكوف 26,6-46,6تراوحت بيف )معامالت الصعوبة  أفوقد وجد الباحث 
دة جميعيا تقع داخؿ النطاؽ المحدد وبذلؾ فيي ليست شدي التحصيميمفردات االختبار 

عمى ، وبناء عميو تـ إعادة ترتيب أسئمة االختبار بناء السيولة، وليست شديدة الصعوبة
 .درجة صعوبتيا

أسئمة االختبار، مف  عمىتـ حساب الزمف الالـز لالستجابة  :تحديد زمف االختبار -
واتضح  ،ات طالب العينة االستطالعية عميوخالؿ حساب متوسط الزمف المستغرؽ في استجاب

 .("4ار في صورتو النيائية )ممحؽ "، وأصبح االختب( دقيقة46زمف االختبار ال يتجاوز ) أف
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 :وتـ إعداده وفقا لمخطوات التالية :االنجازمقياس دافعية  -2
لدى طالب كمية  االنجازدافعية  مستوي إلىييدؼ ىذا المقياس  :اليدؼ مف المقياس -

 .بجامعة شماؿ جده التربية
( 02منيا )( مفردة 40) عمى: يتكوف المقياس مف خمس بنود، تحتوي مكونات المقياس -

النحو التالي عمى ( مفردة سالبة تندرج تحت خمسة محاور رئيسة 02مفردة موجبة و)
 :( يوضح ذلؾ2وجدوؿ )

 

االَجاز( يكوَاث يمَاش دافعَت 5جذول )  

 عذد انًفرداث أبعاد انًمَاش و

 5 انثمت بانُفص 1

 13 اإلتماٌ 2

 6 االضتمالنَت 3

 3 انطًوح 4

 9 انتًََس 5

كؿ مف مفردات  عمىستجابة استخداـ التقدير الخماسي لتحديد احتماالت االوتـ 
، وقد روعي في بيف الموافقة بشدة، وعدـ الموافقة بشدة ، والتي تتفاوت في شدتياالمقياس

 ،(3أوافؽ ) ،(2) أوافؽ بشدة :النحو التالي عمى (0-2) مفة تندرجيا أنتقدير االستجابات 
 .(0ال أوافؽ بشدة ) ،(5) ال أوافؽ ،(4) متردد

 :صدم املكًاع -

مجموعة مف المحكميف عمى وذلؾ بعرضو  ،قاـ الباحث بتقدير الصدؽ لممقياس
ومقترحاتيـ حوؿ )الدقة  أراءىـوذلؾ إلبداء  (،"3)ممحؽ " المتخصصيف في عمـ النفس

بداء أي مالحظات، أو مقترحاتوالمغوية لعبارات المقياسالعممية  جميع (، وتـ إجراء ، وا 
 .التعديالت الالزمة في ضوء أراء المحكميف

 صدم االتطام الداخلٌ: -

قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لممقياس، وذلؾ مف خالؿ حساب معامالت 
والدرجة الكمية لمبعد، وكذلؾ الدرجة الكمية لممقياس، وفيما  كؿ مفردة عمىاالرتباط بيف الدرجة 

 :الباحثيمي النتائج التي حصؿ عمييا 
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 الجكُ باليفظ :البعد األول

 فٌ انًمَاش ( ٍوضخ يعايالث االرتباط نًذور انثمت بانُفص6جذول )

 انًفردة

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهبعذ

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهًمَاش

 انًفردة

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهبعذ

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهًمَاش

1 .576
**

 .454
*

 4 .850
**

 .754
**

 

2 .649
**

 .757
**

 5 .810
**

 .756
**

 

3 .757
**

 .711
**

    

 اإلتكاٌ: الجاىٌالبعد 

 ( ٍوضخ يعايالث االرتباط نًذور اإلتماٌ فٌ انًمَاش1جذول )

 انًفردة

يعايم 

االرتباط 

بانذرجت 

انكهَت 

 نهبعذ

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهًمَاش

 انًفردة

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهبعذ

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهًمَاش

1 .521* .472* 13 .560* .667** 

1 .612** .552* 14 .461* .476* 

1 .737** .521* 15 .515* .651** 

9 .729** .633** 16 .501* .476* 

11 .599** .681** 11 .463* .475* 

11 .773** .711** 11 .475* .461* 

12 .551* .474*    

 البعد الجالح: االضتكاللًُ

 ( ٍوضخ يعايالث االرتباط نًذور االضتمالنَت فٌ انًمَاش1جذول )

 انًفردة

يعايم 

االرتباط 

بانذرجت 

 انكهَت نهبعذ

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهًمَاش

 انًفردة
يعايم االرتباط 

 بانذرجت انكهَت نهبعذ

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهًمَاش

9 .734** .538* 22 .804** .565** 

21 .734** .700** 23 .834** .532* 

21 .774** .824** 24 .712** .734** 

 البعد السابع: الطنىح

 ( ٍوضخ يعايالث االرتباط نًذور انطًوح فٌ انًمَاش9جذول )

 انًفردة

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهبعذ

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهًمَاش

 انًفردة
يعايم االرتباط 

 بانذرجت انكهَت نهبعذ

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهًمَاش

25 .699** .482* 21 .759** .740** 

26 .697** .779**    
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 البعد اخلامظ: التنًًص

 فٌ انًمَاش ( ٍوضخ يعايالث االرتباط نًذورانتًََس11جذول )

 انًفردة

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهبعذ

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهًمَاش

 انًفردة
يعايم االرتباط 

 بانذرجت انكهَت نهبعذ

يعايم االرتباط 

بانذرجت انكهَت 

 نهًمَاش

82 .828** .722** 33 .519* .688** 

82 .708** .696** 34 .858** .748** 

03 .758** .584** 35 .448* .450* 

03 .658** .518* 36 .590** .576** 

08 .598** .596**    

جميع العبارات ترتبط ارتباطا داال إحصائيا مع كؿ  أفويتضح مف الجداوؿ السابقة 
المقياس مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس يتمتع بصدؽ  أف عمىبعد تنتمي إليو مما يدؿ 

 عاؿ.
  :ثبات املكًاع

قاـ الباحث بحساب معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية وتطبيؽ معادلة تصحيح 
وذلؾ لكؿ بعد مف  ،ومعامؿ ألفا كرونباخ ،جوتمافوحساب معامؿ  ،وبراوف فاالطوؿ لسبيرم
كما يتضح مف الجدوؿ التالي  ـ حساب معامؿ الثبات لممقياس ككؿ،، ثـ تأبعاد المقياس

 :التالي( 00)
 دافعَت االَجاز( دطاب يعايم انثباث نًمَاش 11جذول )

-ٌا"ضبَري يعايم انتجسئت انُصفَت االختبار

 براوٌ"

 كروَبار-يعايم أنفا جوتًاٌيعايم 

 806. 739. 752. انثمت بانُفص

 706. 799. 852. اإلتماٌ

 846. 779. 758. االضتمالنَت

 786. 711. 722. انطًوح

 800. 723. 712. انتًََس

 886. 799. 788. انًمَاش ككم

 ويتكوف مف "(2)ممحؽ"وبذلؾ أصبح المقياس في صورتو النيائية صادقًا وثابتًا 
ذلؾ  وعمى( عبارة سمبية 02( عبارة إيجابية، و)02عبارة تحت خمسة محاور، منيا ) (40)
 .درجة 026=  2× 40الدرجة الكمية لممقياس =  فاف
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، مف خالؿ حساب عبارات المقياس عمىـز لالستجابة تـ حساب الزمف الال  :زمف المقياس -
زمف  أفواتضح  ،ات طالب العينة االستطالعية عميومتوسط الزمف المستغرؽ في استجاب

 .( دقيقة46ز )تطبيؽ المقياس ال يتجاو 
 :لضبط مىاد وأدوات البحح االضتطالعًُزابعًا: إدساْ التذسبُ 

لتوضيح إجراءات تطبيؽ  طالببعقد محاضرة لمجموعة عشوائية مف ال الباحث قاـ
خالليا بتوضيح إجراءات تطبيؽ التجربة  الباحث قاـالتجربة االستطالعية لمبحث. و 

 الثاني الدراسيبداية الفصؿ  في( طالب 56) الطالب بمغ عددىـاالستطالعية لمجموعة مف 
أثناء التجربة األساسية لمبحث،  الباحثقد تواجو  التيوذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى الصعوبات 

والتأكد مف الكفاءة الداخمية لمواد المعالجة التجريبية، والتحقؽ مف سالمة وتقدير مدى ثبات 
 االختبارات التحصيمية اإللكترونية وبطاقات المالحظة، وضبط أدوات البحث.
التحصيمية، وبطاقات  وقد كشفت التجربة االستطالعية عف ثبات كؿ مف االختبارات

 المالحظة
 البحح خامطا: حتديد جمنىعُ

، حيث تكونت عينة التجربة جريبيتيف لمتجربة األساسية لمبحثتحديد المجموعتيف الت
بكمية التربية جامعة  الذيف يدرسوف مقرر وسائؿ وتقنيات التعميـطالب الاألساسية لمبحث مف 

، ثـ تـ توزيع ىؤالء الطالب اختيارىـ بطريقة عشوائية ( طالب تـ36شماؿ جده، بمغ قواميا )
 .المجموعتيف التجريبيتيف وفقا لمتصميـ التعميمي لمبحث عمى

 :االفرتاضٌا: الفصل أمنتطبًل  :ضادضا
عنو  اإلعالفتـ  الذيالموعد  فيالمباشر  االفتراضيتـ التطبيؽ عمى مجموعة الفصؿ  -0

 Blackboardالخاصة بنظاـ إدارة التعمـ بالؾ بورد  اإلعالناتلوحة  في
داخؿ الفصؿ  الطالبالمحاضرة تـ التأكد مف وصوؿ الصوت لكافة  فيقبؿ البدء  -5

بوضوح الصوت لدييف صوتيًا وكتابًة عف  طالبالمباشر مف خالؿ رد ال االفتراضي
 .Chatطريؽ الػمحادثة 

لبث الفصؿ  التالياليـو  فيالمسجؿ  االفتراضيتـ التطبيؽ عمى مجموعة الفصؿ  -4
المسجؿ عمى نظاـ إدارة التعمـ بالؾ  االفتراضيالمباشر حيث يتـ رفع الفصؿ  االفتراضي
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تأكد يحتى  التالياليوـ  فيمعمؿ الكمية  فيلذا تـ التطبيؽ  بورد بعد البث المباشر بيوـ،
 معمؿ الكمية. فيألوؿ مرة  المسجؿ االفتراضيلمفصؿ  طالبمف مشاىدة ال الباحث

 ( أسابيع.4استغرقت التجربة األساسية لمبحث ) -3
 اإلعالناتلوحة  فيعنو  اإلعالفالمباشر بعد  االفتراضيبدأ التطبيؽ بتقديـ الفصؿ  -2

 االفتراضيالفصؿ  التالياليـو  فييتاح لو و  هالخاصة بالشعبة، ومف يتخمؼ عف حضور 
 المسجؿ بمعمؿ الكمية.

 :ألداتٌ البحح البعدٍالتطبًل  :ضابعا

مادتي  خالؿ محتوي المادة العممية المقدمة ليـ مف عمىتعرؼ الطالب  انتياءبعد   
 .، تـ تطبيؽ أداتي البحث بعدياً المعالجة التجريبية

 ثاميا: املعاجلُ اإلحصآًُ:

 :النحو التالي عمىفي ضوء التصميـ التجريبي لمبحث تمت المعالجة اإلحصائية 
، إصدار حـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعيةالبرامج المعروفة باسـ التـ استخداـ حـز 

تـ "، SPSS-18) ) "Statistical Package for the Social Sciences(02رقـ )
لمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف التجريبيتيف في التطبيؽ القبمي  ،(t-testاختبار "ت" )استخداـ 
وفؽ  لمبياناتوفيما يمي عرض لمنتائج التي أسفر عنيا التحميؿ اإلحصائي ، التحصيميلالختبار 

 :تسمسؿ أسئمة البحث وفروضو
 :ىتآر البحح وتفطريٍا والتىصًات

 :ىتآر التحصًل املعسيف

 :تهافؤ اجملنىعتني التذسيبًتني يف التحصًل املعسيف

مدي تكافؤ  عمى، وذلؾ بيدؼ التعرؼ القبمي التحصيميتـ تحميؿ نتائج االختبار 
داللة الفروؽ بيف المجموعتيف  إلىالمجموعتيف فيما قبؿ التجربة األساسية لمبحث، باإلضافة 

 .، وذلؾ لتحديد أسموب التحميؿ اإلحصائي المناسبما يتعمؽ بدرجات االختبار القبميفي
يبيتيف ، لتحديد مدي تكافؤ المجموعتيف التجر (t-testاختبار "ت" )وقد تـ استخداـ 

المعيارية  واالنحرافاتالتالي المتوسطات  (05جدوؿ )، ويوضح القبمي مستوي التحصيؿ في
 .ومستوي الداللة في التطبيؽ القبمي لممجموعتيف التجريبيتيف في التحصيؿ المعرفي
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انًعَارٍت ويطتوً انذالنت فٌ انتطبَك انمبهٌ نهًجًوعتٍَ  واالَذرافاثانًتوضطاث  (12جذول )

 ( نذطاب انتكافؤ بٍَ انًجًوعتٍَذصَم انًعرفٌ باضتخذاو اختبار )ثانتجرٍبَتٍَ فٌ انت

 انعذد انًجًوعت
انًتوضط 

 انذطابٌ

 االَذراف

 انًعَارً

لًَت 

 "ث"

درجاث 

انذر

 ٍت

 يطتوى

 انذالنت
2 

دجى 

األ

 ثر

 1.94936 14.3000 20 يباشر لبهٌ
 - - غَر دال 38 1.350

 2.67739 13.3000 20 يطجم لبهٌ

الجدوؿ السابؽ نتائج المعالجة اإلحصائية الخاصة بالمقارنة بيف متوسطي  وضح
الفرؽ بيف  أف إلى، وقد أشارت ىذه النتائج القبمي الختبار التحصيؿ المعرفي درجات التطبيؽ

تكافؤ  إلى، مما يشير تكافؤ المجموعتيف التجريبيتيف عمىالمجموعتيف غير داؿ وىذا يدؿ 
 إلىأية فروؽ تظير بعد التجربة تعود  أف، و ب في التحصيؿ قبؿ إجراء التجربةمستوي الطال

ؿ إجراء اختالفات موجودة بالفعؿ قب إلى، وليست متغير المستقؿ موضع البحث الحاليال
 .التجربة بيف المجموعتيف

في التحصيؿ المعرفي  مقارنة بيف المجموعتيف التجريبيتيفعرض النتائج الخاصة بال
 :وتفسيرىا

ذلؾ فيما لمتحقؽ مف صحة الفرض األوؿ والخاص بالمقارنة بيف المجموعتيف التجريبيتيف و 
داللة الفروؽ بيف عمى تـ استخداـ اختبار " ت " لمتعرؼ ، يتعمؽ بالتحصيؿ المعرفي
 .( نتائج اختبار "ت " ألفراد مجموعتي البحث04ويوضح جدوؿ ) ،المجموعتيف التجريبيتيف

ذرافاث انًعَارٍت ولًَت " ث " ودجى األثر نذرجاث انتذصَم نطالب َالانًتوضطاث وا (13جذول )

 انًجًوعتٍَ انتجرٍبَتٍَ

 انعذد انًجًوعت
انًتوضط 

 انذطابٌ

 االَذراف

 انًعَارً

لًَت 

 "ث"

درجاث 

انذر

 ٍت

يطتوى 

 انذالنت
2 

دجى 

األ

 ثر

يباشر 

 بعذً
20 18.9500 2.87411 -

4.53

1 

 كبَر 34. دال 3
يطجم 

 بعذً
20 22.1500 1.30888 
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 :الفسض األول وييص علِ

يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف التجريبيتيف في 
ة، يرجع لمتأثير االفتراضيالتحصيؿ المعرفي طالب كمية التربية عند التعمـ مف خالؿ الفصوؿ 

 )مباشر/ مسجؿ(. االفتراضياألساسي الختالؼ نمط الفصؿ 
و يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات طالب أن( يتضح 04باستقراء جدوؿ )

، ويرجع لمتأثير األساسي الختالؼ نمط الفصؿ التجريبيتيف في التحصيؿ المعرفي المجموعتيف
 االفتراضيح المجموعة التي درست باستخداـ نمط الفصؿ مسجؿ( لصالمباش/)االفتراضي

وجود حجـ عمى بذلؾ تدؿ النتيجة السابقة ، (43,6المسجؿ، كذلؾ بمغت قيمة حجـ األثر )
أثر كبير لممجموعة التي درست بنمط الفصؿ المسجؿ مقارنة بالمجموعة التي درست بنمط 

 .المباشر في التحصيؿ المعرفي االفتراضيالفصؿ 
و يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف أنوبالتالي تـ قبوؿ الفرض األوؿ وتوجييو أي 

متوسطي درجات طالب المجموعتيف التجريبيتيف في التحصيؿ المعرفي مف خالؿ الفصوؿ 
)مباشر/مسجؿ( لصالح  االفتراضية، يرجع لمتأثير األساسي الختالؼ نمط الفصؿ االفتراضي

 .المسجؿ الفتراضياالمجموعة التي درست بنمط الفصؿ 
 تفطري اليتآر اخلاصُ باملكازىُ بني اجملنىعتني التذسيبًتني يف التحصًل املعسيف:

التفاعؿ بيف الطالب  أتاحت االفتراضيأدوات الفصؿ  أف إلىذلؾ  يرجع الباحث
رساؿ اإلجابة سواء عف طريؽ المحادثة والمعمـ ، مف خالؿ الحوار والمناقشة تقديـ األسئمة وا 

التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ داخؿ الموقؼ  أفومتابعة الطالب حيث  االلكترونيأو البريد 
، وقد اتفقت (Bandura, 2006, p.117)توضيح المفاىيـ المختمفة  فييساىـ  التعميمي

تنمية  فية االفتراضيالفصوؿ  أىميةأثبتت  التي Tyndau, 2014)دراسة )ىذه النتيجة مع 
(، 5605(، ودراسة )فايزة مجاىد، 5604، سامح العجرميودراسة ) فيالتحصيؿ المعر 

ودراسة (Ni,2013)(، ودراسة 5605(، ودراسة )عادؿ سرايا،5600ودراسة )خمود بركة، 
ة، واختمفت التقميديعمى الطريقة  االفتراضيأثبتت تفوؽ الفصؿ  التي( 5664أحمد المبارؾ، )

 Franklin & Peat, 2001; Johnson et)كميف وبيت، وجونسوف وآخروف نامع فر 
al., 2000)ة بالنسبة لمطالب لما تقدمو مف مالئمة لنمط االفتراضيفاعمية الفصوؿ  في

 الحياة وأساليب العمؿ المختمفة.

http://repository.aabu.edu.jo/jspui/browse?type=author&value=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD+%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%8A
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قد تـ توضيحو أكثر  فيالمعر  الجانب أف إلىتفسير ذلؾ يرجع  أفويرى الباحث 
يؿ المعمومات بشكؿ متسمسؿ المسجؿ لما لو مف قدره عمى توص االفتراضيباستخداـ الفصؿ 

 إلىالمباشر  االفتراضيالشرح، حيث تؤدى استفسارات الطالب أثناء الفصؿ  في انقطاعبدوف 
 االفتراضيالفصؿ  فيوىذا لـ يحدث  فيتسمسؿ الشرح مما يؤثر عمى التحصيؿ المعر  انقطاع

 المسجؿ. 
المادة  أفأثبتت  التي (Yilmaz, 2015) وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة

فونكونوسكى  تحصيؿ الطالب، ودراسة فيتمعب دورا ىامًا  االفتراضيالمسجمة لمفصؿ 
ة المسجمة ليا االفتراضيالفصوؿ  أفأثبتت  التي (Vonkonsky, etal, 2009)وآخروف 
 االنفصاؿ أفيرى  الذي(Moore, 2003, 8) عمى التحصيؿ واختمفت مع موور عاليتأثير 
تقميؿ التعمـ  إلىشعور المتعمميف بالعزلة مما يؤدى  إلىبيف المعمـ والمتعمميف يؤدى  مكانيا
أثناء التعمـ بالفصوؿ  شعور الطالب بالعزلة أفيؤكد  الذي (Brown,1996)المعنى، و ذي

 أساسيالتفاعؿ مكوف  أفيؤكد  الذي (Ni, 2003)ة يقمؿ مف فاعمية التعمـ، واالفتراضي
 تتـ مف خالؿ المناقشة بيف الطالب والمعمـ. التيشطة التعمـ أنلمتعمـ و 

 :وتفطريٍا االجناشيف دافعًُ  عسض اليتآر اخلاصُ باملكازىُ بني اجملنىعتني التذسيبًتني

 :االجناشيف دافعًُ  عسض اليتآر اخلاصُ باملكازىُ بني اجملنىعتني التذسيبًتني

 ،فروؽ بيف المجموعتيف التجريبيتيفالداللة عمى تـ استخداـ اختبار "ت" لمتعرؼ 
 .( نتائج اختبار "ت " ألفراد مجموعتي البحث03ويوضح جدوؿ )

 

انًعَارٍت ولًَت " ث " ودجى األثر نذرجاث يمَاش دافعَت  واالَذرافاث( انًتوضطاث 14جذول )

 نطالب انًجًوعتٍَ انتجرٍبَتٍَ نهبذث االَجاز

 انعذد انًجًوعت
انًتوضط 

 انذطابٌ

 االَذراف

 انًعَارً

لًَت 

"ث

" 

درجاث 

انذر

 ٍت

 يطتوً

 انذالنت
2 

دجى 

األ

 ثر

- 13.30166 133.2500 20 يباشر

.68

9 

38 
غَر 

 دال
- - 

 12.84277 136.1000 20 يطجم
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 :وييص الجاىٌالفسض 

يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درجات طالب المجموعتيف التجريبيتيف في "
، ةاالفتراضي لدى طالب كمية التربية عند التعمـ مف خالؿ الفصوؿ االنجازمقياس دافعية 

 )مباشر/ مسجؿ(. االفتراضييرجع لمتأثير األساسي الختالؼ نمط الفصؿ 
داؿ إحصائيًا بيف متوسطات درجات و ال يوجد فرؽ أن( يتضح 03باستقراء جدوؿ )

 عند التعمـ مف خالؿ الفصوؿ االنجازطالب المجموعتيف التجريبيتيف في مقياس دافعية 
 )مباشر/مسجؿ(.االفتراضييرجع لمتأثير األساسي الختالؼ نمط الفصؿ  ،ةاالفتراضي

و ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات أنأي  الثانيوبالتالي تـ رفض الفرض 
عند التعمـ مف خالؿ  االنجازدرجات طالب المجموعتيف التجريبيتيف في مقياس دافعية 

)مباشر/مسجؿ( االفتراضية، يرجع لمتأثير األساسي الختالؼ نمط الفصؿ االفتراضي الفصوؿ
 .المسجؿ االفتراضيلصالح المجموعة التي درست بنمط الفصؿ 

 :االجناشيف دافعًُ  التذسيبًتني تفطري اليتآر اخلاصُ باملكازىُ بني اجملنىعتني

 التيشطة نعمى األ  وتأثيرىا ة لمطالباالفتراضيالفصوؿ  أىمية إلى النتيجةتشير ىذه 
بغض النظر عف النمط المستخدـ مف تمؾ الفصوؿ، وتتفؽ ىذه النتيجة مع أىمية  ،تعطى ليـ
الخبرة التعميمية المقدمة مف  أف، حيث يرى العمماء الدافعية زيادة فية االفتراضيالفصوؿ 

يا تساعد عمى النيوض أنة في حاؿ تصميميا بصورة صحيحة فاالفتراضيخالؿ الفصوؿ 
شطة جديدة أن، وتجعؿ جيود المتعمـ أكثر حماسًا مف خالؿ ما تولده مف االنجازبدافعية 

"الطاقة المتزايدة"  قانوفموجية، وما تزود المتعمـ بو مف قوة دافعة في ضوء ما يطمؽ عميو 
 أفوبالعكس ف ،الفرد كمما اقترب مف ىدفو أكثر، زاد مف الجيود التي يبذليا أفوالذي فحواه 

 إلىمف األسباب اليامة التي تؤدي  انقطاعياالخبرات التعميمية وعدـ كفايتيا أو  انتظاـعدـ 
موضوع اىتمامو ب وفقدافوتعثر جيود المتعمـ وفتور ىمتو  االنجازخفض دافعية 

 .(022، 5600) غادة رمؿ أيضاو ت( وىذا ما أكدNarciss,2013, 12التعمـ)
التمييز بيف عمى ة جعؿ الطالب قادريف االفتراضيلمفصوؿ  التعميميالتصميـ  أيضا

دراؾ العالقات فيما بينياأجزاء الموضوعات التي تعم سيولة عمى  ، مما ساعدىـموىا وا 
اكتشاؼ األخطاء وتجنب الوقوع فييا حيث قدمت ىذه البيئة لمطالب أسموبا أسيؿ وأكثر 

محتويات الموضوع الدراسي، عمى وضوحا لممادة العممية مكف الطالب مف إلقاء نظرة شاممة 
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وتوجييـ عندما يشعروف  ،عميو قبؿ التجوؿ كانواالذي  المكافكما سيمت ليـ العودة إلي 
يـ قد ضموا طريقيـ في المحتوى، بذلؾ حققت ليـ ىذه األداة استخداما لبيئة التعمـ يتميز أن

 أفالميمات المطموبة بكفاءة وفاعمية وأقؿ األخطاء، و  إلنجازبالراحة والسيولة والسرعة 
عدـ وجود عمى ال تتأثر بنمط الفصؿ المسجؿ، وبالتالي فقد أكدت النتائج  االنجازدافعية 

)مباشر/مسجؿ( وتوصمت إلي إيجابية االفتراضيإحصائيا بيف نمطي الفصؿ  فروؽ دالة
ة استنادا لما تقدمو وتوفره مف خبرات تعميمية قيمة وذات فعالية في تحسيف االفتراضي الفصوؿ

 .عمميات التعمـ
 :تىصًات البحح

 ضرورة تدريب الطالب عمى الفصوؿ االفتراضية مما يزيد مف كفاءة التعميـ العالي. -
المستوي التطبيقي، خاصة إذا ما دعمت البحوث عمى اإلفادة مف نتائج البحث الحالي  -

 .المستقبمية ىذه النتائج
ة سواء في تعمـ االفتراضيتشجيع التكنولوجيا الحديثة بإتاحة مقررات عبر الفصوؿ  -

 المعرفي أو الميارى. الجانب
مف نتائج الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت أثر بعض متغيرات تصميـ  اإلفادة -

نتاجيا االنترنتة عبر االفتراضيالفصوؿ  في نواتج التعمـ المختمفة عند تصميـ ىذه  وا 
نتاجياالبيئات   .وا 

 :مكرتحات ببحىخ مطتكبلًُ

لذلؾ فمف  ،الجامعةطالب عمى تناوؿ تأثير المتغير المستقؿ عمى اقتصر البحث الحالي  -
فمف  ،الممكف تناوؿ البحوث المستقبمية ىذا المتغير في إطار مراحؿ تعميمية أخري

 .المحتمؿ اختالؼ النتائج الختالؼ العمر ومستوي الخبرة
 لمفصوؿاإلنجاز المعرفي ودافعية  الجانبعمى اقتصر البحث الحالي في متغيراتو التابعة  -

لذلؾ فمف الممكف تناوؿ البحوث المستقبمية متغيرات تابعة أخري مثؿ االتجاه  ،ةاالفتراضي
 .ةاالفتراضيأو الرضا عف الفصوؿ 
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 املسادع

 املسادع العسبًُ:

استخدام الفصول االفتراضية في برنامج  (. واقع2212ابتسام بنت سعيد بن حسن القحطاني ) -
رسالة التعميم عن بعد من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك عبد العزيز بمدينة جده. 

 ، كمية التربية، جامعة أم القرى.ماجستير
المؤتمر العممي أكتوبر(. عناصر المدرسة اإللكترونية.  31-29، 2221إبراىيم حسن محمد ) -

 .54-27، من لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميمالسنوي الثا
، القاىرة: مكتبة األنجمو 1، ط دافعية االنجاز وقياسيا(. 1979إبراىيم قشقوش، طمعت منصور ) -

 المصرية.
(. أثر التدريس باستخدام الفصول االفتراضية عبر الشبكة 2223أحمد عبد العزيز المبارك ) -

ب كمية التربية في تقنيات التعميم واالتصال بجامعة الممك العالمية )االنترنت( عمى تحصيل طال
 ، كمية التربية، جامعة الممك سعود.رسالة ماجستير.سعود

 (. الرياض: مكتبة الرشد.1)طتكنولوجيا التعميم والتعميم االلكتروني(. 2224أحمد محمد سالم ) -
ط من التغذية الراجعة في (. أثر استخدام ثالثة أنما2212أسماء كاظم فندى، دموع فوزي حسين ) -

 66-34، ص48، ع مجمة الفتحتحصيل تالمذة الصف الرابع االبتدائي في مادة اإلمالء: العراق، 
(. تصور مقترح لتوظيف شبكات التواصل االجتماعي في 2213أمل نصر الدين سميمان عمر ) -

و التعمم عبر الويب، التعمم القائم عمى المشروعات وأثره في زيادة دافعية االنجاز واالتجاه نح
 .فبراير 7-4، الرياض، المؤتمر الدولي الثالث لمتعميم االلكتروني والتعميم عن بعد

(. فاعمية المختبر الكيميائي االفتراضي في تدريس مادة الكيمياء لطمبة 2211خمود عمر بركة ) -
 ، كمية التربية، جامعة دمشق.رسالة دكتوراهالصف الثاني الثانوي العممي. 

، أكتوبر(. التعمم االلكتروني والتعميم عن بعد في الجامعات العربية. 2228ريما سعد الجرف ) -
-25المؤتمر العممي الخامس لمنظمة آفاق البحث العممي والتطور التكنولوجي في العالم العربي.

32. 
وس لطمبة ، أكتوبر(. تقييم تجربة استخدام الفصول االفتراضية لتقديم الدر 2229زىير ناجى خميف ) -

جامعة النجاح الوطنية: العممية التربوية في القرن الحادي والعشرين: واقع مؤتمر الثانوية العامة. 
 http://rooms.arabicwiziq.com، من18-17وتحديات في الفترة 

 ellumniate(. فعالية برنامج مقترح قائم عمى الفصول االفتراضية 2213سامح جميل العجرمي ) -
يارات التدريس الفعال لدى الطمبة المعممين بجامعة القدس المفتوحة واتجاىاتيم في تنمية بعض م
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 .http://hdl(، من: 3)19،مجمة المنارة لمبحوث والدراساتنحوىا. 
handle.net/123456789/284 

تراضية وفعاليتو في (. تصميم برنامج تدريبي عبر تكنولوجيا الفصول االف2212عادل السيد سرايا ) -
تنمية بعض ميارات التصميم التعميمي البنائي واالتجاه نحو استخداميا لدى معممي الطالب 

 .338-279(، 3)78، جامعة المنصورة، مجمة كمية التربيةالفائقين. 
(. فاعمية برنامج في اإلرشاد التربوي في استثارة دافعية االنجاز لدى 2227عاطف حسن شواشرة ) -

، كمية الدراسات التربويةاني من تدني الدافعية في التحصيل الدراسي )دراسة حالة(، طالب يع
 الجامعة العربية المفتوحة/فرع األردن.

 ، القاىرة: دار غريبالدافعية لإلنجاز (.2222عبد المطيف محمد خميفة ) -
م االلكتروني بالك (. الفصول االفتراضية وتكامميا مع نظام إدارة التعم2211عثمان إبراىيم السموم ) -

(، 11، دراسات المعمومات، )Blackboardبورد
 http://journals.psiscs.com.sa/index. php/ijs/article/view/121من:

(. درجة وعى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممك عبد العزيز 2211عمى بن سالم الشيري ) -
، جامعة مجمة كمية التربيةفي المممكة العربية السعودية بنظام الفصول االفتراضية واتجاىاتيم نحوه. 

 .243-193(، 3)11اإلسكندرية،
(. فاعمية األنشطة اإلثرائية في تنمية التفكير اإلبداعي والتحصيل 2212غادة احمد خميل رمل ) -

س االبتدائي الموىوبات بالمدارس الحكومية الدراسي في مادة الرياضيات لدى تمميذات الصف الخام
، جامعة أم القرى، كمية التربية، قسم المناىج رسالة ماجستير غير منشورةفي مدينة مكة المكرمة، 

 ورق التدريس.
(. دراسة عن صدق وثبات مقياس ىيرمانز لمدافع لإلنجاز، جامعة 1982فاروق عبد الفتاح موسى) -

 .98-91، 1، س1ع، مجمة كمية التربيةاألزىر، 
(. استخدام الفصول االفتراضية في تدريس التاريخ وأثرىا عمى 2212فايزة أحمد الحسيني مجاىد ) -

التحصيل وتنمية التفكير الناقد وبعض ميارات التواصل االلكتروني لدى الطالب المعممات بكمية 
 .162-111(، 45، )مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةالتربية. 

(. الرضا عن التوجيو الدراسي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز لدى تالميذ السنة 2212قدوري خميفة ) -
، رسالة ماجستير غير منشورةالثانية ثانوي: دراسة ميدانية بثانوي تيحاسى خميفة والية الوادي، 

 جامعة مولود معمري، تيزىاوزو، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، قسم عمم النفس.
(. فعالية تدريس الكيمياء بمساعدة الحاسوب في التحصيل وتنمية االتجاه 2222محرز عبده الغنام) -

 28المؤتمر العممي السادس نحو التعميم الذاتي والدافع لإلنجاز لدى طالب الصف األول الثانوي، 

http://hdl/
http://journals.psiscs.com.sa/index
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-399العممية، . اإلسماعيمية: الجمعية المصرية لمتربة يوليو: التربية العممية وثقافة المجتمع 31-
462. 

(. 1(. مصادر التعمم االلكتروني الجزء األول: األفراد، والوسائط )ط2215محمد عطية خميس ) -
 القاىرة: دار السحاب لمطباعة والنشر والتوزيع.
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