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َّواقع توظیف الفصول االفتراضیة في مدارس التعلیم العام بمنطقة مكـة المكرمـة فـي ضـوء  ُ َّ َّ َّ ِ ُ ُ
  بعض المتغیرات

  الرحمن طیب عزیزة عبد اهللا عبد، *هر عبد المحسن سلیمان اللهیبي الحربيسما
ــد العزیــز،  ــة الملــك عب ــا التربویــة، جامع ــة الدراســات العلی ــسم اإلدارة التربویــة، كلی ق

  .المملكة العربیة السعودیة
 smaheralharbi25@gmail.com: البرید االلكتروني*

َالمستخلص ُ:  
ُّهدف البحث تعرف واقع تو َّ َّظیف الفصول االفتراضیة في مدارس التعلیم العام بمنطقة مكة َ َّ َّ ُ

ُِّالمكرمة، واتبع البحث المنهج الوصفي المسحي والمنهج الوصفي المقارن، وطبقت  َّ َّ ُ
ِّاالستبانة كأداة لجمع البیانات، وتكون مجتمع البحث من جمیع معلمي ومعلمات المدارس  ُِّ ُ ُ َّ

َّفتراضیة في منطقة مكة المكرمة وبلغ عددهم الذین استخدموا الفصول اال ُ َّ َّ)116( ،
ِّوتكونت عینة البحث من  َّمعلما ومعلمة، وكان عدد المستخدمین للفصول االفتراضیة ) 80(َّ ُ ُ ً ُِّ ِّ

َّضئیال بالنسبة لعدد المعلمین والمعلمات الذین لم یستخدموها بمنطقة مكة المكرمة ًُ ُ َُّ ِّ ِّ ِّ .
َّ مدى قبول العینة لواقع استخدام الفصول االفتراضیة في مدارس َّأظهرت النتائج أنو ِّ

َّالتعلیم العام بمنطقة مكة المكرمة جاء بدرجة  ُ َّ ، ولكنها في المقابل تحتاج إلى عدَّة )ُموافقة(َّ
َّمتطلبات، وأیضا توصل البحث إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة من وجهة نظر  ُ َّ ً َّ ُ

ِّالمعلمین و ِّالمعلمات بالنسبة لمتغیري ُ ِّوهناك العدید من المعوقات التي ). المدینة، الجنس(ُ ُ
ِّتعوق استخدام الفصول االفتراضیةَ من أهمها ضعف البنیة التحتیة في المدارس وعدم  َّ

ِّالمعلم، الطالب، أولیاء األمور(ُّتوفر التجهیزات الالزمة، قلة وعي  َّفي مجال التقنیة في ) ُ ِّ
ِّعلیم، ضعف دافعیة المعلم أو الطالب أو كلیهماَّالت َّ أما أبرز توصیات البحث فتمثلت في.ُ َّ َّ :

َّتزوید المخططین للسیاسات التعلیمیة بنتائج البحث لتطویر نظام الفصول االفتراضیة  َّ َّ ِّ ُ
ُوتطبیقه، نشر ثقافة التعلم من خالل الفصول االفتراضیة بین جمیع أفراد المجتمع،  َّ ُّ ضرورة َّ

ِّتوفیر بنیة تحتیة متكاملة في المدارس، العمل على تشجیع المعلم وتقدیم الحافز المادِّي  ُ ُ
  .َّله للعمل بالفصول االفتراضیة

  .التقنیة في التعلیم، البنیة التحتیة ، التعلیم العام،االفتراضیةالفصول : الكلمات المفتاحیة
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The Reality of Employing Virtual Classes in Public Education 
Schools in Makkah Region in the Light of some Variables 
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Aziza Abdul-Allah Abdul Rahman Tayeb 
Department of Educational Administration, College of 
Educational Graduate Studies, King Abdulaziz University, Saudi 
Arabia. 
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Abstract: 
The study aims to identify the reality of using virtual classes in 
public schools in Makkah. The study used survey descriptive 
methodology and comparative descriptive methodology. The 
questionnaire was applied as a data collection tool. The research 
community consisted of all male and female teachers of schools 
which used the virtual classes in Makkah (n =116). The research 
sample included (80) male and female teachers. The number of 
users of virtual classes was relatively small compared to the 
number of teachers who did not use virtual classes in the Makkah 
Region. The results showed that the sample approval of the reality 
of using virtual classes in the public schools in Makkah Region 
was positive, but in turn it needs several requirements. The 
research also found that there were no statistically significant 
differences regarding the variables of (City, gender). There are 
many obstacles that hinder the usage of virtual classes, the most 
important of which are poor infrastructure in schools and lack of 
necessary equipment, lack of awareness (teacher, student, 
parents) in the field of educational technology, weak motivation of 
either teacher or student or both. The most important 
recommendations of the study included: providing educational 
policy planners with research results to develop and apply the 
virtual classes system, spreading the culture of learning through 
virtual classes among all members of society, the need to provide 
integrated infrastructure in schools, work to encourage the 
teachers and provide him with the financial incentive to work in 
virtual classes . 
Keywords: virtual classes, general education, technology in 
education, infrastructure 
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  :مقدمة
یعیش العالم الیوم في ظل ثورة تكنولوجیة عارمة، ألقت بظاللها على كل شيء في 
حیاتنا، وكان البد أن یكون للعملیة التعلیمیة نصیب من تلك الثورة التكنولوجیة؛ مستغلة 
َّذلك التقدم الهائل في تقنیات المعلومات واالتصاالت في تفعیل عملیات التطبیق العلمي 

َّللنظریا ُّت والتوجهات الحدیثة في مجال طرق واستراتیجیات التعلیم والتعلم، وتطویرها بشكل َّ َّ َّ َّ
ُیساعد في إعداد أجیال جدیدة أكثر قدرة على مواجهة تطورات العصر وتحدِّیات المستقبل  ُُّ ً ُ ُ

  ).172، 2015؛ والزین، 2، 2013نصار، (
َّوتعدُّ الفصول االفتراضیة من أهم أشكال الت ِّ َّ َ ُّعلم اإللكتروني، وهي تعرف بأنها بیئة ُ

ِّافتراضیة تزامنیة مدارة بواسطة المعلم تتیح التفاعل المباشر بین المعلم والمتعلمین، أو  ِّ ُِّ ُ ُ ُ ُُ َّ
ُبین المتعلمین بعضهم البعض باستخدام كافة أدوات الفصل المتاحة بما یحقق أهداف  ُِّ

  ).2008حشمت، (التعلم ونواتجه المتوقعة 
َّمیز الفصول االفتراضیة بمجموعة من الخصائص المهمةتتو ُمالءمة، ومرونة : َّ ُ

ُجدولة أوقات البحث، والحصول الفوري على أحدث التعدیالت المدخلة على البرنامج، 
ِّوتحقق مبدأ التعلم المستمر، وتوفر جمیع وسائل التفاعل بین الطالب والمعلم ُ ُّ ویرى خلیف . َّ

َّأخرى مثل تبادل الخبرات بین المعلمین وتحسین نوعیة التعلیم أن لها فوائد وممیزات  ِّ ُ ُ
ُّوالتعلم وزیادة فاعلیة التعلم من خالل دعم أنشطة العمل التعاوني  َُّّ ؛ 2007زین الدین، (ََّّ

  ).11، 2011وخلیف، 
ِّوعلى الرغم من المزایا العدیدة للفصول االفتراضیة فإن هناك عدة عوامل قد تؤثر  ُ َّ

َّا في توظیفها في العملیة التعلیمیة، ومنهاسلبی ُالفجوة الرقمیة التي تثیر قلق التربویین : ََّّ
ُبشكل كبیر لوجود شریحة كبیرة من المتعلمین لیس لدیهم فرصة الوصول إلى اإلنترنت،  ِّ ُ

ُّأو ال یمتلكون المهارات التقنیة المطلوبة لالنخراط في التعلم اإللكتروني والتكیف مع ُّ ه، َّ
ًوأیضا انشغال الطالب أحیانا بالحدیث الجانبي عبر الشات المستخدم داخل الفصل،  ً
وانشغال الطلبة ببعض المواقع اإللكترونیة، وعدم انتظام أوقات األسئلة واإلجابات بین 

ِّالطالب والمعلمین  ُ)kearsleey, 2002 ;،3 ،2011 خلیف.(  
َّلكة العربیة السعودیة بالتعلیم العالي َّوقد بدأت تجربة الفصول االفتراضیة في المم َّ َُّّ

َّفي بعض الجامعات، ومن ثم انتقلت التجربة إلى التعلیم العام في عام  هـ، حیث 1431ََّ
ُتأسست عمادة التعلیم عن بعد بجامعة الملك عبد العزیز بتاریخ  َّ هـ بقرار 11/5/1425َّ

َّیة التي تشهدها المملكة، وذلك من َّمن مجلس التعلیم العالي لدعم مسیرة التطویر العلم
َّخالل تطبیق أحدث وسائل التعلیم عن بعد المتبعة في العالم  َُّ   ).19، 2010القحطاني، (ُ



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186(: مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -419-

واقع : ًوبناء على ما سبق، فقد هدفت الباحثة إلى دراسة موضوع البحث أال وهو
َّالفصول االفتراضیة في مدراس التعلیم العام بمنطقة مكة المكرم ُ َّ َّ وهو بحث مستل من . ةَّ

رسالة ماجستیر تقدمت بها الباحثة إلى كلیة الدراسات العلیا التربویة بجامعة الملك عبد 
  .ه23/8/1440العزیز وتمت مناقشتها بتاریخ 

  :مشكلة البحث
تتمثل مشكلة الدراسة في تزاید الحاجة الملحة لتوظیف  الفصول االفتراضیة في 

ا ومن ثم وضع السبل والمقترحات التي یمكن أن تسهم في التعلیم مما یتطلب دراسة واقعه
  .تطویره

  :بحثأسئلة ال
َّ لإلجابة عن السؤال الرئیسي التاليبحثسعت ال ما واقع توظیف الفصول  :ُّ

َّاالفتراضیة في مدارس التعلیم العام في منطقة مكة المكرمة؟ ُ َّ َّ ُّولإلجابة عن السؤال الرئیسي  َّ
  :عیة التالیةَّتم وضع األسئلة الفر

َّما واقع توظیف الفصول االفتراضیة في مدارس التعلیم العام بمنطقة مكة المكرمة من  -1 ُ َّ َّ َّ
ِّوجهة نظر معلمي ومعلمات المدارس؟ ُِّ ُ  

ِّإلى أي مدى یتباین واقع توظیف الفصول االفتراضیة من وجهة نظر معلمي ومعلمات  -2 ُِّ ُ َّ
 ؟)جدة/ مكة(المدارس وفق متغیر المدینة 

ِّإلى أي مدى یتباین واقع توظیف الفصول االفتراضیة من وجهة نظر معلمي ومعلمات  -3 ُِّ ُ َّ
 ؟)إناث/ ذكور(المدارس وفق متغیر النوع 

َّما معوقات توظیف الفصول االفتراضیة في مدارس التعلیم العام بمنطقة مكة المكرمة  -4 ُ َُّ َّ َّ ِّ
ِّمن وجهة نظر معلمي ومعلمات المدارس؟ ُِّ ُ 

  :سعى البحث تعرف ما یلي: لبحثأهداف ا
َّواقع توظیف الفصول االفتراضیة في مدارس التعلیم العام بمنطقة مكة المكرمة من  -1 ُ َّ َّ َّ

ِّوجهة نظر معلمي ومعلمات المدارس ُِّ ُ. 
مدى تأثیر متغیري النوع والمدینة في رؤیة عینة الدراسة لواقع توظیف الفصول  -2

 .َّاالفتراضیة بمدارس التعلیم العام
َّمعوقات استخدام الفصول االفتراضیة في مدارس التعلیم العام بمنطقة مكة المكرمة من  -3 ُ َُّ َّ َّ ِّ

ِّوجهة نظر معلمي ومعلمات المدارس ُِّ ُ.  
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ُتكمن أهمیة هذه البحث في عدد من النقاط، یمكن إجمالها فیما یلي من : أهمیة البحث ُ
 :محاور
  َّتزوید المخططین للسیاسات التعلیمیة َّ ِّ ُبنتائج البحث التي قد تساعد على تطویر ُ

 .َّنظام الفصول االفتراضیة وتطبیقه
  ،ُقد یساعد اإلدارة العامة للتعلیم على تحقق االستفادة القصوى من هذه الفصول َّ ُ

  . ّومعرفة إیجابیاتها وسلبیاتها وتحدید احتیاجاتها وتالفي جوانب الخلل
 ِّیقدم مقترحات قد تساعد المعلمین وال ُ َّمعلمات المستخدمات للفصول االفتراضیة ُُ ُ ُِّ

ُعلى التغلب على بعض المشكالت والصعوبات التي تواجههم ُّ.  
  ،ِّقد یسهم توظیف الفصول االفتراضیة في تقدیم التعلیم للمتعلمین بصورة مشوقة ُ ُِّ َّ َّ ُ

 .ورفع مستوى التحصیل العلمي
 الفصول االفتراضیة، من خالل التركیز على واقعا البحث ُقد تفید نتائج هذ َّ

الباحثین في هذا المجال بالقیام بإجراء أبحاث أخرى تتناول جوانب أخرى في هذا 
 .الموضوع

هج الوصفي، وذلك بجمع المعلومات عن واقع ناعتمد هذا البحث على الم: منهج البحث
 ًتوظیف الفصول االفتراضیة في مدارس التعلیم العام وأیضا المنهج الوصفي المقارن،
إلبراز الفروق واالختالفات في واقع الفصول االفتراضیة في التعلیم العام بین كل من 

َمدینتي مكة وجدة من وجهة نظر معلمي ومعلمات المدارس وفق متغیري المدینة والنوع ُ ُِّ َِّ ِ.  
 :حدود البحث

 ِمنطقة مكة المكرمة، ممثال بمدینتي مكة المكرمة وجدَّة: الحد المكاني َّ ً َُّ َُّ َّ. 
 هـ1440/1441العام الدِّراسي : الحد الزماني. 
 َّالفصول االفتراضیة في مدارس التعلیم العام واقع توظیف : الحد الموضوعي َّ

َّبمنطقة مكة المكرمة و ُ ِّمعوقاتَّ َّ استخدام الفصول االفتراضیة التي تعوق استخدام ُ
 .َّالفصول االفتراضیة
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  :مفاهیم البحث
  ):Virtual Classrooms(َّالفصول االفتراضیة 

ُتعرف بأنها بیئة تعلم تفاعلیة افتراضیة تتمثل في أنظمة إلكترونیة متكاملة على  َّ َّ َّ ُّ ُ
َّالشبكة العالمیة اإلنترنت، وتتوفر فیها العناصر األساسیة التي یحتاج إلیها كل من عضو 

ُهیئة التدریس من أجل الفهم واالستیعاب من أماكن جغرافیة متباعدة و ُ ُأوقات متزامنة أو َّ
َّغیر متزامنة، ویكون التواصل والتفاعل بالصوت والصورة، وتبادل التعلیم في بیئات  ُ

ُتعلیمیة افتراضیة عبر أدوات إلكترونیة مثل البرید اإللكتروني والمنتدیات وغیرها  نصار، (َّ
2013 ،9.(  

ِّوفي ضوء ما سبق نعرفها إجرائیا بأنها الفصول ُعبارة عن فصول تشبه : ُ
ِّالمباشرة تضم المعلم والطالب، ولكنها ال تتقید بزمان أو مكان، ویتفاعل المعلمون مع  ُِّ َُّ

  ).اإلنترنت(الطالب عبر الشبكة العالمیة للمعلومات 
  :الدراسات السابقة

َّالفصول االفتراضیة والبرمجیات الحرة«: بعنوان) Bojan, 2009(دراسة  ُ ُمقارنة : َّ
َّ بشكل أساسي على المقارنة بین خمسة برامج للفصول االفتراضیة دراسة اله هذتاعتمد .»تحلیلیة ُ

)DIMDIM-VYEW-OPENMEETINGS-VMUKTI-WIZIQ ( مفتوحة المصدر
ٕ، من حیث المزایا المتوفرة في كل منها؛ مثل العدد اإلجمالي لعدد المستخدمین، وامكانیة )المجانیة( ُ

ُر االتصال المرئي، ورفع وتنزیل المحتوى اإللكتروني، وتوافر ُالمحادثة العامة والخاصة، ومدى تواف ِّ
َّالسبورة البیضاء والتصویت، ودعم اللغات المختلفة، والتكامل مع أنظمة إدارة التعلیم اإللكتروني  ُ

َّالمختلفة، وامكانیة االستضافة داخلیا في أجهزة وخوادم المؤسسة التعلیمیة المعینة َّ ٕ وقد أظهرت  ،ُ
َّ إن أفضل البرامج الخاصة بالفصول االفتراضیة :الدِّراسة ما یلينتائج  هو ) مفتوحة المصدر(َّ

َّكما توصلت البحث إلى أن . Moodleٕ، وان جمیعها یتكامل مع برنامج DIMDIMبرنامج 
َّالبرامج جمیعها تفي بالمتطلبات البسیطة فقط، ولكن عندما یكون التركیز على الجودة والممیزات  ُ

ً فإن األمر سیكون مختلفا إلى حد كبیراألخرى ُ. 
َّواقع استخدام الفصول االفتراضیة في برنامج التعلیم «: بعنوان): 2010(دراسة القحطاني  َّ

َّعن بعد من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك عبد العزیز بمدینة جدة ِ َّ هدفت هذه  .»ُ
ُّالدِّراسة إلى التعرف على آراء أعضاء هی َّئة التدریس تجاه استخدام الفصول االفتراضیة في برنامج َّ َّ

ُالتعلیم عن بعد، والتعرف على أهمیة استخدام الفصول االفتراضیة في برنامج التعلیم عن بعد من  َُّ َّ ََّّ ُّ
ُّوجهة نظرهم، كما هدفت إلى التعرف على وجهات نظرهم أیضا فیما یتعلق بالصعوبات التي تحد  ً ُّ َّ

ُ الفصول االفتراضیة في برنامج التعلیم عن بعدمن استخدام َّ استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، ، وَّ
آراء األعضاء نحو استخدام الفصول : (َّوقامت بإعداد استبانة تكونت من ثالثة محاور، وهى

َّاالفتراضیة، وأهمیة الفصول االفتراضیة، وصعوبات استخدام الفصول االفتراضیة َّ قها وقد تم تطبی). َّ
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َّعلى عینة من أعضاء هیئة التدریس المستخدمین لنظام الفصول االفتراضیة في برنامج التعلیم  ََّّ ِّ
َّعن بعد بجامعة الملك عبد العزیز بمدینة جدة للعام الدِّراسي  ِ ه؛ حیث بلغ عددها ١٤٣١-١٤٣٠ُ

نوع الكلیة، : (تالیةِّوقد أرجعت الفروق بین استجابات أفراد العینة إلى العوامل ال. ًعضوا) ١٢٠(
 وقد أظهرت نتائج الدِّراسة ، )وسنوات الخدمة، ودرجة اإللمام باستخدام الحاسب اآللي واإلنترنت

ُال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد عینة مجتمع البحث عند مستوى : ما یلي ِّ َّ ُ
ُالتعلیم عن بعد تعزى لمتغیر نوع َّنحو استخدام الفصول االفتراضیة في برنامج ) 0.05(داللة  ُ َّ
ُال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات عینة البحث عند مستوى داللة ، الكلیة ِّ ُ

ُنحو استخدام الفصول االفتراضیة في برنامج التعلیم عن بعد تعزى لمتغیر سنوات ) 0.05( ُ َّ َّ
ِّتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات عی، الخدمة ) 0.05(ُنة البحث عند مستوى داللة ُ

ُنحو استخدام الفصول االفتراضیة في برنامج التعلیم عن بعد تعزى لمتغیر درجة اإللمام باستخدام  ُ َّ َّ
الحاسب اآللي في المحور األول لصالح المجموعة التي درجة إلمامها باستخدام الحاسب اآللي 

َّا بین استجابات عینة البحث في المحورین الثاني ُفي حین ال توجد فروق دالة إحصائی) عالیة( ِّ
ُوالثالث تعزى لمتغیر درجة اإللمام باستخدام الحاسب اآللي ُال توجد فروق ذات داللة إحصائیة ، َّ

ُبین استجابات عینة البحث عند مستوى داللة  َّنحو استخدام الفصول االفتراضیة في ) 0.05(ِّ
ُبرنامج التعلیم عن بعد في جمی  .ُع المحاور تعزى لمتغیر درجة اإللمام باستخدام اإلنترنتَّ

ُّدراسة تقویمیة للتعلم اإللكتروني القائم على الفصل «: بعنوان) 2011(دراسة أحمد  َّ
ُّهدفت هذه الدِّراسة تقویم التعلیم والتعلم اإللكتروني القائم على  .»االفتراضي للمرحلة اإلعدادیة َّ َّ

وقد ، ُني للمرحلة اإلعدادیة في ضوء قائمة المستویات المعیاریة المقترحةالفصل االفتراضي التزام
ُّتحلیل الوضع الراهن للتعلیم والتعلم : (اعتمد الباحث على عدد من األدوات في دراسته، وهى َّ َّ

ُّاإللكتروني واعداد قائمة المستویات المعیاریة، واستبیانات لتقویم التعلیم والتعلم اإللكتروني ا َّ َّ لقائم ٕ
ِّ المتعلم –معلم الفصل االفتراضي (على الفصل االفتراضي في المرحلة اإلعدادیة من وجهة نظر  ُ– 

َّتوافر المستویات المعیاریة للتعلیم :  وقد أظهرت نتائج الدِّراسة ما یلي، )َّأخصائي تكنولوجیا التعلیم ُ ُ
ُّوالتعلم اإللكتروني القائم على الفصل االفتراضي التزامني ِّ من وجهة نظر معلم الفصل االفتراضي َّ ُ

ِّمن وجهة نظر المتعلم، وبنسبة %) 68,26(، وبنسبة %)73,13(بنسبة  من %) 70,15(ُ
  .وجهة نظر أخصائي التكنولوجیا

ما یحتاج الطالب إلى : َّاستكشاف الفصول االفتراضیة«: بعنوان) 2011(دراسة فالون 
ِّمعرفته، وما یجب أن یضعوه المعلمون ف  اكتشاف اإلمكانیات، والمحدودیات هدفت. »ي االعتبارُ

لفصل افتراضي عندما یستخدم في برنامج لمجموعتین؛ إحداهما طالب بكالوریوس، واألخرى طالب 
ِّوقد تم تطبیقها على عینة من طلبة البكالوریوس وطالب ، ُالدِّراسات العلیا في مجال التربیة َّ

ًطالبا في ) 12(طالب بكالوریوس، و) 10(ة، حیث بلغ عددها ُالدِّراسات العلیا في مجال التربی
 كلتا المجموعتین اكتسبت  :وقد أظهرت نتائج الدِّراسة ما یلي، ُالدِّراسات العلیا في مجال التربیة

َّأن الفصل االفتراضي بیئة جدیدة وتتغلب على مشاكل  ،قیمة من استخدام الفصل االفتراضي
 .تي تظهر في سیاقات أخرىمهارات التواصل والتفاعل ال
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ُفاعلیة استخدام الفصول االفتراضیة المتزامنة في «: عنوان) م2012(دراسة الزهراني  َّ
ُّهدفت هذه الدِّراسة إلى التعرف على  .»ًمادة الكیمیاء نموذجا: تحصیل طالب الصف الثالث الثانوي َّ

َّفاعلیة تدریس الكیمیاء في مركز الخدمات التربویة بواسطة  َّالفصول االفتراضیة التزامنیة عبر َّ
ُّشبكة اإلنترنت في تحصیل طالب الصف الثالث الثانوي، والتعرف على الفروق في تحصیل طالب  َّ
ُالصف الثالث الثانوي عند دراستهم باستخدام الفصول االفتراضیة مقارنة بالطریقة المباشرة عند  َّ

ُّم كل على حدة، وكذلك التعرف على الفروق مستویات التذكر، والفهم، والتطبیق في تصنیف بلو َّ
َّفي تحصیل طالب الصف الثالث الثانوي عند دراستهم باستخدام الفصول االفتراضیة التزامنیة 

. استخدم الباحث المنهج شبه التجریبي في دراسته، وُمقارنة بالطریقة المباشرة في مجمل االختبار
ب الصف الثالث الثانوي المسجلین بمركز الخدمات ُأما مجتمع دراسته، فقد تكون من جمیع طال

َّالتربویة بمدینة ینبع الصناعیة خالل الفصل الدِّراسي األول من العام الدِّراسي  . ه1432-1433َّ
ِّوتكونت عینة البحث من  َّطالبا، قسمهم الباحث بالتساوي إلى مجموعتین؛ إحداهما ضابطة، ) 40(َّ ً

: وقد أظهرت نتائج الدِّراسة ما یلي، حث على أداة االختبار التحصیليواألخرى تجریبیة، واعتمد البا
بین المتوسطات الحسابیة لدرجات طالب ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

المجموعتین التجریبیة والضابطة في االختبار التحصیلي البعدي الذي یقیس مستویات كل من 
 .المجموعة التجریبیةالتذكر والفهم والتطبیق لصالح 

َّمعوقات استخدام الفصول االفتراضیة في تعلیم اللغة «: بعنوان) 2015(دراسة الثبیتي  ِّ ُ
ُاإلنجلیزیة للمرحلة الثانویة من وجهة نظر المعلمین والمشرفین التربویین بمحافظة الطائف ُِّ«. 

ِّهدفت هذه الدِّراسة تعرف المعوقات التنظیمیة، والفنیة، وال ُ ُّ َّمادِّیة التي تحول دون استخدام الفصول َّ
ُاالفتراضیة في تعلیم اللغة اإلنجلیزیة للمرحلة الثانویة من وجهة نظر المعلمین والمشرفین  ُِّ َّ
ِّالترویین بمحافظة الطائف، والتعرف على أبرز اآللیات التي یمكن من خاللها التغلب على معوقات  ُ ُ ُّ َّ

ِّ تعلیم اللغة اإلنجلیزیة للمرحلة الثانویة من وجهة نظر المعلمین َّاستخدام الفصول االفتراضیة في ُ
استخدم الباحث المنهج الوصفي من أجل تحقق أهداف ، وُوالمشرفین التربویین بمحافظة الطائف

َّدراسته، وقام بإعداد استبانة لمعرفة هذه المعوقات، والتي تكونت من أربعة محاور، وهي ِّ ُ :
ِّالمعوقات التنظیم( ُّیة، والمعوقات الفنیة، والمعوقات المادِّیة، وأبرز اآللیات للتغلب على تلك ُ َّ َّ ِّ ُِّ ُ

ِّالمعوقات ًوقد تم تحدید الفروق ذات الداللة اإلحصائیة لدى عینة البحث تبعا لعدد من ). ُ ِّ
وقام ). ُالعمر، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخدمة، وعدد الدورات التدریبیة: (المتغیرات، وهي

ُالباحث بتطبیق دراسته على عینة من المعلمین والمشرفین التربویین الذین بلغ عددهم  ُِّ ِّ)200 (
ًمعلما و ًمشرفا) 12(ُِّ ِّإن استجابة أفراد عینة البحث في : وقد أظهرت نتائج الدِّراسة ما یلي، ُ

ِّالمعوقات التنظیمیة(َّالمحور األول  إن ، بدرجة عالیة) 4.13≤(بلغ متوسطها الحسابي العام ) ُ
َّاستجابة أفراد عینة البحث في المحور الثاني  ِّالمعوقات الفنیة(ِّ بلغ متوسطها الحسابي العام ) ُ

َّإن استجابة أفراد عینة البحث في المحور الثالث  ،بدرجة عالیة) 4.18≤( َّالمعوقات المادِّیة(ِّ ِّ بلغ ) ُ
َّإن استجابة أفراد عینة البحث في المحور الرابع ، بدرجة عالیة) 3.88≤(متوسطها الحسابي العام  ِّ

ُّآلیات التغلب( َّعلى معوقات استخدام الفصول االفتراضیة بلغ متوسطها الحسابي العام ) َّ ِّ ُ)≥4.42 (
ِّظهرت بعض الفروق ذات الداللة اإلحصائیة في المعوقات التنظیمیة،  ،بدرجة عالیة جدا ُ

ِّوالمعوقات الفنیة، والمعو ُِّ َّقات المادِّیة، وآلیات التغلب على معوقات استخدام الفصول االفتراضیة في ُ َِّّ ُ ُّ َّ
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  .تعلیم اللغة اإلنجلیزیة
ُّواقع استخدام الفصول االفتراضیة في برامج التعلم عن «: بعنوان) 2016(دراسة كمتور  َّ َّ

ًبعد من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس جامعة السودان المفتوحة نموذجا هدفت هذه الدِّراسة  .»َّ
ُتعرف واقع استخدام الفصول االفتراضیة في برامج التعلم عن بعد بجامعة السودان المفتوحة ُّ َّ ََّّ َّوتم ، ُّ

َّاستخدام المنهج الوصفي التحلیلي في هذه البحث، كما قام الباحث بإعداد استبانة تتكون من  َّ
َّمن أعضاء هیئة التدریس بجامعة السودان ِّوقد تم تطبیقها على عینة عشوائیة . فقرة) 42(

: م، والتي تم حصرها في أربعة مراكز داخل والیة الخرطوم، وهي2015/2016المفتوحة للعام 
وقد أظهرت نتائج ، ًمفحوصا) 65(؛ حیث بلغ عددها )الرئاسة، والخرطوم، وبحري، وأم درمان(

ُعلم عن بعد الحالیة بجامعة السودان َّسیادة المواد المطبوعة في برامج الت :الدِّراسة ما یلي ُّ
ُالمفتوحة إلى جانب استخدامها تقنیة الفصول االفتراضیة غیر المتزامنة هناك صعوبات تحول  ،َّ

ُدون استخدام الفصول االفتراضیة في برامج التعلم عن بعد بجامعة السودان المفتوحة ُّ َّ ال توجد ، َّ
ِّبین استجابات أفراد العینة من أساتذة جامعة ) 0.05(فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

ُالسودان المفتوحة حول واقع استخدام الفصول االفتراضیة في برامج التعلم عن بعد تعزى لمتغیري  ُ ُّ َّ َّ
ُالخبرة والتخصص حول واقع استخدام الفصول االفتراضیة في برامج التعلم عن بعد ُّ َّ ََّّ ُّ. 

 غیر -ُالمتزامنة (َّأثر اختالف نمطي الفصول االفتراضیة «: بعنوان) م2017(دراسة جودة 
ُّالمدعومة بمراسي التعلم اإللكترونیة على تنمیة بعض مهارات البرمجة لدى طالب ) ُالمتزامنة َّ

َّهدفت هذه الدِّراسة تعرف أثر اختالف نمطي الفصول االفتراضیة  .»المرحلة الثانویة ُّ  –ُالمتزامنة (َّ
ُّالمدعومة بمراسي التعلم اإللكترونیة على تنمیة بعض مهارات البرمجة بلغة ) ُغیر المتزامنة َّ

Visual Basic.Netِّتكونت عینة البحث من ، و لدى طالب المرحلة الثانویة طالبة، تم ) 30(َّ
ُتقسیمهن إلى مجموعتین تجریبیتین، حیث درست المجموعة األولى بنمط التفاعل المتزامن للفصل 

َّدعوم بمراسي التعلیم اإللكترونیة، ودرست المجموعة الثانیة بنمط التفاعل غیر االفتراضي الم
ُّالمتزامن للفصل االفتراضي المدعوم بمراسي التعلم اإللكترونیة َّ أما بالنسبة لألدوات التي . ُ

اختبار الجانب المعرفي لمهارات البرمجة، وبطاقة مالحظة : (استخدمها الباحث في دراسته، فكانت
ُتوصل البحث إلى أنه توجد : وقد أظهرت نتائج الدِّراسة ما یلي، )انب األدائي لمهارات البرمجةالج َّ

ُالفصل المتزامن (فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة األولى 
ُّالمدعوم بمراسي التعلم اإللكترونیة تزامن المدعوم ُالفصل غیر الم(والمجموعة التجریبیة الثانیة ) َّ

  ). َّبمراسي التعلیم اإللكترونیة

َّالتعقیب على الدراسات السابقة ِّ َّ:  
َّاشتمل العرض السابق على دراسات عربیة وأجنبیة تناولت الفصول االفتراضیة،  َّ َّ َّ
َّحیث ركزت هذه الدِّراسات على أهمیة الفصول االفتراضیة، في منظمات التعلیم العام  َّ َّ

َّا من ربط الفصول االفتراضیة ببعض المواضیع والمفاهیم األخرى، وقد والعالي، ومنه
  :الحظت الباحثة ما یلي
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ُتناولت بعض هذه الدِّراسات بعضا من المتغیرات المستقلة، مثل الجنس والمؤهل العلمي  - ً
َّوسنوات الخدمة والمرحلة التعلیمیة، مثل دراسة الثبیتي  َّ)2015.( 

َّلت موضوع الفصول االفتراضیة في الجامعات، مثل دراسة كمتور هناك بعض الدِّراسات تناو -
 ).2011(، ودراسة فالون )2016(

َّأوجه االتفاق واالختالف بین الدِّراسة الحالیة والدِّراسات السابقة التي تناولت اإلبداع  ِّ ُ
  :اإلداري

ات ٍانفردت الدِّراسة الحالیة عن عدید من الدِّراس: ُمن حیث المنهج المستخدم
ُالسابقة في كونها استخدمت المنهج الوصفي المسحي، باإلضافة للمقارن واختلفت مع . َّ

: ُالدِّراسات األخرى في المنهج المستخدم، التي منها ما استخدمت المنهج الوصفي، مثل
َّالمنهج الوصفي التحلیلي، ) 2016(، واستخدمت دراسة كمتور )2015(دراسة الثبیتي 

  .َّالمنهج التجریبي) 2017(سة جودة في حین استخدمت درا
استخدمت الدِّراسة الحالیة االستبانة كأداة للدِّراسة، وهذا ما : من حیث أداة الدِّراسة

َّاتفقت معه أغلبیة الدِّراسات السابقة، واختلفت مع دراسة جودة  التي استخدمت ) 2017(َّ
  .االختبارات كأداة

ِّمن حیث المجتمع وعینة الدِّراسة ِّفقت الدِّراسة في كونها اختارت مجتمع وعینة َّات: ُ ُ
ِّالدِّراسة من المعلمین مع بعض الدِّراسات، مثل ، واختلفت الدِّراسة )2015(دراسة الثبیتي : ُ

ِّالحالیة مع دراسات أخرى من حیث اختیار مجتمع وعینة الدِّراسة، مثل دراسة كمتور  ُ
َّالتي اختصت بأعضاء هیئة التدریس) 2016(   . للتعلیم العاليَّ

َّأوجه االستفادة من الدِّراسات السابقة ُ:  
َّتحدید اإلطار العام لهذه الدِّراسة واعداد اإلطار النظري - ٕ. 
 .ُاختیار منهج الدِّراسة واألداة المناسبة للدِّراسة الحالیة -
ُتحدید األسالیب اإلحصائیة المناسبة - َّ. 
 .بناء أداة الدراسة وصیاغة الفقرات وتطویرها -
َّتفسیر النتائج وتقدیم التوصیات - َّ. 

َّما تمیزت به هذا البحث عن الدِّراسات السابقة َّ:  
َّتمیزت به هذا البحث عن الدِّراسات السابقة في كونه تناول على وجه الخصوص  َّ

َّواقع الفصول االفتراضیة في مدارس التعلیم العام بمنطقة مكة المكرمة، وانفرد بذلك ُ َّ َّ َّ.  
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  :ظرياإلطار الن
  : َّمفهوم الفصول االفتراضیة  

َّعلى الرغم من انتشار مصطلح الصفوف االفتراضیة فإننا نجد اختالف المفاهیم،  ُ
ِّویرجع ذلك إلى تعدُّد مسمیات هذه الفصول، فنجد من یسمیها الفصول اإللكترونیة، وهناك  َُّ ُ

َّمات، وهناك من سماها ُمن یطلق علیها الفصول الذكیة، أو فصول الشبكة العالمیة للمعلو
ًالصفوف االفتراضیة والتخیلیة، وتستعرض الباحثة بعضا من المفاهیم المتعلقة بالفصول  ُّ ََّّ

  :َّاالفتراضیة، ومنها
ِّیعرفها  ُوسیلة رئیسیة لتقدیم الدروس والمحاضرات «بأنها ) 12، 2009خلیف، (ُ

ِّإلیها كل من المعلم والمتعلم، َّعلى اإلنترنت یتوفر فیها العناصر األساسیة التي یحتاج  ُِّ ُ
ُّوتعتمد على أسلوب التعلم التفاعلي َّ«.  
وسیلة مهمة ورئیسیة، تقدم من «بأنها ) 77، 2008(وفي تعریف آخر لـرزق 

ُخاللها المحاضرات والدروس على شبكة اإلنترنت، والتي توفر العناصر األساسیة التي 
ُیمكن أن یحتاج إلیها المتعلم والمع ُِّ ِّلم، وتعتمد بشكل رئیسي على التفاعل بین المعلم ُ ُِّ

ِّوالمتعلم عن طریق شبكة اإلنترنت ُ«. 
ِّوتعرفها الباحثة إجرائیا في هذا البحث بأنها  فصول تعتمد على التقاء الطلبة «ُ

ٕوالمعلم عن طریق اإلنترنت وفي أوقات مختلفة للعمل على قراءة الدرس وانجاز المهمات  ُ ُِّ
ُة من األدوات التي تشمل التفاعل الصوتي والمحادثات النصیة والسبورة عبر مجموع

ُاإللكترونیة واإلدارة التعلیمیة التي تمكن من تقدیم تعلم مباشر وتفاعلي وبأسالیب مشابهة  ُّ ِّ ُ َّ َّ
َّتماما لما یتم في التعلیم التقلیدي ً« .  

 :َّخصائص الفصول االفتراضیة 
ِّمن الخصائص التي تمیزها، مثلَّللفصول االفتراضیة مجموعة  ُ: 

ِّتوفیر جمیع وسائل التفاعل الحي بین المعلم والمتعلم - ُِّ ُ . 
ِّإمكانیة تفاعل المتعلم مع المعلم على السبورة اإللكترونیة  - ُِّ ُ)White Board.(  
ِّتمكین المعلم من عمل استطالع سریع لمدى تجاوب وتفاعل المتعلم مع نقاط الدرس  - ُِّ ُ

ً، والتي تعرض مباشرةُالمختلفة ُ ُ. 
ُإمكانیة تقسیم المتعلمین إلى مجموعات صغیرة في غرف تفاعلیة بالصوت والصورة من  - ِّ ُ

ِّأجل تمكین المعلم من النقاش مع أي من مجموعات العمل ومشاركة جمیع المتعلمین  ُِّ ُ ُ
 . في تحلیل نتائج إحدى مجموعات العمل
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ِّتمكین المعلم والمتعلم من عمل تق - ُِّ ُییم فوري من خالل اختبار سریع یتم تقییم ومناقشة ُ
ِّتفاعل المتعلم المباشر وفي وجود المعلم  ُِّ  ).13، 2009خلیف، (ُ

  :َّأنواع الفصول االفتراضیة 
َّتنقسم  الفصول االفتراضیة إلى قسمین؛ وذلك حسب األدوات والبرمجیات 

ِّوالتقنیات المستخدمة في هذه الفصول كما توضحها الخ ُ   :كالتالي) 69، 2003(لیفة ُ
َّالفصول االفتراضیة غیر التزامنیة - 1 َُّ ِّویسمیها البعض التعلم الذاتي، والتي تمكن الطلبة من :  َّ ُ ُّ َّ ِّ ُ

َّمراجعة المادة التعلیمیة والتفاعل مع المحتوى التعلیمي من خالل الشبكة العالمیة  َُّ ) اإلنترنت(َُّ
ُّبوساطة بیئة التعلم الذاتي، وهو َّ ما یعرف بالتعلیم والتفاعل غیر التزامني، وهذه الفصول ال َّ ُ

َّتتقید بزمان وال مكان، لذا فهي تستخدم برمجیات وأدوات غیر تزامنیة تسمح للمعلم والطالب 
بالتفاعل معها دون حدود للزمان والمكان، ومن أمثلة هذه األدوات ساحات الحوار والدخول 

ُفي مناقشات آنیة، سواء مع الم ِّعلم أو الطلبة فیما بینهم، وقائمة المراسالت بین المعلم ُ ُِّ ُ
  .وطالبه وبین الطالب أنفسهم

َّالفصول االفتراضیة التزامنیة - 2 َُّ وهذه الفصول هي فصول شبیهة بالقاعات الدِّراسیة یستخدم  :َّ
ُفیها المعلم والطالب أدوات وبرمجیات مرتبطة بزمن معین  ِّعلم ُأي یشترط فیها وجود الم(ُِّ

، ومن هذه األدوات اللوح األبیض، والفیدیو )والطالب في الوقت نفسه دون حدود للمكان
َّالتفاعلي، وغرف الدردشة، وغالبا ما تتشابه اإلمكانات لبرامج الفصول االفتراضیة ً ُ. 

َّممیزات الفصول االفتراضیة  ِّ ُ:  
ُّحاولت أبحاث عدیدة التعرف على المنافع أو المزایا التي  ُتثري بها تقنیات َّ

َّالفصول االفتراضیة عملیتي التعلم والتعلیم والتدریب مقارنة مع تقنیات التعلیم اإللكتروني  َّ َُّ ُّ َّ
ومن السمات والخصائص . َّبصفة خاصة، والفوائد التي یقدمها لعملیات التعلیم والتدریب

وذكرها العمري َّالتي یتمیز بها الفصل االفتراضي عن غیره من الفصول التقلیدیة، 
خاصیة الحوار المباشر عن طریق الكتابة واستخدام الصورة : أبرزها) 36، 2017(

ٕوالصوت، وفیها یحدث اشتراك المعلم والطلبة في التطبیقات والبرامج وامكانیة إرسال  ِّ ُ
ُالملفات وتبادلها مباشرة بین المعلم وطالبه، ویمكن من خاللها توجیه األسئلة المكتوبة  ِّ ُ ًُ

ُالتصویت علیها، فالطالب یستطیع أن یتواصل ویبدي رأیه عبر میكرفون جهاز الحاسوب و
ُالخاص به، فهو ینمي مهارات التعلیم الذاتي، باإلضافة إلى إتاحة الفرصة لدخول الطالب  َّ
وخروجه من الفصل االفتراضي بكل حریة، وكذلك استطاعته الطباعة والحدیث متى شاء، 

ُكما أنه یسهل قد ِّ ُرة المعلم على متابعة نشاطات الطلبة مجتمعین، أو متفرقین في الوقت ُ ُ ُِّ
ٕنفسه، ویعني ذلك الدقة في إدارة الوقت، وفرصة تقدیم عروض تقدیمیة، وامكانیة عرض  ُ
ُأفالم تعلیمیة، ویمكن تسجیل المحاضرة الكتابیة والصوتیة إلعادة متابعتها بطریقة غیر  ُ ُ

َّ الفصول االفتراضیة على توفیر جمیع وسائل التفاعل الحي تزامنیة في وقت آخر، وتعمل
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ُبین المتعلم والمعلم، وتتیح الفرصة لتقسیم الطلبة إلى عدد من المجموعات الصغیرة  ُ ِّ ُِّ ُ
ًیتفاعل فیها الطلبة من خالل الصورة والصوت لعمل تجاربهم حاال وفي الحصة نفسها 

 .علقة بإحدى المجموعاتَّبحیث یتشارك الجمیع لتحلیل النتائج المت
َّسلبیات الفصول االفتراضیة  َّ:  

َّللفصول االفتراضیة سلبیات ذكرها النجار  كثرة حدوث : ، وهي)30، 2014(َّ
َّأعطال فنیة أثناء الدرس اإللكتروني، سواء من لدى المرسل أو المستقبل، وقد ال تتوفر  ُ ُ

ُّالبرمجیات ذات الجودة العالیة الستخدام التعلم ب ًالفصول االفتراضیة، وأیضا هناك مشاكل َّ َّ
ُلدى البعض، مثل ضعف شبكة اإلنترنت، باإلضافة إلى عدم توفر الدعم الفني المختص  ُّ
ِّبإصالح المشاكل البرمجیة واألعطال، وهناك من المتعلمین من یستغل الدردشة في ما هو  ُ

ِّت بین الطالب والمعلمین، خارج الموضوع، باإلضافة لعدم انتظام أوقات األسئلة واإلجابا ُ
وكذلك انشغال الطالب بالحاسوب وعدم التركیز، وضعف الوعي بأهمیة استخدام الفصول 

ِّاالفتراضیة لدى المتعلم وأولیاء األمور ُ َّ. 
  :ٕمنهجیة البحث واجراءاته

ِّتكون من جمیع معلمي ومعلمات المدارس التي تستخدم الفصول : ُمجتمع البحث ُِّ ُ
َّة في منطقة مكة المكرمة، ویبلغ عددهم َّاالفتراضی ُ  . ـة/معلم) 116(َّ

ِّتكونت عینة البحث من : ِّعینة البحث َّـة من معلمي ومعلمات مكة المكرمة /معلم) 80(َّ ُ َّ
  .ِوجدَّة

َّالخصائص الدیموغرافیة(ِّوصف عینة البحث  ِّ :(  
َّیمكن وصف عینة البحث وفقا للبیانات األولیة، وذلك حسب َِّّ ً النوع، ( متغیري ُ

َّ، وتوضح ذلك الجداول التالیة)المدینة ِّ ُ : 
  : ِّتوزیع عینة البحث حسب النوع

ِّتوزیع العینة وفقا لمتغیر النوع في عینة البحث ) 1(جدول  ِّ َِّّ ُ   )80=ن(ً
َّتوزیع العینة وفقا لمتغیر النوع ِّ ُِّ ً 

  %  ك   
  82.5  66  أنثى
  17.5  14  ذكر

  100.00  80  المجموع
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من % 82.5بنسبة ) 66(ُأنه یوجد ) 1(ضح من الجدول السابق، وشكل َّیت
  .من الذكور% 17.5فقط بنسبة ) 14(ُاإلناث، بینما یوجد 

أنثى؛ ٦٦؛ النوع
%٨٢

ذكر؛ ١٤؛ 
%١٨

  
  توزیع العینة وفقا لمتغیر النوع) 1شكل(

ِّتوزیع العینة وفقا لمتغیر المدینة في عینة البحث ) 2(جدول  ِّ ُِّ   ) 80=ن(ً
ِّوزیع العینة وفقا لمتغیر المدینةت ُِّ ً 

  %  ك  
َّمكة المكرمة ُ  70  87.5  

َّجدة ِ  10 12.5  
  100.00  80  المجموع

َّمن مكة % 87.5بنسبة ) 70(ُأنه یوجد ) 2(، والشكل )2(َّیتضح من الجدول 
ُالمكرمة، بینما یوجد  َّ   .ِمن جدَّة% 12.5بنسبة ) 10(ُ

مكة المنطقة
المكرمة؛ 

٧٠؛ ٨٧%

جدة؛ ١٠؛ 
%١٣

 
  توزیع العینة وفقا لمتغیر المدینة) 2كلش(
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  : إجراءات تطبیق البحث
َّاالطالع على األدب النظري والدِّراسات السابقة التي ترتبط بموضوع البحث - 1 ِّ. 
ِّ اختیار مجتمع وعینة البحث - 2 ُ. 
َّ بناء استبانة بصورة مبدئیة استنادا على األدبیات النظریة للبحث ثم عرضها على  - 3 ً

ِّالمحكمین و ِّالمختصین ألخذ آرائهم ثم القیام بالتعدیالت الالزمةُ ُ. 
 .ِّتوزیع أداة البحث على أفراد عینة البحث - 4
 .SPSSتجمیع البیانات وتفریغها باستخدام برنامج الحزم اإلحصائیة  - 5
ُاستخراج النتائج وتحلیلها ومناقشتها، ثم كتابة التوصیات والمقترحات المناسبة للبحث - 6 ُ َّ. 

 : َّائیةاألسالیب اإلحص
 : األسلوب الوصفي

 . التكرارات والنسب المئویة -
 . المتوسطات واالنحرافات المعیاریة -

 :َّاألسلوب التحلیلي
 .ألفا كرونباخ للثبات -
 .معامل ارتباط بیرسون للصدق -
 . ِّاختبارات للعینة الواحدة -
 .ِّاختبارات للعینات المستقلة -

  : ُالبرنامج اإلحصائي المستخدم
 .23 إصدار رقم SPSSإلحصائیة برنامج الحزم ا -

 ).تم إدراج االستبانة في صورتها النهائیة في نهایة البحث: (أداة البحث
َّتم بناء استبانة بناء على األدبیات التربویة السابقة، بهدف تعرف واقع توظیف  َّ َّ ً َّ
ین الفصول االفتراضیة في مدارس التعلیم العام بمنطقة مكة المكرمة من وجهة نظر المعلم

  :َّوالمعلمات، وتكونت االستبانة من قسمین، وهما كاآلتي
ِّالبیانات األولیة لعینة البحث : ًَّأوال َّ   ). الجنس، المدینة(َّ
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 : َّمحاور الدِّراسة، وتتضمن: ًثانیا
َّواقع الفصول االفتراضیة في مدارس التعلیم العام في منطقة مكة المكرمة، ویشتمل على  - ُ َّ َّ َّ

 . عبارة) 30(
 :األسئلة المفتوحة -

َّمعوقات استخدام الفصول االفتراضیة في مدارس التعلیم العام بمنطقة مكة المكرمة ُ َُّ َّ َّ ِّ.  

  :الخصائص السیكومتریة لألداة
تم التحقق من الصدق الظاهري ألداة البحث  ):صدق المحكمین(الصدق الظاهري 

ِّمن خالل عرضها على مجموعة من المحكمین المتخصصین  ُ ًمحكما، ) 12(بلغ عددهم ُِّ ُِّ
ُوقد قاموا بإصدار الحكم على االستبانة من خالل مالءمتها لألهداف، ودرجة انتمائها  ُ

َّللمحاور، ومدى وضوح كل عبارة وسالمتها اللغویة، وتم األخذ بما اتفق علیه  َّ َّ من % 75ُّ
ِّآراء المحكمین بالحذف والتعدیل واإلضافة بعین االعتبار ُ .  

تم التأكد من صدق االتساق الداخلي ألداة البحث بحساب معامل  : الداخلياالتساق
ارتباط بیرسون بین درجات كل عبارة، والدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیه العبارة، 

َّلعینة استطالعیة مكونة من  ُ ُـة، وهي من خارج عینة البحث، أي مجتمع /معلم) 30(ِّ ِّ
ُمماثل لمجتمع البحث، كما ی ُ   :اآلتي) 3(ِّوضح نتائجها جدول رقم ُ

 معامل ارتباط بیرسون بین درجات كل عبارة والدرجة الكلیة الذي تنتمي إلیه الفقرة، )3(جدول 
َّوذلك لدراسة الصدق للعینة االستطالعیة  ِّ   )30=ن(ِّ

 ر  العدد ر  العدد ر العدد

1 0.667 11 0.629 21 0.636 

2 0.665 12  0.750 22 0.718 

3 0.702 13 0.784 23 0.730 

4 0.645 14 0.771 24 0.744 

5 0.671 15 0.850 25 0.932 

6 0.690 16 0.606 26 0.795 

7 0.820 17 0.875 27 0.833 
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 ر  العدد ر  العدد ر العدد

8  0.839 18 0.687 28 0.639 

9  0.806 19 0.782 29 0.699 

10  0.853 20 0.809 30 0.777 

ِّت داللة إحصائیة، مما یحقق ُجاءت جمیع معامالت االرتباط قویة وطردیة، وذا ُ َّ
ُوتراوحت معامالت  صدق االستبانة، وكذلك یؤكد مدى صالحیة االستبانة في التطبیق،

   0.932 و0.606االرتباط بین 
  :ثبات أداة البحث

ُللتحقق من ثبات أداة البحث تم استخدام معامل ألفا كرونباخ  َّ ُّ َّAlpha 
Chronbach)( ویوضح الجدول التالي ،ِّ ُمعامالت الثبات الناتجة عن استخدام معامل ُ ُ

ُّألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة للتحقق من ثبات محور البحث َّ.  
َّمعامل الثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة للعینة االستطالعیة ) 4(جدول    ) 30=ن(ِّ

عدد  المحور
  العبارات

ألفا 
 كرونباخ

التجزئة 
 النصفیة

َّاالفتراضیة في مدارس واقع استخدام الفصول 
َّالتعلیم العام بمنطقة مكة المكرمة ُ َّ َّ 30  0.862 0.866 

ُویتضح من الجدول السابق أن قیم معامالت الثبات مرتفعة، حیث كانت قیمة  ُ َّ َّ
، بما )0.866(ُومعامل ارتباط التجزئة النصفیة ) 0.862(معامل الثبات ألفا كرونباخ 
ِّیؤكد صالحیة المقیاس للتط  وبذلك .ٕبیق وامكانیة االعتماد على نتائجها والوثوق بهاُ

  . ُأصبحت أداة البحث في صورتها النهائیة بما یمكن تطبیقها
  : تقدیر الدرجات على االستبانة

ِّالخماسي المتدرج لقیاس العبارات السابقة ) لیكرت(َّتم استخدام مقیاس  موافق (ُ
َّوایضا تم حساب القیم  ؛)دةبشدة، موافق، محاید، ال أوافق، ال أوافق بش َّ، ثم تم )األوزان(ً

ُتحدید االتجاه لمقیاس لیكرت الخماسي ِّ.  
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  درجات مقیاس لیكرت) 5(جدول 

ال اوافق   االستجابة
  موافق بشدة  موافق  محاید  ال اوافق  بشدة

  5  4  3  2  1  الدرجة
 حیث قوتها أو لمقیاس لیكرت الخماسي لحساب الدرجة من) األوزان(حساب قیم ) 6(جدول 

  ) المتوسط المرجح(ضعفها وتحدید اتجاهها عن طریق حساب 
 المتوسط المرجح  الوزن الدرجة

 4.20 إلى 5من   5  موافق بشدة
  4.19 الى 3.40من   4  موافق
  3.39 الى 2.60من   3 محاید

  2.59 الى 1.80من  2  ال أوافق
  1.79 الى 1من   1  ال أوافق بشدة

  : بحثإجراءات تطبیق أداة ال
  َّبعد أن أصبحت أداة البحث في صورتها النهائیة تم توزیعها على عینة البحث 

  : َّ     على النحو التالي
ُتم توزیع أداة البحث على عینة البحث المستهدفة، والبالغ عددها  -1 ِّ  . استبانة) 116(َّ
ُتم تجمیع أداة البحث مكتملة البیانات، واستبعاد المفقودة والغیر مستوفا -2 ة من جمیع افراد َّ

ِّصالحة للتحلیل اإلحصائي، وتمثل تقریبا ) 80(العینة وعددها  ُ من االستبانات %) 70(َّ
 .ُالمستهدفة

َّتم إجراء التحلیل اإلحصائي الستجابات أفراد العینة عن طریق برنامج الحزم اإلحصائیة  -3 ِّ َّ َّ
(SPSS). 

َّتم استخراج النتائج الالزمة لإلجابة عن تساؤالت ا -4   . لبحثَّ
ُتم تحلیل النتائج ومناقشتها وتقدیم التوصیات والمقترحات المناسبة للبحث -5 ُ َُّ َّ َّ. 

ُأسالیب المعالجة اإلحصائیة المستخدمة في البحث َُّ:  
َّبنـاء علــى طبیعـة البحــث واألهـداف التــي تــسعى إلـى تحقیقهــا، تـم تحلیــل البیانــات  ً

َّخراج النتائج وفقا لألسالیب اإلحصائیة ، واست)SPSS(َّباستخدام برنامج الحزم اإلحصائیة  ً َّ
  : َّالتالیة
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ِّالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة والرسومات البیانیة المتمثلة  )1 ُ َُّ َّ َّ َُّّ ِّ ِّ
ِّفي الدوائر؛ لقیاس درجة استجابة أفراد العینة لكل فقرة من الفقرات على حدة، ولالستبانة  َّ

 . ككل
) Person Product-moment correlation(» بیرسون« االرتباط لـُمعامل )2

َّلحساب صدق االتساق الداخلي ألداة البحث ِّ .  
  .لحساب ثبات أداة البحث) Alpha Cronbach(» ألفا كرونباخ«ُمعامل  )3
َّمعادلة المدى لحساب الدرجة، حیث تم حساب القیم  )4 ِّ، ثم تم تحدید االتجاه )األوزان(ُ َّ

 .Likert Scaleُرت الخماسي لمقیاس لیك

 :عرض النتائج ومناقشتها
َّإجابة السؤال األول َّما واقع توظیف الفصول االفتراضیة في مدارس التعلیم : ُّ َّ

ِّالعام بمنطقة مكة المكرمة من وجهة نظر معلمي ومعلمات المدارس؟ ِّ َُّ ُ َُّ  
َّلإلجابة عن السؤال األول ِّحساب المتوسطات َّتم: ُّ ِّة، واالنحرافات المعیاریة والنسب َّالحسابی ُ َّ

َّالمئویة، والترتیب لكل عبارة من عبارات واقع استخدام الفصول االفتراضیة في مدارس  ََّّ
ِّالتعلیم العام بمنطقة مكة المكرمة من وجهة نظر معلمي ومعلمات المدارس، وكانت  ُِّ ُ َُّ َّ َّ

َّالنتائج كالتالي َّ:  
ِّالمتوسطات الحس) 7(جدول  ِّابیة واالنحرافات المعیاریة والترتیب الستجابات عینة البحث ُ َّ َّ واقع (َّ

َّاستخدام الفصول االفتراضیة في مدارس التعلیم العام بمنطقة مكة المكرمة ُ َّ َّ   )80=ن) (َّ

ِّالمتوسط  العبارات م ِّالنسبة   ُ
  َّالمئویة

  االنحراف
  َّالدرجة  َّالترتیب  المعیاري

ِّ یمتلك المعلم مه  1 َّموافق بشدة 4  0.624 %86  4.300  ارات في الحاسب اآلليُ ُ
ُ توجد خبرة كافیة لدى المعلم في التعامل   2 َُّ ِّ ُ

  ُموافق 15  0.927 %76  3.775  َّمع نظام الفصول االفتراضیة

َّ یتعامل بعض المعلمین بسلبیة تجاه   3 ِّ ُ
  ُمحاید 26  0.788 %65  3.250  َّالفصول االفتراضیة

ِّ تنمي ا  4 َّلفصول االفتراضیة المهارات ُ
ِّالتقنیة للمعلم َّ َّموافق بشدة 8  0.753 84%  4.200  ِّ ُ

ِّ یستطیع المعلم تحدیث معلومات الفصل   5 ُ
 ُموافق 14  0.695 %77  3.850  االفتراضي بشكل دوري

ِّ یتحكم المعلم بتنظیم سیر المتعلمین في   6 ِّ َُّ  ُموافق 13  0.797 77%  3.850ُ
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ِّالمتوسط  العبارات م ِّالنسبة   ُ
  َّالمئویة

  االنحراف
  َّالدرجة  َّالترتیب  المعیاري

َّالمقرر ُ  
ِّ یستطیع المعلم إدارة الوقت في الفصل   7 ُ

َّاالفتراضي بشكل أدق  ُموافق 12  0.834 3.96379%  ٍ

ً توفر الفصول االفتراضیة للمعلم كثیرا   8 ُِّ َّ ِّ ُ
َّمن الجهد التعلیمي َّموافق بشدة 7  0.767 4.23885%  ُ ُ

ِّ تنفذ دورات تدریبیة للمعلمین الستخدام   9 ُ َّ َّ ُ
 ُموافق 18  1.230 %3.73875  ةَّالفصول االفتراضی

ِّ یتم تحفیز المعلمین الذین یستخدمون   10 ُ
 ُموافق 20  1.156 %3.57572  َّالفصول االفتراضیة معنویا

ِّ یتم تشجیع المعلمین الذین یستخدمون   11 ُ ُّ
 ُمحاید 28  1.396 %3.02561  َّالفصول االفتراضیة مادِّیا

12  
ُّ یتم إدراج معاییر تختص  باستخدام ُّ

َّالفصول االفتراضیة ضمن معاییر تقویم 
ِّأداء المعلم ُ  

 ُمحاید 30  1.146 2.95059%

َّ یوفـر التدریس بالفصول االفتراضیة   13 َّ َّ
ِّفرصة لزیادة أعداد المتعلمین ُ  ُموافق 11  0.871 3.97580%  ُ

َّ تتم توعیة المتعلمین بأهمیة الفصول   14 ِّ ُِّّ ُ
 ُموافق 17  0.971 %3.76375  َّاالفتراضیة

َّ تنمي الفصول االفتراضیة المهارات   15 ِّ ُ
ِّالتقنیة للمتعلم ُ َّ  ُموافق 9  0.857 4.11382%  ِّ

ُّ تحفز الفصول االفتراضیة مهارات التعلم   16 َّ َّ ِّ ُ
ِّالذاتي لدى المتعلم ُ َّموافق بشدة 5  0.759 4.26385%  َّ ُ

ِّ یتمكن المتعلم من العودة للم  17 علومات في َُّ
َّأي وقت من خالل الفصول االفتراضیة َّموافق بشدة 6  0.689 4.26385%  ِّ ُ

ِّ یتوفر دلیل إرشادي للمتعلمین حول   18 ُ
ُكیفیة التعامل مع الفصل االفتراضي  ُموافق 25  1.055 3.50070%  َّ

َّ یوجد فریق متمكن لتصمیم المقررات   19 ُ ُِّ ُ
 ُموافق 24  0.827 %3.51370  َّاإللكترونیة

َّ ینظم محتوى المقرر اإللكتروني وفق   20 ُ ُ َّ ُ
َّمعاییر تنظیم المحتوى التقلیدي  ُموافق 19  0.822 3.58872%  ُ

َّ تمنح الفصول االفتراضیة مادة علمیة   21 َّ َ
 ُموافق 10  0.752 %4.06381  ِّشیقة
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ِّالمتوسط  العبارات م ِّالنسبة   ُ
  َّالمئویة

  االنحراف
  َّالدرجة  َّالترتیب  المعیاري

َّ تساعد الفصول االفتراضیة في حل   22 ُ
َّموافق بشدة 2  0.674 %4.33887  مشكلة المكان ُ

َّ تساهم الفصول االفتراضیة في حل   23 ُ
َّموافق بشدة 3  0.671 %4.32587  مشكلة الزمان ُ

ُ تتوفر إدارة لمتابعة نظام الفصول   24 َّ
  ُموافق 23  1.055 %3.52571  َّاالفتراضیة

َّ تحتاج الفصول االفتراضیة لبنیة تحتیة   25 َّ
َّق بشدةُمواف  1  0.830  %4.36387  ُمتكاملة

ُ یوجد دعم فني داخل المدارس لصیانة   26
  ُموافق  29  1.405  %2.97560  األجهزة

َّ یتكرر حدوث األعطال عند استخدام   27
  ُموافق  16  0.763  %3.77576  َّالفصول االفتراضیة

َّ یتابع اإلشراف التربوي مستجدات   28 ُ ُ
ِّالفصول االفتراضیة مع المعلم ُ   ُمحاید  27  1.143  3.10062%  َّ

َّ یتم تعریف أولیاء األمور بماهیة   29
  ُموافق  21  1.102  %3.53871  َّالفصول االفتراضیة

ُّ تتم توعیة أولیاء األمور باحتیاجات   30
ِّالفصول االفتراضیة لتوفیرها للمتعلم ُ   ُموافق  22  1.079  3.52571%  َّ

ِّالمتوسط العام   ُموافق  0.915  75%  3.77  ُ
َّل السابق أن واقع توظیف الفصول االفتراضیة في مدارس التعلیم َّیتبین من الجدو َّ َّ

َّالعام بمنطقة مكة المكرمة جاء بدرجة  ُ ِّمن وجهة نظر المعلمین والمعلمات ) ُموافق(َّ ُِّ أفراد (ُ
ً، حیث جاء المتوسط العام مساویا )ِّعینة الدِّراسة ُ ، وهي ذات قیمة انحرافیة ) 3.77(ُِّ

َّمنخفضة؛ مما  ِّیوضح تجانس آراء المعلمین والمعلمات حول واقع استخدام الفصول ُ ُِّ ُ ُ ِّ ُ
ُاالفتراضیة في مدارس التعلیم العام بمنطقة مكة المكرمة، وكانت معظم العبارات ذات قیم  َُّ َّ َّ َّ

ُانحرافیة منخفضة؛ فیما عدا العبارات رقم  ، فجاءت ذات )2 و12 و10 و9 و11 و26(َّ
ُقیم انحرافیة مرت ِّفعة؛ مما یوضح تباین آراء أفراد عینة الدِّراسة حول تلك العباراتَّ ُ ُِّ َّ.  

َّإن واقع توظیف الفصول االفتراضیة في مدارس التعلیم العام بمنطقة مكة المكرمة  ُ َّ َّ َّ
ِّمن وجهة نظر المعلمین والمعلمات% 75، ونسبة )ُموافق(جاء بدرجة  ُِّ ُوقد یعزى ذلك؛ . ُ

َّصت فقط بالمعلمین والمعلمات الذین استخدموا الفصول االفتراضیة ُألن الدِّراسة اخت ِّ ُِّ ُ َّ
َّوقناعتهم بأهمیة واقع استخدامها في مدارس التعلیم العام بمنطقة مكة المكرمة، وكان  ُِّ َّ َّ َّ
ِّعدد المستخدمین للفصول االفتراضیة ضئیال بالنسبة لعدد المعلمین والمعلمات الذین لم  ُِّ ُ ُِّ ً َّ
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َّدموا الفصول االفتراضیة بمنطقة مكة المكرمةیستخ ُ َّ َّ.  
ُ، وأظهرت تلك الدِّراسة توافر المستویات )2011(َّواتفق ذلك مع دراسة أحمد  ُ

ُالمعیاریة للتعلیم والتعلم اإللكتروني القائم على الفصل االفتراضي التزامني من وجهة نظر  َّ َّ َُّّ َّ
ِّمعلم الفصل االفتراضي بنسبة  ِّمن وجهة نظر المتعلم، %) 68,26(، وبنسبة )73,13%(ُ ُ

) م2012(من وجهة نظر أخصائي التكنولوجیا، ودراسة الزهراني %) 70,15(وبنسبة 
َّالتي توصلت إلى التعرف على فاعلیة تدریس الكیمیاء في مركز الخدمات التربویة بواسطة  ََّّ َُّّ َّ

َّالفصول االفتراضیة التزامنیة عبر شبكة اإلنتر َّنت في تحصیل طالب الصف الثالث الثانويََّّ َّ.  
ِّبمدارس مكة المكرمة في عینة البحث  َّالفصول االفتراضیة استخدام لواقع  تقییم) 8(جدول  َّ ُ َّ

  ) 80=ن(
 % ك 

 0.0 0 ُغیر موافق بشدَّة
 0.0 0 ُغیر موافق

 21.3 17 ُمحاید
 56.3 45 ُموافق

 22.5 18 ُموافق بشدَّة
 100.00 80 المجموع

ِّیتضح من الجدول السابق أن مدى قبول العینة لواقع الفصول  استخدام َّ
ُما بین محاید وموافق، حیث َّاالفتراضیة  45ُمحایدین بینما % 21.3 بنسبة 17 ُیوجد  ُ

  . ُموافق بشدَّة% 22.5 بنسبة 18ُموافقین و% 56.3بنسبة 
َّإجابة السؤال الثاني َّف الفصول االفتراضیة إلى أي مدى یتباین واقع توظی: ُّ

ِّمن وجهة نظر معلمي ومعلمات المدارس وفق متغیر المدینة  ُِّ   ؟)جدة/ مكة(ُ
َّلإلجابة عن السؤال الثاني ِّحساب المتوسطات َّتم: ُّ َّواالنحرافات المعیاریة  َّالحسابیة، ُ

َّوالقیام باختبار ت للعینات المستقلة، وذلك لدراسة الفروق بین منطقة مكة َّ ُ ِ ومنطقة جدَّة ِّ
َّمن وجهة نظر معلمي ومعلمات المدارس، وكانت النتائج كالتالي ِّ ُِّ ُ:  
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ًدراسة الفروق بین منطقة مكة ومنطقة جدة وفقا لـ) 9(جدول  َّ ِ َّواقع استخدام الفصول االفتراضیة (َّ
َّفي المدارس بمكة المكرمة ُ ِّمن وجهة نظر معلمي ومعلمات المدارس عینة ا) َّ ِّ ُِّ   )80=ن(لبحث ُ

َّاختبار ت للعینات المستقلة َّواقع استخدام الفصول االفتراضیة ُ ِّ  
  N َّالنوع

ِّالمتوسط االنحراف   ُ
  الداللة  ت  المعیاري

َّمكة المكرمة ُ َّ  70  113.271 15.278  

  14.808  112.800  10  ِجدَّة
 َّغیر دالة 0.927  0.092

َّ، والرسم التوضی)9(َّیتضح من الجدول  ُأنه ال توجد فروق ذات داللة ) 4(حي َّ
ًإحصائیة في وجهات نظر المعلمین والمعلمات بین منطقة مكة المكرمة ومنطقة جدَّة وفقا  َِّ ِّ ُِّ ُ َُّ َّ
َّلواقع استخدام الفصول االفتراضیة بمدارس منطقة مكة المكرمة، حیث كانت قیمة  ُ َّ َّ

ً ویتضح ذلك أیضا من خالل 0.05 أكبر من مستوى معنوي 0.927 والداللة 0.092=ت َّ
َّالمتوسطات، حیث بلغ متوسط لمنطقة مكة المكرمة  ُ ُ َُّ ِّ  بانحراف معیاري 113.271ِّ

ِ، بینما متوسط منطقة جدَّة 15.278 ِّ   . 14.808 بانحراف معیاري 112.8ُ
َّإجابة السؤال الثالث إلى أي مدى یتباین واقع توظیف الفصول االفتراضیة : ُّ

ِّعلمي ومعلمات المدارس وفق متغیر النوع ُمن وجهة نظر م   ؟)إناث/ ذكور(ُِّ
َّلإلجابة عن السؤال الثالث ِّحساب المتوسطات َّتم: ُّ َّواالنحرافات المعیاریة  َّالحسابیة، ُ

َّوالقیام باختبار ت للعینات المستقلة، وذلك لدراسة الفروق بین الذكور واإلناث من وجهة  ُ ِّ
ِّنظر معلمي ومعلمات ُِّ َّ المدارس، وكانت النتائج كالتاليُ َّ:  

َّواقع استخدام الفصول االفتراضیة في (دراسة الفروق بین الذكور واإلناث وفقا لـ) 10(جدول 
َّالمدارس بمكة المكرمة ُ ِّمن وجهة نظر معلمي ومعلمات المدارس عینة الدِّراسة ) َّ ِّ ُِّ   )80=ن(ُ

َّاختبار ت للعینات المستقلة َّواقع استخدام الفصول االفتراضیة ُ ِّ  
  N َّالنوع

ِّالمتوسط   الداللة  ت  االنحراف المعیاري  ُ

 15.045 113.015  66  أُنثى

 16.062 114.143  14  ذكر
 َّغیر دالة0.802 0.252-
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َّأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور ) 10(َّیتضح من الجدول  ُ
ِّواإلناث من وجهة نظر معلمي ومعل ُِّ َّمات المدارس وفقا لواقع استخدام الفصول االفتراضیة ُ ً

َّبمدارس منطقة مكة المكرمة، حیث كانت قیمة ت ُ  أكبر من 0.802 والداللة 0.252=َّ
ِّ، ویتضح ذلك أیضا من خالل المتوسطات، حیث بلغ المتوسط 0.05مستوى معنوي  ُِّ ُ ً َّ

ِّ، بینما متوس15.045 بانحراف معیاري 113.015لإلناث   114.143ط الذكور ُ
  .16.062بانحراف معیاري 

ُ، وكانت أهم نتائجها أنه ال توجد )2013(َّواتفقت تلك النتیجة مع دراسة نصار 
ُفروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  ِّفي متوسطات استجابات أعضاء ) 0.05(َّ ُ

تقنیة الصفوف َّهیئة التدریس في جامعة القدس المفتوحة في فلسطین نحو استخدام 
ُاالفتراضیة كنمط من أنماط التعلم اإللكتروني تعزى لمتغیر الجنس، وسنوات الخبرة والعمر،  ُ ُّ َّ َّ

 .والمؤهل العلمي، والتخصص والتفرغ األكادیمي
َّإجابة السؤال الرابع َّما معوقات توظیف الفصول االفتراضیة في مدارس : ُّ ِّ ُ

َّالتعلیم العام بمنطقة مكة المكر ُ َّ ِّمة من وجهة نظر معلمي ومعلمات المدارس؟َّ ُِّ ُ  
َّلإلجابة عن السؤال الرابع ِّجاءت اإلجابة بناء على آراء عینة البحث منها ضعف : ُّ ً

َّالبنیة التحتیة في المدارس، وعدم توفر التجهیزات الالزمة من  مبنى، فصول ومعامل، (ُّ
في مجال ) ِّعلم والطالب وأولیاء األمورُالم(َّ، قلة وعي )شبكة، واتصاالت، أجهزة، دعم فني

ُّالتقنیة في التعلیم، وضعف دافعیة المعلم أو الطالب أو كلیهما للتعلیم والتعلم، والضعف  َِّّ َّ ُِّ َّ
َّالمادي لدى الطالب وعدم مقدرة أولیاء األمور على توفیر احتیاجات الفصول االفتراضیة 

ُ الكبیر في أعداد الطالب الذي یعیق ، والضغط)جهاز حاسب آلي، وشبكة إنترنت(من 
َّتنفیذ الفصول االفتراضیة، واتفقت تلك النتائج مع دراسة الثبیتي  َّ، وتوصلت )2015(َّ

َّالدِّراسة إلى التعرف على المعوقات التنظیمیة، والفنیة، والمادیة التي تحول دون استخدام  ِّ ُ ُّ َّ
ِّ للمرحلة الثانویة من وجهة نظر المعلمین َّالفصول االفتراضیة في تعلیم اللغة اإلنجلیزیة ُ َّ

ُوالمشرفین التربویین بمحافظة الطائف، والتعرف على أبرز اآللیات التي یمكن من خاللها  ُّ َّ ُ
ُّالتغلب علیها، ودراسة كمتور  التي أسفرت عن أن هناك صعوبات تحول دون ) 2016(َّ

ُّاستخدام الفصول االفتراضیة في برامج التعلم ع َّ   .ُن بعد بجامعة السودان المفتوحةَّ
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َّدراسة معوقات استخدام الفصول االفتراضیة في مدارس التعلیم العام بمنطقة مكة ) 11(جدول  َّ َّ ِّ ُ
ِّالمكرمة من وجهة نظر معلمي ومعلمات المدارس عن طریق حساب عدد التكرارات عینة الدِّراسة  ِّ ُِّ ُ َُّ

  )80=ن(
  راتعدد التكرا  العبارة  الترتیب

ُّضــعف البنیــة التحتیــة فــي المــدارس وعــدم تــوفر التجهیــزات الالزمــة مــن   1
  40  ).ٍمبان، فصول أو معامل، شبكة واتصاالت، أجهزة، دعم فني(

ِّالمعلم والطالب وأولیاء األمور(قلة وعي   2 َّفي مجال التقنیة في التعلیم) ُ َّ ِّ.  13  
ِّضعف دافعیة المعلم أو الطالب أو كلیهما  3 ُ ُّ للتعلیم والتعلمَّ َّ َّ.  12  
الــضَّعف المــادي لــدى الطــالب وعـــدم مقــدرة أولیــاء األمــور علــى تـــوفیر   4

  9  ).جهاز حاسب آلي، وشبكة إنترنت(َّاحتیاجات الفصول االفتراضیة من 
َّالضغط الكبیر في أعداد الطالب الذي یعیق تنفیذ الفصول االفتراضیة  5 ُ.  6  

ُّخالصة النتائج واجابة الس ٕ   : َّؤال الرئیسيَّ
َّیمكن عرض أبرز ما توصل إلیه البحث كما یلي ُ:  

َّإن واقع استخدام الفصول االفتراضیة في مدارس التعلیم العام بمنطقة مكة المكرمة  ُ َّ َّ َّ
َّمن وجهة نظر عینة البحث، ولكنها تحتاج إلى عدَّة متطلبات، منها ) ُموافق(جاء بدرجة  ُ ِّ

ِّة، والدعم الفني داخل المدارس، وجاء في الترتیب األول بالنسبة ُالبنیة التحتیة المتكامل َّ َّ
ِّللمتوسط العبارة رقم  ُتحتاج الفصول االفتراضیة لبنیة تحتیة متكاملة) (25(ُ ، وجاء في )َّ

َّیتم إدراج معاییر تختص باستخدام الفصول االفتراضیة ) (12(َّالترتیب األخیر العبارة رقم  ُّ ُّ
ِّیم أداء المعلمضمن معاییر تقو ُ، وأیضا توصل البحث إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة )ُ َّ ً

ِإحصائیة في وجهات نظر المعلمین والمعلمات بین منطقة مكة المكرمة ومنطقة جدَّة وفقا  ِّ َِّّ ُ ُ َُّ َّ
ُلواقع استخدم الفصول االفتراضیة بمدارس مكة المكرمة، وال توجد فروق ذات داللة  َّ ُ َّ َّ

ًة من وجهة نظر المعلمین والمعلمات بین الذكور واإلناث وفقا لواقع استخدام َّإحصائی ِّ ُِّ ُ
َّالفصول االفتراضیة بمدارس منطقة مكة المكرمة ُ َّ ِّوأیضا هناك العدید من معوقات استخدام . َّ ُ ً

ِّالفصول االفتراضیة في مدارس التعلیم العام بمنطقة مكة المكرمة من وجهة نظر معل ُ َُّ َّ َّ مي َّ
ُّومعلمات المدارس لعل من أهمها ضعف البنیة التحتیة في المدارس وعدم توفر التجهیزات  ِّ َّ ِّ ُ

، قلة وعي )ٍمبان، فصول أو معامل، شبكة واتصاالت، أجهزة، دعم فني(الالزمة من 
ِّالمعلم والطالب وأولیاء األمور( ِّفي مجال التقنیة في التعلیم، وضعف دافعیة المعلم) ُ ُ َّ  أو َِّّ

ُّالطالب أو كلیهما للتعلیم والتعلم، الضعف المادي لدى الطالب وعدم مقدرة أولیاء األمور  َّ َّ
، والضغط )جهاز حاسب آلي، شبكه إنترنت(َّعلى توفیر احتیاجات الفصول االفتراضیة من 

َّالكبیر في أعداد الطالب الذي یعیق تنفیذ الفصول االفتراضیة  ُ. 
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َّالتوصیات َّ:  
  :ُ في ضوء ما انتهت نتائج البحث توصي الباحثة بما یلي         

ُتزوید المخططین للسیاسات التعلیمیة بنتائج البحث التي قد تساعد على تطویر نظام  - َّ َّ ِّ ُ
  .َّالفصول االفتراضیة وتطبیقه

َّعلى اإلدارة العامة للتعلیم نشر ثقافة التعلم من خالل الفصول االفتراضیة بین  - ُّ َّ َّ َّ
 . ُفراد المجتمعجمیع أ

َّضرورة توفیر بنیة تحتیة متكاملة في المدارس وتوفیر التجهیزات الالزمة من  - ُ
 ).ٍمبان، فصول أو معامل، وشبكة واتصاالت، أجهزة، دعم فني(

َّضرورة وضع ضوابط تختص باستخدام الفصول االفتراضیة ضمن معاییر تقویم  - ُّ
َّأداء المعلم حتى یخدم العملیة التعلیمی َّ ِّ  . ةُ

َّالعمل على تشجیع المعلم وتقدیم الحافز المادِّي له للعمل بالفصول االفتراضیة - ِّ ُ .  
ٕعقد دورات تدریبیة للمعلمین بهدف زیادة كفاءتهم واكسابهم اتجاهات جدیدة في  - ِّ ُ َّ

 .َّالتعلیم
  :ُالمقترحات

َّإجراء مزید من الدِّراسات المماثلة في بیئات ومناطق ومجتمعات مهنیة  -1 ُ  .أخرىُ
ُّإجراء مزید من الدِّراسات للتعرف على تجربة نجران وكیفیة استخدامها للفصول  -2 َّ

 .َّاالفتراضیة
ُّإجراء مزید من الدِّراسات التي تهدف إلى التعرف على واقع استخدام الفصول  -3

ِّاالفتراضیة في مدارس التعلیم العام، مع متغیرات أخرى غیر متغیرات الدِّراسة  ِّ ََّّ
 .ةَّالحالی

ِّإجراء مزید من الدِّراسات التي تهدف إلى التعرف على أهم المعوقات التي تعوق  -4 ُ ُّ
ُّاستخدام الفصول االفتراضیة في مدارس التعلیم العام، وكیفیة التغلب علیها َّ ََّّ.  
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 قائمة المراجع
  :المراجع العربیة: ًأوال

لكتروني القائم على الفصل دراسة تقویمیة للتعلم اإل) 2011(أحمد، أحمد محمد موسى 
، رسالة دكتوراه غیر منشورة، قسم تكنولوجیا التعلیم، اإلفتراضي للمرحلة اإلعدادیة

  .  كلیة التربیة، جامعة عین شمس، مصر
معوقات استخدام الفصول االفتراضیة في تعلیم اللغة االنجلیزیة . 1436.الثبیتي، سلطان 

ن والمشرفین التربویین بمحافظة الطائف، للمرحلة الثانویة من وجهة نظر المعلمی
بحث تكمیلي مقدم لنیل درجة ماجستیر في مناهج وطرق تدریس اللغة اإلنجلیزیة، 

  .جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة
. أثر اختالف نمطي الفصول االفتراضیة. 2017.جوده، إیناس أحمد أنور محمد 

بمراسي التعلم اإللكترونیة على تنمیة بعض المدعومة .  غیر المتزامنة-المتزامنة
مهارات البرمجة لدى طالب المرحلة الثانویة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة 

  .   مصر-التربیة النوعیة، جامعة بنها
فعالیة التخاطب الصوتي والنصي بالفصول االفتراضیة . 2008.حشمت، رمضان محمد 

ب المرحلة اإلعدادیة، رسالة ماجستیر غیر التزامنیة على رفع مستوى اإلنجاز لطال
  . جامعة حلوان، جمهوریة مصر العربیة-منشورة، كلیة التربیة

تقییم تجربة استخدام الصفوف االفتراضیة لتقویم الدروس لطلبة ) 2009. (خلیف، زهیر
 ورقة مقدمة للمشاركة في العملیة التعلیمیة في القرن الواحد الثانویة العامة،

  .جامعة النجاح: نابلس. - واقع وتحدیات –والعشرین 
االتجاهات والتطویرات الحدیثة في خدمة التعلیم اإللكتروني دراسة ) 2003. (الخلیفة، هند

 ورقة عمل مقدمة لندوة مدرسة مقارنة بین النماذج األربع للتعلیم عن بعد،
  .جامعة الملك سعود. المستقبل

الفتراضیة على معتقدات الكفاءة الذاتیة أثر الفصول ا). ٢٠٠٨(رزق، فاطمة مصطفى 
 ، بحث غیر منشور، كلیة التربیة، واألداء التدریسي لمعلمي العلوم قبل الخدمة
  .جامعة طنطا، طنطا، جمهوریة مصر العربیة
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فاعلیة استخدام الفصول اإلفتراضیة المتزامنة ) 2012(الزهراني، موسى بن راشد جمعان 
، رسالة ماجستیر ًمادة الكیمیاء نموذجا:  الثانويفي تحصیل طالب الصف الثالث

غیر منشورة، كلیة الدعوة وأصول الدین، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، 
  .السعودیة

دار خوارزم العلمیة : كفایات التعلیم االلكتروني، جدة. 2007.زین الدین، محمد محمود 
  .للنشر

 استراتیجیة التعلم المقلوب في التحصیل أثر استخدام. 2015.الزین، حنان بنت أسعد 
األكادیمي لطالبات كلیة التربیة بجامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمن، رسالة 

  .ماجستیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمن
أثر استخدام الصفوف االفتراضیة في تنمیة مهارات الحوار ) 2017(العمري، حسن 
 الدراسي واالتجاه نحو المقرر لدى طلبة كلیة الشریعة في جامعة والتحصیل
. مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربویة والنفسیةالقصیم، 

  تشرین األول). 19ع(، )6مج(
واقع استخدام الفصول االفتراضیة في برنامج التعلیم عن بعد ) 2010(القحطاني، ابتسام 

، یئة التدریس بجامعة الملك عبد العزیز بمدینة جدةمن وجهة نظر أعضاء ه
دراسة مقدمة كمتطلب تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في المناهج والوسائل 

  . التعلیمة، جامعة أم القرى
واقع استخدام الفصول االفتراضیة في برامج التعلم عن . 2016.كمتور، عصام إدریس 

ً السودان المفتوحة انموذجا، بعد من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس جامعة
  .دراسة مقدمة لمجلة اتحاد الجامعات العربیة للتربیة وعلم النفس

أثر توظیف الفصول االفتراضیة في تنمیة مهارات استخدام ) 2014(النجار، طارق 
، رسالة ماجستیر، مناهج الحاسوب واالنترنت لدى طلبة كلیة الدعوة اإلسالمیة

  .غزة: الجامعة اإلسالمیة. كلیة التربیة. وطرق تدریس
اتجاهات أعضاء هیئة التدریس في جامعة القدس المفتوحة في ) 2013(نصار، صبحیة 

فلسطین نحو استخدام تقنیة الصفوف االفتراضیة كنمط من أنماط التعلیم 
، رسالة ماجستیر في اإلدارة التربویة بكلیة الدراسات العلیا ، جامعة اإللكتروني

  .ي نابلس، فلسطینالنجاح الوطنیة ف
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  :المراجع األجنبیة: ُثانیا
Bojan Milosavljevic, Zoran Nikolic, Bratislav Mikaric .2008. 

virtualclassroom, Free software, The comparative Analysis, 
16th Telecommunication Forum TELFOR2008, serbia, 
Belgrade, November .2008. pp 25-27. 

 
Falloon, Garry .2011., Exploring the Virtual Classroom: What 

Students Need to Know and Teachers Should Consider, 
MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, Vol. 
7, No.4, December 2011. 
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  االستبانة بصورتها النهائیة
َّألولیةالبیانات ا: َّالقسم األول َّ :  

 :الجنس -
o ذكر 
o أُنثى  

 : ...............المدینة -
  محاور االستبانة : َّالقسم الثاني

َّ واقع استخدام الفصول االفتراضیة في مدارس التعلیم العام :َّ األولالمحور َّ
َّبمنطقة مكة المكرمة  ُ َّ  

ُموافق   العبارات  
ال   ُمحاید  ُموافق  َّبشدة 

اوافق 
ال ُأوافق 

  َّبشدة
ِّیمتلك المعلم مهارات   1             في الحاسب اآلليُ
ُتوجــد خبــرة كافیــة لــدى المعلـــم فــي التعامــل مــع نظـــام   2 َُّ ِّ ُ

  َّالفصول االفتراضیة
          

َّیتعامل بعض المعلمین بسلبیة تجاه الفصول االفتراضیة  3 ِّ ُ            
ِّتنمي الفصول االفتراضیة المهارات التقنیة للمعلم  4 ُ َّ َِّّ ِّ ُ            
ـــصل االفتراضـــي   5 ـــات الف ـــم تحـــدیث معلوم ِّیـــستطیع المعل ُ

  بشكل دوري
          

َّیتحكم المعلم بتنظیم سیر المتعلمین في المقرر  6 ُ ُ ُِّ ِّ َّ            
ٍیستطیع المعلم إدارة الوقت في الفصل االفتراضي بـشكل   7 ِّ ُ

  َّأدق
          

ُتــــوفر الفــــصول االفتراضــــیة للمعلــــم كثیــــرا مــــن الجهــــد   8 ً ُِّ َّ ِّ ُ
  علیميَّالت

          

ـــــة للمعلمـــــین الســـــتخدام الفـــــصول   9 ـــــذ دورات تدریبی ِّتنف ُ َّ َّ ُ
  َّاالفتراضیة

          

ـــــستخدمون الفـــــصول   10 ـــــذین ی ـــــز المعلمـــــین ال ِّیـــــتم تحفی ُ ُّ ِ
  َّاالفتراضیة معنویا

          

ِّیــــتم تــــشجیع المعلمـــــین الــــذین یــــستخدمون الفـــــصول   11 ُ ُّ ِ
  َّاالفتراضیة مادِّیا
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ُموافق   العبارات  
ال   ُمحاید  ُموافق  َّبشدة 

اوافق 
ال ُأوافق 

  َّبشدة
ُّیتم  12 َّراج معاییر تخـتص باسـتخدام الفـصول االفتراضـیة  إدِ ُّ

ِّضمن معاییر تقویم أداء المعلم ُ  
          

ُیوفر التدریس بالفصول االفتراضـیة فرصـة لزیـادة أعـداد   13 َّ َّ ِّ ُ
ِّالمتعلمین ُ  

          

ُّتیتم  14 َّ توعیة المتعلمین بأهمیة الفصول االفتراضیةِ َّ ِّ ِّ ُ            
ِّتنمي الفصول االفتر  15 ِّاضیة المهارات التقنیة للمتعلمُ ُ َّ َِّّ            
ــذاتي لــدى   16 ــتعلم ال ــز الفــصول االفتراضــیة مهــارات ال َّتحف ُّ َّ َّ ُ

ِّالمتعلم ُ  
          

ِّیتمكن المـتعلم مـن العـودة للمعلومـات فـي أي وقـت مـن   17 ِّ َُّ
  َّخالل الفصول االفتراضیة

          

ِّیتوفر دلیل إرشـادي للمتعلمـین حـول كیفیـة   18 ُ ُالتعامـل مـع َّ َّ
  الفصل االفتراضي

          

َّیوجد فریق متمكن لتصمیم المقررات اإللكترونیة  19 َّ ُ ُِّ ُ            
َّیـــنظم محتـــوى المقـــرر اإللكترونـــي وفـــق معـــاییر تنظـــیم   20 ُ ُ َّ ُ

َّالمحتوى التقلیدي ُ  
          

ِّتمنح الفصول االفتراضیة مادة علمیة شیقة  21 َّ ًَّ ََّ            
            َّالفتراضیة في حل مشكلة المكانُتساعد الفصول ا  22
َّتساهم الفصول االفتراضیة في حل مشكلة الزمان  23 ُ            
َّتتوفر إدارة لمتابعة نظام الفصول االفتراضیة  24 ُ َّ            
ُتحتاج الفصول االفتراضیة لبنیة تحتیة متكاملة  25 َّ َّ            
            ُیوجد دعم فني داخل المدارس لصیانة األجهزة  26
َّیتكرر حدوث األعطال عند استخدام الفصول االفتراضیة  27 َّ            
َّیتــابع اإلشــراف التربــوي مــستجدات الفــصول االفتراضــیة   28 َّ ُ َّ ُ

ِّمع المعلم ُ  
          

ُّیتم  29 َّ تعریف أولیاء األمور بماهیة الفصول االفتراضیةِ َّ            
َّفتراضـیة ُّتتم توعیة أولیاء األمور باحتیاجات الفـصول اال  30

ِّلتوفیرها للمتعلم ُ  
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  :األسئلة المفتوحة: َّالمحور الثاني
َّ   معوقات استخدام الفصول االفتراضیة في مدارس التعلیم العام بمنطقة مكة المكرمة؟ ُ َُّ َّ َّ ِّ  

........................................................................................
........................................................................................
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