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ممخص الرسالة
ىدفت الدراسة الحالية إلى تقصي أثر اختبلف نمطي الفصول االفتراضية المتزامن وغير
المتزامن عمى تنمية ميارات مادة الحاسب ودافعية اإلنجاز لدى طبلب المرحمة المتوسطة .اعتمد
البحث عمى المنيج التجريبي ,واختار الباحث تصميماً تجريبياً ذا ضبط جزئي ,وىو تصميم
المجموعات المتكافئة ذات االختبار القبمي والبعدي .وقد بمغت عينة الدراسة ( )06طالبا من
طبلب الصف الثالث المتوسط بمحافظة العرضيات ,تم اختيارىم بالطريقة القصدية ,بواقع ()06

طالباً في المجموعة التجريبية األولى التي تُدرس باستخدام النمط المتزامن ,و( )06طالباً في
المجموعة التجريبية الثانية التي تُدرس باستخدام النمط غير المتزامن .كما تألفت أدوات الدراسة
من اختبار التحصيل المعرفي المكون من ( )03سؤال من نوعية االختيار من متعدد والصواب
والخطأ ,وبطاقة مبلحظة األداء المياري المكونة من ( )81ميارة فرعية موزعين عمى ()4
ميارات رئيسة ,ومقياس الدافعية لئلنجاز في مادة الحاسب .والختبار صحة الفروض
استخدم الباحث اختبار ويمكوكسون  Wilcoxon Testالبلمعممي ,واختبار مان وتني
 )Mann Whitney Test) Uوحجم التأثير باستخدام معامل االرتباط ( .)rوقد توصمت الدراسة

إلى النتائج التالية :وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ≥  6.60بين متوسطات رتب
درجات طبلب المجموعتين التجريبيتين في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار التحصيل المعرفي
وبطاقة مبلحظة األداء ومقياس الدافعية لئلنجاز ,وذلك لصالح التطبيق البعدي ,ووجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )6.60بين متوسطات درجات طبلب المجموعتين في
التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي يعزى إلى اختبلف نمط التفاعل ,لصالح النمط غير
المتزامن ,ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )6.60بين متوسطات درجات طبلب
المجموعتين في التطبيق البعدي لبطاقة المبلحظة ومقياس الدافعية لئلنجاز يعزى إلى اختبلف
نمط التفاعل ,لصالح النمط المتزامن .وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بأىمية الجمع بين
النمطين لبلستفادة من مزايا كل منيما.

الكممات المفتاحية  :الفصول االفتراضية  ,ميارات الحاسب  ,دافعية اإلنجاز .
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Abstract
The current study aims to investigate the effect of the different types

of interaction in the virtual classrooms (Synchronous and Asynchronous)

on the development of computer skills and achievement motivation on
middle school students. The research ralied on the experimental

method. The researcher chose a partial experimental design, which is

the design of equal groups with pre-test and post-test. The study
sample was (60) students from the third intermediate grade in Al-

Ardiate governorate. They were selected by the intentional method,(30)
students in the first experimental group, which is taught according to the
Synchronous Virtual Classroom, and (30) students in the second
experimental group, which is taught according to the Asynchronous
Virtual Classroom. The tools of the study consisted of the cognitive

achievement test consisting of (32) question of multiple choice, right and

wrong, and "Observation Card" to measure the practical performance of

the skills included in the selected unit, which consists of 18 sub-skills
divided into 4 main skills, and scale of motivation for achievement in

computer material .To test the validity of the assumptions , the

researcher used the unscientific Wilcoxon test , the man whitney test

( U )and the effect size using the correlation coefficient ( r ) . The
study reached the following results : There are statistically significant

differences at the level of? 0.05 between the averages of the grade
levels of the students of the two experimental groups in the pre and

post applications to the cognitive achievement test and the observation

card and the motivation scale for achievement , in favor of the post
application , and the presence of statistically significant differences at
the level (0.05) between the average scores of the students of the two

groups in the post application of the cognitive achievement test
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attributed to The difference of the interaction pattern , in favor of the

asynchronous pattern, and the presence of statistically significant
differences at the level (0.05) between the mean scores of the students
of the two groups in the post-application of the note card and the scale

of motivation for achievement attributed to the difference in the

interaction pattern, in favor of the synchronous pattern. In light of the
results of the study , the study recommended the importance of
combining the two patterns to take advantage of the both of them

Keywords virtual classrooms , computer skills , achievement motivation .

م0202  مارش-  العدد الثالث- 63 اجمللد

363

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة
تعد الفصول االفتراضية من أحدث تطبيقات التعمم اإللكتروني التفاعمي ,التي تيدف إلى
تكوين بيئة تفاعمية مفتوحة المجاالت واالستخدامات بين المعمم والمتعمم وتنمي روح العمل
الجماعي لممتعممين وكذلك توصل المعمومات بسيولة وبساطة وترسخيا في ذىن المتعمم من
خبلل م ا توصمت إليو التقنية من تطوير في مجال الوسائط المتعددة ثبلثية األبعاد ووسائل
االتصال والشبكات (صالح3680,م).
وتعتمد فكرة الفصول االفتراضية عمى محاكاة وظائف الفصول الدراسية التقميدية عن
طريق اإلنترنت التي تبقي الطبلب عمى تواصل مع نفس البيئة التعميمية ,بينما ىم في مواقع
جغرافية مختمفة ,كما يتيح ىذا الكيان االفتراضي لمطبلب الذين ال يستطيعون الدخول في الوقت
المحدد مشاىدة الدرس مسجبل ). (Alotaibi&Almutairy,2012
ووفقا لمنشاق والرومي (3660م) يمكن لمفصول االفتراضية تعويض النقص الحاصل في
الميارات التدريسية والتدريبية في بعض القطاعات التعميمية والمساعدة في نشر التقنية في
المجتمع ,واعطاء مفيوم أوسع لمتعمم المستمر ,واعداد أجيال قادرة عمى التعامل مع التقنية
وميارات العصر ,وتوفير بيئة تفاعمية غنية ومتعددة المصادر تخدم العممية التعميمية

بكافة محاورىا.

ومن جية أخرى يشير تينديل( )Tyndall ,2014إلى أن أحد العوامل التي يمكن أن
تعزى إلى النمو اليائل والقوة الدافعة لمفصول االفتراضية ىو نتائجيا التربوية؛ حيث تشير
األبحاث المتعمقة بتحصيل الطبلب إلى أن التعميم االفتراضي قد حقق فعالية تضاىي فاعمية
التعميم التقميدي.
وتتفق غالبية الدراسات واألدبيات بشأن تصنيف الفصول االفتراضية إلى نمطين ىامين
وفقا لطبيعة التفاعل واالتصال؛ ىما النمط المتزامن  Synchronousوالنمط البلمتزامن

 ,Asynchronousففي النمط المتزامن ,يتم عرض المحاضرات والعروض التقديمية واجراء
المناقشات عبر شبكة اإلنترنت  ,وكما ىو الحال مع التدريس في الصفوف التقميدية ,يوفر ىذا
النمط االتصال السمعي أو البصري مباشرة ,ولكن بدون وجود معممين وطبلب في نفس المجال
المادي(Esteban, Tosina, Masa, Cubo-Delgado and (Alonso-Díaz, L,2016,
 ,ويتيح ىذا النمط لممعممين القدرة عمى استطبلع آراء الطبلب عمى الفور ,وتزويد الطبلب
بفرصة المشاركة في األنشطة الجماعية ,التي تمنحيم الشعور بأنيم قادرين عمى التفاعل كما لو
كانوا وجيًا لوجو (.)Martin,Florence,Parker and Michele,2014
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وقد القى اختبلف أنماط التفاعل في بيئات التعمم االفتراضية اىتماماً كبي اًر من الباحثين,

وشيد جدال مستم ار  .فقد أجريت العديد من الدراسات التي تيدف إلى استقصاء تأثير نمط
التفاعل في الفصول االفتراضية عمى نواتج التعمم المعرفية ,والميارية ,والوجدانية المختمفة.
وبمراجعة ىذه الدراسات نجد وجود اختبلف في نتائج ىذه الدراسات حول ىذه التأثيرات ,فعمى
سبيل المثال أظيرت دراسة (عبد العاطي3684,م) عدم وجود تأثير لنوع التفاعل المتزامن أو

غير المتزامن في االتجاه نحو االنترنت ,بينما أظيرت دراسة (عبدالغني3684,م) تفوق مجموعة
التفاعل المتزامن عمى التفاعل غير المتزامن في التحصيل واألداء المياري ,فيما أظيرت دراسة
(عبيد 3680,م) وجود تأثير إيجابي فعال لنمط التفاعل غير المتزامن مقارنة بنمط التفاعل
المتزامن في تنمية ميارات تصميم الوسائل المتعددة التفاعمية.
األمر الذي يتطمب إجراء المزيد من البحوث الستكشاف تأثير االختبلف في أنماط
التفاعل في الفصول االفتراضية لتحديد النمط األكثر فاعمية عمى نواتج التعمم.
وعمى اعتبار أن دافعية اإلنجاز" "Achievement Motivationأحد العناصر الميمة
التي من الواجب مراعاتيا عند تصميم بيئات التعمم االلكترونية (عطية3680,م)  ,باإلضافة إلى
اء
أنيا تعد شرطًا
ً
أساسيا يتوقف عميو تحقيق األىداف التعميمية في مجاالت التعمم المتعددة سو ً
أكان ذلك في تحصيل المعمومات والمعارف أو في تكوين الميارات المختمفة.

مشكمة الدراسة
تتمثل مشكمة الدراسة في تدني مستوى ميارات الحاسب لدى طبلب المرحمة المتوسطة
بصفة عامة وطبلب الصف الثالث المتوسط عمى وجو التحديد ,وذلك من خبلل مبلحظة
الباحث خبلل عممو كمعمم لمادة الحاسب لممرحمة المتوسطة ,وجود ضعف واضح في مستوى
ميارات الحاسب لدى طبلب المرحمة المتوسطة.
ولموقوف عمى أبعاد ىذه المشكمة قام الباحث بدراسة استطبلعية وذلك بإجراء مقابمة مع
عدد من معممي مادة الحاسب في مدارس محافظة العرضيات بيدف استطبلع لمستوى امتبلك
طبلب المرحمة المتوسطة لميارات الحاسب بشقيو العممي والنظري ,ومدى تقييميم لمستوى
مشاركة الطبلب وتفاعميم الصفي ودافعيتيم لئلنجاز .
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وقد أظيرت النتائج أن متوسط مستوى اتقان طبلب المرحمة المتوسطة لميارات الحاسب
المقررة عمييم من وجية نظر معممي مادة الحاسب جاءت منخفضة جدا .كما أشارت نتائج
المقابمة إلى أن السبورة والكتاب المدرسي ىما التقنيات التدريسية المستخدمة لتنمية ىذه الميارات
لدى الطبلب .كما أظيرت النتائج أن  %14من عينة الدراسة االستطبلعية يؤكدون تدني
مستوى مشاركة الطبلب وتفاعميم الصفي ودافعيتيم لئلنجاز في مادة الحاسب.
ويعزو الباحث ىذا الضعف إلى وجود العديد من المشاكل التي تعيق إلمام الطبلب
بالميارات المطموبة ,ومن أىميا قمة أجيزة الحاسب المتاحة بحيث يستخدم الحاسب الواحد 0-3
طبلب في وقت الحصة وعدم كفاءة بعض األجيزة ,وكذلك افتقار بعض الطبلب الرغبة في
المشاركة والتفاعل فيما بينيم لتكدس األعداد  ,وعدم أخذ الوقت الكافي إلتقان الميارة العممية .
فضبل عن اتباع طرق التدريس التقميدية القائمة عمى الحفظ والتمقين ,وعدم توظيف
التكنولوجيا الحديثة في تدريس مادة الحاسب .
وىو ما يتعارض مع طبيعة المادة ,حيث تعد مادة الحاسب من المواد المتجددة التي
تتطمب من المعمم أن يكون ممماً بالمستجدات الحديثة في التقنية ,وبالتالي اإللمام بطرق
وتقنيات التدريس المناسبة ,خاصة في ظل التطور التكنولوجي والتقدم العممي حيث بات من
الميم إيجاد تقنيات وطرائق تدريسية تتماشى مع ىذا التقدم(الحسن والصويمح3682 ,م).
واستناداً لما سبق تظير الحاجة إلى االرتقاء بمستوى ميارات الحاسب لدى طبلب
المرحمة المتوسطة ,من خبلل توظيف التقنيات الحديثة في عممية التعمم .ومن خبلل اطبلع
الباحث عمى التقنيات الحديثة في مجال التعميم ,وجد أن الفصول االفتراضية بنمطييا
المتزامن وغير المتزامن قد تكون خيا اًر مناسباً لتفادي ىذه المشكبلت ومساىمتيا في رفع دافعية
اإلنجاز لمطبلب.
حيث أوصت العديد من الدراسات بتوظيف الفصول االفتراضية في تنمية التحصيل
الدراسي والدافعية لئلنجاز كدراسة (المجالي وقبيبلت3661,م) ( ,مجاىد3683,م),
(الزىرانى3683,م) ( ,الخميفاوي3682,م) ( ,نصروأحمد3682,م) .
وبمراجعة الباحث لمدراسات السابقة التي تناولت أثر الفصول االفتراضية بنمطييا
المتزامن وغير المتزامن عمى الجوانب والميارات المعرفية والوجدانية والميارية المختمفة ,الحظ
تباين في نتائج ىذه الدراسات وجدل حول أفضمية أياً من التفاعل المتزامن ,أو غير المتزامن في
بيئة التعمم االفتراضية ,من ىنا الحاجة إلى إجراء ىذه الدراسة.

اسئمة الدراسة :

ما أثر اختبلف نمطي الفصول االفتراضية المتزامن و غير المتزامن عمى تنمية
ميارات مادة الحاسب و دافعية اإلنجاز لدى طبلب المرحمة المتوسطة؟
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د /محمد عبداهلل الزىراني
د /اسالم جابر عالم .
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وتحديداً حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئمة التالية:
 .8ما أثر اختبلف نمط الفصول االفتراضية (المتزامن /غير المتزامن) عمى تنمية التحصيل
المعرفي لميارات الحاسب لدى طبلب المرحمة المتوسطة ؟
 .3ما أثر اختبلف نمط الفصول االفتراضية (المتزامن /غير المتزامن) عمى تنمية الجانب
األدائي لميارات الحاسب لدى طبلب المرحمة المتوسطة ؟
 .0ما أثر اختبلف نمط الفصول االفتراضية (المتزامن /غير المتزامن) عمى تنمية الدافعية
لئلنجاز في مادة الحاسب لدى طبلب المرحمة المتوسطة ؟

أىداف الدراسة:
في ضوء األسئمة السابقة يمكن تحديد ىدف الدراسة الحالية وىو :
 -8تنمية ميا ار الحاسب لدى طبلب المرحمة المتوسطة .
 -3تمية الدافعية لئلنجاز لطبلب المرحمة المتوسطة .

أىمية الدراسة:
تكمن أىمية الدراسة الحالية في:
األىمية النظرية:
 -8تمبى ىذه الدراسة الحاجة إلى توظيف المستحدثات التكنولوجية من خبلل التعمم االفتراضي,
وتحقيق التفاعل في العممية التعميمية.
 -3الخروج بتدريس ميارات الحاسب من القوالب التقميدية القائمة عمى الحفظ والتمقين ,إلى
القوالب الحديثة القائمة عمى النظرية البنائية ونشاط المتعمم وتفاعمو بما يتماشى مع
متطمبات العصر وطبيعة مادة الحاسب.
 -0تكتسب الدراسة أىميتيا من كونيا تأتي استجابة لتوصيات عدة مؤتمرات منيا مؤتمر تطوان
الدولي اإلعبلم واالتصال الذي نظم ما بين  86و 80أبريل 3680م بالمغرب حيث أوصى
بتحسين األداء وخبرات التعميم من خبلل االعتماد عمى تعدد الحواس والفصول الدراسية
االفتراضية التي تضع المتمقين في خبرة تعميمية محاكية لمواقع ,والمؤتمر الرابع لمتعمم
اإللكتروني والتعميم عن بعد تحت عنوان "تعمم مبتكر :لمستقبل واعد المنعقد خبلل الفترة
 0-3مارس 3680م في المممكة العربية السعودية  ,الذي أوصى بتوظيف التقنيات
التفاعمية في عممية التعميم والتعمم.
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األىمية التطبيقية:
 -8جذب انتباه المسؤولين في و ازرة التعميم إلى ضرورة إدخال بيئات التعمم االفتراضية كمساعد
في تعميم وتعمم مادة الحاسب.
 -3قد يستفيد من نتائج ىذا البحث الخبراء والمسئولون عند التخطيط ألنماط التفاعل في
الفصول االفتراضية.
 -0قد تساىم الدراسة في إنياء الجدل بين الباحثين في أفضمية نمطي التفاعل واالتصال في
الفصول االفتراضية.

فروض الدراسة:
 )8ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )6.60بين متوسطات درجات طبلب
المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي
يعزى إلى اختبلف نمط التفاعل في الفصول االفتراضية (متزامن/غير متزامن ).
 )3ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )6.60بين متوسطات درجات طبلب
المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية في التطبيق البعدي لبطاقة مبلحظة األداء المياري
يعزى إلى اختبلف نمط التفاعل في الفصول االفتراضية (متزامن/غير متزامن )..
 )0ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )6.60بين متوسطات درجات طبلب
المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية في التطبيق البعدي لمقياس الدافعة لئلنجاز يعزى
إلى اختبلف نمط التفاعل في الفصول االفتراضية (متزامن/غير متزامن ).

حدود الدراسة
أوالً :الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة الحالية عمى موضوعيا المتمثل في أثر اختبلف
نمطي الفصول االفتراضية المتزامن و غير المتزامن عمى تنمية ميارات مادة الحاسب ودافعية
اإلنجاز.
ثانياً :الحدود المكانية :اقتصرت تطبيق الدراسة عمى مدرسة العز بن عبد السبلم بمحافظة
العرضيات.
ثالثاً  :الحدود البشرية :اقتصرت تطبيق الدراسة عمى عينة من طبلب الصف الثالث المتوسط.
رابعاً :الحدود الزمانية :اجريت ىذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 8401
–  8401ىـ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصطمحات الدراسة:
الفصول االفتراضية:
يعرف ( Akpan, et al (2016الفصول االفتراضية بأنيا " بيئة تعمم عبر اإلنترنت ,تم
إنشاؤىا باستخدام اإلنترنت وأجيزة الكمبيوتر وأجيزة متطورة لعقد مؤتمرات الفيديو ,حيث ال يكون
فعميا (لمتعمم عن بعد) أو الطبلب غير موجودين (التعميم عن بعد)
أي من المدرسين حاضرين ً
في نفس الوقت في الفصل الدراسي".
الفصول االفتراضية المتزامنة:
يعرفيا يممز) Yilmaz )2015بأنيا " شكل من أشكال التواصل يحدث في بيئات التعمم
عبر اإلنترنت حيث يتمكن الطبلب والمعممون ومجموعة التعمم من التواصل مع بعضيم البعض
في نفس الوقت ,ولكن من مواقع مختمفة .يمكن دمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مثل
 Voice Over Internet Protocolفي أنظمة إدارة التعمم لدعم فرص االتصال في الوقت
الحقيقي داخل أقسام محتوى المادة الدراسية في أماكن التعمم عبر اإلنترنت".
وتعرف إجرائيا بأنيا  :بيئة تعمم تفاعمية عبر موقع  WizIQتحتوي عمى محتوى تعميمي
لوحدة خدمات اإلنترنت المقررة عمى طبلب الصف الثالث المتوسط ,يتم فييا التواصل والتفاعل
بين المعمم والمتعمم بالصوت والصورة في وقت محدد مسبقا دون التقيد بمكان محدد .
الفصول االفتراضية غير المتزامنة:
يعرفيا يممز) Yilmaz )2015بأنيا "شكل من أشكال االتصال المستخدمة في الدورات
عبر اإلنترنت غير مقيدة بالموقع الجغرافي ,وال تحدث في الوقت الفعمي .يتواصل الطبلب
والمعممون وأعضاء مجموعة التعمم عبر اإلنترنت مع بعضيم البعض عبر تقنية المعمومات
واالتصاالت التي تدعميا أنظمة إدارة المحتوى ,حيث يمكن أن تتم عممية التدريس ,والتعمم,
ومشاركة األفكار عبر البريد اإللكتروني ,ولوحات المناقشة ,وغير ذلك من المنصات المدعومة
بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ,حيث ال يتطمب األمر االتصال في نفس الوقت
والمكان نفسو" .
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وتعرف إجرائيا بأنيا "بيئة تعمم تفاعمية عبر خدمة جوجل لمفصول االفتراضية تحتوي
عمى محتوى تعميمي لوحدة خدمات اإلنترنت المقررة عمى طبلب الصف الثالث المتوسط ,حيث
يتفاعل الطبلب مع المعمم ومع أقرانيم من خبلل مجموعات النقاش ,وتشارك الممفات دون
التقيد بحدود الزمان وال المكان".
التحصيل المعرفي:
يعرفو أبو جادو(3683م) بأنو "إجراء منظم لتحديد مقدار ما تعممو الطبلب في موضوع
ما في ضوء األىداف المحددة ,ويمكن االستفادة منو في تحسين أساليب التعمم ,ويسيم في إجادة
التخطيط وضبط التنفيذ وتقويم اإلنجاز".
األداء المياري:
يعرفو الطيطي (3680م) بأنو " قدرة المتعمم عمى اإلنجاز الفعمي لمميام بكفاءة عالية,
أو أنيا السيولة والسرعة والدقة في أداء العمل مع القدرة عمى تكييف األداء لمظروف المتغيرة".
ويعرف إجرائيا بأنو " مجموع ما يحصل عميو طبلب مجموعات البحث
( التجريبية األولى والتجريبية الثانية ) من درجات في وحدة " خدمات اإلنترنت" لمصف الثالث
المتوسط عمى بطاقة المبلحظة المعدة لذلك ".
الدافعية لإلنجاز:
يعرفيا الرابغي(3680م) بأنيا "استعداد الفرد لتحمل المسؤولية ,والسعي نحو التفوق
لتحقيق أىداف معينة ,والمثابرة لمتغمب عمى العقبات والمشكبلت التي قد تواجيو والشعور بأىمية
الزمن والتخطيط لممستقبل".
وتعرف إجرائيا بأنيا "الدرجات التي يتحصل عمييا التبلميذ من خبلل اإلجابة عمى بنود
المقياس المستخدم في الدراسة الحالية".

اإلطار النظري والدراسات السابقة
ماىية الفصول االفتراضية Virtual Classroom
ال يوجد تعريف موحد لمفصول االفتراضية ,لكن بصفة عامة يشير إلى بيئات تعمم

إلكترونية بدون القيود الزمانية (في الفصول االفتراضية غير المتزامنة ) والمكانية ,حيث يعتمد
التعمم باستمرار عمى تنسيقات جديدة تتضمن تقنيات متقدمة مثل الوسائط المتعددة واإلنترنت

المدونات والمواقع اإللكترونية والويكي حيث يتم الوصول إلييا عبر اإلنترنت .وفيما يمي عرضاً
و ّ
لبعض التعريفات ليذا المفيوم:
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د /محمد عبداهلل الزىراني

أثر اختالف نمطي الفصول االفتراضية المتزامن

د /اسالم جابر عالم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعرف تشادىا ( Chadha )2018الفصل االفتراضي بأنو "فصل دراسي محاكى عبر
اإلنترنت ,يوفر بيئة اتصال مبلئمة لممتعممين عن بعد مثل الفصل الدراسي التقميدي ,ويطمح
الفصل الدراسي االفتراضي إلى توفير تجربة تعميمية مشابية لفصول دراسية حقيقية" (.)p.58
ووفقًا إلني كوي ( Anekwe )2017يتم تعريف جميع بيئات التعمم االفتراضية

( )VLEsعمى أنيا "بيئات تعتمد عمى الحاسب ,وىي أنظمة مفتوحة نسبياً .وىي تعمل من
خبلل السماح بالتفاعبلت والمقاءات مع المشاركين اآلخرين الذين لدييم نفس القدر من الوصول

إلى مجموعة واسعة من الموارد" (.)p.25
ويعرفيا عامر(3680م) بأنيا "عبارة عن فصل يحاكي الفصل الحقيقي يتم برمجتو
ووضـعو عمى صفحة خاصة عمى االنترنت بحيث يحضر الطبلب والمعمم في وقت محدد ويـتم
التفاعـل فـيما بينيم إلكترونيا" (ص.)341
ويعرف لوريرو وبيتنكور (Loureiro )2014

Bettencourt and

الفصول

االفتراضية بأنيا "مجموعة من أدوات التعميم والتعمم المصممة لتعزيز تجربة تعمم الطالب من
خبلل تضمين أجيزة الكمبيوتر واإلنترنت في عممية التعمم" (.)p.98
فيما يعرف فرانشيسكوشيو فوستر( Francescucci and Foster )2013الفصول
االفتراضية بأنيا "بيئة تعميمية وتعممية يقودىا معمم ,تتم في الفضاء عبر اإلنترنت
(عبر اإلنترنت) حيث يشارك جميع الطبلب في التجربة في نفس الوقت ,حيث تتضمن التجربة
اتصاالً ثنائي االتجاه بين الطالب والطالب أو الطالب والمعمم" (.)p.83
كما تعرفيا عمار(3680م) بأنيا " فصول شبيية بالفصول التقميدية من حيث وجود
المعمم والطبلب عبر اإلنترنت ,يتم فييا تقديم المقررات الدراسية ,والبرامج التعميمية واألنشطة
التربوية ,ومصادر التعمم االلكترونية لممتعممين في أي وقت وفي أي مكان ,بشكل متزامن ,أو
غير متزامن باستخدام أدوات االتصاالت التفاعمية الموجودة في الفصل االفتراضي بصورة تمكن
المتعمم من التعمم وتمكن المعمم من تقويم المتعمم" (ص.)38
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واستناداً لمتعريفات السابقة يعرف الباحث الفصول االفتراضية بأنيا "نظام حاسوبي,
متصل بشبكة اإلنترنت ,تتمثل وظيفتيا الرئيسية في ىيكمة مساحة تعميمية توفر الوصول إلى

مجموعة متنوعة من األدوات ,التي تؤدي إلى تحقيق التواصل والتفاعل بين الطبلب ومعمميم.

اعا مختمفة من المصادر واألدوات التي تمكن مستخدمييا
تحقيقاً ليذه الغاية ,تدمج ىذه البيئة أنو ً
من التفاعل من خبلل عمميات االتصال المتزامنة ,التي تتم في الوقت الفعمي وعمى الفور أو
غير المتزامنة ,والتي ال تعتمد عمى الظروف الزمنية أو المكانية ".

أنماط التفاعل في الفصول االفتراضية
يمكن تصنيف أنماط التفاعل في الفصول االفتراضية بحسب الزمان إلى قسمين :
وتصنف أنماط التفاعل التعميمي في الفصول االفتراضية وفقاً ألبعاد الزمان والمكان إلى :
 .1نمط التفاعل المتزامن : Synchronous Interaction
برز التعمم المتزامن عمى اإلنترنت في شكل فصول افتراضية مباشرة ( )LVCكطريقة

لتسييل التفاعل في التعمم عبر اإلنترنت .وتسمح الفصول االفتراضية المتزامنة لممتعممين

بالتفاعل عبر الرسائل النصية المتزامنة والنقاش الصوتي أو المرئي مع المعمم ومع الطبلب
اآلخرين ,مما قد يقمل من مشاعر العزلة ويزيد من دافعية التعمم .إن ظيور الفصول االفتراضية

المتزامنة مع قنوات جديدة لمتفاعل لديو القدرة عمى فتح استراتيجيات تعميمية مختمفة بالمقارنة مع

التعمم غير المتزامن عبر اإلنترنت والفصول الدراسية التقميدية وجياً لوجو .ومع ذلك ,ال تحدث
تمقائيا (.)Vu&Fadde,2013,p41
التفاعبلت في التعمم عبر اإلنترنت
ً
يشير مصطمح الفصول المتزامنة إلى " شكل من أشكال التواصل يحدث في

الوقت الفعمي في بيئات التعمم عبر اإلنترنت حيث يتمكن الطبلب والمعممون ومجموعة التعمم

من التواصل مع بعضيم البعض في نفس الوقت ,ولكن من مواقع مختمفة

(.)Vuopala&Hyvönen and Järvelä,2015,p27

ويعتمد الفصل االفتراضي المتزامن في تقديم خدماتو عمى تحديد توقيت معين مسبقاً لبث
الدروس عن بعد ,فالمحاضر يمقي الدرس مباشرة ,وفي نفس الوقت يشاىد الطبلب الوثائق
التوضيحية لمدرس عمى شاشتيم ويستمعون لممعمم ,ويطمق عمى ىذا النوع المحاضرة الصوتية,

واذا

كان

بإمكان

المتعمم

(سيد والجمل3683,م,ص.)31

مساعدة
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المرئية

أثر اختالف نمطي الفصول االفتراضية المتزامن

د /محمد عبداهلل الزىراني
د /اسالم جابر عالم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0نمط التفاعل غير المتزامن : Asynchronous Interaction
يشير مصطمح التفاعل غير المتزامن إلى شكل من أشكال االتصال المستخدمة في
الدورات عبر اإلنترنت غير مقيدة بالموقع ,وال يحدث في الوقت الفعمي .حيث يتواصل الطبلب
والمعممون وأعضاء مجموعة التعمم عبر اإلنترنت مع بعضيم البعض عبر تقنية المعمومات
واالتصاالت التي تدعميا أنظمة إدارة المحتوى .يمكن أن تتم عممية التدريس ,والتعمم ,ومشاركة
األفكار عبر البريد اإللكتروني ,ولوحات المناقشة ,وغير ذلك من المنصات المدعومة بتكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت ,حيث ال يتطمب األمر االتصال في نفس الوقت والمكان نفسو
(.)Vuopala, etal,2015,p27
عرف االتصال غير المتزامن بأنو اتصال يحدث من خبلل استخدام البريد
كما ُي ّ
كميسر بين الطبلب.
دور أكبر
ًا
اإللكتروني ومنتديات المناقشة ,حيث يمعب المعمم
ّ

(.)Hiew&Tan,2015,p41

وفي بيئة التعمم غير المتزامنة ,يكون الطبلب قادرين عمى المشاركة بنشاط في تعمميم
الخاص ,كما يمنحيم الفرصة لمتفاعل مع أقرانيم ,وتقديم مبلحظات الزمبلء ,والتفكير في
أىدافيم التعميمية الشخصية ونتائجيا (.)Hrastinski,2008
توفر الدروس االفتراضية غير المتزامنة العديد من وسائل الراحة لمطبلب :إمكانية
الوصول والتغمب عمى الصعوبات الجغرافية والمرونة ,مما يسمح لمطبلب بحضور الحصص
الدراسية وفق جداوليم الشخصية ( .)Acosta-Tello,2015لذا تكمن مزايا المناقشات غير
المتزامنة في :التفاعمية بحث يمكن لمطبلب التصرف كميسرين مع توفر الدعم والتوجييات أثناء
التفاعل ,عدم التقيد بوقت محدد ).)Chadha,2018,p56

الدافعية لإلنجاز وبيئات التعمم االفتراضية:
تؤثر بعض مكونات بيئة التعمم عمى سموكيات المتعمم أثناء عممية التعمم سواء في
بيئات التعمم االفتراضية أو بيئات التعمم التقميدية .وتعد دافعية الطبلب لمتعمم تعد معيار ىام في
التعمم اإللكتروني ,فعندما يكون لدى الطبلب ثقة ويتم تحفيزىم ,يتم الحفاظ عمى مستوى عال
من المشاركة ,وبالتالي يتم الحصول عمى فيم أفضل لممواد ).(Razak& See,2010,p358
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويعد دافع التعمم الداخمي
ويمكن تصنيف الدافع عمى أنو دافع داخمي أو خارجيُ .

جدا في مشاركة الطبلب في تجارب التعمم (.(Selvi,2010,p819
ميما ً
والخارجي ً

حيث تركز العوامل الداخمية عمى األفراد بدالً من البيئة المحيطة .وتشمل العوامل بشكل
عام الموقف الفردي والتوقعات واألىداف والعواطف .وىناك بعض العوامل التي تساعد في زيادة
الدافعية الداخمية وىي  :التحدي والفضول والتحكم والخيال.) Law,2010,p220) .
وعمى عكس الدوافع الذاتية ,ينبع الدافع الخارجي من البيئة الخارجية لمتعمم .فيما يمكن
تعريف الدافع الخارجي كعوامل خارجية تحفز المتعممين .ويمكن أن تكون ىذه العوامل الخارجية
سموكيات لممعممين ,وموضوعات التعمم ,واستراتيجيات تعميم التعمم ,وعممية التعميم والتعمم,
والتفاعل بين الطبلب والمعممين ,وما إلى ذلك ( .(Selvi,2010,p819ويعد الدافع الخارجي
ىو الطريقة األكثر مبلءمة التي تشجع الطبلب عمى إلزام أنفسيم باألىداف التعميمية لزيادة
إنجازىم وتحصيميم األكاديمي (. (Selvi,2010,p820
ويعد نظام التعميم اإللكتروني القائم عمى المرونة ,والحرية ,واالستقبللية في التعمم ىو
الميزة الرئيسية لبيئات التعمم عبر اإلنترنت .وترتبط المرونة بإمكانية الوصول إلى التعمم
اإللكتروني وتشير إلى مرونة الموقع والوقت والمكان .فيشعر الطبلب بالراحة أثناء الوصول إلى
بيئة تعميم التعمم في أي وقت ومن أي مكان .وتعد إمكانية التوصيل ىي أىم عامل لمتحفيز
لمطبلب في بيئات التعمم عبر اإلنترنت .ومن الواضح أن استقبللية التعمم وحرية التعمم ىي
خصائص

أخرى

لبيئة

التعمم

عبر

اإلنترنت,

كما

أنيا

تحفز

التعمم

وتثريو

(.(Selvi,2010,p823
وفي ىذا الصدد يؤكد عبد العزيز (3661م) عمى أن التعميم اإللكتروني يوفر طرقاً

لتعزيز أداء المتعمم وطرقا لزيادة فعاليتو لئلنجاز .وربما يأتي التعزيز بصورة إلكترونية ,عندما
يعطي البرنامج تعزيزات إلكترونية لممتعمم سبق برمجتيا من قبل فريق تطوير وتصميم المحتوى,
وينال المتعمم التعزيز من قبل المعمم ,كما تشير نظريات عمم النفس والتعميم ,أن أفضل أنواع
التعزيز ىو التعزيز الذاتي ,ألنو يعمل كموجو قوي لعممية التعمم .كما يتيح التعميم اإللكتروني
بناء وتوجيو دافعية المتعمم لئلنجاز .Achievement motivation
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فمن خبلل وجود أو بناء مجتمع لمتعمم تزيد درجة الدافعية لئلنجاز بشكل جماعي
تنافسي ,وبشكل تنافسي ,وبشكل فردي وتشاركي .فحينما يشارك المتعمم بقية المتعممين في
التوصل لحل مشكمة ما أو أداء ميمة من ميام المحتوي بشكل مطابق لممواصفات والمعايير,
تزيد دافعية الطبلب الجماعية لمتعمم والتعاون مرات متتالية ,وحينما يحصل المتعمم عمى تعزيز
فوري من المعمم والمتعممين اآلخرين ,يزيد معدل الدافعية لئلنجاز لديو.

الدراسات السابقة:
يتناول ىذه الجزء من الدراسة مراجعة لمدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة
الحالية ,وقد قام الباحث بعرض الدراسات السابقة وفقا لمتسمسل الزمني التنازلي ,حيث تم عرض
الدراسات السابقة من األحدث لؤلقدم.
 .1دراسة جودة (0212م) بعنوان "أثر اختالف نمطى الفصول االفتراضية (المتزامنة – غير
المتزامنة ) المدعومة بمراسي التعمم اإللكترونية عمى تنمية بعض ميارات البرمجة لدى
طالب المرحمة الثانوية"
استيدفت ىذه الدراسة التعرف عمى أثر اختبلف نمطي الفصول االفتراضية (المتزامنة -
غير المتزامنة) المدعومة بمراسي التعمم اإللكتروني عمى تنمية ميارات البرمجة بمغة visual
 Basic. Netلدى طبلب الصف األول الثانوي ,وتمثمت عينة الدراسة في ( )06طالبة تم
تقسيمين إلى مجموعتين تجريبيتين ,حيث درست المجموعة األولى بنمط التفاعل المتزامن
لمفصل االفتراضي المدعوم بمراسي التعمم اإللكترونية ودرست المجموعة الثانية بنمط التفاعل
غير المتزامن لمفصل االفتراضي المدعوم بمراسي التعمم اإللكترونية ,وتمثمت أدوات الدارسة في:
(اختبار الجانب المعرفي لميارات البرمجة وبطاقة مبلحظة الجانب األدائي لميارات البرمجة).
وتم تطبيق األدوات قبميا وبعديا ,عمى مجموعتي الدراسة .أظيرت النتائج عدم وجود فرق دالة
إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية األولى (الفصل المتزامن المدعوم بمراسي
التعمم اإللكترونية) والمجموعة التجريبية الثانية (الفصل غير المتزامن المدعوم بمراسي التعمم
اإللكترونية) في اختبار الجانب المعرفي لميارات البرمجة ,ووجود فرق دالة إحصائياً بين
متوسطي درجات المجموعتين في بطاقة المبلحظة لصالح مجموعة الفصل المتزامن ,وفى ضوء
ذلك أوصت الدراسة االستفادة من الفيديو التعميمي والخرائط الذىنية اإللكترونية في تدريس

البرمجة لمصف األول الثانوي.
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 .0دراسة الخميفاوي (0212م) بعنوان " أثر اختالف أنماط التفاعل بالفصول االفتراضية عمى
تحصيل المفاىيم النحوية لدى طالب المرحمة الثانوية بجميورية العراق "
ىدفت ىذه الدراسة قياس أثر اختبلف أنماط التفاعل بالفصول االفتراضية عمى تحصيل
المفاىيم النحوية لدى طبلب المرحمة الثانوية بجميورية العراق .اعتمد الباحث عمى المنيج
الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي ,وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي لممفاىيم النحوية
البا ,قسمت ثبلث مجموعات,
لدى طبلب المرحمة الثانوية .وتكونت العينة من ( )06ط ً
مجموعتين تجريبيتين فالتجريبية األولى درست بنمط التفاعل المتزامن ,والتجريبية الثانية درست
بنمط التفاعل غير المتزامن ,والمجموعة الثالثة (ضابطة) درست بالطريقة التقميدية .وكان من
إحصائيا بين متوسط رتب مجموعة (نمط التفاعل
أىم نتائج ىذا البحث :وجود فرق دال
ً
المتزامن) ومتوسط رتب درجات مجموعة (نمط التفاعل غير المتزامن) وبين متوسط رتب درجات
المجموعة الضابطة (نمط التدريس التقميدي) في مستويات االختبار التحصيمي البعدي
(التذكر ,الفيم ,التطبيق ,التحميل) لصالح المجموعة التجريبية األولى (نمط التفاعل المتزامن),
أما عند مستوى التركيب فكانت النتائج لصالح المجموعة التجريبية الثانية (نمط التفاعل غير
َّ
المتزامن)  .وفي ضوء النتائج أوصى الباحث بضرورة تفعيل دور التكنولوجيا بصفة عامة في
العممية التعميمية ,والفصول االفتراضية بصفة خاصة ,لما ليا من أثر ايجابي ووجداني,
ومعرفي ,يؤدي إلى تحسين ميارات التعمم الذاتي لدى الطبلب ,بل وتحسين النتاجات التعميمية
بصفة عامة.
 .3دراسة بدوي (0212م) بعنوان "فعالية التدريس باستخدام الفصول االفتراضية
في التحصيل وتنمية ميارات التواصل اإللكتروني لدى طالب الدبموم التربوي
واتجاىاتيم نحوىا"
ىدفت ىذه الدراسة تقصي فاعمية التدريب بالفصول االفتراضية المتزامنة مقابل الفصول
االفتراضية غير المتزامنة وبالتدريب التقميدي في تنمية التحصيل وميارات التواصل اإللكتروني
واالتجاىات لدى طبلب الدبموم التربوي بجامعة الممك خالد ,تكونت عينة الدراسة من ()16
طالبا تم تقسيميم إلى ثبلث مجموعات متساوية بواقع ( )06طالب في كل مجموعة ,تطبيق
ً
األدوات التالية :اختبار تحصيمي ,وبطاقة مبلحظة ميارات التواصل اإللكتروني ,ومقياس
اتجاىات نحو استخدام الفصول االفتراضية .وقد أسفرت نتائج عن تفوق مجموعة التدريب
بالفصول االفتراضية المتزامنة عمى مجموعة التدريب بالنمط غير المتزامن في كبلً من التحصيل
وفي ميارات التواصل اإللكتروني واالتجاىات ,مع تفوق المجموعتين (النمط المتزامن-
النمط غير المتزامن) عمى مجموعة التدريب التقميدي في التحصيل وفي ميارات التواصل
اإللكتروني واالتجاىات.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منيج الدراسة:

اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج التجريبي  ,The Experimental Methodكونو
المنيج األنسب لتحقيق أىداف الدراسة الحالية واإلجابة عمى تساؤالتيا .

مجتمع الدراسة وعينتيا:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع طبلب الصف الثالث المتوسط بالمدارس الحكومية
بمحافظة العرضيات التابعة تعميمياً إلدارة التعميم بالقنفذة خبلل الفصل الثاني من العام الدراسي
(8401-8401ه) ,والبالغ عددىم ( )010طالب موزعين عمى ( )80مدرسة ,ويوضح جدول
( )8-0توزيع مجتمع الدراسة وفقا لمدارس المرحمة المتوسطة بمحافظة العرضيات ,وفقاً لمبيانات
الواردة في الدليل اإلحصائي لعام الدراسي 8401-8401ه.

أما عينة الدراسة فقد تم تحديدىا وفقاً لآلتي:
 -1عينة المدارس:
اختار الباحث متوسطة العز بن عبد السبلم بالطريقة القصدية ,وذلك ألنيا أكبر
المدارس المتوسطة في محافظة العرضيات من حيث عدد الطبلب ,ولتوفر معامل الحاسوب
البلزمة لتطبيق الدراسة ,ووجود إدارة مرنة ومتعاونة ,مما يسيل عمى الباحث تطبيق التجربة.

0ـ عينة الطالب:

تضم متوسطة العز بن عبد السبلم ( )28طالب في الصف الثالث المتوسط ,قد تم

تقسيميم إلى ثبلث مجموعات عمى النحو التالي:

العينة االستطالعية :بغرض تقنين أدوات الدراسة المتمثمة في االختبار التحصيمي ,وبطاقة
مبلحظة األداء ,ومقياس الدافعية لئلنجاز في مادة الحاسب ,قام الباحث بتطبيق األدوات عمى

عينة استطبلعية قواميا ( )88طالب تم اختيارىم بالطريقة العشوائية البسيطة.

عينة الدراسة التجريبية:
تكونت عينة الدراسة الفعمية من ( )06طالباً من طبلب الصف الثالث المتوسط تم
اختيارىم بالطريق العشوائية البسيطة ,تم تقسيميم بالتساوي إلى مجموعتين عمى النحو التالي:
المجموعة التجريبية األولى (أ) التي يتم تدريسيا باستخدام الفصول االفتراضية متزامنة وعددىم

( )06طالب؛ والمجموعة التجريبية الثانية التي يتم تدريسيا باستخدام الفصول غير المتزامنة
وعددىم ( )06طالب وجدول( )3-0يوضح ذلك.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( )0-3عدد طالب مجموعتي البحث
المجموعة

طريقة المعالجة

عدد الطبلب

التجريبية األولى

الفصول االفتراضية المتزامنة

06

التجريبية الثانية

الفصول االفتراضية غير المتزامنة

06

االستطبلعية
المجموع

88
28

إجراءات الدراسة:
تم اتباع اإلجراءات التالية في تنفيذ واتمام ىذه الدراسة:
 )8الحصول عمى موافقة من مجمس إدارة الدراسات العميا بجامعة الباحة عمى موضوع البحث
بعنوان "أثر اختبلف نمطي الفصول االفتراضية المتزامن و غير المتزامن عمى تنمية
ميارات مادة الحاسب ودافعية اإلنجاز عمى طبلب المرحمة المتوسطة".
بعد االنتياء من الجانب النظري ومراجعة األدبيات ذات الصمة بمتغيرات البحث ,قام
)3
الباحث بتصميم مواد المعالجة التجريبية والمتمثمة في الفصل االفتراضي المت ازمن
وغير المتزامن ,وذلك بعد إجراء مسح شامل لممواقع والتطبيقات المختصة ,وقد وقع
اختيار الباحث عمى موقع  WizIQكمنصة لمفصل االفتراضي المتزامن ,وفصول جوجل
 Google Classroomكمنصة لمفصول الغير متزامنة ,وفق الخطوات التي تم
ذكرىا سابقاً.
 )0قام الباحث بعد االتفاق مع األستاذ المقرر باختيار الوحدة (واجيتي لمعالم) ,وصياغة
األىداف السموكية لدروس الوحدة ,بعد االطبلع عمى توصيف مادة الحاسب وتقنية
المعمومات لمصف الثالث المتوسط.
 )4تم تجميع مصادر إثرائية (ممفات  ,Pdfفيديوىات ,عروض تقديمية ,صور ,روابط لمواقع
إلكترونية) تساعد عمى تحقيق األىداف التعميمية لموحدة المختارة.
 )0تم تصميم الوحدة الدراسية المختارة (واجيتي لمعالم) وفقاً لنموذج (عمار3684,م) ,وذلك
لعرضيا عمى الفصل االفتراضي المتزامن وغير المتزامن.
 )0تم إعداد دليل الستخدام كبلً من الفصل المتزامن والغير متزامن.
 )2قام الباحث بإعداد أدوات الدراسة ,والمتمثمة في اختبار تحصيل معرفي لموحدة المختارة,
وبطاقة مبلحظة األداء المياري لمميارات العممية المتضمنة في الوحدة ,ومقياس الدافعية
لئلنجاز في مادة الحاسب.
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 )1عرض أدوات الدراسة عمى عدد من السادة المحكمين المتخصصين في المناىج وطرق
التدريس وتقنيات التعميم بالجامعات السعودية (ممحق , )4وذلك لمتأكد من الصدق الظاىري
ألدوات البحث.
 )1الحصول عمى خطاب بموافقة الجامعة وادارة التعميم بالقنفذة لتسييل ميمة الباحث بتطبيق
البحث عمى طبلب الصف الثالث المتوسط بمدارس محافظة العرضيات التابعة تعميمياً
إلدارة التعميم بالقنفذة خبلل الفصل الثاني من العام الدراسي (8401-8401ه).
 )86حصر مجتمع الدراسة في محافظة القنفذة ,وذلك باالعتماد عمى الدليل اإلحصائي إلدارة
التعميم بمحافظة القنفذة لمعام الدراسي 8401-8401ه.
 )88اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية من مدرسة العز عبد السبلم ,وتقسيم العينة
لمجموعتين تجريبيتين ,حيث تدرس المجموعة األولى باستخدام الفصل االفتراضي المتزامن,
بينما يتم تدريس األخرى باستخدام الفصل االفتراضي غير المتزامن.
 )83إجراء دراسة استطبلعية عمى عينة قواميا ( )88طالباً من طبلب الصف الثالث المتوسط,
من مدرسة العز بن عبدالسبلم بمحافظة العرضيات ,وذلك لتأكد من الخصائص
السيكوماترية ألدوات الدراسة.
 )80التأكد من تكافؤ طبلب مجموعتين البحث في بعض المتغيرات كالتحصيل الدراسي في مادة
الحاسب ,والعمر الزمني.
 )84إجراء مقابمة مع طبلب البحث المجموعة التجريبية األولى بتاريخ األحد 8401 -0-1ه,
ومع طبلب المجموعة التجريبية الثانية بتاريخ األثنين 8401 -0-86ه ,تم فييا تعريف
طبلب كل مجموعة بطبيعة التجربة واليدف منيا ,كذلك تم جمع عناوين البريد االلكتروني
لكل طالب ,وفي حالة عدم امتبلك الطالب لعنوان بريد إلكتروني ,قام الباحث بإنشاء بريد
إلكتروني خاص لو.
 )80قام الباحث بإرسال بريد إلكتروني لكل طالب من طبلب المجموعتين التجريبيتين ,يحتوى
عمى رابط الفصل االفتراضي ,وكيفية الدخول لمفصل ,كذلك الجدول الزمني المقرر
لمجمسات المتزامنة في حالة المجموعة التجريبية األولى ,ومواعيد تحديث المحتوى في حالة
الجمسات غير المتزامنة ,كذلك مواعيد تسميم األنشطة المطموبة.
 )80إجراء جمسة تدريبية لتدريب عينة البحث عمى استخدام الفصل االفتراضي سواء المتزامن مع
طبلب المجموعة التجريبية األولى وذلك بتاريخ الخميس  ,8401-0-36أو غير المتزامن
مع طبلب المجموعة التجريبية الثانية وذلك بتاريخ األربعاء 8401-0-81ه.
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 )82إجراء التطبيق القبمي ألدوات الدراسة بتاريخ الثبلثاء 8401-2-0ه ,واألربعاء -2-4
8401ه ,والتأكد من تكافؤ مجموعتي البحث في التطبيق القبمي لؤلدوات.
 )81البدء في تطبيق المعالجة التجريبية عمى مجموعتي البحث ,وفق الخطة الزمنية المحددة,
المعد لدروس الوحدة المختارة (واجيتي لمعالم).
والسيناريو التعميمي ُ

 )81إجراء التطبيق البعدي ألدوات البحث ,وذلك بتاريخ األحد 8401-1-80ه ,واألربعاء
8401-1-80ه عمى المجموعة األولى ,وبتاريخ األثنين 8401-1-84ه والثبلثاء -80
8401-1ه عمى المجموعة التجريبية الثانية.
 )36رصد درجات أفراد المجموعتين ,واجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة لمبيانات التي تم
التوصل إلييا.
 )38استخبلص النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا في ضوء الدراسات السابقة ,وتقديم التوصيات
والمقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا.

نتائج الدراسة
في ضوء مشكمة الدراسة ,ومن خبلل استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة  ,خمصت
الدراسة إلى النتائج التالية:

 )8وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )6.60بين متوسطات درجات طبلب
المجموعتين التجريبيتين األولى(النمط المتزامن) والثانية (النمط غير المتزامن) في التطبيق
البعدي الختبار التحصيل المعرفي يعزى إلى اختبلف نمط التفاعل ,لصالح النمط غير
المتزامن.
 )3وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )6.60بين متوسطات درجات طبلب
المجموعتين التجريبيتين األولى(النمط المتزامن) ,والثانية (النمط غير المتزامن) في التطبيق
البعدي لبطاقة مبلحظة األداء المياري يعزى إلى اختبلف نمط التفاعل ,لصالح النمط
المتزامن.

 )0وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )6.60بين متوسطات درجات طبلب
المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية في التطبيق البعدي لمقياس الدافعة لئلنجاز يعزى
إلى اختبلف نمط التفاعل ,لصالح النمط المتزامن.
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التوصيات
في ضوء ما توصمت إليو نتائج الدراسة يوصى الباحث بما يمي:
 )8الجمع بين نمطي الفصول االفتراضية المتزامنة وغير المتزامنة في تنمية ميارات الحاسب
لدى طبلب التعميم العام ,لبلستفادة من إمكانيات كل منيما في تطوير طرق تدريس مادة
الحاسب وتقنية المعمومات بصفة خاصة.
 )3توظيف الفصول االفتراضية غير المتزامنة في تعميم وتعمم المواد النظرية ,التي تعتمد عمى
الذاكرة والميارات المعرفية.
 )0توظيف الفصول االفتراضية المتزامنة في تعميم وتعمم المواد العممية ,التي تتطمب التخطيط
لمميام واألنشطة العممية.
 )4االعتماد عمى الفصول االفتراضية وخاصة المتزامنة لممساىمة في تنمية الدافعية لئلنجاز
األكاديمي في مختمف المواد ,وخاصة لذوي الدافعية المنخفضة.
 )0ضرورة تجييز معامل الحاسب الموجودة في مدارس التعميم العام بما يسمح بتشغيل
تطبيقات الفصول االفتراضية بنمطييا.
 )0التوسع في إقامة الدورات التدريبية لمقدمة لمعممي الحاسب بمدارس التعميم العام في مجال
الفصول االفتراضية واستخداماتيا التربوية.
 )2إعداد وتييئة الطبلب لمتعامل مع الفصول االفتراضية المتزامنة وغير المتزامنة في دراسة
المقررات المختمفة.

مقترحات الدراسة
من خالل نتائج البحث يمكن التوصية بإجراء البحوث المقترحة التالية:
 )8أثر اختبلف أشكال التغذية الراجعة المقدمة عبر بيئة الفصول االفتراضية المتزامنة (سمعية,
بصرية ,نصية)عمى تنمية الثقافة الحاسوبية لدى طبلب المرحمة المتوسطة.
 )3أثر تصميم مستودع رقمي لجمسات البيئات االفتراضية عمى التحصيل المعرفي والمياري
لطبلب الصف الثالث المتوسط في مادة الحاسب.
 )0اتجاىات طبلب المرحمة المتوسطة نحو توظيف الفصول االفتراضية المتزامنة في مقابل
الغير متزامنة في مادة الحاسب .

363

اجمللد  - 63العدد الثالث  -مارش 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوالً :المراجع العربية

أبو جادو ,صالح محمد عمي (3683م) .عمم النفس التربوي ,ط ,1عمان :دار المسيرة.

بدوي ,محمد عبد اليادي ( .)3680فعالية التدريس باستخدام الفصول االفتراضية في التحصيل
وتنمية ميارات التواصل اإللكتروني لدى طبلب الدبموم التربوي
واتجاىاتيم نحوىا ,مجمة الممك خالد لمعموم التربوية ,)30( ,ص ص:
.814 -800
جودة ,إيناس أحمد أنور محمد (3682م) .أثر اختبلف نمطى الفصول االفتراضية (المتزامنة –
غير المتزامنة ) المدعومة بمراسي التعمم اإللكترونية عمى تنمية بعض
ميارات البرمجة لدى طبلب المرحمة الثانوية ,رسالة ماجستير غير
منشورة ,كمية التربية الرياضية ,جامعة بنيا ,مصر.
حسن ,السيد أحمد أنور وخميس ,محمد عطية والجمل ,أميرة محمد (3680م) .أثر استراتيجية
التعمم اإللكتروني التعاوني القائم عمى مجموعات الخبراء عبر الويب عمى
تنمية كفايات المعمم الميسر في إدارة الفصول االفتراضية ,مجمة البحث
العممي في التربية -جامعة عين شمس  -كمية البنات لآلداب والعموم
والتربية ,)8(80 ,ص ص.363-820 :
الحسن ,رياض عبد الرحمن والصويمح ,لينا (3682م) .أثر استخدام برمجية لمتعمم باالكتشاف
الموجو في تدريس مقرر الحاسب اآللي عمى التحصيل الدراسي لدى
طالبات الصف األول ثانوي ,مجمة رسالة الخميج العربي,)01(840 ,
ص ص.08-80 :
الخميفاوي ,ميند خالد جاسم (3680م) .أثر اختبلف أنماط التفاعل بالفصول االفتراضية عمى
تحصيل المفاىيم النحوية لدى طبلب المرحمة الثانوية بجميورية العراق,
رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية التربية  -تكنولوجيا التعميم ,جامعة
المنصورة.
الرابغي ,خالد بن محمد (3680م) .عادات العقل ودافعية اإلنجاز ,عمان :مركز ديبونو لتعميم
التفكير.
الزىرانى ,موسى بن راشد جمعان (3683م) ,فاعمية استخدام الفصول االفتراضية التزامنية في
تحصيل طبلب الصف الثالث الثانوي :مادة الكيمياء أنموذجاً ,رسالة
ماجستير غير منشورة ,الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنورة ,المدينة
المنورة.
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د /محمد عبداهلل الزىراني
د /اسالم جابر عالم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سيد ,أسامة محمد والجمل ,عباس حممي (3683م) .أساليب التعميم والتعمم النشط ,دسوق :دار
العمم واإليمان لمنشروالتوزيع.
صالح ,محمود مصطفى عطية (3680م) .فاعمية األنماط المختمفة لمتفاعل ضمن الفصول
االفتراضية في تنمية ميارات التفكير الرياضي والميل نحو التعمم
الرياضي لدى طبلب الثانوية العامة ,مجمة دراسات في التعميم الجامعى
مصر ,ع ,08ص ص.411 – 420 :الطيطي ,محمد عيسى (3680م) .التربية االجتماعية وأساليب تدريسيا ,عمان :دار عالم الثقافة
لمنشر والتوزيع.
عامر ,طارق عبد الرؤوف (3680م) .التعميم اإللكتروني والتعميم االفتراضي :اتجاىات عالمية
معاصرة ,عمان:المجموعة العربية لمتدريب والنشر.
عبدالعاطي ,حسن الباتع (3684م) .التكامل بين أدوات االتصال المتزامن وغير المتزامن في
بيئة التعمم اإللكتروني وقياس أثره في تنمية ميارات تصميم خطة تعديل
السموك لدى طالبات التربية الخاصة بجامعة الطائف ,مجمة الجمعية
المصرية لتكنولوجيا التعميم.20-0 ,)8(34 ,
عبدالعزيز ,حمدي (3661م) .التعميم اإللكتروني الفمسفة-المبادئ–األدوات– التطبيقات ,عمان:
دارالفكر.
عبدالغني ,أميرة إبراىيم (3684م) .أثر الدمج بين أدوات التفاعل المتزامنة وغير المتزامنة في
رفع مستوى اإلنجاز في مقرر الشبكات لدى طبلب الفرقة الرابعة شعبة
معمم حاسب آلي( ,رسالة دكتوراه) ,كمية التربية النوعية جامعة طنطا.
عبيد ,محمد محمد أحمد (3680م) .أثر اختبلف أدوات التعمم عن بعد في تنمية ميارات
تصميم الوسائل المتعددة التفاعمية ألخصائي تكنولوجيا التعميم(,رسالة
دكتوراه) ,معيد الدراسات والبحوث التربوية ,جامعة القاىرة.
عطية ,داليا أحمد شوقي كامل (3680م) .أشكال تقديم التغذية الراجعة ببرامج الكمبيوتر
التعميمية (الوكيل المتحرك  /النص المكتوب المصحوب بتعميق صوتى)
وأثرىا عمى تنمية ميارات استخدام شبكة اإلنترنت لدي التبلميذ مرتفعى
ومنخفضى دافعية اإلنجاز ,مجمة تكنولوجيا التعميم  -مصر,)0(30 ,
ص ص.036 – 302 :
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمار ,حنان محمد السيد (3680م) .نموذج مقترح لتصميم وتفعيل الفصول االفتراضية بمدارس
التعميم األساسي في ضوء معايير الجودة ,رسالة دكتوراه غير منشورة,
كمية التربية النوعية ,جامعة بنيا ,مصر.
المجالي ,محمد داود وقبيبلت ,ناجي مسند (3661م) .مقارنة أثر استخدام تقنية الفصول
االفتراضية بالتعمم الفردي بالحاسوب في تحصيل طمبة الصف الثالث
اإلعدادي لميارات المغة اإلنجميزية في سمطنة عمان واتجاىاتيم نحوىا,
مجمة دراسات -العموم التربوية ,)3(00 ,ص ص.323-300 :

مجاىد ,فايزة أحمد الحسيني (3683م) .استخدام الفصول االفتراضية لتنمية التحصيل المعرفي
وميارات التنظيم الذاتي لمتعمم لدى طبلب الصف األول الثانوي في مادة
التاريخ ,مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية  -مصر ,ع ,40
ص ص.806 – 886 :
النشاق ,قسيم ورومي ,حسن (3660م) .تقويم مواد التعميم االلكتروني لمناىج الفيزياء في
المدارس األردنية من وجيو نظر المعممين والطمبة ,وقائع المؤتمر الدولي
لمتعميم عن بعد ,عمان ,جامعة مسقط.
نصر ,نرمين محمد إبراىيم وأحمد ,سمية عبد الوراث (3682م) فاعمية نظام الفصول االفتراضية
باستخدام التعميم الجوال في زيادة دافعية اإلنجاز واالتجاه نحوه ,مجمة
تكنولوجيا التربية  -دراسات وبحوث ,ص .10 – 00
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