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the trend towards due to the students of the Faculty
of Sharia at the University of Qassim.
The researcher prepared experimental
treatment materials - card observation and test
grades in the dialogue skills and a barometer of
trends, and adopted a researcher at the quasi
- experimental approach, so as to detect the
effect of teaching using virtual classrooms in the
development and achievement and direction skills of
dialogue about the decision, as the researcher using
the experimental design a control and experimental
groups , with the use of pre and post measurement.
The sample of the study comprised of ( 86 )
students, including students of the Division number (
2867 ) of students in the dialogue in Islam the decision
as a pilot group and the number (45 ) students
have studied scheduled using virtual classrooms ,
and the Division number ( 2882 ) and the number
(41) have studied the way that regular classes , and
after the application The study tools and materials
processing and analysis of experimental results , the
researcher suggested the following results:
- The effectiveness of the use of virtual
classrooms in the development of dialogue skills
among students of the Faculty of Law at the
University of Qassim.
- The effectiveness of teaching using virtual
classrooms on student achievement
- The effectiveness of the use of virtual
classrooms in the development of dialogue skills
among students of the Faculty of Law at the
University of Qassim.
- The effectiveness of teaching using virtual
classrooms on student achievement.
- The effectiveness of teaching using virtual
classrooms on the trend towards the decision.
- Zaor Positive correlation statistically
significant differences between the scores of students
in academic achievement test and the development
of dialogue skills.
- The emergence of a positive correlation
statistically
significant
between
academic
achievement and the trend towards the decision.
- The emergence of a positive correlation
between the development of the skills of dialogue
and the direction of the students about the decision.
The study recommended the use of virtual
classrooms in teaching because of their impact on
the acquisition of students in the faculties of law of
different skills of dialogue, the current study has
provided some practical educational content and
applications that can take advantage of them with
respect to the teaching skills of dialogue.

:ملخص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل معرفة �أثر ا�ستخدام ال�صفوف
 والتح�صيل الدرا�سي، يف تنمية مهارات احلوار،االفرتا�ضية
. لدى طلبة كلية ال�رشيعة يف جامعة الق�صيم،واالجتاه نحو املقرر
 كبطاقة،وقد �أعد الباحث مواد املعاجلة التجريبية
 ومقيا�سا، واالختبار التح�صيلي يف مهارات احلوار،املالحظة
 واعتمد الباحث على املنهج �شبه التجريبي؛ وذلك،لالجتاهات
للك�شف عن �أثر التدري�س با�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية يف
 كما قام، واالجتاه نحو املقرر، والتح�صيل،تنمية مهارات احلوار
،الباحث با�ستخدام الت�صميم التجريبي ذي املجموعتني ال�ضابطة
. مع ا�ستخدام القيا�س القبلي والبعدي،والتجريبية
 منهم طلبة ال�شعبة،ً) طالبا86( بلغت عينة الدرا�سة
) الدار�سني يف مقرر احلوار يف الإ�سالم كمجموعة2867( رقم
 در�سوا املقرر با�ستخدام ال�صفوف،ً) طالبا45( ، وعددهم،جتريبية
) طالب ًا در�سوا41( ، وعددهم،)2882(  وال�شعبة رقم،االفرتا�ضية
.بطريقة الف�صول العادية
، ومواد املعاجلة التجريبية،وبعد تطبيق �أدوات الدرا�سة
: تو�صل الباحث �إىل نتائج �أهمها،وحتليل النتائج
 يف تنمية،● ●فاعلية ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية
 لدى طلبة كلية ال�رشيعة يف جامعة الق�صيم،مهارات احلوار
● ●فاعلية التدري�س با�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية على
.حت�صيل الطلبة
● ●فاعلية التدري�س با�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية على
.االجتاه نحو املقرر
و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية؛
يف التدري�س ملا لها من �أثر يف �إك�ساب الطالب يف كليات ال�رشيعة
 وقد قدمت الدرا�سة احلالية بع�ض،مهارات احلوار املختلفة
 التي ميكن اال�ستفادة، والتطبيقات العملية،امل�ضامني الرتبوية
. فيما يتعلق بتعليم مهارات احلوار،منها
، مهارات احلوار، ال�صفوف االفرتا�ضية:الكلمات املفتاحية
، طلبة كلية ال�رشيعة، االجتاه نحو املقرر،التح�صيل الدرا�سي
.جامعة الق�صيم
Impact of using the virtual classrooms in the development of the skills of dialogue and academic
achievement and the trend towards the course of
students of the Faculty of Sharia at the University
of Qassim

Abstract:
The present study aims to investigate the impact
of the use of virtual classrooms in the development
and academic achievement skills of dialogue and
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�شبكة الإنرتنت يف ح�صول املتعلمني على التعليم ،من خالل ما
يطرح على هذه ال�شبكة؛ فهي ال تتقيد مبكان� ،أو زمان ،وال حتتاج
�إىل الذهاب �إىل اجلامعة� ،أو الكلية� ،أو املدر�سة؛ �إذ هي تقنية متكّن
املعلم من و�ضع الدرو�س ،واملهام ،والأن�شطة ،والتوا�صل بني
تعليما
املعلم والطلبة �أو بني املتعلمني �أنف�سهم ،وهي بذلك توفر
ً
تفاعليا ،كما متكن املتعلمني من م�شاهدة الدرو�س ،وت�سجيلها،
وحل الواجبات ،وامل�شاركة واملناق�شة،؛ فهي ت�شبه الف�صول
التقليدية؛ من ناحية وجود املعلم والطلبة ،غري انها تختلف عنها
بوجودها على الإنرتنت ،فهي ال تتقيد مبكان� ،أو زمان ،وميكن
بوا�سطتها ايجاد بيئات تعليمية افرتا�ضية؛ ي�ستطيع الطلبة من
خاللها التجمع والتعاون وامل�شاركة ،بو�ساطة ال�شبكات يف
حاالت تعلم تعاونية( .دغلبي )4:2010 ،و (كن�ساره وعطار،
.)278:2011
وقد اهتم املخت�صون يف ميدان الرتبية وعلم النف�س
بالتح�صيل الدرا�سي؛ ملا له من �أهمية كبرية يف حياة الطالب
الدرا�سية ،فهو ناجت عما يحدث يف امل�ؤ�س�سة التعليمية ،من
عمليات تعلم متنوعة ومتعددة ،ملهارات ،ومعارف ،وعلوم
خمتلفة ،تدل على ن�شاطه العقلي املعريف ،فالتح�صيل يعني �أن
يحقق الفرد لنف�سه يف جميع مراحل حياته املتدرجة واملت�سل�سلة،
منذ الطفولة وحتى املراحل املتقدمة من عمره� ،أعلى م�ستوى من
العلم �أو املعرفة ،فهو من خالله ي�ستطيع االنتقال من املرحلة
احلا�رضة� ،إىل املرحلة التي تليها ،واال�ستمرار يف احل�صول على
العلم واملعرفة.
ان للمدر�سة عدداً من الوظائف والأهداف ،جميعها تدور
حول تنمية طلبته وتوجيههم ،بال�صورة التي ت�سمح لكل منهم �أن
ينمو ويتفاعل مع جمتمعه ،لذلك تتعدد �أهداف املدر�سة ،و�أبرزها
هو رفع م�ستوى حت�صيل طلبتها الدرا�سي.
وال �شك �أن البحوث النف�سية والرتبوية تقدم �إىل حد كبري
الأ�س�س العلمية للممار�سات الرتبوية واملدر�سية؛ حتى حتقق
الرتبية هدفها يف التنمية ال�شاملة املتكاملة لأبنائنا الطلبة،
ولقد كان للتح�صيل الدرا�سي كظاهرة تربوية  -نف�سية اهتمام
خا�ص ،ومو�ضوع لبحوث ودرا�سات متعددة ،فنجد �أن بع�ض
اجلهود اجتهت �إىل البحث عن املتغريات العقلية املرتبطة
بالتح�صيل الدرا�سي ،وهناك جهود �أخرى اجتهت نحو البحث
عن املتغريات الدافعية واالنفعالية واالجتماعية ،املرتبطة
بالتح�صيل الدرا�سي ،يف الوقت الذي اجته الباحثون �إىل �إجراء
درا�ساتهم حول �إمكانية التنب�ؤ مب�ستوى التح�صيل الدرا�سي ،يف
�ضوء املتغريات املرتبطة به.
لقد �أو�ضحت نتائج العديد من الدرا�سات �أن م�ستوى
التح�صيل الدرا�سي الذي ي�صل اليه الطالب ال يتوقف عند م�ستوى
حظه من الطاقة العقلية فقط ،بل يت�أثر هذا امل�ستوى مبتغريات
متعددة منها :املتغريات الدافعية ،واالنفعالية ،واالجتماعية،
واالقت�صادية( ،اجلاليل.)2016 ،
ت�شكل االجتاهات يف التعليم جانب ًا هام ًا لتكامل النمو
والتعلم ،حيث �إن التعلم االنفعايل ،بالإ�ضافة �إىل التعلم املعريف
يعطى الفر�صة للمتعلم �أن ي�صوغ خرباته ،ويطور �سلوكاته ،بحيث
تلقى قبوالً ،ويجعلها �أكرث م�سايرة ملعايري اجلماعة ،ومن املعروف

virtual classroom , dialogue skills
, academic achievement , the trend toward the
decision, students of the Faculty of Law , University
of Qassim.
Keywords:

املقدمة واإلطار النظري:
يعد التعليم الإلكرتوين �أحد �أهم مرتكزات التعليم يف
اجلامعات ،وتنبع هذه الأهمية من �أهمية املواكبة للتطورات
املت�سارعة ،يف املجاالت التقنية واملعرفية ،و�إذا كان النظام
التقليدي للتعليم العايل يقوم على نظام الف�صل الدرا�سي ،حيث
يقوم الأ�ستاذ ب�إلقاء املحا�رضة ،ويقوم الطالب بالإن�صات لتلك
املحا�رضة ،وكتابة املالحظات ،وينظر �إىل احلوار والتفاعل بني
الأ�ستاذ والطالب من جهة ،والطالب فيما بينهم من جهة �أخرى،
يف هذا النظام ،على �أنه �أمر ثانوي ،ميكن اال�ستغناء عنه ،فقد غَ يرّ
التقدم الذي حدث يف تكنولوجيا املعلومات من هذه النظرية ،بل
حتداها ،عندما �ساهم هذا التقدم يف ظهور نظرية جديدة ،وهي
التعلم الإلكرتوين ،والتي يتنب�أ اخلرباء ب�أنها �ستكون النظرية
الرتبوية للم�ستقبل ،و�أن التعليم التقليدي املعتمد على ح�ضور
الطلبة يف ال�صف الدرا�سي ،يف �أوقات و�أماكن حمددة� ،سوف
يختفي (عبود2007 ،؛ عيادات.)2004 ،
وال يخفى على �أحد التطورات التي �شهدتها ال�سنوات الأخرية
يف تقنيات احلا�سب الآيل ،مما دعا املهتمني ال�ستثمار هذه
الإمكانات ،والتطورات؛ لتح�سني منتجاتهم .ولأهمية التعليم؛ فقد
�سعى القائمون على الرتبية والتعليم الو�صول �إىل املرحلة ،التي
يتقن فيها املعلم واملتعلم العملية التعليمية ،الأمر الذي زاد من
حر�صهم على ا�ستخدام التقنية يف العملية التعليمية ،وهنا برز
ما ي�سمى بالتعليم الإلكرتوين ،الذي بد�أ يناف�س التعليم التقليدي،
مما دعا امل�ؤ�س�سات التعليمية �إىل تطبيق التعليم الإلكرتوين يف
م�ؤ�س�ساتها ،من هنا يظهر �أهمية ا�ستخدام �شبكة املعلومات يف
ممار�سة و�إجنازات املعلم واملتعلم للعملية التعليمية يف الغرفة
ال�صفية( .كن�ساره وعطار .)2011 ،وال يخفى �أهمية �إتقان معلم
الرتبية الإ�سالمية ب�شكل خا�ص ملهارات التعامل مع �شبكة
الإنرتنت؛ وذلك لأ�سباب كثرية :منها فيما يرى الباحث� ،إزاحة
الو�صف باجلمود عن الرتبية الإ�سالمية ومعلميها ،وبعدها عن
الت�شويق والإثارة ،و�أنه ال ي�صلح لها �إال التلقني فقط.
ويف ظل هذه التطورات املت�سارعة يف جمال تقنيات
التعليم ،ت�سعى نظم التعليم ،واملناهج ،وطرق التدري�س �إىل
حتقيق �أهداف العملية التعليمية يف واقع جديد تهيمن عليه
التقنية ،ويواجه التعليم العديد من التحديات ،التي ت�ؤثر يف
وظيفته وخمرجاته؛ مما يتطلب حلو ًال فاعلة ،وبرامج متكّنه
من البقاء يف ظل التحديات ،ومن �أبرز هذه التحديات التي من
املمكن مواجهتها ب�شكل كبري يف امل�ستقبل :النمو احلاد لأعداد
املتعلمني ،وعدم قدرة املدار�س على ا�ستيعاب هذه الأعداد
الهائلة ،ومن هنا ت�أتي �أهمية ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية
ملحة.
كم�سوغ قوي ،وحاجة ّ
وتقوم فكرة ال�صفوف االفرتا�ضية – �أو كما ي�سميها
البع�ض بالف�صول الذكية� ،أو الإلكرتونية –على �إمكانية ا�ستثمار
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املحتوى بطريقة م�شوقة (ثالثية الأبعاد) ،بدال من �صفحات
الكتاب التي تعد يف نظر الطالب جامدة( .كن�ساره وعطار،2011،
.)278
ولكون الباحث من املتخ�ص�صني يف تدري�س مقرر مهارات
االت�صال ،ومقرر احلوار ،ومن املهتمني بالتعليم الإلكرتوين
وال�صفوف االفرتا�ضية ،وحا�صل على دورات يف هذا املجال،
ومع ما الحظه الباحث �أثناء التدري�س من ال�ضعف الذي يعانيه
الطلبة ،يف كثري مما يتعلق باملهارات احلياتية :كاالت�صال،
واحلوار ،واال�ستماع ،وغريه ،ر�أى الباحث القيام بهذه الدرا�سة
لتنمية مهارات احلوار عند الطلبة با�ستخدام طريقة جديدة ،وهي
طريقة ال�صفوف االفرتا�ضية.
تتحدد م�شكلة البحث يف الت�سا�ؤل الرئي�س التايل :ما
فاعلية ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية يف تنمية مهارات احلوار،
لدى طلبة كلية ال�رشيعة يف جامعة الق�صيم؟
وينبثق من ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية التالية:
◄◄ما مهارات احلوار الالزمة لطلبة كلية ال�رشيعة يف
جامعة الق�صيم؟
◄◄ما �أثر ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية ،يف تنمية
مهارات احلوار ،لدى طلبة كلية ال�رشيعة يف جامعة الق�صيم؟
◄◄ما �أثر ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية ،يف حت�صيل طلبة
كلية ال�رشيعة ،يف مقرر احلوار يف الإ�سالم؟
◄◄ما �أثر ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية ،يف اجتاهات
الطلبة ،نحو مقرر احلوار يف اال�سالم؟

�أن الرتكيز  -قدمي ًا  -كان من�صب ًا على املردود املعريف ،وبذلك
كان هدف املدر�سة ح�شو عقول املتعلمني باملعارف واملعلومات؛
مما ي�ؤدى �إىل ت�أخر النمو االنفعايل لدى املتعلم ،ولكن اخلربات
الالزمة ،والتي ت�سمح للمتعلم �أن يطور اجتاهات �إيجابية �أو
�سلبية ،نحو ما يواجهه ،ويطور اجلوانب االنفعالية ،ف�إن هذا
ي�سهم يف تكامل خرباته ،وبذلك يكون تعلم االجتاهات ،والتعلم
االنفعايل متطلب ًا للو�صول �إىل تنمية ال�شخ�صية املتكاملة ،كما
تربز �أهمية االجتاهات �إذا الحظنا �أن كل الفعاليات ال�سيا�سية
واالقت�صادية ،وو�سائل االت�صال ،والإعالن والثقافة ،تتجه �إىل
تكوين االجتاهات� ،أو تغيريها� ،أو تعديلها� ،أو قيا�سها ،ومعرفة
الأهداف ،وتكوين هذه الأهداف لدى الإن�سان ،فالإن�سان يرث
ال�سمات واملزاج لكن االجتاهات تكت�سب ،ذلك �أن االجتاه هو
اجلانب االجتماعي لل�سمة ،وهو مكون من االكت�ساب والوراثة
معاً ،وت�ساهم يف توجيه ال�سلوك �أي�ض ًا (املخزومي  ،)1995ومن
هنا ،فقد كان من �أهداف هذا البحث هو التعرف على اجتاهات
الطلبة ،نحو املقرر الدرا�سي بعد درا�سته بالطريقة التفاعلية التي
حتتوي على كثري من الت�شويق والت�سلية ،وهي طريقة ال�صفوف
االفرتا�ضية.

حتديد مشكلة الدراسة:
انطلقت م�شكلة الدرا�سة مما يالحظ يف ال�ساحة الرتبوية
والتعليمية من � ّأن غالبية القائمني عليها بدءا باملعلمني وانتهاء
بوا�ضعي املناهج ،يحتفظون و�إىل وقتنا احلا�رض ب�شيء لي�س
بالي�سري من موروثات الرتبية التقليدية ،التي تقوم على ال�سلطوية
والتلقني ،متجاهلني كثريا من املهارات الالزمة يف احلياة
اليومية ،منها مهارات احلوار ،دون االهتمام مبحاولة تنميتها
لدى التالميذ ،ودون النظر �إىل التغريات والتطورات التي طر�أت
على العملية التعليمية ،فاملتعلم مل يعد �سلبيا يتلقى املعرفة
دون التفكري �أو الت�أثري فيها� ،أو يف طريقة عر�ضها ،فقد �أ�صبح
املتعلم هو حمور العملية التعليمية ،فيه يقا�س التعلم ،ولأجله
تنظم املعرفة واخلربة ،فهو الذي يناق�ش ،يحاور ،ويالحظ،
ويفكر ،ويكت�شف (خوالده وعيد )2001 ،و (عمار ،)2009 ،وهذه
املهارات تعترب من املهارات ال�رضورية التي ت�ساهم يف انتقال
املتعلم من البيئة املدر�سية �إىل احلياة العملية ،ذلك املكان الذي
يتوجب فيه على الطالب التعامل مع الآخرين ،واحلوار معهم،
ابتداء من الأ�رسة ال�صغرية التي يعي�ش معها ،وانتهاء بالعامل
اخلارجي ،حيث ينعك�س هذا الإهمال على واقع العملية التعليمة
كلها ،فال يتجاوز هم املعلم مرحلة تلقني املعلومات وحفظها،
�إىل غريها من مراحل الفهم والتحليل ،متنا�سي ًا لأهمية بناء
املهارات احلياتية الالزمة ،بذريعة االلتزام باملقررات ،وما
تتطلبه االختبارات (عمار  .)2009كما ال يخفى على املهتمني
�أهمية وفوائد ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية يف التعليم ،يف
تبادل اخلربات بني املعلمني ،وتوفري بيئة تفاعلية بني الطلبة؛
مما يزيد من فاعلية التعليم  -كما �سياتي ذكره الحقا  -فهي
و�سيلة جاذبة للطلبة ،يف الوقت الذي ميكن �أن تكون فيه الطريقة
التقليدية طاردة للطلبة ،وخا�صة يف هذا الوقت وما يري به
من ارتباط الطلبة بالإنرتنت وتعلقهم به ،حيث ي�ستطيعون فيه
�إجراء كثري من التجارب ،وامل�شاريع امل�سلية ،مع �إمكانية اظهار

أهمية الدراسة:
.1

.2

.3

.4
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تربز �أهمية الدرا�سة فيما يلي:
1قد ي�شكل هذا البحث �إ�ضافة جديدة للدرا�سات العربية
والإ�سالمية ،والبحث العلمي ،فيما يتعلق بفاعلية ا�ستخدام
ال�صفوف االفرتا�ضية يف تنمية مهارات احلوار يف مقررات
الرتبية الإ�سالمية.
2من املمكن �أن ت�ساعد الدرا�سة احلالية املعلمني عامة،
ومعلمي الرتبية الإ�سالمية خا�صة ،والقائمني على التعليم
يف وزارة الرتبية والتعليم ،واجلامعات ،وامل�ؤ�س�سات
الرتبوية ،بتقنيات جديدة ،ومعلومات تفيدهم فيما يتعلق
بالتدريب عن بعد ،و�إعداد برامج ت�ساهم يف خدمة املعلم
واملتعلم.
3القائمون على تخطيط املناهج وتطوريها :فقد ت�سهم هذه
اال�سرتاتيجية يف تنمية مهارات احلوار لدى الطالب يف
املراحل املختلفة ،كما ميكن ت�ضمني هذه اال�سرتاتيجية
للمناهج وا�ستخدامها يف �إعداد �أدلة معلمي الرتبية
الإ�سالمية وغريهم.
4املعلمون واملوجهون الرتبويون والأ�ساتذة اجلامعيون:
حيث قدمت الدرا�سة ملعلمي الرتبية الإ�سالمية خا�صة
واملعلمني عامة ،بع�ض الأدوات ،لتقومي مهارات احلوار؛
كبطاقة املالحظة ،واالختبار التح�صيلي.
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5 .5طالب كلية ال�رشيعة يف جامعة الق�صيم :فقد قدمت الدرا�سة
احلالية ا�سرتاتيجية حديثة ت�ساعد يف تنمية مهارات احلوار
لدى الطلبة.
�6 .6إعطاء الفر�صة للباحثني للقيام مبزيد من الأبحاث
التي ت�ساهم يف تنمية هذه املهارات ،با�ستخدام طرق
وا�سرتاتيجيات حديثة يف التعلم.

Ú Úمهارات احلوار :هي جمموع املهارات التي حددها
الباحث ،بعد الرجوع �إىل الأدبيات والدرا�سات املتعلقة باحلوار
ومهاراته ،والأخذ ب�آراء املحكمني ،من كلية ال�رشيعة ،الذين
يدر�سون مقرر احلوار يف الإ�سالم ،وغريه من املقررات ال�رشعية،
ومن املتخ�ص�صني يف املناهج وطرق التدري�س ،وهي التي ي�سعى
الباحث �إىل تنميتها ،با�ستخدام طريقة ال�صفوف االفرتا�ضية يف
التدري�س.
Ú Úالتح�صيل الدرا�سي :مقدار ما اكت�سبه الطالب
املفحو�ص ،من �أفراد عينة الدرا�سة ،من اجلانب املهاري يف
نتائج تعلم مهارات احلوار يف الإ�سالم ،ويقا�س من خالل جمموع
الدرجات ،التي يح�صل عليها الطالب يف مقرر احلوار يف الإ�سالم،
يف نهاية الف�صل الدرا�سي ،بعد اجتياز االختبار امل�صمم لذلك
بنجاح( .اجلاليل.)75 :2016 ،
Ú Úاالجتاه نحو املقرر الدرا�سي :وهي ا�ستعداد مكت�سب لدى
املتعلمني ،من �أفراد العينة  -وهم (الطلبة امل�سجلون يف مقرر
احلوار يف الإ�سالم)  -يوجه ا�ستجاباتهم �سلبيا �أو �إيجابيا ،نحو
املقرر الدرا�سي� .إما م�ؤيدا �أو معار�ضا ،بحيث يعرب عنه بالدرجة
التي يح�صل عليها الطالب ،يف مقيا�س االجتاه املعد لهذا الغر�ض
(املخزومي.)40 :1995 ،
Ú Úبطاقة املالحظة :فهي ن�شاط يق�صد به و�صف ال�سلوك
ال�صفي ،وتوثيقه بطريقة منظمة .وم�شاهدة اجلوانب املختلفة
للنمو النف�سي ،والعقلي ،واملعريف والأخالقي ،واالجتماعي،
والبدين للطالب ،ومتابعتها ،من خالل ر�صد تكرار ال�سلوكيات
اللفظية ،واحلركية الإيجابية وال�سلبية ،بطريقة مق�صودة ،يف
املواقف الرتبوية� ،أو يف �أثناء تفاعل الطالب مع املعلم وزمالئه
داخل غرفة ال�صف ،وخارجها ،بغية و�صفها ،وحتليلها ،وتف�سريها
(�سلمة و�آخرون.)77 :2008 ،
Ú Úمفهوم ال�صفوف االفرتا�ضية :بالرغم من انت�شار م�صطلح
ما ي�سمى بال�صفوف االفرتا�ضية� ،إال �أننا جند اتفاقا بني املهتمني
على تعريف واحد ،ويرجع ذلك �إىل تعدد م�سميات هذه الف�صول،
فتجد من ي�سميها بالف�صول الإلكرتونية ،وهناك من يطلق عليها
الف�صول الذكية� ،أو ف�صول ال�شبكة العاملية للمعلومات ،وهناك
من �سماها بال�صفوف االفرتا�ضية والتخيلية ،وهناك عدد من
التعريفات للف�صول االفرتا�ضية منها:
 عدد من الأن�شطة التي تت�شابه �إىل حد ما ،مع
الأن�شطة التي جتري بالف�صول التقليدية ،غري �أن هذه الأن�شطة
يف ال�صفوف االفرتا�ضية ،يقوم بها املعلم والطلبة ،بالرغم من
احلواجز املكانية� ،إال �أنهم يقومون بنف�س الأن�شطة ،يف وقت واحد،
فيتفاعل املعلم والطلبة معا ،بطريقة احلوار من خالل الإنرتنت،
كما يقوم كل من املعلم والطلبة ب�إر�سال ر�سائل ،ميكن للم�شرتكني
واملت�صلني بال�شبكة جميعهم ر�ؤيتها (�شحاته.)267 :2009،
 كما تعرف ب�أنها :و�سيلة مهمة ورئي�سة ،تقدم من
خاللها املحا�رضات والدرو�س على �شبكة الإنرتنت ،والتي توفر
العنا�رص الأ�سا�سية ،التي ميكن ان يحتاجها املتعلم واملعلم،
وتعتمد ب�شكل رئي�س على التفاعل بني املعلم واملتعلم ،عن طريق
�شبكة الإنرتنت (رزق.)77:2009،

فرضيات الدراسة:
1 .1وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ،عند م�ستوى داللة
( ،)α≤ 0.05بني متو�سط درجات الطالب ،يف التطبيق
القبلي والبعدي ،يف اختبار التح�صيل يف مقرر احلوار
يف الإ�سالم؛ تعزى �إىل ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية يف
التدري�س.
2 .2وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ،عند م�ستوى داللة
( ،)α≤ 0.05بني متو�سط درجات الطالب ،يف التطبيق
القبلي والبعدي ،يف بطاقة مالحظة مهارات احلوار؛ تعزى
�إىل ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية يف التدري�س.
3 .3وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ،عند م�ستوى داللة
( ،)α≤ 0.05بني متو�سط درجات الطالب يف التطبيق
القبلي والبعدي ،يف مقيا�س االجتاه نحو مقرر احلوار يف
الإ�سالم.

حمددات البحث:
تتحدد الدرا�سة احلالية باملحددات التالية:
● ●احلدود الزمانية :الف�صل الأول من العام الدرا�سي
.2016 - 2015
● ●احلدود املو�ضوعية� :ستقت�رص الدرا�سة احلالية على
حماولة �إك�ساب الطالب مهارات احلوار ،التي تو�صل �إليها الباحث
يف الإجراء الأول ،من �إجراءات الدرا�سة.
● ●احلدود املكانية وامل�ؤ�س�ساتية :يقت�رص البحث على
طلبة كلية ال�رشيعة يف جامعة الق�صيم ،امل�سجلني يف مقرر احلوار
يف الإ�سالم ،يف �شعبتي ( )2876والتي متثل العينة التجريبية،
و�شعبة ( )2882والتي متثل العينة ال�ضابطة.

مصطلحات الدراسة:
�أورد الباحث بع�ض امل�صطلحات التي يدور عليها البحث،
والتي يرى الباحث وجوب التعريف بها وهي:
Ú Úال�صفوف االفرتا�ضية :وهي الف�صول التي تعتمد -
بالدرجة الأوىل  -على اجتماع املدر�س اجلامعي والطلبة ،يف
كلية ال�رشيعة يف جامعة الق�صيم ،ويف �أوقات خمتلفة عن طريق
الإنرتنت؛ لقراءة الدر�س ،و�إجناز املهمات ،و�أداء الواجبات،
من خالل عدد من الأدوات ،امل�شتملة على املحادثات الن�صية،
وال�سبورة الإلكرتونية ،والتفاعل ال�صوتي ،بالإ�ضافة �إىل الإدارة
التعليمية ،التي ت�ضمن تقدمي التعلم التفاعلي واملبا�رش( .كن�ساره
وعطار .)277: 2011
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 ويعرفها (ال�شهري )69 :2009 ،ب�أنها� :إحدى طرق التعلم
املتعلقة بالتقنية ،والتي ت�شتمل على �أنظمة �إلكرتونية ،ت�سمح
بالتفاعل بني الطالب واملعلم ،با�ستخدام ال�صورة وال�صوت معا
عن طريق تقدمي املحتوى التعليمي كامال ،للف�صل االفرتا�ضي،
عرب ال�شبكة العنكبوتية ،مبا�رشة على الهواء ،وهو ما ي�سمى
بالتفاعل وبالتعلم التزامني.
 ويرى الباحث �أن ال�صفوف االفرتا�ضية هي تقنية
تفاعلية حديثة ،مكونة من معمل للحا�سب الآيل ،مبوا�صفات
خا�صة لتكوين بيئة افرتا�ضية ،حتاكي الواقع ،با�ستخدام
الإنرتنت ،ت�ستخدم لتدري�س املقررات الدرا�سية ،وت�سهل عملية
التعليم والتعلم واالت�صال ،بني املعلم والطالب ،بال�صوت
وال�صورة.

د .حسن محمد حسن العمري

يف النف�س لدى الطالب ،ثم ك�رس حاجز اخلوف والرهبة يف
ا�ستخدامها ،كما �أن هذه التقنية تزيد من روح احليوية وامل�شاركة
الفعالة بني املتعلمني ،مبا تت�ضمنها من بيئات تعليمية متنوعة،
تتميز بالإثارة والن�شاط من خالل احتوائها على املواد الن�صية،
وال�صور ،والر�سوم ،والبيانات ،واال�شكال ،واال�صوات ،وغري ذلك،
والتي تقلل من الأعباء الروتينية لدى املعلم من ناحية تخفيف
اجلهد ،وا�ستثمار الوقت يف �أ�شياء �أخرى ،وت�ساعد الطالب يف فهم
املادة الدرا�سية ،وحتفزه وتولد فيه عن�رص امل�شاركة والت�شويق،
ملعرفة املعلومات املتنوعة ،وتنمية االجتاهات العلمية لديه ،يف
معرفة اخلربات التعليمية ،التي ترثي العملية التعليمية (كن�ساره
وعطار .)284 :2011
فوائد الصفوف االفرتاضية مقارنة بالفصول التقليدية:
تقوم البيئة االفرتا�ضية بنقل الإن�سان� ،إىل واقع افرتا�ضي
الكرتوين ،عن طريق �إطالق العنان للعقل الإن�ساين ،ملحاولة تطبيق
اخليال يف مكان غري مكان اجل�سد ،وت�أتي �أهمية الواقع االفرتا�ضي
يف التعليم ،من خالل ما يتيحه للطالب يف بناء خربات تعليمية
فعالة ،كما �أن هذا الواقع يعر�ض العملية التعليمية بطريقة جتذب
املتعلم ،مبا تت�ضمنه من الت�شويق ،واال�ستمتاع ،والتعاي�ش مع
املعلومات ،كما �أن هذا الواقع يكون عند الطالب دافعية للتعلم،
ومعاي�شة املعلومات�( .شحاته ،)2009 ،كما تت�ضمن جمموعة
متقدمة من التقنيات ،تختلف بها عن الف�صول التقليدية ،وميكن
املقارنة بينهما من خالل التايل( :القرين  )27 ،2006و (عبود،
)134 ،2007
1 .1انخفا�ض التكلفة يف ال�صفوف االفرتا�ضية مقارنة
بالف�صول التقليدية ،التي حتتاج �إىل مبان وكوادر ،كما �أنها
ت�ستوعب عددا كبريا من الطلبة ،يف مناطق و�أوقات خمتلفة.
2 .2القدرة على التو�سع يف �أي وقت ومل�ساحات وا�سعة.
�3 .3رسعة التعامل واال�ستجابة ،فالطالب واملعلم يف ات�صال
دائم ومبا�رش.
4 .4الأعباء الواقعة على الإدارة التعليمية تكون �أقل ،مقارنة
بالف�صول التقليدية ،وبالتايل ميكن ا�ستثمار الوقت يف
�أعمال �أخرى.
5 .5تخفيف العبء على املعلم من �أعمال ت�صحيح االمتحانات
يدويا ،بحيث يتفرع لأعمال تعليمية �أخرى مهمة.
6 .6توفر املعرفة امل�سخرة لل�صفوف االفرتا�ضية ،من مكتبات
ومو�سوعات ومراكز البحث ،نظرا الرتباطها ب�شبكة
الإنرتنت.
7 .7تبادل الأبحاث والنتاج العلمي داخل الو�سط الأكادميي،
وبث املناف�سة العلمية لدى الطلبة.
�8 .8سهولة تطبيق طرق الإ�رشاف اجلماعية (كالندوات
واللقاءات وور�ش العمل).
�9 .9إمكانية احلوار والنقا�ش يف ال�صفوف االفرتا�ضية �أكرث
منها يف الف�صول التقليدية ،فالطالب ال ي�شعر باخلجل
واخلوف من املناق�شة ،كما هو احلال يف الف�صول التقليدية،

مميزات الصف االفرتاضي:
هناك عدد من ال�سمات واخل�صائ�ص ،التي يتميز بها الف�صل
االفرتا�ضي ،عن غريه من الف�صول التقليدية ،منها (عيادات،
 )2004و (دغلبي ،)2010،و (كن�ساره وعطار:)2011 ،
1 .1خا�صية احلوار املبا�رش عن طريق الكتابة ،وا�ستخدام
ال�صورة وال�صوت.
2 .2ا�شرتاك املعلم والطلبة يف التطبيقات والربامج ،و�إمكانية
�إر�سال امللفات ،وتبادلها مبا�رشة بني املعلم وطالبه.
�3 .3إمكانية توجيه الأ�سئلة املكتوبة والت�صويت عليها،
فالطالب ي�ستطيع �أن يتوا�صل ويبدي ر�أيه ،عرب ميكروفون
جهاز( الكمبيوتر) اخلا�ص به.
�4 .4إتاحة الفر�صة لدخول الطالب وخروجه من الف�صل
االفرتا�ضي ،كما �أن با�ستطاعته الطباعة واحلديث متى �شاء.
5 .5قدرة املعلم على متابعة ن�شاطات الطلبة ،جمتمعني� ،أو
متفرقني ،يف نف�س الوقت.
6 .6فر�صة تقدمي عرو�ض تقدميية ،و�إمكانية عر�ض افالم
تعليمية.
7 .7ت�سجيل املحا�رضة الكتابية وال�صوتية ،لإعادة متابعتها
بطريقة غري تزامنيه يف وقت �آخر.
8 .8توفري كافة و�سائل التفاعل احلي بني املتعلم واملعلم.
�9 .9إتاحة الفر�صة لتق�سيم الطلبة� ،إىل عدد من املجموعات
ال�صغرية ،يتفاعل فيها الطلبة من خالل ال�صورة وال�صوت،
لعمل جتاربهم حاال وفى احل�صة نف�سها .بحيث يت�شارك
اجلميع لتحليل النتائج املتعلقة ب�إحدى املجموعات.
ومن خالل هذه النقاط ،التي �أظهرت �أهمية ال�صفوف
االفرتا�ضية يف التدري�س اجته الباحث �إىل ا�ستخدام ال�صفوف
االفرتا�ضية ،يف تنمية مهارات احلوار ،حيث ت�ساهم هذه الف�صول،
يف �إتاحة الفر�صة للطلبة ،ملمار�سة احلوار بعيدا عن اخلجل
واخلوف والقلق ،الذي ميكن �أن يحدث يف الف�صول التقليدية،
حيث تهيئ للمتعلم حب املعرفة واال�ستك�شاف ،واحل�صول على
خربات تعليمية متنوعة ونادرة ،عن طريق النمذجة ،واملحاكاة.
فالواقع االفرتا�ضي يعد من الو�سائل الفعالة يف �إيجاد الثقة
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حيث ي�شعر مبراقبة الطلبة ،ففر�صة الطالب هنا للحوار �أكرث
منها يف الف�صول التقليدية ،نتيجة �شعوره بالتحرر.
1010توفر عن�رص املتابعة امل�ستمرة من املعلم.

مهارات احلوار:
يزدحم العامل اليوم ،بالكثري من االجتاهات والأفكار ،وقد
زادت �رسعة تبادل وتناقل هذه االجتاهات والأفكار ،يف ظل
التقدم التكنولوجي ،فيما يتعلق بو�سائل االت�صال؛ الأمر الذي
�أ�شعر الفرد ،ب�أهمية التزود بالعلم واملعرفة واالهتمام ،باملزيد
من املهارات و�إتقانها .وتعترب مهارة احلوار من �أكرث املهارات
�أهمية يف حياة الإن�سان؛ فهي التي ت�ساعده على �أن يتوا�صل مع
النا�س ب�إيجابية ،ويف التعامل واحلوار والتوا�صل االجتماعي،
معهم لال�ستفادة مبا عندهم من �أفكار وخربات ،كما يعد احلوار
من �صور املناق�شة ،التي جتري بني �أطراف ،يختلفون –غالبا -
يف الآراء ووجهات النظر ،فيقدم كل طرف منهما حجته ،ودليله
لإقناع الآخر مبا يراه احلق يف م�س�ألة هي حمل خالف بينهم،
وغالب ًا ما ينتهي احلوار �إىل نتيجة (زايد )2007 ،و(احلبيب.)2012،
مفهوم احلوار :جاء يف املعجم الو�سيط :حاوره حماورة
وحوارا :جاوبه ،وحاوره :جادله ،ويف التنزيل العزيز} :قَا َل َل ُه
َ�صاحِ ُب ُه َو ُه َو ُي َحا ِو ُره{ (الكهف ،)37:وحتاوروا :تراجعوا الكالم
بينهم ،وحتاوروا :جتادلوا (الو�سيط ،مادة حور) ،ويف التنزيل
العزيز } َو َهّ
اللُ َي ْ�س َم ُع تحَ َا ُو َر ُك َما{ (املجادلة .)1
وا�صطالحا :فقد �شاع ا�ستخدامه يف امل�صادر الرتبوية
ب�صفة خا�صه ،باعتباره طريقة من طرق التعليم الفعالة ،خا�صة
�أن ذلك قد مت اثباته عن طريق بحوث ودرا�سات ميدانية وجتريبية،
ويراه البع�ض و�سيلة ت�ستخدم للإقناع الذاتي؛ لتمحي�ص الأفكار
واملعلومات عن طريق غري مبا�رش للت�أكد من �صحتها �أو خطئها،
فاحلوار طريقة تقوم على املناق�شة املتبادلة بني طرفني،
ويتخللها �أ�سئلة و�إجاباتها( .علي.)2008 ،
ومن خالل عدد من امل�صادر ،نخل�ص �إىل �أن احلوار �أ�سلوب،
يعمل على نقل معلومة ،ال بطريق اخلرب ،و�إمنا من خالل ال�س�ؤال
واجلواب� ،أو ر�أيان يلتقيان �أو يفرتقان حول ال�شيء ونقي�ضه ،مما
يعطي الإطار العام الذي ننقل به املعلومة حيوية ،قد تكون �أف�ضل
من ال�رسد الذي يثري ال�س�أم وامللل ،فت�ستفز املحاور عناية ال�سامع
والقارئ على ال�سواء ،ملتابعة ما يطرح من معلومة� ،أو معلومات،
يف مو�ضوع من مو�ضوعات املحاورة.
�أهمية احلوار :وتظهر الأهمية البالغة لأ�سلوب احلوار،
يف �أنه من الأدوات املهمة يف االت�صال ،والتعامل مع الآخرين
ومعرفتهم .واالت�صال  -كما هو معلوم  -من �أهم املهارات
يف هذا القرن ،من حيث وجوب �إتقان الطلبة للمهارات
احلياتية ،التي تعينهم على التعامل ،والعمل مع غريهم،
كفريق واحد ،كما ال يخفى دور مهارات احلوار يف حل الكثري
من االختالفات والتنازعات ،لذلك ف�إن االرتباط وثيق ،بني
مهارات احلوار ومهارات التعامل واالت�صال مع النا�س،
فيتعلم الطالب من هذه املهارات �أدب التخاطب ،والت�رصف
واالحرتام ،كما يكت�سب قدرة الآخر ومهارته واحرتامه،
والتعاون معه ،والتي تعترب كلها من املهارات الأ�سا�سية،
التي ت�ساهم يف �إعداد الفرد ،للتحول من املدر�سة �إىل احلياة
العملية ،والتي يجد نف�سه فيها يف حوار م�ستمر مع احلياة
كلها ،وهنا يظهر الدور التي تقدمه املدار�س واجلامعات ،يف

األدوات األساسية املستخدمة يف الصفوف االفرتاضية:
ذكر العلماء عددا من الأدوات ال�رضورية واملهمة ،التي
يجب �أن تتوافر عند ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية ميكن تلخي�صها
فيما يلي (خمي�س )2009 ،و (زيتون :)2006
♦ ♦�أوال :احلوار واملناق�شة على ال�شبكة Internet Relay
 :Chatفهذه الأداة تتيح املجال للحوار الفردي واجلماعي ،بني
الطلبة عرب �شبكات (الكمبيوتر)؛ مما ي�سهم يف تنمية مهارات
احلوار ،والع�صف الذهني.
♦ ♦ثانيا :ا�ستخدام ال�صوت املبا�رش ،عند التعامل مع
املرئيات Real - time Audio With Visuals .وذلك من خالل
احلديث مع الطلبة ،عرب �شبكة الإنرتنت ( ،)Internetحيث يتم
ا�ستخدام ال�صوت املبا�رش ،باحلجم الذي يتنا�سب مع املرئيات،
وهنا تربز �أهمية تغيري النربات ال�صوتية ،ودرجات ال�صوت،
و�رسعة احلديث.
♦ ♦ثالثا :م�شاركة التطبيقات :وهي �إتاحة الفر�صة
للمتعلمني من التفاعل مع غريهم ،وم�شاركتهم يف ما ي�سمى
بالربامج التطبيقية ،مثل :اجلداول املعمولة �إلكرتونيا ،وا�ستخدام
ال�سبورة الإلكرتونية على ال�شبكة� ،أو �أحد العرو�ض امل�صممة
بربنامج (.)PowerPoint
♦ ♦رابعا :ال�سبورة الإلكرتونية  .Dash Boardوتعد هذه
الأداة من الأدوات الأ�سا�سية يف التطبيقات امل�شرتكة ،وميكن
ت�شبيه هذه الأداة بال�سبورة البي�ضاء ،التي تتيح للمتعلمني
�إمكانية الكتابة عليها ،والل�صق والر�سم ،كما ميكن من خالل
هذه الأداة ،تخزين املحتوى� ،أو �إر�ساله� ،أو نقله من خالل الربيد
الإلكرتوين �إىل املدر�س.
♦ ♦خام�سا :االمتحانات الق�صرية وا�ستطالع الر�أي :حيث
ي�ستطيع مدير اجلل�سة ،من خالل هذه االمتحانات ،يف الغرفة
االفرتا�ضية ،من قيا�س مدى جناح اللقاء ،وم�ستوى حتقق �أهدافها،
كما ميكنه معرفة النتائج ب�شكل مبا�رش ،بكل �سهولة وي�رس.
♦ ♦�ساد�سا :الت�صفح عرب الإنرتنت :تتيح هذه الأداة �إمكانية
ت�صفح الإنرتنت ،داخل الف�صل االفرتا�ضي.
♦ ♦�سابعا :ما ي�سمى بالف�صول الثانوية(اجلانبية):
حيث ميكن للمدير عمل جمموعات للمتعلمني ،والتي ت�سمى:
(املجموعات التعاونية للتعلم) ،للحوار وامل�شاركة معا.
♦ ♦ثامنا :التفاعل وامل�شاركة مع �سطح املكتب ،وما
عليه من ملفات :ميكن للقائد هنا التفاعل مع �سطح املكتب ،بعد
�إعطاء الإذن بذلك ،ومن ثم يتبادل امللفات مع الطلبة ،ويقوم
بحفظها� ،أو طباعتها ،كما �أن هناك �أدوات للتفاعل مع الأ�شخا�ص
املوجودين داخل الف�صل ،و�إتاحة الفر�صة لهم للتعبري عن
م�شاعرهم ،باملوافقة �أو عدمها ،والت�صفيق ،وال�ضحك ،ورفع اليد،
واال�ستئذان ،واال�ستياء� ...إلخ.
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د .حسن محمد حسن العمري

�2 .2أن يلتزم املتحاورون باملو�ضوعية :ويق�صد بها عدم
اخلروج عن املو�ضوع الذي هو حمل النزاع �أو اخلالف،
وتقبل النقد ،وعدم التع�صب.
�3 .3أن يق�صد كل طرف من �أطراف احلوار� ،إظهار احلق يف
املو�ضوع ،الذي هو حمل احلوار والنزاع،ويتقبله من الطرف
الآخر.
4 .4التوا�ضع ،وجتنب الغرور ،حتى لو كان املحاور الآخر �أقل
�ش�أنا.
�5 .5إف�ساح املجال �أمام املعار�ض �أو املحاور لكي يعر�ض
وجهة نظره دون م�صادرة قوله �أو الإ�ساءة ل�شخ�صه ،و�إن
الناظر يف كتاب اهلل العظيم يرى �صورا متعددة ملحاورات
ومعار�ضات وجمادالت ،ظهر فيها اف�ساح املجال �أمام
املعرت�ض؛ ليقول ر�أيه حتى ولو جاهر مبع�صية ،و�إن ما دار
بني اخلالق عز وجل وبني �إبلي�س؛ ليو�ضح ب�شكل جلي ما
ِي�س
�سبق ذكره ،فقد قال اهلل عز وجل لإبلي�س} :قَا َل َيا �إِ ْبل ُ
ال�ساجِ دِي َن{ (احلجر� ،آية)32 :؛ لأنه
َما َل َك �أَ َّال َتكُو َن َم َع َّ
�سبحانه �أمر �إبلي�سا كما �أمر املالئكة بال�سجود لأبينا �آدم –
عليه ال�سالم} :ف ََ�س َج َد المْ َلآ ِئ َك ُة ُك ُّل ُه ْم �أَ ْج َم ُعو َن{(احلجر �آية:
 )30مل يتخلف عن ال�سجود �أحد }�إال ابلي�س �أبى �أن يكون
من ال�ساجدين { (احلجر �آية )31:وامتنع عن طاعة ربه.
انظر ماذا قال �إبلي�س لربه؟ لقد قال} :قَا َل مَ ْ
ل �أَ ُك ْن ِ ألَ ْ�س ُجد
ِل َب�شرَ ٍ خَ َلقْته مِ ْن َ�صل َْ�صال مِ ْن َح َم ٍ�إ َم ْ�سنُون{( .احلجر� ،آية:
 )33ويف �آية �أخرى قال�} :أَنَا خَ يرْ ٌ ِ ّم ْن ُه خَ َل ْق َتنِي مِ ن َنّار
ني{ (الأعراف� ،آية)12 :
َوخَ َل ْق َت ُه مِ ن طِ ٍ
6 .6احرتام وتقدير ر�أي العقالء واملخل�صني ،الذين يختارون
�أطايب الكالم ،و�أجمل القول ،ويحر�صون على احلجة
املقنعة ،وينتهجون ال�سلوك احلميد ،ويتجنبون كل ما
يتنافى مع مكارم الأخالق ،فه�ؤالء اخليار من النا�س �إذا ما
جادلوا �أحدا؛ وجب على من يجادلهم �أن يعرتف بف�ضلهم،
و�أن يحرتمهم ،ويحرتم �آراءهم ،ولو خالفت ر�أيه.
7 .7عدم التعميم يف الأحكام ،وينبغي حتديد امل�سائل حتديدا
دقيقا ،و�أن توزن مبيزان الق�سط
8 .8على املتحاورين اعتماد �أ�سلوب امل�صارحة ،واملكا�شفة،
ب�إخال�ص ،و�إبراز احلقائق مع �أدلتها ،مع الفهم العميق
وال�سليم للأحكام ال�رشعية ،والق�ضايا حمل النزاع.
9 .9ومن الآداب التي يجب على املتحاورين واملتناظرين
االلتزام بها ،حتى تكون حواراتهم مثمرة وجادة� :أن
يعتمدوا على احلقائق الثابتة ،واملعلومات ال�صحيحة ،ال
على الأوهام والأخبار امل�ضطربة ،التي ال جتد لها �سندا
من نقل �سليم �أو عقل �صحيح ،وقد تعارف العقالء على �أن
ما بني على ال�صحيح فهو �صحيح ،وما بني على الباطل
والفا�سد ،فهو باطل وفا�سد.
1010ومن �ألزم ما يتحلى به املتحاورون واملتجادلون يف
حواراتهم ومناظراتهم ،هو حتديد املفاهيم؛ لأنه بات
من املتفق عليه بني احلكماء والعقالء� ،أن الفهم ال�صحيح
وال�سليم للأمور ي�ؤدي �إىل احلكم ال�صحيح عليها ،فكثري

�إك�ساب الطلبة لتلك املهارات( .املالكي.)2005 ،

اآلثار الرتبوية للحوار:
هناك بع�ض الآثار الرتبوية للحوار تعود بالنفع على ت�شكيل
�شخ�صية الطلبة ،وتو�سيع مداركهم ،منها (الغ�ضبان2011،؛ علي،
:)2008
1 .1ي�ساعد احلوار يف تنمية �أفكار الطلبة ،كما تتو�سع من خالل
التدريب عليه مداركهم ،فالطالب يتو�صل �إىل املعلومة
بنف�سه ،الأمر الذي ي�ساعد على االحتفاظ بها ملدة �أطول.
2 .2احلوار ي�شجع الطلبة على امل�شاركة يف العملية التعليمية،
وبث �أفكارهم ،والتعبري عنها؛ مما يقلل التوترات
وال�رصاعات الفكرية عند الطلبة.
3 .3ي�ساعد احلوار الطالب يف ت�شكيل �شخ�صية تعتمد على
نف�سها ،يف التعبري عن همومهم وم�شاكلهم؛ الأمر الذي
ي�ساهم يف حتديد امل�شكالت لدى الطلبة وحلها.
4 .4زيادة اهتمام الطلبة باملقررات املدر�سية ،من خالل طرح
املو�ضوعات على �شكل م�شكالت ،حتتاج �إىل حل؛ الأمر الذي
يدفعهم للبحث ،والتفكري ،واحلوار ،واملناق�شة لإيجاد حلول
لها.
5 .5تنمية مهارات االت�صال عند الطلبة ،والتفاعل الإيجابي مع
الآخرين.
6 .6احلوار املبني على التقدير واالحرتام؛ يوثق العالقة بني
�أطراف العملية التعليمية ،مما يزيد من دافعية الطالب نحو
التعلم.
7 .7احلوار يدرب الطلبة على القوة ،وعدم اخلوف.
8 .8احلوار يدرب الطالب على املو�ضوعية ،والتعامل مع
املخالفني باحرتام.
9 .9احلوار يدرب الطالب على النقد املو�ضوعي البناء ،وعدم
التع�صب.
1010احلوار واملناق�شة تدرب الطلبة على ا�ستثمار �إمكاناتهم
الذهنية ،كما يدربهم على مهارة الربط ،بني خرباتهم
الذاتية واحلقائق ،ومهارة املقارنة.
شروط احلوار وآدابه:
لقد و�ضع العلماء املهتمون ب�أدب البحث واملناظرة ،جملة
من الآداب وال�رشوط التي ينبغي للمتناظرين �أو املتحاورين
االلتزام بها ،حتى تكون مناظراتهم وحماوراتهم �سليمة ،حمققة
الغر�ض منها.
من تلك الآداب وال�رشوط والآداب ما يلي (القني2006 ،؛
ال�شيخ2006 ،؛ علي:)2008 ،
�1 .1أن يكون احلوار بينهم ،مبنيا على ال�صدق ،وحتري احلقيقة:
لقد عر�ض القر�آن بع�ضا من املحاورات ،التي كانت بني
الر�سل و�أقوامهم ،وبني امل�صلحني واملف�سدين ،وعندما ينظر
�إليها الناظر يرى �أن الأخيار فيها ال يقولون �إال ال�صدق،
الذي يدح�ض الكذب ويدمغه ،واحلق فيها يزهق الباطل.
38

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد السادس  -ع ( - )19تشرين األول 2017

الدرا�سة عند م�ستوى داللة ( )0.05<0نحو ا�ستخدام ال�صفوف
االفرتا�ضية ،يف برنامج التعليم عن بعد؛ تعزى ملتغري درجة
الإملام با�ستخدام احلا�سب الآيل ،يف املحور الأول واملتعلق
مبعرفة (�أراء �أع�ضاء هيئة التدري�س ،نحو ا�ستخدام ال�صفوف
االفرتا�ضية ،يف برنامج التعليم عن بعد) ،ل�صالح املجموعة
التي درجة �إملامها با�ستخدام احلا�سب الآيل (عالية) .يف حني
ال توجد فروق دالة اح�صائيا ،بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة يف
املحور الثاين والثالث�( ،أهمية و�صعوبات ا�ستخدام ال�صفوف
االفرتا�ضية ،يف برنامج التعليم عن بعد)؛ تعزى ملتغري درجة
الإملام ،با�ستخدام احلا�سب الآيل.
Ú Úال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ،بني ا�ستجابات
عينة الدرا�سة ،عند م�ستوى داللة ( ،)0.05<0نحو ا�ستخدام
ال�صفوف االفرتا�ضية ،يف برنامج التعليم عن بعد ،يف جميع
املحاور؛ تعزى ملتغري درجة الإملام ،با�ستخدام الإنرتنت.
درا�سة (منار بدر 2010,م) :هدفت هذه الدرا�سة التجريبية،
�إىل قيا�س �أثر ا�ستخدام (الف�صول الدرا�سية االفرتا�ضية ) يف
التح�صيل الدرا�سي للمتعلمني ،بدال من الف�صول الدرا�سية
التقليدية ،يف جامعة املنوفية ،بلغت عينة الدرا�سة ع�رشين طالبا
من طلبة جامعة املنوفية ،امللتحقني بق�سم تقنيات التعليم ،،كما
مت تق�سيم عينة الدرا�سة �إىل جمموعتني �ضابطة وجتريبية ،وقد
�شملت الدرا�سة جميع مقررات ق�سم تقنيات التعليم ،با�ستخدام
الطريقة الرقمية ،وقام الباحث ب�إجراء اختبار قبلي ،للت�أكد
من تكاف�ؤ املجوعتني التجريبية وال�ضابطة ،وقد �أظهرت نتائج
الدرا�سة:
Ú Úزيادة يف حت�صيل الطلبة ،اللذين در�سوا با�ستخدام
ال�صفوف االفرتا�ضية.
�Ú Úأظهرت الدرا�سة القابلية ،والقدرة الكافية ،ال�ستخدام
تقنيات جديدة ،وقدرة الطلبة على التفاعل مع هذه التقنيات.
�Ú Úأظهرت الدرا�سة اكت�ساب الطلبة الإح�سا�س بالثقة،
وال�شعور بامل�س�ؤولية ،جتاه ا�ستخدام التقنية احلديثة يف الدرا�سة.
درا�سة (خليف 2009,م) :وقد كان هدف الدرا�سة ،تقييم
جتربة ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية ،يف عر�ض الدرو�س ،عن
طريق ال�شبكة العنكبوتية ،لطالب الثانوية يف فل�سطني ،بلغت
عينة الدرا�سة ( )100من الطلبة و ( )50من املعلمني ،الذين
يقدمون املقررات با�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية ،وا�ستخدم
الباحث جلمع املعلومات ا�ستبيانا ،مت توزيعه على عينة الدرا�سة،
و�أظهرت نتائج الدرا�سة:
Ú Úفائدة تقدمي الدرو�س ،با�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية.
Ú Úوجود رغبة لدى املعلمني يف ا�ستخدامها ،مع رغبتهم
�أي�ضا بتعميمها ون�رشها ،بني الطلبة واملعلمني.
�أما فيما يتعلق ب�أهمية وفوائد ا�ستخدام ال�صفوف
االفرتا�ضية ،فقد �أظهرت النتائج:
Ú Úزيادة يف قدرة املعلمني والطالب ،على تو�صيل
املعلومات وا�ستقبالها.
�Ú Úإيجابية ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة ،التي ت�شتمل

من الأحكام اخلط�أعلى الأ�شياء والق�ضايا ،كان ال�سبب
فيها الفهم غري ال�سليم ،واخللط بني الألفاظ واملعاين خلطا
يلتب�س فيه احلق بالباطل .وال عجب �أن قالوا �إن حترير
حمل النزاع ي�ؤدي �إىل ح�سن االقتناع .فالألفاظ �إن حتددت
معانيها ،والق�ضايا �إذا و�ضحت معاملها؛ �سهل الو�صول �إىل
االتفاق.
�1111أال ي�شتغل باملحاورة �أو املناظرة �أو املجادلة – وهذا كله
من فرو�ض الكفايات – عن فرو�ض الأعيان :فال يرتك
الإن�سان �أمرا هو عليه فر�ض عني ،وي�شتغل ب�أمر هو فر�ض
كفاية ،و�أن ادعى �أن مق�صده احلق؛ لأنه عندئذ يكون كاذبا
يف دعواه .وهناك �سلم �أولويات ينبغي للعاقل مراعاته ،مما
ي�ضع الأمور يف ن�صابها ال�صحيح.
�1212أال يناظر �إال يف م�س�ألة واقعة� ،أو قريبة الوقوع غالبا.
�أن تكون املناظرة يف اخللوة� ،أحب �إليه و�أهم من املناظرة
يف املحافل ،وبني �أظهر الأكابر؛ ذلك لأن اخللوة �أبعد عن الرياء،
و�أجمع للفهم ،و�أحرى ب�صفاء الفكر والذهن و�إدراك احلق ،كما �أن
املناظرة يف العلن كثريا ما يلج�أ املتناظرون �إىل ن�رصة �أنف�سهم،
�سواء كانوا على حق� ،أو كانوا على باطل.

ثانيا  -الدراسات السابقة:
حاولت كثري من الدرا�سات ،التعرف �إىل الفوائد ،واخل�صائ�ص
التي تتميز بها ال�صفوف االفرتا�ضية يف العملية التعليمة التعلمية
والفوائد التي يقدمها هذا النوع لعمليات التدريب والتعليم ،ومن
بني هذه الدرا�سات:
الدرا�سة التي قدمها العجرمي ( :)2013التي هدفت التعرف
�إىل �أثر برنامج مقرتح قائم على ال�صفوف االفرتا�ضية ،يف تنمية
بع�ض مهارات التدري�س الفعال ،لدى الطلبة املعلمني بجامعة
القد�س املفتوحة ،واجتاهاتهم نحوها� ،أظهرت النتائج وجود
فروق دالة �إح�صائياً ،يف اجلانب املعريف ملهارات التدري�س
الفعال ،بني متو�سط درجات التطبيق القبلي ،ومتو�سط درجات
التطبيق البعدي ،لالختبار التح�صيلي ،تعزى �إىل ا�ستخدام
ال�صفوف االفرتا�ضية ،وذلك ل�صالح التطبيق البعدي ،وكذلك
�أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائياً ،يف اجلانب الأدائي
املهارى ،ملهارات التدري�س الفعال ،بني متو�سط درجات التطبيق
القبلي ،ومتو�سط درجات التطبيق البعدي ،لبطاقة املالحظة؛
تعزى �أي�ض ًا �إىل ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية ،وذلك ل�صالح
التطبيق البعدي.
درا�سة (قحطاين  )2010والتي هدفت �إىل التعرف �إىل "واقع
ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية يف برنامج التعليم عن بعد ،من
وجه نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ،بجامعة امللك عبد العزيز ،وقد
�أ�سفرت الدرا�سة عن النتائج التالية:
Ú Úال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ،بني ا�ستجابات
�أفراد عينة جمتمع الدرا�سة ،عند م�ستوى داللة ( ،)0,05<0نحو
ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية ،يف برنامج التعليم عن بعد؛ تعزى
ملتغري �سنوات اخلدمة.
Ú Úتوجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات عينة
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عليها ال�صفوف االفرتا�ضية.
Ú Úزادت هذه التقنية من فر�ص امل�شاركة املتبادلة ،بني
الطالب واملعلمني.
�Ú Úأ�شارت الدرا�سة �إىل �أن ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية،
ال ي�شرتط فيه اخلربة الكبرية يف الكمبيوتر والإنرتنت.
�Ú Úأظهرت الدرا�سة �أثر ال�صفوف االفرتا�ضية يف زيادة
التح�صيل لدى الطالب.
Ú Úت�ساعد على زيادة احلما�س لديهم.
Ú Úت�ساعد يف انتقال وتبادل اخلربات بني املعلمني.
�Ú Úأظهرت الدرا�سة وجود بع�ض ال�سلبيات ،يف ا�ستخدام
ال�صفوف االفرتا�ضية ،تكمن يف دخول بع�ض الطلبة يف �أمور
جانبية ،بعيده عن الدر�س ،كالدخول �إىل غرف املحادثة وغريها.
درا�سة (الزهراين 2009م) :هدفت الدرا�سة الو�صفية ،التعرف
على فر�ص ا�ستخدام (ال�صفوف االفرتا�ضية) يف تدري�س مقررات
العلوم الإ�سالمية ،وذلك باال�ستعانة بوجهات النظر لدى م�رشيف
الرتبية بوزارة الرتبية والتعليم ،يف ال�سعودية ومدى توفر
الإمكانات املالية والإدارية ،واملدربني القادرين على ا�ستخدام
ال�صفوف االفرتا�ضية ،وم�ستوى معرفة العاملني يف العملية
التعليمية ،ب�أهميتها ومنا�سبتها لأهداف وحمتوى مواد الرتبية
الإ�سالمية ،بلغت عينة الدرا�سة ( )155من امل�رشفني الرتبويني،
املوزعني على كافة مناطق اململكة ،وا�ستخدم الباحث لهذا
الغر�ض �أداة الإ�ستبانة؛ من �أجل جمع البيانات لهذه الدرا�سة ،وقد
تو�صلت النتائج �إىل:
Ú Úعدم توفر الدعم املايل الكايف للتعليم الإلكرتوين ،ف�ضال
عن عدم وجود جتهيزات ،وال موظفني �صيانة ،وال بنية حتتية
كافية ،مع وجود �إملام م�شجع ،وتوجه �إيجابي جتاه ا�ستخدام
ال�صفوف االفرتا�ضية ،لدى العاملني يف الو�سط التعليمي.
Ú Úتو�صلت الدرا�سة �إىل منا�سبة ال�صفوف االفرتا�ضية،
لأهداف الرتبية الإ�سالمية ،و�أن املرحلة الثانوية هي ان�سب
مراحل التعليم العام ،ال�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية ،ثم يليها
املتو�سطة ،ثم ال�صفوف العليا ،من املرحلة اال�سا�سية.
�Ú Úأظهرت الدرا�سة عدم منا�سبة هذه التقنية ،لطالب
ال�صفوف الأولية ،من املرحلة االبتدائية.

د .حسن محمد حسن العمري

�Ú Úأنها ت�ساعد يف توفري وقت االنتقال �إىل املعامل
البحثية االفرتا�ضية ،مع �إمكانية ا�ستخدامها يف �أي وقت ،ويف �أي
مكان ،وباقل التكاليف ،مع القدرة على تغطية جميع �أفكار املقرر
الدرا�سي ،بالتجارب العملية التفاعلية ،واحل�صول على معدالت
عالية الدقة ،يف النتائج ،وم�ستوى �أمان يف اال�ستخدام ،و�إمكانية
عمل التجارب املعملية ،ملرات عديدة ،خا�صة تلك التي تت�صف
ب�صعوبة التنفيذ ،يف املختربات احلقيقة خلطورتها ،كما تو�صلت
نتائج هذه الدرا�سة �أي�ضا� ،إىل ت�أييد معظم عينة الدرا�سة على
�رضورة ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية ،يف التعليم ،وت�أييدهم
لالنتقال من التعليم التقليدي� ،إىل نظام ال�صفوف االفرتا�ضية.
درا�سة �س�شفرين ( )SCHAVERIEN 2001التي هدفت �إىل
معرفة فاعلية تعليم الطلبة املعلمني ،قبل اخلدمة با�ستخدام
(ال�صفوف االفرتا�ضية ) ،بجامعة �سياتيل بالواليات الأمريكية
املتحدة ،وقد ا�شتملت عينة الدرا�سة ،على ( )5طالب من طلبة
اجلامعيني ،يف ال�سنة الثالثة من كلية الرتبية ،ممن لهم فر�صة
�أن يكونوا معلمني يف امل�ستقبل( ،طالبان وثالث طالبات) متت
موافقتهم على اال�شرتاك يف الدرا�سة؛ لتحديد مدى �إمكانية جناح،
ومنا�سبة ا�ستخدام التكنولوجيا اجلديدة "ال�صفوف االفرتا�ضية"،
بالتعليم مع الطلبة املعلمني قبل اخلدمة ،وقد حتم ذلك تدري�سهم
ف�صل درا�سي واحد ،على الأقل ،وتو�صلت النتائج �إىل:
�Ú Úرضورة ا�ستخدام وتطبيق ال�صفوف االفرتا�ضية يف
اجلامعات ،خا�صة مع توافر الإمكانات الب�رشية ،واملادية ،ورغبة
الكثري يف م�ستويات راقية من التعليم.
Ú Úما تقدمه ال�صفوف االفرتا�ضية من حلول للكثري من
ال�صعوبات يف التعليم احلا�رض.
 ومن الدرا�سات التي تناولت مهارات احلوار:
هدفت درا�سة ال�شمري (� )2014إىل بيان فاعلية التدري�س،
با�ستخدام ا�سرتاتيجية لعب الأدوار ،يف تنمية مهارات احلوار،
يف مقرر لغتي اخلالدة ،لدى طلبة ال�صف الثالث الثانوي يف مكة
املكرمة ،وقد ا�ستخدم الباحث يف هذا الدرا�سة �أداتني هما مقيا�س
ملهارات احلوار ،وبطاقة مالحظة للمعلم ،من �إعداد الباحث ،وقد
تو�صلت الدرا�سة �إىل:
Ú Úفاعلية ا�ستخدام ا�سرتاتيجية لعب الأدوار ،يف تنمية
مهارات تقدير الذات ،وح�سن اال�ستماع والإن�صات ،واحرتام
الآخرين ،والتعبري عن الر�أي.

الدراسات األجنبية:
درا�سة نابيري وايرتز ( )Naiper&waters 2001هدفت
الدرا�سة �إىل معرفة �أثر التجارب التعاونية ،والتفاعلية للطبة
يف (ال�صفوف االفرتا�ضية) ،باملقارنة مع الف�صول التقليدية،
بجامعة هاواي ،مانوا ،يف �أمريكا ،وبيان م�ستوى تقبل الطلبة
با�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية ،وقد ا�شتملت عينة الدرا�سة على
( )24طالبا من الطلبة ،امللتحقني بربنامج الدرا�سات العليا من
جامعتي  CSIو  ، KHASوقد ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة،
املقابلة ال�شخ�صية ،واالختبارات؛ لال�ستماع لآراء الطلبة ،فيما
يتعلق بال�صفوف االفرتا�ضية ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة:
Ú Úفعالية ال�صفوف االفرتا�ضية ،يف حت�سني �أداء الطالب.

وهدفت درا�سة املالكي ( )1434للتعرف �إىل �أثر ا�ستخدام
ا�سرتاتيجيات (التعلم التعاوين ،الع�صف الذهني ،املناق�شة
الن�شطة) ،يف تنمية الوعي باملفاهيم الثقافية الإ�سالمية،
ومهارات احلوار ،لدى طالبات ال�صف الأول الثانوي مبكة
املكرمة ،ومن �أهم النتائج التي مت التو�صل �إليها:
Ú Úوجود فروق دالة اح�صائيا عند م�ستوى ( )0.01بني
متو�سطات درجات الطالبات ،باملجموعة التجريبية الأوىل ،التي
در�ست با�سرتاتيجية الع�صف الذهني ،واملجموعة الثانية التي
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در�ست با�سرتاتيجية املناق�شة الن�شطة ،واملجموعة التجريبية
الثالثة التي در�ست با�سرتاتيجية التعلم التعاوين ،يف التطبيق
البعدي ،ملقيا�س الوعي مبهارات احلوار.

♦ ♦اتفقت لدرا�سة احلالية ،مع الدرا�سات ال�سابقة ،يف
ا�ستخدامها لأدوات قيا�س م�شابهة ،كاالختبار ،كما يف درا�سة
(منار بدر  ،)2009ودرا�سة (نابري وايرتز .)2001

درا�سة ال�صبحي ( )2012حيث هدفت الدرا�سة �إىل التعرف،
على فاعلية برنامج تدريبي مقرتح ،على تنمية بع�ض مهارات
احلوار ،لدى تالميذ املرحلة املتو�سطة ،يف املدينة املنورة،
ولتحقيق هذا الهدف ،قام الباحث ب�إعداد قائمة ببع�ض مهارات
احلوار ،التي تنا�سب تالميذ املرحلة املتو�سطة ،كما قام الباحث
ب�إعداد برنامج تدريبي مقرتح ،قائم على الأن�شطة التعليمية؛
يهدف �إىل تنمية تلك املهارات ،ولقيا�س الربنامج مت �إعداد بطاقة
مالحظة ،من �أعداد الباحث ،وقد تو�صلت الدرا�سة:

♦ ♦اتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة كل
من (مناور بدر  )2010و (خليف  )2009و (الزهراين )2009
و (نابري وايرتز  )2001و (ا�س�شفرين  ،)2001وذلك من حيث
موافقة عيناتها على ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية يف التعليم،
ومن حيث الت�أكيد ،على �أهمية ا�ستخدام هذه الف�صول ،يف العملية
التعليمية.
♦ ♦اتفقت الدرا�سة احلالية ،مع درا�سة (منار بدر ،)2010
يف وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ،يف حت�صيل الطالب بني
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،ل�صالح املجموعة التجريبية،
ال�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية يف التدري�س.

Ú Úتدين م�ستوى مهارات احلوار لدى الطلبة.

التعليق على الدراسات السابقة:

أما فيما يتعلق مبواضع االختالف:

تناولت الدرا�سات ال�سابقة ال�صفوف االفرتا�ضية من زوايا
متعددة ،وتعاملت مع متغريات خمتلفة ،وبعد ا�ستعرا�ض هذه
الدرا�سات تو�صل الباحث �إىل ما يلي:

♦ ♦اختلفت الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة ،يف قيا�س
فاعلية ال�صفوف االفرتا�ضية على تنمية مهارات احلوار ،ففي
حدود علم الباحث ،تعترب هذه الدرا�سة من الدرا�سات الأوىل التي
تناولت �أثر ال�صفوف االفرتا�ضية يف تنمية مهارات احلوار ،عند
الطلبة اجلامعيني.

Ú Úقلة الدرا�سات العربية التي اهتمت مبو�ضوع ا�ستخدام
ال�صفوف االفرتا�ضية ،يف التدري�س؛ نظرا حلداثة هذه الطريقة،
لذلك فتعترب هذه الدرا�سة من الدرا�سات القليلة ،ف�ضال عن
ا�ستخدامها يف الدرا�سة اجلامعية ،ويف مو�ضوعات الرتبية
الإ�سالمية.

♦ ♦اختلفت هذه الدرا�سة مع بع�ض الدرا�سات ال�سابقة
التي تناول بع�ضها واقع ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية ،يف
التعليم ،كما يف درا�سة (قحطاين  ،)2010وتقييم جتربة ا�ستخدام
ال�صفوف االفرتا�ضية يف التعليم ،كما يف درا�سة (خليف .)2009

Ú Úوبالنظر �إىل الدرا�سات ال�سابقة جند �أنها اتفقت جميعها،
على �أهمية ا�ستخدام تقنية ال�صفوف االفرتا�ضية يف العملية
التعليمة ،وم�ساهمتها يف جعل املهام التعليمية ،لدى املدر�سني
واملحا�رضين وامل�رشفني �أكرث �سهولة ،وذلك بتقدمي املواد
التدريبية والتعليمية واملهنية ،من خالل ال�صفوف االفرتا�ضية،
كما �أنها ت�ساعد يف اعداد �أدوات ت�ساعد الطلبة واملتدربني يف
عملية التعلم ،كما �أن الطالب ي�ستطيع �أن ي�ستخدم تلك التقنية،
يف التعلم الذاتي ،من خالل تفاعل الطالب مع الربنامج التعليمي،
الذي زوده بالتغذية الذاتية املبا�رشة؛ لت�ساعده على الك�شف عن
م�ستواه التعليمي ،وت�شخي�ص الأخطاء التي �صادفته يف ت�شغيل
الربنامج ،وحماولة تالفيها.

♦ ♦اختلفت مع درا�سة (الزهراين  ،)2009من حيث الهدف،
حيث هدفت درا�سة الزهراين� ،إىل التعرف على فر�ص ا�ستخدام
ال�صفوف االفرتا�ضية يف تدري�س مواد الرتبية الإ�سالمية.
♦ ♦�أما من حيث الأداة امل�ستخدمة؛ فقد اختلفت هذه
الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة ،با�ستخدامها لأكرث من �أداة يف
وقت واحد :كاالختبار ،وبطاقة املالحظة ،ومقيا�س االجتاهات.

جمتمع البحث:
طلبة كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية الذكور ،يف
جامعة الق�صيم ،والبالغ عددهم  3400طالب.

مواضع االتفاق مع الدراسات السابقة:

عينة البحث:

♦ ♦اتفقت هذه الدرا�سة(احلالية) ،مع بع�ض الدرا�سات
ال�سابقة ،يف فاعلية املنهج التجريبي ،يف تنمية مهارات احلوار،
مثل :درا�سة ال�شمري ( ،)2014ودرا�سة املالكي ( ،)1434ودرا�سة
ال�صبحي (.)2012

حر�ص الباحث على اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة
الق�صدية ،من الطلبة الدار�سني ملقرر احلوار يف الإ�سالم ،من
جمتمع الدرا�سة ،وهم طلبة ال�شعبة رقم ( ،)2867كمجموعة
جتريبية ،وعددهم ( )45طالباً ،در�سوا املقرر با�ستخدام
ال�صفوف االفرتا�ضية ،وال�شعبة رقم ( ،)2882وعددهم ()41
در�سوا بطريقة الف�صول العادية ،وللت�أكد من تكاف�ؤ املجموعتني
ال�ضابطة والتجريبية ،قام الباحث بتطبيق �أدوات الدرا�سة
على املجموعتني وح�ساب داللة الفرق با�ستخدام اختبار (ت)
للمجموعات امل�ستقلة ،كما يف اجلدول(:)1

♦ ♦اتفقت الدرا�سة احلالية ،مع بع�ض الدرا�سات ال�سابقة،
التي هدفت �إىل قيا�س �أثر وفاعلية ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية
يف التدري�س ،كما يف درا�سة (ا�س�شفريين .)2001
♦ ♦اتفقت الدرا�سة احلالية ،مع درا�سة (الزهراين ،)2009
يف تطبيقها على مقررات الرتبية الإ�سالمية.
41
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جدول ()1

حتكيم قائمة املهارات:

نتائج اختبار (ت) لمجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية

املقيا�س االختبار التح�صيلي بطاقة املالحظة مقيا�س االجتاه

املتو�سط االنحراف درجات
القيا�س املجموعة العدد
احل�سابي املعياري احلرية
ال�ضابطة

41

12،73

3،68

القبلي

البعدي التجريبية

45

12،10

3،63

ال�ضابطة

41

28.3

2.56

البعدي التجريبية

45

27.9

2.54

ال�ضابطة

41

43.2

4.65

البعدي التجريبية

45

44.1

4.78

84

القبلي

القبلي

84

84

د .حسن محمد حسن العمري

قيمة ت

0.461

1.9

0.89

باالعتماد على ما �سبق ،ا�شتق الباحث مهارات احلوار
بال�صورة الأولية لها ،بعد ذلك قام الباحث بعر�ضها على
املحكمني ( 10حمكمني) ،ملحق رقم ( ،)6حيث طلب منهم
الباحث تقدمي �آرائهم ،مبدى مالئمة هذه املهارات ،لعينة الدرا�سة،
ومدى �سالمة �صياغة وتركيب هذه املهارات ،و�إمكانية قيا�سها،
كما طلب الباحث منهم القيام بالتعديالت املنا�سبة ،ب�إ�ضافة
مهارات �أخرى� ،أو دمج بع�ض املهارات ببع�ضها� ،أو بحذف
بع�ض املهارات؛ وبعد اال�ستئنا�س بر�أي املحكمني ،ظهرت قائمة
املهارات بال�شكل النهائي لها ،من ( )25مهارة .ملحق ()1

م�ستوى
الداللة

0.776

0.86

بطاقة املالحظة:
قام الباحث ب�إعداد بطاقة املالحظة ،مكونة من ()25
فقرة ،ح�سب اخلطوات التالية :ملحق (.)2

0.69

حتديد الهدف:
وقد كان الهدف من ا�ستخدامها ،ب�أن تكون مقيا�سا ثابتا
و�صادقا لتقومي املهارات (احلوار) ،عند الطالب.

يتبني من خالل جدول ( ،)1عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطي درجات املجموعة ال�ضابطة والتجريبية،
يف �أدوات الدرا�سة الثالث؛ مما يدل على تكاف�ؤ املجموعتني.

�صياغة فقرات بطاقة املالحظة:
اعتمد الباحث يف �صياغة فقرات بطاقة املالحظة،
بال�شكل الرئي�س على القائمة التي �أعدها الباحث م�سبقا ،ملهارات
احلوار ،كما قام الباحث مبراجعة بع�ض الكتابات ،التي تعر�ضت
لطريقة مالحظة مهارات احلوار عند الطلبة ،وقد �شملت فقرات
البطاقة على ( )25فقرة ،كما راعى الباحث يف �صياغته للفقرات
الإجرائية :ال�سهولة ،واملنطقية يف الت�سل�سل ،و�أن حتتوي الفقرة
الواحدة �سلوك ًا واحداً.

متغريات البحث:
 .أاملتغري امل�ستقل :ال�صفوف االفرتا�ضية.
 .باملتغريات التابعة:
 مهارات احلوار
 التح�صيل الدرا�سي
 االجتاه نحو املقرر الدرا�سي.

التقدير الكمي لأداء الطلبة على البطاقة:
قام الباحث با�ستخدام (التقدير الكمي)؛ من �أجل تقدير
امل�ستويات �ألأدائية للطلبة يف كل مهارة ،من خالل و�ضع
م�ستويات �أربعة لتقدير الدرجات ،وهي ،)4 ،3 ،2 ،1( :بحيث
�أ�شار التدرج رقم ( )1بعدم �أداء املهارة من الطالب ،وي�شري التدرج
رقم ( )2ب�أداء املهارة من الطالب ،ولكن بدرجة �ضعيفة� ،أما رقم
( )3فهو ي�شري �إىل �أداء الطالب للمهارة ،ولكن بالدرجة املتو�سطة،
يف حني �أ�شار التدرج رقم (� )4إىل ارتفاع درجة الطالب يف �أداء
املهارة ،وقد اعتمد الباحث على هذه امل�ستويات ل�سببني:
�أوالً :موافقة املحكمني.
ثانيا :العتقاده ب�أنها تنا�سب طبيعة مهارات احلوار ،التي
يريد الباحث مالحظتها.

منهج البحث:
يعتمد الباحث يف هذه الدرا�سة على املنهج �شبه التجريبي،
باعتباره الأكرث منا�سبة ملثل هذا النوع من الأبحاث ،وذلك
لبيان �أثر (التدري�س بال�صفوف االفرتا�ضية) يف (مهارات احلوار،
والتح�صيل ،واالجتاه).

الت�صميم التجريبي:
قام الباحث با�ستخدام الت�صميم التجريبي ذي املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة ،مع ا�ستخدام القيا�س القبلي البعدي.

�أدوات البحث:
1 .1طاقة املالحظة.
2 .2االختبار التح�صيلي.
3 .3مقيا�س االجتاهات

�صدق بطاقة املالحظة:
قام الباحث بعر�ض بطاقة املالحظة بال�صورة الأولية،
على عدد من املحكمني املتخ�ص�صني؛ للت�أكد من �صحة �صياغتها
الإجرائية ،ومدى القدرة على مالحظتها ،ومدى و�ضوح الفقرات،
وترتيبها ،وت�سل�سلها ،ومدى منا�سبتها للهدف الذي بنيت له،
وللت�أكد من �سالمة بطاقة التقدير،وعمل الباحث ما �أ�شار �إليه
املحكمون من �إ�ضافة وتعديل.

بناء قائمة املهارات:
لبناء القائمة اعتمد الباحث على ما يلي :ملحق رقم (.)1
1 .1االطالع على الدرا�سات والبحوث ال�سابقة والأدبيات ،التي
تناولت مهارات احلوار ،للمراحل املختلفة.
2 .2طبيعة مهارات احلوار.
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6 .6التقدير الكمي لأداء الطلبة يف االختبار :قام الباحث بتقدير
م�ستويات الطلبة يف االختبار ،عن طريق �إعطاء درجتني،
لكل �إجابة �صحيحة ،و�صفر لغري ال�صحيحة ،وبالتايل يبلغ
جمموع درجات االختبار التح�صيلي النهائية )70(:درجة.

ثبات بطاقة املالحظة:
من �أجل ح�ساب معامل الثبات للبطاقة ،قام مالحظون
بتطبيقها ،على عينة تكونت من ( )15طالب ًا من �شعبة �أخرى ،و
يدر�سون نف�س املقرر ،وهو مقرر احلوار يف اال�سالم ،وقد مت ح�ساب
الثبات ،والتي بلغت ( ) 0 ،85وهي تعترب من الدالالت العالية.

مقيا�س االجتاه نحو املقرر الدرا�سي:
بلغت فقرات مقيا�س االجتاه نحو املقرر الدرا�سي ()40
فقرة ،وقد جرى ذلك ح�سب اخلطوات الآتية :ملحق (.)4
 ال�صورة املبدئية ملقيا�س االجتاه :بداية فقد قام
الباحث مبراجعة جمموعة من املقايي�س املتعلقة باجتاهات
الطلبة نحو املقررات الدرا�سية ،بعد ذلك مت �صياغة ( )48بنداً،
وقد حاول الباحث البعد عن التعقيد ما �أمكن عند �صياغة الفقرات،
كما حر�ص الباحث على �أن تكون �صياغة الفقرات دقيقة ،و�أن ال
تت�ضمن الفقرة الواحدة �أكرث من معنى ،و�أن تدل على االجتاه ،و�أن
يكون بع�ضها �إيجابيا ،وبع�ضها �سلبيا.

االختبار التح�صيلي:
مت �إعداد اختبار حت�صيلي ،يف مقرر احلوار ،وفقاً للخطوات
الآتية :ملحق (.)3
1 .1حتديد الهدف من االختبار :هدف االختبار التح�صيلي
�إىل معرفة �أثر ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية ،يف م�ستوى
التح�صيل الدرا�سي للطالب ،يف مقرر احلوار يف اال�سالم.
�2 .2صياغة مفردات االختبار :قام الباحث ب�صياغة فقرات
االختبار ،من نوع االختيار من متعدد ،ملا حتتوي
عليه هذه االختبارات من املو�ضوعية� ،سواء يف مرحلة
البناء لالختبار� ،أو مرحلة ت�صحيحه ،وملا تت�صف به
هذ االختبارات من ال�صدق ،والثبات العاليني ،كما تكون
الفقرات يف هذا النوع من االختبارات وا�ضحة ،وبعيدة عن
الغمو�ض ،وقد ظهر االختبار يف ال�صورة الأولية له ،مكونا
من (� )45س�ؤاال.
�3 .3صدق االختبار :قام الباحث بعر�ض االختبار التح�صيلي
على حمكمني ،من ذوي االخت�صا�ص يف املناهج وطرق
التدري�س ،والثقافة اال�سالمية ،ملحق رقم ( ،)5من �أجل
اال�ستئنا�س مبا لديهم من مقرتحات و�آراء ،فيما يتعلق
بفقرات االختبار� ،سواء فيما يتعلق بو�ضوح الفقرات
و�سالمتها� ،أو بالإ�ضافة والتعديل ،ملا يرون وجوب
تعديله� ،أو �إ�ضافته ،وقد اقرتح بع�ض املحكمني جمموعة
من املالحظات واملقرتحات ،وبعد قيام الباحث بالأخذ
باملقرتحات والتعديالت ،تكون االختبار يف �صورته
النهائية من (� )35س�ؤاالً.
4 .4ثبات االختبار :مت الت�أكد من ثبات االختبار با�ستخدام �ألفا
كرو نباخ للثبات ،حيث و�صل معامل الثبات لالختبار ككل
�إىل ( ،)0.86ومت ح�ساب الثبات بعد حذف كل مفرده على
حدة ،وتراوحت ن�سبة الثبات لالختبار بني ( 0.88و ،)0.84
مما يدل على �أن جميع مفردات االختبار ذات معامل ثبات
قوي ،ويطمئن الباحث �إليه ،وملزيد من الت�أكد قام الباحث
بتطبيق االختبار على نف�س املجموعة ،بعد ( )15يوما من
التطبيق الأول ،وقام ح�ساب معامل االرتباط لبري�سون على
درجات الطالب ،بالتطبيقني الأول والثاين ،وو�صل معامل
االرتباط �إىل ()0.85؛ مما يدل على �أن االختبار يت�صف
مبعامل ثبات قوي ،وهو م�ستوى دال عند (.)0 ،1
5 .5ح�ساب معامل ال�سهولة وال�صعوبة لفقرات االختبار :بعد
ح�ساب معامل ال�سهولة وال�صعوبة لفقرات االختبار ،تبني
�أنها بني ( ،)0.74 –0.26وهي تقع يف حدود املعامالت
املقبولة .كما مت ح�ساب معامل التمييز للفقرات ،ووجدت
�أنها �ضمن ( )0.2و ( )0.8يف فقرات االختبار ،وهي ن�سبة
مقبولة.

�صدق مقيا�س االجتاه:
● ●ال�صدق الظاهري :قام الباحث بعر�ض مقيا�س االجتاه،
بال�صورة الأولية له ،على عدد من املتخ�ص�صني يف املناهج
وطرق التدري�س ،وعلم النف�س ،ملحق ( ،)7وذلك ملعرفة �آراء
ال�سادة املحكمني فيما يتعلق مبدى منا�سبة الفقرة للبعد الذي
تقي�سه ،ودرجة انتمائها �إليه ،ومدى �سالمة �صياغة الفقرات ،من
�أجل �إجراء املنا�سب من تعديالت ال�سادة املحكمني ،وبعد النظر
يف �آراء املحكمني ،قام الباحث بتعديل املقيا�س ،حتى تكون يف
�صورته النهائية من ( )40فقرة.
● ●�صدق البناء :قام الباحث بالتحقق من ذلك عن طريق
تطبيق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية ،تكونت من ( )15طالباً،
كما قام الباحث بح�ساب معامالت االت�ساق الداخلي له ،عن
طريق ح�ساب معامل ارتباط بري�سون ( ،)Pearson - rبني درجة
كل فقرة ،ودرجة املقيا�س ككل ،وتراوحت بني ( 0.75و )0.82
وهي دالة عند (.)0 ،1

ثبات مقيا�س االجتاه:
مت ح�ساب ثبات مقيا�س االجتاه ،من خالل ح�ساب معامل
كرو نباخ �ألفا ،كما يلي:
 الثبات الكلي للمقيا�س .)0.88( :واملالحظ هنا ارتفاع
قيم املعامالت املح�سوبة �أعاله ،مما يدل على فاعلية املقيا�س
لتطبيقه على العينة الفعلية للدرا�سة.
 ال�صورة النهائية ملقيا�س االجتاه :تكون املقيا�س يف
ال�صورة النهائية له من ( )40فقرة ،ومت ا�ستخدام التدرج الثالثي،
بحيث �أعطيت درجة كبرية ( )3درجات ،درجة متو�سطة ()2
درجتني ،ودرجة �ضعيفة درجة واحدة ( .)1وعلى عك�س ذلك عند
البنود العك�سية.
�إجراءات تنفيذ جتربة البحث :لتنفيذ �إجراءات البحث قام
الباحث مبا يلي:
�1 .1رشح طريقة الو�صول للف�صول االفرتا�ضية،
2 .2قام الباحث بتقدمي جمموعة من الأوراق للطلبة ،حتتوي
43
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التوا�صل مع الآخر ،من خالل ما توفره هذه الطريقة ،جلميع �أنواع
التفاعل احلي بني املعلم واملتعلم ،كما تقدم هذه الطريقة التعلم
بطريقة جذابة ،حتتوي على املتعة والت�سلية ،ومعاي�شة املعلومات،
بحيث �ساهمت يف احتفاظ الطالب لهذه املعلومات ،ملدة �أطول،
كما �ساهم التقومي الفوري ،الذي كان يجرى للطالب يف مراجعة
الطالب للمعلومات ،بطريقة متكررة ،الأمر الذي �أثر يف التح�صيل
�إيجابيا ،كما �أن ا�ستخدام هذه الطريقة ،فتح املجال للحوار بني
الطلبة؛ مما �أدى �إىل ا�ستثارة االهتمام لدى الطلبة باملقررات
الدرا�سية ،من خالل عر�ض امل�شكلة على �شكل ت�سا�ؤالت.
وهذا مما اتفقت به الدرا�سة احلالية مع بع�ض الدرا�سات
ال�سابقة ،كدرا�سة (منار بدر  ،)2010يف وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية ،يف حت�صيل الطالب بني املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة ،ل�صالح املجموعة التجريبية ،ال�ستخدام ال�صفوف
االفرتا�ضية يف التدري�س.
النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الثالث :والذي ن�صه" ما
�أثر التدري�س با�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية ،يف تنمية مهارات
احلوار لدى الطالب؟ وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،قام الباحث
بح�ساب داللة الفرق بني متو�سطات الطالب ،على التطبيقني
لبطاقة مالحظة املهارات القبلي والبعدي ،با�ستخدام اختبار
(ت) للبيانات املرتبطة ،ويبني اجلدول ( )3نتائج هذا التحليل:

على �رشح مف�صل ،وذلك عن طريق الدليل اخلا�ص ،والذي
�أعدته عمادة التعلم االلكرتوين يف اجلامعة.
3 .3التطبيق القبلي لأدوات البحث :كما يلي:
 .أطبق الباحث �أدوات البحث (التطبيق القبلي) ،على
عينة البحث( ،املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية)،
للت�أكد من جتان�س املجموعتني.
 .بقام الباحث بالتدري�س للمجموعة التجريبية
بال�صفوف االفرتا�ضية ،وللمجموعة ال�ضابطة ،يف
غرفة ال�صف ،يف الف�صل الدرا�سي الأول ،من العام
اجلامعي  37/36للهجرة.
3 .3التطبيق البعدي لأدوات البحث :بعد �أن انتهى الباحث من
التدري�س للعينة ،با�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية ،قام
الباحث بالتطبيق البعدي لأدوات البحث ،وبعد قيام الباحث
بر�صد البيانات ،قام ب�إجراء املعاجلات الإح�صائية ،ثم
قام بالتحقق من �صحة فرو�ض البحث ،والإجابة عن �أ�سئلة
البحث.

نتائج البحث ومناق�شتها:
من �أجل الإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،من �أ�سئلة الدرا�سة ،وهو:
◄◄ما مهارات احلوار ،التي يلزم تنميتها ،لدى طلبة كلية
ال�رشيعة بجامعة الق�صيم ،با�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية؟
قام الباحث با�شتقاق قائمة (مهارات احلوار) ،الالزم
تنميتها لدى الطالب ،واملكونة من ( )25مهارة ،ملحق رقم،)1(:
وملعرفة املزيد فيما يتعلق باخلطوات والإجراءات املتبعة ،يف
�إعداد قائمة املهارات ،يراجع البند املتعلق (بت�صميم �أدوات
البحث) ،يف البند املخت�ص ،ب�إجراءات البحث.
ومن �أجل الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،وهو:
◄◄ما �أثر ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية ،يف حت�صيل
الطالب ،يف مقرر احلوار ،لدى طلبة كلية ال�رشيعة يف جامعة
الق�صيم؟
قام الباحث بح�ساب داللة الفرق ،با�ستخدام اختبار (ت)
للبيانات امل�ستقلة ،والتي يبينها اجلدول (:)2

جدول ()3
نتائج اختبار (ت) بين طالب المجموعة التجريبية (القبلي والبعدي):

املجموعة

املتو�سط االنحراف درجات
العدد
احل�سابي املعياري احلرية

ال�ضابطة

41

49.27

9.85

التجريبية

45

55.90

5.21

84

3.850

*0.00

ال�ضابطة

45

57.07

6.17

التجريبية

41

51.9

5.21

84

13.45

*0.00

يظهر من اجلدول ( )3وجود فروق دالة �إح�صائيا ،عند
م�ستوى الداللة ( )0.001ل�صالح التطبيق البعدي ،ويعزو الباحث
هذه الفروق �إىل طبيعة ال�صفوف االفرتا�ضية ،فبالعودة �إىل
الأدب النظري ،جند �أن من الأدوات الأوىل الالزمة امل�ستخدمة،
يف ال�صفوف االفرتا�ضية ،هي احلوار والنقا�ش ،وهذا بالفعل ما
ت�ؤكده النتائج املتعلقة بهذا ال�س�ؤال ،حيث تتيح هذه الطريقة
للطلبة امل�شاركة يف احلوار والنقا�ش ،بعيدا عن اخلجل واخلوف،
الذي قد ال يتوفر يف الف�صول العادية ،الأمر الذي ينمي عند الطالب
مهارات احلوار ،والثقة بالذات ،كما ال يخفى �أن تق�سيم الطلبة �إىل
جمموعات للعمل امل�شرتك ،ينمي لدى الطالب روح احليوية يف
التفاعل ،وامل�شاركة مع زمالئه ،الأمر الذي ينمي لديه مهارات
احلوار ،مع ما يرافق هذه الطريقة من املتعة والت�شويق والت�سلية،
وهذ مما اختلفت فيه الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة،
وذلك يف قيا�س �أثر ال�صفوف االفرتا�ضية ،يف تنمية مهارات
احلوار ،ففي حدود علم الباحث تعترب هذه الدرا�سة من الدرا�سات
الأوىل ،التي تناولت �أثر ال�صفوف االفرتا�ضية يف تنمية مهارات
احلوار عند الطلبة اجلامعيني.

جدول ()2

قيمة ت

املجموعة العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجات
احلرية

قيمة ت

م�ستوى
الداللة

* يوجد داللة إحصائية عند مستوى أقل من ()0.001

نتائج اختبار (ت) ،للفروق بين متوسطي درجات العينة الضابطة والتجريبية ،في تحصيل
الطالب ،في مقرر الحوار البعدي

م�ستوى
الداللة

د .حسن محمد حسن العمري

* يوجد داللة إحصائية عند مستوى أقل من ()0.001

يظهر من اجلدول ( )2وجود فروق دالة �إح�صائيا ،عند
م�ستوى الداللة ( )0.001ل�صالح املجموعة التجريبية ،ويعزو
الباحث هذه الفروق �إىل ا�ستخدام طريقة ال�صفوف االفرتا�ضية،
مع املجموعة التجريبية ،حيث �أتاحت هذه الطريقة للطالب فر�صة
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نحو الف�صل االفرتا�ضي ،يف تطبيق مقيا�س االجتاه البعدي ،والتي
�أظهرت نتائجها �أي�ضا� ،أن �أفراد عينة البحث ،قد �أظهروا اجتاهات
�إيجابية ،نحو ال�صفوف االفرتا�ضية ،وكذلك �أفادوا ب�أن ال�صفوف
االفرتا�ضية ،كانت �أداة لإثارة دافعية الطالب ،نحو التعلم.

ومن �أجل الإجابة عن ال�س�ؤال الرابع وهو" :ما �أثر ا�ستخدام
ال�صفوف االفرتا�ضية يف اجتاهات الطلبة نحو مقرر احلوار؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،قام الباحث مبقارنة
اجتاهات الطالب ،للمجموعتني ال�ضابطة والتجريبية ،نحو
مقرر احلوار ،با�ستخدام اختبار (ت) للبيانات امل�ستقلة ،ويبني
اجلدول( )4نتائج هذا التحليل:

التوصيات:

جدول ()4
نتائج اختبار (ت) لداللة الفرق بين اتجاهات الطالب نحو مقرر الحوار

املجموعة

املتو�سط االنحراف درجات
العدد
احل�سابي املعياري احلرية

ال�ضابطة

41

76.27

9.85

التجريبية

45

82.90

5.21

84

قيمة ت

م�ستوى
الداللة

3.850

*0.00

بعد االنتهاء من هذا البحث ،ميكن للباحث �أن يقدم
التو�صيات الآتية:
�1 .1أهمية تدريب املدر�سني اجلامعيني ،واملعلمني الرتبويني،
ب�إدارات الرتبية والتعليم ،على كيفية ا�ستخدام ال�صفوف
االفرتا�ضية ،يف التدري�س ،وكذلك �أهمية ا�ستخدام ال�صفوف
االفرتا�ضية يف التدريب على مهارات �أخرى ،ويف تعليم
مقررات �أخرى.

* يوجد داللة إحصائية عند مستوى أقل من ()0.001

يالحظ من اجلدول ( )4وجود داللة �إح�صائية عند م�ستوى
�أقل من ( ،)0.001كما �أن من املالحظ ارتفاع حجم الت�أثري ،الأمر
الذي يدل على �إيجابية اجتاهات الطلبة ،جتاه املقرر ،با�ستخدام
طريقة ال�صفوف االفرتا�ضية ،ويرى الباحث �أن ال�سبب يف ذلك؛
يعود للم�ؤثرات النف�سية ،التي حتتوي عليها ال�صفوف االفرتا�ضية،
بالإ�ضافة �إىل قدرتها على ت�شويق الطلبة ،ولفت انتباههم ،ي�ضاف
�إىل ذلك ،م�ساهمتها يف تدريب الطلبة على مهارات احلوار،
للأ�سباب التي ذكرت �سابقا ،عند الإجابة عن الأ�سئلة ال�سابقة،
الأمر الذي خلق اجتاها �إيجابيا ،نحو املقرر الدرا�سي ،كما �أن
ال�سبب يف ذلك قد يعود� ،إىل �أن هذه الطريقة ،تتيح للطالب العودة
�إىل املعلومات ،يف الوقت الذي ي�شاء ،ي�ساعده يف ذلك القدرة على
(ت�سجيل اللقاءات) ،و�إمكانية الرجوع �إليها ،على املوقع (الف�صل
االفرتا�ضي) يف كل الأوقات ،،مما يتيح للطالب املتغيب عن بع�ض
اجلل�سات ،متابعة تعلمه يف الوقت الذي يريد.

�2 .2أهمية اال�ستفادة من بطاقات املالحظة ،التي مت �إعداداها
يف هذه الدرا�سة ،يف ال�صياغة اللغوية ،لفقرات وبنود بطاقة
املالحظة ،والتقومي ،من �أجل قيا�س مهارات �أخرى للطلبة،
ويف مقررات تربوية �أخرى.

املصادر واملراجع:
أوالً  -القرآن الكريم.
ثانياً  -املراجع العربية:
�1 .1أني�س� ،إبراهيم و�آخرون .املعجم الو�سيط ،القاهرة ،دار الفكر،
(.)1972
2 .2بدر ،منار� .أثر ا�ستخدام الف�صول الدرا�سية االفرتا�ضية على
التح�صيل الدرا�سي للمتعلمني بدال من الف�صول الدرا�سية
التقليدية يف جامعة املنوفية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
جامعة املنوفية ،كلية الرتبية.)2010( ،

وقد اتفقت نتائج الدرا�سة احلالية ،مع نتائج درا�سة كل
من( :مناور بدر  ،)2010و(خليف  ،)2009و(الزهراين ،)2009
و (نابري وايرتز  ،)2001و(ا�س�شفرين  ،)2001وذلك من حيث
موافقة عيناتها على ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية يف التعليم،
ومن حيث الت�أكيد على �أهمية ا�ستخدام هذه الف�صول يف العملية
التعليمية ،حيث �أكدت جميعها ،على �أن ال�صفوف االفرتا�ضية ،لها
فعالية يف جمال تدري�س الطلبة مقارنة بالطرائق العادية ،وذلك
م�ساهمة يف ك�رس حاجز رهبة التقنية ،الذي يعاين منه املعلمون.

3 .3اجلاليل ،ملعان م�صطفى .التح�صيل الدرا�سي ،الأردن ،عمان،
دار امل�سرية ،ط.)2009( .2
4 .4احلبيب ،طارق بن علي .كيف حتاور ،الريا�ض ،م�ؤ�س�سة
قرطبة للطباعة والن�رش ،ط.)2012( .1
5 .5خليف ،زهري ناجي .تقييم جتربة ا�ستخدام ال�صفوف
االفرتا�ضية لتقومي الدرو�س لطلبة الثانوية العامة ،ورقة
عمل مقدمة للم�شاركة يف العملية التعليمية يف القرن الواحد
والع�رشين  -واقع وحتديات  -نابل�س ،فل�سطني ،جامعة
النجاح.)2009( .

كما اتفقت الدرا�سة احلالية ،مع درا�سة (منار بدر ،)2010
يف وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ،يف حت�صيل الطالب ،بني
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،ل�صالح املجموعة التجريبية؛
ال�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية ،يف التدري�س.

6 .6خمي�س ،حممد عطية .تكنولوجيا التعليم والتعلم .القاهرة،
دار ال�سحاب للن�رش والتوزيع ،ط.)2009( .1

كما اتفقت النتيجة ال�سابقة ،مع نتائج درا�سة (منار ببدر
 ،)2010والتي بينت النتائج اخلا�صة بها� ،إيجابية اجتاهات العينة
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د .حسن محمد حسن العمري

7 .7خوالد ،نا�رص �أحمد وعيد ،يحيي �إ�سماعيل .طرائق تدري�س
الرتبية الإ�سالمية ،عمان ،الأردن ،دار حنني ط.)2001( .1

املتو�سطة يف املدينة املنورة ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
جامعة طيبة ،املدينة املنورة ،كلية الرتبية.)2012( .

8 .8دغلبي ،جوليا .كيف تكون معلما عرب الإنرتنت ،جامعة امللك
�سعود ،الريا�ض ،ط.)2010( .1

2121العجرمي� ،سامح جميل .فعالية برنامج مقرتح قائم على
ال�صفوف االفرتا�ضية يف تنمية بع�ض مهارات التدري�س
الفعال لدى الطلبة املعلمني بجامعة القد�س املفتوحة
واجتاهاتهم نحوها ،جملة املنارة.)2013( .)3(9 .

9 .9رزق ،فاطمة م�صطفى� .أثر ال�صفوف االفرتا�ضية على
معتقدات الكفاءة الذاتية والأداء التدري�سي ملعلمي العلوم
قبل اخلدمة ،جملة القراءة واملعرفة ،)2009( ،العدد .90

2222علي� ،سعيد �إ�سماعيل .احلوار منهجا وثقافة .القاهرة ،دار
ال�سالم ،ط.)2008( .1

1010زايد ،فهد خليل .فن احلوار والإقناع ،عمان ،دار النفائ�س،
ط.)2007( .1

2323عمار� ،سام� .إدماج بع�ض املهارات احلياتية املعا�رصة يف
مناهج التعليم الأ�سا�سي (التعبري عن الر�أي واحرتام الر�أي
الآخر �أمنوذجاً) ،جامعة ال�سلطان قابو�س .عمان.)2009( .

1111الزهراين ،بندر بن �سعيد .دور الدورات التدريبية يف تطوير
مهارات احلوار ملعلمي الرتبية الفنية من وجهة نظرهم،
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .كلية الرتبية  -جامعة �أم
القرى.)2009( .

2424عيادات ،يو�سف احمد .احلا�سوب التعليمي وتطبيقاته
الرتبوية ،عمان ،دار امل�سرية ،ط.)2004( .1

1212زيتون ،ح�سن ح�سني .التعليم االلكرتوين ،الريا�ض ،الدار
ال�صولوتية .ط.)2006( .1

2525الغ�ضبان ،منري حممد .احلوار� ،رشيعة وواقعا وتاريخا،
القاهرة ،دار ال�سالم ،ط.)2011( .1

�1313سعادة ،جودة ،ال�رسطاوي ،عادل فايز .ا�ستخدام احلا�سوب
والإنرتنت يف ميادين الرتبية والتعليم ،رام اهلل :دار ال�رشوق.
ط.)2007( .1

2626القحطاين ،ابت�سام بنت �سعيد .واقع ا�ستخدام ال�صفوف
االفرتا�ضية يف برنامج التعليم عن بعد من وجه نظر �أع�ضاء
هيئة التدري�س بجامعة امللك عبد العزيز ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،جامعة امللك عبد العزيز ،جدة (.)2010

�1414سلمة ،من�صور عبد العزيز و�آخرون .اجتاهات ومفاهيم
وتطبيقات حديثة يف الرتبية � -سل�سلة التثقيف الرتبوي
( ،)1من �إ�صدار وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية
ال�سعودية ،ط.)2008( .1

2727القرين� ،سعيد بن فازع .تقومي جتربة جامعة امللك �سعود يف
ا�ستخدام نظام  WebCTعرب ال�شبكة العاملية للمعلومات"
الإنرتنت" يف م�ساندة التدري�س ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة .الريا�ض ،جامعة امللك �سعود  -كلية الرتبية.
(.)2006

� 1515شحاته ،ح�سن .التعليم الإلكرتوين وحترير العقل ،القاهرة:
دار العامل العربي ،ط.)2009( .1

2828القني ،غ�سان بن عبد العزيز� .أدب احلوار يف الإ�سالم ،بريوت،
دار املعرفة ،ط.)2006( .1

1616ال�شمري ،حممد بن ماجد .فاعلية التدري�س با�ستخدام
ا�سرتاتيجية لعب الأدوار يف تنمية مهارات احلوار يف مادة
لغتي اخلالدة لدى طالب ال�صف الثالث الثانوي ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة ام القرى.
(.)2014

2929كن�ساره ،اح�سان بن حممد ،عطار ،عبد اهلل بن �إ�سحاق .اجلودة
الكاملة يف التعليم االلكرتوين ،مكة ،جامعة ام القرى ،ط.1
(.)2011

1717ال�شهراين ،جمال بن عبد الزيز .الكتاب الإلكرتوين واملعلم
االفرتا�ضي ،الريا�ض ،ط.)2001( .1

3030املالكي� ،أماين �سعد حممد .فاعلية ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات
(التعلم التعاوين ،الع�صف الذهني ،املناق�شة الن�شطة) يف
تنمية الوعي مبفاهيم الثقافة الإ�سالمية ومهارات احلوار
لدى طالبات ال�صف الأول ثانوي مبدينة مكة املكرمة.
ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،الريا�ض ،جامعة �أم القرى،
كلية الرتبية.)1434( .

1919ال�شيخ ،عبد الرحمن عبد اهلل .فقه احلوار مع املخالف،
الريا�ض ،دار املريخ .ط.)2006( .1

3131املالكي ،عبد الرحمن بن عبد اهلل .مهارات الرتبية الإ�سالمية،
�سل�سلة كتاب الأمة .)106( ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية ،قطر ،ط.)2005( .1

1818ال�شهري ،عبد الرحمن بن عبد اهلل .مدى ا�ستخدام معلمي
الرتبية الإ�سالمية للحا�سب الآيل يف تدري�س مادة الفقه يف
املعاهد العلمية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة �أم
القرى  -كلية الرتبية.)2009( .

2020ال�صبحي ،حممد بن معتق .فاعلية برنامج تدريبي مقرتح
على تنمية بع�ض مهارات احلوار لدى تالميذ املرحلة

3232املخزومي� ،أمل .دور االجتاهات يف �سلوك الفرد ،جملة
اخلليج العربي ،)1995( .ع.53 .
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