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 ممخص
درجة تطبيق الفصول االفتراضية في تدريس المرحمة ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى     

الوصفي، واتبعت الدراسة المنيج  األساسية الدنيا في لواء بني كنانو من وجية نظر المعممات،
( معممة من معممات المرحمة األساسية الدنيا في لواء بني كنانو، 09وتكونت عينة الدراسة من )

عمى ثالثة مجاالت لمفصول االفتراضية، توزعت ( عبارة، 63أعدت الباحثة استبانة تكونت من )
ي التدريس ف( عبارة، مجال 21ىي: )مجال أىمية تطبيق الفصول االفتراضية في التدريس )

 ( عبارة(.21صعوبات تطبيق الفصول االفتراضية ) ( عبارة، ومجال 21) الفصول االفتراضية
أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت أداة  أظيرت نتائج الدراسة

أىمية تطبيق الفصول (، حيث جاء مجال )5/ 2..6- 6.33البحث تراوحت ما بين )
( 2..6( في المرتبة األولى من بين مجاالت البحث بمتوسط حسابي )تدريساالفتراضية في ال

( بمتوسط حسابي صعوبات تطبيق الفصول االفتراضيةوبدرجة مرتفعة من التقدير، تاله مجال )
( بمتوسط التدريس في الفصول االفتراضية( وبدرجة مرتفعة من التقدير، وثالثًا مجال ).6.3)

( وبدرجة .6.3ة من التقدير، وبمغ المتوسط الحسابي الكمي )( وبدرجة متوسط6.33حسابي )
تدريب معممات المرحمة األساسية الدنيا عمى طرق مرتفعة من التقدير. وأوصت الباحثة بضرورة 

 وتقنيات تطبيق الفصول االفتراضية في التدريس. 
 كنانة. الفصول االفتراضية، المرحمة األساسية الدنيا، لواء بني الكممات المفتاحية:
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ABSTRACT 
     This study aimed to identify the degree of application of virtual 
classrooms in teaching primary basic stage in Bani Kenana Governorate 
from the point of view of the female teachers. The researcher prepared 
a questionnaire consisting of (63) phrases, divided into three domains of 
virtual classrooms, first domain: (The importance of applying virtual 
classrooms in teaching (21) phrases, second domain (The level of 
teaching in virtual classrooms (21) phrases, third (The difficulties in 
applying virtual classrooms in teaching (21) phrase). The results of the 
study showed that the arithmetic averages of the responses of the study 
sample ranged between (6.33 -6..2/5), where the domain of            
(the importance of applying virtual classrooms in teaching) ranked first 
among the domains of the study with an arithmetic average (6..2) and 
in a high degree, then the domain of ( the difficulties of applying virtual 
classes in teaching) with an arithmetic mean (6.3.) and in a high 
degree, and thirdly the domain of(teaching level in virtual classrooms) 
with an arithmetic mean (6.33) and in a medium degree, and the total 
arithmetic mean (6.3.) with a high degree of estimation . The 
researcher recommended the necessity of training the teachers of the 
primary basic stage on the methods and techniques of applying virtual 
classrooms in teaching.                                                                                                                            
Keywords: Virtual Classrooms, Primary basic stage, Bani Kenana 
Governorate.          
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 المدخل العام لمبحث
 المقدمة:

التي يمكن تعد التطبيقات اإللكترونية أحد أىم األساليب التكنولوجية الحديثة في التدريس،      
ن من أبرز تقنيات التعميم تقنية الفصول االفتراضيةاالستفادة منيا في  ، العممية التعميمية؛ وا 

تمد عمى الوسائط اإللكترونية، وقنوات والتي من خالليا يمكن تقديم محتوى تعميمي تفاعمي يع
ثراء البيئة التعميمية، وتوفير  جديدة ووسائل تدريسية تساىم في تفعيل وزيادة الدافعية نحو التعمم وا 

 (.1921بيئات تعميمية لمطالب والمعمم يكون فييا التواصل مستمًرا وبال حدود )األحمري، 

التقنيات الحديثة التي يمكن استخداميا في تطبيق الفصول االفتراضية من لذا، أصبح       
العممية التعميمة، ومما سيل ذلك توافر تقنيات الحاسوب واإلنترنت وشبكات االتصال وتقنيات 
وبرامج إلكترونية جديدة يمكن استخداميا في أنظمة التعميم المعاصرة، مثل: حوسبة التعميم، 

م عن ُبعد، وبرامج إنتل لمتعميم، والسبورة الذكية، والمناىج اإللكترونية، والتعميم المدمج، والتعمي
داريين  واأللواح اإللكترونية، مما ساىم في سعي العاممين في المؤسسات التربوية من معممين وا 

 . (Arroyo, 1919)ومشرفين إلى امتالك الميارات التقنية الالزمة لتوظيف الفصول االفتراضية 

اسات أىمية توظيف الفصول االفتراضية ومستحدثاتيا وفي ىذا الصدد، أكدت بعض الدر       
( أن الفصول ,Des & Ramous 1919حيث يعتقد دس وراموس )التقنية في التعميم. 
المرنة  أو المدمجة متنوعة تعتمد عمى األقراص إلكترونية وسائط خالل االفتراضية تتم من

 (LAN).   المحمية والشبكات واإلنترنت الحاسوب وتوظيف

الفصول االفتراضية تقنيات تعميمية حديثة تخدم المنظومة التعميمية بطريقة مبتكرة وتعد 
وتحررىا من قيود الزمان والمكان، وتعالج مشكالتيا االقتصادية والتعميمية، وتحسن فرص التعمم 

وتعد الفصول االفتراضية من التقنيات التعميمية  ،. .Riche & Cowan, 1923, p)لمطمبة )
من خالليا تقديم الدروس المباشرة والمحاضرات عمى االنترنت ويتوفر فييا العناصر التي يمكن 

األساسية التي يحتاجيا المعمم والمتعمم وتعتمد عمى أسموب التعمم التفاعمي عبر تقنية الفصول 
فيي بيئة تعمم وتعميم تفاعمية تحتوي عمى مجموعة من األنشطة التي تحاكي أنشطة  االفتراضية،

الفيزيقي المعتاد يقوم بيا معمم وطالب يفصل بينيم حواجز مكانية، ولكنيم يعممون معًا الفصل 
 . Michele, 1919)في الوقت نفسو بغض النظر عن أماكن تواجدىم )
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وتعرَّف الفصول االفتراضية بأنيا "بيئات تعميمية تفاعمية افتراضية عبر االنترنت أو 
طالب من التواصل المتزامن بالصوت والفيديو والدردشة تطبيق إلكتروني يمكن كل من المعمم وال

النصية ولوح الكتابة التفاعمي وعمميات التشارك لمممفات والمحتوي بين الطالب والمعممين، كما 
لو كان وجًيا لوجو، وقد تتم بشكل غير متزامن دون التقيد بحدود الزمان والمكان ولكن تتم تحت 

                ا األحمريت(. وعرفيDushkevych & Hutsuliak,, 1919إشراف المعمم وتوجيياتو )
( بأنيا " وسيمة من الوسائل الرئيسة في تقديم الدروس المباشرة والمحاضرات 3، ص 1912) 

عمى االنترنت باإلضافة إلى التدريب عن بعد يتوغر فييا العناصر األساسية التي يحتاجيا كل 
( 63، ص 1923وب التعمم التفاعمي". وعرفيا )الحسن، من المعمم والطالب، تعتمد عمى أسم

بأنيا: "فصول شبيية بالفصول التقميدية من حيث وجود المعمم والمتعمم ولكنيا عمي الشبكة 
 العالمية بحيث ال تتقيد بزمان أو مكان وعن طريقيا يتم استحداث بيئات تعميمية افتراضية". 

( إلى الفصول االفتراضية المتزامنة: والفصول  Lim & Karol, 1923)وصنفيا ليم وكارول    
االفتراضية غير المتزامنة، وتتيح الفصول االفتراضية التنوع في طرق عرض المعمومات 
وتوضيحيا، وذلك باالستعانة بالصور والرسوم الثابتة والمتحركة والفيديو، مما يساعد الطمبة عمى 

طالب ومتابعتيم، وتتيح ليم التعرف عمى مستوى استيعاب المفاىيم العممية، وتعدد طرق تقييم ال
تحصيميم الدراسي ويسيل عمى المعمم توجيييم وارشادىم، وتنمية القدرات العقمية لدى الطمبة، 
وذلك من خالل تبادل اآلراء واألفكار ووجيات النظر، كما تتيح تبادل إرسال ممفات والواجبات 

 واألبحاث بين المعممين والطمبة. 

لتعمم عبر الفصول االفتراضية يحث الطمبة عمى طمب المساعدة اإللكتروني كما أن  ا
بمفردة بعيدًا عن زمالئو في البيئة التعميمية مقارنة بالفصل التقميدي يجبره عمى طمب المساعدة 
التعميمية من األخرين، واالستفادة من االمكانات التعميمية التي توفرىا التعمم اإللكتروني من 

لمتخصصين أو االستعانة بمواقع تعميمية، أو عقد حمقات تعمم تعاوني مع بقية تواصل مع ا
زمالئو، مما ينمي ذلك لدى الطالب عدة ميارات مثل طمب المساعدة والبحث عن المعمومات 

 .(,Statista 1919 وتعمم األقران )

وفي ضوء ما سبق، ترى الباحثة ضرورة تطبيق الفصول االفتراضية في العممية 
عميمية واستخدام التطبيقات والبرامج اإللكترونية، وبالتالي، فإن البحث الحالي يحاول التعرف الت

درجة تطبيق الفصول االفتراضية في تدريس المرحمة األساسية الدنيا في لواء بني كنانو من عمى 
 وجية نظر المعممات.
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لفصول ىذا وقد أجريت العديد من الدراسات التي اىتمت بالبحث في تطبيق ا 
االفتراضية في العممية التعميمية وعالقتيا ببعض المتغيرات، ومن أبرز ىذه الدراسات، الدراسة 

( بيدف التعرف عمى واقع تطبيق الفصول االفتراضية في ظل 1912األحمري ) التي أجراىا 
من وجية نظر الطالبات بجامعة الممك خالد في السعودية، والتعرف عمى  20جائحة كوفيد 

الصعوبات التي تواجو الطالبات في استخداميا لمفصول االفتراضية، واتبعت الدراسة المنيج  أىم 
( طالبة، وتم إعداد استبانة لمعرفة واقع 399الوصفي التحميمي، وبمغ حجم عينة الدراسة )

من وجية نظر الطالبات بجامعة الممك  20استخدام الفصول االفتراضية في ظل جائحة كوفيد 
صمت نتائج البحث إلى إيجابية أراء عينة البحث نحو الفصول االفتراضية وأنيا من خالد، وتو 

من وجية نظرىن، وأن من أىميتيا  20أفضل الحمول التعميمية المستخدمة في ظل أزمة كوفيد 
أنيا تسمح باستمرارية التعمم في ظل األزمات من أجل حمايـة المتعممين من الوبـاء، وكان معدل 

مرتبطة باستخدام الفصول االفتراضية منخفض، وتبين أن واقع استخدام الفصول الصعوبات ال
من وجية نظر الطالبات بجامعة الممك خالد إيجابي  20االفتراضية في ظل جائحة كوفيد 

 ومرضي لمطالبات عينة البحث.
في إلى دراسة فاعمية تطبيق الفصول االفتراضية ( فيدفت 1920أما دراسة عبد الرحيم )      

تدريس مقرر طرق التدريس عمى تنمية ميارات التدريس الفعال. وتكونت عينة البحث من 
م بكمية 1922/.192(" بالفصل الدراسي األول 2الطالبات المسجالت في مقرر "طرق التدريس)

( طالبة، تم تطبيق أدوات البحث عميين 16العموم واآلداب جامعة القصيم، وقد بمغ عددىن )
وتمثمت أدوات الدراسة في اختيار تحصيمي، وبطاقة مالحظة. واستخدم البحث  قبميا وبعديا.

الحالي المنيج الوصفي في الدراسة النظرية، والمنيج شبو التجريبي لمتحقق من فروض البحث. 
( بين متوسط درجات التطبيق 9.95وأسفرت النتائج عن: وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى )

لتطبيق البعدي في االختبار التحصيمي لمطالبات المسجالت في مقرر القبمي، ومتوسط درجات ا
( بين 9.95طرق التدريس لصالح التطبيق البعدي. وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى )

متوسط درجات التطبيق القبمي، ومتوسط درجات التطبيق البعدي في بطاقة المالحظة لمطالبات 
 التطبيق البعديالمسجالت في مقرر طرق التدريس  لصالح 

( تقييم تجربة استخدام الفصول االفتراضية في التعميم وخاصة .192وحاولت دراسة خميف )   
لطمبة الثانوية العامة في فمسطين لتقديم الدروس المباشرة عبر االنترنت، وتكونت عينة الدراسة 

س المباشرة ( طالب وطالبة، وكان من أىم نتائج البحث استفادة الطمبة من الدرو 299من )
المقدمة عبر الفصول االفتراضية، واقبال المعممين عمى استخداميا واشارت الدراسة إلى أن 
استخدام الفصول االفتراضية يؤدي إلى ارتفاع التحصيل العممي لدى الطمبة، وتزيد من استيعاب 

اد عمى الطمبة لمدروس، وتزيد من حماسيم الكتساب ميارات عممية ومعرفية، وتقمل من االعتم
 الدروس الخصوصية والكتب المساعدة". 
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( دراسة ىدفت إلى الكشف عن واقع استخدام الفصول 1923وأجرى الحسن ) 
االفتراضية في برامج التعّمم عن ُبعد من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس جامعة السودان 

في األساتذة الذين المفتوحة أنموذج، تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي. تمثل مجتمع البحث 
يقومون باإلسناد األكاديمي وبدور المصمم والموجو بجامعة السودان المفتوحة، ولتحقيق أىداف 

( مفحوصًا، خُمصت 35الدراسة ُصممت استبانة تم توزيعيا عمى عينة عشوائية مكونة من )
عّمم عن ُبعد الدراسة إلى النتائج التالية: أىمية استخدام الفصول االفتراضية في برامج الت

بالجامعات السودانية، ىناك صعوبات تحول دون استخدام الفصول االفتراضية في برامج التعّمم 
 عن ُبعد بجامعة السودان المفتوحة. 

( إلى تقيم ما تم تزويد Rich & Cowan,  1923وسعت دراسة ريتش وكراون )
ديدة كالفصول االفتراضية الجامعة بو من طرق إبداعية في استخدام األدوات التعميمية الج

المتزامنة بجامعة اثينا بوالية االباما بالواليات المتحدة األمريكية، واستخدمت الدراسة المنيج 
( فرًدا، وطبقت االستبانة كأداة 169الوصفي عمى عينة تكونت من الطمبة والمعممين والبالغة ) 

الصعوبات التي أعاقت تطبيق  لجمع البيانات، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن ىناك عدد من
الفصول االفتراضية بشكل جيد، ومنيا عدم تواصل الطالب مع زمالئيم ومع معممييم في بادي 
األمر، وتوصمت أيضًا إلى نجاح ىذه التقنية في التعميم من خالل نجاح معممي الكميات في 

يجاد الطرق الفعالة لممارستيا.  تطبيقيا وا 
فيدفت إلى التعرف إلى فعالية برنامج مقترح قائم عمى ( 1926أما دراسة العجرمي )

الفصول االفتراضية في تنمية بعض ميارات التدريس الفعال لدى الطمبة المعممين بجامعة القدس 
( طالبا وطالبة من مجتمع الدراسة تم 13المفتوحة واتجاىاتيم نحوىا، وتكونت عينة الدراسة من )

الباحث منيجين ىما: المنيج الوصفي التحميمي؛ وذلك في  اختيارىم كعينة قصدية، وقد استخدم
تحديد ميارات التدريس الفعال، والمنيج شبو التجريبي؛ لبيان فاعمية المتغير المستقل )الفصول 
االفتراضية( عمى المتغير التابع )ميارات التدريس الفعال(، وتمثمت أداتي البحث في االختبار 

ذلك بطاقة مالحظة ميارات التدريس الفعال، وتم تطبيق أداتي التحصيمي الذي أعده الباحث، وك
البحث قبميًا وبعديًا عمى عينة البحث، وأظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا في الجانب 
المعرفي لميارات التدريس الفعال بين متوسط درجات التطبيق القبمي ومتوسط درجات التطبيق 

لى استخدام الفصول االفتراضية وذلك لصالح التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي تعزى إ
البعدي، ووجود فروق دالة إحصائيًا في الجانب األدائي المياري لميارات التدريس الفعال بين 
متوسط درجات التطبيق القبمي ومتوسط درجات التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة تعزى أيضًا 

 بيق البعدي.إلى استخدام الفصول االفتراضية لصالح التط
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( استكشاف مدى تفاعل المعمم مع الطمبة  Bodie, 1990بينما حاولت دراسة بودي ) 
في العممية التعميمية، ومع وسائل االتصال في الفصل االفتراضي التي تؤثر عمى مفاىيم وآراء 

ية جنوب المشارين في العممية التعميمية وبشكل إيجابي عمى نتائج ىذا التعمم بالجامعة العامة بوال
( طالب في مادة عمم النفس وعمى عدد من 599كاليفورنيا، وشممت عينة الدراسة عمى )

المعممين، واستخدمت الدراسة عدة أدوات لجمع البيانات ومنيا المالحظة واالستبيان والمقابمة 
ط واالختبار لقياس األثر، وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود مستوى عالي من التفاعمية واالرتبا

بين سموكيات المعمم وبين الوسيمة التعميمية والتي أسيمت في زيادة رضا المتعممين، وذلك من 
 خالل آرائيم نحو ىذه التقنية التعميمية. 

مما سبق، يتبين أن معظم الدراسات اىتمت بدراسة تطبيق الفصول االفتراضية في 
( التي اىتمت بالكشف 1912ي )العممية التعميمة، وعالقتيا ببعض المتغيرات، كدراسة األحمر 

( التي 1926عن عالقة الفصول االفتراضية باتجاىات الطمبة والمعممين ودراسة العجرمي )
بحثت في ميارات التدريس المستخدمة في الفصول االفتراضية، وتتفق الدراسة الحالية مع بعض 

تختمف من حيث تناوليا  الدراسات التي تناولت تطبيق الفصول االفتراضية في التدريس، إال أنيا
لتطبيق الفصول االفتراضية في تدريس طمبة المرحمة األساسية الدنيا في مدارس لواء بني كنانة 

 من وجية نظر المعممات.

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا
 (؛,Statista 1919 ) وستاتستا ؛1919؛ والحارثي، 1912بينت دراسة ) الشناق،  

العممية التعميمية والمعممين الصعوبات التي تواجو  (. وجود بعض(Arroyo, 1919أروي و 
عبر تطبيق الفصول االفتراضية والوسائط التقنية في التدريس، والتي غالًبا ما تتمثل في  والطمبة

عدم اإللمام بتصميم الفصول االفتراضية واستخدام الوسائط التقنية، وصعوبة تدريس بعض المواد 
وعمى الرغم من وجود تمك الصعوبات التي والوسائط التقنية.  الدراسية عبر الفصول االفتراضية

( 1922قد تحد من إمكانية تطبيق الفصول االفتراضية وتقنياتيا في التعميم، فقد أكد )بيطار، 
أىمية استخدام الفصول االفتراضية والوسائط التقنية في التعميم، لما ليا من آثار إيجابية في 

لى الطمبة وفي تنمية الكثير من ميارات التعمم. كما أشارت دراسة إيصال المعرفة والمعمومات إ
(. إلى أىمية توظيف الفصول االفتراضية والوسائط التقنية 1920؛ والحربي، 1919)أبو دلي، 

   في التعميم لتنمية ميارات التعمم المختمفة لدى الطمبة.
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ية وتقنياتيا في العممية كما أوصت دراسات عديدة بضرورة االستفادة من الفصول االفتراض
(. وأوصت بعض الدراسات .192؛ والمعجل والغامدي، 1912التعميمية، كدراسة ) األحمري، 

بضرورة التعرف عمى الصعوبات التي تواجو تطبيق الفصول االفتراضية وتقنياتيا ومعالجتيا 
 (.1919؛  والخميسي، 1912لتسييل عممية توظيفيا في التعميم، كدراسة )األحمري، 

درجة تطبيق ما وفي ضوء ما تقدم، تتحدد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: 
            الفصول االفتراضية في تدريس المرحمة األساسية الدنيا في لواء بني كنانو من وجية

 نظر المعممات؟
 وتفرع عن ىذا السؤال األسئمة التالية:  
التدريس من وجية نظر معممات المرحمة األساسية ما أىمية تطبيق الفصول االفتراضية في  .2

 الدنيا في لواء بني كنانة؟
ما واقع التدريس في الفصول االفتراضية من وجية نظر معممات المرحمة األساسية الدنيا في  .1

 لواء بني كنانة؟
ما صعوبات التدريس في الفصول االفتراضية من وجية نظر معممات المرحمة األساسية  .2

 اء بني كنانة؟الدنيا في لو 
 أىداف الدراسة

 تيدف إلى:
. بيان أىمية تطبيق الفصول االفتراضية في التدريس من وجية نظر معممات المرحمة 2 

 األساسية الدنيا في لواء بني كنانة.
. الكشف عن مستوى التدريس في الفصول االفتراضية من وجية نظر معممات المرحمة 1

 ة.األساسية الدنيا في لواء بني كنان
. تحديد صعوبات التدريس في الفصول االفتراضية من وجية نظر معممات المرحمة األساسية 6

 الدنيا في لواء بني كنانة.
 أىمية الدراسة

 ويمكن توضيح أىميتيا في جانبين، ىما:
: األىمية النظرية  أوالا

التقنيات اتفاقيا مع التوجيات العالمية المعاصرة في االستفادة من الفصول االفتراضية و  .2
 الحديثة وتوظيفيا في العممية التعميمية. 
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حسب عمم -. تعد ىذه الدراسة من الدراسات القمية التي أجريت عمى المستوى المحمي 1
والتي تحاول من خالليا التعرف إلى درجة تطبيق الفصول االفتراضية في تدريس  -الباحثة

 نظر المعممات.المرجمة األساسية الدنيا في لواء بني كنانة من وجية 
من المؤمل من ىذه الدراسة أن تثري األدب التربوي ذي الصمة بتطبيق الفصول االفتراضية . 6

 في تدريس المرحمة األساسية الدنيا. 
. من المؤمل أن توجو أنظار القائمين عمى العممية التربوية في األردن إلى أىمية توظيف 3

لتعميمية، مما يساعد عمى تحسين ميارات التدريس الفصول االفتراضية وتقنياتيا في العممية ا
 التقنية لدى المعممين، واتجاىاتيم نحو الفصول االفتراضية، وتحسين مستوى تعمم الطمبة. 

 ثانياا: األىمية التطبيقية
تساعد ىذه الدراسة معممات المرحمة األساسية الدنيا في اإلفادة من تكنولوجيا وتقنيات  .2

 يب تدريس تستند إلى الفصول االفتراضية والتعميم اإللكتروني.التعميم في تطوير أسال
 تساعد الباحثين عمى اإلفادة من نتائجيا وتوصياتيا. .1
تساىم في التعرف إلى الصعوبات والمعوقات التي قد تواجو المعممين في تطبيق الفصول  .6

 االفتراضية وتقنياتو في العممية التعميمية.
 حدود الدراسة
 المدارس األساسية لإلناث في لواء بني كنانة.  الحدود المكانية:
 معممات المرحمة األساسية في لواء بني كنانة. الحدود البشرية: 

درجة تطبيق الفصول االفتراضية في التدريس من وجية نظر معممات الحدود الموضوعية: 
 المرحمة األساسية الدنيا في لواء بني كنانة.

 تعريف المصطمحات:
ا: الفصول ا       بيئات تعميمية تفاعمية افتراضية تتم عبر االنترنت، أو الفتراضية اصطالحا

تطبيق إلكتروني يمكن من خاللو لكل من المعمم والطالب التواصل المتزامن بالصوت والفيديو، 
والدردشة النصية، وسبورة الكتابة التفاعمية، أو عمميات التشارك لمممفات والمحتوي بين الطالب 

كما لو كان وجًيا لوجو، وقد تتم بشكل غير متزامن دون التقيد بحدود الزمان والمكان والمعممين 
  (.1920) عبد الرحيم،  ولكن تتم تحت إشراف المعمم وتوجيياتو
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تعتمد عمى التقاء طمبة المرحمة تعميمية افتراضية : فصول بأنيا وتعرف في ىذه الدراسة      
يق اإلنترنت، وفي أوقات مختمفة لمعمل عمى قراءة الدرس األساسية الدنيا مع معمماتيم عن طر 

نجاز الميمات عبر مجموعة من األدوات التي تشمل التفاعل الصوتي،  وأداء الواجبات وا 
والمحادثات النصية والسبورة اإللكترونية، واإلدارة التعميمية التي تمكن من تقديم تعمم مباشر 

تم في التعميم التقميدي. وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا وتفاعمي، وبأساليب مشابية تمامًا لما ي
 أفراد الدراسة عمى فقرات ومجاالت االستبانة المستخدمة في ىذه الدراسة. 

: ويقصد بيا الصفوف األساسية األولى من الصف األول األساسي إلى المرحمة األساسية الدنيا
 ( سنوات. 2-5م بين )الصف الثالث األساسي، والتي تضم طمبة تتراوح أعمارى

جراءاتيا   منيجية الدراسة وا 
 اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لمناسبتو لطبيعة موضوع  وأىداف الدراسة. 

 مجتمع وعينة الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع معممات المرحمة األساسية الدنيا في مدارس لواء بني كنانة.    

( معممة من معممات المرحمة األساسية الدنيا في مدارس 09ت من )وتم اختيار عينة طبقية تكون
 لواء بني كنانة.

 أداة الدراسة
( عبارة في صورتيا األولية، 63لتحقيق أىداف الدراسة، أعدت الباحثة استبانة تكونت من )    

، ( عبارة21)مجال أىمية تطبيق الفصول االفتراضية )بالتساوي عمى ثالثة مجاالت ىي: موزعة 
( عبارة، ومجال صعوبات التدريس في الفصول 21مجال التدريس في الفصول االفتراضية )

( عبارة(. وقد تم إعداد االستبانة من خالل الرجوع إلى الدراسات 21االفتراضية في التدريس ) 
(؛ وعبد Michael, 1919؛  وميشيل )1912السابقة في ىذا المجال، كدراسة ) األحمري، 

(. وكذلك االستعانة واالسترشاد باالستبيانات .192والمعجل والغامدي،  ؛1920الرحيم، 
المستخدمة في الدراسات السابقة، واالستفادة من آراء بعض المعممات حول التدريس عبر 

 الفصول االفتراضية، باإلضافة إلى خبرة الباحثة في ىذا المجال. 
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 صدق األداة
صدق المحتوى، والصدق البنائي، وذلك عمى لمتحقق من صدق أداة الدراسة، استخدم     

 النحو اآلتي:

 صدق المحتوى
لمتأكد من صدق المحتوى، تم عرض االستبانة عمى مجموعة من المحكمين     

المتخصصين في المناىج وطرق التدريس وفي تكنولوجيا وتقنيات التعميم، والطمب إلييم إبداء 
الرأي حول فقرات االستبانة ومناسبتيا ألىداف الدراسة، ووضوحيا المغوي، ومدى انتمائيا 

ة الكمية، وفي ضوء آراء المحكمين تم إعادة صياغة عدد من لمجاالت االستبانة واالستبان
عبارات االستبانة، ودمج بعضيا مع عبارات أخرى، وقبمت العبارة إذا كان اتفاق المحكمين 

 %( أو أكثر.29عمييا )

 الصدق البنائي  
 تم حساب مؤشرات الصدق البنائي لعبارات االستبانة ومجاالتيا، عن طريق تطبيقيا عمى      

( معممة من خارج عينة الدراسة األصمية، وتم حساب قيم 25عينة استطالعية تكونت من )
( بين كل عبارة والمجال الذي تنتمي إليو،  Correlation Pearson)معامالت ارتباط بيرسون 
وبينت نتائج التحميل أن جميع معامالت االرتباط بين الفقرات ومجاالتيا ومع االستبانة الكمية. 

(، وجميع ىذه القيم دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 9.39ألداة الكمية تزيد عن )وعل ا
(. مما يدل عمى وجود معامل ارتباط قوي لمفقرات ومجاالتيا مع األداة α= 9.95اإلحصائية )

 الكمية، وىي معامالت مقبولة لتطبيق الدراسة.

 ثبات األداة  
(، Chronbach alphaكرونباخ ) –بطريقة ألفا  تم حساب قيم معامالت ثبات االستبانة     

             ( معممة، وىي25وطريقة إعادة تطبيق االستبانة عمى عينة استطالعية تكونت من )
نفس العينة التي تم التطبيق األول عمييا، وبعدىا تم حساب قيم معامل ارتباط بيرسون 

(Correlation Pearson بين التطبيقين األول والثاني ) ، ( 9.22 -9.21وتراوح بين ،)
 .( لألداة الكمية، وتعد ىذه القيم مناسبة لتطبيق الدراسة9.23لمجاالت األداة، و )
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 تصحيح األداة

استجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات االستبانة وفًقا لمقياس ليكرت تم تقدير 
ًدا(، وتقابل الدرجات الخماسي بدرجة ) مرتفعة جًدا، مرتفعة، متوسطة، منخفضة، منخفضة ج

(، ولتحديد 5-2(. وبذلك ينحصر المتوسط الحسابي بين )2، 1، 6، 3، 5عمى الترتيب ) 
الدرجة النيائية لدرجة تطبيق الفصول االفتراضية في التدريس، تم تحويل االستجابات عند 

متوسط  التحميل إلى درجات ثالثية ) مرتفعة، متوسطة، منخفضة(، ولتحديد المدى تم طرح أقل
(، وقسمة الناتج عمى عدد فئات الدرجات الجديدة 2= 3-5حسابي من أعمى متوسط حسابي ) 

(، وبالتالي ستكون المتوسطات الحسابية المعتمدة في الحكم عمى درجة 2،66= 6 ÷ 3) 
(، بدرجة 5 -6، .3من )استجابات أفراد عينة الدراسة عمى النحو التالي: ) بدرجة مرتفعة 

 .(66،1 -2)من بدرجة منخفضة (، 33،6 -63،1) من متوسطة، 

 األساليب اإلحصائية

 لتحقيق أىداف الدراسة، استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية المناسبة، التالية:

 . معامل ارتباط بيرسون ومعامل ثبات كرونباخ ألفا لمتأكد من ثبات االستبانة.2

ستجابات أفراد عينة الدراسة عمى كل مجال . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال1
 من مجاالت البحث وعمى األداة الكمية.

 عرض نتائج الدراسة

درجة تطبيق الفصول االفتراضية في تدريس المرحمة األساسية ما : نتائج السؤال الرئيس
 الدنيا في لواء بني كنانو من وجية نظر المعممات؟

سطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد لإلجابة عن ىذا السؤال، تم حساب المتو 
 ( يبين ذلك. 2عينة الدراسة عمى مجاالت الدراسة واألداة الكمية،  والجدول )
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة العينة عن 1الجدول )
 مجاالت الدراسة مرتبة تنازلياا

 الدرجة المرتبة االنحراف المعياري يالمتوسط الحساب المجال الرقم

أىمية تطبيق الفصول االفتراضية  2

 في التدريس.
 مرتفعة 2 2..9 2..6

صعوبات تطبيق الفصول  1

 االفتراضية.
 مرتفعة 1 9.29 .6.3

 متوسطة 6 9.21 6.33 التدريس في الفصول االفتراضية. 6

 مرتفعة  9.29 .6.3 الدرجة الكمية لألداة 

( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة 2النتائج الواردة في الجدول )تبين     
أىمية تطبيق (، حيث جاء مجال )5/ 2..6- .6.3عمى مجاالت الدراسة تراوحت ما بين )

            ( في المرتبة األولى من بين مجاالت الدراسة بمتوسط الفصول االفتراضية في التدريس
               صعوبات تطبيق الفصول( وبدرجة مرتفعة من التقدير، تاله مجال )2..6حسابي )

            ( وبدرجة مرتفعة من التقدير، وأخيًرا مجال .6.3( بمتوسط حسابي )االفتراضية في التدريس
( وبدرجة متوسطة من التقدير. وتدل 6.33) التدريس في الفصول االفتراضية( بمتوسط حسابي )

لنتائج عمى وجود تقارب بين وجية نظر معممات المرحمة األساسية الدنيا في لواء بني كنانة ىذه ا
 حول تطبيق الفصول االفتراضية في التدريس. 

ولإلجابة عن األسئمة الفرعية الثالث، تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات  
 ( توضح ذلك.3-1راسة ، والجداول )أفراد عينة الدراسة عن  كل مجال من مجاالت الد

   : أىمية تطبيق الفصول االفتراضية في التدريس من وجية نظر معممات المرحمة  مجالأوالا
 األساسية الدنيا في لواء بني كنانة.
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن 2الجدول )
 " مرتبة تنازلياا يق الفصول االفتراضية في التدريسأىمية تطبفقرات مجال " 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة المرتبة

تساعد الفصول االفتراضية عمى تقديم برامج تعميمية تحاكي الصفوف  1
 التقميدية.

6.22 .239 
 مرتفعة 2

 مرتفعة 1 229. 6.21 تساعد عمى تحقيق أىداف التعمم اإللكتروني. .
 مرتفعة 6 099. 6.29 تساعد عمى توظيف استراتيجيات تدريس حديثة. 3
 مرتفعة 3 029. 2..6 تساعد عمى توظيف التقنيات التعميمية الحديثة في التدريس. 22
 مرتفعة 5 059. 3..6 تقمل من بعض الصعوبات التعميمية التي تواجييا بعض الطالبات. 2
 مرتفعة 3 069. 1..6 الذاتي لدى الطالبات.تنمي ميارات التعمم  2
 مرتفعة . 059. 9..6 تعمل عمى زيادة التفاعل المشترك بين المعممة والطالبة. 29
 مرتفعة 2 069. 6.32 تساعد عمى تبادل الخبرات والمعمومات بين المعممات والطالبات. 21
 متوسطة 0 069. 6.35 لطارئة.الفصول االفتراضية نظام تقني متقدم وميم لمواجية الظروف ا 5
تساعد الطالبات عمى اكتساب ميارات جديدة في مجال استخدام  0

 شبكات االتصال واالنترنت.
6.31 .059 

 متوسطة 29

 متوسطة 22 069. 6.52 تساعد الطالبات عمى تحديث وتطوير أساليب التعمم التقني. 6
 متوسطة 21 059. 6.55 تعطي الطابات  مساحة من الحرية العممية. 3

 مرتفعة 2 9.01 2..6 الدرجة الكمية لممجال 

( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة العينة عن فقرات مجال 1يبين الجدول )   
( 2(، حيث جاءت )6.22- 6.55تراوحت بين ) أىمية تطبيق الفصول االفتراضية في التدريس،

( فقرات بدرجة متوسطة من التقدير، وكانت الفقرة 3) فقرات بدرجة مرتفعة من التقدير ، وجاءت
تساعد الفصول االفتراضية عمى تقديم برامج تعميمية تحاكي الصفوف ( والتي تنص: )1رقم )

( وبدرجة مرتفعة 6.22(، بالمرتبة األولى من بين فقرات ىذا المجال بمتوسط حسابي )التقميدية
تعطي الطالبات مساحة من الحرية ( والتي تنص: )3قم )من التقدير، وفي المرتبة األخيرة الفقرة ر 

( وبدرجة متوسطة من التقدير، وبمغ المتوسط الحسابي الكمي 6.55( بمتوسط حسابي )العممية
 ( وبدرجة مرتفعة من التقدير.2..6لممجال )

وبعد النظر في قيم المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا      
المجال، يتبين أن معممات المرحمة األساسية الدنيا في لواء بني كنانة يدركن أىمية تطبيق 

            وربما يعود ذلك إلى اىتماىن بتطبيق التعميم اإللكتروني الفصول االفتراضية في التدريس،
 في التدريس. 



 عطاف سمطان صالح نعامنةأ/         تطبيق الفصول االفتراضيةدرجة 
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كما يتبن من خالل عرض وتحميل نتائج عبارات مجال أىمية تطبيق الفصول 
  ( عبارة، وكان المتوسط الحسابي العام لممجال21االفتراضية في التدريس، والذي تضمن من )

( وبدرجة مرتفعة وفق تقديرات المعممات، مما يشير إلى موافقة غالبية أفراد عينة  67.2) 
الدراسة عمى أىمية تطبيق الفصول االفتراضية في العممية التعميمية، وىذا ما توصمت إليو بحوث 

دراسات كثيرة قارنت بين التعمم التقميدي والتعمم من خالل الفصول االفتراضية، والتي أثبتت و 
نتائجيا تفوق المجموعات التي تعممت عن طريق التعمم اإللكتروني أو الفصول االفتراضية عمى 
المجموعات التي تعممت عن طريق الفصول التقميدية، وىذا ما يفسر ارتفاع درجة موافقة 

؛ عبد 1912ات لعبارات ىذا المجال. وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )األحمري، المعمم
(. والتي بينت فاعمية تطبيق الفصول االفتراضية في العممية 1923؛ الحسن، 1920الرحيم، 

 التعميمية، وفي تحسين مستوى التحصيل والدافعية لمتعمم لدى الطمبة. 
ل االفتراضية في التدريس من وجية نظر معممات مجال صعوبات تطبيق في الفصو  ثانياا:

 المرحمة األساسية الدنيا في لواء بني كنانة.
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن 3الجدول )

 " مرتبة تنازليااصعوبات تطبيق الفصول االفتراضيةفقرات مجال " 
المتوسط  الفقرات الرقم

 سابيالح
االنحراف 
 المعياري

 التقدير المرتبة

 مرتفعة 2 229. 6.23 عدم توفر األجيزة والبرمجيات الالزمة لمتدريس عبر الفصول االفتراضية.  25
 مرتفعة 1 099. 6.29 بطء شبكات االتصال لتطبيق الفصول االفتراضية.   13
 مرتفعة 6 019. 2..6 لتدريس.تدني مستوى وعي الطالبات بأىمية الفصول االفتراضية في ا .2
عدم إلمام بعض المعممات بميارات استخدام الفصول االفتراضية في  26

 مرتفعة 3 039. 3..6 التدريس

المحتوى التعميمي لممرحمة األساسية الدنيا ال يناسب تطبيق الفصول  23
 مرتفعة 5 039. 5..6 االفتراضية. 

لتي تحد من إمكانية تطبيق وجود بعض المشكالت الفنية والتقنية ا 22
 مرتفعة 3 039. 2..6 الفصول االفتراضية.

 مرتفعة . 039. 6.30 عدم كفاية الوقت لتطبيق الفصول االفتراضية في التدريس. 12
قمة تدريب المعممات والطالبات عمى استخدام أدوات وتقنيات التعمم  16

 مرتفعة 2 0.9. .6.3 عبر الفصول االفتراضية.

عداد الفنيين المتخصصين بمجال التعمم اإللكتروني عبر قمة أ 19
 متوسطة 0 059. 6.31 الفصول االفتراضية.

ضعف الدعم الفني والتقني في حال التعرض لمشكالت التعمم عبر  11
 متوسطة 29 0.9. 6.55 الفصول االفتراضية.

 متوسطة 22 029. 6.33 صعوبة تدريس بعض األنشطة العممية عبر الفصول االفتراضية. 20
تدني مستوى قناعة معممات المرحمة االساسية الدنيا بتطبيق الفصول  23

 متوسطة 21 009. 6.31 االفتراضية في التدريس.

 مرتفعة 1 9.03 .6.3 الدرجة الكمية لممجال 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة العينة عن فقرات مجال 6يبين الجدول )   

(، حيث جاءت 6.23 - 6.31تراوحت بين ) بيق الفصول االفتراضية في التدريس،صعوبات تط

( فقرات بدرجة متوسطة من التقدير، وكانت 3( فقرات بدرجة مرتفعة من التقدير، وجاءت )2)

( والتي تنص: )عدم توفر األجيزة والبرمجيات الالزمة لمتدريس عبر الفصول 25الفقرة )

( وبدرجة 6.23لى من بين فقرات ىذا المجال بمتوسط حسابي )االفتراضية(، بالمرتبة األو 

تدني مستوى قناعة ( والتي تنص: )23مرتفعة من التقدير، وفي المرتبة األخيرة الفقرة رقم )

( بمتوسط حسابي معممات المرحمة األساسية الدنيا بتطبيق الفصول االفتراضية في التدريس

( وبدرجة .6.3المتوسط الحسابي الكمي لممجال ) ( وبدرجة متوسطة من التقدير، وبمغ6.31)

 مرتفعة من التقدير.

وبعد النظر في قيم المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا      

المجال، يتبين أن المعممات عمى عمم ودراية ببعض الصعوبات والنعيقات التي قد تحد من 

 لتدريس.تطبيق الفصول االفتراضية في ا

كما يتبن من خالل عرض وتحميل نتائج عبارات مجال صعوبات تطبيق الفصول االفتراضية    

(  .673( عبارة، حيث كان المتوسط الحسابي العام لممجال ) 21في التدريس، والذي تضمن )

وبدرجة مرتفعة وفق تقديرات المعممات، مما يشير إلى موافقة غالبية أفراد عينة الدراسة عمى 

جود بعض الصعوبات أو المعيقات التي تقمل من إمكانية تطبيق الفصول االفتراضية في و 

ومدى العممية التعميمية، والتي تتعمق بمدى توفر البنية التحتية التقنية المناسبة في المدارس، 

توفر األجيزة والبرمجيات الالزمة لمتدريس عبر الفصول االفتراضية، أو قوة شبكة االتصال، 

           ؛ 1920؛ عبد الرحيم، 1912وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )األحمري،  ذلك.وغير 

(. والتي بينت وجود بعض الصعوبات التي قد تحد من إمكانية تطبيق الفصول .192سيد، 

 االفتراضية في العممية التعميمية.



 عطاف سمطان صالح نعامنةأ/         تطبيق الفصول االفتراضيةدرجة 
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مات المرحمة األساسية مجال مستوى التدريس في الفصول االفتراضية من وجية نظر معم ثالثاا:
 الدنيا في لواء بني كنانة.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن 4الجدول )
 " مرتبة تنازليااالتدريس في الفصول االفتراضيةفقرات مجال " مستوى 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ديرالتق المرتبة

أعزز ميارات التعمم المستمر لدى الطالبات عبر الفصول  .1
 مرتفعة 2 239. 2..6 االفتراضية بدون حدود أو قيود.

 مرتفعة 1 229. 3..6 أغطي المادة التعميمية عبر الفصول االفتراضية. 66
 مرتفعة 6 099. 3..6 أعزز تعميم الطالبات باستمرار عبر الفصول االفتراضية. 10
 مرتفعة 3 019. 1..6 ستخدم أساليب تدريس مناسبة لمتعمم في الفصول االفتراضية.ا 62
أراعي الفروق الفردية بين الطالبات أثناء عممية التعميم عبر  65

 مرتفعة 5 039. 9..6 الفصول االفتراضية.

تتواصل الطالبات مع المعممة في أي وقت عبر الفصول  69
 مرتفعة 3 029 6.32 االفتراضية.

أدرب الطالبات عمى الميارات الحياتية والصحية الالزمة ليم  15
 مرتفعة . 009. .6.3 عبر الفصول االفتراضية.

 مرتفعة 2 029. .6.3 أقدم لمطالبات بعض األعمال العممية عبر الفصول االفتراضية. 12
أشارك الطالبات في الحوار الفردي والجماعي عبر الفصول  61

 متوسطة 0 009. 6.39 االفتراضية.

لمناقشة  أعقد اجتماعات مع الطالبات عبر الفصول االفتراضية 63
 متوسطة 29 0.9. 6.53 مستوى تعممين.

أجيب باستمرار عن أسئمة واستفسارات الطالبات حول المادة  13
 متوسطة 22 059. 6.59 التعميمية المقدمة عبر الفصول االفتراضية.

الفصول االفتراضية في صورة ممفات أوفر المادة التعميمية عبر  63
 متوسطة 21 039. 6.39 الكترونية.

 متوسطة 6 9.03 6.33 الدرجة الكمية لممجال 

( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة العينة عن فقرات مجال  3يبين الجدول )   
( 2جاءت )(، حيث 2..6 - 6.39تراوحت بين )التدريس في الفصول االفتراضية، مستوى 

( .1( فقرات بدرجة متوسطة من التقدير، وكانت الفقرة )3فقرات بدرجة مرتفعة من التقدير، و )
أعزز ميارات التعمم المستمر لدى الطالبات عبر الفصول االفتراضية بدون حدود والتي تنص: )

مرتفعة ( وبدرجة 2..6(، بالمرتبة األولى من بين فقرات ىذا المجال بمتوسط حسابي )أو قيود
أوفر المادة التعميمية عبر ( والتي تنص: )63من التقدير، وفي المرتبة األخيرة الفقرة رقم )
( وبدرجة متوسطة من 6.39( بمتوسط حسابي )الفصول االفتراضية في صورة ممفات الكترونية
 ( وبدرجة متوسطة من التقدير.6.33التقدير، وبمغ المتوسط الحسابي الكمي لممجال )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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عد النظر في قيم المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا وب     
المجال، يتبين أن معممات المرحمة األساسية الدنيا يميزن بين أساليب التدريس المستخدمة في 
 التعميم التقميدي وما تتطمبو الفصول االفتراضية من أساليب تدريس قائمة عمى استخدام التقنية. 

ومن خالل عرض وتحميل نتائج عبارات مجال مستوى التدريس في الفصول االفتراضية،       
( وبدرجة  6733( عبارة، حيث كان المتوسط الحسابي العام لممجال ) 21والذي تضمن )

متوسطة وفق تقديرات المعممات، مما يشير إلى معرفة المعممات بأساليب التدريس الالزمة 
       ضية في العممية التعميمية. وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسةلتطبيق الفصول االفترا

(. والتي أشارت إلى ضرورة امتالك المعممين لميارات 1920؛ وعبد الرحيم، 1912)األحمري، 
 تدريس تقنية تتناسب مع تطبيق الفصول االفتراضية في العممية التعميمية.
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 التوصيات والمقترحات
 ت عنو نتائج البحث، فإن الباحث يوصي بما يمي: في ضوء ما أسفر 

تدريب معممات المرحمة االساسية في لواء بني كنانة عمى تطبيق الفصول االفتراضية في  .2
 التدريس. 

 تعزيز اتجاىات الطالبات والمعممات نحو توظيف تقنيات التعمم اإللكتروني في التدريس.  .1
لمية في مجال توظيف تقنية الفصول االستفادة من تجارب والخبرات العربية والعا .6

 االفتراضية والتعميم اإللكتروني في العممية التعميمية. 
إجراء دراسة تتناول تطبيق الفصول االفتراضية في التدريس وعالقتيا بالتحصيل والدافعية   .3

 لمتعمم لدى طمبة المرحمة األساسية الدنيا. 
 برامج التعّمم اإللكتروني.وضع تصور مقترح إلنشاء فصل افتراضي تزامني في   .5
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية:

(. كفايات التعميم المستمر ومتطمبات تحقيقيا في مجتمع المعرفة 1922أبو دلي، عادل سعد )
من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية في المممكة 

-236(، 1)31 ،تربويةالمجمة الدولية لألبحاث الالعربية السعودية، 
233. 

(. واقع استخدام الفصول االفتراضية في ظل جائحة کورونا )کوفيد 1912األحمري، سارة ) 
مجمة كمية التربية ( من وجية نظر الطالبات بجامعة الممك خالد، 20

 .629 -61، 50)63، جامعة أسيوط
الوطنية )عين( في تدريس (. استخدام بوابة التعميم 1919الحارثي، ذىبة بنت عمي الخضران ) 

التربية اإلسالمية من وجية نظر معمماتيا ومشرفاتيا بمحافظة الطائف، 
المؤتمر الدولي االفتراضي لمستقبل التعميم الرقمي في الوطن العربي، 

 .202 -233 ،إثراء المعرفة لممؤتمرات واألبحاثالطائف: 
تعدد الوسائط في تنمية بعض ميارات أثر برنامج مقترح م(. 1920الحربي، بندر سالم صنيتان )

القراءة لدى التالميذ بطيئي التعمم بالمرحمة االبتدائية بالمممكة العربية 
رسالة ماجستير غير منشورة، معيد الدراسات والبحوث  ،السعودية

 التربوية، مصر.
واقع استخدام الفصول االفتراضية في برامج التعميم عن بعد من (. 1923الحسن، عصام ) 

مجمة اتحاد وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة السودان المفتوحة، 
 .632-611(، 1)33 ،الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس

(. التعميم االفتراضي في زمن كورونا: تجسير الفجوة بين البيت 1919الخميسي، السيد، سالمة )
 ..3-52(، 3)3، المجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسيةوالمدرسة، 

استخدام الفصول االفتراضية من وجية نظر الطمبة وطالب (. .192خميف، زىير، ناجي ) 
المؤتمر الدولي الثاني لمتعمم االلكتروني  ،الثانوية العامة في فمسطين

والتعمم عن بعد، المركز الوطني لمتعمم االلكتروني والتدريب عن بعد، 
 السعودية، الرياض.
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أثر التعمم بالوسائط الفائقة في تحصيل طالبات الصف (. 1912اهلل ) الشناق، غروب عبد
، رسالة دكتوراه التاسع األساسي وتنمية اتجاىاتيم نحو مبحث الجغرافيا

 غير منشورة، كمية التربية، جامعة اليرموك، األردن.
(. استخدام الفصول االفتراضية في تدريس مقرر طرق 1920عبد الرحيم، دعاء السيد ) 

) 65، مجمة جامعة أسيوطتدريس عمى تنمية ميارات التدريس الفعال، ال
3 ،)13.-132. 

(. فعالية برنامج مقترح قائم عمى الفصول االفتراضية في تنمية بعض 1926العجرمي، سامح )
ميارات التدريس الفعال لدى الطمبة المعممين بجامعة القدس المفتوحة 

 .613-626(، 6)20، لمفتوحةمجمة جامعة القدس اواتجاىاتيم نحوىا. 
في تدريس أحكام تجويد (. أثر الفصول االفتراضية .192المعجل، طالل؛ والغامدي، خمود )

كمية التربية  مجمةالقرآن الكريم لمصف األول الثانوي بمدينة الرياض، 
 .116-195(، 65)1جامعة بابل، األساسية لمعموم التربوية والنفسية، 
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