
 حبث حمكم                                                                                                             جملة حبوث ودراسات تربوية             

841 
 

اتجاهات طلبة التعليم المفتوح نحو استخدام الفصول االفتراضية بجامعة 

 العلوم والتكنولوجيا فرع عدن
 

 د. أحمد عبد السالم التويجي                                                 
 أستاذ مناىج العموم وطرائق تدريسيا المساعد

 جامعة عدن -كمية التربية بصبر                                                  
 الممخص

ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات طمبة التعميـ المفتوح نحو استخداـ الفصوؿ  ىدفت
( طالبًا وطالبة بواقع  68مف )   االفتراضية في جامعة العمـو والتكنولوجيا فرع عدف. وتكونت عينتيا

ة التعميـ المفتوح بالجامعة ممف درسوا بواسطة الفصوؿ ( طالبة مف طمب79( طالبًا و ) ;9)
االفتراضية، ولتحقيؽ اليدؼ، استخدـ مقياس اتجاىات نحو استخداـ الفصوؿ االفتراضية كأداة 
لمدراسة بعد التأكد مف صدقيا وثباتيا. ولمعالجة البيانات إحصائيًا تـ استخداـ المتوسطات الحسابية 

 ار )ت( لمعالجة استجابات الطمبة عمى المقياس.واالنحرافات المعيارية واختب
              وتوصمت الدراسة إلى وجود اتجاىات إيجابية لدى الطمبة في محاور المقياس الثالثة  

) اآلراء، واألىمية، والصعوبات(، كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 
 ( المكونة لممقياس يعزى)اآلراء، واالىمية، والصعوباتاستجابات الطمبة عمى المحاور الثالثة 

 لمتغير الجنس. 
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  Abstract 
The study aims at exploring the attitudes of students  of Open 

Learning towards the use of the  virtual classrooms in the University of 
Science and Technology , Aden. The target population of the study 
consists of 46 students(19 male and27 female).Those students studied 
through the   virtual classrooms in the University of Science and 
Technology , Aden. For the purpose of accomplishing the findings of the 
study, the researcher used the standard of measuring the attitudes of 
students  of Open Learning towards the use of the  virtual classrooms as a 
instrument of research after  confirming its validity and reliability. For 
manipulating the data statistically Cronbakh Alpha was used for approving 
the reliability of the research instrument and the use of the calculation 
means and the standard deviation and T-Test for manipulating the 
response of students towards the measurement of the attitudes. After 
conducting the necessary statistical procedures the study  found the there 
are positive attitudes in the students in the three categories of standard 
(opinions, importance and difficulties) . Moreover, the study found that 
there are no statistical differences on (0.05 =α  ) due to the variant of sex 
(male and female) in  the three categories of standard (opinions, 
importance and difficulties) . 
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 :المقدمة
أدى ظيور وتطور وسائؿ التكنولوجيا، بمختمؼ أنواعيا إلى توجيو الفكر اإلنساني 
الستخداـ ىذه الوسائؿ في التعميـ، والبحث عف أسموب جديد ومرف يوفر التعميـ المستمر لألفراد 

مدارسيف الذيف لـ يستوعبيـ نظاـ التعميـ التقميدي كافة، مف خالؿ إتاحة فرًصا تعميمية متميزة سواء ل
 (7292) عكاشة، وحوالة ، أو لمقادريف عميو ولكّف ظروفيـ المكانية أو الزمانية حالت دوف ذلؾ.

والمؤتمرات عبر الكمبيوتر والشبكة العالمية الواسعة،  -اليـو-وعمى أية حاؿ فإّف اإلنترنت 
والمدرسيف، وتبادؿ األعماؿ والواجبات بشكؿ أسرع مف ذي تزيد مف فرص المحادثة بيف الطالب 

قبؿ بكثير؛ فاليـو أصبح مف الممكف تبادؿ وجيات النظر عبر وسائؿ التكنولوجيا الحديثة بشكؿ 
مدروس وآمف أكثر مما ىو عميو الحاؿ عند المواجية المباشرة داخؿ الصؼ، أو في مكاتب 

التكنولوجيا الحديثة تزيد التواصؿ الكمي لدى أغمبية  المدرسيف؛ لذلؾ يتبيف بشكؿ جمي أّف وسائؿ
الطالب بشكؿ حميـ ومريح، أكثر مما ىو عميو الحاؿ في حالة التواصؿ وجيا لوجو مع أعضاء 

 (:722عنيا.)وونغ،   ىيئة التدريس،  مع ما يحممو ىذا مف خشية المواجية والخجؿ الذي قد ينجـ
ف أبرز مظاىر التجديد التربوي،  لكونو أحد البدائؿ وليذا أصبح التعميـ الجامعي المفتوح م

القادرة عمى توفير المزيد مف الفرص التعميمية لقطاعات كبيرة لـ يحالفيا الحظ لسبب أو آلخر مف 
االنتفاع بفرص االلتحاؽ المتاحة في التعميـ الجامعي التقميدي، وبدأ يشيد توسًعا ىائاًل في جميع 

ف العربية، بيدؼ إلغاء حواجز الزماف والمكاف لمدارسيف، وتقديـ الخدمات بمداف العالـ ومنيا البمدا
ليـ متخطًيا كؿ المعوقات سواء أكانت اقتصادية أـ اجتماعية أـ جغرافية ...إلخ، نظًرا لقدرتو عمى 
ربط الدارسيف مع مدرسييـ إلكترونًيا حيث صار مف السيؿ نقؿ المعمومات والمحاضرات الجامعية 

مختمفة داخؿ البمد الواحد، وتوصيؿ الخدمات التعميمية إلى أماكف إقامة الدارسيف أو إلى أماكف 
 (.79: 7229؛ حمداف، 9:  7229؛ الكيالني ،  68: 8;;9مقرات أعماليـ، بسرعة فائقة)نجد ، 

وأصبح التعمـ عف طريؽ اإلنترنت يحؿ محؿ الفصوؿ التقميدية ويغير مف طرائؽ تدريسنا، 
ب مف تعمـ ما يريدوف و حينما يريدوف، و بالقدر الذي يريدوف، واألكثر أىمية، وبو سيتمكف الطال
تقييـ ما تعمموه. ولذا فإف دمج التعميـ اإللكتروني في المدارس و الجامعات   أنيـ سيتمكنوف مف

التي يعمـ بيا المعمـ، وسوؼ يحسف مف قدرة المتعمـ عمى التعمـ مدى   سوؼ يغير مف الطرائؽ
 ( :722)عبد العزيز ،  الحياة ".

، بإنشاء جامعة  7222وأوصى "المؤتمر القومي لمتعميـ العالي" الذي عقد في القاىرة عاـ 
لي. وذىبت توصيات لمتعميـ المفتوح، والتعميـ عف بعد لمواجية الرغبات المتزايدة عمى التعميـ العا

لعالي" التي عقدت في القاىرة في " لمشروع االستراتيجية العربية لتطوير التعميـ االندوة العربية
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إلى االىتماـ بنظاـ التعميـ عف بعد، والقوؿ بأنو ال يوجد اآلف لبمد نامي ما ىو  7229ديسمبر 
أفضؿ مف التعميـ عف بعد الذي يسمح باالندماج بالخارج، وقد يكوف حاًل الندماج فعاؿ ومؤثر 

 ( 57:  7227)المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو ،
( إف خدمة الفصوؿ االفتراضية تجعؿ (Rich ;et-al, 2009ىذا ويؤكد ريتش وآخروف 

الطالب مشاركا في صنع العممية التعميمية، وتساعد في تغطية العممية التعميمية لعدد كبير مف 
مكانية الدراسة في أي  الطالب دوف قيود، عالوة عمى السرعة العالية في التعامؿ واالستجابة، وا 

جغرافية، والحرية الكاممة في اختيار الوقت والمادة التعميمية،   مف العالـ دوف التقيد بحدودمكاف 
وتوفر ىذه الخدمة كـ كبير مف األسس المعرفية، مف مكتبات وموسوعات، ومراكز البحث عمى 
الشبكة، وتفتح محاور عديدة في منتديات النقاش في الفصوؿ االفتراضية وتساعد في الحصوؿ عمى 

 لمعمومات المرتدة، وتحميميا كمصدر أساسي وىائؿ الستقاء المعمومات.ا
وقد أكدت توصيات المنظمات العالمية المختصة في مجاؿ تطوير التعميـ، وكذلؾ 
التوجيات العالمية في الدوؿ المتقدمة عمى ضرورة تبني التعميـ المفتوح، وذلؾ لتوفير التعميـ 

عمى أىمية  7227ع كافة. كما أكدت اليونسكو في عاـ الجامعي ألكبر عدد مف شرائح المجتم
 (7:  7295  استخداـ التكنولوجيا والوسائط التعميمية في التعميـ عف بعد.)الشرىاف،

إّف نجاح التعميـ المفتوح في الدوؿ المتقّدمة، وأثره اإليجابي عمى اقتصاديات ىذه الدوؿ 
، خاصة وىي تعاني مف صعوبات اف تحذو حذوىيعتبر دافعا قويا ونموذجا يجدر بدولنا العربية أ

 كثيرة في توفير التعميـ الجامعي ألفراد مجتمعاتيا. 
 مشكمة الدراسة وأسئمتيا: 

إّف طريقة التدريس بدوف حضور األستاذ في قاعة الدرس ربما تشكؿ شيئا مف الصعوبة 
حتى إنيا   -التعميـ عف بعد-في التعميـ التقميدي، ولكنيا أصبحت معتادة في التعميـ المفتوح 

أضافت بعض المفاىيـ األساسية لمتعميـ وساعدت المتعمـ عمي فيـ ميارات جديدة مف المعرفة، 
وبالتالي كيفية تنميتيا لدى المتعمـ مف خالؿ استخداـ تقنية الحاسوب، والدخوؿ إلى غرفة الدرس مع 

 (Mcshane 1998:16استخداـ اسـ الدخوؿ والرقـ السري الخاص بالغرفة.)
وُتعّد جامعة العمـو والتكنولوجيا أوؿ جامعة يمنية تأخذ بنظاـ التعميـ المفتوح. حتى أضحى 
لبنة رئيسة تضاؼ إلى المبنات األساسية التي وضعتيا الجامعة في صرحيا الشامخ في مجاؿ التعميـ 

الحديثة التي سيمت  والتعمـ، ويقدـ خدماتو التعميمية لمطمبة باستخداـ أفضؿ وسائؿ التكنولوجيا
بداًل   إيصاؿ العمـ والمعرفة إلى الطالب. عممًا بأف مصطمح التعميـ المفتوح تـ اعتماده في الجامعة

، وتطورت عمادة التعميـ المفتوح إلى كمية  7292/ ;722عف التعمـ عف بعد ابتداًء مف عاـ 
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ـ . ويسعى التعميـ 7297/  7299مستقمة باسـ كمية التعميـ المفتوح ابتداًء مف العاـ الجامعي 
المفتوح بجامعة العمـو والتكنولوجيا إلى تقديـ خدمة تعميمية متميزة لمف حـر منيا بما يمبي احتياجات 
سوؽ العمؿ محميًا و إقميميًا و دوليًا مف خالؿ توفير إمكانات مادية وبشرية ذات كفاءة عالية و 

 (.99: 7295الشرىاف ، )  تطبيؽ أحدث التقنيات التعميمية التعممية. 
والفصوؿ االفتراضية ىي خدمة تقدميا جامعة العمـو والتكنولوجيا بشكؿ مجاني لطالب 
التعميـ المفتوح )عف بعد(، وىي خدمة تحاكي عممية التدريس التقميدية، وذلؾ بالتقاء المعمـ والطالب 

ي ىذه الفصوؿ عمى في الوقت نفسو عمى االنترنت عف طريؽ مؤتمرات الفيديو والصوت، وتحتو 
 خدمات عديدة مثؿ السبورة االلكترونية وغرؼ الدردشة والبث المباشر بالفيديو والصوت.

  ذوي االتجاىات االيجابية ونظرا ألّف ىناؾ اعتقادًا سائدًا بيف التربوييف بأف الطمبة 
التجاه اإليجابي يؤثر يكونوف أكثر ميال وحبا لمشيء الذي يمتمكوف نحوه اتجاىًا إيجابيًا، باعتبار إف ا

بشكؿ واضح في أدائيـ وحماسيـ وتحيزىـ لما يدرسونو وييتموف بو. عالوة عمى أنو القاعدة التي 
تبنى عمييا معظـ النشاطات التربوية التي يمارسونيا والتي تعزز فيميـ لما يدرسونو، لذلؾ جاءت 

جامعة ب اـ الفصوؿ االفتراضيةنحو استخدىذه الدارسة لتكشؼ عف اتجاىات طمبة التعميـ المفتوح 
 العمـو والتكنولوجيا فرع عدف مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية:

جامعة العمـو والتكنولوجيا حو استخداـ الفصوؿ االفتراضية بما أراء طمبة التعميـ المفتوح ن      -9
 فرع عدف؟

 مف وجية نظر الطمبة ؟  حما أىمية استخداـ الفصوؿ االفتراضية في برنامج التعميـ المفتو  -7
ما الصعوبات التي تحد مف استخداـ الفصوؿ االفتراضية في برنامج التعميـ المفتوح مف وجية  -5

 نظر الطمبة ؟
( في متوسطات استجابات α= 2.27ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -6

 عزى لمتغير الجنس؟الطمبة عمى مقياس االتجاىات نحو الفصوؿ االفتراضية ت
   أىداف الدراسة: 

تيدؼ الدراسة الحالية إلى: التعرؼ عمى اتجاىات طمبة التعميـ المفتوح بجامعة العمـو 
والتكنولوجيا فرع عدف نحو الفصوؿ االفتراضية مف خالؿ التعرؼ عمى آرائيـ حوؿ أىمية استخداـ 

التعرؼ عمى آرائيـ حوؿ الصعوبات التي تحد الفصوؿ االفتراضية في برنامج التعميـ المفتوح، وكذا 
 أـ ال. الدارس (بجنسمف استخداـ ىذه الفصوؿ، والكشؼ عف ما إذا كانت ىذه االتجاىات تتأثر )
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 أىمية الدراسة: 
تأتي مف الطريقة أو الوسيمة التي يستخدميا برنامج الدراسة في   إف أىمية ىذه الدراسة

كمية التعميـ المفتوح بجامعة العمـو والتكنولوجيا، وذلؾ باستخداـ تمقي الطمبة لمعمـو والمعارؼ في 
الفصوؿ االفتراضية، وتمؾ التقنية تساعدىـ عمى اختصار الزماف والمكاف، وفعالية التعميـ والتقنيات 
المتبعة، والمرونة في أسموب التدريس، فضال عف الوصوؿ إلى جميور أكبر مف الطمبة، وفي 

الدوؿ، حيث أف جامعة العمـو والتكنولوجيا ليا عدد مف الفروع في بعض  مختمؼ المناطؽ وربما
 المجاورة .  الدوؿ

ونرى بأّف نتائج ىذه الدراسة سوؼ تسيـ في تطوير نظاـ الفصوؿ االفتراضية في برنامج 
 كثير مف الصعوبات التي تواجو تنفيذ البرنامج. عميـ المفتوح، كما أنيا ستكشؼ عفالت

 حدود الدراسة :
 جامعة العمـو والتكنولوجيا فرع عدف. : مركز التعميـ المفتوح بالحدود المكانية -
: طمبة مركز التعميـ المفتوح بجامعة العمـو والتكنولوجيا فرع عدف، مع العمـ أف الحدود البشرية-

جموعة كمية التعميـ المفتوح مقرىا الرئيس في صنعاء، وىي تتبع جامعة العمـو والتكنولوجيا ولدييا م
 عدف.كز ومنيا مركز في فرع الجامعة بمف المرا

 ـ.7295/7296: الفصؿ الثاني مف العاـ الجامعي  الحدود الزمانية
: اتجاىات طمبة التعميـ المفتوح نحو استخداـ الفصوؿ االفتراضية في ثالثة الحدود الموضوعية -

 الصعوبات(. -األىمية  –) اآلراء   محاور
 مصطمحات الدراسة:

 االتجاه:
( بأنو:" استعداد نفسي تظير محصمتو في وجية نظر 672ـ : 7:;9أبو النيؿ )   يعرفو

اقتصاديا أو سياسيا حوؿ قيمة مف أو الشخص حوؿ موضوع مف الموضوعات سواء كاف اجتماعيا، 
فقة عميو أو االجتماعية ويعبر عف ىذا االتجاه تعبيرا لفظيًا بالموا  القيـ الدينية، الجمالية، النظرية أو

 عدـ الموافقة أو المحايدة" 
(: " بأنو عبارة عف محصمة استجابات الفرد بالقبوؿ أو  59: :722ويعرفو صوافطو )   

 الرفض التي يبدييا تجاه موضوع جدلي مف موضوعات العمـ".
بينما يعرؼ الباحث االتجاه نحو استخداـ الفصوؿ االفتراضية الذي تتناولو الدراسة الحالية 
بأنو: عبارة عف محصمة استجابات الفرد والتي تتدرج مف الموافقة بشدة إلى المعارضة بشدة، ويقاس 

 بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى المقياس المعد ليذه الغرض.
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 التعميم المفتوح:
ـ( بأنو:" نظاـ تعميمي يتيح لكؿ فرد بالمجتمع حؽ المشاركة 7292يعرفو عكاشة وحوالة )

لتعميـ الجامعي المتاحة، واالستمرار فييا وفًقا لرغباتو واحتياجاتو وقدراتو، ألنو يتخطى في فرص ا
كؿ العقبات التي قد تعوؽ ذلؾ مف خالؿ قدرة النظاـ عمى توصيؿ الخدمات التعميمية لمدارسيف في 

 أماكف إقامتيـ وفي الوقت الذي يرغبونو".
تعميـ لمطالب خارج التعميـ (: بانو إتاحة فرصة ال;7:  7222ويعرفو مالؾ ) 

(Mackenzie وىو عمى حد تعبير ماكينزي النظامي. وأورد مالؾ تعريفًا لمتعميـ المفتوح كما جاء )
في معجـ مصطمحات تكنولوجيا التعميـ بأنو: "منظومة لمتعميـ تتيح لمناس جميعًا التعميـ بغض النظر 

 الرسمية لمتعميـ التقميدي".  عف الشروط
حث إجرائيًا بأنو: نظاـ متكامؿ ومكمؿ لمتعميـ التقميدي، وىو نوع مف التعميـ ويعرفو البا

غير النظامي، معترؼ بو، ومجاز رسميًا، يقـو عمى التعمـ الذاتي، ويعتمد مبدأ السيولة والمرونة في 
 قبوؿ الدارسيف، ويتمتع فيو الدارس بحرية اختيار نوع التعمـ وزمانو ومكانو ومقداره.

 : تفتراضيةالفصول اال 
( بأنيا: " وسيمة مف الوسائؿ الرئيسة في تقديـ الدروس المباشرة 9: 2009يعرفيا خميؼ ) 

والمحاضرات عمى اإلنترنت باإلضافة إلى التدريب عف بعد تتوفر فييا العناصر األساسية التي 
 يحتاجيا كؿ مف المعمـ والطالب، وتعتمد عمى أسموب التعميـ التفاعمي" .

( بأنيا: "نظاـ إلكتروني عبر اإلنترنت، يستخدمو المعمـ  :: 7295  خطوة ) ويعرفيا أبو
أو المدرب في تنمية معارؼ وميارات واتجاىات مجموعة مف المتدربيف، كؿ منيـ في مكاف مختمؼ 
عف اآلخر، باستخداـ مجموعة مف وسائؿ النقؿ واالتصاؿ بيف المدرب والمتدربيف مثؿ: السبورة 

ت الفيديو، والتفاعؿ الصوتي، والرسائؿ النصية، كما يتضمف مشاركة الممفات البيضاء، ومؤتمرا
 والتطبيقات، وتصفح اإلنترنت، وتسجيؿ المقاءات". 

( بأنيا: "أحد أنظمة التعميـ التقنية التي تشمؿ أنظمة إلكترونية ;722ويعرفيا الشيري )
ممحتوى التعميمي لمفصؿ ل  تتيح التفاعؿ مع المعمـ بالصوت والصورة مف خالؿ عرض كامؿ

 االنترنت وعمى اليواء مباشرة وىو ما يطمؽ عميو التعمـ والتفاعؿ التزامني".  التخيمي مف خالؿ
 جامعة العموم والتكنولوجيا :

ـ، الصادر 6;;9( لعاـ 7ىي أوؿ جامعة أىمية في اليمف تأسست بالقرار الوزاري رقـ )
مف وزارة التعميـ العالي ، ومقرىا العاصمة صنعاء، وليا العديد مف الفروع والمكاتب داخؿ اليمف 
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مـو وخارجو، )ويشمؿ( العديد مف البرامج الطبية واليندسة واإلدارية واإلنسانية ، وتمنح درجات الدب
 والبكالوريوس والماجستير.

 التعميم المفتوح تفي جامعة العموم والتكنولوجيا: 
" http://www.ust.edu/ustjجاء في الموقع اإللكتروني لجامعة العمـو والتكنولوجيا" 

التعًمـ المدمج الذي يتضمف التعمـ الذاتي والمقاءات تنفذ الجامعة نظاـ التعميـ المفتوح بنمط   اآلتي:
 التعميمية المباشرة والتعميـ اإللكتروني)اإلنترنت( وذلؾ عمى النحو اآلتي:

: مف خالؿ دراسة المقررات حسب الخطة الدراسية المعتمدة في الكمية وقد أعدت التعمم الذاتي-    
( مقررًا في الكمية، 972مـ الذاتي لعدد )الجامعة كتب خاصة بيذا األمر، حسب مواصفات التع
 مدعمة باألقراص التعميمية التفاعمية، وأشرطة الكاسيت.

% مف الساعات 52: حيث يشارؾ الدارس بػ المقاءات التعميمية المباشرة)وجيًا لوجو(-    
( ساعة تدريسية لكؿ مقرر خالؿ الفصؿ الدراسي، مف خالؿ جداوؿ 96التدريسية، أي ما يعادؿ )

 خاصة بذلؾ يتـ إعالنيا لمطمبة في المراكز التعميمية وعمى موقع الكمية عمى شبكة اإلنترنت.
التعمـ اإللكتروني عبر اإلنترنت ويحتوي عمى عدد مف البرامج واألنظمة والوسائؿ التعميمية عمى     

 النحو اآلتي:
( ويحتوي عمى http://www.dl.ust.edu.ye ) LMS نظام إدارة التعميم اإللكتروني -       

منتديات النقاش عبر اإلنترنت )خاص بالدارسيف يدخموف عبر اسـ مستخدـ ومرور لكؿ دارس( 
إضافة إلى إدارة المقررات في الموقع مف خالؿ رابط خاص بكؿ مقرر ومركز لممعمومات يفيد 

ا، كما يوجد فيو بريد إلكتروني لكؿ الدارس بكؿ ما يتعمؽ بالخطط الدراسية، وبحوث التخرج وغيرى
 طالب باإلضافة إلى اإلعالنات وغيرىا.

: يتـ مف خالليا بث المحاضرات الصوتية لممقررات الدراسية وعقد اإلذاعة اإللكترونية        
 http://www.ust.edu/radioالحمقات النقاشية مع الطالب عمى الرابط: 

مف خالليا التواصؿ بيف عضو ىيئة التدريس والطالب  : التي يتـالفصول االتفتراضية        
 http://vlr.ust.eduبالصوت والصورة عمى الرابط:

: التي تشتمؿ عمى عدد مف المراجع الداعمة لمعممية التعميمية عمى المكتبة اإللكترونية        
فزيونية التي ، إضافة إلى الحمقات التمhttp://www.dl.ust.edu.ye/library/index.htmlالرابط:

 توزع في أقراص تعميمية لمدارسيف )مرفؽ لكـ نسخة منيا(.
 
 

http://www.ust.edu/ustj
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 التعميم المفتوح:

سياسة تعميمية تيدؼ إلي إزالة العقبات أماـ التعمـ، بعدـ اشتراط مؤىالت مسبقة لمدراسة، 
التعمـ. ويفرض ذلؾ استخداـ  وبإزالة الحواجز التي تحـر ذوي االحتياجات الخاصة مف فرص

 الوسائؿ التكنولوجية المتاحة.
وىو منيجية تعميـ تيسر لمدارسيف إمكانية التعمـ وفؽ ما تتيحو ليـ إمكانياتيـ المكانية 
والزمانية، سواء في البيت أـ في مكاف العمؿ أـ في المراكز التعميمية، ودوف تدخؿ مباشر مف عضو 

قنيات المتاحة. وقد ال تشمؿ برامج التعمـ عف بعد تعميمًا مفتوحًا، ىيئة التدريس، وباستخداـ الت
الجامعات التي تتبع نظاـ ىذا التعمـ، كجامعة كولومبيا البريطانية، أف يحقؽ الطالب شروط   فتشترط

 قبوؿ قاسية. كما يمكف أف ال تتضمف جامعات التعميـ عف بعد أي نوع مف التعميـ اإللكتروني.
 ميم المفتوح:تطور أجيال التع

لقد مر التعميـ المفتوح منذ ظيوره بعدة مراحؿ، أو أجياؿ، حتى تبمور بصورتو الحالية، 
ويمكف تقسيـ ىذه المراحؿ إلى أربعة أجياؿ، إذ تميز الجيؿ األوؿ باعتماده عمى المراسمة، وعدـ 

ف عف طريؽ البريد وجود التفاعمية بيف المتعمـ والمدرس، حيث كانت المادة المطبوعة ترسؿ لمدارسي
التقميدي. أما الجيؿ الثاني فقد تميز بثراء المادة التعميمية، وتعدد مصادر التعمـ؛ مف المواد 

والتمفزيوف التعميمي، واستخداـ الوسائط المتعددة، والتعميـ باستخداـ   المطبوعة، إلى اإلرساؿ اإلذاعي
ايات التفاعؿ بيف عضو ىيئة التدريس الحاسوب، واألقراص الممغنطة. كما ظيرت في ىذا الجيؿ بد

)المعمـ( والمتعمـ. أما الجيؿ الثالث فتميز باستخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ومصادر 
الثورة المعرفية. كما تميز بوجود نوع مف التفاعمية بيف المعمـ والمتعمـ؛ عف طريؽ أدوات االنترنت، 

قد تبنى التعميـ التفاعمي المرف، واستخداـ األدوات األكثر وأنظمة إدارة التعمـ. أما الجيؿ الرابع ف
المحاكاة، وأنظمة إدارة التعمـ المتقدمة،  وأنظمةلمؤتمرات والفيديو عمى االنترنت،تفاعمية، مثؿ ا

وكذلؾ استخداـ قواعد بيانات المعرفة. كما ضـ ىذا الجيؿ بدايات استخداـ المحاكاة والفصوؿ 
االفتراضية، والتواصؿ بيف المعمميف والمتعمميف عف طريؽ أنظمة التعمـ والشبكات االجتماعية. ومما 

مس، والذي سينتقؿ بالتعميـ المفتوح إلى التعميـ التفاعمي ال شؾ فيو أننا نعيش إرىاصات الجيؿ الخا
الكامؿ، مف خالؿ استخداـ التواصؿ ثالثي األبعاد والواقع االفتراضي، واستخداـ الشبكات االجتماعية 
كجزء رئيسي مما يسمى "أنظمة التعمـ االجتماعي"، وكذلؾ التعميـ الجواؿ الثالثي األبعاد، ونستطيع 

          إذا ما قمنا بإسقاطيا عمى مقياس ىذه األجياؿ المتالحقة مف التعميـ المفتوحأف نقيس تفاعمية 
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( ، ومف ذلؾ نستطيع االستنتاج بأننا عمى أعتاب الجيؿ الخامس مف 9)جيورا ( لمتفاعمية شكؿ )
 (7297التعميـ المفتوح. ) خميفة ، 

 

 
 (: مقياس جيورا لمتفاعمية1شكل)
في التعميـ المفتوح تتـ مف خالؿ األفراد أنفسيـ، وليذا يتطمب إف تنظيـ عمميات التعمـ 

اكتساب المعرفة بعض العمميات مف األفراد بأنفسيـ ليكتسبوا المعرفة الجديدة، إنيا تعد مادة جديدة 
دراؾ التعمـ الجديد وىي النقطة األساس ىنا في تنظيـ واكتساب المعرفة   فعال في تنظيـ السموؾ وا 

 ( Heyworth, 1999 : 197قدرة.) بأكثر فعالية و 
 التعميم االتفتراضي:

ىو مصطمح ينطبؽ بشكؿ أو بآخر عمى بعض أنماط التعميـ العالي كالتعميـ المفتوح، 
والتعميـ باإلنترنت، والجامعة االفتراضية )الجامعة بال جدراف( تمؾ المؤسسة التعميمية التي ال تتحدد 

أو  بأي مف المحددات المعروفة لمجامعات التقميدية، سواء مف حيث الزماف أو المكاف أو المضموف،
،  (.  6:  7229طريقة التعامؿ مع الدارسيف )المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو

ويمكف القوؿ: إف التعميـ االفتراضي ىو منظومة فرعية مف التعميـ غير النظامي، وىو 
شكؿ مف أشكاؿ التعمـ الذاتي المفتوح عف بعد معترؼ بو ومجاز رسميًا، يتـ فيو التعمـ كما يجري 

لصؼ، لكف ىذا الصؼ غير موجود إال في برامج الحاسوب، حيث يستطيع الدارس الوصوؿ في ا
 إلى المعرفة، وىو في مكاف عممو، أو منزلو، ومتابعة تعميمو بالطريقة التي تناسبو.
بما يحتاجو مف   والتعميـ االفتراضي، يقصد بو تزويد الفرد المستخدـ لشبكة اإلنترنت

بغرض   منتقاة أو االختصاص المختار، بغرض رفع المستوى العممي أومعارؼ في مختمؼ المواد ال
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التأىيؿ، وذلؾ باستخداـ الصوت، الفيديو، الوسائط المتعددة )الميمتيميديا(، كتب إلكترونية، البريد 
 اإللكتروني، مجموعات الدردشة و النقاش... الخ.

وتعني أف المؤسسة  "Virtualكما اف كممة" افتراضي" ىي ترجمة لممصطمح األجنبي "
التعميمية بما فييا مف محتوى وصفوؼ ومكتبات وأساتذة وطالب وتجمعات.. يشكموف قيمة حقيقية 
موجودة فعاًل، والتواصؿ بينيـ يكوف مف خالؿ شبكة االتصاالت الدولية )اإلنترنت( وتعتمد عمى 

ؿ المؤسسة التعميمية، وىناؾ استخداـ الوسائط االلكترونية في االتصاؿ بيف المعمميف والمتعمميف داخ
 ( 7228مصطمحات كثيرة تستخدـ لمداللة عمى ىذا النوع مف التعميـ )الذكي، 

 الفصول االتفتراضية: 
لمفصوؿ االفتراضية العديد مف المسميات كما يراىا التربويوف، فيناؾ مف يسمييا الفصوؿ 

ية أو الفصوؿ المتاحة عمى الشبكة، اإللكترونية أو الفصوؿ الذكية، وآخروف يسمونيا بالفصوؿ التخيم
ونظرا لحداثة ىذا المصطمح فقد تباينت اآلراء حوؿ تعريفاتيا وتعددت حسب مسمياتيا، ونورد ىنا 

رتؿ )  يعرفيا كؿ مف  بعضًا مف ىذه التعاريؼ، حيث  ( بأنيا: فصوؿ 752ـ: 7222فاالوسكاس وا 
ولكنيا عمى الشبكة العالمية لممعمومات  شبيية بالفصوؿ التقميدية مف حيث وجود المعمـ والطالب،

حيث ال تقيد بزماف أو مكاف، وعف طريقيا يتـ" استحداث بيئات تعميمية افتراضية بحيث يستطيع 
يكوف الطالب في مركز ة في حاالت تعمـ تعاونية... و الطمبة )التجميع( بواسطة الشبكات لممشارك
 التعمـ، وسيتعمـ مف اجؿ الفيـ واالستيعاب".

( : "بأنيا أدوات وتقنيات وبرمجيات 766:  7227)   ويعرفيا كؿ مف الموسى والمبارؾ          
عمى الشبكة العالمية "اإلنترنت" تمكف المعمـ مف نشر الدروس واألىداؼ، ووضع الواجبات و 

الدراسية، واالتصاؿ بطالبو مف خالؿ تقنيات متعددة، كما أنيا تمكف الطالب مف قراءة   المياـ
رساؿ المياـ، والمشاركة في ساحات النقاش .) يىداؼ والدروس التعميماأل ة، وحؿ الواجبات، وا 

 والحوار و االطالع عمى خطوات سير الدرس والدرجة التي حصؿ عمييا " .
ومف خالؿ النظر إلى التعاريؼ السابقة لمفصوؿ االفتراضية نجد أنيا جميعا تركز عمى 

ت بيف أطرؼ ي والطالب والمعمـ، وكيفية التواصؿ عبر شبكة اإلنترنوجود اإلنترنت والمحتوى التعميم
، والتفاعؿ مع المحتوى، وتحقيؽ األىداؼ التربوية المبتغاة مف العممية العممية التعميمية جميعيا

 التعميمة ككؿ. 
( إلى أّف التعميـ باستخداـ تقنية الصفوؼ االفتراضية يتفوؽ عمى :722ويشير وونغ )

ميدي، حيث تتوافر لمطالب بيئة تفاعمية تمكنو مف عرض أفكاره وآراءه بيسر دوف حرج أو التعميـ التق
بداعا، فيو يستطيع  خجؿ، بؿ عمى العكس يشعر الطالب في الصؼ االفتراضي بأنو أكثر نشاطا وا 
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أف يواجو المسائؿ بجرأة وأكثر شجاعة مما يحفزه عمى التفكير إليجاد حموؿ مبتكرة والوصوؿ إلى 
 ج خالقة.نتائ

 أنواع الفصول االتفتراضية : 
الفصول االتفتراضية التزامنية تنقسـ الفصوؿ االفتراضية إلى نوعيف، ىما: 

Synchronous  وىى التي تسمح بوجود المعمـ أو المدرب والطمبة عمى شبكة اإلنترنت في :
الوقت نفسو، وتعتمد عمى توظيؼ مجموعة مف األدوات، مثؿ: السبورة البيضاء، والفيديو التفاعمي، 
وغرؼ الدردشة، و التحدث بالصوت والصورة، والنقاش الفوري وتمقي التغذية الراجعة الفورية مف 

 ,WizIQ, iiMeeting,centra, eLecta Live, Elluminate Liveأمثمتيا:  المدرب، ومف
Dimdim, Centra  والفصول االتفتراضية غير التزامنيةAsynchronous  وىذه الفصوؿ :

المتدربيف بصورة ال تزامنية عبر اإلنترنت، ومف أمثمة ىذه األدوات: نظـ   يتفاعؿ فييا المدرب مع
 ( 97: 7295) أبو خطوة، Caroline Webct BlakBoard.,Moodle إدارة التعمـ اإللكتروني ،

   مزايا الفصول االتفتراضية :
مزايا   ( إلى بعض7227(؛ وزيتوف )767: 7227الموسى والمبارؾ ) كؿ مف لقد أشار

 الفصوؿ االفتراضية منيا.
تحتاج إلى االنخفاض في التكمفة : فالفصوؿ االفتراضية ال تحتاج إلى قاعات دراسية وال    -

 ساعات مدرسية كما أنيا ال تحتاج إلى مواصالت وأدوات مدرسية مكمفة.
 تغطية عدد كبير مف الطمبة في مناطؽ جغرافية مختمفة وفي أوقات مختمفة.    -
وتقميؿ األعباء عمى اإلدارة التعميمية ، فيي ال تحتاج   السرعة العالية في التعامؿ واالستجابة   -

 ر والغياب أو رصد الدرجات فكؿ ىذا يتـ بشكؿ إلكتروني.إلى متابعة لمحضو 
  الكـ الكبير مف األسس المعرفية المسخرة لمقاعات االفتراضية، مما يشجع الطالب عمى  -
 .لمشاركة دوف خوؼا
، بؿ   - أف عممية التعمـ لـ تعد محصورة في توقيت أو مكاف محدديف أو مضبوطة في جدوؿ صاـر

 مـ في أي وقت وأي مكاف.بإمكاف الطالب أف يتع
التفاعؿ المستمر واالستجابة المستمرة والمتابعة المستمرة كؿ ىذا يتـ بشكؿ إلكتروني دوف إضافة   -

 أعباء عمى اإلدارة المدرسية.
إعفاء المعمـ مف األعباء الثقيمة بالمراجعة والتصحيح ورصد الدرجات والتنظيـ ويتيح لو التفرغ   -

المباشرة وتحسيف األداء واالرتقاء بمستواه والتعامؿ مع التقنيات الحديثة والنيؿ مف لميامو التعميمية 
 المعارؼ واكتساب الميارات والخبرات.
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 إمكانية تحديث المقررات الدراسية بكؿ سيولة.  -
 إتاحة الفرصة أماـ الطالب لمنقاش مع طالب آخريف مف أماكف مختمفة وثقافات مختمفة.  -
المعمميف والطالب الذيف قد تحرميـ اإلعاقة أو المرض مف الحضور إلى  مراعاة ظروؼ  -

المدرسة فيمكف لممعمـ أو المعممة إلقاء الدروس مف بيتو وكذلؾ الطالب يمكف أف يحضر الدروس 
 وىو في بيتو.

 تجمع الفصوؿ االفتراضية في تقديـ الدروس بيف الصوت والنص والصورة وبتقنية عالية.   -
جيؿ ردود الطالب وتخزينيا بسيولة وكذلؾ تخزيف واجباتيـ وأعماليـ وىذا يسيؿ يمكف تس  -

 متابعتيـ .
 :صعوبات تنفيذ التعمم بالفصول االتفتراضية

صعوبات الفصوؿ االفتراضية   ( إلى بعض7227(؛ وزيتوف )6;;9السالـ ) لقد أشار كؿ مف
 ومنيا :

مؤشرًا دقيقًا يوضح مدى تحقيؽ برنامج التعميـ صعوبة تحديد واختيار أسموب التقييـ الذي يوفر  -
 عف بعد ألىدافو.

 برامج التعميـ عف بعد بشكؿ يحقؽ الغرض منيا . عدادإصعوبة  -
استخداـ األشكاؿ األكثر فعالية مف التعميـ عف بعد يكوف معتمدا عمى الكمبيوتر واإلنترنت،  -

 التي قد ال تتوفر في البالد النامية . وبالتالي يكوف أكثر تكمفة ويحتاج لتتوافر البنية األساسية
االفتقار لمنواحي الواقعية في عممية التعميـ اإللكتروني المباشر، ومف أىـ عيوبو االفتقار  -

 لممسات اإلنسانية بيف المعمـ والمتعمـ في بعض أنواع التعمـ الذي يحتاج ذلؾ.
لغضب، لكنيا ليست الصعوبة في إيصاؿ األحاسيس عبر الوسائط النصية الفورية خاصة ا -

مستحيمة حيث يعتمد ذلؾ عمى نمو وتطور المجتمع ونوعو وىؿ يستخدـ االتصاؿ 
 االفتراضي. الحقيقي)البشري( أو

التعميـ اإللكتروني قد يكوف مخترؽ مف قبؿ أناس آخريف عمى اإلنترنت لذلؾ ال بد مف توافر  -
 أنظمة حماية قوية. 

 جدا تحتاج تحديث مستمر. يحتاج التعميـ اإللكتروني أجيزة متطورة -
بالرغـ مف وجود بعض الصعوبات الستخداـ الفصوؿ االفتراضية وخاصة في مجتمع و 

يفتقر إلى بنية تحتية خاصة بالفصوؿ االفتراضية وأىميا الكيرباء التي تنقطع لساعات طويمة، 
خصوصا إذا وكذلؾ توفير األجيزة وضعؼ سرعة النت وغيرىا، إال أنو يمكننا التغمب عمييا 

 كاف مردودىا العممي جيدا عمى الطمبة.
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 مفيوم االتجاه :
 ::;9: مركب يتكوف مف ثالث مكونات متداخمة ومتكاممة أوردىا زيتوف ) االتجاه مفيوم

 (ىي : 96-97: 
رؼ اويشمؿ المرحمة األولى في تكويف االتجاه ويتضمف مجموعة المع المكون المعرتفي: -9

 بموضوع االتجاه.والمعتقدات المرتبطة 
ويشمؿ المرحمة الثانية في تكويف االتجاه، ويتضمف شعور الفرد  المكون الوجداني: -7

 باالرتياح أو شعوره بعدـ االرتياح ، بالحب أو الكراىية ، بالتأييد أو الرفض لموضوع االتجاه.
ة األنماط : ويشمؿ المرحمة الثالثة في تكويف االتجاه ، ويتضمف مجموع المكون السموكي -5

 السموكية أو االستعدادات السموكية التي تتسؽ مع المعارؼ واالنفعاالت بموضوع االتجاه.
و يقصد باالتجاه العممي : االستعداد العقمي الذي يتكوف عند الفرد نتيجة لخبراتو السابقة في 

)حيدر  موضوع معيف ، مما يقوده إلى أف يسمؾ سموكًا معينًا تجاىو دوف سواه مف الموضوعات
 ،9;;5  :;6 .) 

 العوامل التي تؤثر تفي تنمية االتجاىات :
( :9:  9;;9يد) والسىنالؾ عددًا مف العوامؿ التي تؤثر في تنمية االتجاىات ذكرىا الشيراني 

 ومنيا :
 البيئة المحيطة بالفرد بمؤثراتيا المختمفة .  .9
 المواقؼ الصادقة التي يتعرض ليا الفرد .  .7
 بو الفرد مف معمومات مرتبطة بموضوع ما ، وطريقة اكتسابو ليذه المعمومات.ما يكتس  .5
 ارتباط موضوع االتجاه بعادات وقيـ الفرد وعقيدتو.  .6
 ارتباط موضوع االتجاه بالمنفعة الشخصية لمفرد .  .7
 عمر الفرد ، فالصغار أكثر قابمية مف الكبار لتغيير اتجاىاتيـ .  .8

 الدراسات السابقة:
 (:0212دراسة العبد اهلل )

ىدفت ىذه الدراسة  إلى بياف واقع التعميـ العالي غير النظامي مف وجية نظر الدارسيف 
فيو، وذلؾ في برنامج التعميـ المفتوح في كمية التربية بجامعة دمشؽ، ودبمـو التأىيؿ التربوي في 

شكالت التي يعانييا ىذا الشكؿ مف الجامعة االفتراضية السورية. وتـ تصميـ استبانة لتحديد أىـ الم
التعميـ العالي مف وجية نظر الطمبة، طبقت عمى عينة عشوائية مف طمبة التعميـ المفتوح والتعميـ 

وجود فرؽ ذي داللة   إلى عدـ ( طالبًا وطالبة. وقد توصمت النتائج 952االفتراضي، بمغت )
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االفتراضي والتعميـ المفتوح عمى بنود  إحصائية بيف متوسطي درجات الطمبة الدارسيف في التعميـ
. لكف النتائج أكدت وجود فروؽ ذات يـاالستبانة بحسب جنس الطمبة )ذكور، إناث(، أو بحسب سن

( بيف متوسطات درجات الطمبة الدارسيف برنامج التعميـ االفتراضي وبرنامجي التعميـ  2.27داللة ) 
االستبانة فيما يتعمؽ بالمشكالت الخاصة بكؿ المفتوح )معمـ الصؼ، رياض األطفاؿ( عمى بنود 

محور مف محاور االستبانة )مادة التدريس، طرائؽ التدريس، المدرس، الطالب(، وبحسب نوع 
 الدراسة )مفتوح، افتراضي( لصالح التعميـ االفتراضي.

 (  0212دراسة القحطاني)  
حو استخداـ الفصوؿ أعضاء ىيئة التدريس ن  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أراء

ىذه  يـالصعوبات التي تحد مف استخدام  في برنامج التعميـ عف بعد . والتعرؼ عمى  االفتراضية
، ولمتحقؽ مف ذلؾ تـ التدريس في برنامج التعميـ عف بعد مف وجية نظر أعضاء ىيئة  الفصوؿ

ور األوؿ يتعمؽ بمعرفة إعداد استبانة لمعرفة ىذا الواقع وتكونت االستبانة مف ثالث محاور: المح
(عبارة، بينما  72أراء األعضاء نحو استخداـ الفصوؿ االفتراضية، ويحتوي ىذا المحور عمى ) 

بمعرفة أىمية استخداـ الفصوؿ االفتراضية، أما   (عبارة ويتعمؽ 72يحتوى المحور الثاني عمى ) 
 ( عبارة، و ;9ويحتوى عمى) ضية المحور الثالث فيتعمؽ بمعرفة صعوبات استخداـ الفصوؿ االفترا

عمى ثـ ُطبقت ، توفر الخصائص السيكومترية ليذه االستبانة بالطرؽ المناسبة لذلؾتـ التحقؽ مف 
  أظيرت النتائج: وجود اتجاىات ايجابية نحو استخداـ، . (عضواً  972عينة الدراسة المكونة مف ) 

نحو  استجابات أفراد عينة الدراسة فالفصوؿ االفتراضية، وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بي
لمتغير درجة   في برنامج التعميـ عف بعد تعزى لمتغير نوع الكمية، أو  الفصوؿ االفتراضية  استخداـ

 اإللماـ باستخداـ الحاسب اآللي، أو لمتغير درجة اإللماـ باستخداـ اإلنترنت.
 ( :022٢)   دراسة خميف

تجربة استخداـ )الفصوؿ االفتراضية( في تقديـ  ىدفت ىذه الدراسة الوصفية إلى تقييـ
     عمى  ، و اشتممت عينتياالدروس المباشرة عبر االنترنت لطمبة الثانوية العامة في دولة فمسطيف

، ولقد بتقديـ الدروس عبر تمؾ الفصوؿ ( معممًا ومعممة يقوموف 72( طالب وطالبة و) 922)
والذي تـ تصميمو وتوزيعو لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، وتوصمت  كأداة لجمع البياناتاُستخدـ االستبياف 

قباؿ المعمميف  النتائج إلى استفادة الطمبة مف الدروس المباشرة المقدمة عبر الفصوؿ االفتراضية، وا 
أما بخصوص   عمى استخداميا مع إبداء الرغبة في العمؿ عمى نشر الفكرة بيف الطالب والمعمميف،

يجابيات الفصوؿ  بأف استخداـ الفصوؿ االفتراضية يؤدي إلى  النتائجاالفتراضية فقد بينت أىمية وا 
زيادة قدرة المعمميف والطمبة عمى إيصاؿ المعمومة واستقباليا واستخداـ التقنيات الحديثة الموجودة في 
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لى زيادة التفاعؿ المتبادؿ بيف الطمبة والمعمميف، وأف استخداميا ال يحتاج إلى  الفصؿ االفتراضي، وا 
ممي لدى الطمبة يؤدي إلى زيادة التحصيؿ الع ياأف استخدام ، وخبرة كبيرة في الحاسوب و االنترنت

زيد مف حماسيـ. أما بخصوص سمبيات وصعوبات ىذه التقنية مف وجية نظر المعمميف والطمبة وي
 فكانت في انشغاؿ الطمبة أحيانا بالشات وببعض المواقع االلكترونية.

 (022٢ دراسة العبد اهلل )
صؼ وتخصص طمبة كمية التربية تخصص معمـ  اتجاىات ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة

نحو استخداـ اإلنترنت في التعميـ والتعمـ، ومعرفة الصعوبات التي تواجييـ  مناىج وتقنيات التعميـ
عند استخداميا في ىذه المرحمة، وتحديد العالقة بيف متغيرات الجنس والتخصص وعدد ساعات 

خداـ الطمبة لإلنترنت، ومف ثـ تقديـ مقترحات لتفعيؿ استخداـ اإلنترنت في المرحمة الجامعية، است
 وأظيرت النتائج أف:

معمـ الصؼ والمناىج وتقنيات  يجابية لدى طمبة كمية التربية في تخصصي( ىناؾ اتجاىات إ9
ا تقريًبا، وأف ىناؾ اتجاىات التعميـ نحو استخداـ اإلنترنت في عممية التعميـ والتعمـ وبالدرجة نفسي

 إيجابية لدى الجنسيف مف الطمبة مما يعني أف متغير التخصص والجنس حيادييف. 
( نسبة كبيرة مف الطمبة أوضحت أف استخداـ اإلنترنت في التعميـ يزيد مف دافعية الطمبة لمتعمـ 7

مبة المناىج %( لدى ط 97.:8%( لدى طمبة معمـ الصؼ، )  82.69حيث بمغت ىذه النسبة )
 وتقنيات التعميـ.

( نسبة كبيرة مف الطمبة أوضحت أف استخداـ االنترنت في التعميـ في المدارس يؤدي إلى قفزة 5
%( ولدى طمبة قسـ المناىج  72نوعية في التعميـ حيث بمغت النسبة لدى طمبة معمـ الصؼ ) 

تقنية اإلنترنت في التدريس داخؿ %( وفي ىذا دعوة كبيرة إلى استغالؿ  :86.7وتقنيات التعميـ ) 
 الغرؼ الصفية.

 (  Rich ;et-al،022٢دراسة ريتش وآخرون ) 
ىدفت ىذه الدراسة الوصفية إلى تقييـ ما تـ تزويد الجامعة بو مف طرؽ إبداعية في 
استخداـ األدوات التعميمية الجديدة )كخدمة الويكي( و )الفصوؿ االفتراضية( المتزامنة بجامعة اثينا 

عمى مجموعة مف الطمبة والمعمميف،  واشتممت عينتياوالية االباما بالواليات المتحدة األمريكية، ب
وكانت أداة الدراسة ىي االستبياف والتي تـ مف خالليا معرفة كافة نقاط القوة والضعؼ في تطبيؽ 

دد مف خدمة الويكي و الفصوؿ االفتراضية المتزامنة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ ع
الصعوبات التي أعاقت تطبيؽ ىذه التقنيات بشكؿ جيد، ومنيا عدـ تواصؿ الطالب مع زمالئيـ 

% مف العينة عدـ ارتياح مف تطبيؽ ىذه  72ومع معممييـ في بادئ األمر، كما أظير حوالي 
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ضًا إلى التقنية كونيا جديدة وال تتالءـ مع ما يتـ تطبيقو في الفصوؿ التقميدية، وتوصمت النتائج أي
يجاد الطرؽ الفعالة  نجاح ىذه التقنية في التعميـ مف خالؿ نجاح معممي الكميات في تطبيقيا وا 
لممارستيا، ويتضح ىذا جميا مف خالؿ أراء وتفاعؿ الطمبة والمعمميف مع ىذه التقنيات عمى الرغـ 

ت الويكي لدعـ مف إخفاقيا في بادئ األمر، ولقد نجح المعمموف وكذلؾ الطمبة في استخداـ خدما
عمؿ المشاريع الجماعية و لتطوير المناىج و تبادؿ التوجييات والتعميمات المناسبة الستخداـ 
التقنيات التعميمية، كما كاف لتقنية الفصوؿ االفتراضية المتزامنة النجاح ذاتو مف خالؿ استخداـ 

وسائؿ التعميمية اإللكترونية السبورات اإللكترونية والمناقشات االفتراضية وال عد والمحاضرات عف ب
واألدوات المساعدة االفتراضية، وقد ساعد جميع ما سبؽ في تعزيز استخداـ ىذه التقنية في التعميـ 

 عف بعد بنجاح.
 (0222دراسة لوكشيتش وبيسانسكي ) 

بجامعة ليوبميانا في قسمي الرياضيات والفيزياء راسة إلى معرفة اتجاىات الطمبة بىدفت الد
نحو توظيؼ التعمـ االلكتروني في التعمـ، حيث أظيرت الدراسة أف الطمبة )ال يجدوف في ا، سموفيني

والجيد( كما أجمع الطمبة عمى االستفادة مف استخداـ الصفوؼ  التعمـ اإللكتروني توفيًرا لموقت
%  ;7% منيـ دخوليـ الصفوؼ االفتراضية أسبوعًيا بينما  92االفتراضية في التعمـ فأكد حوالي 

% مف الطمبة الذيف خضعوا لمدراسة رغبتيـ في أف تكوف 2:منيـ يدخموف إلييا يومًيا. كذلؾ أبدى 
% منيـ قالوا أنيـ يريدوف نشاطات 65المادة العممية متوافرة عمى شبكة االنترنت، بينما ما يقارب 

د اتجاىات إلكترونية أكثر )مثؿ االمتحانات القصيرة والمناقشات وغيرىا(. وىذا يدؿ عمى وجو 
 ايجابية عند الطمبة نحو استخداـ التعمـ اإللكتروني في التعمـ الجامعي.

 ( Murry، 022٢دراسة ميري ) 
ىدفت ىذه الدراسة الوصفية إلى اكتشاؼ الجانب النفسي لمستخدمي )الفصوؿ االفتراضية( 

ونيويورؾ في الواليات وطبيعة العالقة والرابط بيف عممية التعميـ والتعمـ المباشر بجامعتي الباني 
المتحدة األمريكية، وتأثير التقنية اإللكترونية عمى ديناميكيات اإلنساف، وأثرىا اإليجابي أو السمبي 

إلى تسميط الضوء عمى  ىدفت أيضا في العممية التعممية والتي تقـو عمى أساس التعميـ عف بعد، كما
أىـ المؤثرات والطرؽ النفسية التي قد تمّثؿ عائقًا في ربط المعمـ بالمادة التعميمية وبالمتمقي، 

عمى مجموعة مف طالب ومعممي مرحمة البكالوريوس ومرحمة الدراسات العميا، و  نتياواشتممت عي
واالستبياف، حيث تـ تصميـ ىذا  المقابالت وتدويف المالحظات :كانت أىـ أدوات جمع البيانات ىي

االستبياف لمحصوؿ عمى أىـ المعمومات المتعمقة بالمشاركيف، واألسباب المؤدية إلى دراستيـ في 
إلى شعور النتائج الفصوؿ االفتراضية، وآرائيـ الخاصة بيذه العممية وأيضا بمعممييـ، وتوصمت 
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ـ مف االنقطاع العاطفي المحسوس مف الطالب و المعمميف بالتواصؿ والترابط الفعمي عمى الرغ
 خالؿ رؤية الطالب لمعمميـ، ورؤية المعمـ لطالبو. 
؛ خميؼ ،  7292العبد اهلل ، ابقة كدراسة )يتضح مما سبؽ أف معظـ الدراسات الس

؛ لوكشيتش وبيسانسكي ، Rich ;et-al،;722  ؛ ريتش وآخروف;722؛ العبد اهلل ، ;722
(، أشارت إلى حدوث تغير إيجابي في اتجاىات الطمبة نحو  Murry 7227؛ ميري ،   7229

  ( فقد أشارت إلى تكوف7292)القحطاني ،   في التعميـ، أما دراسة  استخداـ الفصوؿ االفتراضية
 اتجاىات إيجابية لدى أعضاء ىيئة التدريس نحو الفصوؿ االفتراضية.

ـ وجود فروؽ في اتجاىات الطمبة نحو ( عد;722أما متغير الجنس فقد أظيرت دراسة ) العبداهلل ، 
 استخداـ اإلنترنت في التعميـ يعزى لمجنس. 

إف الدراسة الحالية تشكؿ دعًما لمدراسات السابقة في استكشاؼ اتجاىات الطمبة نحو 
في التعميـ، ولعميا تكشؼ عف آراء الطمبة نحو ىذا النظاـ الجديد   استخداـ الفصوؿ االفتراضية

  لتعميـ المفتوح في جامعة العمـو والتكنولوجيا تطبيقو عف أىمية الفصوؿ االفتراضيةالذي بدأت كمية ا
وعف الصعوبات التي تواجييـ في استخداـ ىذا النظاـ   في العممية التعميمية مف وجية نظر الطمبة،

التي تدرس اتجاىات الطمبة نحو  -حسب عمـ الباحث -التعميمي، وتعتبر ىذه الدراسة األولى 
 وؿ االفتراضية في الجميورية اليمنية. الفص

 الطريقة واإلجراءات
 :منيج الدراسة

لإلجابة عف أسئمة الدراسة، استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي باعتباره المنيج 
المناسب لمدراسات التي تيدؼ إلى وصؼ الظاىرة كما ىي في الواقع، ثـ تحميميا وتفسيرىا وربطيا 

 بالظواىر األخرى.
 مجتمع الدراسة:

فرع   تكوف مجتمع الدراسة مف طمبة كمية التعميـ المفتوح في جامعة العمـو والتكنولوجيا
في الفصؿ الثاني مف   ( طالًبا وطالبة 699التعميـ المفتوح وعددىـ )   عدف والذيف يدرسوف بنظاـ

 ـ.7295/7296العاـ الجامعي 
 عينة الدراسة:

قصدية ( طالب وطالبة، أختيرت بطريقة  68لنيائي مف ) ا اتكونت عينة الدراسة في شكمي
إذ تـ معرفة عدد الطمبة المقيديف، ثـ تـ النزوؿ إلييـ أثناء المقاءات العممية قبؿ امتحاف الفصؿ 

ىذه الثاني، ووجيت ليـ أسئمة إف كانوا يدخموف الفصوؿ االفتراضية، وبعد التأكد مف تعامميـ مع 
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( طالبا وطالبة مف تخصصات 85لدراسة، حيث ُوزعت األداة عمى )تـ تزويدىـ بأداة ا الفصوؿ
 ( يوضح ذلؾ.9نسخة منيا فقط. والجدوؿ ) 68ومستويات مختمفة، بينما تـ استرجاع 

 مجتمع الدراسة وعينتيا موزعة وتفقا لمجنس (1جدول )
 النسخ المسترجعة النسخ الموزعة مجتمع الدراسة

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
0٢2 121 22 22 1٢ 02 

121 32 13 
  

 :أداة الدراسة
نظرًا ألف الدراسة الحالية تيدؼ إلى التعرؼ عمى اتجاىات الطمبة نحو استخداـ الفصوؿ 
االفتراضية في التعميـ المفتوح، وإلتباع الدراسة المنيج الوصفي، تعيف عمى الباحث استخداـ مقياس 

وذلؾ بعد والذي تـ بناءه مف قبؿ الباحث وفقًا لطريقة ليكرت الخماسية،   إلجرائيا،  اتجاىات كأداة
( فقرة 79االطالع عمى األدب التربوي والدراسات ذات العالقة، وتكوف المقياس بصورتو األولية مف )

فقرة، أىمية  99موزعة عمى ثالث محاور ىي: ) آراء الدارسيف حوؿ استخداـ الفصوؿ االفتراضية 
 :9االفتراضية  فقرة، الصعوبات التي تحد مف استخداـ الفصوؿ 77استخداـ الفصوؿ االفتراضية 

فقرة( يتـ الحكـ عمى استجابة الطمبة عمييا وفؽ تدرج خماسي )أوافؽ بشدة ، أوافؽ ، محايد ، 
( وذلؾ في حالة الفقرات اإليجابية  9، 5،7، 6، 7معارض ، معارض بشدة ( مقابؿ الدرجات ) 

النتائج وفقا لممعيار والعكس في حالة الفقرات السمبية. وتـ الحكـ عمى المتوسطات الحسابية وتفسير 
 (9المبيف في جدوؿ )

 معيار الحكم عمى المتوسطات الحسابية وتفسير النتائج ( 0جدول )
 عارض بشدةأ عارضأ محايد أواتفق بشدة أواتفق

 1٫0 من أعمى
 ٢إلى

 إلى 2٫1 من أعمى
1.0 

 0٫3 من اعمى
 2.1 إلى

 إلى 1٫1 من أعمى
 1.1إلى  1من  0٫3

 :صدق األداة 
المقياس بصورتو األولية عمى عدد مف المتخصصيف، وتـ األخذ بمالحظاتيـ ُعرض  
سواء مف حيث الصياغة المغوية أو حذؼ بعض الفقرات أو تعديميا. واعتمد الباحث  ومقترحاتيـ 

جماعيـ كمؤشر عمى صدؽ محتوى المقياس، وبذلؾ أصبح المقياس صادقا.  عمى رأي المحكميف وا 
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 ثبات األداة:
طالب وطالبة، وُحسب معامؿ ثباتو باستخداـ  72  ياس عمى عينو مكونة مفُطبؽ المق

 (5معادلة )كرونباخ ألفا( لالتساؽ الداخمي، وكانت قيمة معامؿ الثبات كما ىي مبينة في جدوؿ )
 معامالت ألفا كرونباخ الختبار ثبات أداة الدراسة ومحاورىا (2جدول )

 المحاور
معامالت كرونباخ 

 ألفا
 :;2.9 الطمبة نحو استخداـ الفصوؿ االفتراضية في التعميـ المفتوحآراء 

 29:.2 التعميـ المفتوح في  االفتراضية الفصوؿ استخداـ أىمية
 29:.2 الصعوبات التي تحد مف استخداـ الفصوؿ االفتراضية في التعميـ المفتوح

 92:.2 مجموع المحاور
بشكمو الكمي وبمحاوره الثالثة بمعامؿ ثبات مناسب ( تمتع المقياس 5يتضح مف جدوؿ )          

( 79ومقبوؿ في حدود أغراض الدراسة وطبيعتيا وبذلؾ يكوف المقياس بصورتو النيائية مكوف مف )
 ( فقرة.98، 72، 97فقرة موزعة عمى محاوره الثالثة عمى الترتيب بواقع )

 ثـ ُأعيدياس عمى العينة، وبعد حصوؿ الباحث عمى الموافقات المطموبة لمتطبيؽ وزع المق
 استالمو منيـ بمساعدة كؿ مف مدير التعميـ المفتوح في فرع الجامعة، ومنسؽ الكمية.

 المعالجة اإلحصائية:
حيث تـ استخداـ   (SPSS)  ُعولجت البيانات إحصائيا باستخداـ البرنامج االحصائي
ة الدراسة عمى كؿ فقرة مف فقرات ينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ع

الفروؽ بيف استجابات عينة الدراسة وفقا  لعينتيف مستقمتيف إليجاد داللة   واختبار "ت" المقياس
 لمتغير الجنس.
 :نتائج البحث

جامعة العمـو ب نحو استخداـ الفصوؿ االفتراضية: ما آراء طمبة التعميـ المفتوح  إجابة السؤال األول
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري  فرع عدف. والتكنولوجيا

لكؿ فقرة مف فقرات المحور األوؿ المتعمؽ بالتعرؼ عمى آراء العينة نحو استخداـ الفصوؿ 
 ( يوضح ذلؾ.6االفتراضية والجدوؿ ) 
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ينة حول استخدام الفصول آلراء الع  المتوسطات الحسابية واالنحراتفات المعيارية ( 1جدول )

 االتفتراضية 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المقياس المعياري

التدريس بالفصول االتفتراضية ُيعد مقياسًا لمتقدم العممي   .1
 والعممي.

 0 بشدة أواتفق 2.1٢ ٢1.1

التدريس بالفصول االتفتراضية ُيِعد مخرجات تعميمية جيدة    .0
 2 بشدة أواتفق 2.٢1 1.11 مستجدات تكنولوجيا التعميم.قادرة عمى استخدام 

التدريس بالفصول االتفتراضية يحاكي التدريس بالفصول    .2
 التقميدية.

 10 أواتفق 2.2٢ 2.3٢

التدريس بالفصول االتفتراضية يحل مشاكل نقص    .1
 بشدة أواتفق 2.31 1.22 المعممين وزيادة أعداد الدارسين

٢ 

االتفتراضية ينسجم مع معايير الجودة التدريس بالفصول    .٢
 ٢ أواتفق 1.21 1.20 واالعتماد االكاديمي

التدريس بالفصول االتفتراضية نظام تفعال لزيادة تفاعمية    .3
 بشدة أواتفق 1.12 1.22 الدارسين

3 

 1٢ عارضأ 1.21 0.12 نظام الفصول االتفتراضية يقمل من تفاعمية التدريس   .2
تكامال مع كل ما ىو جديد التدريس بالفصول االتفتراضية    .1

 1 أواتفق 2.2٢ 1.02 لمتعمم النظامي

 1 بشدة أواتفق 2.3٢ 1.٢٢ باالشتراك تفي نظام الفصول االتفتراضية  أنصح زمالئي   .٢
 11 أواتفق 1.00 2.12 الدروس بواسطة الفصول االتفتراضية  ارغب بمتابعة   .12
 2 بشدة أواتفق 1.23 1.01 أرى أن يتوتفر ىذا النظام لجميع المواد الدراسة    .11
 12 أواتفق 2.٢1 1.20 الفصول االتفتراضية تثير حماس وداتفعية الطمبة   .10
بالدراسة من خالل الفصول   أشعر بالمتعة عندما أقوم   .12

 12 أواتفق 1.12 2.22 االتفتراضية

أتفضل الدراسة بنظام الفصول االتفتراضية عن الدراسة    .11
 التقميدية

 11 محايد 1.121 0.12

الفصول االتفتراضية يميد لقيام جامعة اتفتراضية تفي نظام    .1٢
 بشدة أواتفق 2.٢2٢ 1.11 المستقبل

1 

  أواتفق 2.3222 2.٢٢1 المجموع
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( أف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بوجيات 6تشير نتائج الجدوؿ ) 
قد   استخداـ الفصوؿ االفتراضية في برنامج التعميـ المفتوح رائيـ فينظر أفراد عينة الدراسة حوؿ آ

(.أي أنيا تتراوح بيف فقرة )أوافؽ بشدة( و)أعارض( وفقا لممعيار 2.43إلى ) (4.59تراوحت ما بيف)
 المعتمد في ىذه الدراسة.

ويالحظ أف ىناؾ اختالفًا في استجابة أفراد عينة الدراسة عمى فقرات ىذا المحور، حيث 
( فقرات منو عمى أعمى متوسطات حسابية، اندرجت تحت معيار )أوافؽ بشدة( أعالىا 9) حصمت 

(،  4.59باالشتراؾ في نظاـ الفصوؿ االفتراضية( بمتوسط حسابي بمغ )  فقرة )أنصح زمالئي
(، وقد 4.24وأدناىا فقرة )أرى أف يتوفر ىذا النظاـ لجميع المواد الدراسة ( بمتوسط حسابي بمغ )

ه النتيجة إلى حب الطمبة لممارسة التعمـ عف طريؽ الفصوؿ االفتراضية، في حيف كانت تعود ىذ
( فقرات بدرجة )أوافؽ( أعالىا عبارة )التدريس بالفصوؿ االفتراضية تكامال مع  8استجابتيـ عمى ) 

 ( وأدناىا عبارة) اشعر بالمتعة عندما4.20كؿ ما ىو جديد لمتعمـ النظامي( بمتوسط حسابي بمغ )
(، وقد تعود ىذه النتيجة  3.37بالدراسة مف خالؿ الفصوؿ االفتراضية( بمتوسط حسابي بمغ )  أقـو

إلى استمتاع الطمبة بممارسة التعمـ عف بعد في نظاـ التعميـ المفتوح، بينما حازت استجاباتيـ تقدير 
اـ الفصوؿ )محايد( عمى فقرة واحدة فقط مف فقرات ىذا المحور ىي فقرة )أفضؿ الدراسة بنظ

( وىذه النتيجة قد تعود إلى حداثة  2.87االفتراضية عف الدراسة التقميدية( بمتوسط حسابي بمغ)
نظاـ الفصوؿ االفتراضية في برنامج التعميـ المفتوح في جامعة العمـو والتكنولوجيا، مع العمـ بأف ىذا 

رة لمقارنتو بالتعميـ التقميدي. كما النوع مف التعميـ )بالفصوؿ االفتراضية( يحتاج إلى الكثير مف الخب
عارض( وىي فقرة )نظاـ الفصوؿ االفتراضية يقمؿ مف فاعمية ازت أيضا فقرة واحدة عمى تقدير )أح

ختيار (. ونجد أف ىذه الفقرة كانت سمبية في صياغتيا، وا2.43التدريس( بمتوسط حسابي بمغ)
 وأنيا ال تقمؿ مف فاعمية التدريس.عارض دليؿ عمى حبيـ لمفصوؿ االفتراضية، الطمبة خيار أ

)أوافؽ( ققت استجابات الطمبة عمييا درجة وبشكؿ عاـ فإف فقرات ىذا المحور جميعيا ح          
( وىذا يشير إلى تأييد وموافقة 3.954إذ كاف المتوسط الحسابي العاـ لفقرات المحور ككؿ يساوي )

  ظاـ الفصوؿ االفتراضية في برنامج التعميـ المفتوحفي الدراسة الستخداـ ن  غالبية الطمبة المشاركيف
ويدؿ أيضا عمى حبيـ لكؿ ما ىو جديد ومفيد في مجاؿ   بجامعة العمـو والتكنولوجيا فرع عدف،

 تكنولوجيا التعميـ لخدمة وتسييؿ العممية التعميمية.
؛ العبد  ;722؛ خميؼ ،  7292العبد اهلل ، دراسة )   مفتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة كال

؛ ميري ،   7229؛ لوكشيتش وبيسانسكي ،  Rich ;et-al،;722؛ ريتش وآخروف،;722اهلل ، 
7227 ،Murryاستخداـ نظاـ   ( والتي توصمت نتائجيا إلى أف أفراد عينة الدراسات السابقة تؤيد
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عمـ بشكؿ )الفصوؿ االفتراضية( في العممية التعميمية لما لو مف مميزات متعددة وفوائد في نشر ال
 فعاؿ.

من وجية نظر   ما أىمية استخدام الفصول االتفتراضية تفي التعميم المفتوح إجابة السؤال الثاني :
 الطمبة؟

كؿ فقرة مف فقرات ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري ل
التعميـ المفتوح مف  في االفتراضية الفصوؿ استخداـ المتعمؽ بالتعرؼ عمى أىميةالمحور الثاني 

          عمى ىذا المحور ككؿ، والجدوؿ وجية نظر أفراد العينة، وتـ حساب المتوسط العاـ الستجاباتيـ 
 ( يوضح ذلؾ.7) 

المتوسطات الحسابية واالنحراتفات المعيارية الستجابات الطمبة حول أىمية استخدام  ( ٢جدول )
 جامعة العموم والتكنولوجيا تفرع عدن.يم المفتوح بالتفتراضية تفي التعمالفصول ا

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المقياس المعياري

 1 أواتفق 2.٢12 1.12 تساعد الفصول االتفتراضية تفي تقديم برمجيات تحاكي الواقع   .1

 1 بشدة أواتفق 2.131 1.01 تساعد الفصول االتفتراضية عمى تحقيق أىداف التعمم عن بعد   .0
 12 أواتفق 2.232 2.1٢ الفصول االتفتراضية نظام تعميمي تعممي   .2

تساعد الفصول االتفتراضية تفي توظيف استراتيجيات تدريس    .1
 0 بشدة أواتفق 2.310 1.2٢ حديثة

تساعد الفصول االتفتراضية تفي توظيف التقنيات الحديثة تفي    .٢
 3 بشدة أواتفق 2.1٢٢ 1.01 التدريس

 12 أواتفق 2.٢22 2.32 االتفتراضية حاجات الدارس التعميميةتمبي الفصول    .3
تؤمن الفصول االتفتراضية تفرص جيدة لممارسة ميارات    .2

 10 أواتفق 2.122 2.12 المحادثة والمناقشة واالستماع.

لمفصول االتفتراضية إيجابيات كثيرة تحد من بعض المعوقات    .1
 11 أواتفق 2.22٢ 2.12 التعميمية.

 ٢ بشدة أواتفق 2.٢11 1.01 االتفتراضية ميارات التعمم الذاتي لدى الدارس.تنمي الفصول    .;
تؤدي الفصول االتفتراضية إلى زيادة التفاعل المشترك بين    .92

 12 محايد 1.1٢3 2.01 المعمم والدارس.

تساعد الفصول االتفتراضية تفي تبادل الخبرات والمعمومات بين    .99
 الدارسين

 11 محايد 1.011 2.01
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الفصول االتفتراضية إلى زيادة داتفعية حماس الدارس تؤدي    .97
 1٢ محايد 1.210 2.22 لمتعمم

 عارضأ 2.٢3٢ 1.01 الفصول االتفتراضية نظام غير مجد تفي التدريس.   .95
 02 شدةب

تساعد الفصول االتفتراضية تفي اكتساب ميارات جديدة تفي    .96
 .مجال الحاسب اآللي

 11 أواتفق 2.111 ٢٢.2

االتفتراضية عمى تحديث وتطوير أساليب تساعد الفصول    .97
 .التعميم عن بعد

 1 بشدة أواتفق 2.2٢1 1.13

تساعد الفصول االتفتراضية عمى تنمية ميارات التفكير    .98
 العممي.

 2 بشدة أواتفق ٢22.2 1.22

 2 أواتفق 2.٢10 1.12 تعطي الفصول االتفتراضية لممتعمم مساحة من الحرية العممية.   .99
 ٢ أواتفق 2.32٢ 1.11 .االتفتراضية جو من الخصوصيةتوتفر الفصول    .:9
الفصول االتفتراضية تحد من ميارات التفاعل االجتماعي بين    .;9

 1٢ محايد 1.112 2.12 .المتعممين

الفصول االتفتراضية تعمي من شأن التقنيات وتقمل شأن    .72
 13 محايد 1.113 2.01 .المعمم

   أواتفق 2.20٢0 2.222 المجموع

( إلى أف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة 7النتائج في جدوؿ )تشير 
ية في برنامج التعميـ المفتوح بوجيات نظر أفراد عينة الدراسة حوؿ أىمية استخداـ الفصوؿ االفتراض

ا بيف ( أي أنيا تراوحت م1.24( و) 4.46  تراوحت ما بيف )  جامعة العمـو التكنولوجيا فرع عدفب
عارض بشدة( وفقًا لممعيار المعتمد عميو في ىذه الدراسة، ويالحظ أف درجة )أوافؽ بشدة( ودرجة )أ

ىناؾ اختالفًا في استجابة أفراد عينة الدراسة بالنسبة لمفقرات المدرجة تحت ىذا المحور، إذ يالحظ 
ر )أوافؽ اندرجت تحت معيا  ( فقرات حصمت عمى أعمى متوسطات حسابية8أف استجاباتيـ عمى )
(  تساعد الفصوؿ االفتراضية عمى تحديث وتطوير أساليب التعميـ عف بعدبشدة(، أعالىا فقرة )
تساعد الفصوؿ االفتراضية في توظيؼ التقنيات الحديثة ( وأدناىا فقرة )4.46بمتوسط حسابي بمغ )

بأىمية  العينة (،وىذه النتيجة قد تعود إلى إدراؾ أفراد 4.24)  ( بمتوسط حسابي بمغفي التدريس
دمج تقنية الفصوؿ االفتراضية في العممية التعميمية لما ليا مف أثر إيجابي ممموس في تحقيؽ 

 أىداؼ العممية التعميمية ونشر التعميـ بشكؿ واسع وبدوف حدود أو قيود.
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تعطي ( فقرات عمى درجة )أوافؽ(، أعالىا فقرتي ) :في حيف حصمت استجاباتيـ في ) 
اضية لممتعمـ مساحة مف الحرية العممية، تساعد الفصوؿ االفتراضية في تقديـ الفصوؿ االفتر 

تساعد الفصوؿ ( لكؿ منيما وأدناىا فقرة )4.13( بمتوسط حسابي بمغ )برمجيات تحاكي الواقع
(، وقد  3.59( بمتوسط حسابي بمغ )االفتراضية في اكتساب ميارات جديدة في مجاؿ الحاسب اآللي

في برنامج التعميـ المفتوح لدييـ   المستخدميف لمفصوؿ االفتراضية  إلى أف الطمبة تعود ىذه النتيجة
عمى التعمـ الذاتي مف خالؿ ىذه الفصوؿ ويجعميـ يقبموف عمى ىذا النوع مف التعميـ   إلماـ يساعدىـ

( 7محايد( في) في حيف حصمت استجاباتيـ عمى درجة )لمالئمتو لظروفيـ التعميمية الخاصة، 
)تؤدي الفصوؿ االفتراضية إلى زيادة دافعية حماس الدارس لمتعمـ( بمتوسط  ت أعالىا فقرةفقرا

الفصوؿ االفتراضية تحد مف ميارات التفاعؿ االجتماعي بيف وأدناىا فقرة ) (،3.37حسابي بمغ)
وىذه النتيجة قد تعود إلى حداثة استخداـ الطمبة لنظاـ (  3.17( بمتوسط حسابي بمغ )المتعمميف

لفصوؿ االفتراضية في برنامج التعميـ المفتوح، ألف ىذا النوع مف التعمـ يحتاج إلى اإللماـ بالتقنيات ا
 التكنولوجيا الحديثة.

عارض بشدة ( في فقرة واحدة فقط ىي جابة أفراد عينة الدراسة بدرجة )أوجاءت نتيجة است 
(، ونجد أف ىذه 1.24حسابي بمغ)فقرة ) الفصوؿ االفتراضية نظاـ غير مجد في التدريس( بمتوسط 

في صياغتيا واختيار الطمبة خيار معارض دليؿ عمى أف نظاـ الفصوؿ   الفقرة كانت سالبة
فقرة مف فقرات ىذا في حيف لـ تحصؿ استجاباتيـ ألي االفتراضية نظاـ مجدي في التدريس، 

 عارض(.المحور درجة )أ
فؽ(، إذ كاف المتوسط الحسابي العاـ وبشكؿ عاـ فإف فقرات ىذا المحور حازت درجة )أوا

في   ( وىذا يشير إلى تأييد وموافقة غالبية الطمبة المشاركيف3.733لفقرات المحور ككؿ يساوي )
بجامعة العمـو   الدراسة ألىمية استخداـ نظاـ الفصوؿ االفتراضية في برنامج التعميـ المفتوح

   والتكنولوجيا فرع عدف.
 7292؛ العبداهلل ،7292القحطاني ، )يجة دراسة كؿ مف: وتتفؽ ىذه النتيجة مع نت

  والتي تؤكد عمى أىمية دمج تقنية الفصوؿ االفتراضية في برنامج التعميـ المفتوح (;722؛خميؼ، 
 لما ليا مف فوائد تساعد عمى حؿ الكثير مف مشكالت العممية التعميمية.

خدام الفصول االتفتراضية تفي برنامج ما الصعوبات التي تحد من استإجابة السؤال الثالث:   
 ؟ التعميم المفتوح من وجية نظر الطمبة

ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ فقرة مف 
فقرات المحور الثالث والمتعمؽ بالتعرؼ عمى الصعوبات التي تحد مف استخداـ الفصوؿ االفتراضية 
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       مف وجية نظر الطمبة، وحساب المتوسط العاـ ليذا المحور ككؿ، والجدوؿ  في التعميـ المفتوح
 ( يوضح ذلؾ. 8) 

المتوسطات الحسابية واالنحراتفات المعيارية الستجابات الطمبة حول الصعوبات التي  ( 3جدول )
 تفرع عدن.تحد من استخدام الفصول االتفتراضية تفي التعميم المفتوح تفي جامعة العموم والتكنولوجيا 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المقياس المعياري

 12 أواتفق 1.000 2.11 قمة الخبرة تفي التعامل مع نظام الفصول االتفتراضية   .1
 12 محايد 1.131 2.2٢٢ عدم اإللمام الكاتفي بميارات الحاسوب لدى الدارسين   .0
 11 أواتفق 1.102 2.11 ضعف توتفر الكفاءة الالزمة الستخدام االنترنت    .2
قمة برامج التدريب المخصصة لنظام الفصول االتفتراضية    .1

 لمدارسين
 3 أواتفق 1.111 2.21

االتجاه السمبي السائد نحو نظام الفصول    .٢
 2 أواتفق 2.111 2.23 االتفتراضية من قبل الدارسين

 10 أواتفق 1.111 2.11 الفصول االتفتراضية تفي التعميم عدم وعي الدارس بأىمية   .3
 13 محايد 2.٢٢2 2.12 قمة توتفر األجيزة والبرمجيات الالزمة لمفصول االتفتراضية.   .2
انشغال الدارس ببرامج أخرى عن التعمم تفي الفصول    .1

 ٢ أواتفق 2.2٢2 2.12 ، واأللعاب اإللكترونية وغيرىا() الدردشةاالتفتراضية مثل

 1 أواتفق 2.10٢ 2.12 تكرار حدوث األعطال الفنية تفي الفصول االتفتراضية   .٢
وجود مشكالت تفنية تفي الفصول االتفتراضية تعيق الدراسة    .12

 بواسطتيا. 
 1٢ محايد ٢22.2 2.22

ضعف البنية التحتية لمفصول االتفتراضية تفي بعض    .11
 2.311 1.01 المناطق

أواتفق 
 1 بشدة

الجيدة لمدراسة بنظام الفصول قمة المتابعة اإلدارية    .97
 1 أواتفق 1.112 2.13 االتفتراضية

 ٢ أواتفق 1.012 2.12 ضعف ادراك الدارسين لماىية الفصول االتفتراضية   .95
عدم توتفر الوقت الكاتفي لمدراسة تفي نظام الفصول    .96

 االتفتراضية
 2 أواتفق 2.1٢1 1.12

 11 محايد 1.1٢2 2.2٢ قمة وعي الدارسين بدور الفصول االتفتراضية تفي التعميم   .97
قمة البرامج الدعائية ألىمية استخدام ىذه التقنية    .98

 2.223 1.01 لمدارسين 
أواتفق 
 0 بشدة

   أواتفق 2.2٢00 2.321 المجموع
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( إلى أف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة 8تشير النتائج في الجدوؿ)
ية في مف استخداـ الفصوؿ االفتراضالصعوبات التي تحد بوجيات نظر أفراد عينة الدراسة حوؿ 

( 3.13( و) 4.28تراوحت ما بيف )   جامعة العمـو التكنولوجيا فرع عدف،برنامج التعميـ المفتوح ب
أي أنيا تراوحت ما بيف درجة )أوافؽ بشدة( ودرجة )محايد( وفقًا لمتدريج المعتمد لمحكـ عمى 

ويالحظ أف ىناؾ اختالفا في استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة االستجابات في ىذه الدراسة، 
لمفقرات المدرجة تحت ىذا المحور، إذ يالحظ أف استجاباتيـ حوؿ فقرتيف حصمت عمى أعمى 

ضعؼ البنية التحتية لمفصوؿ متوسطات حسابية وحققت معيار)أوافؽ بشدة(، أعالىا فقرة )
قمة البرامج الدعائية ( وأدناىا فقرة )4.28سابي بمغ )( بمتوسط حاالفتراضية في بعض المناطؽ

(، وىذه النتيجة قد تعود إلى 4.24)  ( بمتوسط حسابي بمغألىمية استخداـ ىذه التقنية لمدارسيف
مف استخداـ الفصوؿ االفتراضية في ىذا البرنامج، الصعوبات التي تحد إدراؾ أفراد عينة الدراسة ب

عدـ توفر الوقت ( فقرات عمى معيار )أوافؽ(، أعالىا فقرة ) 92 في حيف حققت استجاباتيـ في )
( وأدناىا الفقرات الثالث 4.17( بمتوسط حسابي بمغ )الكافي لمدراسة في نظاـ الفصوؿ االفتراضية

وضعؼ توفر الكفاءة الالزمة  ،قمة الخبرة في التعامؿ مع نظاـ الفصوؿ االفتراضيةالمتمثمة في )
( بمتوسط حسابي بمغ عدـ وعي الدارس بأىمية الفصوؿ االفتراضية في التعميـالستخداـ اإلنترنت، و 

في   المستخدميف لمفصوؿ االفتراضية  ( لكؿ منيا، وقد تعود ىذه النتيجة إلى أف الطمبة 3.41)
برنامج التعميـ المفتوح يواجيوف بعض الصعوبات التي تقؼ أماميـ في التعمـ الذاتي بواسطة ىذه 

 الفصوؿ.
( فقرات محققة معيار )محايد(، أعالىا فقرة 6ت استجابة أفراد عينة الدراسة في) وجاء

وأدناىا فقرة  (،3.39( بمتوسط حسابي بمغ ) )عدـ اإللماـ الكافي بميارات الحاسوب لدى الدارسيف
وىذه ( 3.13( بمتوسط حسابي بمغ ) قمة توفر األجيزة والبرمجيات الالزمة لمفصوؿ االفتراضية)

ية في برنامج التعميـ المفتوح ة قد تعود إلى حداثة استخداـ الطمبة لنظاـ الفصوؿ االفتراضالنتيج
بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، بينما لـ تقع   جامعة العمـو والتكنولوجيا، وصعوبات اإللماـب

ويدؿ عارض بشدة( ) أعارض( أو ف فقرات ىذا المحور ضمف معياري )أاستجاباتيـ عمى أي فقرة م
تحميؿ بيانات ىذا المحور المتعمؽ بمعرفة )صعوبات استخداـ الفصوؿ االفتراضية في برنامج التعميـ 

مف وجية نظر الطمبة( عمى أف استجاباتيـ كانت ذات قيمة مرتفعة، وحققت معيار الموافقة   المفتوح
    حسابي العاـ وفقا لممعيار المعتمد عميو لمحكـ عمى ىذه االستجابات، حيث بمغ المتوسط ال

(، بمعنى أف أفراد العينة رأوا أف ىناؾ صعوبات عديدة تعيؽ الدراسة باستخداـ الفصوؿ 3.638)
 .االفتراضية
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؛ خميؼ،  7292؛ العبداهلل ،7292القحطاني ، )وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة كؿ مف: 
ىناؾ عدة صعوبات في والتي توصمت إلى أف (  ,Rich ;et-al،;722  ؛ ريتش ،وآخروف;722

استخداـ نظاـ الفصوؿ االفتراضية في العممية التعميمية، ومف أىميا بطء شبكة االتصاؿ، وضعؼ 
 البنية التحتية، وانشغاؿ المتعمميف ببرامج أخرى مثؿ )الدردشة، واأللعاب اإللكترونية ( وغيرىا.

( تفي α= 2.2٢الداللة ) جابة السؤال الرابع: ىل توجد تفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
 متوسطات عالمات الطمبة عمى مقياس االتجاىات نحو الفصول االتفتراضية تعزى لمتغير الجنس؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب قيمة " ت" لمبيانات المستقمة بيف متوسطات أفراد العينة           
 ( يوضح ذلؾ:9، والجدوؿ )وفقا لمتغير الجنس )ذكور ، إناث(  عمى محاور المقياس الثالثة

 بين متوسطات أتفراد العينة عمى محاور المقياس الثالثةقيمة " ت" لعينتين مستقمتين  ( 2جدول )
 وتفقا لمتغير الجنس )ذكور ، إناث(

 العدد الجنس المحور
المتوسطات 

 الحسابية
االنحراتفات 
 المعيارية

درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 التعميق الداللة

الطمبة نحو آراء 
استخدام الفصول 

 االتفتراضية

 ٢.2٢3    ٢1.10 1٢ ذكور
 غير دالة .2٢2 .1٢0 11

 3.02٢ ٢٢.٢3 02 إناث

أىمية استخدام 
 الفصول االتفتراضية

 1.212 21.13 1٢ ذكور
 غير دالة .٢10 .331 11

 1.112 2٢.21 02 إناث
الصعوبات التي 
تحد من استخدام 
 الفصول االتفتراضية

 1.٢٢2 ٢1.2٢ 1٢ ذكور
 غير دالة .٢21 .301 11

 ٢.222 ٢2.1٢ 02 إناث

بيف متوسطي الذكور واإلناث عمى محاور  ( أف قيـ " ت"  9يتضح مف الجدوؿ ) 
( وىذا يدؿ عمى أف متغير الجنس لـ يكف لو أثر α= 2.27المقياس الثالثة غير دالة احصائيا )
استخداـ الفصؿ االفتراضية في التعميـ المفتوح رغـ ظيور فارؽ واضح عمى اتجاىات الطمبة نحو 

وؿ والثاني لصالح اإلناث، وعمى لمذكور واإلناث عمى المحوريف األ بسيط بيف المتوسطات الحسابية
وقد يرجع انعداـ داللة الفرؽ بيف متوسطي الذكور واإلناث عمى  لصالح الذكور.  المحور الثالث

إلى إف كؿ مف الجنسيف يتعرضوف لممؤثرات العممية والتكنولوجية نفسيا محاور المقياس الثالثة 
            دراسة العبد اهلل نتائجمع   توافؽت  تقريبا سواء أكاف ذلؾ في الجامعة أـ في المنزؿ.  وىذه

 (722;.) 
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 التوصيات:
 في عمـو االتصاالت.العمؿ عمى تعديؿ برامج الدراسة التقميدية ومواكبتيا لمتطورات الحديثة   -
االىتماـ باتجاىات الطمبة نحو استخداـ التعمـ االلكتروني في تعمـ المقررات العممية وتعميميا   -

ومحاولة تعزيز ىذه االتجاىات، وكذا العمؿ لما مف شأنو تنمية اتجاىات ايجابية نحو استخداـ ىذه 
 التعمـ اإللكتروني أكثر متعة وتشويًقا.االستراتيجية وذلؾ باستخداـ وسائؿ ووسائط متنوعة تجعؿ مف 

ضرورة الحرص عمى توفير البنية التحتية ليذا النوع مف التعميـ وتتمثؿ في توفير المراكز  -
والمختبرات المجيزة بالحـز البرمجية المناسبة لممقررات الرياضية، وكذلؾ إعداد الكوادر البشرية 

 المدربة.
 التعميـ عف ُبعد في حؿ مشكالت التعميـ العاـ.االستفادة القصوى مف تكنولوجيا  -
تطوير المقررات اإللكترونية وطرؽ التدريس لتتوافؽ مع متطمبات التعميـ بنظاـ الفصوؿ  -

 االفتراضية في برنامج التعميـ المفتوح.
ي تكثيؼ الدورات التدريبية والنشرات اإلعالنية لزيادة الوعي بأىمية الفصوؿ االفتراضية ودورىا ف  -

 تحقيؽ التنمية التعميمية الشاممة .
 :المقترحات

إجراء دراسة تيدؼ إلى المقارنة بيف التعميـ المفتوح بواسطة الفصوؿ االفتراضية والتعميـ التقميدي  -
 مف حيث استخداـ طرائؽ التدريس.

اممة إجراء دراسات مماثمة لبرامج أخرى مختمفة لمفصوؿ االفتراضية تخدـ متطمبات التنمية الش  -
 والتعرؼ عمى احتياجات استخداميا في العممية التعميمية.

 المراجع:
تفاعمية برنامج مقترح قائم عمى التدريب (. 7295أبو خطوة ، السيد عبد المولى السيد ) -

ورقة  اإللكتروني عن بعد تفي تنمية بعض ميارات التعميم اإللكتروني لدى أعضاء ىيئة التدريس،
الدولي الثالث لمتعمـ االلكتروني والتعميـ عف بعد والمنعقد في الرياض، بحث مقدمة إلى المؤتمر 
  http://eli.elc.edu.sa/2013المممكة العربية السعودية ، 

 بيروت.، دار النيضة العربية : عمم النفس االجتماعي(.  7:;9ابو النيؿ، محمود السيد )  -
 ، مكتبة بف سيناء: القاىرة.التعميم والدراسة عمى االنترنتـ(. 7292بسيوني، عبد الحميد)  -
تفمسفتو أىداتفو ودوره تفي -التعميم المفتوح والتعميم عن بعد، مفيومو(.  7229حمداف، محمد )  -

، بالتعاوف مع  لأبري  0٢-01التنمية، الندوة العربية األولى عن التعميم المفتوح والتعميم عن بعد

http://eli.elc.edu.sa/2013
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جامعة القدس المفتوحة والشبكة العربية لمتعميـ المفتوح والتعميـ عف بعد باألردف، مركز التعميـ 
 المفتوح، جامعة أسيوط.

،  تدريس العموم تفي ضوء االتجاىات التربوية المعاصرة(. 5;;9حيدر، عبد المطيؼ حسيف ) -
 ، دار الحادي لمطباعة والنشر : تعز ، اليمف . 9ط
تقييم تجربة استخدام الفصول االتفتراضية لتقويم الدروس لطمبة (.;722خميؼ، زىير ناجي )  -

الثانوية العامة ،ورقة عمل مقدمة لممشاركة تفي العممية التعميمية تفي القرن الواحد والعشرين، 
،جامعة النجاح الوطنية نابمس: فمسطيف، مف موقع المركز الوطني لمتعميـ اإللكتروني  واقع وتحديات

 http://www,elc,edu,sa/vb/showthread,php?p=7943والتعميـ عف بعد، 
، ندوة المكتبة اإللكترونية لممحتوى المكتبة اإللكترونية والمحتوى العربي(. 7297خميفة، عادؿ ) -

 http://ar.scribd.com/doc/112835469 –العربى 
( التعميـ االلكتروني ضرورة ممحة في عصر تكنولوجيا 7228الذكي، أحمد عبد الفتاح ) -

 .Http:/WWW.ulum.n1/b128.htm. p1. 21مجمة الجندول العددالمعمومات واالتصاالت. 
، دار يمالتعميم اإللكتروني المفيوم والقضايا والتطبيق والتقيـ(. 7227زيتوف، حسف حسيف)  -

 الصولتية لمتربية: الرياض.
(. نمو االتجاىات العممية وفيـ طبيعة العمـ عند طمبة التربية في الجامعة  ::;9زيتوف ،عايش ) -

 ،األردف. 69 -97( :  :9)7، المجمة التربويةاألردنية، 
 ، مكتبة الرشد ، الرياض.  تكنولوجيا التعميم والتعمم االلكترونيػ (. 6;;9السالـ، أحمد محمد ) -
التعميم المفتوح والتعميم عن بعد تفي الوطن العربي نحو (. 7295الشرىاف، صالح عايد ) -

/ :/ 52تاريخ دخوؿ الموقع السبت  المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو .  ،التطوير واإلبداع
7296  http://www.projects-alecso.org 

، تدريس العموم تفي التعميم العام(. 9;;9داهلل سميـ والسيد، سعيد محمد )الشيراني، عامر عب -
 جامعة الممؾ سعود، الرياض، السعودية.

أثر استخدام المختبرات االتفتراضية تفي إكساب ميارات (. ;722الشيري، عمي بف محمد ) -
ر األحياء لطالب الصف الثالث الثانوي بمدينة جدَّة، رسالة  ، دكتوراه غير منشورةالمعممية تفي مقرَّ

 كمية التربية، جامعة أـ القرى، المممكة العربية السعودية.
تنمية ميارات التفكير اإلبداعي واتجاىات الطمبة نحو (. :722صوافطة ، وليد عبد الكريـ ) -

 ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف . 9،طالعموم 
 



 حبث حمكم                                                                                                             جملة حبوث ودراسات تربوية             

811 
 

(.التعميـ اإللكتروني الفمسفة والمبادي واألدوات التطبيقات، دار  :722عبد العزيز، حمدي احمد)  -
 األردف.  الفكر:

(. واقع التعميـ العالي غير النظامي في سورية مف وجية نظر الدارسيف فيو، 7292العبداهلل ، فواز )
 .78-99العدد الثالث. ص ص - 78المجمد  –مجمة جامعة دمشق 

اىات طمبة كمية التربية نحو استخدام االنترنت تفي التعميم اتج(:  ;722العبد اهلل، فواز )  -
 ( اكتوبر. 79 – 77، مؤتمر دمشؽ التربوي و النفسي. )والتعمم تفي ضوء مجموعة من المتغيرات

ـ(.تقييـ جودة التعميـ الجامعي المفتوح بمصر 7292عكاشة، محمود فتحي وحوالة، سيير محمد ) -
، المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعيفيديف منيا، مف وجية نظر مقدمي الخدمة والمست

 .67-9(، ص ص:7جامعة العمـو والتكنولوجيا، اليمف، صنعاء، المجمد الثالث، العدد )
رتؿ ، مونيكا ) - اإلنترنت لممعممين واختصاصي المكتبات ومصادر ـ(. 7222فاالوسكاس، إدوارد وا 

. ترجمة عبدالرزاؽ مصطفى يونس، المركز العربي قبلتطبيقات اليوم، وتوقعات المست –التعمم 
 لمتعريب والترجمة والتأليؼ والنشر: دمشؽ.

واقع استخدام الفصول االتفتراضية تفي برنامج ـ(. 7292القحطاني، ابتساـ بنت سعيد بف حسف ) -
التعميم عن بعد من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك عبد العزيز بمدينة جدة، 

 جامعة أـ القرى، المممكة العربية السعودية. –، كمية التربية اسة ماجستير غير منشورةدر 
، دار نوبار لمطباعة: نظام التعميم المفتوح وجودتو النوعية( ،  7229الكيالني، تيسير )  -

 القاىرة.
ـ( .التجاه نحو استخداـ المختبرات االفتراضية في التعميـ ;722، يحيى بف زكريا،)الؿ -

اإللكتروني وعالقتو ببعض القدرات االبداعية لدى عينة مف طالب وطالبات التعميـ الثانوي في 
(  7، االردف ،ع) العربية  مجمة اتحاد الجامعاتالمممكة العربية السعودية" ، -مدينة مكة المكرمة

http://uqu.edu.sa/page/ar/132302 
. عالـ الكتب. القاىرة، جميورية مصر تكنولوجيا التعميم المفتوح. ( 7222 ) مالؾ، خالد -

 العربية.
-  (. . إدارة مشروع الخطة العربية لمتعميم عن بعد(.  7227المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو

 برامج التربية، تونس.
المؤتمر الثامن لموزراء (. 7229.)-----------------------------------  
 ديسمبر. 79- 76، القاىرة، المسؤولين عن التعميم العالي والبحث العممي تفي الوطن العربي -
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التعميم اإللكتروني ـ( :  7227الموسى، عبداهلل بف عبدالعزيز والمبارؾ، احمد بف عبدالعزيز ) -
 فيد الوطنية: الرياض.. مكتبة الممؾ األسس والتطبيقات 

دراسة مقارنة لمتجارب  -الجامعات العربية ودورىا تفي تعميم الكبار(.  8;;9نجد، محمود )  -
، تونس.العربية تفي مجال الجامعات المفتوحة  ، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو

، فتوح والتعمم عن بعدتطوير التعميم وىيئة التدريس تفي التعميم الم(.  :722وونغ، أنجمينا)  -
 مركز التعمـ عف بعد في جامعة القدس المفتوحة.
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