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أثر استخدام الفصول االفتراضیة في تدریس النحت علي القدرات التعبیریة لطالب 

  الفنون

The impact of using The Virtual Classes in the teaching sculpture 
on the expression ability of the art students 

 

  

  

  ملخص البحث

إللكترونـــي مـــن خـــالل إنـــشاء    یهــدف البحـــث إلـــي رصـــد مـــدي تـــأثیر اســتخدام التعلـــیم ا

فصل افتراضـي غیـر تزامنـي علـي تـدریس النحـت علـي القـدرة التعبیریـة لطلبـة وطالبـات الفنـون 

بالمرحلــة الجامعیــة كأحــد األنمــاط المتطــورة لمــا یــسمى بــالتعلم عــن بعــد  كوســیلة مــن الوســائل 

  .  التي تدعم تطبیق الجودة في العملیة التعلیمیة

مـن طلبـة وطالبـات الفرقـة الثانیـة قـسم التربیـة الفنیـة ) ٦٠( وعددها  وقد تم اختیار العینة

كلیـــة التربیـــة النوعیـــة جامعـــة المنوفیـــة وتـــم تقـــسیمها إلـــي مجمـــوعتین ضـــابطة وتجریبیـــة ، و 

خصصت لألخیرة إنـشاء فـصل افتراضـي غیـر تزامنـي لمقابلـة ومتابعـة العمـل مـع الطـالب أمـا 

وقـد طلـب ).االنتظـام بالكلیـة(متابعة لها بالـشكل المعتـاد المجموعة الضابطة فقد تم التدریس وال

الزخـــارف اإلســـالمیة (مـــنهم التعبیـــر بـــشكل حـــر عـــن موضـــوع مـــستوحي مـــن الفـــن اإلســـالمي 

) رولیــف) (بالطــات نحتیــة(بمــا یعبــر عــن أشــكال نحتیــة مــسطحة ) النباتیــة والهندســیة والخطیــة

وذلـــك مـــن خـــالل عـــدد مـــن ) ســـم٤٠×٢٠(باســـتخدام الطـــین الصلـــصال بأبعـــاد طـــول وعـــرض 

وقـــد افترضـــت الدراســـة أن .مقابلـــة ) ١٢(المقـــابالت التـــي اســـتمرت فـــصل دراســـي واحـــد بواقـــع 

هنــاك فـــروق داللیـــة إحــصائیة بـــین المجموعـــة التجریبیــة والـــضابطة مـــن حیــث تـــأثیر اســـتخدام 

یـة لقـسم الفصول االفتراضیة في تدریس النحت علي القدرة التعبیریة لطلبة وطالبـات الفرقـة الثان

التعبیـر (التربیة الفنیة بكلیة التربیة النوعیة جامعة المنوفیة من حیث عدد من الخـصائص وهـي

عــن الموضــوع، االبتكــار ، التكــوین ، إحــداث مــستویات بالــشكل ، التقنیــات المتبعــة إثــر عملیــة 

ومـــن أهـــم النتـــائج التـــي توصـــلت إلیهــــا الدراســـة هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحــــصائیة ). األداء 

          لــــصالح المجموعــــة التجریبیــــة علــــي القــــدرة التعبیریــــة لنحــــت الطــــالب والطالبــــات مــــن حیــــث

التعبیـر عـن (أما من حیـث خاصـیة )  التفنیات المتبعة إثر عملیة األداء- االبتكار–التكوین ( 

ــة إحــصائیة بــین طلبــة وطالبــات ) الموضــوع فقــد أظهــرت الدراســة عــدم وجــوود فــروق ذات دالل

  .م التربیة الفنیة بكلیة التربیة النوعیة جامعة المنوفیةالفرقة الثانیة لقس

  

  یاسر السید إسماعیل الدعوشي

أستاذ مساعد النحت بكلیة التربیة النوعیة 

 جامعة المنوفیة
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  :خلفیة البحث : أوال 

یمكـــن تعریفـــه بأنـــه طریقـــة و،  شـــكل مـــن أشـــكال التعلـــیم عـــن بعـــدالتعلـــیم اإللكترونـــي هـــو

ـــشبكات واللتعلـــیم باســـتخدام آلیـــات االتـــصال الحدیثـــة كالحاســـب  ـــات والوســـائط المتعـــددة ول بواب

كــن مــن بــصورة تمقــل تكلفــة وواالمعلومــات للمتعلمــین بأســرع وقــت اإلنترنــت مــن أجــل إیــصال 

فـــي مؤســـسات التعلـــیم العـــام و. إدارة العملیــة التعلیمیـــة وضـــبطها وقیـــاس وتقیـــیم أداء المتعلمـــین

لتعلـــیم االلكترونـــي ا ولعـــالي كالمـــدارس، والمعاهـــد، والجامعـــات تـــشتمل خطـــوات التحـــول نحـــوا

تحدیــد مجموعــات لیمــي وتحدیــد خطــة المحاضــرات ولتعللمقــرر علــى خطــوات إعــداد المحتــوى ا

عـــداد التقـــاریر واتقـــویم الطـــالب وادارة العملیـــة التعلیمیـــة والطـــالب المتلقیـــة للتعلـــیم االلكترونـــي 

   i"إلحصائیاتوا

  : مشكلـة البحث : ًثانیا 

ومن منطلق العرض السابق تتحدد مـشكلة البحـث فـى رصـد مـدي تـأثیر اسـتخدام التعلـیم 

مــن خــالل إنــشاء فــصل افتراضــي غیــر تزامنــي علــي تــدریس النحــت ومــدي تــأثیره اإللكترونــي 

علــي القــدرة التعبیریــة لطلبــة وطالبــات الفرقــة الثانیــة بقــسم التربیــة الفنیــة بكلیــة التربیــة النوعیــة 

كأحــد األنمــاط المتطــورة لمــا یــسمى بــالتعلم عــن بعــد  كوســیلة مــن الوســائل التــي تــدعم تطبیــق 

التعبیـر عـن الموضـوع، (وهي التعلیمیة وذلك من حیث عدد من الخصائصالجودة في العملیة 

ویمكـن ). االبتكار ، التكوین ، إحداث مـستویات بالـشكل ، التقنیـات المتبعـة إثـر عملیـة األداء 

إنـشاء فـصل افتراضـي غیـر تزامنـي علـي ثر واما هـ: تلخیص مشكلة البحث في التساؤل التالي

 طلبـة وطالبـات الفرقـة الثانیـة بقـسم  لعینـة مـنلقـدرة التعبیریـةتدریس النحـت ومـدي تـأثیره علـي ا

التعبیــر عــن الموضــوع، االبتكــار ، التكــوین ، ( مــن حیــث التربیــة الفنیــة بكلیــة التربیــة النوعیــة

  ؟) إحداث مستویات بالشكل ، التقنیات المتبعة إثر عملیة األداء 

  : أهـداف البحـث : ًثالثا 

س باســتخدام فــصل افتراضــي غیــر تزامنــي كأحــد األنمــاط مــدي تــأثیر التــدریالكــشف عــن  -١

المتطورة لمـا یـسمى بـالتعلم عـن بعـد  علـي القـدرة التعبیریـة النحتیـة لطلبـة وطالبـات الفرقـة 

وهـــي  الثانیـــة بقـــسم التربیـــة الفنیـــة بكلیـــة التربیـــة النوعیـــة مـــن حیـــث عـــدد مـــن الخـــصائص

ستویات بالـشكل ، التقنیـات المتبعـة التعبیر عن الموضوع، االبتكار ، التكوین ، إحداث م(

  ).إثر عملیة األداء 
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إنـــشاء فـــصل افتراضـــي غیـــر تزامنـــي علـــي تـــدریس مـــادة النحـــت ومـــدي  أثـــرالكـــشف عـــن  -٢

ـــة التجمـــع  ـــات تعلیمیـــة افتراضـــیة بحیـــث یـــستطیع الطلب االســـتفادة منهـــا فـــي اســـتحداث بیئ

  .بواسطة الشبكات للمشاركة في حاالت تعلم تعاونیة

  : ترجع أهمیة البحث إلى أنه: ة البحـثأهمیـ: ًرابعا

یمثل أحد الدراسات التي تحقق مبادئ الجـودة فـي التعلـیم وكیفیـة تطـویره كنـوع مـن مواكبـة  .١

  .التطور العالمي وتحقیقه علي أرض الواقع بكلیة التربیة النوعیة جامعة المنوفیة

  .دریسیمثل أحد األبحاث التى تربط الفن ببعض العلوم األخرى مثل طرق الت -٣

مــساعدة القــائمین علــى التخطــیط الخــاص بالعلمیــة التعلیمــة فــي كلیــة التربیــة النوعیــة فــي  -٤

اســـتحداث قـــسم جدیـــد للــــتعلم عـــن بعـــد ممــــا یـــساهم فـــي تحقیــــق  ســـبل  مختلفـــة لطــــالب 

الدراســـات العلیـــا للدراســـة واالنتظـــام  مـــن داخـــل الجمهوریـــة وخارجهـــا أقـــسام التربیـــة الفنیـــة 

  . تعلق بمجال التعبیر الفني المجسمبكلیات الفنون فیما ی

إنشاء قسم خاص بالدراسة عن بعد مما یحقـق دخـل مـالي نـوعي للكلیـة مـن خـالل انتظـام  -٥

  .الطالب في الدراسات العلیا من الدول العربیة

  : حدود البحث : ًخامسـا

تقتصر الدراسة علي عینة من طلبة و طالبات الفرقـة الثانیـة بقـسم التربیـة الفنیـة كلیـة  -١

  .طالبةطالب و) ١٠٠(عة المنوفیة وعددها التربیة النوعیة جام

  ) . Relive(تحددت الدراسة علي تنفیذ بالطات نحتیة مسطحة ثنائیة األبعاد -٢

. فـــي التـــشكیل) الطـــین الصلـــصال ، الحـــبس ، الفیبـــر جـــالس(تنـــاول التجریـــب خامـــة  -٣

  : وكانت فروض الدراسة كالتالي

  : فروض البحث : ًسادسا

ًدالة إحصائیا بین متوسط درجات المجموعة الضابطة و ومتوسط درجات هناك فروق  -

المجموعة التجریبیة لصالح المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي من حیث تأثیر 

التدریس باستخدام فصل افتراضي غیر تزامني علي القدرة التعبیریة النحتیة لعینة من 

ة بكلیة التربیة النوعیة جامعة المنوفیة من حیث الطالب بالفرقة الثانیة بقسم التربیة الفنی

، التقنیات المتبعة إثر ار،التكوین،إحداث مستویات بالشكلالتعبیر عن الموضوع، االبتك(

  ).عملیة األداء 

درجات المجموعة  متوسط درجات المجموعة الضابطة وًهناك فروق دالة إحصائیا بین -

تطبیق البعدي من حیث تأثیر التدریس التجریبیة لصالح المجموعة التجریبیة في ال
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باستخدام فصل افتراضي غیر تزامني والتدریس بالطریقة التقلیدیة لعینة من الطالب 

  .بالفرقة الثانیة بقسم التربیة الفنیة بكلیة التربیة النوعیة جامعة المنوفیة 

    :أدوات البحث: ًسابعا  

  یة الخاصة بالبحث تم إنشاء فصل افتراضي غیر تزامني للعینة التجریب -

ـــــامج اإلحـــــصائي  - ـــــم اســـــتخدام البرن ـــــین spssت ـــــة للفـــــروق ب ـــــي القیمـــــة الدال  للحـــــصول عل

  ).طریقة التدریس( و) القدرة التعبیریة النحتیة(المجموعتین الضابطة والتجریبیة للمتغیرین 

  : منهج البحث : ًثامنا 

 الوضــع القــائم للظــاهرة یعتبــر هــذا البحــث مــن الدراســات المیدانیــة التجریبیــة التــي تتنــاول

رصـد مـدي لمالحظة وجمع المعلومـات وذلـك بهـدف الوصـول إلـى واموضوع الدراسة بالتجریب 

تأثیر التدریس باستخدام فصل افتراضي غیر تزامني كأحـد األنمـاط المتطـورة لمـا یـسمى بـالتعلم 

لتربیــة الفنیــة بكلیــة عــن بعــد  علــي القــدرة التعبیریــة النحتیــة لطلبــة وطالبــات الفرقــة الثانیــة بقــسم ا

التعبیر عن الموضـوع، االبتكـار ، التكـوین (وهي  التربیة النوعیة من حیث عدد من الخصائص

 أثـــرالكـــشف عـــن ، وكـــذا )، إحـــداث مـــستویات بالـــشكل ، التقنیـــات المتبعـــة إثـــر عملیـــة األداء 

إنــــشاء فــــصل افتراضــــي غیــــر تزامنــــي علــــي تــــدریس مــــادة النحــــت ومــــدي االســــتفادة منهــــا فــــي 

ســتحداث بیئــات تعلیمیــة افتراضــیة بحیــث یــستطیع الطلبــة التجمــع بواســطة الــشبكات للمــشاركة ا

  :، وعلى هذا سیتجه البحث إلى إطارینفي حاالت تعلم تعاونیة

  : اإلطار النظري ویشتمل على –ًأوال 

  . أنواع الفصول االفتراضیة-٢.     مفهوم الفصول االفتراضیة -١

  . إمكانات الفصول االفتراضیة-٤.      ة إدارة الفصول االفتراضی-٣

  . سلبیات  الفصول االفتراضیة-٦.    مزایا الفصول االفتراضیة -٥

  . الخطوات التي یجب إتباعها لنجاح التعلیم باستخدام الفصول االفتراضیة-٧

  :  اإلطار التجریبي –ًثانیا 

م التربیـــة الفنیـــة كلیـــة مـــن طلبـــة وطالبـــات الفرقـــة الثانیـــة قـــس) ٣٠(اختیـــار العینـــة وعـــددها  -

التربیـــة النوعیـــة جامعـــة المنوفیـــة وتـــم تقـــسیمها إلـــي مجمـــوعتین ضـــابطة وتجریبیـــة  بواقـــع 

  . لكل مجموعة من الطلبة والطالبات ) ١٥(

وقــد خصــصت للمجموعــة التجریبیــة إنــشاء فــصل افتراضــي غیــر تزامنــي لمقابلــة ومتابعــة  -

بطة فقـــد تـــم التـــدریس والمتابعـــة لهـــا العمـــل مـــع الطـــالب والطالبـــات، أمـــا المجموعـــة الـــضا

 ).االنتظام بالكلیة(بالشكل المعتاد 
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  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

الزخـارف (وقد طلـب مـنهم التعبیـر بـشكل حـر عـن موضـوع مـستوحي مـن الفـن اإلسـالمي  -

بالطـــات (بمــا یعبــر عــن أشـــكال نحتیــة مــسطحة ) اإلســالمیة النباتیــة ،الهندســیة والخطیـــة

وذلــك ) ســم٢٠×٤٠(عــاد طــول وعــرض باســتخدام الطــین الصلــصال بأب) رولیــف) (نحتیــة

مقابلـــة ) ١٢(مـــن خـــالل عـــدد مـــن المقـــابالت التـــي اســـتمرت فـــصل دراســـي واحـــد بواقـــع 

ومتابعــــة ســــیر التنفیــــذ لألشــــكال والتقــــویم والمتابعــــة مــــن خــــالل التواصــــل عبــــر الفـــــصل 

االفتراضــــي للمجموعــــة التجریبیــــة أمــــا المجموعــــة الــــضابطة فتمــــت متابعتهــــا مــــن خــــالل 

 . جمع األعمال وتصویرها وجمع البیانات لیة ، في نهایة التجربة تمانتظامهم بالك

  SPSSأجریت المعالجة اإلحصائیة للبیانات باستخدام البرنامج اإلحصائي  -

  . قیاس النتائج ومناقشتها ثم التوصیات -

  : مصطلحات البحث: ًتاسعا

   ) The Virtual Classes: (الفصول االفتراضیة -١

لــیم التقنیــة التــي تــشمل أنظمــة إلكترونیــة تتــیح التفاعــل مــع المعلــم أحــد أنظمــة التع" وهــي 

بالـــصوت والـــصورة مـــن خـــالل عـــرض كامـــل للمحتـــوى التعلیمـــي للفـــصل التخیلـــي مـــن خـــالل 

 ، كمــا تعــرف )١("اإلنترنــت وعلــى الهــواء مباشــرة وهــو مــا یطلــق علیــه الــتعلم والتفاعــل التزامنــي

ضرات علـى اإلنترنـت یتـوفر فیهـا العناصـر األساسـیة وسیلة رئیسة لتقدیم الدروس والمحا"بأنها 

  .)ii("التي یحتاجها كل من المعلم والمتعلم وتعتمد على أسلوب التعلم التفاعلي

ویقصد بهـا فـي هـذه الدراسـة بأنهـا  فـصول تعتمـد علـى التقـاء الطلبـة والمعلـم عـن طریـق 

مهمـات عبـر مجموعـة مــن ٕاإلنترنـت، وفـي أوقـات مختلفـة للعمـل علــى أداء الواجبـات وانجـاز ال

األدوات التـــي تـــشمل التفاعــــل الـــصوتي، الفیــــدیوهات التعلیمیـــة ،المحادثــــات النـــصیة ،الــــسبورة 

اإللكترونیــة واإلدارة التعلیمیــة التــي تمكــن مــن تقــدیم تعلــم مباشــر وتفــاعلي، وبأســالیب مــشابهة 

  ".ًتماما لما یتم في التعلیم التقلیدي

 )  The Expression applets: (القدرات التعبیریة   -٢

ویقــصد بهــا فــي هـــذه الدراســة مجموعــة مـــن البنــود التــي تحــدد مـــدي قــدرة الطالــب علـــي 

التعبیــر عــن الموضــوع، االبتكــار، إحــداث مــستویات بالــشكل والتقنیــات ( التعبیــر النحتــي وهــي 

  .)المتبعة إثر عملیة األداء
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 )The Sculpture: (النحت -٣

قــام بأدائــه كــل فــرد مــن عــة الطیاللینــة و اتخامــال بكــل تعبیــر" یقــصد بــه فــي هــذا البحــث 

إلضــافة فــي األشــكال المــسطحة ثنائیــة األبعــاد واالعینــة المفحوصــة ســواء عــن طریــق الحــذف أ

)Relive".  ( )iii(  

   -:الدراسات المرتبطة : ًعاشرا

  .وفیها نتطرق إلى أهم الدراسات التي تتعلق بالبحث في مصر والخارج  

   :)iv  (٢٠١٣لعجرمي دراسة سامح جمیل ا-١

هدف البحث الحالي إلى التعرف إلى فعالیة برنامج مقترح قائم على الفـصول االفتراضـیة 

illuminate فــي تنمیــة بعــض مهــارات التــدریس الفعــال لــدى الطلبــة المعلمــین بجامعــة القــدس 

، ة طالب وطالبة مـن مجتمـع الدراسـ٢٤وتكونت عینة الدراسة من ، المفتوحة واتجاهاتهم نحوها

ًأظهــرت النتــائج وجــود فــروق دالــة إحــصائیا فــي الجانــب المعرفــي ، تــم اختیــارهم كعینــة قــصدیة

لمهارات التدریس الفعال بین متوسط درجات التطبیـق القبلـي ومتوسـط درجـات التطبیـق البعـدي 

، لالختبــار التحــصیلي تعــزى إلــى اســتخدام الفــصول االفتراضــیة وذلــك لــصالح التطبیــق البعــدي

ًت النتـــائج وجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائیا فـــي الجانـــب األدائـــي المهـــاري لمهـــارات وكـــذلك أظهـــر

التـدریس الفعــال بــین متوســط درجــات التطبیــق القبلــي ومتوســط درجــات التطبیــق البعــدي لبطاقــة 

  .ًالمالحظة تعزى أیضا إلى استخدام الفصول االفتراضیة وذلك لصالح التطبیق البعدي

  :v ٢٠١٣أسماء العقاد دراسة -٢

دفت إلي دراسة موضوع التعلیم االلكتروني و ما هـي التحـدیات التـي تواجـه تطبیقـه فـي ه

حیـــث تـــم عمـــل اســـتبیان حــول التعلـــیم اإللكترونـــي، والـــذي یـــشمل نمطـــین مـــن . الــوطن العربـــي

األســـئلة األول حـــول مـــدى اســـتخدام األفـــراد للتكنولوجیـــا، والثـــاني حـــول رأیهـــم بفعالیـــة التعلـــیم 

وزع هــذا االســتبیان علــى طــالب جــامعیین وذلــك . یــة تطبیقــه علــى المــدارسٕاإللكترونــي وامكان

 ١٠٠ألهمیة رأي هذه الفئـة فهـم الجیـل القـادر علـى التغییـر وكانـت مـن أهـم النتـائج مـن أصـل 

%  ٩٦، %١٠٠طالــب بلــغ عــدد األفــراد الــذین یملكــون أجهــزة حاســوب ویــستخدمون اإلنترنــت 

، dial upلــدیهم اتــصال % ٣٩ نــوع االتــصال فكــان یمتلكــون اتــصال دائــم مــع اإلنترنــت، أمــا

٤٩ %DSL ،١٢ %DSL +١Mbps٠  و %DSL +٢Mbps ،٠ %DSL +٤Mbps ، 

 ISDN ًیستخدمونه نادرا% ٣. ساعات ٦ یستخدمون اإلنترنت یومیا بمعدل% ٩٧، %٠. 
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  : اإلطار النظري -ًأوال

 The Virtual Classes    -:  مفهوم الفصول االفتراضیة  -١

ك مسمیات عدیدة للفصول االفتراضیة منها الفصول اإللكترونیة والفصول الذكیة هنا

وفصول الشبكة العالمیة للمعلومات والفصول التخیلیة وفیما یلي بعض التعریفات التي وردت 

  : حول الفصول االفتراضیة

 الفصول التي تعتمد على التقاء الطلبة والمعلم عن طریق االنترنت وفي أوقات مختلفة -

  .ٕللعمل على قراءة الدرس وأداء الواجبات وانجاز المشاریع

هي فصول شبیهة بالفصول التقلیدیة من حیث وجود المعلم والطالب، ولكنها على  -

الشبكة العالمیة للمعلومات حیث ال تتقید بزمان أو مكان، وعن طریقها یتم استحداث 

طة الشبكات للمشاركة في بیئات تعلیمیة افتراضیة بحیث یستطیع الطلبة التجمع بواس

  .حاالت تعلم تعاونیة

ماكن واالفصول االفتراضیة عبارة عن غرف إلكترونیة تشمل على اتصاالت لصفوف أ -

ویرتبطون مع بعضهم البعض ومع المحاضر من خالل أسالك أو ، یتواجد فیها الطالب

  ٠ة موجات قصیرة عالیة التردد مرتبطة باألقمار الصناعیة الخاصة بتلك المنطق

هي أنظمة إلكترونیة تتیح التفاعل بین معل المعلم بالصوت والصورة من خالل عرض  -

كامل للمحتوى على الهواء مباشرة من خالل الشبكة الداخلیة الخاصة بوزارة التربیة 

لشبكة العالمیة للمعلومات من خالل مناقشات تفاعلیة بین الطلبة والمعلم وبین واوالتعلیم أ

  .عض وبین المدارس المختلفة ، وهو ما یعرف بالتعلم والتفاعل التزامنيالطلبة بعضهم الب

عبارة عن غرفة قد تكون إحدى الوحدات التي یتكون منها مركز مصادر التعلم في  -

المدرسة ، ویتم تجهیز الغرفة بوصالت وأسالك أو باستخدام موجات قصیرة عالیة التردد 

، بحیث یتمكن المتعلمون تصال أخرىترتبط عادة بالقمر االصطناعي أو بوسائل ا

المتواجدون في الفصل االفتراضي من التواصل مع معلم أو متعلمین آخرین في مناطق 

  .جغرافیة متعددة 

أدوات وتقنیات وبرمجیات على الشبكة العالمیة للمعلومات تمكن المعلم من نشر الدروس  -

به من خالل تقنیات متعددة ، واألهداف ووضع الواجبات والمهام الدراسیة واالتصال بطال

ٕكما أنها تمكن الطالب من قراءة األهداف والدروس التعلیمیة وحل الواجبات وارسال 
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المهام والمشاركة في ساحات النقاش والحوار واالطالع على خطوات سیره في الدرس 

  : والدرجة التي حصل علیها ، وتنقسم هذه األدوات إلى قسمین 

مثل تصفح الدروس التعلیمیة ) في أي وقت وأي مكان ( منیة أدوات وتقنیات غیر تزا -١

  .والتراسل بین الطالب والمعلم ونقل الملفات والوثائق والتراسل عبر البرید اإللكتروني

مثل المحادثة النصیة ) في نفس الوقت ومن أي مكان (  أدوات وتقنیات تزامنیة -٢

  .والصوتیة بین الطالب بعضهم بعض ومع معلمیهم

  : ع الفصول االفتراضیة أنوا 

یمكن تقسیم الفصول االفتراضیة إلى قسمین وذلك حسب األدوات والبرمجیات والتقنیات 

  .المستخدمة في هذه الفصول

  ( Asynchronous ) : الفصول االفتراضیة غیر المتزامنة -١

 ویطلــق علیهــا الــبعض بأنظمــة الــتعلم االلكترونــي الــذاتي والتــي تمكــن الطلبــة مــن مراجعــة

المادة التعلیمیة والتفاعل مع المحتوى التعلیمي مـن خـالل الـشبكة العالمیـة للمعلومـات بوسـاطة 

بیئة التعلم الذاتي وهو ما یعرف بالتعلم والتفاعـل غیـر التزامنـي، وهـذه الفـصول ال تتقیـد بزمـان 

عــل وال مكــان ، لــذا فهــي تــستخدم برمجیــات وأدوات غیــر تزامنیــة تــسمح للمعلــم والطالــب بالتفا

  : معها دون حدود للزمان والمكان ومن أمثلة هذه األدوات 

  . أداة التمارین والواجبات المنزلیة-

  . قراءة الدروس -

  .لطلبة فیما بینهموا ساحات الحوار والدخول في مناقشات غیر آنیة مع المعلم أ-

  . قائمة المراسالت بین المعلم وطالبه وبین الطالب بعضهم البعض-

  .رجات قائمة الد-

  . إرسال األعمال والمشاریع إلى المعلم-

  : من أمثلة هذه الفصول ما یلي  

  www.moodle.com (model): برنامج المقررات الدراسیة 

یعتبــر هــذا البرنــامج مــن البــرامج المفتوحــة المــصدر أي أنــه مجــاني االســتخدام یــستطیع  

ًالمعلم أن یضعه في موقعه وهو معرب تعریبا كامال ویمكن  هذا البرنامج المعلم مـن وضـع مقـرره الدراسـي علـى ً

   :الشبكة العالمیة للمعلومات بكل یسر وسهولة حیث تتوفر عدة مستویات هي 
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  .وضع المقررات الدراسیة حسب أسابیع الدراسة -١

  .وضع المقررات الدراسیة حسب الموضوعات واألجزاء  -٢

  .وضع المقررات الدراسیة دفعة واحدة على هیئة مجموعات -٣

  : قدم البرنامج للمعلم إمكانیة تقدیم األنشطة التالیة لطالبه ی

وهي تتنوع من كتب ومراجع بسردها المعلم لطالبه أو مواقع على : األنشطة المرجعیة  -

  .الشبكة أو صفحات داخل الموقع

وهي تتطلب من الطالب أن یرسل لمعلمه مقاال سواء عن طریق : األنشطة التطبیقیة -

رساله على هیئة ملف، ومن ثم یقوم المعلم بالتعلیق على ذلك النشاط واأالكتابة المباشرة 

  .ٕواعطاء الطالب الدرجة التي یستحقها

وهي تتنوع من اختیار من متعدد وأسئلة الصواب والخطأ وأسئلة : التمارین والواجبات  -

اإلجابات القصیر ، وبعد أداء الطالب للتمرین یعطى درجته في ذلك ، وتوجد خیارات 

تعددة للمعلم في وع التمرین كأن یمكن الطالب من حل التمرین لمرة واحدة أو لعدة م

  .مرات وتحدید فترة التمرین 

یستطیع المعلم أن یجري استفتاءات في كل جزء من أجزاء مقرره لطالبه : استفتاءات -

  .والحصول عل النتائج حال التصویت علیها

  .ار وذلك عبر ساحات الحو: المشاركة في اآلراء  -

ًویقدم البرنامج للمعلم تقریرا كامال عن زیارات الطالب للموقع والدرجات التي حصلوا  -

  .علیها واألنشطة التي قاموا بتسلیمها

   : Synchronous )(الفصول االفتراضیة التزامنیة 

لطالـب أدوات واوهذه الفصول هي فصول شبیهة بالقاعات الدراسیة یـستخدم فیهـا المعلـم أ

أي یـشترط فیهـا تواجـد المعلـم والطالـب فـي نفـس الوقـت دون ( تبطة بـزمن معـین وبرمجیات مر

  : ومن أمثلة هذه األدوات ) حدود للمكان 

  .وهي تساعد جمیع الطلبة على المشاركة في الكتابة علیها :  اللوحات البیضاء -

  عروض–تحریر نصوص( ى أحد برامج المكتب مثل العمل عل:  المشاركة في البرامج -

  .ًتساعد الطلبة للعمل سویا...) 

 التواصل بالصوت والصورة والنص بین المعلم (Videoconferencing) مؤتمرات الفیدیو -

  .وطالبه وبین الطالب بعضهم البعض
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التواصل بالصوت والنص بین المعلم  ) (Audioconferencing مؤتمرات الصوت -

  .وطالبه وبین الطالب بعضهم البعض

  .التواصل بالنص بین المعلم وطالبه وبین الطالب بعضهم البعض :  غرف الدردشة-

  :ومن األمثلة على بعض برمجیات الفصول االفتراضیة التزامنیة ما یلي 

                                   www.Paltak.com ( Paltak) برنامج -

  .ویعد أقدم برنامج للحوار المرئي والصوتي والنصي وأكثرها انتشارا

  www.roomtalk.com ( Room talk) برنامج-

  . برنامج جید یمكن المعلم من امتالك غرفة صف خاصة به وبسعر معقول

  )hpe Virtual Classroom ) www.hpe-learning.com    برنامج-

     .برنامج جید یتمیز بواجهات جمیلة وسهولة الدخول للصف

  www.centra.com ( Centra) برنامج -

               . یضا فصل افتراضي غیر تزامنيبرنامج یمكن أن یكون أ

  )Learnlinc ) www.edtlearning.com    برنامج-

  یتمیز بإمكانیة وجود مدرب للمعلم یساعده على مراقبة الدردشة النصیة وتنظیم المشاركات 

  .إدارة الفصول االفتراضیة  

االفتراضــیة إن القــدرة علــى إدارة الــصف تعتبــر مــن ســمات المعلــم النــاجح ولكــن الفــصول 

  . ال تتطلب وجود المعلم ومع ذلك فهي تحتاج إدارة جیدة ولكنها أیضا إدارة الكترونیة 

        :٢٠٠٠ Top برنامج إدارة الفصل اإللكتروني -

 یعطــي البرنــامج للمــدرس القــدرة الكاملــة علــى الــتحكم بجمیــع أجهــزة الطلبــة وأن تتعــدد   

لمدرس استخدام أكثر من أسـلوب فـي شـرح المنـاهج الوظائف الموجودة بالبرنامج حتى یتسنى ل

  .واألهم من ذلك أن یكون البرنامج باللغة األم للمدرس

للفـصول اإللكترونیـة  ) ٢٠٠٠تـوب(ولهذا الغرض قـدمـت شركة آر انـد آر إریبیـا برنـامج 

كم التي تعطي المـدرس الـتح) انجلیزي للمنطقة العربیة فقط/ثنائي اللغة عربي (المتعدد اللغات 

الكامــل والمتعــدد الوظــائف عبــر لوحــة الــتحكم الفریــدة التــصمیم المبنــي علــى ســهولة االســتخدام 

  .والفاعلیة المطلقة
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، .)الــــخ...ســــینما، نــــت(یتمیــــز هــــذا البرنــــامج بقــــوة اســــتخدامه لتقنیــــة الوســــائط المتعــــددة 

، ) الــــــخ ....بث،توجیـــــه، مراقبـــــة(باإلضـــــافة إلـــــى وظــــــائف الفـــــصول اإللكترونیـــــة األساســــــیة 

  ).في العادة% ٣٠فقط(واستخدامه الضئیل لموارد أجهزة الحاسب 

أحـد أفــضل ممیــزات البرنــامج أنــه یمكــن للمـدرس اســتخدام شاشــتین موصــولة علــى جهــازه 

ـــة وتبحیـــث تكـــون شاشـــة كلوحـــة تحكـــم ومتابعـــة  كـــون األخـــرى كـــشاشة عـــرض المـــواد التعلیمی

  .ألجهزة الطالب 

  : إمكانات الفصول االفتراضیة 

  : ما تتشابه اإلمكانات لبرامج الفصول االفتراضیة ویمكن تعداد هذه اإلمكانات فیما یليًغالبا

  .بالصوت لطالبه ، مع إمكانیة تحدث الطالب برفع أیدیهم  تحدث المعلم  -١

اســتخدام إمكانیــة المــشاركة فــي البــرامج فیــستطیع المعلــم مــثال تــشغیل عــرض علــى جهــازه  -٢

ع تـــشغیل برنـــامج معـــالج النـــصوص وعـــرض بعـــض ٕواتاحـــة رؤیتـــه لطالبـــه ، كمـــا یـــستطی

  .األوراق من خاللها

  .وجود خانة للمناقشة النصیة -٣

ٕواظهــار النتیجــة ) صــح وخطــأ( أو ) االختیــار مــن متعــدد (إمكانیــة إرســال أســئلة مــن نــوع  -٤

  .مباشرة للطالب

  .التحكم في دخول وخروج الطالب من غرفة الصف -٥

  .إرسال ملف إلى جمیع الطالب -٦

  .ت نقاش تكوین مجموعا -٧

  .توزیع االستطالعات واالستفتاءات بین الطالب -٨

  .وجود اللوحة البیضاء التفاعلیة المتعددة -٩

  .تسجیل المحاضرة بالصوت والصورة التي تتم في غرفة الصف -١٠

المــــشاركة فــــي جولــــة تزامنیــــة علــــى مواقــــع الــــشبكة العالمیــــة للمعلومــــات بحیــــث یــــرى  -١١

  .معلم المواقع التي یتم تصفحها من قبل ال الطالب

  .إمكانیة إرسال الرسائل من الطالب للمعلم والعكس -١٢

ومع هذه المزایا المتعددة لهذه البـرامج ، إال أنهـا مـا زالـت محـدودة االسـتخدام خاصـة فـي 

الدول العربیة ویعود السبب فـي ذلـك إلـى ضـعف سـرعة االتـصال بالـشبكة العالمیـة للمعلومـات 
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ـــة ال ـــب إلـــى امـــتالك المعلـــم عـــالي المواصـــفات إذ أن تقنی ـــاج فـــي الغال فـــصول االفتراضـــیة تحت

  .إضافة إلى سرعة عالیة في االتصال حتى یتمكن الطالب من مشاركته البیانات

  من هنا كان البد أن نحدد أهم مزایا وعیوب الفصول االفتراضیة والتي سنوضحها و

  .فیما یلي 

     :مزایا الفصول االفتراضیة  

فالفصول االفتراضیة ال تحتاج إلى قاعات دراسـیة وال تحتـاج إلـى : اض في التكلفة االنخف -

  .ساعات مدرسیة كما أنها ال تحتاج إلى مواصالت وأدوات مدرسیة مكلفة

تغطیـة عــدد كبیــر مــن التالمیــذ والطــالب فـي منــاطق جغرافیــة مختلفــة وفــي أوقــات مختلفــة  -

  .وفي أوقات مختلفة

  . من حیث عدد الطالب وأعمارهم إمكانیة التوسع دون قیود -

 وتقلیــل األعبــاء علــى اإلدارة التعلیمیــة، فهــي ال  الــسرعة العالیــة فــي التعامــل واالســتجابة -

  .تحتاج إلى متابعة للحضور والغیاب أو رصد الدرجات فكل هذا یتم بشكل إلكتروني

طالـب علـى الكم الكبیـر مـن األسـس المعرفیـة المـسخرة للقاعـات االفتراضـیة، ممـا یـشجع ال -

  .المشاركة دون خوف

أن عملیــة الــتعلم لــم تعــد محــصورة فــي توقیــت أو مكــان محــددین أو مــضبوطة فــي جــدول  -

  .صارم ، بل بإمكان الطالب أن یتعلم في أي وقت وأي مكان

التفاعــل المــستمر واالســتجابة المــستمرة والمتابعــة المــستمرة كــل هــذا یــتم بــشكل إلكترونــي  -

  .ارة المدرسیةدون إضافة أعباء على اإلد

ال تحتــــاج إدارة الفــــصول الدراســــیة االفتراضــــیة مهــــارات تقنیــــة عالیــــة ســــواء مــــن المعلــــم  -

  .لطالب أو من اإلدارة التعلیمیةواأ

إعفاء المعلم من األعبـاء الثقیلـة بالمراجعـة والتـصحیح ورصـد الـدرجات والتنظـیم ویتـیح لـه  -

رتقــاء بمــستواه والتعامــل مــع التقنیــات التفــرغ لمهامــه التعلیمیــة المباشــرة وتحــسین األداء واال

  .الحدیثة والنهل من المعارف واكتساب المهارات والخبرات 

  .إمكانیة تحدیث المقررات الدراسیة بكل سهولة -

  .تسهیل الحصول على المعلومة في أي وقت ومن أي مكان -

  .فةإتاحة الفرصة أمام الطالب للنقاش مع طالب آخرین من أماكن مختلفة وثقافات مختل -
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لمـرض مـن الحـضور إلـى وامراعاة ظروف المعلمـین والطـالب الـذین قـد تحـرمهم اإلعاقـة أ -

لمعلمة إلقاء الدروس مـن بیتـه وكـذلك الطـالب یمكـن أن یحـضر واالمدرسة فیمكن للمعلم أ

  .الدروس من بیته 

  . تجمع الفصول االفتراضیة في تقدیم الدروس بین الصوت والنص والصورة وبتقنیة عالیة -

ن تـــسجیل ردود الطـــالب وتخزینهـــا بـــسهولة وكـــذلك تخـــزین واجبـــاتهم وأعمـــالهم وهـــذا یمكـــ -

  .یسهل متابعتهم 

   ).إثناء الدرس ( سرعة الوصول للمعلومة من خالل التعامل المتزامن مع االنترنت  -

  :الفصول االفتراضیة ) عیوب( سلبیات 

  ضعف التفاعل المتبادل بین المعلم والمتعلم -

ًار أسلوب التقییم الذي یـوفر مؤشـرا دقیقـا یوضـح مـدى تحقیـق برنـامج صعوبة تحدید واختی - ً

  .صعوبة عداد برامج التعلیم عن بعد بشكل یحقق الغرض منها .التعلیم عن بعد ألهدافه 

ــــیم عــــن بعــــد یكــــون معتمــــد علــــى الكمبیــــوتر  - اســــتخدام األشــــكال األكثــــر فعالیــــة مــــن التعل

 لتتوافر البنیـة األساسـیة التـي قـد ال تتـوفر فـي واإلنترنت وبالتالي یكون أكثر تكلفة ویحتاج

  .البالد النامیة 

االفتقار للنواحي الواقعیة فـي عملیـة التعلـیم اإللكترونـي المباشـر أهـم عیـوب هـذا األسـلوب  -

فـــي التعلـــیم الـــذي یحتـــاج فـــي بعـــض الحـــاالت للمـــسات إنـــسانیة بـــین المـــتعلم والمـــدرس، 

 التعلـیم اإللكترونـي المباشـر وحالیـا نجـد انـه ونخص هنا بالحدیث الفئـات التـي یجـدي فیهـا

یــستهدف طــالب المرحلــة الثانویــة بــشكل رئیــسي ثــم طلبــة الجامعــات والمهــن األخــرى مثــل 

األطباء والمهندسـین أي بـشكل أو بـآخر التـدریب المؤسـسي الـذي یتلقـاه العـاملون والفنیـون 

  . في المؤسسات والشركات الكبیرة على اختالف مجاالتها

واد تعلیمیة تـصلح للتعلـیم اإللكترونـي المباشـر وتحقـق فعالیـة كبیـرة، فمـثال یمكننـي هناك م -

لـــذهاب إلـــى واأن أشـــرح بـــشكل مطـــول عـــن ظـــاهرة علمیـــة طبیعیـــة ولكـــن لرحلـــة مدرســـیة أ

المختبــر ومــشاهدة هــذه الظــاهرة بــصورة مباشــرة أن یغنــي عــن كــل الجهــد الــذي یمكــن أن 

لمباشــــر لــــشرح تلــــك الظــــاهرة، أي أن مــــادة التعلــــیم نبذلــــه فــــي نظــــام التعلــــیم اإللكترونــــي ا

  . اإللكتروني المباشر یجب أن تكون مناسبة له ومالئمة ألسلوبه

الصعوبة إیـصال األحاسـیس عبـر الوسـائط النـصیة الفوریـة خاصـة الغـضب، لكنهـا لیـست  -

مـــستحیلة حیـــث یعتمـــد ذلـــك علـــى نمـــو وتطـــور المجتمـــع ونوعـــه وهـــل یـــستخدم االتـــصال 
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  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ـــ(الحقیقـــي ـــیم اإللكترونـــي قـــد یكـــون مختـــرق مـــن قبـــل أنـــاس -٧واالفتراضـــي ) شريالب التعل

  . آخرین على االنترنت لذلك ال بد من توفر أنظمة حمایة قویة 

  .یحتاج التعلیم االلكتروني أجهزة متطورة جدا تحتاج تحدیث مستمر -

 خصوصا وبالرغم من وجود بعض السلبیات لفصول االلكترونیة إال انه یمكننا التغلب علیها

  .إذا كان مردودها العلمي جیدا على أبنائنا الطالب 

  :الخطوات التي یجب أن نتبعها لنجاح التعلیم باستخدام الفصول االفتراضیة

لنجــاح التعلــیم الفــوري یجــب أن یكــون لــدى المــشاركین القــدرة علــى : التواصــل مــع التقنیــة -١

ادون علیهـا، وذلـك حتـى ال تحـدث االتصال عن طریق هذه الوسائل بـسهولة ویـسر، وأنهـم معتـ

  .حساس بالفردیة مع هذه التطوراتواأیة مشكالت أ

  :اإلجراءات والتوجیهات -٢ 

ًال بد أن تكون التوجیهات واإلجراءات غیـر مقیـدة، فالتوجیهـات الـصارمة جـدا تـؤدي إلـى 

  . إیجاد عقبات في أثناء الحوار والنقاش،مما یؤدي إلى تحفظ المشاركین

  :المشاركة -٣

ٕتعد المشاركة من األشیاء األساس لنجاح التعلـیم الفـوري، واثـراء النقـاش وتبـادل المعرفـة، 

  .فالمعلم علیه طرح األسئلة التي تحفز الطالب على إبداء آرائهم ومالحظتهم

  :التعلیم المشترك -٤

الجهـــود المـــشتركة بـــین الطـــالب تـــساعدهم علـــى إنجـــاز مـــستوى أعلـــى مـــن المعرفـــة، لـــذا 

     ون هنــــاك تفاعــــل مــــن الطــــالب مــــع أســــاتذتهم وكــــذلك بــــین الطــــالب فیمــــا بیــــنهم یجــــب أن یكــــ

  .ألفضلا ووه

  :التقویم -٥

على المشاركین عمل تقویم ألعمالهم فیما بینهم، وكذلك إرسال مالحظاتهم وآرائهـم حـول 

                      . أداء أصدقائهم في أثناء سیر العملیة التعلیمیة

  :  اإلطار التجریبي –ب 

  :إجراءات البحث

  :مجتمع البحث

الطلبــة المــسجلون لمقــرر النحــت بــشعبة التربیــة الفنیــة الفرقــة الثانیــة بكلیــة التربیــة النوعیــة  

  .جامعة المنوفیة بمدینة أشمون 



  

 ٤٤٥ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  : عینة البحث

وهـم مـن طلبـة ، ً طالبا وطالبة من مجتمع الدراسـة٦٠اختار الباحث عینة قصدیة قوامها 

 التربیــــة الفنیــــة تحــــت إشــــراف الباحــــث فــــي الفــــصل الثــــاني مــــن العــــام الفرقــــة الثانیــــة بــــشعبة

حیث تـدربوا علـي ) ٣٠(م، وتم تقسیمها إلي مجموعتین تجریبیة قوامها ٢٠١٤/٢٠١٥الجامعي

طالــب وطالبــة حیــث ) ٣٠(كیفیـة التعامــل مــع الفــصل االفتراضــي ، ومجموعـة ضــابطة قوامهــا 

  .تم التدریس لها بالطریقة التقلیدیة بالكلیة

  :منهج البحث والتصمیم التجریبي

 كثـرواالدراسة القائمة من البحوث التجریبیة التي تدرس أثر عامل تجریبـي أ       تعتبر

الـشبه  المـنهج  لـذا اسـتخدم الباحـث فـي هـذه الدراسـة أحـد تـصمیمات، كثـرواعلـى عامـل تـابع أ

ـــي ـــي، وتحدیـــدا التـــصمیم المعـــروف بتـــصمیم القیـــاس القبل جمـــوعتین إحـــداهما البعـــدي لم ًتجریب

، اعتمـد الباحـث علـى المـنهج التجریبـي ألنـه األكثـر مالئمـة للبحـث،ضابطة واألخـرى تجریبیـة 

علــى ) التــدریس القــائم علــى الفــصول االفتراضــیة(وذلــك للكــشف عــن فاعلیــة المتغیــر المــستقل

لبحــث إلــى ، وعلــى هــذا فقــد تــم تقــسیم عینــة ا)القــدرات التعبیریــة النحتیــة للطــالب(المتغیــر التــابع

اختبــار قبلــي، وتــدرس  مجمــوعتین إحــداهما تجریبیــة واألخــرى ضــابطة، یطبــق علــى كــل منهمــا

المجموعــة التجریبیــة كیفیــة ابتكــار بالطــات نحتیــة  مــستوحاة مــن الفــن اإلســالمي عــن طریــق 

الـضابطة فتـدرس نفـس الموضـوع بالطریقـة المعتـادة، وبعـد  الفـصل االفتراضـي ،أمـا المجموعـة

ـــقانتهـــاء التج ـــر الـــذي أحدث ربـــة یطب ـــاختبـــار بعـــدي علـــى المجمـــوعتین لقیـــاس األث ه التجربـــة ت

  .المیدانیة

  :تصمیم أدوات البحث

في وضع بنود اسـتمارة لتقیـیم القـدرات التعبیریـة النحتیـة  الخطوة بالبدء في هذه الباحث قام  - أ

ع، التعبیـر عـن الموضـو(من خالل عدد مـن البنـود الرئیـسیة وهـى  )١(للطالب ملحق رقم 

وتــم  ،)االبتكـار، التكـوین، إحـداث مـستویات بالــشكل، التقنیـات المتبعـة إثـر عملیـة األداء 

عرضها علي مجموعـة مـن المحكمـین للتحقـق مـن اتـساقها ومناسـبتها للتطبیـق علـي عینـة 

  .  البحث

     ثم قام الباحث بالحصول على رابط  لبرنامج الفصول االفتراضیة اللیمونیت   - ب

ellumniateار العاشر، وذلك بعد أن وقع اختیار الباحث على هذا الفصل اإلصد

 لیخرج wimbaاالفتراضي وذلك لحداثة الفصل االفتراضي حیث تم الدمج بینه وبین 

كما یتمیز هذا الفصل بمناسبته الحتیاجات الطالب ، ١٠. wllumniateبإصدار جدید 

 والتصفح quizzesلقصیرة حیث یتمیز بوجود غرف للتعلم التعاوني ومركز لالختبارات ا



  

 ٤٤٦ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

، لمطلوبةواكما تم تزویده  بالنصوص والصور التعلیمیة ومقاطع الفیدی. عبر االنترنت

ذات الصلة بموضوع ) ملفات بور بوینت(وكذلك إعداد مجموعة من العروض التقدیمیة 

 .التطبیق المیداني 

التعامـــل مـــع لمـــساعدة المـــتعلم علـــى كیفیـــة ) ٢(قـــام الباحـــث بإعـــداد دلیـــل ملحـــق رقـــم   - ت

، بــشكل یــؤدي إلــى تحقیــق األهــداف التعلیمیــة ellumniateالفــصل االفتراضــي اللیمونیــت 

 .على أفضل وجه ممكن

  :  تطبیق التجربة المیدانیة -٢

، )المجموعـة الـضابطة والمجموعـة التجریبیـة( تطبیق االختبـار القبلـي علـى المجمـوعتین 

الزخـــارف (حي مـــن الفـــن اإلســـالمي وقـــد طلـــب مـــنهم التعبیـــر بـــشكل حـــر عـــن موضـــوع مـــستو

) بالطـات نحتیـة(بمـا یعبـر عـن أشـكال نحتیـة مـسطحة ) اإلسالمیة النباتیة والهندسـیة والخطیـة

بغیـــة التأكـــد مـــن ) ســـم٤٠×٢٠(باســـتخدام الطـــین الصلـــصال بأبعـــاد طـــول وعـــرض ) رولیـــف(

لعینـة وقبـل تكافئهما ووصـوال إلـى درجـة مقبولـة مـن الـضبط بعـد إعـداد أدوات البحـث واختیـار ا

للبیانــات المرتبطــة لحــساب الداللــة ) ت(وتــم اســتخدام اختبــار .البــدء فــي إجــراء تجربــة البحــث

اإلحصائیة للفرق بین متوسطات درجات طالب المجموعتین التجریبیة والـضابطة فـي التطبیـق 

  :القبلي، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجداول التالیة

للفرق بین متوسطات درجات طالب كل من المجموعتین التجریبیة ) ت(نتائج اختبار ):١(جدول رقم 

  :والضابطة في التطبیق القبلي الختبار القدرات التعبیریة النحتیة

 العدد البنود المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

قیمة 

 )ت (
 مستوى الداللة

  التجریبیة

 الضابطة

التعبیر عن 

 الموضوع

٣٠  

٣٠  

٣.٩١  

٣.٩١ 

١.٤٩  

١.٤٩  
٠.٠  

  غیر دالة

٠.٠١ 

  التجریبیة

 الضابطة
 ٣٠ االبتكار

١.٥٣  

١.٣١  

٠.٩٧  

٠.٨٨  
٠.٩٤  

  غیر دالة

٠.٣٤ 

  التجریبیة

 الضابطة
 التكوین

٣٠  

٣٠ 

٠.٦٦  

٠.٨٨ 

٠.٧٠  

٠.٩٠  
١.٠٨  

  غیر دالة

٠.٢٨ 

  التجریبیة

 الضابطة

إحداث 

مستویات 

 بالشكل

٣٠  

٣٠ 

١.٢٨  

١.٠٣  

٠.٩٦  

٠.٣٢  
١.١٢  

  غیر دالة

٠.٢٦ 

  تجریبیةال

 الضابطة

التقنیات 

المتبعة إثر 

 عملیة األداء

٣٠  

٣٠ 

٧.٦٩  

٧.١٩  

٣.٣٦  

٢.٢٩  
٠.٠٧  

  غیر دالة

٠.٤٨  



  

 ٤٤٧ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

یتـــضح مـــن الجـــدول الـــسابق أن الفـــرق بـــین متوســـطي درجـــات كـــال مـــن المجمـــوعتین 

التجریبیــــة والــــضابطة فــــي التطبیــــق القبلــــي الختبــــار القــــدرات التعبیریــــة النحتیــــة بجمیــــع بنــــوده 

 الموضــوع، االبتكــار، التكــوین، إحــداث مــستویات بالــشكل، التقنیــات المتبعــة إثــر التعبیــر عــن(

وهـذا یعنـي تكـافؤ المجمـوعتین فـي ) ٠.٠٥عنـد مـستوى (غیـر دالـة إحـصائیا  ،)عملیـة األداء 

  .هذه المتغیرات

یلــي ذلــك ، قــام الباحــث بعقــد جلــسة تمهیدیــة مــع طلبــة وطالبــات العینــة التجریبیــة تــم مــن  -

وتزویــد الطلبــة بملفــات وورد لــشرح الفــصل ، آلیــة الــدخول للفــصل االفتراضــيخاللهــا شــرح 

وذلــك مــن خــالل دلیــل الـتعلم الخــاص بالبرنــامج والــذي قــام الباحــث ، االفتراضـي اللیمونیــت

  .بإعداده في خطوة سابقة

تم عقد جلسة مع أفراد المجموعة الضابطة بالكلیـة وأفـراد المجموعـة التجریبیـة فـي الفـصل  -

ضي للتعرف علي المطلوب تنفیذه، وقد طلب منهم التعبیر بشكل حـر عـن موضـوع االفترا

بمــا یعبــر ) الزخـارف اإلســالمیة النباتیـة والهندســیة والخطیـة(مـستوحي مــن الفـن اإلســالمي 

باسـتخدام الطـین الصلـصال بأبعـاد ) رولیـف) (بالطـات نحتیـة(عن أشكال نحتیـة مـسطحة 

د مــن المقــابالت التــي اســتمرت فــصل وذلــك مــن خــالل عــد) ســم٤٠×٢٠(طــول وعــرض 

 مقابلة) ١٢(دراسي واحد بواقع 

 بعـد االنتهـاء مـن التجربـة المیدانیــة، تـم تطبیـق أدوات البحـث وبعــد رصـد البیانـات التـي تــم -٣

ومــن ثــم ، الحــصول علیهــا مــن تطبیــق أدوات البحــث تــم إجــراء المعالجــة اإلحــصائیة المناســبة

  .التحقق من صحة فروض البحث

  : ج البحث في ضوء الفروضنتــائ

  : الفرض األول ونتائجه-:ًأوال 

  ):١( عرض نتائج الفرض األول ویتضمنها الجدول رقم -١

ًو ینص على أن هناك فروق دالة إحصائیا بین متوسط درجات المجموعة الضابطة 

ومتوسط درجات المجموعة التجریبیة لصالح المجموعة التجریبیة  في التطبیق البعدي من 

 تأثیر التدریس باستخدام فصل افتراضي غیر تزامني علي القدرة التعبیریة النحتیة لعینة حیث

من الطالب بالفرقة الثانیة بقسم التربیة الفنیة بكلیة التربیة النوعیة جامعة المنوفیة من حیث 

التعبیر عن الموضوع، االبتكار،التكوین،إحداث مستویات بالشكل، التقنیات المتبعة إثر (

  ).یة األداء عمل



  

 ٤٤٨ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

للفرق بین متوسطات درجات طالب المجموعة التجریبیة في ) ت(نتائج اختبار ) : ٢(جدول رقم 

  :التطبیقین القبلي والبعدي للقدرات التعبیریة النحتیة 

 العدد البنود التطبیق
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 قیمة ت 

مستوى 

 الداللة

  القبـلي

 البعـدي

التعبیر 

عن 

 موضوعال

٣٠  

٣٠  

٣.٩١  

٥.٤١  

١.٤٩  

١.٣٦ 
١.٥  

دالة عند 

٠.٠٥  

  القبـلي

 البعـدي
 االبتكار

٣٠  

٣٠ 

١.٣١  

٢.٠٩  

٠.٩٧  

٠.٨٦ 
٣.٤٩  

دالة 

 ٠.٠٥عند

  القبـلي

 البعـدي
 التكوین

٣٠  

٣٠ 

٠.٦٦  

١.٩٤  

٠.٧٠  

١.٠١ 
٥.٩٢  

دالة 

 ٠.٠١عند

  القبـلي

 البعـدي

إحداث 

مستویات 

 بالشكل

٣٠  

٣٠ 

١.٢٨  

٢.٧٨  

٠.٩٦  

١.٠٧ 
٦.٩٦  

دالة 

 ٠.٠١عند

  القبـلي

 البعـدي

التقنیات 

المتبعة 

إثر عملیة 

 األداء

٣٠  

٣٠ 

٧.٦٩  

١٢.٣٤ 

٣.٣٦  

٢.٢٥  
٧.٧٩  

دالة 

 ٠.٠١عند

) ٠.٠٥عند مستوى ( ًـ أظهرت نتائج اختبار فرضیة البحث وجود فروق دالة إحصائیا 

حتیة ككل في بین متوسطات درجات الطالب في جمیع بنود القدرات التعبیریة الن) ٠.٠١(و 

االختبارین القبلي والبعدي عند المجموعة التجریبیة لصالح االختبار البعدي ویمكن تفسیر 

تفوق أفراد المجموعة التجریبیة التي درست عن طریق الفصل االفتراضي بان هذه الطریقة 

، بعدي أثرت ایجابیا في تنمیة القدرات التعبیریة النحتیة للطالب وهذا ما ظهر في االختبار ال

إضافة إلى أن ، نتیجة توفر الحماس لدى الطالب والذي أدى بهم إلى فهم خطوات التنفیذ 

  ، الفصل االفتراضي قد حسن من قدراتهم التعبیریة النحتیة 

 ): ٢( التعلیق علي النتائج الخاصة بفرضیة البحث ویتضمنه الجدول رقم -٢

  :التعبیر عن الموضوع

وأن متوســـط ) ٠.٠٥(ًلجدولیـــة دالـــة إحـــصائیا عنـــد مـــستويیتـــضح مـــن الجـــدول أن قیمـــة ت ا

بینمــــا بلــــغ متوســــط درجــــات )  ٥.٤١(درجــــات المجموعــــة التجریبیــــة فــــي القیــــاس البعــــدي بلــــغ

ممــا یؤكــد وجــود فــروق فــي تنمیــة القــدرة ) ٣.٩١(المجموعــة الــضابطة فــي القیــاس البعــدي بلــغ

  :ال التالیة توضح هذا علي التعبیر عن الموضوع لصالح المجموعة التجریبیة واألشك



  

 ٤٤٩ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  

  

  )٢، ١( الموضوع   شكل رقم نأشكال تحقق التعبیر ع
 



  

 ٤٥٠ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  

  
  )  ٤، ٣( الموضوع   شكل رقم نأشكال تحقق التعبیر ع

 



  

 ٤٥١ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  )  ٦، ٥( الموضوع   شكل رقم نأشكال تحقق التعبیر ع  
 



  

 ٤٥٢ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  

  

  

  

  

  )  ٨، ٧( الموضوع   شكل رقم نأشكال تحقق التعبیر ع
 



  

 ٤٥٣ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :التكوین

وأن متوسـط ) ٠.٠١(ًیتضح من الجدول أن قیمة ت الجدولیـة دالـة إحـصائیا عنـد مـستوي

بینمـــا بلـــغ متوســـط درجـــات )   ١.٩٤(درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة فـــي القیـــاس البعـــدي بلـــغ

 وجـود فـروق فـي عنـصر إحكـام مما یؤكد)  ٠.٦٦(المجموعة الضابطة في القیاس البعدي بلغ

  : التكوین لصالح المجموعة التجریبیة واألشكال التالیة توضح هذا 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٠، ٩(أشكال تحقق عنصر التكوین   شكل رقم 
 



  

 ٤٥٤ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  )١٢، ١١(أشكال تحقق عنصر التكوین   شكل رقم 
 



  

 ٤٥٥ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :االبتكار

وأن متوسـط ) ٠.٠٥(ًیتضح من الجدول أن قیمة ت الجدولیـة دالـة إحـصائیا عنـد مـستوي

بینمـــا بلـــغ متوســـط درجـــات )  ٢.٠٩(تجریبیـــة فـــي القیـــاس البعـــدي بلـــغ درجـــات المجموعـــة ال

ـــغ  ـــاس البعـــدي بل ممـــا یؤكـــد وجـــود فـــروق فـــي عنـــصر ) ١.٣١(المجموعـــة الـــضابطة فـــي القی

  : االبتكار لصالح المجموعة التجریبیة واألشكال التالیة توضح هذا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٤، ١٣(أشكال تحقق عنصر التكوین   شكل رقم 
 



  

 ٤٥٦ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٨، ١٧(أشكال تحقق عنصر االبتكار   شكل رقم   
 



  

 ٤٥٧ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٠، ١٩(بتكار   شكل رقم أشكال تحقق عنصر اال
 



  

 ٤٥٨ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٢، ٢١(أشكال تحقق عنصر االبتكار   شكل رقم 
 

  )٢٤، ٢٣(أشكال تحقق عنصر االبتكار   شكل رقم 
 



  

 ٤٥٩ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :إحداث مستویات بالشكل
  

وأن متوسط ) ٠.٠١(ًیتضح من الجدول أن قیمة ت الجدولیة دالة إحصائیا عند مستوي

بینما بلغ متوسط درجات )  ٢.٧٨(درجات المجموعة التجریبیة في القیاس البعدي بلغ 

مما یؤكد وجود فروق في عنصر  ) ١.٢٨(المجموعة الضابطة في القیاس البعدي بلغ 

  : إحداث مستویات بالشكل لصالح المجموعة التجریبیة واألشكال التالیة توضح هذا 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٦، ٢٥(أشكال تحقق عنصر إحداث مستویات بالشكل   شكل رقم 
 



  

 ٤٦٠ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٨، ٢٧(أشكال تحقق عنصر إحداث مستویات بالشكل   شكل رقم 
 



  

 ٤٦١ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٣٠، ٢٩(عنصر إحداث مستویات بالشكل   شكل رقم أشكال تحقق 
 

  )٣١، ٣٠(أشكال تحقق عنصر إحداث مستویات بالشكل   شكل رقم 
 



  

 ٤٦٢ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  )٣٣، ٣٢(أشكال تحقق عنصر إحداث مستویات بالشكل   شكل رقم 
 



  

 ٤٦٣ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٣٥، ٣٤(أشكال تحقق عنصر إحداث مستویات بالشكل   شكل رقم 
 

  )٣٧، ٣٦(ات بالشكل   شكل رقم أشكال تحقق عنصر إحداث مستوی
 



  

 ٤٦٤ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  :التقنیات المتبعة إثر عملیة األداء

وأن متوسـط ) ٠.٠١(ًیتضح من الجدول أن قیمة ت الجدولیـة دالـة إحـصائیا عنـد مـستوي

بینمـــا بلـــغ متوســـط درجـــات )  ١٢.٣٤(درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة فـــي القیـــاس البعـــدي بلـــغ 

ـــغ  ـــاس البعـــدي بل ا یؤكـــد وجـــود فـــروق فـــي عنـــصر ممـــ) ٧.٦٩(المجموعـــة الـــضابطة فـــي القی

  : التقنیات المتبعة إثر عملیة األداء لصالح المجموعة التجریبیة واألشكال التالیة توضح هذا 

  

  

  

  )٣٩، ٣٨(أشكال تحقق عنصر إحداث مستویات بالشكل   شكل رقم 
 



  

 ٤٦٥ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  

  )٤٣،٤٢،٤١،٤٠(أشكال تحقق عنصر التقنیات المتبعة إثر عملیة األداء أشكال

  



  

 ٤٦٦ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  

  )٤٧،٤٦،٤٥،٤٤( ر عملیة األداء، األشكال أشكال تحقق عنصر التقنیات المتبعة إث



  

 ٤٦٧ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  

  )٥١،٥٠،٤٩،٤٨(، األشكال  األداءةأشكال عنصر التقنیات المتبعة إثرعملی

  



  

 ٤٦٨ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :التوصیات

  : ًانطالقا من نتائج الدراسة الحالیة یمكن تقدیم االقتراحات التالیة 

 یقوم على أساس التعاون بین المیادین العمل على استمرار هذا النوع من األبحاث الذي -١

 ). طرق التدریس، والتربیة الفنیة، التربیة ( المختلفة 

اتصال مجال التربیة الفنیة و خاصة فن النحت بالتقدم العلمي والتكنولوجي، واالستفادة  -٢

  لجامعات وامن الخبرات العالمیة في كیفیة تدریس الفنون بالمدارس 

ر المشكالت البحثیة الملحة التي یعانى منها المسئولین في یرى الباحث أنه یجب اختیا -٣

مادة التربیة الفنیة وعالقتها بالتربیة والتعلیم مع عرض الحلول الممكنة بالطرق العلمیة 

 واالستفادة من الخبرات العالمیة حتى نثرى المجال بما یحتاجه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 ٤٦٩ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

                                                                                                                              :                             مصادر البحث
  :المراجع العربیة : ًأوال 

، تقیـیم تجربــة اسـتخدام الفــصول االفتراضـیة لتقــدیم الـدروس لطلبــة ) ٢٠٠٩( زهیـر نـاجي خلیــف  -١

العملیــة التربویــة فــي القــرن الحــادي :  ورقــة عمــل مقدمــة للمــشاركة فــي الثانویــة العامــة ،

  .واقع وتحدیات: والعشرین 

  ، كفایات التعلیم اإللكتروني  ) ٢٠١١ ، ٢ط( محمود زین الدین،  -٢

 نظر وجهة من بعد التعلیم عن برنامج في االفتراضیة الفصول استخدام واقع:"  ابتسام القحطاني-٣

   م٢٠١٠، رسالة ماجستیر في المناهج والوسائل التعلیمة " یسالتدر هیئة أعضاء

 -تفــاعلي (أثــر التــدریس باســتخدام الفــصول اإللكترونیــة بالــصور الــثالث :"  یاســر محمــد الغریبــي-٤

على تحصیل تالمیذ الصف الخامس االبتدائي في مادة الریاضیات ، )  تكاملي-تعاوني 

  )٢٠٠٩(ض ، المملكة العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الریا

اثر استخدام الفصول االفتراضـیة علـى شـبكة االنترنـت علـى تحـصیل : " أحمد عبد العزیز المبارك-٥

التصال بجامعة الملك واطالب كلیة التربیة بجامعة الملك سعود فى مقرر تقنیات التعلیم 

  .م ٢٠٠٤بیة السعودیة، رسالة ماجستیر، جامعة الملك سعود المملكة العر" سعود 

  :المراجع األجنبیة: ًثانیا

٦- Chawdhry, A. and others (٢٠١٠) ASSESSING BLACKBOARD: STUDENT 

PERCEPTIONS OF THE ONLINE TOOL, Issues in Information 
Systems , Volume XI, No. ٢٠١٠ ,١. 

٧- Heirdsfie , A. and others (٢٠١١) ,Blackboard As An Online Learning 
Environment : What Do Teacher Education Students And Staff Think؟ 
, Australian Journal of Teacher Education , Volume ٣٦ | Issue ٧ Article 
٢٠١١ ,١. 

٨- Bolstad , R. , and others (٢٠٠٩), Students’ experiences of learning in virtual 
classrooms, Final report prepared for the Ministry of Education. 

٩- Jadhav, S., Project Report On“Virtual Classroom” Done At CDAC, Mumba.  

  :مواقع إلكترونیة: ًثالثا

  /http://helearning.wordpress.com  مدونة التعلیم عن بعد            -١٠

  http://ar.wikipedia.org      الموسوعة العلمیة ویكیبیدیا     -١١

   موقع الدكتور أحمد بن محمد بن سعد الحسین  أستاذ المناهج وطرق التدریس -١٢

١٣-http://faculty.imamu.edu.sa/css/amalhussein/Pages/١a١a١٤c٤-٧٠٥٢-٦a٧٣-

٨c٩b-٦cd٩٦e٦٧٩٧٦٧.aspx 

١٤- http://ar.Wikibooks.org/wiki 

١٥-http://dc٣٠٠.٤shared.com/img/sPk٦qrWl/preview.html 



  

 ٤٧٠ 

                                                                                                                                                    

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ابریل  العاشرالعدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

(١) Mettle, Rebecca:" Culture and Structural ,Evolution of the Neural System" 
Oxford university, New York,USA,٢٠٠٦.  

إلسالمیة للحاسب اآللي في تدریس مادة  مدى استخدام معلمي التربیة ا":عبد الرحمن بن عبد اهللا الشهري )١(

  .٨١٤ص - ٢٠٠٩ كلیة التربیة، -جامعة أم القرى. ة رسالة ماجستیر غیر منشور،".الفقه في المعاهد العلمیة

أثر الفصول االفتراضیة على معتقدات الكفاءة الذاتیة واألداء التدریسي لمعلمي  " :فاطمة مصطفى رزق )٢(

  .٢٥٧-٢١٢ص ، ٩٠العدد -٢٠٠٩، لقراءة والمعرفةمجلة ا". العلوم قبل الخدمة

 ، كلیة التربیة الفنیة،جامعة حلوان، ةماجستیر غیر منشور ، رسالة"النحت البارز: " محمد درویش زین الدین  )١(
   .     ١١ ص-١٩٧٣القاھرة،

بعض ي تنمیة  فellumniate قائم على الفصول االفتراضیة مقترحبرنامج   فعالیة:" سامح جمیل العجرمي)٢(
 نشورة،م، رسالة ماجستیر ".المفتوحة واتجاھاتھم نحوھا التدریس الفعال لدى الطلبة المعلمین بجامعة القدس مھارات

 .٢٠١٣، ٣، العدد١٩مجلة المنارة ، مجلد 

لیة ك جامعة بیرزیت ، ةماجستیر غیر منشور رسالة "التعلیم اإللكتروني والتحدیات المعاصرة" :أسماء العقاد )١(
 ٢٠١٣،قسم ھندسة أنظمة الحاسوب تكنولوجیا المعلومات

 


