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�ن و���  	د  �ن ُ� ��	�ّم  �را�� ا  �� �دام ا���ول ا���را��� ��ظر  وا � ا "

  .�'�	� ا��ودان ا����و+� أ"�وذ�'ً  أ��'ء ھ�$� ا��در�س
  * عصام إدريس كمتور احلسند.     
  **نقد عشاىب حممد عوض هناءأ.

  
  ا����ص

  
تعرف واقع استخدام الفصول االفتراضية في برامج الـتعّلم عـن بُعـد فـي  هدفت هذه الدراسة إلى

  .جامعة السودان المفتوحة، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
تـــم اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي التحليلي،وتمثـــل مجتمـــع البحـــث فـــي األســـاتذة الـــذين يقومـــون  

لمفتوحة، والتي تم حصرها في أربعة باإلسناد األكاديمي، وبدور المصمم والموجه بجامعة السودان ا
ـــة الخرطـــوم: الرئاســـة، الخرطـــوم، بحـــرى  وأمـــدرمان. ولتحقيـــق أهـــداف الدراســـة  مراكـــز داخـــل والي
 ) مفحوصـًا، يمثلـون مجتمـع الدراسـة65ُصممت استبانة تم توزيعها على عينـة عشـوائية مكونـة مـن (

سـتخدام برنـامج الحزمـة اإلحصـائية للعلـوم تم تحليل البيانات با،بإتباع األساليب اإلحصائية المالئمة
  ).SPSSاالجتماعية (

خُلصت الدراسة إلى: أهمية استخدام الفصول االفتراضية فـي بـرامج الـتعّلم عـن بُعـد بالجامعـات 
) بين استجابات أفراد العينة  0.05السودانية؛ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (

مفتوحة حول واقع استخدام الفصول االفتراضـية فـي بـرامج الـتعّلم عـن من أساتذة جامعة السودان ال
صــعوبات تحــول دون اســتخدام الفصــول  ، إضــافة إلــى وجــودبُعــد تعــزى لمتغيــري الخبــرة والتخصــص

  االفتراضية في برامج التعّلم عن بُعد بجامعة السودان المفتوحة.
تدريس في الجامعات السودانية، وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بتشجيع وتوعية أعضاء هيئة ال 

لالستفادة من تقنية الفصول االفتراضية، وذلك لتسهيل وتحسين الممارسة التعليمية التعلميـة، سـيما 
  في مجال التعّلم عن بُعد.

  
  
  .جامعة اخلرطوم -كلية الرتبية ,  أستاذ تكنولوجيا التعليم املشارك قسم تقنيات التعليم *

  .حملية أم درمان –ليم وزارة الرتبية والتع **
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  :والخلفية النظرية مقــدمـةال-1

وبالتايل الرتكيز على  تقوم فلسفة التعّلم عن بُعد على فكرة أساسية مفادها حتويل التعليم إىل تعلم؛    
ومن ّمث الدعوة إىل تكافؤ الفرص التعليمية بني أفراد اتمع يف سبيل  الدارسني والعملية التعليمية ذاا،

احلصول على املعرفة يف جماالا املتعددة، وإىل إتاحة الفرصة للتعلم حسبما تسمح به ظروف الفرد وفقاً 
لقدراته وإمكاناته. ولعل يف ذلك دعوة واضحة بأال يصبح التعليم حصرًا على التعليم التقليدي الرمسي يف 

  معينة من عمر الفرد. إطار املراحل املختلفة، وأال تتوقف القدرة على التعلم عند سن
من هنا تبلور مفهوم التعّلم عن بُعد كأحد صيغ التعّلم الذايت اليت تركز على املتعلمني، وتعمل على إيصال  

واالقتصادية، ومهما تكن مدة انقطاعهم عن التعليم النظامي،  املعرفة هلم مهما تكون ظروفهم االجتماعية
ركز التعّلم عن بُعد، حتقيقًا ملبدأ تكافؤ الفرص التعليمية ودميقراطية واملسافة اجلغرافية بني مكان إقامتهم وم

على أن يُعني لكل جمموعة من الدارسني عضو هيئة تدريس، يعمل   ).22: 2010التعليم. (متام، 
كمشرف أكادميي هلذه اموعة إىل جانب أداء مهامه األخرى، فيتوىل إرشاد وتوجيه الدارسني، ويقدم هلم 

ون إليه من خدمات تتعلق بدراستهم، ويتوىل متابعة هؤالء الدارسني أكادميياً، ويتواصل معهم عن ما حيتاج
طريق وسائل االتصال املختلفة، ويعقد لقاءات بالدارسني بصورة منتظمة وحضور الدارسني هلا اختياري يف 

  .)2006 بول،و (بيتس الغالب.
ل االتصال من جانب واحد مثل املواد املطبوعة املرئية عن بعد اعتماده على وسائالتعّلم ومن أبرز مالمح 

واملسموعة، ووسائل االتصال ذات االجتاهني مثل الفيديو التفاعلي وشبكة اإلنرتنت، وتبعًا لذلك فقد 
عن بعد املستخدمة يف كل التعّلم تباينت النظم التعليمية يف دول العامل املختلفة من حيث اسرتاتيجية 

  سائط واملستحدثات التكنولوجية اليت تعتمد عليها. منها، ومن حيث الو 
خالل األلفية الثالثة  -َشهدت الوسائط التكنولوجية اليت تستخدم يف تنفيذ برامج التعلم عن بعد هذا وقد 

؛ )  (Bates,2005وترسيخ براجمه تطوراً هائًال يف تقنياا، مما ساعد كثرياً يف انتشار نظام التعّلم عن بعد-
أصبح من السهل جدًا أن تصل املادة العلمية للفئات املستهدفة أينما كانت، مع إمكانية احلصول إذ أنه 

املؤسسة التعليمية، مما يسهل  على التغذية الراجعة يف ذات الوقت، مع التفاعل بني املتعلم واملشرف أو
من هذه التقنيات تقنية الواقع  ). وتربز2009على املتعلم تقومي أدائه حيث أنه يتعلم تعلماً ذاتياً (العماس،

) واليت أوجدت بيئة تفاعلية ثالثية األبعاد مولدة بواسطة برامج Virtual Realityاالفرتاضي (
حاسوبية، تقوم بإحاطة املستخدم وإدخاله يف عامل ومهي (مصطنع)، حبيث يبدو هذا العامل وكأنه واقعي 
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). فمن خالل (Dirr, 2011اضية وحواس املستخدمنتيجة التفاعالت اليت حتدث بني هذه البيئة االفرت 
تقنية الواقع االفرتاضي ميكن تكوين بيئات خمتلفة حتاكي الواقع، وال ميكن للفرد الوصول إليها أو التعايش 
معها دونه. كما ميكن للمتعلم ومن خالل الواقع االفرتاضي، أن مير خبربات، قد ال يكون بوسعه أن 

قي لعوامل عدة مثل اخلطورة أو التكلفة العالية أو ضيق الوقت، باإلضافة إىل أا يتعلمها يف الواقع احلقي
متكن املتعلم من فحص األشياء املرئية، ومشاهدة األشياء من مسافة بعيدة، فضًال عما يئه للمتعلم من 

  مشاركة وتفاعلية مع الربنامج التعليمي.
ا تكنولوجيا تعليم ومعلومات متقدمة، توفر بيئة االفرتاضي بأ ) تقنية الواقع327:2003عّرف مخيس(

تعلم جمسمة مولدة باحلاسوب بديلة عن الواقع احلقيقي وحتاكيه، متكن املتعلم من االنغماس فيها والتفاعل 
وتبعًا لذلك ُمسي التعليم الذي يتم معها، والتحكم فيها بوسائل خارجية تربط حواسه باحلاسوب. 

وين والشبكة العنكبوتية، واالتصال التفاعلي الثنائي باستخدام برامج الفيديو ذي باستخدام الربيد اإللكرت 
ُعرف بأنه نوع من التعّلم عن ي )، والذVirtual Instruction( الكثافة العالية بالتعليم االفرتاضي

اليت يسهل تفاعالت مدروسة مع املواد العلمية  بُعد،تتم من خالله عملية اكتساب املهارات واملعرفة،جرّاء
الوصول إليها عن طريق استعمال برامج التصفح، حبيث يتم استخدامه ملواجهة العديد من املشكالت اليت 
يواجهها التعليم التقليدي، مثل االستعانة باملعامل االفرتاضية واملكتبات االفرتاضية والفصول االفرتاضية، 

العامل اخلارجي عن بعد، دون االنتظام يف املؤسسات اليت جتعل كًال من املعلم واملتعلم قادرًا على حماكاة 
  )، 22-18:2008. (املهدي،التعليمية

ومما سبق ميكن اعتبار التعليم االفرتاضي أحد صيغ التعّلم عن بُعد،وفيه يتم االعتماد على (اإلنرتنت)  
ارف واملهارات كوسيط أساسي يف عمليات التعليم والتعّلم بالصورة اليت متكن املتعلم من اكتساب املع

 بطريقة ذاتية، يتم التوصل إليها عن طريق استعمال برامج التصفح على شبكة اإلنرتنت
http://www.center.rpi.edu/pewSym/mono3.html).(  

مني ليتمكنوا من التفاعل مع املعلومات التعليم االفرتاضي يف تقدمي املساعدة إىل املتعل وهكذا أسهم 
جبانب ماميدهم به من طرائق خمتلفة لتمثيل )،e-Learning News,2001(وإدراكها بصرياً 

املعلومات واختيارها بشكل ديناميكي وسريع، كما ميثل أداًء لبناء النماذج حلل املشكالت املرتبطة بالتعلم 
التعليم االفرتاضي ظهور الفصول االفرتاضية؛ فالرتبية ومن أمثلة توظيف  ).2010التجرييب (نوفل، 

مبفهومها الشامل مل تعد حمصورة يف القاعات والفصول الدراسية التقليدية، كما أنالتعلم مل يعد يقتصر على 
ما يلقيه املعلم على الطالب ضمن إطار التوجه التقليدي للتعليم؛ فكان من الضروري أن متتد العملية 
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لتعلمية خارج الفصول الدراسية التقليدية، لتستفيد من بيئات ميكن أن تسهم بصورة إجيابية يف التعليمية ا
  وتربز من بني هذه البيئات الفصول االفرتاضية. املمارسة التعليمية يف مجيع املراحل الدراسية،

م عن طريق اإلنرتنت تلك الفصول اليت تعتمد على التقاء املتعلمني واملعلوتُعّرف الفصول االفرتاضية بأا
). كما عرّفها 2003ويف أوقات خمتلفة، للعمل على قراءة الدرس وأداء الواجبات وإجناز املشاريع (اخلليفة،

) بأا غرفة إلكرتونية تشتمل على اتصاالت لصفوف أو أماكن خاصة 382:2003سامل وسرايا (
اضر أو املشرف من خالل موجات أو يتواجد فيها املتعلمني،حبيث يتواصلون مع بعضهم البعض ومع احمل

وسيلة رئيسة لتقدمي الدروس واحملاضرات ) فيصفها بأا 2009أسالك ترتبط بالقمر الصناعي.أما رزق (
على اإلنرتنت يتوفر فيها العناصر األساسية اليت حيتاجها كل من املعلم واملتعلم، وتعتمد على أسلوب 

) إن الفصول االفرتاضية هي جمموعة من األنشطة 2001جلرف (ويف هذا السياق ترى االتعّلم التفاعلي.
اليت تشبه أنشطة الفصل التقليدي، يقوم ا املعلم والطالب وتفصل بينهم حواجز مكانية، ولكنهم 
يعملون معًا يف الوقت نفسه بغض النظر عن مكان تواجدهم، حيث يتفاعل الطالب واملعلمون مع 

 اإلنرتنت، فالفصول االفرتاضية إحدى التقنيات احلديثة اليت انبثقت بعضهم البعض عن طريق احلوار عرب
) أن الفصول 2003عن فكرة اجلمع مابني التعليم عن بعد والتعليم االفرتاضي. وذكر عبد املنعم (

االفرتاضية دف إىل تكوين بيئة تعليمية تفاعلية مفتوحة ااالت واالستخدامات بني املعلم واملتعلم، 
روح العمل اجلماعي للمتعلمني، وكذلك توصل املعلومات بسهولة وبساطة وترسخها يف ذهن وتنمى 
  املتعلم.
 مها: نوعني إىل االفرتاضية الفصول تقسيم وميكن

)http://virtulclassroom.blogspot.com()2004,ليم، وكارولLim& Karol(  
  Classroom Virtual ( Synchronous ( املتزامنة: االفرتاضية الفصول -

 على العلمي للمحتوى كامل  عرض خالل من والصورة بالصوت املعلم مع التفاعل تتيح إلكرتونية أنظمة  
 املتعلمني بني تفاعلية مبناقشات للمعلومات، العاملية الشبكة أو الداخلية الشبكة خالل من مباشرة اهلواء

 الربامج هذه وحتتوي متزامنة، افرتاضية فصول بعمل تقوم اليت اجلاهزة الربامج من العديد وهناك واملعلم،
 والسبورة الربامج يف واملشاركة والصوت بالفيديو املباشر والبث الدردشة غرف مثل عديدة خدمات على

   ،    Pal talk،Talk room،Centra املتزامنة : االفرتاضيةومن أمثلة الفصول  وغريها، البيضاء
Learnlinc .  
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 هي ) Classroom Virtual Asynchronous ( :املتزامنة غري االفرتاضية الفصول -
 هذا مييز ما خمتلفة، أوقات يف اإلنرتنت طريق عن باملعلمني املتعلمني بالتقاء تتم إلكرتونية فصول
 الوقت، نفس يف جيتمعون ال  ولكن املعلومات، من النوع نفس يف يشرتكون اجلميع أن النوع
 غري االفرتاضية الفصول  أمثلة ومن املعلومة، لتلقي حمدد بوقت مرتبط غري ألنه متزامن غري ومسي

  Moodle.،Caroline،wiziq،WebCT، Elluminate   ،BigBlueButton :التزامنية
 الذين لئكأو  خدمة يف املهم بدوره حمتفظًا بعد عن التعّلم جتعل أن االفرتاضية للفصول ميكن وهكذا 

 اقتصادية، أو اجتماعية أو شخصية ألسباب إما التقليدي، اجلامعي التعليم دخول يف صعوبات يواجهون
  للفرد. الذايت وللنمو االقتصادية للتنمية قوة األكثر األداة بذلك وهو
قع ألا فعال؛ ينبغي أوًال دراسة الوا بشكل بعد عن التعّلم برامج يف االفرتاضية الفصول والستخدام   

اخلطوة األويل لتقوميه، من هنا كان اهتمام الباحثني االثنني من خالل هذه الدراسة املسحية، التعرف على 
واقع استخدام الفصول االفرتاضية يف برامج التعّلم عن بُعد يف جامعة السودان املفتوحة مسرتشدين يف ذلك 

ية استخدامها والصعوبات اليت تعرتي تنفيذ بوجهات نظر أعضاء هيئة التدريس جتاه هذه التقنية، وأمه
  العملية التعليمية التعّلمية من خالهلا.

  مشكلة وتساؤالت الدراسة -2
أضافت الثورة التكنولوجية اليت نعيشها هذه األيام مستحدثات عديدة يف وسائل التعّلم مل يعد باإلمكان 

لعامل، وتفوقت على الوسائل التقليدية يف نقل جتاهلها، ألا طرقت مجيع أبواب املؤسسات التعليمية يف ا
التعليم بصيغ وأشكال متنوعة أثارت يف املتعلم قدراته وإمكاناته، وأتاحت له الفرصة ألن يتعلم مبفرده يف 

واليت  االفرتاضية ستعداداته. ومن بني هذه املستحدثات تأيت الفصولامناخ طبيعي هادئ وفق مستوياته و 
من ِقبل املؤسسات التعليمية، واليت تعترب إحدى التقنيات التفاعلية الشائعة يف نظام وجدت إقباًال شديدًا 

التعّلم عن بعد؛ حيث تتيح التفاعل بني املعلم واملتعلمني بالصوت والصورة من خالل عرض كامل 
ة الرجوع للمحتوى التعليمي وإمكانية املناقشة وتقدمي االختبارات اإللكرتونية وحفظ احملاضرات مع إمكاني

، فهي أكثر طرق التعّلم عن بُعد فعالية وقربًا من الواقعية إليها من قبل املتعلمني أو املؤسسة التعليمة
ومن التحديات ). 7: 2004. (مشو،face to faceوإحساسًا من املتعلم واألستاذ بالقرب واملواجهة 

ة، ضعف اإلفادة من هذه املستحدثات يف اليت تواجه برامج التعّلم عن بُعداملتبعة يف اجلامعات السوداني
التعليم، األمر الذي جعل هذه الربامج غري منسجمة مع تكنولوجيا املعلومات واالتصال؛ فال زالت النظرة 
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لدى البعض هلذه الربامج على إا برامج انتساب، ولعل املمارسة تؤكد ذلك. ويف سبيل تطوير برامج 
ومات إىل املتعلم يف مكان وجوده، ومدى تفاعله معها، ومن حيث التعّلم عن بُعدمن حيث توصيل املعل

تصميم املقررات الدراسية، جتئ هذه الدراسة والذي تتمحور مشكلتها يف اإلجابة عن السؤال الرئيس 
  التايل:

ما واقع استخدام الفصول االفرتاضية يف برامج التعّلم عن بُعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جامعة 
  دان املفتوحةأمنوذجاً ؟السو 

  ومن سؤال الدراسة الرئيس انبثقت التساؤالت الفرعية التالية:
  ما أمهية الفصول االفرتاضية يف برامج التعّلم عن بُعدمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ -
 ؟جبامعة السودان املفتوحة يف برامج التعّلم عن بُعدمدى استخدام الفصول االفرتاضية ما  -
ات اليت حتد من استخدام الفصول االفرتاضية يف برامج التعّلم عن بُعدمن وجهة نظر ما الصعوب -

 أعضاء هيئة التدريس؟

 فروض الدراسة -3
بني استجابات أساتذة جامعة ) 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال -3-1

تعزى  عن بُعدالسودان املفتوحة حول واقع استخدام الفصول االفرتاضية يف برامج التعّلم 
  ملتغري اخلربة.

) بني استجابات أساتذة جامعة  0.05التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( -3-2
تعزى  السودان املفتوحة حول واقع استخدام الفصول االفرتاضية يف برامج التعّلم عن بُعد

 ملتغري  التخصص.

  أهداف الدراسة  -4
  تسعى الدراسة لبلوغ األهداف التالية: 
سليط الضوء على أمهية استخدام الفصول االفرتاضية يف برامج التعّلم عن بُعد من وجهة نظر أعضاء ت - 

 هيئة التدريس.
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التعرف على أراء أعضاء هيئة التدريس حنو استخدام الفصول االفرتاضية يف برامج التعّلم عن بُعد  - 
 جبامعة السودان املفتوحة.

لتدريس اخدام الفصول االفرتاضية من وجهة نظر أعضاء هيئة الوقوف على الصعوبات اليت حتد من است -
 .جبامعة السودان املفتوحة

  التعرف على الفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغريي (سنوات اخلربة والتخصص ). -

  أهمية الدراسة  -5
  تتحدد أمهية الدراسة يف التايل: 

معرفة معوقات ومسهالت عملية توظيف وتطوير الفصول أمهية دور الفصول االفرتاضية باجتاه -
 االفرتاضية يف برامج التعّلم عن بعد.

التخطيط املستقبلي لدمج تقنية الفصول االفرتاضية، وتبنيها يف برامج التعلم عن بعد باجلامعات  -
ريس السودانية، كحل لبعض املشكالت التعليمية، سيما فيما يتعلق بنقص نقص أعضاء هيئة التد

 والطلب املتزايد على التعليم العايل. 
قد تساهم الدراسة احلالية يف فتح اال أمام أحباث ودراسات أخرى يف جمال توظيف تقنية  -

 الفصول االفرتاضية يف التعليم العايل، للنهوض بالعملية التعليمية مبا يتماشى مع متطلبات العصر.

 مصطلحات الدراسة - 6 

  )Virtual Classroomsاضية (الفصول االفتر  1- 6 
عبارة عن فصول تعتمد على التقاء املتعلمني واملعلم عن طريق اإلنرتنت ويف أوقات خمتلفة، للعمل على 

).وجيد الباحثني يف ضوء ما سبق أن الفصول 2003(اخلليفة، قراءة الدرس وأداء الواجبات وإجناز املشاريع
ية من حيث وجود املعلم واملتعلم، ولكنها على الشبكة االفرتاضية هي فصول شبيهة بالفصول التقليد

  العاملية حبيث ال تتقيد بزمان أو مكان، وعن طريقها يتم استحداث بيئات تعليمية افرتاضية. 
     Distance Learning :التعّلم عن بُعد 6-2

تعليمية مت إعدادها هو الذي حيدث عندما تكون هناك مسافة بني املتعلم واملعلم، ويتم عادة مبساعدة مواد 
  ).1994،(رونرتى مسبقاً، ويكون املتعلمني منفصلني عن معلميهم يف الزمان واملكان أو كليهما
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ويُعّرف إجرائيًا بأنه نظام تعليمي يقوم على فكرة إيصال املادة العلمية إىل املتعلم بطريقة تفاعلية عرب 
  هيئة التدريس.   عن عضووسائط اتصاالت خمتلفة، حيث يكون الدارس بعيداً ومنفصالً 

  جامعة السودان المفتوحة  6-3
أبريل  14بتاريخ ) 164إحدى اجلامعات السودانية اليت مت إنشاؤها مبوجب قرار جملس الوزراء رقم (

) كليات 6ه، كجامعة حكومية تتبين نظام التعليم املفتوح، وا (1423صفر  2م املوافق 2002
التعليم العايل، والتدريب والبحث العلمي يف خمتلف جماالت املعرفة، ودف إىل توفري فرص  ومعهدين.

واإلسهام يف حل املشكالت املتمثلة يف عجز مؤسسات التعليم العايل النظامية عن استيعاب الطلب 
وتقع يف والية اخلرطوم مدينة اخلرطوم شارع عبيد ختم وهي جامعة رائدة  املتزايد على التعليم العايل،

  .)189-151: 2012(أمحد،www.ous.edu.sd وحملياً   التعليم املفتوح عاملياً ومتميزة يف

  حدود الدراسة  -7
تتحدد الدراسة موضوعيًا ومكانيًا يف واقع استخدام الفصول االفرتاضية، من وجهة نظر أعضاء هيئة  

  . م2016 - 2015 التدريس جبامعة السودان املفتوحة خالل العام

  الدراسات السابقة  -8
  فيما يلي استعراضاً لبعض الدراسات السابقة، واليت يرى الباحثان عالقتها مبوضوع الدراسة احلالية.

هدفت إىل التعرف على نظم التعّلم عن بعد يف اجلامعات  م)2000هناك دراسة قام ا عمر ( -
الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، وتكون جمتمع السودانية، وإصدار حكم على مدى كفاءا، اتبعت 

الدراسة من اجلامعات العاملة بنظام التعّلم عن بعد. ومن أهم ماخلصت إليه الدراسة إن كفاءة نظم 
فهي تتبع أسلوباً أقرب لالنتساب منه لنظام التعّلم عن  التعّلم عن بعد يف اجلامعات السودانية ضعيفة،

 بعد. 

الفصول االفرتاضية يف عملييت التعليم  تأثري (Richards, 2005)ردز وباملقابل حبث ريتشا -
والتعّلم، حيث اعترب أفراد العينة أن احلصول على املعلومات، والقيام بعملية التعّلم عن طريق الفصول 
االفرتاضية، يعد من أفضل األنشطة الطالبية، كما أفادوا بأن الفصول االفرتاضية كانت أداة إلثارة 

 ة الطالب حنو التعّلم.دافعي
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) فقد هدفت إىل التعرف على فاعلية برنامج إلكرتوين مقرتح 2008أما دراسة عبد القادر(  -
باستخدام الفصول االفرتاضية يف تنمية الثقة يف التعليم اإللكرتوين واالتصال التفاعلي وحتصيل 

الربنامج اإللكرتوين املقرتح  املتعلمني يف مقرر تدريس العلوم الشرعية. توصلت الدراسة إىل فعالية
باستخدام الفصول االفرتاضية يف تنمية الثقة يف التعليم اإللكرتوين واالتصال التفاعلي، وحتصيل 

 املتعلمني يف مقرر طرق تدريس العلوم الشرعية. 
) بدراسة هدفت إىل التعرف على أثر التدريس باستخدام الفصول 2009كما قام الغرييب (  -

تكاملي) على التحصيل املعريف ملستويات التذكر  -تعاوين -الصور الثالث (تفاعلياالفرتاضية ب
والفهم والتطبيق، واملستويات الثالث جمتمعة على تالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف مادة 
الرياضيات يف وحدة القسمة، وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الفهم بني 

رتاضي التفاعلي والفصل االفرتاضي التكاملي لصاحل الفصل االفرتاضي التكاملي، وكذلك الفصل االف
ال يوجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الفهم بني الفصل االفرتاضي التعاوين والفصل االفرتاضي 

 التكاملي يف التحصيل املعريف. 
خدام الفصول االفرتاضية م) بدراسة سعت للتعرف على واقع است2010( القحطاينكذلك قام   -

يف برنامج التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز مبدينة جدة، 
  واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي.

م) تناولت الواقع احلايل لتوظيف تكنولوجيا التعليم يف كليات 2011ويف دراسة أخرى حلسنني ( -
جلامعات السودانية اليت تبنت نظام التعّلم عن بعد؛ فمن أهم ما توصلت إليه، وجود الرتبية با

اجتاهات إجيابية لدى الدارسني عن بعد بكليات الرتبية باجلامعات السودانية، حنو توظيف تكنولوجيا 
عن  التعليم يف برامج التعّلم عن بعد،وتوصلت إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني اجتاهات الدارسني

بعد بكليات الرتبية باجلامعات السودانية، تعزى إىل اختالف اجلامعة لصاحل الدارسني عن بعد جبامعة 
  السودان املفتوحة.

) فقد هدفت إىل التعرف على مدى إسهام تكنولوجيا التعليم التعّلمي م2014أما دراسةكمتور( -
ظام التعّلم بنمطيه األحادي واملختلط ، يف برامج التعّلم عن بعد باجلامعات السودانية اليت تعتمد ن

وقد خُلصت إىل أن برامج التعّلم عن بعد يف اجلامعات السودانية اليت تأخذ بالنظام املختلط متخلفة 
حيال توظيف تكنولوجيا التعليم، وعليه فنظم التعّلم عن بعد تبدو أقرب لالنتساب، أما اليت تستخدم 
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سودان املفتوحة، أظهرت النتائج أن الربامج املتبعة تبدو فيها النمط األحادي املتمثل يف جامعة ال
  مالمح توظيف أسس تكنولوجيا التعليم أكثر وضوحاً من حيث املمارسة التعليمية.

 التعقيب على الدراسات السابقة -8-1
  وما أسفرت عنه من نتائج ميكن اخلروج مبا يلي: على ضوء مامت استعراضه من دراسات سابقة،

لدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف استخدامها املنهج الوصفي، ومنها دراسة كٍل من تتفق ا 
) . 2014) ودراسة (كمتور،2011) ودراسة (حسنني، 2010) ودراسة (القحطاىن،2000(عمر، 

تدريس تتفق الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة، فيما مت اختياره من عينة ممثلة يف أعضاء هيئة ال
) ودراسة 2011ودراسة(حسنني ، )2010باجلامعات، ومنها دراسة كٍل من (القحطاين ،

). تتفق هذه الدراسة مع بعض الدراسات يف تناوهلا توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج 2014(كمتور،
) ودراسة 2011) ودراسة (حسنني ،2000التعّلم عن بعدباجلامعات السودانية منها (عمر، 

). تتفق الدراسة احلالية مع كثري من الدراسات السابقة يف تناوهلا أمهية توظيف تقنية 2014،(كمتور
 )2005Richards,) ودراسة (ريتشاردز٢٠٠٤الفصول االفرتاضية، ومنها دراسة كٍل من( املبارك ، 

 من جانب آخر ).2009(الغرييب ، ) ودراسة2010) ودراسة (القحطاين ،2008(عبد القادر، ودراسة
) يف التعرف على واقع استخدام الفصول االفرتاضية يف 2010تتفق هذه الدراسة مع دراسة (القحطاين ،

  برامج التعّلم عن بُعد. 
تنفرد الدراسة احلالية عن غريها من الدراسات السابقة، يف توضيحها لواقع استخدام الفصول االفرتاضية يف 

  حة.برامج التعّلم عن بعد جبامعة السودان املفتو 
ومما ال شك فيه أّن الدراسة احلالية قد أفادت من هذه الدراسات السابقة، ليس من حيث مراجعتها بل 
من حيث احملاور اليت ركزت عليها، واإلجراءات اليت اتبعتها واألدوات اليت استخدمتها، وكانت مبثابة قاعدة 

نت دليًال مت االسرتشاد به يف سبيل انطلقت منها هذه الدراسة؛ إذ جبانب إثرائها للجانب النظري، كا
  التعرف على واقع استخدام الفصول االفرتاضية يف برامج التعّلم عن بعد جبامعة السودان املفتوحة.

  إجراءات الدراسة -9

  منهج الدراسة -9-1
                            اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي باعتباره األكثر توافقاً مع أهداف وإجراءات الدراسة.      
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 مجتمع وعينة الدراسة  -  9-2
م،البالغ  2016 -2015يتمثل جمتمع الدراسة يف أعضاء هيئة التدريس جبامعة السودان املفتوحة للعام 

عليها من مكتب اإلسناد األكادميي  ) عضوًا  تبعًا  لإلحصائيات اليت مت احلصول 482عددهم( 
  باجلامعة.

  ) اإلسناد األكاديمي بالمراكز داخل والية الخرطوم2جدول رقم (
  العدد  المركز
  082  الرئاسة
  180  اخلرطوم

  108  حبري
  112  أم درمان
  482  اموع

توزيع االستبانة  مت طريق املصادفة: حيث عن عينةعشوائية اختيار مت فقد تمع، حصرا لصعوبة ونظراً  
االختيار. وقد مت  يف تتحكم أية شروط تُوضع وبالتايل مل املفحوص، واستعداد رغبة حبسب عشوائياً 

  ).%92,8( قدرها استجابة بنسبة ) أي70) منجملة (3( )استبانة جدول65 (اسرتداد عدد
  ) 3الجدول ( 

  المتغيرات بحسب العينة تصنيف

  
  

  سنوات الخبرة  التخصص  المركز

  علوم    اسوبح
  اجتماعية

  علوم 
  تربوية 

  أقل من
  سنوات 5 

  إىل 5من 
  سنوات10 

  أكثر من 
  سنوات 10

  10  2  -  3  4  5  الرئاسة

  6  15  4  15  3 7  الخرطوم
  7  4  2  3  5 5  بحري

  7  7  1  5  7  3  أم درمان
  30  28  7  26  19  20  المجموع
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  ) 4الجدول ( 
 توزيع العينة حسب التخصص

 النسبة % التكرار لتخصصا

  30,8 20 حاسوب
 29,2 19 اجتماعية علوم

  40,0  26 تربوية علوم
 100,0 65 اموع

  ) 5الجدول ( 
 الخبرة توزيع العينة حسب سنوات 

 النسبة % التكرار الخبرة سنوات
 10,8 7 سنوات5من أقل
 43,1  28  سنوات 10-5من

 46,1 30 سنوات10من أكثر
 100,0 65 اموع

 )20عددهم ( احلاسوب والبالغ اختصاصييي من العينة أفراد أن أعاله يتبني 5،3،4 اجلداول من 
 العلوم اختصاصيي من ) مفحوصاً 19العدد الكلي،و( ) من%30,8نسبة ( يشكلون مفحوصاً 

) %40,0العلوم الرتبوية بنسبة ( اختصاصيي ) مفحوصًا من26)، و(%29,2االجتماعية بنسبة (
) 28 (و %) 10,8 (سنوات بنسبة 5من أقل ختربم كان  ) مفحوصاً 7جند ( اخلربة ملتغري ةوبالنسب
 10 خربم جتاوزت الذين عدد كان  بينما سنوات، 10 إىل 5بني خربم تراوحت )%43,1 (بنسبة

  ).%46,2 (بلغت بنسبة  )30 (سنوات
  بناء أداة الدراسة   -9-3

) فقرة، ُصممت وبُنيت وُطورت 42انة مغلقة مكونة من (لبلوغ أهداف الدراسة أُِعدت استب    
بالرجوع إىل أدبيات تكنولوجيا التعليم والتعّلم عن بُعد، والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع 

  الدراسة.
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  الصدق الظاهري لالستبانة -9-3-1
من أساتذة اجلامعات  للتحقق من صدق االستبانة؛ مت عرضها يف صورا املبدئية على عدد من احملكمني  

احلاصلني على درجة الدكتوراه يف جمال الرتبية وتكنولوجيا التعليم واملناهج، دف فحص ومراجعة حمتوى 
ضّمن يف كل فقرة، واحلكم 

ُ
االستبانة وحتديد سالمة الصياغة اللغوية، ووضوح الفقرات من حيث املعىن امل

ام الفصول االفرتاضية يف برامج التعّلم عن بُعد جبامعة للتعرف على واقع استخدعلى مدى مالئمة الفقرات 
، اتفق احملكمون على أّن فقرات االستبانة مالئمة، وكانت حمصلة التحكيم عبارة عن السودان املفتوحة

 تعديل صياغة بعض فقرات احملور الثاين.

  الدراسة االستطالعية  لالستبانة -  9-3-2
) عضو هيئة تدريس من جمتمع 25لى عينة استطالعية مكونة من (بعد حتكيم االستبانة مت تطبيقها ع  

الدراسة. وبعد رصد استجابام مت إدخاهلا يف جهاز احلاسوب بغرض حتليلها ومعاجلتها إحصائياً 
  من أجل استخراج مايلي: SPSSباستخدام برنامج 

داة، مت : للتأكد من الصدق الداخلي لألاالتساق الداخلي مع الدرجة الكلية لكل محور - أ
حساب معامالت ارتباط (بريسون) بني درجات كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية 
للمحور الذي تقع حتته، واتضح من هذا اإلجراء أن مجيع الفقرات هلا ارتباطات دالة إحصائياً، 

  :عدا فقرتني فقط جاءتا بارتباطات غري دالة إحصائياً، واجلدول التايل يوضح نتيجة ذلك
  )6الجدول (

  معامالت ارتباط (بيرسون) بين درجات كل فقرة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تقع تحته 

  المحور الثالث  المحور الثاني المحور األول
 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل اإلرتباط رقم الفقرة معامل اإلرتباط رقم الفقرة

1 (**)0.447  1 (*)0.285  1  (**)0.528  
2  (**)0.494  2  (**)0.431  2  (**)0.637  
3 (**)0.445  3 (**)0.645  3  (**)0.625  
4 . (**)0.403  4 (**)0.644  4  (**)0.721  
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  0.05مستوى الداللة عند (*) 0.01مستوى الداللة عند (**) 
) أن معامالت ارتباط معظم الفقرات موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى 6ُيالحظ من اجلدول السابق (

فهي غري ) يف احملور الثاين، 17) يف احملور األول ،( 13) عدا معامالت ارتباط الفقرتني (0.05داللة (
) فقرة 40دالة إحصائياً. فكان أن مت حذفهما. و بالتايل تكون الصورة النهائية لالستبانة مكونة من (

  ).      1) فقرة على الرتتيب  ملحق رقم (  10، 16، 14موزعة بالرتتيب على احملاور الثالثة مبعدل (
  :الذات والصدق الثبات معامل - ب
  أوًال: ثبات االستبانة 

  ) الفا لكرونباخ وفق املعادلة اآلتية:αاالستبانة مت استخدام معامل ( ثبات من معامل للتأكد
نمج (ع -1[    ن  =   )  αر(

2  [(        
    2ع     1-ن     
  معامل ثبات االستبانة  =  )  αحيث ر(

  عدد مفردات االستبانة  =    ن
نمج (ع 

  جمموع تباين مجيع املفردات  =  ) 2

5 (**)0.493  5 (**)0.396  5  (**)0.688  
6 (**)0.408  6 (**)0.482  6  (**)0.731  
7 (**)0.445  7 (**)0.419  7  (**)0.684  
8 (**)0.500  8 (*)0.279  8  (**)0.646  
9 (**)0.486  9 (**)0.552 9  (**)0.824  

10  (**)0.568  10 (**)0.695  10  (**)0.700  
11  (**)0.503  11 (**)0.698  11  -  
12  (**)0.410  12 (**)0.521  12  -  
13  -0.017  13 (**)0.664  13  -  

14 (**)0.463 14 (**)0.496 14 -  
15  (**)0.634  15 (**)0.462 15  -  
16  -  16  (*)0.305  16  -  
17  -  17  -  0.038   17  -  
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  2006أبو عالم ،(  دات االستبانةتباين كل مفردة من مفر   =     2ع
:165( 

  ثانياً: الصدق الذاتي
  ولقياس معامل الصدق الذايت لالستبانة، أوجدت الباحثة اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات وفق املعادلة: 

  . =          الصدق الذايت     =   

    ملعامالت التالية:وبعد تطبيق املعادالت أعاله مت احلصول على ا
  

  )7 (الجدول
  معامالت الثبات والصدق الذاتي

  معامل الصدق  معامل الثبات  المحور
  0.8824  0.7787  األول
  0.8582  0.7367  الثاين
  0.9319  0.8686  الثالث

  0.9106  0.8292  االستبانةككل
 مؤشراً  ذلك وأُعترب )0.82 ( لالستبانة ككل بلغ معامل الثبات قيمة أن )7أعاله ( اجلدول يتضح من 

جتعل االستبانة  مرتفعة قيمة ) وهي0.91( لالستبانة الذايت الصدق معامل بلغ بينما ،للتطبيق لصالحيتها
  جاهزة للتوزيع . األداة أصبحت وبذلك الذايت، الصدق من عالية بدرجة تتمتع

  اإلحصائية المستخدمة األساليب - 10
 2 كا  اختبار (SSPS) :االجتماعية  للعلوم احلزمة اإلحصائية نامجبر  مت حتليل البيانات باستخدام      
 One( األحادي التباين حتليل رواختبا املئوية، النسب التكرارات، بروان،  -وسبريمان بريسون معادلة

Way ANOVA.(  
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  عرض وتحليل ومناقشة النتائج - 11

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول - 1- 11
مـــــا أمهيـــــة الفصـــــول االفرتاضـــــية يف بـــــرامج الـــــتعّلم عـــــن  ألول والـــــذي يـــــنص علـــــى"لإلجابـــــة عـــــن الســـــؤال ا

مت اســــتخدام حســــاب التكــــرارات والنســــب املئويــــة ومــــن بُعــــد مــــن وجهــــة نظــــر أعضــــاء هيئــــة التــــدريس؟ " 
  ) يوضحان نتيجة ذلك:9)، (8واجلدولني (2) مث مت استخدام اختبار(كا

  ) 8الجدول (
ستجابات أفراد العينة حول أهمية استخدام الفصول االفتراضية في التكرارت والنسب المئوية ال 

  عن بُعد بجامعة السودان المفتوحة التعّلمبرامج 

  الفقرات   م

  خيارات االستجابة 

  أعترض بشده  أعترض  محايد  موافق  بشدةموافق 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

1  
ُتشعر املتعلم باملساواة يف احلوار 

  الصفي.
25 38.5 35 53.9 3 4.6 1 1.5 1 1.5 

 0 0 1.5 1 18.5 12 38.5 25 41.5 27  تُوفر للمتعلم جو من اخلصوصية.  2

3  
تُنمي مهارات التعّلم الذايت لدى 

  املتعلم.
22 33.8 34 52.3 5 7.7 4 6.2 0 0 

 1.5 1 1.5 1 7.7 5 60.0 39 29.3 19  ُتساعد على التعّلم االتقاين  4
 0 0 1.5 1 4.6 3 58.5 38 35.4 23  .ُتشجع التعّلم التعاوين  5
 3.1 2 4.6 3 10.7 7 55.4 36 26.2 17  تُلىب حاجات املتعلم.  6
 0 0 3.1 2 7.7 5 47.7 31 41.5 27  تُقلل األعباء على اإلدارة التعليمية.  7
 0 0 1.5 1 9.3 6 53.8 35 35.4 23  تُثري دافعية املتعلم حنو التعّلم.  8

9  
  املستمر. ُتساعد على التعليم

34 52.3 25 38.5 3 4.6 3 4.6 0 0 

 0 0 7.7 5 10.7 7 49.3 32 32.3 21  تُتيح للمتعلم قدراً كبرياً من التنوع.  10

11  
ُتضعف التفاعل املتبادل بني املعلم 

  واملتعلم.
14 21.6 21 32.3 21 32.3 4 6.1 5 7.7 
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 4.6 3 18.5 12 20.0 13 36.9 24 20.0 13  التُراعى الفروق الفردية بني املتعلمني.  12

13  
التغذية املرتدة املقدمة للمتعلم 

  ضعيفة.
12 18.5 25 38.5 20 30.7 5 7.7 3 4.6 

 12.3 8 9.2 6 24.6 16 35.4 23 18.5 12  ال تُنمي مهارات التفكري العلمي.  14

  
  

  )9الجدول (
ية استخدام الفصول االفتراضية المقروءة والتفسير والنتيجة بالنسبة ألهم 2المحسوبة و كا 2قيمة كا 

 في برامج التعّلم عن بعد بجامعة السودان المفتوحة
 2قيمة كا  الفقرات  م

  المحسوبة
درجة 
  الحرية

 2قيمة كا
  المقروءة

  النتيجة  التفسير

  موافق  دالة  9.488  4  78.154  ُتشعر املتعلم باملساواة يف احلوار الصفي.  1
  موافق بشدة  دالة  9.488 4  27.246  ُتوفر للمتعلم جو من اخلصوصية.  2

  موافق  دالة  9.488 4 38.446  تُنمي مهارات التعّلم الذايت لدى املتعلم.  3

  موافق  دالة  9.488 4  81.846  ُتساعد على التعّلم االتقاين  4
  موافق  دالة  9.488 4  57.031  ُتشجع التعّلم التعاوين.  5
  فقموا  دالة  9.488 4 61.692  تُلىب حاجات املتعلم.  6
  موافق  دالة  9.488 4 40.785  تُقلل األعباء على اإلدارة التعليمية.  7
  موافق  دالة 9.488 4  45.215  تُثري دافعية املتعلم حنو التعّلم.  8

9  
  ُتساعد على التعليم املستمر.

45.708 
4 9.488 

  دالة
  موافق
  بشدة

  موافق  دالة 9.488 4 29.708  تُتيح للمتعلم قدراً كبرياً من التنوع.  10
  موافق  دالة 9.488 4 21.077  ُتضعف التفاعل املتبادل بني املعلم واملتعلم.  11
  موافق  دالة 9.488 4 17.077  التُراعى الفروق الفردية بني املتعلمني.  12

  موافق  دالة 9.488 4 27.538  التغذية املرتدة املقدمة للمتعلم ضعيفة.  13

  موافق  دالة 9.488 4  14.154  ال تُنمي مهارات التفكري العلمي.  14
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" املقروءة من اجلداول اإلحصائية  2احملسوبة أكرب من "كا"  2) أعاله أن قيمة "كا9يتضح من اجلدول (
) وبالرجوع إىل 9.488يف مجيع الفقرات واليت تساوي ( 0.05وحتت مستوى داللة  4أمام درجة حرية 

خليارين موافق بشدة وموافق واللذين ميثال التكرار ) نالحظ أن هناك داللة إحصائية لصاحل ا 8اجلدول ( 
 العملية التعليمية يف االفرتاضية لفصول ستخداما أمهيةا على الدراسة عينة فراد إىل موافقةأ يشري األكرب، مما

 كثرية  حبوث ودراسات إليه ماتوصلت ولعل هذا خاص بشكل بعد عن التعّلم برامج ويف عام، بشكل
 موعات تفوقاً  نتائجها واليت أثبتت االفرتاضية، الفصول طريق عن والتعليم لتقليديا التعليم بني قارنت

التقليدية. وعليه  الفصول طريق عن تعّلمت اليت على اموعات االفرتاضية الفصول طريق عن تعّلمت اليت
عبد ودراسة ( )Richards,2005 دراسةكٍل من ( ريتشاردز إليه توصلت ما مع النتيجة هذه تتفق

 )  2010) ودراسة (القحطاين ،2009(الغرييب ، ) ودراسة2008القادر،
الفقرات اليت  حول الدراسة عينة أفراد استجابة ) أن8رقم ( اجلدول من وبقراءة أخرى هلذه النتيجة ُنالحظ

نسبة ب)ُتساعد على التعليم املستمراخليار أوافق بشدة متثلت يف الفقرات التالية: ( جاءت استجابتها حتت
بنسبة  تُقلل األعباء على اإلدارة التعليمية)و( )ُتوفر للمتعلم جو من اخلصوصية) (%52.3بلغت (
  اخليار أوافق، متثلت يف الفقرات التالية: جاءت استجابتها حتت ما الفقرات اليتأ)  %41.5بلغت(

) بنسبة بلغت تعّلم التعاوين(ُتشجع ال ) تليها الفقرة %60.0بلغت( بنسبة ُتساعد على التعّلم االتقاين)(  
 إدراك إىل النتيجة )، ورمبا تعزى هذه %55.3بنسبة بلغت ( تُلىب حاجات املتعلم))مث فقرة ( 58.4%(

 إجيايب أثر من هلا ملا التعليمية، العملية يف االفرتاضية الفصول تقنية دمج بأمهية الدراسة عينة أفرادي ووع
)، 9)، (8ومن واقع ما مت استعراضه من نتائج يف اجلدولني (يمية. العملية التعل أهداف حتقيق يف ملموس

يرى الباحثان أن الفصول االفرتاضية تعترب حل ملشكالت التطبيق اليت تواجه أسلوب التعّلم عن بُعد، 
راجعة واملتمثلة يف قلة التفاعل بني املعلم واملتعلم وامللل والسآمة اليت تواجه املتعلمني، وعدم وجود التغذية ال

الفورية الستجابة املتعلم، كما سبق إثارا يف اإلطار النظري من هذه الدراسة، فضًال عما يسهم به تعليم 
  كبرياً من التنوع وتقليل األعباء على اإلدارة التعليمية.  تعاوين مستمر يتسم باالتقان، ويتيح قدراً 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني - 2- 11
يف بــــــرامج مـــــدى اســــــتخدام الفصــــــول االفرتاضــــــية مــــــا  والـــــذي يــــــنص علــــــى"لثــــــاين ا لإلجابـــــة عــــــن الســــــؤال

مت اســـــتخدام حســـــاب التكـــــرارات والنســـــب املئويـــــة ومنـــــثم ؟ "جبامعـــــة الســـــودان املفتوحـــــة الـــــتعّلم عـــــن بُعـــــد
  ) يوضحان نتيجة ذلك:11)،(10واجلدولني رقم (2) مت استخدام اختبار (كا
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  )  10الجدول (
لمئوية الستجابات أفراد العينة حول مدى استخدام الفصول االفتراضية في التكرارت والنسب ا

  برامج التعّلم عن بُعد بجامعة السودان المفتوحة
  

  
  
  

  الفقرات  م

  خيارات االستجابة 

  أعترض بشدة   أعترض  محايد  موافق  موافق بشدة

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

1  
ُتستخدم املواد املطبوعة دون غريها يف توصيل 

  علومات.امل
25 38.5 23 35.4 7 10.8 9 13.8 1 1.5 

 7.7 5 20.0 13 13.9 9 33.8 22 24.6 16  تُقدم املقررات الدراسية بصورة تقليدية.  2
 1.5 1 33.9 22 00 00 00 00 64.6 42  يُوجد موقع للجامعة على اإلنرتنت.  3
 4.6 3 10.8 7 16.9 11 40.0 26 27.7 18  يتم تدريس الطالب تبعاً لنظام الفصول االفرتاضية.  4

5  
يتم ارسال امللفات وتبادهلا مباشرة بني املعلم 

  واملتعلمني.
13 20.0 32 49.2 11 16.9 5 7.7 4 6.2 

 18.5 12 18.5 12 15.4 10 40.0 26 7.6 5  .ال يوجد تفاعل مباشر ما بني املعلم واملتعلمني  6

7  
ات تُوجد منتديات نقاش يتم من خالهلا تبادل اخلرب 

  مع املتعلمني بعضهم البعض.
13 20.0 35 53.8 7 10.8 6 9.2 4 6.2 

 3.1 2 9.2 6 6.2 4 58.5 38 23.0 15  إمكانية تسجيل احملاضرات الصوتية.  8

9  
تقدمي الواجبات واستالم التغذية الراجعة عن طريق 

  النظام.
14 21.5 38 58.5 7 10.8 2 3.0 4 6.2 

 3.1 2 10.8 7 12.3 8 29.2 19 44.6 29  راسي من خالل النظام.تُؤدى اختبارات املقرر الد  10

11  
وتسجيل  االختباراتيقوم النظام بتصحيح 

  الدرجات.
21 32.3 25 38.5 9 13.8 8 12.3 2 3.1 

12  
احملادثة لطرح التساؤالت وإثارة النقاش حول  ُتستخدم

 3.1  2 9.2 6 20.0 13 43.1 28 24.6 16  .املقرر

 4.6 3 4.6 3 17.0 11 41.5 27 32.3 21  الدراسيرقمية ختدم املقرر توجد مكتبة   13
 4.6 3 12.3 8 13.9 9 47.7 31 21.5 14  .املنتديات إلثراء املقرر مبواضيع ذات صلة ُتستخدم  14

15  
يتم االطالع على احملتوى الدراسي للمقرر من  

  النظام.
21 32.3 29 44.6 9 13.8 4 6.2 2 3.1 

 1.5 1 4.6 3 23.1 15 33.9 22 36.9 24  .ميل حمتوى املقرر الدراسي من النظامإمكانية حت   16
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  )11الجدول (
المقروءة والتفسير والنتيجة بالنسبة لمدى استخدام الفصول االفتراضية  2المحسوبة و كا 2قيمة كا 

 في برامج التعّلم عن بُعد بجامعة السودان المفتوحة

  الفقرات  م
 2قيمة كا

  المحسوبة
درجة 
  الحرية

 2قيمة كا
  المقروءة

  النتيجة  التفسير

1  
ُتستخدم املواد املطبوعة دون غريها يف توصيل 

  املعلومات.
33.846 

4 9.488 
  موافق بشدة  دالة

  موافق  دالة 9.488 4  13.077  تُقدم املقررات الدراسية بصورة تقليدية.  2
  موافق بشدة  دالة 9.488 4  38.800  يُوجد موقع للجامعة على اإلنرتنت.  3

4  
يتم تدريس الطالب تبعًا لنظام الفصول 

  االفرتاضية.
25.692  

4 9.488 
  موافق  دالة

5  
يتم ارسال امللفات وتبادهلا مباشرة بني املعلم 

  واملتعلمني.
39.231  

4 9.488 
  موافق  دالة

  وافقم  دالة 9.488 4  18.7691  ال يوجد تفاعل مباشر ما بني املعلم واملتعلمني.  6

7  
ُتوجد منتديات نقاش يتم من خالهلا تبادل 

  اخلربات مع املتعلمني بعضهم البعض.
50.000  

4 9.488 
  موافق  دالة

  موافق  دالة 9.488 4  67.692  إمكانية تسجيل احملاضرات الصوتية.  8

9  
تقدمي الواجبات واستالم التغذية الراجعة عن 

  طريق النظام.
66.462  

4 9.488 
  موافق  دالة

10  
ُتؤدى اختبارات املقرر الدراسي من خالل 

  النظام.
36.462 

4 9.488 
  موافق بشدة  دالة

11  
وتسجيل  االختباراتيقوم النظام بتصحيح 

  الدرجات.
28.462  

4 9.488 
  موافق  دالة

12  
احملادثة لطرح التساؤالت وإثارة النقاش  ُتستخدم

  .حول املقرر
31.077  

4 9.488 
  موافق  دالة

  موافق  دالة 9.488 4 35.692  رقمية ختدم املقرر الدراسي. توجد مكتبة  13

14  
املنتديات إلثراء املقرر مبواضيع ذات  ُتستخدم

  .صلة
35.846  

4 9.488 
  موافق  دالة
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15  
يتم االطالع على احملتوى الدراسي للمقرر من  

  النظام.
41.385  

4 9.488 
  موافق  دالة

  موافق بشدة  دالة 9.488 4  34.615  .النظام إمكانية حتميل حمتوى املقرر الدراسي من   16
  

" املقروءة من اجلداول اإلحصائية  2احملسوبة أكرب من "كا"  2) أعاله أن قيمة "كا 11يتضح من اجلدول ( 
) 10يف مجيـــع الفقـــرات. وبـــالرجوع إىل اجلـــدول رقـــم (  0.05وحتـــت مســـتوى داللـــة  4أمـــام درجـــة حريـــة 

يف   )(أوافـق، وأوافـق بشـدة مـابني العينـة أفـراد اسـتجابات جـاءت يثح نالحظ أن هناك داللة إحصائية ،
  .مجيع  الفقرات

تعكس مدى استخدام  اليت على مجيع الفقرات؛ موافقتهم أبدوا العينة أفراد أن على النتيجة هذه تدل
  الفصول االفرتاضية يف برامج التعّلم عن بُعد جبامعة السودان املفتوحة.

ُتستخدم املواد املطبوعة دون غريها يف توصيل  ")1يف: الفقرة( متثلت املوافقة بشدة؛ب ُحظيت اليت فالفقرات
أن جامعة السودان املفتوحة ال زالت تستخدم املواد  يؤكد الفقرة هذه على بشدة فاملوافقة "املعلومات.

يُوجد  )"3الفقرة(بطريقة تقليدية، كذلك  املتعلم إىل واملعارف املعلومات توصيل املطبوعة بصفه أساسية يف
العينة يوافقون بشدة على وجود موقع للجامعة  أن أفراد توضح فنتيجتها "موقع للجامعة على اإلنرتنت.
 الفقرة ُحظيت يتم من خالله إدارة العملية التعليمية؛ كذلك  %)64.6على اإلنرتنت بنسبة بلغت(

  بشدة. العينة النظام مبوافقة أفراد اختبارات املقرر الدراسي من خالل يتُؤد " على تنص ) واليت10(
إمكانية تسجيل احملاضرات  ) فقرة أعالها فقريت"13أما الفقرات اليت كانت استجابتها باملوافقة متثلت يف(

 األمر )%58.4"بنسبة بلغت (تقدمي الواجبات واستالم التغذية الراجعة عن طريق النظام.و" الصوتية"
فتوحة متتلك حمطة إذاعية تعمل على بث احملاضرات ملعظم املقررات يدل على أن جامعة السودان امل الذي

الدراسية، كما أا تقدم الواجبات من خالل موقع التعليم اإللكرتوين، فيما يسمى (التعيينات اإللكرتونية). 
تُوجد منتديات نقاش يتم من خالهلا تبادل اخلربات مع املتعلمني  ) اليت تنص على"7تليهما الفقرة (

). حيث يتم تبادل اخلربات بني املتعلمني من خالل غرف %53.8"بنسبة بلغت (عضهم البعض. ب
" فإن ) " يتم إرسال امللفات وتبادهلا مباشرة بني املعلم واملتعلمني5أما الفقرة ( الدردشة ومنتديات احلوار.

اء املقرر مبواضيع ذات املنتديات إلثر  ُتستخدم) "14) أما الفقرة (9نتيجتها تؤكد ماجاء يف الفقرة (
) " يتم االطالع على احملتوى 15). أما الفقرة (7"فإن نتيجتها تتماشى مع ماجاء يف نتيجة الفقرة (.صلة

مدى اطالعهم على  يلي فيما العينة أفراد نظر وجهة تعكس نتيجتها الدراسي للمقرر من النظام، "فإن
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أو بنظام إدارة الفصل أو بيئة  أنظمة إدارة التعّلمبعرف يُ الذي  املقررات الدراسية من خالل برنامج املوودل
 فإن".احملادثة لطرح التساؤالت وإثارة النقاش حول املقرر تخدمُتس ) "12أما الفقرة (، التعّلم االفرتاضية

 " مماتوجد مكتبة رقمية ختدم املقرر الدراسي. )"13) أما الفقرة (7نتيجتها تتفق مع ماجاء يف الفقرة (
أن جامعة السودان املفتوحة، ما فتئت تقدم لطالب اجلامعة وللباحثني السودانيني إمكانية االستفادة  يعين
مكتبتها اإللكرتونية عرب موقع اجلامعة على اإلنرتنت يف عدة جماالت تشمل الرتبية، القانون، إدارة من 

) 6أما نتيجة الفقرة (  .األعمال، احلاسوب وتقنية املعلومات، الطب والصحة والبيئة وغريها من ااالت
وجد تفاعل مباشر ما بني املعلم " ال ي"يتم تدريس الطالب تبعًا لنظام الفصول االفرتاضية"،)4والفقرة (

حتمل داللة واضحة بأن جامعة السودان املفتوحة تستخدم برنامج الفصول  واملتعلمني"، على التوايل
االفرتاضية؛ بيد أنه ويف ظل عدم وجود تفاعل مباشر مابني املعلم واملتعلمني، كان منطقيًا أن تستخدم 

وتسجيل  االختباراتيقوم النظام بتصحيح )" 11ا الفقرة (برامج الفصول االفرتاضية غري املتزامنة. أم
). أما أدىن الفقرات اليت حظيت بنسبة موافقة هي 10فإن نتيجتها تؤكد ماجاء يف الفقرة ( "الدرجات
إمكانية حتميل حمتوى املقرر الدراسي ) "16" والفقرة (تُقدم املقررات الدراسية بصورة تقليدية) "2الفقرة (

 ).15) و (1) األمر الذي يؤكد ماجاء يف الفقرتني (%33.8نسبة ("ب .من النظام
) 2000دراسة كل من (عمر،  إليه نتائج ماأشارت مع كبري  حلد تتماشى جندها النتائج هلذه وبالرجوع 

 استخدام معطيات أمهية أكدت على ). واليت2014) ودراسة (كمتور،2011ودراسة (حسنني،
النتائج  هذه من وسيطاً من ناحية أخرى.نستنتج للتعليم، وليس كأساس  ليهاع التعليم واالعتماد تكنولوجيا

جبامعة السودان املفتوحة، تسودها املواد املطبوعة إىل جانب استخدام  احلالية بُعد عن التعّلم برامج أنّ 
 )(Moodleبعض التقنيات التعليمية األخرى بصفة مساندة؛ فهي تستخدم نظام إدارة التعّلم  

،الذي يعترب أحد برامج الفصول االفرتاضية غري املتزامنة، والىت ميكن النظر إليها على أا فصول موودل
ني، والربيد اإللكرتوين، تقليدية إلكرتونية؛ فهي تستخدم برجميات وأدوات غري تزامنية كاملراسالت بني املتعلم

  . ومنتديات احلوار
  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث - 3- 11

ما الصعوبات اليت حتد من استخدام الفصول االفرتاضية يف  لإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص على"
لنسب مت استخدام حساب التكرارات وابرامج التعّلم عن بُعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس " 

  ) يوضحان نتيجة ذلك:13)، (12واجلدولني (2) املئوية، ومن مث مت استخدام اختبار(كا
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  )12الجدول (                                              
التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة حول الصعوبات التي تحد من استخدام الفصول 

  تعّلم عن بُعد بجامعة السودان المفتوحةالاالفتراضية في برامج 
  

  الفقرات  م

  خيارات االستجابة

موافق 
  بشدة

  أعترض بشدة  أعترض  محايد  موافق

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

1  
عدم وعى املتعلم بأمهية الفصول 

  االفرتاضية.
16 24.6 33 50.7 7 10.8 7 10.8 2 3.1 

2  
ال ُتوجد القناعة الكافية لدى 

لتدريس باستخدام أعضاء هيئة ا
  الفصول االفرتاضية.

12 18.5 24 36.9 19 29.2 4 6.2 6 9.2 

3  
قلة وعى بعض املسؤولني بدور 

  الفصول االفرتاضية.
12 18.5 33 50.8 11 16.9 7 10.7 2 3.1 

4  
الُتوجد لدى املتعلم القدرة على 

  استخدام احلاسوب.
10 15.4 28 43.1 17 26.1 8 12.3 2 3.1 

5  
ام الكايف مبهارات عدم اإلمل

  احلاسوب لعضو هيئة التدريس.
11 16.9 32 49.2 7 10.8 10 15.4 5 7.7 

6  
عدم توفر األجهزة والربجميات 

  الالزمة.
18 27.7 32 49.2 7 10.8 7 10.8 1 1.5 

 1.5 1 9.2 6 15.4 10 47.7 31 26.2 17  بطء شبكات االتصال.  7
 4.6 3 6.2 4 7.7 5 52.3 34 29.2 19  املشكالت الفنية.  8

9  
عدم توفر الكفاءة العالية 
الستخدام اإلنرتنت من جانب 

  املتعلم.
18 27.7 31 47.7 9 13.8 4 6.2 3 4.6 

10  
انشغال املتعلم بربامج الرتفيه عن 

  الفصول االفرتاضية.
17 26.2 29 44.6 9 13.8 7 10.8 3 4.6 
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  )13الجدول ( 

لتفسير والنتيجة بالنسبة للصعوبات التي تحد من استخدام المقروءة وا 2المحسوبة و كا 2قيمة كا
 الفصول االفتراضية في برامج التعلم عن بعد بجامعة السودان المفتوحة

  

  الفقرات  م
 2قيمة كا

  المحسوبة
درجة 
  الحرية

 2قيمة كا
  المقروءة

  النتيجة  التفسير

1  
عدم وعى املتعلم بأمهية الفصول 

  االفرتاضية.
46.308  

4 
  موافق  لةدا  9.488

2  
ال ُتوجد القناعة الكافية لدى أعضاء 
هيئة التدريس باستخدام الفصول 

  االفرتاضية.
22.154  

4 
  موافق  دالة  9.488

3  
قلة وعى بعض املسؤولني بدور 

  الفصول االفرتاضية.
43.231  

4 
  موافق  دالة  9.488

4  
الُتوجد لدى املتعلم القدرةعلى 

  استخدام احلاسوب.
30.462  

4 
  موافق  لةدا  9.488

5  
عدم اإلملام الكايف مبهارات احلاسوب 

  لعضو هيئة التدريس.
36.462  

4 
  موافق  دالة  9.488

6  
عدم توفر األجهزة والربجميات 

  الالزمة.
46.308  

4 
  موافق  دالة  9.488

  موافق  دالة  9.488 4  41.692  بطء شبكات االتصال.  7
  موافق  دالة 9.488 4  55.538  املشكالت الفنية.  8

9  
دم توفر الكفاءة العالية الستخدام ع

  اإلنرتنت من جانب املتعلم.
42.000  

4 9.488 
  موافق  دالة

10  
انشغال املتعلم بربامج الرتفيه عن 

  الفصول االفرتاضية.
32.615  

4 9.488 
  موافق  دالة
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ن اجلداول " املقروءة م2احملسوبة أكرب من "كا"  2) أعاله جند أن قيمة "كا13بالنظر إىل اجلدول رقم (  
) يف مجيع الفقرات. كما نالحظ من  0.05) وحتت مستوى داللة (  4اإلحصائية أمام درجة حرية ( 

قد كانت إجابام  ) أن هناك داللة إحصائية لصاحل خياري املوافقة، أي أن أفراد العينة 12اجلدول رقم ( 
د من استخدام الفصول االفرتاضية يف باملوافقة على أن معظم ما ذُكرت من فقرات متثل الصعوبات اليت حت

 عينة أفراد استجابة ) جند أن10برامج التعّلم عن بعد جبامعة السودان املفتوحة، وبالرجوع إىل اجلدولرقم (
حتت خيار أوافق بشدة، فأعالها فقرة  اندرجت نسبة أعلى على الفقرات اليت حصلت حول الدراسة

على استخدام  التٌوجد لدى املتعلم القدرةوأدناها فقرة ( )%29.2) بنسبة بلغت (املشكالت الفنية (
فقرة  حتت خيار أوافق؛ أعالها اندرجت أما الفقرات اليت) % 15.3) بنسبة بلغت(احلاسوب.

 يعدم وع) هي (%50.7) تليها ثالث فقرات بنسبة بلغت (%52.3بنسبة بلغت ( املشكالت الفنية)(
عدم توفر )، (قلة وعى بعض املسؤولني بدور الفصول االفرتاضية ، (املتعلم بأمهية الفصول االفرتاضية)

التدريس باستخدام  (ال تُوجد القناعة الكافية لدى أعضاء هيئة فقرة ) وأدناها األجهزة والربجميات الالزمة
 الدراسة عينة أفرادي إملام ووع إىل النتيجة ) ورمبا تُعزى هذه%36.9بنسبة بلغت () الفصول االفرتاضية

 يعدم وع املشكالت الفنية، لصعوبات اليت حتول دون استخدام الفصول االفرتاضية واليت متثلت يفبا
عدم توفر األجهزة  ،بعض املسؤولني بدور الفصول االفرتاضية يقلة وع ،املتعلم بأمهية الفصول االفرتاضية

  .والربجميات الالزمة
دام الفصول االفرتاضية يف برامج التعّلم عن بعد حتول دون استخ اليت الصعوبات فإن النتيجة هلذه وتبعاً 

 ,2005)دراسةكٍل من ( ريتشاردز ، مع ما توصلت لعلها جاءت منسجمة امعة السودان املفتوحة،جب
  ) . 2010ودراسة (القحطاىن ،

  التحقق من فروض الدراسة - 4- 11
ة عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائي "العرض نتيجة الفرض األول الذي نصه -1- 4- 11

بني استجابات أساتذة جامعة السودان املفتوحة حول واقع استخدام الفصول االفرتاضية فيربامج ) 0.05(
 التباين حتليل استخدام مت الفرض هذا من "وللتحقق.ملتغري اخلربةالتعّلم عن بُعدتعزى 

اضية يف برامج حول واقع استخدام الفصول االفرت  العينة أفراد الستجابات  (ANOVA)اُألحادي
  :ذلك نتيجة يوضح التايل ملتغري اخلربة، واجلدول التعّلم عن بُعد تبعاً 
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  )14الجدول(

 الخبرة متغير العينةحسب آراء أفراد بين للمقارنة األحادي التباين تحليل اختبار نتيجة
 

 المربعات مجموع مصدر التباين
 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

  نسبة " قيمة
 "ف"

 يمةالق
 االحتمالية

  االستنتاج

 13.494  2 26.987  المجموعات بين
 236.161 62 1464.997 المجموعات داخل ال توجد فروق 0.945 0.056

 - 64 14668.985 الكلي
  

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  "العرض نتيجة الفرض الثاني والذي ينص على -2- 4- 11
تذة جامعة السودان املفتوحة لواقع استخدام الفصول االفرتاضية يف بني استجابات أسا) 0.05(مستوى 

 األحادي التباين حتليل استخدام مت الفرض هذا من وللتحقق ملتغري التخصص".برامج التعّلم عن بُعدتعزى 
ملتغري  حول واقع استخدام الفصول االفرتاضية يف برامج التعّلم عن بعد تبعاً  العينة أفراد الستجابات

  :ذلك نتيجة يوضح التايل خصص واجلدولالت
  )15جدول(

 التخصص متغير حسب العينة آراء أفراد بين للمقارنة األحادي التباين تحليل اختبار نتيجة

 مجموعالمربعات مصدر التباين
 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

  نسبة " قيمة
 "ف"

 القيمة
 ةياإلحتمال

  اإلستنتاج

 140.432  2 280.863 اموعات بني
 232.066 62  14388.121 اموعات داخل ال توجد فروق 00.549  0.605

  64 14668.985 الكلي
  

 فقرات االستبانة على العينة أفراد بني استجابات الفروق ) يالحظ أن14،15( بالرجوع إىل اجلدولني
 ريي سنوات اخلربة والتخصص،متغ حول واقع استخدام الفصول االفرتاضية يف برامج التعّلم عن بعد تبعاًل

) واليت تساوي 0.05) وحتت مستوى داللة ( 62، 2أمام درجيت حرية ( تكن ذات داللة إحصائية مل
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 يمن ذو  من أساتذة جامعة السودان املفتوحة العينة أفراد مجيع أن على النتيجة هذه ،) وتدل3.14(
) 10أولئك الذين لديهم خربة أكثر من () و 10-5) سنوات والذين لديهم خربة بني (5اخلربة أقل من (

بواقع استخدام الفصول يتعلق  فيما فقرات، من ذكر ما مجيع يف ختصصام، يتفقون ومبختلفسنوات 
 دراسة توصلت إليه ما مع النتيجة هذه وتتفق يف برامج التعّلم عن بُعد، وأمهيتها االفرتاضية،
التخصص  ملتغريي تعزى إحصائية داللة ذات روقوجود ف واليت أشارت إىل عدم )، 2010(القحطاىن،

 تعكس التخصص،كما أوباخلربة  مرتبطة تعد مل الفصول االفرتاضية، أمهية فإن اخلربة. وعليه وسنوات
 به تسهم أن ميكن ملا العينة مبختلف ختصصام وخربام، أفراد إدراك مدى نأ الباحث يراه النتيجة فيما

ونقل برامج التعّلم عن بُعد من املواد املطبوعة إىل  يف برامج التعّلم عن بُعد، من تطويرالفصول االفرتاضية 
 خالل من والصورة بالصوت املعلم مع التفاعل تتيح اليت اإللكرتونية، األنظمة أو التقنيات اإللكرتونية

عة عالية حتقيق األهداف التعليمية بسر على  ممايساعد مباشرة، اهلواء على العلمي للمحتوى كامل  عرض
  ، مما ُيكون له األثر اإلجيايب على املتعلمني.يوفعالية وبشكل واقع

  استنتاج - 5- 11
عن بعد احلالية جبامعة السودان املفتوحة، بيد أن هناك التعّلم على الرغم من سيادة املواد املطبوعة يف برامج 

واليت ميكن اعتبارها فصول  تزامنة،غري امل بعض االستخدامات واليت رمبا تتدرج يف إطار الفصول االفرتاضية
املتعلمني واملعلمني إىل شبكة اإلنرتنت يف أوقات خمتلفة، وإن مجيع  تقليدية إلكرتونية، تتم عن طريق ولوج

املتعلمني يتشاركون يف نفس احملتوى، ولكن ال جيتمعون يف نفس الوقت. ويعترب هذا النموذج من مناذج 
ل التقليدية مع إمكانية إعطاء الفرصة، ملن ال يستطيع احلضور، بأن يدرس التعلم عن بعد شبيهًا بالفصو 

من خالل الفصول االفرتاضية عرب اإلنرتنت يف الوقت الذي خيتاره هو دون التقيد بزمان حمدد أو مكان 
 معني، فهي تستخدم برجميات وأدوات غري تزامنية كاملراسالت بني الطالب، والربيد اإللكرتوين، ومنتديات

واقع استخدام الفصول اتفاق وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس حول من جانب آخر فإن . احلوار
دون وجود أثر ملتغريات اخلربة  االفرتاضية، وأمهيتها يف برامج التعّلم عن بُعد جبامعة السودان املفتوحة

ى توظيف تقنية أعضاء هيئة التدريس جبدو  يالتدريسية والتخصص العلمي،رمبا يعكس مدى إملام ووع
  يف برامج التعلم عن بعد.الفصول االفرتاضية 
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 والمقترحات التوصيات - 12
الدراسة، يتقدم  نتائج عنه ما أسفرت ضوء السابقة، ويف والدراسات النظري اإلطار إىل استناداً     

  :اآلتية الباحثان بالتوصيات
الستفادة من تقنية الفصول االفرتاضية، تشجيع وتوعية أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السودانية ل -

  عن بعد.التعّلم سيما يف  وذلك لتسهيل وحتسني املمارسة التعليمية التعلمية
عن بُعد يف نشر املقررات، وتبادل الرسائل اإللكرتونية التعّلم االستفادة من تقنيات الشبكة العاملية يف  -

  بني املتعلمني بعضهم البعض وبني معلميهم.
 ة االجتاه اإلجيايب حنو توظيف تقنية الفصول االفرتاضية جبامعة السودان املفتوحة.تقوي  -
ويد واضعي اخلطط والربامج التعليمية وأعضاء هيئة التدريس مبعايري التصميم التعليمي خصوصاً ز ت   -

 فيمايتعلق مبعايري تصميم ونشر املقررات الدراسية على الشبكة العاملية.
ارب وخربات اجلامعات العربية والعاملية يف جمال توظيف تقنية الفصول االفرتاضية يف االستفادة من جت  -

 برامج التعّلم عن بُعد.
الدراسة جمموعة من الدراسات حول تقنية الفصول االفرتاضية وأثر استخدامها يف  تقترحوباملقابل  -

  التعليم وتتمثل هذه الدراسات فيما يلي:
 بُعد عن استخدام الفصول االفرتاضية يف برامج التعّلم فاعلية مدى فةملعر  جتريبية دراسة إجراء •

  .بُعد عن حتصيل الدارسني يف
  دراسة اجتاهات املتعلمني يف التخصصات املختلفة حنو استخدام برامج الفصول االفرتاضية. •
دراسة اجتاهات أعضاء هيئة التدريس بتخصصام املختلفة حنو استخدام برامج الفصول  •

  اضية.االفرت 
وضع تصور مقرتح إلنشاء فصل افرتاضي تزامين يف برامج التعّلم عن بعد جبامعة السودان  •

  املفتوحة.
  
  
  
  
  



  2017 –العدد األول - .......................... المجلد الخامس عشر مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  
 

73 

 

  المراجع

  المراجع العربية

القاهرة : دار  .3. طمناهج البحث في العلوم التربوية و النفسية). 2006أبوعالم، رجاء حممد( - 
 النشر للجامعات.

.اخلرطوم :مطبعة  تكنولوجيا التعليم عن بعد ونظام دعم الطالب). 2010أمحد، أماين إبراهيم ( - 
  السودان للعملة .

. التكنولوجيا والتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد(مترجم)). 2007( دبليو(طوين) بيتس، - 
  العبيكان. مكتبة: الرياض

. الشهايب يحي ترمجةإبراهيم. بالتكنولوجيا الفعال التعليم). 2006( دبليو؛ وبول،غاري بيتس، - 
  .العبيكان مكتبة: الرياض

برنامج التعليم المفتوح في ضوء اإلتجاهات  يالجودة ف). 2010( متام، شادية عبد احلليم - 
  .القاهرة.العالمية واإلحتياجات المحلية

المؤتمر العلمى الثالث عشر.مناهج التعليم  يالمقرر اإللكترون). " 2001اجلرف، رميا سعد( - 
. الد األول .اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التكنولوجية المعاصرة"الثورة المعرفية  و 

  م متوفر على الرابط :2015-12-5التدريس.القاهرة،جامعة عني مشس،تاريخ دخول املوقع
)http://ugura,opac,mandumah.com  .(  
 الرتبية كلية  ىف بعد عن التعّلم برامج ىف التعليم كنولوجيات توظيف ).2011( سعيد يمهد حسنني، - 

 فلسطني، ؛بعد عن المفتوحة للتربية الفلسطينية المجلهالتدريس. هيئة أعضاء نظر وجهة من
3)5،(43-89.   

التعليم  اإلتجاهات والتطويرات الحديثة في خدمة). 2003اخلليفة،  هند بنت سليمان( - 
ندوة مدرسة ، ورقة عمل ، النماذج األربع للتعليم عن بعد دراسة مقارنة بين ياإللكترون
 2015-12-7  االسرتجاع تاريخ،من موقع  جامعة امللك سعود،  المستقبل

  )  (http://www,ksu,edu,sa/seminars/futureschool/index2,htm:من
  . القاهرة: دار الكلمة.عمليات تكنولوجيا التعليم).2003( مد عطيةمخيس، حم - 



  عشابي - كمتور الحسن .................................. د. واقع استخدام الفصول االفتراضية في برامج التعّلم عن ُبعد
  
 

 74

أثر الفصول االفتراضية على معتقدات الكفاءة الذاتية واألداء ). " 2009رزق، فاطمة مصطفى( - 
  .257 -212, 90جملة القراءة واملعرفة, العدد  التدريسي لمعلمي العلوم قبل الخدمة".

ترمجة فتح الباب عبد احلليم  ،يا التربية في تطوير المناهجتكنولوج).  1994( ، ديريكيرونرت  - 
  للتقنيات. الكويت: املنظمة العربية  للرتبية والثقافة والعلوم،املركز العريب سيد.

  .الرياض:مكتبة الرشد.منظومة تكنولوجيا التعليم). 2003سامل،  امحد؛ وسرايا،عادل( - 
  م:مطبعة سولو..اخلرطو التعّلم عن بعدم). 2004( مشو، على حممد - 
 ). " فاعلية برنامج الكرتوين مقرتح باستخدام نظام مودل2008( عبد القادر، عبد الرازق خمتار - 

(moodle)  يف  تنمية الثقة يف التعليم اإللكرتوين واالتصال التفاعلي وحتصيل الطالب يف مقرر
  . 180-112, 85, العدد مجلة القراءة والمعرفةتدريس العلوم الشرعية". 

ورقة عمل  ). التعّلم اإللكرتوين يف الدول النامية اآلمال والتحديات،2003( د املنعم،  إبراهيمعب - 
 اإلحتاد الدويل ،الندوة اإلقليمية حول توظيف تقنيات المعلومات واالتصاالت في التعليم

 م على5/12/2015لالتصاالت، القاهرة، مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار.تاريخ االسرتجاع  
  الرابط :

education-http://ituarabic,org/e  
  .اخلرطوم.التعليم عن بعد والتعليم التقليدي في الميزان). 2009( عمر حممد العماس, - 
 رسالة السودانية. الجامعات فى بعد عن التعليم نظم"  ).2000السيد( على ليلى  عمر، - 

  اخلرطوم. جامعة الرتبية، منشورة،كلية غري ماجستري
 أثر التدريس باستخدام الفصول اإللكترونية  بالصور الثالثة). "2009( الغرييب، ياسر بن حممد - 

تكاملي) على تحصيل تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي في مادة    - تعاوني - (تفاعلي
  أم القرى. ". رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الرتبية ،جامعةالرياضيات

 عن التعليم برنامج في االفتراضية الفصول استخدام "واقع ).2010( سعيد ابتسام القحطاين، - 
 رسالة .جدة" بمدينة العزيز عبد الملك بجامعة التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من بعد

  .م30/10/2015 بتاريخ االسرتجاع مت العزيز. عبد امللك جبامعة الرتبية كلية  موقع من ماجستري



  2017 –العدد األول - .......................... المجلد الخامس عشر مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  
 

75 

 

 بعد عن التعّلم برامج في التعليم تكنولوجيا إسهام دىم ).2014( ادريس عصام كمتور، - 
 افريقيا جامعة الرتبية كلية   عن تصدر حمكمة جملة ،تربوية دراسات جملة .السودانية بالجامعات

   158 - 118 ص الثالث،ص العدد الرابع، الد العاملية،
 .فرص تطبيقه- مقوماته  –عليم االفتراضي فلسفته الت).  2008( املهدي،  جمدي صالح طه - 

  اصدارات جامعة املنصورة: دار اجلامعة  اجلديدة.
. عمان: دار تكنولوجيا الواقع اإلفتراضي واستخداماتها التعليمية). 2010نوفل، خالد حممود( - 

  املناهج للنشر والتوزيع.
 المراجع األجنبية

- Bates,A.W.(2005).Technology,Open Learning and Distance 
Education.London:Routledge. 

- Dirr,P.(2011).”The development of new Organizational 
arrengements in Virutal Learning, in Farrell,G(ed).The Changing 
Faces of Virtual Education,Vancouver,BC: Commonwealth of Learning.  

- E-Learning News (2001).”Eduventures forecasts $750 million market 
for”live” e-Learning”,e-Learning News,vol.11,No.9,pp.1-2 

-  Lim, Jon& Karol، Johnathan(2004). Student Achievement, 
Satisfaction and Instructional Delivery Modles. TRE-Systems, 
Miami, USA. 

- Richards, F, (2005). The Impact of The Virtual classroom on Teaching 
and Learning in Education as Perceived by Teacher, Library Media 
Specialists and Students. ERIC Document Reproduction            
Service, No ED 410943. 

    -مواقع على اإلنترنت:
http://www.center.rpi.edu/pewSym/mono3.html 
http://virtulclassroom.blogspot.com  
www.ous.edu.sd 

 

 	��ر��2016/6/2�� << و�� ھ�ا ا���� إ�� ا� ���ه 	��ر�  ��! 
  >>2016/7/27 و�&رت ا�$ا#"


