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 :ملخص الدراسة
فاعلية اختالف حجم المجموعات المتزامنة بالفصول االفتراضية في هدفت الدراسة بيان 

 ، وتنمية مهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية واالتجاهات نحو التقنية لدى أعضاء هيئة التدريس

، وفي إعداد قائمة األهداف استخدم البحث المنهج الوصفي في إعداد بطاقة االحتياجات التدريبية

وقائمة المهارات، وبطاقة مالحظة األداء، واختبار التحصيل المعرفي، ومقياس االتجاهات، كما تم 

 -صغيرة العدد )استخدام المنهج التجريبي لمعرفة فاعلية اختالف حجم المجموعات المتزامنة 

ختبارات اإللكترونية واالتجاهات بالفصول االفتراضية في تنمية مهارات إنتاج اال( متوسطة العدد

تم اختيار عينة البحث ، (إناث –ذكور )نحو التقنية لدى أعضاء هيئة التدريس مختلفي الجنس 

المرحلة األولي تسجيل أعضاء هيئة التدريس بالتجربة وفق رغباتهم عن : الحالي على مرحلتين

ات الخاصة بكليات الجامعة عبر طريق رابط للتسجيل باإلنترنت؛ والذي تم نشره بجميع المجموع

(WhatsApp Messenger ) وبمساعدة مشرفي ومشرفات التعلم اإللكتروني بالكليات، وقام

عضًوا من أعضاء هيئة ( 611)عضًوا من أعضاء هيئة التدريس الرجال و ( 822)بالتسجيل 

ل تصنيف هذه األعداد التدريس النساء، وفي المرحلة الثانية تم اختيار عينة البحث عشوائيًا من خال

: متدربًا بطريقة عشوائًيا من هذه الكشوف( 82)وتم اختيار ( لإلناث)وكشف ( للذكور)في كشوف 

: كلية، وقسمت العينة إلى أربع مجموعات تجريبية( 61)لتشمل ( إناث 88و –ذكور  88)

صغيرة ( 3)مجموعة  -(ذكور)متوسطة العدد ( 8)مجموعة  -(ذكور)صغيرة العدد ( 6)مجموعة )

عضًوا، مع تقسيم ( 68)، وقوام كل مجموعة (إناث)متوسطة العدد ( 8)مجموعة  -(إناث)العدد 

متدربين والقسم ( 1)القسم األول : المجموعة األولى والمجموعة الثالثة تقسيًما داخلًيا إلى قسمين

لدراسة إلى ، وتوصلت امتدربين بكال المجموعتين ليتم تشكيل المجموعات الصغيرة( 1)الثاني 

فاعلية البرنامج التدريبي ، فاعلية البرنامج التدريبي بالفصول االفتراضية في التحصيل المعرفي

 . بالفصول االفتراضية في تغيير االتجاهات

 :مقدمة
يشهد العالم المعاصر تطورات سريعة ومتالحقة في جميع المجاالت ومؤسسات الحياة، حتى 

ذا العالم يحدث بصورة مستمرة وغير مسبوقة في تعامالت أفراده، أصبح االعتماد على التقنية في ه

كما أصبحت التعامالت اإللكترونية وسيلة أساسية من وسائل المجتمع بجميع هيئاته، مما جعل 

معظم الهيئات والمؤسسات تهتم بتوظيف التقنيات الحديثة والوسائل اإللكترونية في تعامالتها 

 .الرسمية

ت المؤسسات التعليمية باستخدام أحدث ما توصلت إليه تقنيات التعليم ومواكبةً لذلك اهتم

والتعلم من نظم وتطبيقات وبرامج لخدمة العملية التعليمية؛ فوظفت نظم التعلم اإللكتروني وبناء 

المقررات اإللكترونية وتصميم وإنتاج االختبارات اإللكترونية من خالل األدوات والبرامج واآلليات 

  .المتاحة

(882 .، ص8262)وفي هذا اإلطار يرى فهد الخزي 
(1)

أن التقدم التقني أدى إلى إعادة  

النظر في األدوات المستخدمة في التقويم داخل المؤسسات التعليمية، وإعادة تشكيل الكثير من هذه 

االختبارات والمقاييس، حتى أصبحت االختبارات اإللكترونية الوسيلة الرسمية لقياس التحصيل في 

من ( 863.، ص8263مندور، إيناس )متفًقا في ذلك مع ما أشارت إليه  معظم المؤسسات التعليمية،

 & Brink)أن االختبارات اإللكترونية أصبحت من أهم مقومات نجاح التقويم التعليمي، ويرى 

                                                             

(
6
 American Psychological الانفس لعلام األمريكياة للجمعياة ىالعلما التوثياق دليال وفاق التوثياق نظاام( 

Association (APA). األخير للمراجع العربية، بالنسبة للمراجع األجنبية، مع كتابة االسم األول واالسم. 

 



 1027عشر لسنة  لثامنعدد اال                                       مجلة البحث العلمى فى التربية

 

514 

Lautenbach,2011, p. 506 ) أن هناك اتجاهًا عالميًا لتوظيف القياس والتقويم اإللكتروني في

 . وخاصة ما يرتبط باالختبارات اإللكترونية، ألوساط التعليميةا

: االختباارات اإللكترونياة بهنهااا ,et al  Mora (p. 733 ,2012)ويعارف ماورا ورخارون 

وسيلة لتقييم مستوى التعلم لدى الدارساين بصاورة إلكترونياة مان خاالل أجهازة الكمبياوتر واألجهازة 

رعة فاي تصاميم وبنااء االختباارات وتصاحيحها وتقاديم التغذياة الذكية وشبكة اإلنترنات؛ لتحقياق السا

  .المرتجعة

أن االختباارات اإللكترونياة تدقادم   Llamas, et al (p. 75 ,2013) ويارى المااس ورخارون

لواًل لمختلف وسائل التقيايم المساتخدمة باالنظم التربوياة؛ فهاي تدمكان المعلام مان بنااء اختباار مادعم  حد

، كماا تدتايح للماتعلم الوصاول إلاى (الصور، والرساوم، وملفاات الفياديو: )ط مثلبمختلف أنواع الوسائ

االختبااار ماان أي مكااان وفااي الوقاات المناساال، ويااتم التحلياال اإللكترونااي للنتااائج ومعالجتهااا وتقااديم 

  .التعزيز فوريًا عبر التقنية المستخدمة، مع توفير عامل الكلفة والجهد والوقت

، تدعد وسيلة مدهمة من وسائل التقويم في مختلف المؤسساات التعليمياة فاالختبارات اإللكترونية

خاصااة فااي ظاال تنااامي ظهااور الباارامج الخاصااة بتصااميم وإنتاااج االختبااارات اإللكترونيااة وسااهولة 

استخدامها، وارتباطًا بذلك اهتمت العديد من الدراسات والبحوث باالختبارات اإللكترونية مان وواياا 

 :ت هذه الدراسات وفق ما يليمختلفة، وجاءت توجها

دراسات تناولت الضوابط والمعايير المتعلقة بتصميم وإنتاج االختبارات اإللكترونية؛ ومنها  - 

( 8263؛ إيناس مندور، 8266؛ أيمن الجوهري، 8266أسماء محمود،: )دراسات كل من

من  ، والتي توصلت إلى مجموعة( Cigdem & Oncu, 2015; Alonso & Yuste, 2015)و

  .المعايير التربوية والفنية الالومة لتصميم وإنتاج االختبارات اإللكترونية

: دراسااات اهتماات بمجااال التاادريل علااى إنتاااج االختبااارات اإللكترونيااة؛ ومنهااا دراسااات كاال ماان -

 ;Horrocks & Morgan, 2011)و( 8266؛ محمااد العباسااي، 8222محمااد السااعدني، )

Olofsson, et al, 2011).  

راسات اهتمت بتحديد اتجاهات أعضاء هيئة التدريس والطالب نحو استخدام االختبارات د -

(  Dermo, 2009; Admiraal, et al, 2014: )اإللكترونية في العملية التعليمية؛ ومنها دراستا

واللتان أظهرت نتائجهما أن هناك اتجاهات ايجابية لدى أعضاء هيئة التدريس والطالب بالجامعة 

 .تخدام االختبارات اإللكترونية في التقويم التربوينحو اس

وتعقيًبا على ما سبق فإن االختبارات اإللكترونية أصبحت من أهم وسائل التقويم التربوي في 

العصر الحالي، نظًرا لما تمتاو به من مقومات مرتبطة بالسرعة في البناء والتصميم وتوظيف 

ومرونتها والتفاعل معها، والتصحيح اإللكتروني،  مختلف أنواع الوسائط، وسهولة االستجابة،

وعرض النتائج فوريًا، مما أدى إلى وجود ضرورة ملحة لتدريل أعضاء هيئة التدريس على إنتاج 

: واستخدام االختبارات االلكترونية، وهو ما أوصت به الدراسات السابقة والبحوث؛ ومنها دراستا

(Mora, et al, 2012; Stodberg, 2012) واللتان أوصتا بضرورة تكثيف برامج تدريل ؛

 .أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية

وانطالقًااا ماان توصاايات هااذه الدراسااات وغيرهااا ظهاارت فكاارة تقااديم برنااامج مقتاارح لتنميااة 

كرة في ذهن الباحاث مهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس، واستقرت الف

أثنااء عملااه مااديًرا للتاادريل بعماادة الااتعلم اإللكترونااي بجامعااة القصاايم؛ فقاد الحاا  خااالل تلااك الفتاارة 

وجود رغبة لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتلقي التادريل علاى إنتااج االختباارات اإللكترونياة 

راتهم إلكترونيًا؛ والذي تم البدء فاي بهدف استخدامها كوسيلة من التقييم المدعمة لبرنامج تطوير مقر

، وتااام تحدياااد تلاااك (ه6831 -6831)تنفياااذه ماااع أعضااااء هيئاااة التااادريس خاااالل العاااام الجاااامعي 

المالحظات من واقع استجابات أعضاء هيئة التدريس على استمارات تقيايم الادورات التدريبياة التاي 

تصاال إلاى قسام التادريل مان السااادة تقادم بالعماادة عقال كال دورة، وأيًضااا مان خاالل الطلباات التاي 
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أعضاء هيئة التدريس عبر موقع العمادة على اإلنترنت، ومان خاالل تلاك المالحظاات باروت باوادر 

وجااود حاجااة لاادى أعضاااء هيئااة التاادريس بجامعااة القصاايم تاارتبط بالتاادريل علااى مهااارات إنتاااج 

اسااتطالعية علااى عينااة ماان االختبااارات اإللكترونيااة، وللتهكااد ماان ذلااك قااام الباحااث بتطبيااق دراسااة 

بجامعاة القصاايم مان خااالل اإلنترناات؛ للتعارف علااى جواناال ( إناااث -ذكااور)أعضااء هيئااة التادريس 

المشكلة، وتحديد مدى حاجتهم الفعلية للتدريل على مهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية، وتم نشر 

اب علااى االسااتطالع الخاصااة بكليااات الجامعااة، وقااد اسااتج( WhatsApp)الاارابط عباار مجموعااات 

نتااائج اسااتطالع رراء ( 6)عضااًوا ماان أعضاااء هيئااة التاادريس، ويوضااح جاادول رقاام ( 811)عاادد 

 :أعضاء هيئة التدريس حول االختبارات اإللكترونية والحاجة للتدريل على إنتاجها

 (6)جدول رقم 

 على إنتاجها  استطالع رراء أعضاء هيئة التدريس حول االختبارات اإللكترونية والحاجة للتدريل

 االستجابة البند

 ال نعم

 %13 %31 هل أنت راٍض عن وسائل التقييم التقليدية المستخدمة بمقررك حالًيا؟

 %21 %8 هل طريقة التقييم التقليدية مناسبة للمتغيرات العصرية وتقنياتها؟

 %1 %28 هل ترغل في االنتقال إلى االختبارات اإللكترونية في تقييم طالبك؟

 %22 %8 ل تم تدريبك من قبل على إنتاج االختبارات اإللكترونية؟ه

هل ترغل في المشاركة في برنامج مقترح لتدريبك على إنتاج 

 االختبارات اإللكترونية؟

21% 1% 

وبتحليل نتائج الجدول السابق يتضح أن هناك ارتفاًعا في نسبة عدم الرضا عن االختبارات 

ممن شملهم %( 13)اء هيئة التدريس؛ حيث أظهرت النتائج أن التقليدية التي يستخدمها أعض

فقط ممن شكلهم %( 8)االستطالع وجود عدم رضا لديهم عن وسائل التقييم التقليدية، وأن 

االستطالع يرون أن طرق التقييم التقليدية مناسبة للمتغيرات العصرية، وهذه نتائج تدل على أن 

ت التقليدية بين أعضاء هيئة التدريس مرتفع، كما أظهرت اتجاه الرفض وعدم التهييد لالختبارا

من أعضاء هيئة التدريس يرغبون في االنتقال إلى االختبارات %( 28)النتائج أن نسبة 

اإللكترونية؛ وهي داللة على رغبة كبيرة لدى أعضاء هيئة التدريس في استخدام االختبارات 

ممن شملهم االستطالع لم يتم تدريبهم %( 22)نسبة اإللكترونية وتوظيفها، كما أظهرت النتائج أن 

ممن شملهم االستطالع %( 21)من قبل على أية تطبيقات معنية باالختبارات اإللكترونية، وأن 

أكدوا على رغبتهم في المشاركة ببرامج تدريبية على إنتاج االختبارات اإللكترونية، وتشير هذه 

امعة القصيم لبرنامج تدريبي في إنتاج االختبارات النتائج إلى حاجة أعضاء هيئة التدريس بج

اإللكترونية، حيث اسهمت تلك النتائج في رسوخ الفكرة لدى الباحث والتفكير في إعداد برنامج 

مقترح في االختبارات اإللكترونية، مع التفكير في استخدام وسيلة مناسبة لتقديم البرنامج للمتدربين؛ 

ولتحديد تلك الوسيلة تم إجراء دراسة استطالعية من لدراسة، وسيلة مالئمة للمهارات موضع ا

خبيراً ومتخصصاً في مجال التعلم اإللكتروني وتقنيات التعليم عبر ( 12)خالل استطالع رراء عدد 

اإلنترنت؛ لتعرف المشكلة واختيار الوسيلة األنسل لمعالجتها، وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج 

ممن شملهم االستطالع بوجود حاجة ماسة لتقديم برنامج لتدريل أعضاء  %(28)أفاد : من أهمها

منهم أن تقديم التدريل على هذه %( 22)هيئة التدريس على إنتاج االختبارات اإللكترونية، كما أفاد 

المهارات بالمعمل ال يعد مناسبًا في ظل األعباء التدريسية طوال اليوم، وكذلك في ظل انتشار 

بين عدد من المدن المتباعدة، ومع صعوبة تجمع أعضاء هيئة التدريس بمكان واحد  كليات الجامعة

لتلقي التدريل، وكذلك طبيعة المهارات موضع البحث والتي تحتاج للوسائط المتعددة ولإلبحار عبر 

ممن شملهم االستطالع أن التدريل عن بعد باإلنترنت هو األنسل %( 22)اإلنترنت، كما يري 
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أن الفصول االفتراضية هي أفضل وسائل التدريل المناسبة %( 28)المهارات، وأفاد لتقديم هذه 

لتقديم التدريل على مهارات االختبارات اإللكترونية ألعضاء هيئة التدريس، وعليه تم التفكير في 

ة استخدام الفصول االفتراضية لتقديم البرنامج التدريبي لتنمية مهارات إنتاج االختبارات اإللكتروني

 .لدى أعضاء هيئة التدريس

والتي ، هي إحدى بيئات التدريل الحديثة Virtual Classroomsوالفصول االفتراضية 

انبثقت من نظم التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد القائمة على بيئة تدريبية تفاعلية تدرسخ مبدأ العمل 

يحاكي الواقع، من خالل أدواتها الجماعي أثناء التدريل، لتوصيل المعلومة بسهولة ويسر وبشكل 

 .(811 .، ص8261محمود صالح، ؛ 888 .، ص8261هويدا سيد، ) التفاعلية

نظاام : الفصول االفتراضية بهنها Martin, et al (p. 125 ,2013)مارتن ورخرون  ويعرف

تقاديم للمؤتمرات اإللكترونية التفاعلية عن بعد من خالل االجتماعات والمناقشات وتبادل المعاارف و

  .العروض وتبادل الملفات، وأداء مختلف المهام التدريبية عن بعد

والتاي تجعلاه قاادًرا علاى ، ويعتمد الفصل االفتراضي علاى مجموعاة مان المكوناات األساساية

اللوحاااة  -التحااااور المكتاااوب -الماااؤتمرات المرئياااة -المحادثاااات الصاااوتية: )تحقياااق أهدافاااه؛ ومنهاااا

والتااي ال ، وغيرهااا ماان المكونااات( التصااويت -المااداخالت بااالرموو -مشاااركة التطبيقااات -البيضاااء

 .(318.، ص8261ناصر الشهراني، )تختلف كثيًرا بين نظام ورخر 

تواجااد المشاااركين فااي الفصاال : الفصااول االفتراضااية بمجموعااة ماان الممياازات أهمهاااوتتميااز 

االساتفادة مان  -لقاي التادريل توفير تكاليف التنقال لت -االفتراضي في الوقت نفسه ومن أماكن مختلفة

تنميااة المهااارات التواصاالية  -التشااارك بالملفااات والمااواد اإللكترونيااة -مختلااف الوسااائط التعليميااة 

اإلبحااار فااي مواقااع اإلنترناات والعااروض الفوريااة ومشاااركة  -والتعاااون وتاادعيم العماال الجماااعي

 .(Salha & Abdulrahman, 2015, p.8)التطبيقات أثناء التدريل 

من خالل العرض السابق تتضح أهمياة الفصاول االفتراضاية وقادرتها علاى تقاديم المهاارات و

العمليااة ماان خااالل أدوات التفاعاال المتاحااة، كمااا أن هااذه الممياازات تجعاال الفصااول االفتراضااية فااي 

ع، مقدمة التقنيات والوسائل التي يتم اللجوء إليها؛ لتقديم التعليم والتدريل االفتراضاي المحااكي للواقا

وارتباطًاا بهااذه األهميااة تناولاات العديااد ماان الدراساات والبحااوث الفصااول االفتراضااية وتوظيفهااا فااي 

 :التعليم والتدريل؛ وجاءت توجهات هذه الدراسات وفق ما يلي

دراساااات تناولااات جانااال التهسااايس للفصاااول االفتراضاااية وتحدياااد مكوناتهاااا وأدواتهاااا التفاعلياااة  - 

، رانياا الجماال، 8268عثمان السالوم، : )ليمية والتدريبية، مثل دراساتومميزاتها واستخداماتها التع

 & Cicco, 2015; Abdelrashid)و( 8261؛ طااارق حجاااوي، وسااعد هنااداوي، 8261

Sharaby, 2015; Terry & Cheney, 2016; Choeda, et al, 2016.) 

: التدريل، مثل دراسااتدراسات تناولت االتجاهات نحو توظيف الفصول االفتراضية في التعليم و -

 ;Falloon, 2012; Small, et al. 2012)و( 8261؛ محمد بادوي، 8266نرجس عبد القادر، )

Martin, et al, 2013; Oassim, et al, 2015; Topal, 2016 ) والتاي أظهارت نتائجهاا أن ،

الفتراضاية هناك اتجاهات إيجابية داخل المؤسسات الجامعية من طالب وأساتذة الساتخدام الفصاول ا

 .في التعليم والتدريل

دراسات استخدمت الفصول االفتراضية كمتغير مستقل ووظفتها في تقديم التعليم والتدريل؛ ومنها  -

 ,Han, 2013; Leshea)و( 8261العماودي، ؛ مناهال 8268عاادل سارايا، : )دراساات كال مان

2013; Tonsmann, 2014 ).  

لتقااديم؛ نمااط الفصااول المتزامنااة المعتماادة علااى التواجااد وتعتمااد الفصااول االفتراضااية علااى نمطااين ل

المباشاار بااين الماادرب والمتاادربين، والتفاااعالت الحيااة، ونمااط الفصااول غياار المتزامنااة عاان طريااق 

أدوات التفاعاال غياار المباشاار ماان خااالل المناقشااات والمنتااديات غياار المباشاارة دون شاارط تواجااد 

  .المدرب والمتدربين في الجلسة في نفس الوقت
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بجامعة ( إناث -ذكور)من أعضاء هيئة التدريس ( 368)وقد قام الباحث باستطالع رراء 

وأظهرت النمط المناسل لتقديم التدريل على مهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية، القصيم حول 

 :النتائج ما يلي

  .من أفراد العينة يفضلون استخدام نمط التدريل بالمجموعات المتزامنة%( 22) -

من أعضاء هيئة التدريس الذين اختاروا نمط التدريل المتزامن فضلوا المشاركة في %( 18) -

المشاركة بالتدريل %( 82)بينما اختار ، مجموعات صغيرة أثناء التدريل بالفصول االفتراضية

 .عبر مجموعات متوسطة

بينما ، سطةفضلن المشاركة عبر مجموعات متو( اإلناث)من أعضاء هيئة التدريس %( 18) -

 .المشاركة بالبرنامج عبر المجموعات الصغيرة( الذكور)من أعضاء هيئة التدريس %( 12)فضل 

وعليه تم اختيار الفصول االفتراضية بالنمط المتزامن في هذا البحث نظًرا لكونها األنسل 

م بالمعمل، لعينة البحث، ولتوافق ذلك مع طبيعة التجربة؛ وهي التدريل المماثل للحقيقة كما تدقد

وعليه تم استخدام النمط المتزامن وما يمثله من ممارسة افتراضية عبر المناقشات اإللكترونية 

؛ على اعتبار (متوسطة العدد -صغيرة العدد)وتفاعالت في مجموعات التدريل المختلفة في الحجم 

ين المجموعة صغيرة أن التدريل بالمعمل التقليدي والمعمل االفتراضي يتراوح عدد المتدربين فيه ب

العدد ومتوسطة العدد، وجاء االهتمام بنمط اختالف حجم المجموعات في هذا البحث باعتباره 

والتي جاءت في موقع ، متغيًرا تجريبًا رئيسيًا من خالل نتائج استطالع رراء أعضاء هيئة التدريس

ان المستخدمان بغالبية ؛ وهما الحجم(والمتوسطة -الصغيرة)المحايد إلى حد ما بين المجموعتين 

الدورات التدريبية بالمؤسسات التعليمية والتدريبية، وقد الح  الباحث أثناء تقديم بعض الدورات 

التدريبية بعمادة التعلم اإللكتروني أن ويادة عدد المتدربين ووصوله إلى المجموعة المتوسطة قد 

نه قد يؤدي إلى شوشرة معلوماتية يساعد على التفاعل وتبادل اآلراء في بعض المهارات، إال أ

وضعف سيطرة المدرب أحيانًا، وعند نقصان العدد ووصوله إلى المجموعة الصغيرة قد يؤدي ذلك 

إلى تركيز المتدرب مع وجود سيطرة كاملة من المدرب على عملية التدريل، إال أنه قد يؤدي إلى 

ات، وهو ما جعل التفكير في مقارنة قلة فرص التفاعل وملل عملية التدريل عند تعلم بعض المهار

 .نقطة جوهرية في هذا البحث( متوسطة العدد -صغيرة العدد)اختالف حجم المجموعات المتزامنة 

وتتفق الدراسة الحالية في رؤيتها بههمية تناول حجم المجموعات مع الدراسات والبحوث 

بههمية عامل اختالف عدد ( 8222)السابقة في هذا المجال؛ حيث يفيد دراسة عبد اللطيف الجزار 

 & Neuman)أفراد المجموعات التجريبية في دراسات وبحوث تكنولوجيا التعليم، وتظهر دراسة 

Kaefer, 2013  ) أن حجم المجموعات يؤثر تهثيًرا كبيًرا في تحصيل وأداء أفرادها، كما أظهرت

م المجموعات من المتغيرات أن اختالف حج( 8261وينل خليفة، أحمد عبد المنعم، )نتائج دراسة 

التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة في مجال التعليم والتدريل عبر اإلنترنت، ويتفق ذلك مع نتائج 

والتي أظهرت أن حجم المجموعات له أهمية وتهثير على ( Ebrahimi, et al, 2016)دراسة 

 .تنتائج المتدربين عبر وسائل التواصل االفتراضية التشاركية باإلنترن

مماا سابق تتضاح أهمياة مراعااة حجام المجموعاات أثنااء تقاديم التعلايم والتادريل وخاصاة مااع 

أبحاث التعليم والتدريل في مجموعات عبر اإلنترنات، وذلاك فاي ضاوء ماا شامله الواقاع الفعلاي مان 

وتفضايل الابعض ، وتفضيل البعض المشاركة ضمن مجموعة صاغيرة العادد، اختالف أثناء التدريل

شاركة ضمن مجموعات متوسطة العدد، وماا أظهرتاه بعاض نتاائج الدراساات الساابقة مان اآلخر الم

قلاة الدراساات والبحاوث فاي مجاال  تهثير ذلك المتغير على تحصايل وأداء المتادربين، باإلضاافة إلاى

تكنولوجيا التعليم التي تناولت ذلك المتغير من جهة، وعدم اتفااق الدراساات والبحاوث المعنياة بحجام 

حول أيهماا أكثار تاهثيًرا علاى تحصايل وأداء المتادربين ( متوسطة العدد –صغيرة العدد)وعات المجم

 & Phillips & Twardosz, 2003; Hew: )مان جهاة أخارى، فقاد توصالت دراساة كال مان

Cheung, 2011; Hollingshead & Childs, 2011; Skalická, et al, 2015  ) إلاى تفاوق
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 & Pfister: )توصلت دراسة كل منبينما مجموعة صغيرة العدد، المجموعة متوسطة العدد على ال

Oehl, 2009 ; Hart, et al, 2011; Shaw, 2013; Sheridan, et al, 2014; Treen, et 

al , 2016 ) إلى تفوق المجموعة صغيرة العادد علاى المجموعاة متوساطة العادد فاي تحصايل وأداء

ات أخارى إلاى عادم وجاود فارق باين المجماوعتين المهارات، وفي سياق مختلف أشارت نتائج دراس

 ,Hongling& Bing; 2009; Justice, et al: )ومنهاا دراساتا( صغيرة العادد –متوسطة العدد )

2015; ). 

ومن خالل ما سبق تتضح مدى أهمية دراسة متغير حجام المجموعاات وتاهثيره علاى تحصايل 

ابقة لاام تحساام قضااية أفضاالية حجاام محاادد وأداء المتاادربين، كمااا أن نتااائج البحااوث والدراسااات الساا

سواًء بالطريقة التقليدية أو عبر التعلم اإللكتروني، وماا ( متوسطة العدد -صغيرة العدد)للمجموعتين 

وال األمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث، وخاصة مع تباين رراء أعضاء هيئة التدريس وفاق 

الف باين أعضااء هيئاة التادريس باين اختياار أي  مان ما أظهرته نتائج استطالع الرأي من وجود اخت

، وكذلك تفضيل نسبة أكبر من أعضاء هيئاة التادريس (متوسطة العدد –صغيرة العدد )المجموعتين 

المشاااركة بالمجموعااات متوسااطة العاادد، وتفضاايل نساابة أكباار ماان أعضاااء هيئااة التاادريس ( اإلناااث)

مااا يؤكااد أهميااة دراسااة ذلااك المتغياار مااع ربطااه المشاااركة بالمجموعااات صااغيرة العاادد، م( الااذكور)

بجاانس المتاادربين إلثااراء مجااال البحااوث فااي مجااال تكنولوجيااا التعلاايم المرتبطااة بحجاام المجموعااات 

وجنس المتدربين؛ لما يمثله المتغيران من جوانل مهمة قد تغيل كثيًرا عن بحوث تكنولوجياا التعلايم 

  .ي تعديل النتائج وتغير وجهتهاعلى الرغم من أهمية تلك المتغيرات ودورها ف

وتشير الدراسات والبحوث السابقة إلى أهمية عامل جنس المتدربين في مجال التعلم 

،، (Voci, et al, 2008; Hongling & Bing, 2009: )ومنها دراستا، اإللكتروني بصفة عامة

ا لتقديم التدريل الالوم وعليه فقد يكون توظيف التدريل بالفصول االفتراضية المتزامنة حاًل مناسبً 

على إنتاج االختبارات اإللكترونية، مع تحديد ( إناث -ذكور)ألعضاء هيئة التدريس مختلفي الجنس 

تهثير ذلك على التحصيل واألداء وعالقة ذلك بعامل اتجاهاتهم نحو التقنية كهحد المتغيرات المهمة 

 .في التهثير على أداء المتدربين

هي استعداد وجداني مكتسل ثابت نسبيًا، يميل بالمتدرب إلى  Attitudesواالتجاهات 

موضوعات، أو مواقف معينة فيجعله يتقبلها، أو يرفضها، معتمًدا على مجموعة من األساليل التي 

رمال )يتعلمها المتدرب، والعوامل التي يتعرض لها، ليكتسل بواسطتها القدرة على التكيف مع بيئته 

أن ( 816.، ص8223عبد المجيد نشواتي، )ويرى  .(128 .، ص6221صادق، فؤاد أبو حطل، 

 . االتجاهات عبارة عن أنماط سلوكية يمكن اكتسابها وتعديلها

واالتجاهات نحو التقنية تعتني بتحديد مدى قبول التقنياة المساتخدمة وتكيفهاا ماع أفاراد العيناة، 

خدامها واختباارات إلكترونياة بما تشمله من وسيلة لعارض المحتاوى وبارامج ياتم التادريل علاى اسات

منتجة بواسطتها، وتعتبر عملياة تحدياد اتجاهاات المتادربين نحاو التقنياة مان المتغيارات المهماة التاي 

يعتمد على نتائجها سلوك عينة البحث وتوجهااتهم نحاو التقنياة وتوظيفهاا فاي التعلايم، ونظاًرا ألهمياة 

الدراسااات والبحااوث السااابقة االتجاهااات نحااو عاماال االتجاهااات نحااو التقنيااة فقااد تناولاات العديااد ماان 

: ومنهاااا دراساااات كااال مااان اساااتخدام التقنياااة وتوظيفهاااا، وتهثيرهاااا علاااى تحصااايل وأداء المتااادربين،

(Govender, 2012; Muller, et al, 2014; Abdullah, et al, 2015; Akturk, et al, 

2015; Kumar, 2015; Varol, 2015; Dastjerdi, 2016; Kedrowicz, et al, 2016;  

Raman, 2016 ). 

للتدريل على ومن خالل ذلك ظهرت مشكلة البحث الحالي القائمة على محاولة تقديم برنامج 

 -صغيرة العدد)إنتاج االختبارات اإللكترونية قائم على اختالف حجم المجموعات المتزامنة 

تنمية التحصيل واألداء ل( إناث -ذكور)بالفصول االفتراضية وجنس المتدربين ( متوسطة العدد

  .واالتجاهات نحو التقنية
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 :مشكلة البحث
من خالل ماا توصالت إلياه نتاائج الدراساات والبحاوث الساابقة مان وجاود حاجاة لادى أعضااء 

هيئة التدريس للتدريل على توظيف تقنيات التقويم اإللكترونياة لمواكباة أسااليل التعلايم والتقاويم فاي 

، واساتجابة للدراساات والبحاوث الساابقة والتاي (8262)فهد الخزي العصر الحالي؛ ومنها دراسات 

أوصااات بههمياااة تااادريل أعضااااء هيئاااة التااادريس بالجامعاااات علاااى مهاااارات إنتااااج االختباااارات 

، ومان خاالل مالحظاة (8266؛ طاالل كاابلي، 8222محمد السعدني، : )اإللكترونية؛ ومنها دراستا

التعلم اإللكتروناي والتعلايم عان بعاد بجامعاة القصايم وجاود الباحث أثناء عمله مديًرا للتدريل بعمادة 

رغباة لاادى أعضاااء هيئااة التادريس للتاادريل علااى إنتاااج االختباارات اإللكترونيااة؛ لتمكياانهم ماان أداء 

مهامهم في ظل تطبيق نظام التعلم اإللكتروني وتطوير المقررات بالجامعة، ومن خالل تحليال نتاائج 

عضًوا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والذي أظهرت ( 811) استطالع اآلراء الذي طبق على

نتائجه وجود حاجة لدى أعضاء هيئة التدريس للتدريل على إنتاج االختبارات اإللكترونية، وبتحليال 

نتااائج الدراسااة االسااتطالعية التااي طبقاات علااى مجموعااة ماان الخبااراء والمتخصصااين بمجااال الااتعلم 

ا ومتخصًصاا، أشاارت النتاائج إلاى ضارورة تقاديم برناامج لتادريل خبيارً ( 12)اإللكتروني وعاددهم 

أعضااء هيئاة التادريس علاى مهاارات إنتااج االختباارات اإللكترونياة، ماع اقتاراح بتوظياف الفصااول 

االفتراضية عند التدريل على هاذه المهاارات؛ لماا تمتااو باه الفصاول االفتراضاية مان أدوات تفاعال 

 -ماثال الواقاع، وتفضايل العادد األكبار مان أعضااء هيئاة التادريس وتشارك وتقنيات تواصل مباشار ي

للفصول االفتراضية المتزامنة، وعليه تم التفكير في اساتخدام نظاام الفصاول  -وفق استطالع ررائهم 

؛ لماا يمتااو باه مان أدوات تفاعال ومروناة فاي (Belabored Collaborate)االفتراضية المتازامن 

م، كماا أناه متااح لادى جمياع أعضااء هيئاة التادريس بجامعاة القصايم التوظيف وسهولة فاي االساتخدا

؛ حيث إنه ضمن تطبيقات التعلم اإللكتروني الموفرة لألستاذ ليدقدم من خاللهاا (مكان تطبيق التجربة)

التادريس للطاالب، كمااا أنظ معظام األسااتذة لااديهم معرفاة مساابقة باساتخدام ذلاك التطبيااق أثنااء تفعيلااه 

 Belabored)ه تاااام اختيااااار الفصااااول االفتراضااااية المتزامنااااة باسااااتخدام بااااالمقررات، وعلياااا

Collaborate) ؛ للتاادريل علااى مهااارات إنتاااج االختبااارات اإللكترونيااة، إال أن الباحااث قااد توقااف

كثيًرا عند نقطة تحديد عدد أفراد المجموعة ومدى تهثير ذلك فعليًاا علاى فاعلياة التادريل وماا يارتبط 

وبااالرجوع إلاى الدراسااات والبحااوث السااابقة فاي هااذا المجااال وجااد أن هناااك باه ماان تحصاايل وأداء، 

تفاوتًااا فااي نتااائج الدراسااات والبحااوث السااابقة التااي تناولاات حجاام المجموعااات، فقااد توصاالت بعااض 

الدراسات إلى أفضلية المجموعاات صاغيرة العادد علاى المجموعاات متوساطة العادد، بينماا توصالت 

جموعااات متوسااطة العاادد علااى المجموعااات صااغيرة العاادد، كمااا بعااض الدراسااات إلااى أفضاالية الم

توصلت دراسات أخرى إلى عدم وجود فارق باين المجماوعتين، وعلياه تام التفكيار فاي إجاراء بحاث 

صغيرة العدد )يهدف إلى التعرف على فاعلية برنامج قائم على اختالف حجم المجموعات المتزامنة 

تنميااااة مهااااارات إنتاااااج االختبااااارات اإللكترونيااااة  بالفصااااول االفتراضااااية فااااي( متوسااااطة العاااادد –

واالتجاهات نحاو التقنياة لادى أعضااء هيئاة التادريس مختلفاي الجانس، وعلياه يمكان صاياغة مشاكلة 

 :البحث في التساؤالت التالية

ماااا االحتياجاااات التدريبياااة الالوماااة لتااادريل أعضااااء هيئاااة التااادريس علاااى إنتااااج االختباااارات  -6

 اإللكترونية؟ 

أهاااداف البرناااامج التااادريبي الاااالوم لتااادريل أعضااااء هيئاااة التااادريس علاااى مهاااارات إنتااااج ماااا  -8

 االختبارات اإللكتروني من وجهة نظر الخبراء والمتخصصين؟

 -صااغيرة العاادد)مااا فاعليااة البرنااامج المقتاارح بغااض النظاار عاان حجاام المجموعااات المتزامنااة  -3

فااي تنميااة مهااارات إنتاااج ( إناااث -ذكاور)ن بالفصااول االفتراضااية، وجاانس المتاادربي( متوساطة العاادد

 :االختبارات اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس على مستوى كل من

 تحصيل الجانل المعرفي المرتبط بمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية؟ -أ 
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 األداء العملي لمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية؟ -ب 

 االتجاهات نحو التقنية؟ -جـ 

بالفصااول ( متوسااطة العاادد -صااغيرة العاادد)مااا فاعليااة اخااتالف حجاام المجموعااات المتزامنااة  -8

فاي تنمياة مهاارات إنتااج ( إنااث –ذكاور )االفتراضية، بغاض النظار عان اخاتالف جانس المتادربين 

 :االختبارات اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس؛ على مستوى كل من

 ط بمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية؟تحصيل الجانل المعرفي المرتب -أ 

 األداء العملي لمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية؟ -ب 

 االتجاهات نحو التقنية؟ -جـ 

بغض النظر عان حجام المجموعاات المتزامناة ( إناث -ذكور)ما فاعلية اختالف جنس المتدربين  -1

فاااي تنمياااة مهاااارات إنتااااج االختباااارات بالفصاااول االفتراضاااية، ( متوساااطة العااادد -صاااغيرة العااادد)

 :اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس؛ على مستوى كل من

 تحصيل الجانل المعرفي المرتبط بمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية؟ -أ 

 األداء العملي لمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية؟ -ب 

 االتجاهات نحو التقنية؟ -جـ 

بالفصااول ( متوسااطة العاادد -صااغيرة العاادد)عاال بااين حجاام المجموعااات المتزامنااة مااا أثاار التفا -1

في تنمياة مهاارات إنتااج االختباارات اإللكترونياة لادى ( إناث -ذكور)االفتراضية، وجنس المتدربين 

 :أعضاء هيئة التدريس؛ على مستوى كل من

 ترونية؟تحصيل الجانل المعرفي المرتبط بمهارات إنتاج االختبارات اإللك -أ 

 األداء العملي لمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية؟ -ب 

 االتجاهات نحو التقنية؟ -جـ 

ماا العالقاة االرتباطياة باين االتجاهاات نحااو التقنياة المارتبط باساتخدام الفصاول االفتراضاية لاادى  -1

باااارات أعضااااء هيئاااة التااادريس وباااين تحصااايلهم الجانااال المعرفاااي المااارتبط بمهاااارات إنتااااج االخت

 اإللكترونية؟ 

ماا العالقاة االرتباطياة باين االتجاهاات نحاو التقنياة المارتبط باساتخدام الفصاول االفتراضاية لادى  -2

 أعضاء هيئة التدريس وبين أدائهم العملي لمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية؟

 : يهدف البحث الحالي إلى: أهداف البحث

 .ريس للتدريل على إنتاج االختبارات اإللكترونيةتحديد احتياجات أعضاء هيئة التد -6

تحديااد أهااداف البرنااامج التاادريبي الااالوم لتاادريل أعضاااء هيئااة التاادريس علااى مهااارات إنتاااج  -8

  .االختبارات اإللكترونية

تحديد فاعلية استخدام نظام الفصول االفتراضاية بغاض النظار عان حجام المجموعاات المتزامناة  -3

فاي تنمياة ( إنااث -ذكاور)بالفصاول االفتراضاية، وجانس المتادربين ( طة العاددمتوس -صغيرة العدد)

تحصايل : )مهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية لادى أعضااء هيئاة التادريس علاى مساتوى كال مان

األداء العملااي لمهااارات إنتاااج  -الجاناال المعرفااي الماارتبط بمهااارات إنتاااج االختبااارات اإللكترونيااة

 .(االتجاهات نحو التقنية -رونيةاالختبارات اإللكت

بالفصااول ( متوسااطة العاادد -صااغيرة العاادد)تحديااد فاعليااة اخااتالف حجاام المجموعااات المتزامنااة  -8

فااي تنميااة مهااارات إنتاااج ( إناااث -ذكااور)االفتراضااية، بغااض النظاار عاان اخااتالف جاانس المتاادربين 

تحصيل الجانال المعرفاي : )االختبارات اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس على مستوى كل من

األداء العملااااي لمهااااارات إنتاااااج االختبااااارات  -المااارتبط بمهااااارات إنتاااااج االختبااااارات اإللكترونياااة

 .(االتجاهات نحو التقنية -اإللكترونية

بغااض النظاار عاان حجاام المجموعااات ( إناااث -ذكااور)تحديااد فاعليااة اخااتالف جاانس المتاادربين  -1

بالفصاااول االفتراضاااية، فاااي تنمياااة مهاااارات إنتااااج ( عاااددمتوساااطة ال -صاااغيرة العااادد)المتزامناااة 
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تحصيل الجانال المعرفاي ) :االختبارات اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس على مستوى كل من

األداء العملااااي لمهااااارات إنتاااااج االختبااااارات  -المااارتبط بمهااااارات إنتاااااج االختبااااارات اإللكترونياااة

 .(االتجاهات نحو التقنية -اإللكترونية

( متوسااطة العاادد -صااغيرة العاادد)التعاارف علااى أثاار التفاعاال بااين حجاام المجموعااات المتزامنااة  -1

فاااي تنمياااة مهاااارات إنتااااج االختباااارات ( إنااااث -ذكاااور)بالفصاااول االفتراضاااية، وجااانس المتااادربين 

تحصايل الجانال المعرفاي المارتبط : )اإللكترونية لدى أعضااء هيئاة التادريس علاى مساتوى كال مان

 -األداء العملااي لمهااارات إنتاااج االختبااارات اإللكترونيااة -االختبااارات اإللكترونيااة بمهااارات إنتاااج

 .(االتجاهات نحو التقنية

التعرف علاى العالقاة االرتباطياة باين االتجاهاات نحاو التقنياة لادى عيناة البحاث وباين تحصايلهم  -1

  .الجانل المعرفي المرتبط بمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية

عرف على العالقة االرتباطية بين االتجاهات نحو التقنية لدى عينة البحث وبين أدائهام العملاي الت -2

 .لمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية

 : فروض البحث
مجموعاات )باين متوساطي درجاات أفاراد العيناة ( 2026)يوجد فرق دال إحصائيًا عناد مساتوى  -6

بيق البعادي الختباار التحصايل المعرفاي المارتبط بمهاارات في التطبيق القبلي والتط( البحث مجتمعة

 .إنتاج االختبارات اإللكترونية، لصالح التطبيق البعدي

مجموعاات )باين متوساطي درجاات أفاراد العيناة ( 2026)يوجد فرق دال إحصائيًا عناد مساتوى  -8

اج االختبااارات فااي التطبيااق القبلااي والتطبيااق البعاادي لبطاقااة مالحظااة مهااارات إنتاا( البحااث مجتمعااة

 .اإللكترونية، لصالح التطبيق البعدي

مجموعاات )باين متوساطي درجاات أفاراد العيناة ( 2026)يوجد فرق دال إحصائيًا عناد مساتوى  -3

في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لمقياس االتجاهات نحو التقنية، لصاالح التطبياق ( البحث مجتمعة

 .البعدي

ومتوساط درجااات ( صاغيرة العاادد)ا باين متوساط درجااات المجموعاة ال يوجاد فارق دال إحصااائيً  -8

بالفصول االفتراضاية، فاي التطبياق البعادي الختباار التحصايل المعرفاي ( متوسطة العدد)المجموعة 

 -ذكاور)المرتبط بمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية، بغض النظر عن اختالف جنس المتادربين 

  .(إناث

ومتوساط درجااات ( صاغيرة العاادد)صااائيًا باين متوساط درجااات المجموعاة ال يوجاد فارق دال إح -1

بالفصااول االفتراضااية، فااي التطبيااق البعاادي لبطاقااة مالحظااة مهااارات ( متوسااطة العاادد)المجموعااة 

  .(إناث -ذكور)إنتاج االختبارات اإللكترونية، بغض النظر عن اختالف جنس المتدربين 

ومتوساط درجااات ( صاغيرة العاادد)ساط درجااات المجموعاة ال يوجاد فارق دال إحصااائيًا باين متو -1

بالفصااول االفتراضااية، فااي التطبيااق البعاادي لمقياااس االتجاهااات نحااو ( متوسااطة العاادد)المجموعااة 

  ..إناث -ذكور)التقنية، بغض النظر عن اختالف جنس المتدربين 

ومتوساط درجاات ( الاذكور)ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوساط درجاات أفاراد عيناة البحاث  -1

في التطبيق البعدي الختبار التحصايل المعرفاي المارتبط بمهاارات إنتااج ( اإلناث)أفراد عينة البحث 

متوسااطة  -صااغيرة العاادد)المجموعااات المتزامنااة حجاام االختبااارات اإللكترونيااة، بغااض النظاار عاان 

 .بالفصول االفتراضية( العدد

ومتوساط درجاات ( الاذكور)أفاراد عيناة البحاث ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوساط درجاات  -2

فاااي التطبياااق البعااادي لبطاقاااة مالحظاااة مهاااارات إنتااااج االختباااارات ( اإلنااااث)أفاااراد عيناااة البحاااث 

بالفصاول ( متوسطة العدد -صغيرة العدد)المجموعات المتزامنة حجم اإللكترونية، بغض النظر عن 

 .االفتراضية
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ومتوساط درجاات ( الاذكور)درجاات أفاراد عيناة البحاث  ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوساط -2

فاي التطبياق البعادي لمقيااس االتجاهاات نحاو التقنياة، بغاض النظار عان ( اإلنااث)أفراد عينة البحث 

 .بالفصول االفتراضية( متوسطة العدد -صغيرة العدد)المجموعات المتزامنة حجم 

فاراد المجموعاات التجريبياة األرباع فاي باين متوساطات درجاات أال تدوجد فروق دالة إحصائيًا  -62

يرجاع إلاى أثار التفاعال باين مهارات إنتاج االختباارات اإللكترونياة التطبيق البعدي الختبار تحصيل 

بالفصاااول االفتراضاااية، وجااانس  (متوساااطة العااادد -صاااغيرة العااادد) المجموعاااات المتزامناااةحجااام 

 (.إناث -ذكور)المتدربين 

باين متوساطات درجاات أفاراد المجموعاات التجريبياة األرباع فاي  اال تدوجد فروق دالة إحصائيً  -66

يرجاع إلاى أثار التفاعال باين مهاارات إنتااج االختباارات اإللكترونياة التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة 

بالفصاااول االفتراضاااية، وجااانس  (متوساااطة العااادد -صاااغيرة العااادد)المجموعاااات المتزامناااة حجااام 

 (.إناث -ذكور)المتدربين 

باين متوساطات درجاات أفاراد المجموعاات التجريبياة األرباع فاي وجد فروق دالة إحصائيًا ال تد  -68

المجموعااات يرجااع إلااى أثاار التفاعاال بااين حجاام االتجاهااات نحااو التقنيااة التطبيااق البعاادي لمقياااس 

 (.إناث -ذكور)بالفصول االفتراضية، وجنس المتدربين  (متوسطة العدد -صغيرة العدد)المتزامنة 

االتجاهاات نحاو التقنياة باين ( 2026)عالقة ارتباطية موجباة دالاة إحصاائيًا عناد مساتوى  تدوجد -63

 .لدى عينة البحث وبين تحصيلهم الجانل المعرفي المرتبط بمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية

االتجاهاات نحاو التقنياة باين ( 2026)تدوجد عالقة ارتباطية موجباة دالاة إحصاائيًا عناد مساتوى  -68

 . لدى عينة البحث وبين أدائهم الجانل العملي لمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية

 :ترجع أهمية البحث الحالي إلى أنه قد :أهمية البحث

المستخدمة في تههيل أعضاء هيئة التدريس الساتخدام التقنياة فاي يدسهم في تغيير طريقة التدريل  -6

 . ات العصر الحاليالتعليم والتدريل بما يتوافق مع مستحدث

يدساااعد المهتمااين بالمجااال عنااد توظيااف الفصااول االفتراضااية فااي التاادريل علااى مراعاااة حجاام  -8

  .المجموعات المتزامنة عبر الفصول االفتراضية وجنس المتدربين

يدقاادم نموذًجااا لبرنااامج مقتاارح فااي إنتاااج االختبااارات اإللكترونيااة باسااتخدام التاادريل االفتراضااي  -3

 .يحتذى به في إعداد برامج مماثلة لتقديم برامج تدريبية أخرى ألعضاء هيئة التدريسيمكن أن 

يدلفت نظر المهتمين بالمجال إلاى أهمياة دراساة االتجاهاات نحاو التقنياة لادى المتادربين وعالقتهاا  -8

 .بالتحصيل واألداء

 

 :اقتصر البحث على :حدود البحث

لمرتبطاة بإنتاااج االختباارات اإللكترونيااة، وفاق قائمااة المهاارات األساسااية ا: الحددود الموضددوعية-6

احتياجات التدريل المطبقة على الخبراء والمتخصصين؛ والتي أظهرت حاجاة المتادربين إلتقاان ماا 

 -اختبااارات نظااام الااتعلم اإللكترونااي الخاااص بالجامعااة -االختبااارات اإللكترونيااة السااحابية : )يلااي

 (.نتاج االختبارات على الكمبيوتر واإلنترنتإل( Articulate Quiz maker)برنامج 

 (.مقر عمل الباحث)عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم  :الحدود البشرية-8

تم تطبيق أدوات البرنامج بقاعات ومعامل عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عان  :الحدود المكانية-3

  .ءبعد بمقرها الخاص بالرجال ومقرها الخاص بالنسا

 -6831)تاام تطبيااق التجربااة خااالل الفصاال الدراسااي األول ماان العااام الجااامعي  :الحددود الزمنيددة-8

 (.م8261 -8261( )ه6832

عضاًوا مان أعضااء هيئاة التادريس بجامعاة القصايم، ( 82)تكونت عينة البحاث مان : عينة البحث

( 8)مجموعاة  -(ورذكا)صاغيرة العادد ( 6)مجموعاة : )وقسمت العينة إلى أربع مجموعات تجريبياة

، (إنااث)متوساطة العادد ( 8)مجموعة  -(إناث)صغيرة العدد ( 3)مجموعة  -(ذكور)متوسطة العدد 
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عضًوا، مع تقسيم المجموعة األولى والمجموعة الثالثة تقسايًما داخليًاا إلاى ( 68)وقوام كل مجموعة 

جماااوعتين لياااتم تشاااكيل متااادربين بكاااال الم( 1)متااادربين والقسااام الثااااني ( 1)القسااام األول : قسااامين

 .المجموعات الصغيرة

 :مصطلحات البحث
 :Electronic Tests االختبارات اإللكترونية

: االختباارات اإللكترونياة بهنهاا Llamas, et al ( p. 77 ,2013) يدعارف المااس ورخارون

د؛ لتحديد عملية تقييم إلكترونية، مدعمة بالوسائط المتعددة تتم عبر وسائل التواصل والتقنيات عن بع

مستوى تعلم المتعلمين في برنامج أو مقرر، ويتم التحليل اإللكتروناي للنتاائج ومعالجتهاا عبار التقنياة 

 .المستخدمة

االختبارات اإللكترونية  Cigdem & Oncu( p.972 ,2015)ويدعرف كاجديم وأونسو 

عن طريق توظيف  اختبار المتعلمين وتحديد مستوى تعلمهم وتقدمهم في دراسة المقررات: بهنها

  .التقنيات والبرامج المتاحة، وما تحتاجه من أجهزة وشبكات

أدوات تقييم المتعلمين : ويدمكن تعريف االختبارات اإللكترونية إجرائياً في هذا البحث بهنها

لتحديد مستوى اكتسابهم للمعلومات من خالل نظم وتطبيقات وبرامج إلكترونية في إنتاجها، وتعتمد 

  .الكمبيوتر واألجهزة اللوحية وشبكة اإلنترنت في تقديمها على أجهزة

 :Virtual Classrooms الفصول االفتراضية

الفصااول  Abdelrashid & Sharaby( p. 837 ,2015)يدعاارف عبااد الرشاايد وشاارابي 

بيئاات تعليمياة افتراضاية عبار اإلنترنات تدمكان المتادربين والمادرب مان التواصال : االفتراضية بهنها

امن بالصوت والفيديو، والدردشة، وتبادل ألاواح الكتاباة التفاعلياة، والتفاعال والتشاارك كماا لاو المتز

  .كانوا وجهًا لوجه

الفصااول االفتراضااية   Politis & Politis( p. 198 ,2016)ويدعاارف بااوالتز و بااوالتز 

لصوت والفياديو تطبيق إلكتروني تفاعلي معني بالتواصل بين المدرب والمتدربين عن طريق ا: بهنها

 .والنصوص المكتوبة، مع اإلبحار عبر مواقع اإلنترنت والمشاركة في الملفات والعروض والوثائق

نظااام للمااؤتمرات التفاعليااة : ويدمكاان تعريااف الفصااول االفتراضااية إجرائيًااا فااي هااذا البحااث بهنهااا   

( Blackboard Collaborate)االفتراضية عن بعد باستخدام أحد نظم إدارة الفصاول االفتراضاية 

القااائم علااى أدوات تفاعليااة تشاااركية؛ لتحقيااق التواصاال ماان خااالل الصااوت والفيااديو والنصااوص 

 .المكتوبة، وخلق موقف تدريبي يضاهي الواقع دون التقيد بالزمان والمكان

 :حجم المجموعات

حجم المجموعات بهنه عدد  Ebrahimi, et al (p.122 ,2016)يدعرف إبراهام ورخرون 

 .فراد الذي تتكون منه كل مجموعة وتتشكل في ضوئهاأل

بهناااه العاادد الااذي تتكااون مناااه : ويدمكاان تعريااف حجاام المجموعااات إجرائيًاااا فااي هااذا البحااث

( 1)مجموعاااات التااادريل، مشاااتماًل البحاااث الحاااالي علاااى مجموعاااات صاااغيرة العااادد وتتكاااون مااان 

 .متدربًا( 68)متدربين، ومجموعات متوسطة العدد وتتكون من 

 : تجاهات نحو التقنيةاال

اسااتجابة قبااول أو رفااض لفكاارة أو : االتجاااه بهنااه(  361.، ص6218)يدعاارف أحمااد صااالح 

يصال الفارد إلاى لللفارد،  ىموضوع أو موقف ما؛ حيث تتبلور هذه االتجاهات في السالوك االجتمااع

عات أو معاااايير للسااالوك، فيقااارر بنفساااه عالقتاااه بجااازء معاااين مااان بيئتاااه، أو الموضاااو ،مساااتويات

 .االجتماعية، رفًضا أو قبواًل 

مجموعاة مان : "االتجاهاات بهنهاا( 128.، ص6221)مال صادق، فاؤاد أباو حطال رعرف تد و

كاي يكتسال بواسااطتها القادرة علاى التكياف مااع بيئتاه، وباذلك يخضااع  ؛األسااليل التاي يتعلمهاا الفاارد

  .تكوين االتجاهات لقوانين التعليم ومبادئ التدريل
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مسااتوى قباول أفااراد العينااة للتقنيااة : االتجاهااات نحاو التقنيااة فااي هااذا البحاث بهنهااا ويمكان تعريااف    

، والاانظم والتطبيقااات والباارامج (الفصاال االفتراضااي)المسااتخدمة، ومااا يشاامله نظااام تقااديم التاادريل 

 .الخاصة بإنتاج االختبارات اإللكترونية واستخدامها في التعليم

يدسااتهدف فيمااا يلااي التعاارض  :بحددوذ ذات الصددلةاإلطددار النيددرل والدراسددات السددابقة وال

المفهوم، والمميزات، وتقنيات إنتاجها، وأنواع األسئلة المستخدمة : لالختبارات اإللكترونية من حيث

مفهومهااا، ومميزاتهااا، وأنواعهااا، ومكوناتهااا، : بهااا، مااع التعاارض للفصااول االفتراضااية ماان حيااث

ي تحديااد حجاام المجموعااات، واخااتالف حجاام والتعاارض لحجاام المجموعااات والعواماال المااؤثرة فاا

المفهااوم، والخصااائا، والمكونااات، : مجموعااات التاادريل، والتعاارض أيًضااا لالتجاهااات ماان حيااث

وعالقة استخدام التقنية بتعديل االتجاهات، مع عرض أهم الدراساات والبحاوث الساابقة التاي اهتمات 

 :بهذه الجوانل

يدعااد التقياايم أحااد العناصاار األساااس  :Electronic Testsاالختبددارات اإللكترونيددة : أواًل 

لعملية التعليم والاتعلم؛ فاالتقييم يدسااعد علاى تحدياد الجوانال اإليجابياة والسالبية فاي العملياة التعليماة؛ 

حيث تتخذ نتائجها لتحديد كم ونوعية النواتج التعليمية التي تم تحقيقها، وتدعد االختبارات اإللكترونياة 

طريق التقنية وما تشمله من برامج وتطبيقات باساتخدام األجهازة اإللكترونياة أحد وسائل القياس عن 

  .وشبكات المعلومات، لتقييم تعلم الطالب بصورة إلكترونية

ال تختلف االختبارات اإللكترونية في مضمونها عن االختبارات : مفهوم االختبارات اإللكترونية -1

سائط تصميمها وطريقة عرضها، لتتوافق مع األجهزة التقليدية، بل هي تعديل وتطوير في شكلها وو

اإللكترونياااة وشاااابكات المعلومااااات والبرمجيااااات الخاصااااة بهااااا والتقياااايم بواسااااطتها، فاالختبااااارات 

اإللكترونيااة ليساات شاايئًا مختلفًااا عاان البيئااة التعليميااة، باال هااي تطااوير لهااذه البيئااة واسااتغالاًل للتقنيااة 

 .يالمعاصرة في عمليات التقييم التربو

عملياة تقاويم : االختباارات اإللكترونياة بهنهاا( 862.ص، 8222)ويدعارف الغريال إساماعيل  

 .باستخدام األجهزة اإللكترونية وشبكة اإلنترنت، مقننة تهدف إلى قياس تحصيل المتعلم إلكترونيًا

أن االختباارات اإللكترونياة وسايلة  ,et al  Mora (p. 734 ,2012)ويَارى ماورا ورخارون 

م المتعلمين بصاورة إلكترونياة مان خاالل أجهازة الكمبياوتر واألجهازة الذكياة وشابكة اإلنترنات، لتقيي

  .لتحقيق السرعة في األداء والتصحيح وتقديم التغذية الرجعية

: االختباارات اإللكترونياة بهنهاا Llamas, et al ( p. 77 ,2013) ويدعارف المااس ورخارون

تتم عبار وساائل التواصال والتقنياات عان بعاد؛ لتحدياد مساتوى  عملية تقييم مدعمة بالوسائط المتعددة

 .تقدم المتعلمين في مقرر ما، ويتم التحليل اإللكتروني للنتائج ومعالجتها عبر التقنية المستخدمة

االختبارات اإللكترونية  Cigdem & Oncu( p.972 ,2015)ويدعرف كاجديم وانسو 

لمهم وتقدمهم في دراسة المقررات، وذلك عن طريق اختبار المتعلمين وتحديد مستوى تع: بهنها

  .توظيف التقنيات المتاحة وما تشمله من أجهزة وشبكات

أداة لتقييم المتعلمين وتحديد مستوى تعلمهم من : ويدمكن تعريف االختبارات اإللكترونية بهنها

إلكترونية في خالل تقنيات وبرامج إلكترونية في إنتاجها، وتعتمد على شبكة معلومات وأجهزة 

تقديمها؛ فهي اختبارات تنتج وتعرض وتقييم إلكترونيًا؛ لتسهل عملية االستجابة للمتعلم والتصحيح 

  .للمعلم

تتصااااف االختبااااارات اإللكترونيااااة بمجموعااااة كبياااارة ماااان : اإللكترونيددددة االختبددددارات مميددددزات -2

باوي، ومان هاذه المميازات ماا المميزات؛ والتي تجعل منهاا الوسايلة األفضال للتقيايم فاي الميادان التر

ومنهااا أيًضااا مااا ياارتبط مًعااا، ياارتبط بااالمعلم، ومنهااا مااا ياارتبط بااالمتعلم، ومنهااا مااا ياارتبط بكالهمااا 

؛ فهد الخازي، 8262أسامة هنداوي، : )بالمؤسسة التعليمية، وبعد مدارسة كتابات ودراسات كل من

 ,Mora, et al, 2012; Llamas, et al)، و(8261؛ نبيال حسان، 8266طالل كاابلي،  ؛8262
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2013; Sorensen, 2013; Alonso & Yuste, 2015; Tomas, et al, 2015; Nacheva 

& Green, 2016 )يمكن عرض أهم مميزات االختبارات اإللكترونية فيما يلي: 

من أهم مميزات االختباارات اإللكترونياة إمكانياة اساتخدامها علاى : استخدامها على نطاق واسع -أ 

اساع لتشاامل جمياع الطاالب بهعااداد كبيارة وبهمااكن متفرقااة، مماا يجعلهاا وساايلة أكثار تغطيااة نطااق و

  .وبصورة سريعة

يمكاان للمعلاام القيااام بتصااميم وإنتاااج االختبااارات : سددهولة بندداء وتعددديي وتطددوير االختبددارات -ب 

مفتوحاة، ومان اإللكترونية بسهولة، وتعديلها بمروناة، عبار البرمجياات الجااهزة ومواقاع اإلنترنات ال

  .خالل بنوك األسئلة

تتايح االختباارات اإللكترونياة للمعلام إعاداد اختباار : استخدام الوسائط المتعددة في االختبدارات -جـ 

مدعم بالوسائط المتعددة من صور وفيديوهات ورسوم وغيرها من الوسائط لتوضيح مفاهيم يصعل 

 .توضيحها باالختبارات التقليدية

مان خاالل االختباارات  :وتقنيات مسداعدة أننداء االجابدة علدى هدخت االختبدارات استخدام وسائي -د 

اإللكترونية يستطيع المتعلم استخدام وسائل وتقنيات مساعدة مباشرة؛ مثال اآللاة الحاسابة والقاواميس 

 .وأدوات الترجمة

ة مان االختباارات فاستخدام المتعلم لهذه النوعيا :تحقق التفاعلية أنناء االستجابة على االختبار -هـــ

 اإللكترونية االختبارات بيئة المتعلم مع تجاوب تدزيد من عوامل التفاعلية أثناء االختبار؛ والتي تعني

 تحدياد أو ناا، كتاباة أو المفااتيح، مفااتيح لوحاة أحاد علاى مثل الضغط الطالل؛ استجابة خالل من

 .األخرى االستجابات اإللكترونية من وغيرها معين، مكان

اساتخدام االختباارات اإللكترونياة يدتايح : سليم االختبدارات للمتعلمديإ إلكترونيًدا فدي زمدإ واحددت -و 

االختبااار لجميااع المتعلمااين فااي وقاات واحااد دون تااهخير، ممااا يااؤدي إلااى قاادٍر كبيااٍر ماان الصاادق 

 .والموضوعية في النتائج

نياة التصاحيح اإللكتروناي مان أهام مميازات االختباارات اإللكترو: تصحيح االختبارات إلكترونيًدا -و

الفوري لألسئلة؛ مماا ياؤدي إلاى الموضاوعية فاي التقيايم، وتعارض النتاائج فوريًاا، فهاي تاوفر وقات 

  .وجهد المعلم

استخدام االختبارات اإللكترونية يدمكن المعلم مان توظياف  :تقديم تغخية راجعة متنوعة وفورية -ح 

، (الفياديوهات، وغيرهاا -األصاوات -الصاور -وصالنصا: )أشكال متنوعة من التغذية الراجعة؛ مثل

 .وتكون هذه التغذية مقدمة بشكل فوري لجميع المتعلمين بغض النظر عن أماكن تواجدهم

يتيح االختبار اإللكتروني لمستخدميه أشاكااًل : تحليي النتائج وعرضها بصور مختلفة ذات داللة -ط 

الختبار إلكترونيًا؛ لتساتخدم فاي تفساير النتاائج وفاي متنوعةً من تحليالت النتائج والبيانات الخاصة با

  .عمليات التطوير المستمر

ماان خاالل االختبااارات اإللكترونيااة يمكاان إرساال النتااائج بشااكل فااوري  :سدرعة إرسددال النتددائج -ي 

إلكترونيًااا لجميااع المعنيااين بهااذه النتااائج؛ ماان متعلمااين وأولياااء أمااور، أو أيااة جهااات أخاارى مرتبطااة 

   .باالختبار

 االختباارات فاالختباارات اإللكترونياة أقال كلفاة مان :تدوفر الكلفدة علدى الماسسدات التعليميدة -ك 

 .والتخزين والنقل الطباعة تكاليف توفر التقليدية؛ حيث

تساااعد االختباارات اإللكترونياة علااى : تدوفير القدوى البشدرية المطلوبددة إلدارة عمليدات التقيديم -ل 

مطلوبة في متابعة الطالب باللجان التقليدية، وكذلك نقال األوراق، وعملياات ال البشرية الموارد تقليل

 .والرصد واستخراج النتائج التصحيح

فمن خالل االختبارات اإللكترونية يمكن الحفااظ علاى ساجل لكال : االحتفاظ بالسجالت إلكترونيًا -م 

 .عنيون لتوظيفها واستخدامهاالمبحيث يصل إليها  كما يمكن تخزين هذه السجالت، متعلم إلكترونيًا
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من خالل العرض السابق لمميزات االختبارات اإللكترونياة وماا تضايفه مان عامال الساهولة 

فااي اإلعااداد والبناااء، وتنااوع الوسااائط المسااتخدمة فااي ذلااك، والمرونااة فااي التعااديل، والساارعة فااي 

ا، وغياار ذلااك ماان االنتشااار والتوويااع، وتنااوع أشااكال التغذيااة الراجعااة المقدمااة وساارعة توصاايله

 .المميزات التي تجعل من األخذ بنظام االختبارات اإللكترونية أمًرا ضروريًا

تتنااوع تقنيااات وتطبيقااات إنتاااج االختبااارات : تقنيددات وتطبيقددات إنتدداج االختبددارات اإللكترونيددة -4

، وبعاد اإللكترونية وما يرتبط بذلك من طريقة عرضها على المتعلمين والوسيلة المستخدمة فاي ذلاك

 & Horrocks)و( 321 .، ص8263)إيناس منادور : مدارسة ومطالعة كتابات ودراسات كل من

Morgan, 2011, p.284; Alonso & Yuste, 2015, p. 318; Rodríguez, et al, 

2016, p.35 )يمكن عرض أهم تقنيات وبرامج إنتاج االختبارات اإللكترونية فيما يلي ، : 

وهااي االختباارات التااي تنااتج مان خااالل باارامج  :نيددة القائمددة علدى الكمبيددوتراالختبدارات اإللكترو -أ

الكمبيوتر الخاصة باالختبارات اإللكترونية ومن خالل أجهازة الكمبياوتر، وتعارض علاى الممتحناين 

 .عبر أجهزة الكمبيوتر من دون إمكانية العرض عبر اإلنترنت

وهااي اختبااارات يااتم إنتاجهااا عباار : واإلنترندد االختبددارات اإللكترونيددة القائمددة علددى الكمبيددوتر  -ب

البرامج والتطبيقات الخاصة باالختبارات اإللكترونية ومان خاالل أجهازة الكمبياوتر، وتدعارض علاى 

 .الممتحنين عبر أجهزة الكمبيوتر بالمعمل أو عن بعد عن طريق شبكة اإلنترنت

مها وبناؤهاا عبار تطبيقاات وبارامج وهي اختبارات يتم تصامي: االختبارات اإللكترونية السحابية -جـ

سحابية على شبكة اإلنترنت؛ وهي تعتمد على تصميم وبناء المعلم لالختبار أونالين، ويدقدم االختبار 

للمتعلمين أونالين أيضاً في أي مكان، وياتم تصاحيح االختباار فوريًاا عبار اإلنترنات، وتقاديم التغذياة 

  .بها في النظام السحابي على اإلنترنتالراجعة وتحليل النتائج وعرضها واالحتفاظ 

وهذه النوعياة : االختبارات اإللكترونية الخاصة بماسسة تعليمية عبر نيام إدارة تعلم إلكتروني -د

ماان االختبااارات مصااممة لالسااتخدام بمؤسسااة تعليميااة بعينهااا أو مجموعااة مؤسسااات تسااتخدم نظااام 

ء هيئاة التادريس والطاالب بهاذه المؤسساات، معين مان االختباارات اإللكترونياة تساهياًل علاى أعضاا

  .وضمانًا لجودة المخرجات وفق معاييرها المعتمدة

اختبااارات نماااذج : )وقااد اسااتخدمت الدراسااة الحاليااة االختبااارات اإللكترونيااة السااحابية ممثلااة فااي   

، واالختباااارات اختباااارات نظاااام إدارة الاااتعلم اإللكتروناااي الخااااص بالجامعاااةجوجااال الساااحابية، و

، (Articulate Quiz maker)اإللكترونيااة القائمااة علااى الحاسااوب واإلنترناات باختيااار برنااامج 

وجاء ذلك استناًدا لما أظهرته بطاقاة تحدياد االحتياجاات التدريبياة، ولكاون هاذه البارامج والتطبيقاات 

  .عينةاألكثر من حيث المرونة في التصميم والتطوير والتحليل، وكونها األكثر مالءمة ألفراد ال

تحتاااوى االختباااارات اإللكترونياااة علاااى : أندددواأل األسدددئلة المسدددتخدمة باالختبدددارات اإللكترونيدددة -5

مجموعة كبيرة من أنواع األسئلة؛ والتي من خاللها يستطيع المعلم اختيار األسئلة التي تحقق أهداف 

: ساات كال مانالمحتوى وتناسل المتعلمين وتدرضى رغبااتهم، وبعاد مدارساة ومطالعاة كتاباات ودرا

(Olofsson, et al, 2011, p.47; Tomas, et al, 2015, p.592; Rodríguez, et al, 

2016, p.39) ، وتحليل البارامج والتطبيقاات المساتخدمة فاي إنتااج االختباارات اإللكترونياة بالبحاث

الحااالي، وفااي ضااوء ذلااك أمكاان عاارض أهاام أنااواع األساائلة المسااتخدمة باالختبااارات اإللكترونيااة 

 :أكثرها توظيفًا بالتعليم فيما يليو

أكثار أناواع أسائلة االختباارات وتعاد هاذه األسائلة  : True & False أسدئلة الصدواب والخطد  -أ 

اإللكترونيااة اسااتخداًما نظااًرا لسااهولة إعاادادها وتصااميمها وسااهولة اإلجابااة عليهااا ماان قباال الطالاال، 

  .اجة للتدخل البشريوكون تصحيحها يتم إلكترونيًا عبر البرامج من دون الح

وفيها يدعرض على الممتحن سؤال ويدقادمم لاه :  Multiple Choiceأسئلة االختيار مإ متعدد  -ب 

عدد من البدائل ليختار من بينها، وتهتي في المرتبة الثانية بعد أسئلة الصواب والخطه فاي االساتخدام 

  .والتوظيف باالختبارات اإللكترونية
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وتدساتخدم أسائلة المزاوجاة : Matching Drag and Drop( المزاوجدة)أسدئلة المطابقدة  -جاـ 

في قياس التميياز باين العناصار، وهاي توظاف بكثارة فاي االختباارات اإللكترونياة، ومان خاللهاا ياتم 

عاارض عمااودين علااى الممااتحن؛ أحاادهما يحتااوى علااى العناصاار والثاااني يحتااوي علااى الخيااارات، 

  .وم وغيرها من الوسائط كعناصر للمطابقةوغالبًا ما يتم استخدام الصور والرس

وهاى أسائلة تتطلال لإلجاباة عليهاا كتاباة فكارة أو : Short Answerأسئلة اإلجابات القصيرة  -د 

  .جملة قصيرة من ذاكرة الممتحن؛ فيقوم بملء الفراغ المخصا باستخدام نصوص أو أرقام

الترتيال أو  أسائلة: )تخداًما مما سبق ومنهاوهناك أنواع أخرى كثيرة من األسئلة ولكنها أقل اس -هــ 

، وغيرهاا أسئلة اختبار توافاق ماع الموبايال -سؤال يجاب عنها برقم -أسئلة النقاط الساخنة  -التسلسل

 .(من األسئلة

وقد استخدمت الدراسة الحالياة أسائلة االختياار مان متعادد وأسائلة الصاواب والخطاه، وفاق ماا 

تحديد االحتياجات التدريبياة؛ لكونهاا أكثار أناواع األسائلة اإللكترونياة جاء بترتيل نتائج تحليل بطاقة 

استخداًما في المؤسسات التعليمية، وماا تدمثلاه هاذه األسائلة مان أهمياة لادى الخباراء والمتخصصاين، 

ووفااق مااا أظهرتااه نتااائج الدراسااات والبحااوث السااابقة، ومااا تمتاااو بااه هااذه النوعيااة ماان األساائلة ماان 

، ماع د والبناء واالستخدام بالنسبة للمعلم، وساهولة االساتجابة عليهاا بالنسابة للماتعلمسهولة في اإلعدا

  .سهولة تصحيحها وتحليل االستجابات عليها إلكترونيًا بموضوعية دون تدخل المعلم

ونظًرا ألهمية االختبارات اإللكترونية واستخدامها في العملية التعليمية فقد تناولات العدياد مان 

البحااوث السااابقة االختبااارات اإللكترونيااة ماان حيااث التصااميم واالنتاااج واالسااتخدام فااي الدراسااات و

 Stowell & Bennettساتوول و بينيتاا : التعلايم وتحدياد االتجاهاات نحوهاا، ومان أهمهاا دراساة

والتي استهدفت التعرف على أثار اساتخدام االختباارات اإللكترونياة علاى تحصايل الطاالب  (2010)

باااارات التقليدياااة، وأظهااارت نتائجهاااا تفاااوق مجموعاااة االختباااارات اإللكترونياااة علاااى مقارنًاااة باالخت

( Horrocks & Morgan, 2011)مجموعااة االختبااارات التقليديااة فااي التحصاايل، كمااا أجاارى 

التااادريل المباشااار، : )دراساااة اساااتهدفت التعااارف علاااى أثااار اساااتخدام الحقائااال التدريبياااة المتعاااددة

المعلمااين علااى التقياايم اإللكترونااي واالتجاهااات نحااوه، وتكوناات عينااة لتاادريل ( والنمذجااة، والفيااديو

معلًما من معلماي مادارس المعااقين بكنادا، وتوصالت النتاائج إلاى فاعلياة الحقائال ( 62)الدراسة من 

التدريبيااة المتعااددة فااي تنميااة مهااارات التقياايم اإللكترونااي علااى مسااتوى التحصاايل وجااودة المنااتج 

دراساة اساتهدفت التعارف علاى أثار اساتخدام ( Olofsson, et al, 2011)واالتجاهات، كما أجرى 

وسائل التشارك بالفيديو عبر اإلنترنت في تنمية مهاارات إنتااج االختباارات اإللكترونياة لادى طاالب 

طالبًااا، وتوصالت النتااائج ( 88)كلياة التربيااة جامعاة جااوتنبرج بالساويد، وتكوناات عيناة الدراسااة مان 

شاارك بالفيااديو عبار اإلنترناات فااي تنمياة مهااارات إنتااج االختبااارات اإللكترونيااة لفاعلياة اسااتخدام الت

التعارف علاى فاعلياة ( 8263إينااس منادور، )على مساتوى التحصايل واألداء، كماا حاولات دراساة 

برنااامج متعاادد الوسااائط فااي تنميااة مهااارات إنتاااج االختبااارات اإللكترونيااة وفااق معااايير الجااودة، 

طالبًااا ماان طااالب الاادبلوم المهنيااة والدبلومااة العامااة بكليااة التربيااة ( 32)ة ماان وتكوناات عينااة الدراساا

جامعااة المنيااا، وتوصاالت النتااائج لفاعليااة التعلاايم بالوسااائط المتعااددة فااي تنميااة أداء مهااارات إنتاااج 

بنااء ( Alonso & Yuste, 2015)االختبارات اإللكترونية وفق تلك المعايير، كماا حاولات دراساة 

للتقيايم اإللكترونااي وتحديااد معاايير تصااميم واسااتخدام االختباارات اإللكترونيااة بااالتعليم  أساس نظريااة

خبيااًرا ومتخصًصاا فااي مجااال الااتعلم اإللكترونااي، وقااد ( 18)الجاامعي، وتكوناات عينااة الدراسااة ماان 

توصالت نتاائج الدراسااة لألساس النظرياة للتقياايم اإللكتروناي، وبنااء قائمااة معاايير تصاميم واسااتخدام 

دراساة اساتهدفت ( Tomas, et al, 2015)ختباارات اإللكترونياة باالتعليم الجاامعي، كماا أجارى اال

خبيًرا ( 88)تحديد استراتيجيات التقييم اإللكتروني بالمؤسسات التعليمية، وتكونت عينة الدراسة من 

ماان  ومتخصًصاا فااي التقيايم اإللكترونااي بالجامعاات البريطانيااة، وتوصالت نتااائج الدراساة لمجموعااة

استراتيجيات التقييم اإللكتروني التي تتناسل مع المؤسساات التعليمياة، ماع التوصاية بتطاوير وساائل 
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التقااويم والقياااس عاان طريااق االنتقااال إلااى االختبااارات اإللكترونيااة بااالتعليم الجااامعي، كمااا أجاارى 

(Nacheva & Green, 2016 )التعليم دراساة اساتهدفت تحدياد مساتوى تقبال التقيايم اإللكتروناي با

عضًوا من أعضااء ( 18)الجامعي لدى الطالب وأعضاء هيئة التدريس، وتكونت عينة الدراسة من 

طالبًا من طالب ثالث جامعاات بهساتراليا، مان الاذين اساتخدموا االختباارات ( 888)هيئة التدريس و

ٍل السااتخدام اإللكترونيااة فااي التعلاايم والااتعلم، وأظهاارت نتااائج الدراسااة أن هناااك تقااباًل وبمسااتوى عااا

االختباااارات اإللكترونياااة باااالتعليم الجاااامعي لااادى أعضااااء هيئاااة التااادريس والطاااالب، كماااا أجااارى 

(Rodríguez, et al, 2016 ) دراساة اساتهدفت التعارف علاى أثار التادريل علاى مهاارات إنتااج

ونياة، االختبارات اإللكترونية على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو اساتخدام االختباارات اإللكتر

وأظهرت  عضًوا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة قادس بإسبانيا،( 38)وتكونت عينة الدراسة من 

نتاائج الدراساة وجاود تغييار موجاال فاي اتجاهاات أعضااء هيئااة التادريس نحاو اساتخدام االختبااارات 

  .اإللكترونية بعد تعرضهم للبرنامج التدريبي

 : كإ استنباط ما يليمإ خالل استعراض دراسات المحور السابق يم

اهتمت الدراساات والبحاوث الساابقة بتحدياد مساتوى تقبال االختباارات اإللكترونياة ودرجاة الرضاا  -

عن استخدامها لدى أعضاء هيئة التدريس والطالب قبل الشروع في تطبيق االختباارات اإللكترونياة 

 ;Nacheva & Green, 2016: )بالمؤسساااات التعليمياااة؛ ومااان هاااذه الدراساااات دراساااتا

Rodríguez, et al, 2016 ). 

نظًرا ألهمية تصميم وبناء االختبارات اإللكترونية وفق االستراتيجيات واألسس والمعايير فقد  -

اهتمت الدراسات السابقة بتحديد هذه االستراتيجيات وتلك األسس والمعايير؛ لتعتمد عملية اإلنتاج 

 ,Alonso & Yuste, 2015; Tomas, et al: )على قواعد مقننة، ومن هذه الدراسات دراستا

2015).  

معظم الدراسات والبحوث التجريبية التي اهتمت بتقديم برامج تعليمية وتدريبية خاصة بمهارات  -

إنتاج االختبارات اإللكترونية تناولت جانل التحصيل المرتبط بالمهارات والجانل األدائي 

 ,Stowell & Bennett, 2010; Horrocks & Morgan: )للمهارات، ومنها دراسات كل من

2011; Olofsson, et al, 2011 )الجانل ( 8263،  مندورإيناس : )، بينما تناولت دراسة

 . األدائي للمهارات فقط

اختلفت نوعية العينات بالدراسات السابقة التي اهتمت باالختبارات اإللكترونية في التعليم؛ فكان  -

راسات والبحوث المعنية بإنتاج االختبارات اإللكترونية، ومن المعلمون هم محور اهتمام الد

، ( Horrocks & Morgan, 2011؛ 8263إيناس مندور،): الدراسات التي تناولت ذلك دراستا

وكان الطالب هم محور بحوث ودراسات استخدام االختبارات اإللكترونية؛ ومن هذه الدراسات 

، وكان أعضاء هيئة (Stowell & Bennett , 2010; Olofsson, et al, 2011: )دراستا

التدريس بالجامعات هم محور البحوث والدراسات المعنية بتحديد األسس والمعايير الخاصة 

 ,Alonso & Yuste: : )باالختبارات اإللكترونية واالتجاهات نحوها، ومنها دراسات كل من

2015; Tomas, et al, 2015; Rodríguez, et al, 2016 ).     

تنوعاات الدراسااات والبحااوث السااابقة فااي توظيااف األساااليل المسااتخدمة فااي باارامج التاادريل علااى  -

الحقائال ( Horrocks & Morgan, 2011)إنتااج االختباارات اإللكترونياة؛ فاساتخدمت دراساة 

( Olofsson, et al, 2011)اساتخدمت دراساة بينماا التدريبية لتقديم التدريل علاى هاذه المهاارات، 

الوساائط ( 8263إينااس منادور ، )يديو التشاركي لتقديم هذه المهارات، واستخدمت دراسة مواقع الف

 .المتعددة بالكمبيوتر في التدريل على إنتاج االختبارات اإللكترونية

تدعد الفصول االفتراضية بيئة : الفصول االفتراضية وتوظيفها في التعليم والتدريب: نانيًا

، تواصل عن بعد لتقديم وإدارة التدريل من مكان تواجد المتدربتعليمية تفاعلية تعتمد على ال

والفصول االفتراضية بيئة تعليمية تفاعلية من خالل التقنيات التواصلية والتكنولوجيا الحديثة، بحيث 



 1027عشر لسنة  لثامنعدد اال                                       مجلة البحث العلمى فى التربية

 

542 

تدمكن المتدربين من المشاركة بالمحاضرات اإللكترونية والتشارك بالعروض والوسائط المتعددة، 

 .ب والزمالء بالصوت والصورةوالتفاعل مع المدر

بيئاة : تدعرف الفصول االفتراضية بهنهاا: Virtual Classroomsمفهوم الفصول االفتراضية  -1

للااتعلم داخاال الفصااال عباار اإلنترناات، بتوظياااف مجموعااة متنوعااة مااان أدوات التفاعاال والتواصااال 

 & Nantha)قاع والتشارك بين المتادربين والمادرب؛ لخلاق موقاف تادريبي افتراضاي يضااهي الوا

Maheswari, 2011, p. 1398 ).  

بيئات تدريبية تفاعلية : هنهاب الفصول االفتراضية (821.، ص8268)ويدعرف عادل سرايا 

غنية بالتطبيقات التشاركية بين المدرب والمتدربين عبر وسائط وأدوات إلكترونية متزامنة وغير 

بحدود الزمان والمكان وتحت إشراف المدرب  تتيح لهم ممارسة المهارات من دون التقيد، متزامنة

 .وتوجيهاته

وسيلة تعليمية : الفصول االفتراضية بهنها Falloon ( p. 112 ,2012)ويدعرف فالون 

افتراضية عبر اإلنترنت؛ يلتقي خاللها المدرب والمتدربين بشكل افتراضي؛ بتوظيف مجموعة من 

ناقشات، وأداء المهام التعليمية بسرعة وكفاءة األدوات الرقمية التفاعلية؛ لعرض المحتوى والم

  .عالية

أن الفصاول االفتراضاية عباارة  Martin, et al (p. 126 ,2013)ماارتن ورخارون ويَارى 

نظااام للمااؤتمرات اإللكترونيااة التفاعليااة عاان بعااد عاان طريااق االجتماعااات والمناقشااات وتبااادل : عاان

  .مختلف المهام التدريبية المعارف، وتقديم العروض وتبادل الملفات، وأداء

الفصاول  Abdelrashid & Sharaby( p. 837 ,2015)ويدعارف عباد الرشايد وشارابي 

بيئاات تعليمياة افتراضاية عبار اإلنترنات تدمكان المتادربين والمادرب مان التواصال : االفتراضية بهنها

ة، والتفاعال والتشاارك المتزامن بالصوت والفيديو، والدردشة النصية، وتبادل ألاواح الكتاباة التفاعليا

  .االفتراضي بين مجتمع التدريل كما لو كانوا وجهًا لوجه

أن الفصاول االفتراضاية   Politis & Politis( p. p198 ,2016)ويَارى باوالتز و باوالتز 

تطبيق إلكتروني تفاعلي معني بالتواصل بين المدرب والمتدربين عن طرياق الصاوت والفياديو : هي

ماااع اإلبحاااار عبااار مواقاااع اإلنترنااات، والمشااااركة فاااي الملفاااات والعاااروض والنصاااوص المكتوباااة، 

 .والوثائق

نظاام للماؤتمرات اإللكترونياة التفاعلياة عان : وعليه يدمكان تعرياف الفصاول االفتراضاية بهنهاا

قائم على بارامج وتطبيقاات تشااركية عبار وساائط وأدوات تفاعال إلكترونياة؛ لتحقياق التواصال ، بعد

فياديو والنصااوص المكتاوب؛ لخلاق موقااف تعلماي يضاااهي الواقاع دون التقيااد مان خاالل الصااوت وال

  .بالزمان والمكان

تتصاف الفصاول االفتراضاية بالعدياد مان المميازات التاي جعلات : مميزات الفصدول االفتراضدية -2

منهااا الوساايلة التعليميااة والتدريبيااة المفضاالة لاادى مختلااف أنااواع مؤسسااات التعلاايم والتاادريل؛ لتقااديم 

لتدصاابح الفصااول االفتراضااية بمااا تمتلكااه ماان ، حتااوى التشاااركي والناادوات والاادورات التدريبيااةالم

دارسة ومطالعاة كتاباات  مميزات بيئة افتراضية غنية بكل أدوات التفاعل والتواصل عن بدعد، وبَعد مد

؛ طاارق 8261؛ محماود صاالح، 8266؛ محمد المرادناي، 8262نادر شيمي، : )ودراسات كل من

 Small, et)و( ( 8261ناصر الشاهراني، ؛ 8261محمد بدوي، ؛ 8261سعد هنداوي،  حجاوي،

al, 2012; Dikmenli & Unaldi,2013; Martin, et al, 2013; Abdelrashid & 

Sharaby, 2015; Salha & Abdulrahman , 2015; Kuscu & Arslan, 2016) يدمكان ،

 :عرض أهم مميزات الفصول االفتراضية فيما يلي

تدقدم الفصول االفتراضية للمتدربين العديد من المميزات؛ والتي : المميزات المرتبطة بالمتدربيإ -أ

 :من أهمها أنها

  .تتيح لهم المشاركة في المحاضرات والدورات التدريبية دون تحمل مشاق السفر والتنقل( 6)
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نس المتاادربين أو مكااان تتاايح التاادريل للجميااع وباإلمكانيااات نفسااها دون التمييااز الماارتبط بجاا( 8)

 .تواجدهم

  .التي تعوق المشاركة بالتدريل تراعي مختلف الظروف( 3)

  .أو مكان تواجده( أنثى -ذكر)تمكنهم من االستفادة من قدرات المدرب بغض النظر عن جنسه ( 8)

  .الفصول االفتراضية المتزامنة خالل مباشرة من للمعلومة الوصول توفر لهم سرعة( 1)

  .م التعليم والتدريل في بيئة قائمة على التفاعل دون خوف أو خجلتقد( 1)

والتاي قاد ال ، تحقق لهم االستفادة مان اإلمكاناات والتجهيازات اإللكترونياة الخاصاة بالمشااركين( 1)

 .تتوافر في قاعات المحاضرات التقليدية

الوسااائط المتعااددة تتاايح لهاام التاادريل بتوظيااف العديااد ماان المحتويااات المتنوعااة فااي الشااكل و( 2)

  .واإلبحار عبر اإلنترنت

تااوفر مجموعااة كبياارة ماان أدوات التواصاال والتعاااون ووسااائل التعبياار أثناااء التاادريل؛ لجعاال ( 2)

 .المتدرب مشارًكا بصفة مستمرة في عملية التعلم

تمكاانهم ماان التعبياار والتشااارك بالصااوت، والتحاااور المكتااوب، والصااور، وملفااات الفيااديو، ( 62)

را الفيااديو، والساابورة التفاعليااة، ومشاااركة التطبيقااات، وإرفاااق الملفااات، والتشااارك بااالروابط وكااامي

  .الخاصة بمواقع شبكة اإلنترنت

تدصااقل معااارفهم ومهاااراتهم ماان خااالل التشااارك الفااوري بااالقواميس والموسااوعات وقواعااد ( 66)

عمااة المنشااورة عباار المواقااع المعلومااات العالميااة عباار اإلنترناات، وماان خااالل متابعااة الملفااات الدا

  .المتخصصة والعروض التوضيحية بالصوت والصورة

 .تدنمي لديهم المهارات االجتماعية االفتراضية، والعمل التعاوني، والمشاركة اإليجابية( 68)

الخباراء المتميازين المتواجادين  من محاضارات ودورات تدريبياة لابعض تمكنهم من االستفادة( 63)

 .أخرى عاتجام أو أماكن في

تاااوفر جلساااات التااادريل للمشااااركين مباشااارة بالفصاااول االفتراضاااية المتزامناااة، وتتااايح لهااام ( 68)

 .الجلسات مسجلة لتكرار مشاهدتها والرجوع إليها للمراجعة وصقل بعض المهارات عند الحاجة

ل المتاادرب ماان دور المتلقااي للمعااارف والمهااارات إلااى دور المشااارك فااي المعلومااا( 61) ت، تدَحااو 

مواكبًااا السااتراتيجيات الااتعلم الحديثااة، فتجعاال ماان المتاادرب مستكشاافًا وباحثًااا ومشااارًكا فااي صااناعة 

  .التعلم

تدقدم الفصول االفتراضية للمؤسساات التعليمياة العدياد : المميزات المرتبطة بالماسسة التعليمية -ب

ة التعليميااة والتدريبياة بااهعلى مان المميازات التااي تساهل عمليااة تقاديم التعلايم والتاادريل وإدارة العمليا

 :درجة من الكفاءة وبهقل تكلفة، ومن أهم تلك المميزات

 :توفير تكاليف التدريب؛ مإ خالل توفير كلفة( 1)

  .التجهيزات والمعامل واألجهزة وشبكات المعلومات والسبورات واألدوات( أ) 

  .التنقالت الخاصة بالمدرب والمتدربين( ب)

  .لحقائل التدريبيةطباعة الكتل وا( ج)

 . صيانة األجهزة والمعدات( د)

 .القوى البشرية العاملة في مجال التنسيق والمتابعة واإلدارة( ه)

 .الضيافة وما تشمله من أطعمة ومشروبات( و)

 :تحسيإ عملية التدريب؛ مإ خالل( 2)

  .التفاعلية لالتواص أدوات للمشاركين عبر والمستمرة الفورية الراجعة تقديم التغذية( أ) 

 .محتوى البرامج التدريبية بشكل مستمر أثناء التدريل بالفصول االفتراضية تحديث( ب)

 .االستفادة من الكفاءات التدريبية؛ من الخبراء والمتخصصين المتواجدين في بلدان أخرى( ج)

 .متابعةالتقييم وال عملية مما يسهل وأعمالهم، واجباتهم المتدربين، وتخزين ردود تسجيل( د)
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 :معالجة مشكالت تقديم التدريب؛ مإ خالل( 4)

تقاديم التادريل مان خاالل جمياع المادربين ولجمياع المتادربين دون النظار لجانس الماادرب أو ( أ) 

  .المتدربين

 .مختلفة جغرافية المتدربين ومن مناطق من كبير لعدد التدريل فرص إتاحة( ب)

  .تقدم التدريل ألصحاب األعذار( ج)

 .التجارب عند إجراء رمنة من المخاطر بيئة خالل أثناء التدريل؛ من األمن فيرتو( د)

 :تخفيف األعباء التدريبية؛ مإ خالل( 5)

 بشاكل تاتم والمتابعاة واالساتجابة فالتفاعال االفتراضاية؛ إدارة جلساات التادريل ساهولة( أ) 

 .متسق إلكتروني

 لتقييم المتادربين بالفصال االفتراضاي؛ مستمرة تقييم أداة تخفيف أعباء عملية التقييم؛ فتوفر( ب)

 .بتوظيف وسائل التقييم عن بعد

لتفارغ المتادربين لمهاام تعليمياة مفيادة للمؤسساة، باساتغالل الوقات الاذي كاان  الفرصة إتاحة( ج)

  .يدستغرق في السفر والتنقل في التدريل التقليدي

حاوث السااابقة واألدبيااات ذات الصاالة َصانفت معظاام الدراسااات والب :أندواأل الفصددول االفتراضددية -4

 : الفصول االفتراضية إلى نوعين أساسين هما

وهااي فصااول : Synchronous Virtual Classroom الفصددول االفتراضددية المتزامنددة -أ

التااادريل للمشااااركين مباشااارة فاااي الوقااات نفساااه؛ حياااث يتواجاااد المااادرب  /افتراضاااية تقااادم التعلااايم 

ل المحتوى في ومن واحد، ويتم تفعيل األدوات المتاحة، والتحااور والمتدربين للتفاعل والتشارك حو

بالصوت والصورة والفيديو والدردشة النصية، وألواح الكتاباة التفاعلياة، وتقاسام التطبيقاات، وتباادل 

اآلراء حول موضوع التادريل والمهاارات، وتقاديم التغذياة الراجعاة بصاورة مباشارة وفورياة، فهاي 

الدراساية التقليدياة؛ فيساتخدم فيهاا المادرب والمتادربين محتاوى التادريل فاي فصول شبيهة بالقاعات 

الوقت الحقيقي المباشر، ليتمكن المتدربون والمدرب من التواصل والتفاعل كما لو كانوا وجهًا لوجه 

 .في الفصول التقليدية

وهااي : Asynchronous Virtual Classroom الفصددول االفتراضددية ايددر المتزامنددة -ب

افتراضااية تقاادم التاادريل للمشاااركين بشااكل غياار مباشاار بحيااث ال يدشااترط تواجااد الماادرب  فصااول

والمتدربين في الزمن نفسه أثناء جلسات التادريل؛ فاال يوجاد تقيباد بالمكاان أو التوقيات، فياتم تصاميم 

الموقف التدريبي عبر فصول تشاركية في شكل منتديات ومدونات ولوحات المناقشة غيار المتزامناة 

ومان ثام يساتطيع المتادربون الادخول والمشااركة والتفاعال بحرياة دون الحاجاة ، ن خالل اإلنترنتم

 .لتواجدهم في وقت واحد؛ فتتاح لهم مطلق الحرية في اختيار وقت التعلم المناسل لكل متدرب

نوًعاا ( Abdelrashid & Sharaby, 2015؛ 8262ناادر شايمي، : )وقاد أضاافت دراساتا

؛ والاذي يجماع ( Blended Virtual Classroom لفصاول االفتراضاية المدمجاةا)ثالثًا وهاو نماط 

التاادريل للمشاااركين / وياادمج نمطااي الفصااول المتاازامن وغياار المتاازامن مًعااا، حيااث يدقاادم التعلاايم 

  .بالنمطين المتزامن وغير المتزامن

لتاادريل هااذا وقااد اسااتخدم البحااث الحااالي الفصاال االفتراضااي المتاازامن لمميزاتااه فااي تقااديم ا

المباشر المماثل لطبيعة التدريل المتبعة في الدورات التدريبية التقليدية، لكن يدقدم بصورة افتراضاية 

ارتباطًااا بطبيعااة البحااث وحاجااات أفااراد العينااة واسااتناًدا لمااا توصاالت إليااه بطاقااة تحديااد االحتياجااات 

  .التدريبية

مان مجموعاة مان العناصار األسااس يتكاون الفصال االفتراضاي  :االفتراضدية مكوندات الفصدول -5

والتي ال تختلف كثيًرا بين معظم البرامج والنظم والتطبيقات الخاصة بالفصول االفتراضية، بال هاي 

مكونات توظف أثناء العمل في البيئة االفتراضاية، ومان خاالل مدارساة ومطالعاة كتاباات ودراساات 

، (Leshea, 2013; Tonsmann, 2014; Bondi, et al, 2016; Hussein, 2016: )كال مان
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وبعااد تحلياال الباحااث لعناصاار وأدوات عاادد ماان الاانظم والتطبيقااات الخاصااة بالفصااول االفتراضااية 

 :المتزامنة، أمكن عرض أهم مكونات الفصول االفتراضية المتزامنة فيما يلي

تعد أدوات التفاعل بالصوت (: Audio/video) أدوات التفاعي المباشر بالصوت والصورة -أ

ورة من أهم مكونات الفصول االفتراضية؛ فهي توفر التفاعل الفوري المباشر بين المدرب والص

والمتدربين وبين المتدربين بعضهم بعًضا؛ من خالل التحاور بالصوت وتبادل اآلراء باستخدام 

الميكروفون، واستخدام أداة الفيديو أثناء الحوار لتوضح شخصية المتحدث، والتفاعل بالفيديو 

الصورة الفعلية الحالية للمتحدث فور انتقال الحديث إليه، ومن خالل هذه األدوات يتم لعرض 

التفاعل الفوري بالصوت والصورة بين المدرب والمتدربين والزمالء حول المهارات موضع 

  .التدريل

تدعد أداة التحاور بالنصوص وسيلة (: Text chat)أداة التحاور بالنصوص المكتوبة  -ب

النصية أو المكتوبة والمتبادلة بين المدرب والمتدربين وبين المتدربين بعضهم بعًضا،  المحادثات

وهي من أهم مكونات الفصول االفتراضية، وتعد من الوسائل التحاورية المهمة؛ والتي ال تشتت 

 .انتباه الجميع أثناء التحاور

المادرب  يراهاا التاي األسااس الشاشاة وهاي (:Whiteboard)السدبورة البيضداء التفاعليدة  -جاـ

 السابورة وتحتاوي الشاروحات والعاروض والتطبيقاات، مختلاف والمتادربون، ويدعاَرض مان خاللهاا

األدوات المساعدة؛ مثل القلم، وأداة التحديد، وأداة عرض الرماوو، وأداة  من مجموعة البيضاء على

ت، فالسابورة البيضااء هاي الرسم، وأداة الكتابة، وأداة األشاكال، وأداة الخطاوط، وغيرهاا مان األدوا

 .المنصة األساس في الفصل االفتراضي؛ حيث يمكن الكتابة عليها أو عرض المثيرات بواسطتها

عاارض  ياتم األداة هاذه خاالل ومان(: Application Sharing)التطبيقدات  عدرض أداة -د

صاور وعاروض الفياديو، وعاروض ال البوربوينات، عاروض :مثال الجلسة أثناء المتنوعة التطبيقات

المشااركة  أو الخاصاة أثنااء التادريل، هاذه األداة لتمكاين مشااركة التطبيقاات والرساوم، وتساتخدم

  . الخاص بالمدرب أو المتدرب أثناء التدريل الكمبيوتر مكتل بسطح

وهي أداة تستخدم أثناء التدريل؛ للتعبير عن انطباعات المتدربين أثناء : أدوات التعبير بالرموز -هـ

شعوره الحالي أو انطباعاته  عن للتعبير هذه الرموو أحد استخدام للطالل يل؛ فيمكنجلسة التدر

 .(وغيرها ،مبتسم، تصفيق الرفض، الموافقة،: )مثل الجلسة نحو الموقف المثار أثناء

وهاي أداة يمكان مان خاللهاا للمادرب والمتادربين  :(Web Tour)اإلنترند   عبدر التجدول أداة -و 

 .الجلسة أثناء اإلنترنت شبكة ليمية واستعراض ملفات داعمة للتدريل عبراإلبحار في مواقع تع

أداة التصويت يقوم المتدربون بالرد على استفسارات  خالل من(: Polling)التصوي   أداة -ز

  .(ال –نعم )المدرب أثناء الجلسة؛ حيث يختار المتدرب اإلجابة 

تزامن بجميع مكوناته سابقة الذكر من هذا وقد وظظًف البحث الحالي الفصل االفتراضي الم

؛ لما يتمتع به من أدوات (Blackboard Collaborate) خالل نظام إدارة الفصول االفتراضية

تفاعلية وسرعة في األداء وسهولة في االستخدام، باإلضافة لتوافر هذا النظام لدى جميع أعضاء 

  .(مكان التطبيق)هيئة التدريس بجامعة القصيم 

ت الدراسات والبحوث السابقة بالفصول االفتراضية واستخدامها وتوظيفها بالتعليم وقد اهتم

نادر : والتدريل وتحديد االتجاهات نحوها، ومن أهم الدراسات والبحوث التي تناولت ذلك دراسة

غير  -متزامنة)والتي استهدفت التعرف على أثر اختالف نمط الفصول االفتراضية ( 8262)شيمي 

القائمة على مجتمعات الممارسة على التحصيل وتنمية بعض مهارات تصميم ( مجمد -متزامنة

المحتوى اإللكتروني واالتجاهات نحو الفصول االفتراضية لدى العاملين بمراكز إنتاج المقررات 

مصمًما تعليميًا، ومن أهم النتائج ( 12)اإللكترونية بالجامعات الحكومية، تكونت عينة البحث من 

 -غير متزامن -متزامن)ها الدراسة فاعلية التدريل بالفصول االفتراضية بجميع أنماطها التي أظهرت

في تنمية المهارات موضع البحث على مستوى التحصيل وجودة المنتج واالتجاهات، مع ( مدمج
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تفوق مجموعة التدريل بالنمط غير المتزامن ومجموعة التدريل بالنمط المدمج علي مجموعة 

المتزامن، مع عدم وجود فرق دال إحصائًيا بين مجموعة التدريل بالنمط غير  التدريل بالنمط

دراسة استهدفت التعرف على فاعلية الفصول ( 8268عادل سرايا، )المتزامن والمدمج، كما أجرى 

االفتراضية في تنمية بعض مهارات التصميم التعليمي واالتجاه نحو استخدامها لدى معلمي الطالب 

معلًما بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومن أهم ( 81)نت عينة الدراسة من الفائقين، تكو

النتائج التي توصلت إليها الدراسة فاعلية الفصول االفتراضية في تنمية أداء مهارات التصميم 

التعليمي لدى عينة البحث، مع عدم وجود فرق دال بين التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس 

دراسة استهدفت التعرف على فاعلية استخدام الفصول (  ,Han 2013)ت، وأجرت االتجاها

االفتراضية المتزامنة في تنمية مهارات التواصل االجتماعي والتحصيل الدراسي وتَقبل التقنية لدى 

طالًبا من طالب منح الماجستير بجامعة غرب الواليات ( 33)المتعلمين، تكونت عينة الدراسة من 

وأظهرت النتائج فاعلية استخدام الفصول االفتراضية المتزامنة على التفاعل االجتماعي المتحدة، 

دراسة استهدفت تحديد ( Leshea, 2013)والتحصيل وتقبل التقنية لدى عينة البحث، كما أجرى 

أثر استخدام الفصول االفتراضية المتزامنة على التحصيل في مقرر الكمبيوتر ومستوى الرضا 

طالبًا، ومن أهم النتائج التي ( 32)لدى طالب كلية التقنية بكندا، تكونت عينة الدراسة من األكاديمي 

أظهرتها الدراسة تفوق طالب المجموعة التجريبية التي استخدمت الفصول االفتراضية على طالب 

( Tonsmann, 2014)المجموعة الضابطة في التحصيل وفي مستوى الرضا األكاديمي، وأجرى 

 Blackboard)تهدفت التعرف على فاعلية الفصول االفتراضية المتزامنة باستخدام نظام دراسة اس

Collaborate ) في تنمية التحصيل واألداء العملي بمقرر التصميم التعليمي اإللكتروني لدى طالب

الدراسات العليا تخصا تكنولوجيا التعليم بجامعة بارك بالواليات المتحدة، تكونت عينة الدراسة 

طالبًا، وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق مجموعة الفصول االفتراضية المتزامنة على ( 38)ن م

دراسة ( 8261حامد المحمدي،)المجموعة الضابطة في التحصيل واألداء العملي، كما أجرى 

التدريس للفصول االفتراضية واتجاهاتهم  هيئة أعضاء استهدفت التعرف على درجة استخدام

عضًوا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة اليرموك، ومن ( 321)ينة البحث من نحوها، تكونت ع

مستوى استخدام أعضاء هيئة التدريس للفصول : )أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو تقنية الفصول االفتراضية  -االفتراضية في التعليم متوسط

هيئة التدريس اإلناث أكثر ايجابية نحو تقنية الفصول االفتراضية، كما اتجاهات عضوات  -إيجابية

دراسة استهدفت التعرف على فاعلية الفصول االفتراضية في ( 8261مناهل العمودي،)أجرت 

إكساب معلمات الحاسل اآللي بجدة مهارات تصميم كائنات التعلم الرقمية، تكونت عينة الدراسة من 

نتائج التي أظهرتها الدراسة فاعلية الفصول االفتراضية في إكساب معلمة، ومن أهم ال( 31)

مهارات تصميم كائنات التعلم الرقمية لدى عينة البحث على مستوى التحصيل المعرفي وجودة 

دراسة استهدفت التعرف على أثر برنامج عبر الفصول ( 8261هويدا سيد،)المنتج، كما أجرت 

ستخدام مستحدثات تكنولوجيا التعليم لدى الطالبات المعلمات االفتراضية في تنمية بعض مهارات ا

طالبة، ومن أهم نتائج الدراسة فاعلية الفصول ( 32)بجامعة أم القرى، تكونت عينة الدراسة من 

االفتراضية في تنمية مهارات استخدام مستحدثات تكنولوجيا التعليم بشقيها المعرفي واألدائي، 

سة استهدفت التعرف على فاعلية التدريل بالفصول االفتراضية درا( 8261محمد بدوي،)وأجرى 

المتزامنة مقابل الفصول االفتراضية غير المتزامنة وبالتدريل التقليدي في تنمية مهارات التواصل 

من  الدراسة عينة تكونت التربوي بجامعة الملك خالد، اإللكتروني واالتجاهات لدى طالب الدبلوم

النتائج التي أظهرتها الدراسة تفوق مجموعة التدريل بالفصول االفتراضية ومن أهم  طالبًا، (22)

 -النمط المتزامن)المتزامنة على مجموعة التدريل بالنمط غير المتزامن، مع تفوق المجموعتين 

على مجموعة التدريل التقليدي في التحصيل وفي مهارات التواصل ( النمط غير المتزامن

دراسة استهدفت التعرف على درجة  (Bondi, et al, 2016)ما أجرى اإللكتروني واالتجاهات، ك
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طالبًا ( 21)قبول الفصول االفتراضية المتزامنة في التعليم والتعلم، تكونت عينة الدراسة من 

عضًوا من أعضاء هيئة تدريس بجامعة جنوب شرق الواليات المتحدة، ومن النتائج التي ( 61)و

عضاء هيئة التدريس والطالب للفصول االفتراضية واستخدامها في توصلت إليها الدراسة تفضيل أ

دراسة استهدفت التعرف على أثر التدريس بالفصول ( Hussein, 2016)التعليم، وأجرى 

في تنمية المهارات التدريسية لدى ( Blackboard Collaborate)االفتراضية باستخدام نظام 

جامعة بيشة بالمملكة العربية السعودية، تكونت عينة  المعلمين قبل الخدمة بكلية التربية للبنات

، ومن أهم النتائج التي (تجريبية، وضابطة: )معلمة؛ قسمت إلى مجموعتين( 82)الدراسة من 

أظهرتها الدراسة تفوق مجموعة الفصول االفتراضية في اختبار التحصيل المعرفي المرتبط 

  .بمهارات التدريس وفي األداء العملي للمهارات

 : مإ خالل استعراض دراسات المحور السابق يمكإ استنباط ما يلي

كان هناك تنوًعاا فاي توظياف الفصاول االفتراضاية كمتغيار مساتقل بالدراساات والبحاوث الساابقة؛  -

فهناك دراسات استخدمت الفصاول االفتراضاية كمتغيار واحاد مان دون الفصال باين أنماطهاا، ومنهاا 

 Bondi, et؛ 8261؛ هويدا سيد، 8261؛ مناهل العمودي، 8268عادل سرايا، : )دراسات كل من

al, 2016)وهناااك دراسااات اسااتخدمت الفصااول االفتراضااية بااالنمط المتاازامن؛ ومنهااا دراسااات ، :

(Han, 2013; Leshea, 2013; Tonsmann, 2014) بينماا اهتمات بعاض الدراساات بمقارناة ،

؛ 8262نااادر شاايمي، : )؛ ومنهااا دراسااتا(منااةغياار المتزا -المتزامنااة: )نمطااي الفصااول االفتراضااية

  .(8261محمد بدوي، 

اهتمت الدراسات والبحوث السابقة بالتعرف على فاعلية الفصول االفتراضية في تنمية التحصيل  -

واألداء، وقد توصلت جميعها لفاعلية الفصول االفتراضية في تنمية التحصيل واألداء العملي؛ ومنها 

؛ هويدا سيد، 8261؛ مناهل العمودي، 8268؛ عادل سرايا، 8262يمي، نادر ش: )دراسات كل من

 ;Han, 2013; Leshea, 2013; Tonsmann, 2014)و ( 8261؛ محمد بدوي، 8261

Bondi, et al, 2016 ). 

نال متغير االتجاهات نحو الفصول االفتراضية قسطًا كبيًرا من اهتمام الدراسات والبحوث السابقة  -

د عالقة ارتباطية موجبة بين االتجاهات نحو التقنية ومستوى التحصيل واألداء من على اعتبار وجو

خاللها، وايضا التحصيل واألداء في مجال التقنية يساعد على ويادة االتجاهات نحوها ويدعم 

؛ حامد 8268؛ عادل سرايا، 8262نادر شيمي، : )الرضا عن االستخدام، ومنها دراسات كل من

 .(Han, 2013; Bondi, et al, 2016)و( 8261حمد بدوي، ؛ م8261المحمدي، 

يدعد اختالف حجم المجموعات عاماًل مهًما : مجموعات التدريب حجمها وأشكالها :نالثًا

ومؤثًرا في العملية التعليمية؛ فهو يدحدد طريقة التفاعل وأساليل التواصل ويتحكم في طريقة 

التدريل، ويؤثر حجم المجموعة أيًضا في اختيار التدريس التي تختلف باختالف أعداد مجموعات 

 .استراتيجية التعليم المناسبة ويؤثر بدوره في تحصيل وأداء المتدربين

أن حجم أو عدد أفراد مجموعات التفاعل في ( 113.، ص8261)وتَرى هنادي عبد السميع 

ه البيئات، وفي هذا بيئة التدريل اإللكترونية المتزامنة من أهم متغيرات التصميم التعليمي لهذ

أن حجم المجموعات له تهثير على نتائج  Ebrahimi, et al (2016)السياق يرى إبراهام ورخرون 

مجموعات التدريل باإلنترنت، كما أن حدوث التفاعل أثناء المشاركة في التدريل اإللكتروني 

 .يتوقف على عدد أفراد المشاركين في المجموعات

ماان خااالل مدارسااة ومطالعااة كتابااات : ديددد حجددم مجموعددات التدددريبالعوامددي المددانرة فددي تح -1

 & Yeh & Lahman, 2007; Hongling)و( 8222)عباد اللطياف الجازار: ودراساات كال مان

Bing, 2009 ) يدمكن عرض أهم العوامل التي تدؤثر فاي تحدياد حجام مجموعاات التادريل؛ والتاي ،

 :من أهمها
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ماان العواماال المااؤثرة فااي تحديااد عاادد ( إناااث -ذكااور)ن يدعااد جاانس المتاادربي: جددنس المتدددربيإ -أ 

  .المجموعة؛ فتهثير عدد أفراد مجموعة اإلناث يختلف عن تهثير عدد أفراد مجموعة الذكور

ويدعد عامل النضج الفكري لدى المتدربين من العوامل المؤثرة في تحدياد عادد : نضج المتدربيإ -ب

وعاة يختلاف باين المتادربين أصاحاب النضاج الفكاري مجموعات التدريل؛ فتحدياد عادد أفاراد المجم

  .وبين غيرهم، فحجم المجموعة يختلف باختالف نضج المتدربين

ماان أهاام عواماال تحديااد عاادد أفااراد مجموعااات التاادريل مااا يدعاارف بظااروف  :ظددروف التدددريب -جااـ

 .(مكان التدريل، وسيلة التدريل، والمدرب، وغيرها من العوامل: )التدريل وما تشمله من

تااؤثر طبيعااة المهااارات موضااع التاادريل بدرجااة كبياارة فااي تحديااد عاادد أفااراد : طبيعددة المهددارات -د

المجموعة؛ فهناك مهاارات تتعلاق بالتقنياات واساتخدامها؛ والتاي قاد تكاون المجموعاة صاغيرة العادد 

كبار مان فيها أكثر تهثيًرا، وهناك المهارات القيادية وإدارة التعليم وتحتااج إلاى عمال جمااعي وعادد أ

 .المتدربين

فدرجة التفاعل والمشاركة تؤثر في تحديد حجام مجموعاات التادريل، : درجة التفاعي والمشاركة -ه

فعندما يكاون الهادف وجاود مساتوى كبيار مان التفاعال والمشااركة أثنااء التادريل يدفضال وياادة عادد 

قائًماا علاى درجاة أقال  المشاركين بالمستوى الذي يمكن أن يحقق هذا التفاعال، وعنادما يكاون العمال

 .من التفاعل فيفضل أن تكون المجموعة صغيرة

تدعد نوعية الوساائل التعليمياة المساتخدمة مان أهام عوامال الاتحكم : الوسائي التعليمية المستخدمة -و

فااي عاادد المتاادربين؛ فعناادما تدسااتخدم وساااائل تعليميااة جماعيااة مثاال وسااائل التواصاال االجتمااااعي 

الوسائل التي تعتمد على العمل الجماعي وتحتاج إلاى عادد أكبار مان األفاراد والمنتديات وغيرها من 

داخاال الجماعااة، وعلااى النقاايض ماان ذلااك عنااد اسااتخدام وسااائل الااتعلم فااي بيئااة صااغيرة والوسااائل 

 .األخرى المعتمدة على الفردية في التعلم؛ فهي ال تحتاج إلى عدد كبير

علاى تحدياد حجام مجموعاة التادريل بدرجاة ماا  وعليه فجميع هذه العوامل تتشابك في التاهثير

دون تحديد العدد المناسل قطعيًا؛ فال تدوجد وصفة محددة تجمع تلك العوامل السابقة وتدقدم لنا الحجام 

المناسل للجماعة أو مجموعة التدريل، كما أن حجام مجموعاات التادريل غيار ثابات، وهاو يختلاف 

المجموعات يدعاد عااماًل مهًماا مان عوامال التادريل  باختالف مجموعة من العوامل، وأن تحديد حجم

  .القائم على التقنيات اإللكترونية التفاعلية

تتشاكل مجموعاات التادريل مان حياث العادد والتووياع وفاق : اختالف حجدم مجموعدات التددريب -2

 :طبيعة المهارات وطريقة تقديم التدريل، ويدمكن عرض مجموعات التدريل وفق حجمها فيما يلي

اختلفت الدراسات والبحوث في تحديد حجام مجموعاة : مجموعة التدريب باإلنترن  صغيرة العدد -أ

( 8261)وينااال خليفاااة، أحمااد عباااد المااانعم : التاادريل الصاااغيرة باإلنترناات؛ فبينماااا حاااددت دراسااة

 Hongling & Bing, 2009; Neuman: )أفاراد، حاددت دراساتا( 1)المجموعاة الصاغيرة فاي 

& Kaefer; 2013 )أفراد( 1)مجموعة الصغيرة في ال.  

وقد تم تحدياد عادد أفاراد المجموعاة صاغيرة العادد بالفصاول االفتراضاية بالبحاث الحاالي فاي 

 .متدربين( 1)

تدعااد المجموعااات متوسااطة العاادد ماان المجموعااات األكثاار : مجموعددة التدددريب متوسددطة العدددد -ب 

تمعات االفتراضية وخاصة مع ظهاور تقنياات استخداًما في برامج التعليم والتدريل القائمة على المج

الجيل الثاني للويل وتطبيقاته التشاركية، ولم تتفق الدراسات والبحاوث فاي مجاال الاتعلم اإللكتروناي 

هناادي : )حول العدد المناسل لمجموعة التدريل متوساطة العادد عبار اإلنترنات؛ فقاد حاددت دراساتا

( 62)حجم المجموعة متوسطة العدد في ( 8261 ؛ فايز الظفيري، أحمد غريل،8261عبد السميع،

 ,Neuman & Kaefer, 2013; Shaw, 2013; Justice: )أفراد، بينما حددت دراسات كل من

et al, 2015 ) فرًدا( 68)المجموعة متوسطة العدد في. 
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وقد تم تحديد عدد أفراد المجموعاة متوساطة العادد بالفصاول االفتراضاية بالبحاث الحاالي فاي 

 .دربًامت( 68)

رغم اعتمااد اإلنترنات علاى الاتعلم الاذاتي والفاردي ثام االنتقاال : مجموعة التدريب كبيرة العدد -جـ 

إلى التعلم التعاوني والتشاركي مع ظهور تقنيات مجتمعاات الممارساة االفتراضاية، إال أن الاتعلم فاي 

روناي وحاددت عادد مجموعات كبيرة ظل مستخدًما ووظفته دراسات وبحوث في مجال الاتعلم اإللكت

 .فرًدا( 32-82)أفراد المجموعة كبيرة العدد بين 

وقد اهتمت الدراسات والبحوث الساابقة بالفصاول االفتراضاية واساتخدامها وتوظيفهاا باالتعليم 

عبااد العزيااز عبااد الحميااد : والتاادريل وتحديااد االتجاهااات نحوهااا، وماان أهاام هااذه الدراسااات دراسااة

لى أثر اختالف حجم مجموعات التشارك في الاتعلم اإللكتروناي والتي استهدفت التعرف ع( 8222)

علاى اكتساااب مهااارات التصااميم التعليمااي والتفكياار الناقااد واالتجاااه نحااو المشاااركة اإللكترونيااة لاادى 

طااالب شااعبة تكنولوجيااا التعلاايم، وماان أهاام النتااائج التااي توصاالت إليهااا الدراسااة تفااوق المجموعااة 

عااات الكبياارة فااي التطبيااق البعاادي لمهااارات التصااميم التعليمااي الصااغيرة والمتوسااطة علااى المجمو

دراسااة اسااتهدفت (  Hongling & Bing, 2009)لبرمجيااات الااتعلم اإللكترونااي، كمااا أجاارى 

التعاارف علااى أثاار اخااتالف حجاام المجموعااات فااي تحصاايل طااالب التعلاايم الثااانوي، تكوناات عينااة 

، (مجموعة كبيرة -مجموعة متوسطة -العددمجموعة صغيرة )طالبًا؛ قسمت إلى ( 81)الدراسة من 

الصاغيرة )ومن أهم النتائج التي أظهرتهاا الدراساة عادم وجاود فاروق دالاة باين مجموعاات التادريل 

دراساة اساتهدفت التعارف علاى ( ;Shaw 2013)فاي التحصايل، كماا أجارى ( والمتوسطة والكبيارة

ت البرمجة واالتجاهات لادى طاالب العالقة بين حجم المجموعة ومستوى المشاركة على أداء مهارا

مجموعااة كبياارة ومجموعااة : )طالبًااا؛ قمساات إلااى( 31)كليااة الحاساال، تكوناات عينااة الدراسااة ماان 

، ومن أهام النتاائج التاي أظهرتهاا الدراساة تفاوق المجموعاة صاغيرة العادد علاى المجموعاة (صغيرة

 & Neuman 2013) رىكبيارة العاادد فاي أداء المهااارات وفاي االتجاهااات نحاو التقنيااة، كمااا أجا

Kaefer, ) دراسة استهدفت التعرف على أثر اختالف حجم مجموعات الاتعلم عبار الويال فاي تنمياة

: قساامت العينااة إلااى ثااالث مجموعااات متعلًمااا؛( 22)المفاااهيم لاادى المتعلمااين، تكوناات العينااة ماان 

، وتوصالت الدراساة (فارًدا( 32)كبيرة العادد  -فرًدا( 68)متوسطة العدد  -أفراد( 1)صغيرة العدد )

لادى عيناة  إلى المجموعة صغيرة العدد على المجموعتين المتوساطة والكبيارة فاي تحصايل المفااهيم

دراسااة اسااتهدفت التعاارف علااى تااهثير حجاام ( Sheridan, et al, 2014)البحااث، كمااا أجاارى 

ئاة الوطنياة معلًماا بالهي( 28)المجموعة في التعلم من وجهة نظر المعلمين، تكونت عينة البحاث مان 

للتعلاايم بالسااويد، وماان أهاام النتااائج التااي أظهرتهااا الدراسااة أن هناااك تااهثيًرا لحجاام المجموعااات علااى 

تحصايل وأداء المتعلمااين، ماع وجااود فارق دال لصااالح المجموعاة صااغيرة العادد علااى المجمااوعتين 

علاى أثار  دراساة اساتهدفت التعارف( Justice, et al, 2015)متوسطة العدد والكبيرة، كماا أجارى 

اختالف عدد أفراد المجموعات باإلنترنت على إنجاو الطالب في الرياضيات، تكونت عينة الدراسة 

: طالبًا وطالبة من مدرستين في المنطقة الوساطى فاي غاناا؛ قسامت إلاى ثاالث مجموعاات( 12)من 

م وجاود فاروق ، ومن النتائج التي أظهرتها الدراسة عاد(كبيرة العدد -متوسطة العدد -صغيرة العدد)

دالااة إحصااائيًا بااين متوسااطات درجااات المجموعااات الااثالث فااي تحصاايل الرياضاايات، كمااا أجاارت 

دراسااة اسااتهدفت التعاارف علااى فاعليااة اخااتالف حجاام مجموعااات ( 8261هنااادي عبااد السااميع،)

لتنمياة مهاارات التفكيار ( جوجال بلاس)التشارك في العصاف الاذهني اإللكتروناي باساتخدام تطبيقاات 

لدى طالب تكنولوجيا التعليم بكلية التربياة النوعياة جامعاة عاين شامس، تكونات عيناة الدراساة  الناقد

مجموعااة  -طااالب( 1)مجموعااة صااغيرة العاادد : )طالبًااا؛ قساامت إلااى ثااالث مجموعااات( 22)ماان 

، ومان أهام النتاائج التاي أظهرتهاا (طالبًاا( 32)مجموعاة كبيارة العادد  -طاالب( 62)متوساطة العادد 

وق المجموعاة كبيارة العادد علاى المجماوعتين متوساطة العادد وصاغيرة العادد، ماع تفاوق الدراسة تف

وينااال خليفاااة، أحماااد عباااد ) وأجااارت المجموعاااة متوساااطة العااادد علاااى المجموعاااة صاااغيرة العااادد،
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مجموعااة )دراسااة اسااتهدفت التعاارف علااى أثاار اخااتالف حجاام مجموعااات التشااارك ( 8261الماانعم،

فاي بيئاة الحوسابة الساحابية ومساتوى القابلياة لالساتخدام ( تعلم فردي -تعلم ثنائي -أفراد( 1)صغيرة 

على تنمية مهارات إنتاج ملفات اإلنجاو اإللكتروني والتعلم المنظم ذاتيًا لدى طاالب الادبلوم الخااص 

طالبًااا، وماان أهاام النتااائج التااي ( 32)بكليااة التربيااة جامعااة عااين شاامس، تكوناات عينااة الدراسااة ماان 

تفوق المجموعة صغير العدد على مجموعة التعلم الفردي ومجموعة التعلم الثنائي أظهرتها الدراسة 

( 8261فااايز الظفيااري، أحمااد غرياال،)فااي التحصاايل وإنتاااج ملفااات اإلنجاااو اإللكترونااي، وأجاارى 

( 8)مجموعاة صاغيرة العادد )دراسة استهدفت التعرف على أثار حجام مجموعاات التشاارك بالويال 

فاي تنمياة مهااارات المشااركة بملفاات تطبيقااات ( أفااراد( 62)وساطة العادد أفاراد، مقابال مجموعااة مت

طالبًا مان ( 88)الحوسبة السحابية لدى طالب كلية التربية جامعة الكويت، تكونت عينة الدراسة من 

المسااجلين فااي مقاارر الكمبيااوتر فااي التربيااة والااتعلم اإللكترونااي، وماان النتااائج التااي توصاالت إليهااا 

جموعااة صااغيرة العاادد علااى المجموعااة متوسااطة العاادد فااي تحصاايل الجواناال الدراسااة تفااوق الم

المعرفية المرتبطة بمهارات استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية، وتفاوق المجموعاة متوساطة العادد 

 ,Akcaoglu & Lee)علاى المجموعاة صاغيرة العادد فاي األداء العملاي للمهاارات، كماا أجارى 

ى أثااار اخاااتالف حجااام المجموعاااات فاااي الاااتعلم بالمناقشاااات دراساااة اساااتهدفت التعااارف علااا( 2016

اإللكترونية عبر اإلنترنت علاى مساتوى التفاعال االجتمااعي لادى طاالب الدراساات العلياا، وتكونات 

( مجموعااة كبياارة العاادد -مجموعااة صااغيرة العاادد : )دارًسااا؛ قساامت إلااى( 18)عينااة الدراسااة ماان 

المتزامناة، ومان أهام نتاائج الدراساة تفاوق المجموعاة باستخدام أسالوب المناقشاات اإللكترونياة غيار 

صااغيرة العاادد علااى المجموعااة كبياارة العاادد فااي التفاعاال االجتماااعي، مااع التوصااية بمراعاااة حجاام 

دراسااة ( Ebrahimi, et al, 2016) التاادريل عباار اإلنترناات، كمااا أجاارى/ مجموعااات الااتعلم 

م مجموعاات الاتعلم بالمناقشاات المتزامناة استهدفت التعرف على العوامل التي تؤثر في اختالف حج

معلًما مان كلياات إعاداد المعلام باإيران مان الدارساين ( 88)عبر اإلنترنت، تكونت عينة الدراسة من 

عباار المناقشااات المتزامنااة، وماان أهاام النتااائج التااي أظهرتهااا الدراسااة أن اخااتالف جاانس المتاادربين 

جموعات التعلم بالمناقشات المتزامنة، وكذلك ناوع من أهم العوامل التي تحدد حجم م( إناث –ذكور)

   .(ذات الطابع غير العملي -ذات الطابع العملي ) -موضع التدريل  -المهارات 

 : مإ خالل استعراض دراسات المحور السابق يمكإ استنباط ما يلي

لمعنية أن متغير اختالف حجم مجموعات التعلم من المتغيرات المهمة في الدراسات والبحوث ا -

بالتعلم اإللكتروني واستخدام النظم والتطبيقات القائمة على اإلنترنت؛ وذلك على اعتبار وجود 

عالقة بين حجم المجموعة والتفاعل والتشارك عبر تطبيقات وبرامج التواصل باإلنترنت، ومنها 

فة، أحمد ؛ وينل خلي8261؛ هنادي عبد السميع، 8222عبد العزيز عبد الحميد، : )دراسات كل من

 ,Neuman & Kaefer, 2013; Justice, et al)و( 8261؛ فايز الظفيري، 8261عبد المنعم، 

2015; Akcaoglu & Lee, 2016). 

التادريل مان خاالل  /اهتمت الدراسات والبحوث السابقة بمتغيار اخاتالف حجام مجموعاات التعلايم  -

عباد العزياز : )نهاا دراساات كال مانمقارنة المجموعة صغيرة العدد بالمجموعاة متوساطة العادد؛ وم

( 8261؛ فاااايز الظفيااااري، أحماااد غرياااال، 8261؛ هنااااادي عباااد السااااميع، 8222عباااد الحمياااد ، 

 ;Hongling & Bing, 2009; Neuman & Kaefer, 2013; Sheridan, et al, 2014)و

Justice, et al, 2015)تعلم ، بينما اهتمت بعض الدراسات بمقارناات المجموعاة صاغيرة العادد باال

  .(8261وينل خليفة، وأحمد عبد المنعم، : )الثنائي والفردي؛ ومنها دراسة

لم تحسم نتائج الدراسات والبحوث السابقة أفضايلة حجام معاين لمجموعاات التادريل عبار البارامج  -

؛ 8222عباد العزياز عباد الحمياد،: )والتطبيقات التفاعلية باإلنترنت؛ فبينما توصلت دراسات كل مان

 ,Neuman & Kaefer, 2013; Sheridan, et al)و( 8261فياري، أحماد غريال،فاايز الظ

: إلى تفوق المجموعة صاغيرة العادد علاى المجموعاة متوساطة العادد، فقاد توصالت دراساة(  2014
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لتفااوق المجموعااة متوسااطة العاادد علااى المجموعااة صااغيرة العاادد، ( 8261هنااادي عبااد السااميع،)

لتظهر تفوق المجموعة متوساطة العادد ( 8261أحمد غريل، فايز الظفيري،: )وجاءت نتائج دراسة

في األداء وتفوق المجموعة صغيرة العدد في التحصيل، وتوصلت دراساات أخارى إلاى عادم وجاود 

 & Hongling: )؛ ومنهااا دراسااتا(متوسااطة العاادد -صااغيرة العاادد )فاارق دال بااين المجمااوعتين 

Bing, 2009; Justice, et al, 2015)، اساات الساابقة لام تحسام هاذه القضاية بعاد، وعلياه فالدر

 .واألمر يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة

تعاد كماا لالتجاهات أهمية كبيرة في حياة الفرد وتوجياه سالوكه، : االتجاهات نحو التقنية: رابًعا

 .هفعالأعملية تكوين االتجاهات من العمليات المهمة المؤثرة على مدركات الفرد و

اساتجابة قباول أو رفاض : االتجاه بهنه(  361.، ص6218)يدعرف أحمد صالح : جاتمفهوم االت -6 

يصال لللفارد،  ىحتاى تتبلاور هاذه االتجاهاات فاي السالوك االجتمااع ،لفكرة أو موضوع أو موقف ما

أو معايير السلوك، فيقرر بنفسه عالقته بجزء معين من بيئتاه، أو الموضاوعات  ،الفرد إلى مستويات

 .فًضا أو قبواًل االجتماعية، ر

مجموعاة مان  :االتجاهاات بهنهاا( 128 .، ص6221)مال صاادق، فاؤاد أباو حطال رعرف تد و

كاي يكتسال بواسااطتها القادرة علاى التكياف مااع بيئتاه، وباذلك يخضااع  ؛األسااليل التاي يتعلمهاا الفاارد

  .تكوين االتجاهات لقوانين التعليم ومبادئ التدريل

اساتجابة األفاراد نحاو موضاوع : االتجاهات بهنها(  111 .، ص8223)ويدعرف كمال ويتون 

 .أو قضية معينة؛ من حيث القبول أو الرفض أو التهييد أو المعارضة ،معين

سااتجابة مكتساابة ثابتااة نساابيًا لاادى ا: ويدمكاان تعريااف االتجاهااات نحااو التقنيااة فااي هااذا البحااث بهنهااا   

تدريل وما تشامله مان وسايلة تادريل عبار مدى تكيفه مع التقنية المستخدمة أثناء ال توضح ؛المتدرب

الفصول االفتراضية، وتطبيقات إلنتاج االختبارات اإللكترونية واستخدامها فاي التعلايم، ومادى تَقبال 

 .المتدرب لهذه التقنيات بجميع جوانبها أو رفضه لها

تتصف االتجاهات بمجموعة من الخصائا التي توضح مرونتها وكونهاا  :خصائص االتجاهات -2

؛ 881 .، ص6218أحماد صاالح، : )كتسبة وقابلة للتغيير والتعديل، وبعاد مطالعاة كتاباات كال مانم

يمكن عرض ( 618.، ص8222؛ حامد وهران،  121.، ص6221رمال صادق، فؤاد أبو حطل، 

 :أهم خصائا االتجاهات من حيث كونها

وليساات  ،المحيطااةومتعلمااة بواسااطة البيئااة مرتبطااة بعواماال مكتساابة فااي الساالوك اإلنساااني،  -أ

 .وراثية

 .ير والتعديل والتنمية عن طريق توفير الظروف المناسبة إلحداث ذلك التغييريتقبل التغ -ب

 .وتختلف وفق المتغيرات المتجددة ،متعددة ومتنوعة -جـ

  .تتكون وترتبط بمتغيرات ومواقف اجتماعية -دـ

 .السلوك في المستقبلتوقع ر، وللخبرات السابقة، وترتبط بالسلوك الحاض اتعتبر نتاجً  -هـ

تشتمل االتجاهات على مكونات متعاددة، تتحاد فيماا بينهاا لتكاون االساتجابة : مكونات االتجاهات -4 

 :مثير معين، وهذه المكونات هي النهائية التي يتخذها الفرد إواء

 ويشااير المكااون العاااطفي إلااى مشاااعر الحاال والكراهيااة التااي توجااه الفاارد: المكددوا العدداطفي - أ

 .ع ماوإيجابًا أو سلبًا نحو موض

ويشااتمل المكااون المعرفااي علااى كاال مااا لاادى الفاارد ماان معتقاادات وأفكااار : المكددوا المعرفددي -ب

 .ومعلومات وحقائق موضوعية عن موضوع االتجاه

ويتضح المكاون السالوكي مان خاالل اساتجابة الفارد العملياة، ساواء كانات  :المكوا السلوكي -جـ

أو  ،ة أو سلبية، إواء موضوع االتجاه، فهو يختا بالنوايا أو الميل للسالوكإيجابيإهذه االستجابة 

 (. 311.، ص6223حسين الدريني، )التصرف بشكل معين في موقف ما 
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؛ 882-881 .، ص6218أحمد صاالح، : )يرى كل من :العوامي المانرة في تشكيي االتجاهات -5

عواماال تااؤثر فااي تشااكيل هناااك  علااى أن( 121-128.، ص6221رمااال صااادق، فااؤاد أبااو حطاال، 

 :وتكوين االتجاهات ونموها، ومنها

إن الفرد فاي محاولتاه إلشاباع حاجاتاه، والتعامال ماع المشاكالت المترتباة علاى : إشباأل الحاجات -أ 

ذلااك؛ يكااون اتجاهااات معينااة، وخاصااة نحااو األشااياء واألشااخاص والموضااوعات التااي تاارتبط بهااذه 

 .الحاجات

حياث تتكاون االتجاهاات عان طرياق الخبارات االنفعالياة : والثواب والعقاب الخبرات االنفعالية -ب 

الناتجة عن موقف معين، فإذا كانت الخبرة الناتجة عن هاذه الموقاف خبارة طيباة كاان االتجااه النااتج 

اتجاهًا إيجابيًا، أما إذا كانت الخبرة الناتجة عن الموقف غير طيبة؛ فإن االتجاه الناتج عاادة ماا يكاون 

 .اهًا سلبيًااتج

هناك أثر كبير للمعلومات التاي يتعارض لهاا الفارد فاي تشاكيل اتجاهاتاه، فالمعرفاة : المعلومات -جـ 

 . التي يحصل عليها الفرد عن شيء أو شخا أو قضية لها أهميتها في تنمية االتجاهات نحوها

تكاااوين  يهاااتم علمااااء الااانفس االجتمااااعي بااادور مصاااادر المعلوماااات فاااي: مصدددادر المعلومدددات -د 

حيث تتكاون السلطة،  مصدراالتجاهات، ومن أهم مصادر المعلومات المؤثرة في تكوين االتجاهات 

االتجاهاااات عااان طرياااق غرساااها بواساااطة سااالطات أعلاااى مااان الفااارد نفساااه، عااان طرياااق تقاااديرها 

 . واحترامها

ي معظاام االتجاهااات التااي تتكااون لاادى الفاارد لهااا مصااادرها ودعمهااا فاا: االنتسدداب للجماعددة -هااـ 

معتقادات وقايم ومعاايير  هالجماعات التي ينتسل إليهاا هاذا الفارد باالنتمااء والاوالء، وتعكاس اتجاهاتا

هذه الجماعات، كما أن استمرار الفرد في التمسك بهذه االتجاهات ال يتهتى إال إذا حصل علاى الادعم 

راء واالتجاهاات والتعزيز من األشخاص اآلخرين الذين يتشابهون معه فاي األفكاار والمعتقادات واآل

 .من أعضاء الجماعة

إال  ،ها الفارد فاي تكاوين وتشاكيل اتجاهاتاهيلإرغم أهمية الجماعة التي ينتمى : سمات الشخصية -و 

أن عامل الشخصية والفروق الفردية بين األفراد تؤثر وبدرجة كبيرة في تشاكيل االتجاهاات، وتشاير 

االنطاواء  –االنبساط )ين سمات الشخصية؛ مثل وجود عالقة ب ىنتائج دراسات علم النفس االجتماع

 .واتجاهات الفرد( الخضوع  –السيطرة  –

والتادريل التقنياة بجمياع أشاكالها تعد عملية استخدام : استخدام التقنية وتعديي االتجاهات نحوها -4

ت ماان بواساطتها مان العمليااات المهماة فااي التعلايم والاتعلم فااي العصار الحااالي؛ لماا تمثلاه تلااك التقنياا

أهمياة كبياارة لاادى جميااع أفاراد المجتمااع، لااذلك فماان المهاام محاولاة تعاارف اتجاهااات المتاادربين نحااو 

ومواجهة التكنولوجيا وعدم الخوف منها؛ التقنية والتدريل بواسطتها واستخدامها في التعليم والتعلم، 

الحديثاة واالساتفادة  ساعدة على تكوين اتجاهات إيجابية لدى المتادربين نحاو اساتخدام التكنولوجيااللم

 .منها

أيًضاا فالتدريل ال يؤدى فقط إلى إكساب المعلومات والتمكن مان المهاارات العملياة، بال يهاتم 

 (. Mustafina, 2016, p.325 .)بتعديل وتنمية االتجاهات

إلاااى أن اساااتخدام التقنياااات  Govender( p. 546,2012)وقاااد أشاااارت دراساااة جوفنااادر 

عاااماًل حاسااًما فااي تطااوير اتجاهااات المتاادربين نحااو اسااتخدامها  يعااديثااة الحد والباارامج والتطبيقااات

 . والتعلم بواسطتها

أن  Akturk & Caliskan( p.3960 ,2015 )و كاسااكن قاد أظهارت دراساة أكتاورك و

التااي تساااعد علااى توظيااف التقنيااات التعليميااة  العواماالتكااوين اتجاهااات موجبااة لاادى المتاادربين ماان 

 . في العملية التعليميةالحديثة بطريقة فعالة 
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أن التقنياات والتطبيقاات  Kedrowicz, et al  (p. 157.2016)ويرى كيدرواسز ورخارون 

الحديثة في مجال تكنولوجيا التعليم والتدريل بواسطتها يحقق اتجاهات إيجابية نحوها وعادم الخاوف 

 .منها؛ فتساعد على تكوين اتجاهًا إيجابيًا نحو استخدامها في التعليم

ثار أن هنا يمكن استنتاج أهمية البحث في مجال تكوين االتجاهات نحو التقنية والتعرف على م

محاولاة اساتخدام برناامج تادريبي بالفصاول  ، كما أنالتدريل بالتقنية على اتجاهات المتدربين نحوها

فالتادريل  نحو التقنية واستخدامها؛ ىاالفتراضية من األساليل التي قد تساعد على تكوين اتجاه إيجاب

بالفصول االفتراضاية والتعامال ماع التقنياة كوسايلة تعليمياة وكاذلك التادريل علاى إنتااج االختباارات 

اإللكترونيااة ماان خااالل نظاام وباارامج وتطبيقااات تقنيااة، كاال ذلااك قااد يكااون حااافًزا لتوجيااه اتجاهااات 

 .في التعليم والتعلميحقق األلفة مع هذه التقنيات بما  ،المتدرب إيجابيًا نحو التقنية واستخدامها

وقااد اهتمااات الدراسااات والبحاااوث الساااابقة بمتغياار االتجاهاااات نحاااو التقنيااة ومساااتوى تقبلهاااا 

محمااد : والفاروق باين الجنساين فاي ذلاك وأثاره علاى التحصايل واألداء، ومان هاذه الدراساات دراساة

البلقاااء والتااي اسااتهدفت التعاارف علااى اتجاهااات أعضاااء هيئااة التاادريس بجامعااة ( 8262)الحواماادة 

عضاًوا مان ( 26)التطبيقية نحو استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس الجامعي، تكونت العينة مان 

 التادريس هيئاة أعضااء اتجاهاات أعضاء هيئة التدريس، ومن أهم النتائج التي أظهرتها الدراساة أن

 متغيار ألثار زىيدعا اتجاهااتهم فاي دال فارق وجاود ماع إيجابياة، الاتعلم اإللكتروناي اساتخدام نحاو

، الكمبيوتر والتعلم مجال التدريبية في الدورات على الحصول النتاائج عادم  أظهارت كماا اإللكترونايظ

ترجاع لعامال  اإللكترونايظ  الاتعلظم اساتخدام نحاو التدريساية الهيئاة أعضااء باين اتجاهاات فارق وجاود

 علاى ت التعارفدراساة اساتهدف( 8266هشاام حساين،)كماا أجارى  ،(إناث -ذكور)اختالف الجنس 

نظاام إدارة : )التقنياة ممثلاة فاي الساعودية نحاو اساتخدام بالجامعاات التادريس هيئاة أعضااء اتجاهاات

عضاًوا مان أعضااء هيئاة التادريس مان ( 82)، تكونت عيناة الدراساة مان (التعلم اإللكتروني جسور

دراسااة وجااود بعاض الجامعااات السااعودية التاي تسااتخدم نظااام جساور، وماان النتااائج التاي أظهرتهااا ال

دراسااة ( 8263نضااال الطعاااني، )اتجاهااات إيجابيااة نحااو التقنيااة لاادى عينااة البحااث، كمااا أجاارى 

اسااتهدفت تحديااد اتجاهااات أعضاااء هيئااة التاادريس نحااو اسااتخدام التعلاايم اإللكترونااي فااي التاادريس 

ة، عضًوا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعاات الساعودي( 312)الجامعي، تكونت عينة الدراسة من 

ومن أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة أن اتجاهات عينة البحث نحو التعلم اإللكتروني إيجابياة، كماا 

، كماا أجارى (اإلنااث)أكثر إيجابياة مان ( الذكور)أظهرت النتائج أن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس 

ى دراسااة اسااتهدفت التعاارف علاا( 8263ياساار ماازروع، طااارق عبااد الاارحمن، عبياار مخلااوف، )

 البالك اإللكتروني التعلم إدارة نظام نحو استخدام خالد الملك بجامعة التدريس هيئة اتجاهات أعضاء

عضاًوا مان أعضااء هيئاة ( 621)بورد، وتهثير بعض المتغيارات عليهاا، تكونات عيناة الدراساة مان 

تاادريس التاادريس بالجامعااة، وماان أهاام النتااائج التااي أظهرتهااا الدراسااة أن اتجاهااات أعضاااء هيئااة ال

بجامعة الملك خالد نحو هذه التقنية متوساطة، كماا أظهارت النتاائج أن هنااك فارق دال باين اتجاهاات 

أفراد العينة لصالح من تم التحاقهم بدورات تدريبية على هذه التقنية، كما أظهرت أيًضاا وجاود فارق 

اإلنااث، كماا أجارى بين اتجاهات أفراد العينة يرجع إلى متغير الجنس لصالح أعضاء هيئة التدريس 

(Akturk, et al, 2015 ) دراساة اساتهدفت التعارف علاى اتجاهاات المعلماين نحاو اساتخدام التقنياة

معلًما من معلمي المرحلة الثانوية بتركيا، وتوصلت الدراسة ( 382)في التدريس، تكونت العينة من 

المعلماين الاذكور اتجاهااتهم  إلى أن اتجاهات المعلماين نحاو التقنياة إيجابياة، كماا أظهارت النتاائج أن

دراسااة اسااتهدفت التعاارف علااى ( Al-Bataineh, 2015)أكثاار إيجابيااة ماان اإلناااث، كمااا أجاارى 

اتجاهات المعلمين في األردن نحو استخدام تطبيق التقنيات في التادريس، تكونات عيناة الدراساة مان 

تااي أظهرتهااا الدراسااة أن إناااث، وماان أهاام النتااائج ال( 21) ذكااور، و( 631)معلًمااا ؛ ماانهم ( 886)

اتجاهات المعلمين نحو تطبيق التقنيات في التعليم إيجابية، مع تفوق المعلمين الذكور على اإلناث في 

دراساة اساتهدفت التعاارف علاى اتجاهاات أعضاااء ( Kumar, 2015) هاذه االتجاهاات، كماا أجاارى
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بياوتر واإلنترنات فاي التادريس، هيئة التدريس بجامعة تيروتشيرابالي بالهند نحاو اساتخدام تقنياة الكم

عضًوا ، ومن النتائج التي أظهرتها الدراسة أن هناك اتجاهات إيجابية ( 82)تكونت عينة البحث من 

( Suleyman, 2015)لدى أعضااء هيئاة التادريس نحاو اساتخدام التقنياة فاي التادريس، كماا أجارى 

دراساة حالاة مان )تقنياة الكمبياوتر دراسة استهدفت التعرف على اتجاهات المعلمين قبل الخدمة نحو 

جامعة بتركيا، ( 82)طالبًا وطالبة بكليات المعلمين من ( 1682)، وتكونت عينة الدراسة من (تركيا

وماان النتااائج التااي أظهرتهااا الدراسااة أن اتجاهااات المعلمااين قباال الخدمااة نحااو تكنولوجيااا الكمبيااوتر 

ذين تعرضاوا لاادورات تدريبياة علاى اسااتخدام إيجابياة، ماع وجاود فااروق باين أفاراد العينااة لصاالح الا

دراسااة اسااتهدفت ( Dastjerdi, 2016)جهاااو كمبيااوتر وتوظيااف برامجااه فااي التعلاايم، وأجاارى 

التعرف على العوامل المؤثرة على اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتجاهات نحو التقنية لدى طاالب 

طالبًا ( 826)، تكونت الدراسة من (في إيراندراسة حالة في جامعة التعليم عن بعد )التعليم عن بعد 

من طالب التعليم عن بعد، ومن أهم النتاائج التاي أظهرتهاا الدراساة أن عااملي ناوع المهاارة وجانس 

المتاادربين ماان أهاام العواماال المااؤثرة فااي اتجاهااات أفااراد العينااة نحااو التقنيااة، وأن االتجاهااات لااديهم 

 ,Konca, et al)تجاهاات نحاو التقنياة، كماا أجارى موجباة، ماع تفاوق اإلنااث علاى الاذكور فاي اال

دراسة اساتهدفت التعارف علاى اتجاهاات المعلماين نحاو اساتخدام التقنياات واالتصااالت فاي ( 2016

معلًما من معلمي التعليم الثانوي في مركز مدينة كيرساهير ( 623)التعليم، تكونت عينة الدراسة من 

ي أظهرتهااا الدراسااة أن اتجاهااات المعلمااين نحااو التقنيااات ومالطيااة فااي تركيااا، وماان أهاام النتااائج التاا

  .إيجابية، مع عدم وجود فروق دالة بين االتجاهات نحو التقنية ترجع لمتغير جنس المعلمين

 : مإ خالل استعراض دراسات المحور السابق يمكإ استنباط ما يلي

توظيفهاا باالتعليم لادى مختلاف اهتمت الدراسات والبحوث السابقة بتعرف االتجاهات نحاو التقنياة و -

؛ هشاااام 8262محماااد الحوامااادة، : )العيناااات المعنياااة بالتااادريس؛ فقاااد اهتمااات دراساااات كااال مااان

؛ ياساار ماازروع، طااارق عبااد الاارحمن، عبياار مخلااوف، 8263؛ نضااال الطعاااني، 8266حسااين،

، بالتعرف على هذه االتجاهات لادى أعضااء هيئاة التادريس بالجامعاات، (Kumar, 2015؛ 8263

 Akturk, et al, 2015; Al-Bataineh, 2015; Konca, et: )بينماا اهتمات دراساات كال مان

al, 2016 ) بتحديااد هااذه االتجاهااات لاادى المعلمااين بالماادارس، واهتماات دراسااة(Suleyman, 

: بااااالتعرف علااااى االتجاهااااات نحااااو التقنيااااة لاااادى الطااااالب المعلمااااين، وتناولاااات دراسااااة( 2015

(Dastjerdi, 2016 )تجاهات لدى طالب التعليم عن بعدهذه اال. 

اهتماات الدراسااات السااابقة بتحديااد العواماال المااؤثرة فااي االتجاهااات نحااو التقنيااة؛ وأظهاارت نتااائج  -

بعض الدراسات أن التدريل على هذه التقنيات من أهم العوامل المؤثرة فاي االتجاهاات نحاو التقنياة، 

ماازروع، طااارق عبااد الاارحمن، عبياار ؛ ياساار 8262محمااد الحواماادة، : )ومنهااا دراسااات كاال ماان

، كما أظهرت نتاائج بعاض الدراساات أهمياة عامال الجانس (Suleyman, 2015؛ 8263مخلوف، 

 ;Akturk, et al, 2015; Al-Bataineh, 2015: )فاي االتجاهاات نحاو التقنياة؛ ومنهاا دراساات

Dastjerdi, 2016).  

( إنااث -ذكاور)تعرف علاى أثار متغيار الجانس اختلفت نتائج الدراسات والبحوث السابقة المعنية بال -

 Akturk, et)و( 8263)نضال الطعااني : على االتجاهات نحو التقنية؛ فقد توصلت دراسة كل من

al, 2015; Al-Bataineh, 2015 ) ،إلاى وجاود فارق باين االتجاهاات نحاو التقنياة لصاالح الاذكور

؛ 8263ن، عبيااار مخلاااوف، ياسااار مااازروع، طاااارق عباااد الااارحم: )بينماااا أظهااارت نتاااائج دراساااتي

Dastjerdi, 2016 ) وجود فرق لصالح اإلناث في االتجاهات نحو التقنية، فاي حاين أظهارت نتاائج

عدم وجود فاروق دالاة باين االتجاهاات ( Konca, et al, 2016؛ 8262محمد الحوامدة، : )دراستا

  .نحو التقنية ترجع لمتغير الجنس
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  :ق اإلجراءات التاليةسار البحث الحالي وف: إجراءات البحــث

استخدم البحث الحالي المنهج الوصفي في إعداد بطاقة االحتياجات التدريبية،  :منهج البحث: أواًل 

وفي إعداد قائمة األهداف وقائمة المهارات، وبطاقة مالحظة األداء، واختبار التحصيل المعرفي، 

فاعلية اختالف حجم المجموعات ومقياس االتجاهات، كما تم استخدام المنهج التجريبي لمعرفة 

بالفصول االفتراضية في تنمية مهارات إنتاج ( متوسطة العدد -صغيرة العدد )المتزامنة 

 –ذكور )االختبارات اإللكترونية واالتجاهات نحو التقنية لدى أعضاء هيئة التدريس مختلفي الجنس 

 .(إناث

 :يرات التاليةاشتمل البحث الحالي على المتغ: متغيرات البحث :نانيًا

  :المتغيرات المستقلة

تضااامن البحاااث متغياااًرا مساااتقاًل واحاااًدا؛ وهاااو البرناااامج التااادريبي المقتااارح باساااتخدام الفصاااول  -6

 : االفتراضية المتزامنة لتنمية مهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية؛ بحجمين للمجموعات

 .متدربًا( 68)سطة العدد مجموعات متو –ب   .متدربين( 1)مجموعات صغيرة العدد  –أ 

 .إناث –ب     .ذكور –أ  :، ويشمل(جنس المتدربين)متغير تصنيفي  -8 

 :اشتمل البحث على المتغيرات التابعة التالية :المتغيرات التابعة

 .التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية -6

 .اإللكترونية األداء العملي لمهارات إنتاج االختبارات -8

 .االتجاهات نحو التقنية -3

إعددداد وتصددميم البرنددامج التدددريبي بالفصددول االفتراضددية علددى مهددارات إنتدداج االختبددارات : نالثًددا

 : اإللكترونية

عباد الاارحمن : )بعاد االطاالع علااى نمااذج تصااميم التعلايم والتاادريل اإللكتروناي عنااد كاٍل ماان

بعااد االطااالع علاى نماااذج التعلايم والتاادريل بالفصااول ، و(8261؛ محمااد خلاف  ، 8223توفياق، 

قاام الباحاث بوضاع نمااوذج ، (Tonsmann, 2014; Hussein, 2016: )االفتراضاية؛ بدراساتي

مناسل لطبيعة البحث والعينة يتضمن التادريل والتعلايم عبار الفصاول االفتراضاية؛ وقاد تام عارض 

لضابطهالنماوذج المقتارح علااى مجموعاة مان الخبااراء والمتخصصاين 
(8)

، وقااد تام توظياف النمااوذج 

 هاذا المقتارح فاي البحاث الحاالي بعااد إجاراء التعاديالت والتحقاق ماان صاالحيته للتطبياق، ويتكاون

نماوذج تصاميم التعلايم والتادريل عبار ( 6)ويوضاح الشاكل رقام  الخطاوات، مان عادد مان النماوذج

 :الفصول االفتراضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .قائمة بهسماء السادة المحكمين( 6)ملحق  -6
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 نموذج تصميم التعليم والتدريب بالفصول االفتراضية ( 1)الشكي رقم 

ويقوم هذه النموذج على مجموعة من الخطوات، وسوف يتم عرض مختصر لكل خطاوة مان 

 :خطوات النموذج وكيفية توظيفها وفق ما اتبع في البحث من خالل العرض التالي

خطوات التصميم الشامل لبرامج التعليم  وتعتبر خطوة التحليل أولى (:التحليي)الخطوة األولى 

 : والتدريل بالفصول االفتراضية، وتشتمل على العناصر التالية

يدعد تحديد االحتياجات التدريبية من الركائز األساسية لبناء : تحديد االحتياجات التدريبية -1

ديد االحتياجات البرنامج على رغبة حقيقية لدى أفراد العينة، ولتحديد ذلك تم إعداد بطاقة تح

التدريبة ألعضاء هيئة التدريس للتدريل على مهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية؛ وذلك للتعرف 

بموضوعية على احتياجاتهم الفعلية من هذه المهارات، وقد مرت عملية إعداد بطاقة تحديد 

 :االحتياجات التدريبية بالخطوات التالية

ت التي اهتمت بإعداد وتصميم واستخدام بطاقة تحديد االحتياجاات االطالع على الكتابات والدراسا-أ

  .(8221؛ محمد الدسوقي، 8223كمال ويتون، ؛ 6221مجدي حبيل، : )التدريبية؛ ومنها

بنااء صااورة أوليااة لبطاقااة تحديااد احتياجااات أعضااء هيئااة التاادريس التدريبيااة المتعلقااة بمهااارات  -ب

المحور األول اشاتمل علاى بياناات : )تناولت البطاقة ثالثة محاورإنتاج االختبارات اإللكترونية، وقد 

المحاور  -بناود( 62)مبدئية لمعرفاة طبيعاة العيناة ومتطلباات التادريل، وقاد تكاون هادا المحاور مان 

الثاني اشتمل على قائمة تناولت أهم برامج وتطبيقات إنتاج االختبارات اإللكترونياة فاي مجاال الاتعلم 

المحااور الثالااث  -باارامج وتطبيقااات إلنتاااج االختبااارات اإللكترونيااة ( 2)علااى  اإللكترونااي؛ واشااتمل

  .(أنواع لألسئلة( 1)واشتمل على أنواع األسئلة التي سيتم إنتاجها؛ وضمت القائمة 

 التحليل

 تحديد مجال التدريب 

 تصميم التدريب 

 إنتاج البرنامج

 

 

 

 

 

 

 

التغذ

  ية

المرت

 تقويم البرنامج جعة

 لبرنامجمبدئي ل تجريب
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التحقااق مان صاادق وثباات بطاقااة تحدياد االحتياجااات التدريبياة، ولتحديااد ذلاك تاام عارض بطاقااة  -جاـ

تكنولوجيااا : )ة علااى مجموعااة ماان الخبااراء والمتخصصااين فااي مجااالتحديااد االحتياجااات التدريبياا

المناهج وطرق التدريس -القياس التربوي -التعليم
(3)

، وقد اتفقت رراؤهم على مناسابة البطاقاة لعيناة (

( 68)الدراسااة وألهاادافها وعلااى صااالحيتها للتطبيااق، وللتحقااق ماان ثبااات البطاقااة تاام تطبيقهااا علااى 

إنااث، وتام إعاادة تطبياق البطاقاة ( 1)ذكاور و( 1)دريس بجامعة القصيم عضًوا من أعضاء هيئة الت

مرةً أخرى بفاصل ومني أسابوعين باين التطبيقاين، وتام اساتخراج الاوون النسابي لمفاردات المقيااس 

في المارتين، ثام تام حسااب معامال االرتبااط باين اساتجابات أفاراد العيناة فاي التطبيقاين وفقًاا لمعادلاة 

؛ وهاي قيماة ذات (2022)، وكانات قيماة معامال االرتبااط مسااوية Spssبرنامج بِيرسدون من خالل 

، وهو ما يدل على ثبات البطاقة وصالحيتها للتطبيق، وبذلك يكاون (2026)داللة عند مستوى داللة 

قد تام التوصال إلاى الصاورة النهائياة لبطاقاة االحتياجاات التدريبياة الالوماة ألعضااء هيئاة التادريس 

مهارات إنتاج االختبارات اإللكترونيةللتدريل على 
(5)

.  

عضااًوا ماان أعضاااء هيئااة التاادريس بجامعااة ( 838)تطبيااق بطاقااة االحتياجااات التدريبيااة علااى  -دااـ

، وبمسااااعدة (نماااذج جوجااال)إنااااث، عااان طريااق اإلنترنااات ( 621)ذكااور و( 682)القصاايم مااانهم 

ود والنتائج إلكترونيًا وبصورة فورياة مشرفي ومشرفات التعلم اإللكتروني بالكليات، وتم استالم الرد

كااا)عبار نمااوذج جوجال، وتاام معالجاة تلااك النتااائج احصاائيًا باسااتخدام معادلاة مربااع كااى 
8
لبيانااات ( 

المحور األول، واستخدام الوون النسبي وفقًا لمعادلة ليكارت والمتوساط الحساابي لبياناات المحاورين 

تحليل اإلحصاائي لبطاقاة تحدياد االحتياجاات تام تحدياد الثاني والثالث، ومن خالل ما أظهرته نتائج ال

حاجاات المتادربين الفعلياة ماان مهاارات إنتااج االختباارات اإللكترونيااة؛ حياث أظهارت نتاائج تطبيااق 

بطاقاااة االحتياجاااات أن التطبيقاااات والبااارامج األكثااار حاجاااة للتااادريل علاااى اساااتخدامها فاااي إنتااااج 

 -االختبااارات السااحابية بواسااطة نماااذج جوجاال: )ياالختبااارات اإللكترونيااة جاااءت مرتبااة كمااا يلاا

( Articulate Quiz maker)برناامج  –اختبارات نظاام إدارة الاتعلم اإللكتروناي الخااص بالجامعاة

، وأن األسئلة األعلاى فاي تقادير أفاراد العيناة للتادريل (إلنتاج االختبارات على الكمبيوتر واإلنترنت

 (.ر من متعدداالختيا -الصواب والخطه:)على إنتاجها

وتتطلل هذه الخطوة تحديد األهداف والمهاارات والمحتاوى (: تحديد مجال التدريب)الخطوة الثانية 

 : المعرفي المرتبط بهما، وتم تحديد جميع هذه المجاالت وفق ما يلي

تم تحديد أهداف البرنامج بعد تحليل قوائم  :تحديد األهداف المطلوب تحقيقها مإ البرنامج -1

ومحتوى البرامج والتطبيقات والنظم الخاصة باالختبارات اإللكترونية التي أظهرتها بطاقة  وأدوات

تحديد االحتياجات التدريبية، وتمت صياغة قائمة أهداف البرنامج بعد االطالع على الدراسات 

ي والبحوث التي اهتمت باالختبارات اإللكترونية وتوظيفها بالتعليم، واالطالع على األدبيات الت

اهتمت بهساليل تحديد وتصنيف وصياغة األهداف التعليمية، وقد تكونت قائمة أهداف البرنامج من 

األهداف العامة واألهداف اإلجرائية، وتم عرض القائمة على مجموعة من الخبراء والمتخصصين 

الرأي  وذلك إلبداء( وتكنولوجيا التعليم -والتعلم اإللكتروني -المناهج وطرق التدريس: )في مجال

فيها من حيث صالحيتها للتطبيق، وقد اتفقت رراؤهم على صالحية القائمة للتطبيق، مع إجراء 

                                                             

 .قائمة بهسماء السادة المحكمين( 6)ملحق  -3

بطاقاة تحدياد االحتياجاات التدريبياة ألعضااء هيئااة التادريس للتادريل علاى مهاارات إنتااج االختبااارات ( 8)ملحاق -8

  .اإللكترونية
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بعض التعديالت في صياغة عدد من األهداف، وبعد إجراء تلك التعديالت أصبحت القائمة صالحة 

للتطبيق
(4)

.    

المهاارات فاي ضاوء قائماة  تم صياغة قائماة :إعداد قائمة مهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية -2

أهداف البرنامج، وتم وضع الصورة األولية لقائمة المهارات وعرضاها علاى مجموعاة مان الخباراء 

، (والمناااهج وطاارق التاادريس -وتكنولوجيااا التعلاايم -الااتعلم اإللكترونااي: )والمتخصصااين فااي مجااال

خباراء ورصاد تعاديالتهم وذلك إلباداء الارأي فيهاا مان حياث صاالحيتها للتطبياق، وتام تحليال رراء ال

وإجرائها، وأصبحت االستبانة صالحة للتطبيق في شكلها النهائي
(1)

. 

تم تحديد المحتوى الخاص ببرنامج البحاث الحاالي  :إعداد المحتوى وإحداذ التكامي بيإ أجزائه -4

لااى بعااد مراجعااة الدراسااات والبحااوث السااابقة المعنيااة بإنتاااج االختبااارات اإللكترونيااة، واالطااالع ع

األدبيات وثيقة الصلة بالمجال، وكذلك مراجعة قائمة مهارات إنتاج االختباارات اإللكترونياة بالبحاث 

( 66)الحااالي، وقااد تاام تنظاايم عناصاار موضااوعات المحتااوى التاادريبي الخاااص بالبحااث فااي صااورة 

واقاع االختباارات الساحابية باساتخدام نمااذج جوجال الساحابية ب: )جلسة تدريبية؛ تشمل التدريل على

( 1)والتاادريل علااى اختبااارات نظااام إدارة الااتعلم اإللكترونااي الخاااص بالجامعااة بواقااع  -(جلسااتان)

 Articulate Quiz)برنااامج والتادريل علااى إنتااج االختبااارات اإللكترونياة باساتخدام  –جلساات 

maker) ، وللتحقق من موضاوعية عناصار المحتاوى التادريبي فقاد تام عارض (جلسات( 8)بواقع ،

 –وتكنولوجياا التعلايم  -التعلم اإللكتروني: )لسات التدريبية على مجموعة من المحكمين في مجالالج

، مااع إجااراء كافااة التعااديالت التااي أبااداها السااادة المحكمااون، ليصاابح (والمناااهج وطاارق التاادريس

المحتوى صالًحا للتطبيق في صورتِه النهائية
(4)

 . 

طوة تصميم التدريل من الخطوات المهمة في إعداد وتعد خ(: تصميم التدريب)الخطوة الثالثة 

 :البرامج التدريبية، وتتلخا إجراءاتها فيما يلي

وهي عبارة عن مجموعة من الخطط التفصيلية التاي تدقادم رؤياة شااملة عان : مستندات التخطيط -1

 (. برنامجشرح أهداف ال -الفئة المستهدفة –لماذا يقدم البرنامج : )النهائي؛ وتشتمل على المحتوى

وقااد تاام تحديااد أشااكال التفاعاال بالبرنااامج الحااالي بمااا : تحديددد التفدداعالت المطلوبددة فددي البرنددامج -2

التفاعال بااين  -التفاعاال باين المتادربين والماادرب: )يتناسال والعارض بالفصااول االفتراضاية؛ وتشامل

التفاعال  –فتراضاية التفاعل بين المتادربين وأدوات التفاعال بالفصاول اال –المتدربين بعضهم بعًضا 

 (.بين المتدربين ووسائط المحتوى بالبرنامج

 Communitiesتام اختياار اساتراتيجية مجتماع الممارساة االفتراضاية  :استراتيجيات التددريب -4

of Practiceعلاى ( متوساطة العادد -صاغيرة العادد: )؛ ليتم تقديم البرنامج فاي ضاوئها للمجماوعتين

عد األنسل للتدريل بالفصول االفتراضية فاي ضاوء الدراساات الساابقة اعتبار أن هذه االستراتيجية ت

 Yamauchi, et( 2012)والبحوث المعنية بالفصول االفتراضية؛ ومنها دراسة ياموشى ورخرون 

alبشاارى : )، وكاذلك ماان خااالل األدبياات المتخصصااة فااي اسااتراتيجيات التادريل باالفتراضااية مثاال

، وهاي تعاد مان أهام اساتراتيجيات الاتعلم الحديثاة القائماة (8261؛ محمد خلاف  ، 8268الراوي، 

علااى المجموعااات فااي البيئااات االفتراضااية، والتااي تشاامل المجموعااات الصااغيرة العاادد والمتوسااطة 

أن استراتيجية التعلايم بمجتماع الممارساة  Manuel & Felix (2012) ويرى مانيل وفليكس، العدد

                                                             

 .قائمة أهداف البرنامج( 3)ملحق  -6

 .قائمة مهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية( 8)ملحق  -8

 .المحتوى التعليمي الخاص بالبرنامج( 1)ملحق  -3
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وتاادعم التعلاايم القااائم علااى عالقااات ( صااغيرة ومتوسااطة) االفتراضااية تناساال الااتعلم فااي مجموعااات

اساتراتيجية مجتماع ( 8262نادر شيمي، )التبادل في المجتمعات االفتراضية، وقد استخدمت دراسة 

الممارسااة االفتراضااية فااي التاادريل بالفصااول االفتراضااية وتوصاالت إلااى فاعليتهااا فااي التحصاايل 

  .واألداء

 :تحديد ما يلي وتضمن  خطوة استراتيجية التدريب

ويهتم المصمم في هذه  :طريقة عرض المعلومات أنناء التدريب بمجتمع الممارسة االفتراضي -أ

 .الخطوة بتحديد اإلطار العام لشكل البرنامج وطريقة عرضه

وفي هذه المرحلة تم تحديد مشاركة المتادربين أثنااء التادريل،  :مشاركة المتدرب أنناء التدريب -ب

فاصيل المتعلقاة بهاذه المشااركات وكيفياة تنفياذها بماا يتناسال ماع مجتماع الممارساة وعرض كافة الت

 .االفتراضية

وفاااي هاااذه المرحلاااة تااام تحدياااد طريقاااة تقيااايم تحصااايل وأداء واتجاهاااات  :اسدددتراتيجية التقيددديم -جدددـ

  .المتدربين

اعد علااى وقااد تاام تحديااد مجموعااة ماان األنشااطة التشاااركية التااي تساا :تحديددد األنشددطة بالبرنددامج -5

تحقيق أهداف البرنامج وتتالءم مع التادريل بالفصاول االفتراضاية، وتووياع األنشاطة علاى جلساات 

 .البرنامج

وفااي هااذه المرحلاة تاام الوقااوف علااى طاارق : تحديدد طددرق التعزيددز والتغخيددة الراجعدة بالبرنددامج -4

عزيااز اإلجابااة ت: )تعزيااز أداء المتاادربين لتتناساال مااع الفصااول االفتراضااية؛ وتاام ذلااك ماان خااالل

الصحيحة واإلجابة الخطه على األسائلة، وتقيايم أداء كال متادرب وإماداده بماا يفياد أناه حقاق مساتوى 

 (.اإلتقان المطلوب

وتتطلل خطوة إنتااج البرناامج تنفياذ الخطاوات الساابقة فاي شاكل (: إنتاج البرنامج)الخطوة الرابعة 

المتاادربين باسااتخدام الفصااول  ملمااوس فااي صااورة عناصاار ووسااائط ومااواد قابلااة للعاارض علااى

  :االفتراضية، وتم ذلك وفق الخطوات التالية

تاام بناااء سايناريو يوضااح اإلطااار العاام لعمليااة التاادريل عباار : وضدع سدديناريو جلسددات البرندامج -6

الفصول االفتراضاية فاي شاكل يصاف مكوناات الجلساة وسايرها عبار الفصال االفتراضاي وعناصار 

، وأدوات التفاعال (النصاوص –لقطاات الفياديو –الرساوم  –الصاور -تالحوار والمناقشاا: )المحتوى

الخاصة بالفصل، وكيفية السير في الجلسة من البداية إلاى النهاياة، وللتحقاق مان صاالحية السايناريو 

والمنااهج  –تكنولوجياا التعلايم : )فقد تم عرضه على مجموعة من الخبراء والمتخصصين فاي مجاال

ء كافة التعديالت أصبح السيناريو في صورتِه النهائية، وبعد إجرا(وطرق التدريس
(4)

جاهًزا ليتارجم 

 .إلى واقع عملي عبر الفصول االفتراضية

تم إنتاج عناصر البرنامج من خالل ما توصل إليه السيناريو، على : إنتاج عناصر البرنامج -2

رد الفعل من  اعتبار أن كل جلسة تدريبية وحدة مكتملة العناصر والمكونات، وتوقع حدوث

المتدربين داخل كل جلسة أثناء التطبيق؛ وذلك لعرضه على المحكمين مع مراعاة ررائهم حول كل 

 :االحتماالت الواردة أثناء التطبيق الفعلي، وتضمنت هذه المرحلة مجموعة من الخطوات

ة والمتحركة، وفي هذه المرحلة تم تجهيز الصور الثابت :إعداد الوسائط المستخدمة في البرنامج -أ 

والتعليقات الصوتية، والنصاوص المكتوباة، والقياام بإنتاجهاا وتجهيزهاا لتناسال العارض بالبرناامج، 

                                                             

 .السيناريو الخاص بالبرنامج( 1)ملحق  -6
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وروابط مواقع اإلنترنت وملفات اليوتيوب الداعمة للجلسات، وقد تم تجهياز الوساائط ومعالجتهاا بماا 

 .يتناسل مع الفصول االفتراضية

ه المرحلااة تصااميم فصاال افتراضااي عباار نظااام إدارة وتاام فااي هااذ :إنشدداء الفصددي االفتراضددي -ب 

، والتهكااد ماان صااالحيته ماان خااالل عرضااه (Blackboard Collaborate)الفصااول االفتراضااية 

على مجموعة من الزمالء والتواصال مان خاللاه لتحدياد عوامال التفاعال واألدوات ومساتوى العمال 

 .من خالله

للقيام بتجريل البرنامج تم عرضه علاى عيناة مان و (:التجريب المبدئي للبرنامج)الخطوة الخامسة 

عضاًوا لتعارف الصاعوبات الفنياة والتدريبياة قبال التطبياق الفعلاي، وتام ( 88)أعضاء هيئة التدريس 

التعرف على بعض المالحظات والمعوقات وسبل تداركها بالتطبيق الفعلي، وإجراء كافاة التعاديالت 

 .الالومة

وللقيااام بخطااوة تقااويم البرنااامج تاام عاارض البرنااامج بجميااع  (:تقددويم البرنددامج)الخطددوة السادسددة 

والمنااهج طارق  -تكنولوجياا التعلايم: )مكوناته على مجموعة مان الخباراء والمتخصصاين فاي مجاال

لتحديااد ماادى صااالحيته للتطبيااق؛ بعاارض محتااوى جلسااات البرنااامج، وساايناريو تقااديمها، ( التادريس

يجية التاادريل المقترحااة، والفصاال االفتراضااي الااذي تاام والوسااائط المنتجااة، والتفاااعالت، واسااترات

إنشاؤه، وقد تم إجراء كافة التعديالت التي أبداها السادة المحكمون ليصبح البرناامج صاالًحا للتطبياق 

  .الفعلي على عينة البحث

 :تطلل البحث إعداد األدوات التالية: بناء أدوات القياس الخاصة بالبحث: رابًعا

 .لقياس الجانل المعرفي المرتبط بمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية اختبار تحصيل -6

 .بطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية -8

 .بطاقة االتجاهات نحو التقنية -3

تام إعاداد وتصاميم : اختبار التحصيي المعرفي المدرتبط بمهدارات إنتداج االختبدارات اإللكترونيدة -1

 :اختبار التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية وفق المراحل التالية

استهدف االختبار قياس مدى تحصايل أفاراد العيناة للجانال المعرفاي  :تحديد الهدف مإ االختبار -أ 

 . المرتبط بمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية

تم بناء االختبار وصياغة مفرداتاه بحياث تدغطاي  :ته األوليةصيااة مفردات االختبار في صور -ب 

، وقاد بلا  (موضع البحث)جميع الجوانل المعرفية المرتبطة بمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية 

مفاردة ماان نماط صااواب وخطااه، ( 12)مفاردة؛ منهااا ( 28)عادد بنااود االختباار فااي صاورته األوليااة 

 .متعدد بنًدا من نمط االختيار من( 88)و

وتم التحقق من صدق االختبار من خاالل صادق المحكماين؛ حياث  :التحقق مإ صدق االختبار -جـ 

الاتعلم : )تم عرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجاال

ء الساادة ، وتم إجراء التعديالت وفاق ررا(والمناهج وطرق التدريس -وتكنولوجيا التعليم -اإللكتروني

المحكمين، وتم التحقق من الصدق الذاتي لالختبار مان خاالل حسااب الجاذر التربيعاي لمعامال ثباات 

؛ (2028=)، حياث بلغات معاماال الصادق الاذاتي لالختبااار(828، ص6212فاؤاد البهااي، )االختباار 

  .وهو معامل صدق مرتفع يدل على الصدق الذاتي لالختبار

تم استخدام طريقة التجزئة النصفية لحساب ثباات نصافي االختباار : حساب معامي نبات االختبار -د 

: والجازء الثااني -المفردات ذات األرقام الفردية: الجزء األول: )من خالل تقسيم االختبار إلى جزأين

لتجزئااة العامااة ل Guttman، وقااد اسااتخدم الباحااث معادلااة جتمااان (المفااردات ذات األرقااام الزوجيااة
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، ولمعرفااة معاماال الثبااات الكلظااي لالختبااار تاام (2028)النصاافية، وبلاا  معاماال ثبااات نصاافي االختبااار 

، وبتطبياق المعادلاة الساابقة (328، ص6212فاؤاد البهاي، : )استخدام معادلة سيبرمان وباراون فاي

 .لية من الثبات؛ مما يشير إلى أن االختبار على درجة عا(2021)بل  معامل الثبات الكلظي لالختبار 

وتام حساااب معامال الساهولة والصااعوبة  :حسداب معامددي السدهولة والصدعوبة ألسددئلة االختبدار -هاـ 

كمااال ويتااون، : )لمفااردات اختبااار التحصاايل المعرفااي؛ عاان طريااق معادلااة السااهولة والصااعوبة فااي

ولة ، وبحساب معامل السهولة والصعوبة لمفردات االختبار وجد أن معامل السه(112.، ص8223

، وهو يعاد مؤشاًرا علاى مناسابة معاامالت الساهولة (2012 – 2038)لمفردات االختبار يتراوح بين 

والصعوبة ألسئلة االختبار لمستوى أفراد عينة البحث
(4)

.  

وتاام حساااب معاماال التميياز لمفااردات االختبااار باسااتخدام  :حسداب معامددي تمييددز أسددئلة االختبدار -و 

، وبعااد حساااب (116.، ص8223كمااال ويتااون، : )ت التحصاايل فاايمعادلااة تمييااز مفااردات اختبااارا

؛ وهاو ماا يدعاد مؤشاًرا (2028 – 2082: )معامالت التمييز لمفردات االختبار وجد أنهاا تتاراوح باين

على أن مفردات االختبار ذات قددرة تمييزية مناسبة
(14)

. 

علاى أسائلة االختباار عان  وتام تقادير الازمن الاالوم لإلجاباة :حساب زمإ اإلجابة على االختبدار -و 

طريااق حساااب المتوسااط الحسااابي للاازمن الااذي اسااتغرقه جميااع أفااراد العينااة االسااتطالعية وعااددهم 

 .دقيقة( 81)متدربًا، وتم التوصل إلى أن الزمن المناسل لإلجابة عن أسئلة االختبار هو ( 88)

ت االختبار أصبحت الصورة بعد االنتهاء من التحقق من صدق وثبا :الصورة النهائية لالختبار -ح 

بناًدا ( 82)مفاردة مان نماط الصاواب والخطاه، و( 12)مفردة منها ( 22)النهائية لالختبار مكونة من 

درجة( 22)من نمط االختيار من متعدد، وأصبحت الدرجة العظمى لالختبار 
(66)

 . 

وقد مرت عملية  :ةبطاقة مالحية الجانب العملي المرتبط بمهارات إنتاج االختبارات اإللكتروني -2

 : إعداد بطاقة مالحظة المهارات بالخطوات التالية

اساتهدفت البطاقاة قيااس الجانال العملاي لمهاارات إنتااج االختباارات  :تحديد الهددف مدإ البطاقدة -أ 

   .اإللكترونية، قبل التعرض للبرنامج وبعده

يساة التاي يمكان أن تظهار بهاا وتام تحدياد المحااور الرئ :تحديد األداءات التي تضدمنتها البطاقدة -ب

( الفرعياة/ الرئيساة )المهارات بالبرنامج وتحدياد األداءات بهاذه المحااور، وقاد تام تووياع المهاارات 

 .داخل البطاقة

بعد االنتهاء من تحديد الهدف من البطاقة وتحليل محاورها واألداءات  :الصورة األولية للبطاقة -جـ

مهاارة ( 612)بطاقاة فاي صاورتها األولياة والتاي تكونات مان الفرعية بهذه المحاور تمات صاياغة ال

 .فرعية

تااام حسااااب الصااادق الظااااهري للبطاقاااة بعرضاااها علاااى مجموعاااة مااان  :تقددددير صددددق البطاقدددة -د

، (والمناااهج وطاارق التاادريس -وتكنولوجيااا التعلاايم  -الااتعلم اإللكترونااي: )المتخصصااين فااي مجااال

   .فردات القائمة ووضوحها، وصالحيتها للتطبيقبهدف التهكد من سالمة الصياغة اإلجرائية لم

                                                             

 .معامل السهولة والصعوبة ألسئلة االختبار( 1)ملحق  -6

 .معامل تمييز أسئلة االختبار( 2)ملحق  -8

66
 .حصيل المعرفياختبار الت( 2)ملحق  - 
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تاام حساااب معاماال ثبااات البطاقااة بهساالوب تعاادد المالحظااين علااى أداء  :بطاقددةحسدداب نبددات ال -هااـ

( p.175 ,1974)المتدرب الواحد، ثم حساب معامال االتفااق باين تقاديراتهم باساتخدام معادلاة كاوبر 

Cooper أثنااء أدائهام العملاي ( الاذكور)لعيناة االساتطالعية ؛ فقد تم مالحظاة أداء ثالثاة مان أفاراد ا

بواسطة الباحث واثنين من مشرفي التعلم اإللكتروني، ومالحظة ثالثة من أفراد العينة االساتطالعية 

معامال ( 8)بواسطة ثاالث مان مشارفات الاتعلم اإللكتروناي بالعماادة، ويوضاح جادول رقام ( اإلناث)

 :تدربيناالتفاق بين المالحظين على أداء الم

 (8)جدول رقم 

 معامل االتفاق بين المالحظين في تقييم أداء المهارات باستخدام بطاقة المالحظة

 معامل االتفاق على

 أداء المتدرب األول

 معامل االتفاق على

 أداء المتدرب الثاني

 معامل االتفاق على

 أداء المتدرب الثالث

 من االناث كورمن الذ من االناث من الذكور من االناث من الذكور

2208% 2201% 2108% 2802% 2108% 2308 

يتضح أن متوسط معامل اتفاق المالحظاين فاي الحااالت ( 8)وباستقراء النتائج في جدول رقم 

، وهو يعد معامال ثباات مرتفاع، وأن البطاقاة صاالحة لالساتخدام والتطبياق %(2201)الست يساوى 

 .على عينة البحث كهداة للقياس

 -أدى )تم استخدام أسلوب التقدير الكمي للبطاقة بوضاع مساتويين لاألداء  :لكمي للبطاقةالتقدير ا -و

 .حال عدم القدرة على األداء( صفر)حال القيام بهداء المهارة، و( 6)الدرجات المقابلة لها ( لم يؤد

ك في بعد االنتهاء من تقدير صدق وحساب ثبات البطاقة، أصبحت بذل :الصورة النهائية للبطاقة -و

مهارة فرعية( 682)صورتها النهائية مكونة من 
(12)

 . 

تم إعداد مقياس اتجاهاات أفاراد العيناة نحاو التقنياة التاي تعااملوا : مقياس االتجاهات نحو التقنية -4

واالختبااارات اإللكترونيااة  -الفصااول افتراضااية والتاادريل بواسااطتها: )معهااا أثناااء التجربااة وتشاامل

 :، وتم ذلك وفق الخطوات التالية(وتطبيقات وبرامج إنتاجها

استهدف مقياس االتجاهات في هذا البحث قياس اتجاهاات المتادربين : تحديد الهدف مإ المقياس -أ 

ماان أعضاااء هيئااة التاادريس نحااو التقنيااة ومااا تشاامله ماان فصاال افتراضااي واالختبااارات اإللكترونيااة 

التعارض لاه، وقاد تام تحدياد أهاداف وبرامج وتطبيقات إنتاجهاا، وذلاك قبال التعارض للبرناامج وبعاد 

المقياس بقائمة أهداف البرنامج؛ والتي سابق تحديادها، وقاد اشاتملت علاى األهاداف العاماة للمقيااس، 

 . وأهداف المقياس اإلجرائية

تم تحديد المحااور الرئيساة لمقيااس االتجاهاات فاي ضاوء ماا : تحديد محاور مقياس االتجاهات -ب 

 ;Kumar, 2015 ; Akturk, et al, 2015 : :)السااابقة مثاالتناولتااه الدراسااات والبحااوث 

Dastjerdi, 2016)وفي ضوء ما تناولته األدبيات المعنية بإعداد هذه النوعية من المقااييس مثال ، :

: ، وقد تم تحديد محورين رئيسين للمقيااس هماا(8223؛ كمال ويتون، 8223عبد المجيد نشواتي، )

االختبااارات اإللكترونيااة وتوظيفهااا بااالتعليم وتطبيقااات وباارامج –الفصااول االفتراضااية واسااتخدامها )

 (.إنتاجها
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تم تحدياد بناود مقيااس االتجاهاات والتاي تحقاق أهدافاه المحاددة  :تحديد بنود مقياس االتجاهات -جـ 

فاي عبااارات تناسال عينااة البحاث وفااي ضاوء الدراسااات والبحاوث السااابقة التاي اسااتهدفت اتجاهااات 

؛ نضااال 8266؛ هشااام حسااين، 8262محمااد الحواماادة، : )نحااو التقنيااة مثاال أعضاااء هيئااة التاادريس

، وقد تم تحديد عبارات المقياس من خالل اإلجراءات السابقة، مع تحديد العبارات (8263الطعاني، 

 . عبارة( 32)الموجبة والسالبة التي تحقق كل هدف، وتم صياغة عبارات المقياس في 

بالنظاام الثالثاي؛ والتاي تقاوم علاى ( ليكارت)تام اساتخدام طريقاة : تحديد طريقة قياس االتجاهدات -د

موافاق )تقديم العبارات للفرد وأمام كل عبارة ثالثة بدائل لتتناسل مع نوعية العبارات وطبيعة العينة 

 .(111، ص8223كمال ويتون، ( )غير موافق –محايد  –

ت تحديااد الصاادق الظاااهري تطلباات عمليااة ضاابط مقياااس االتجاهااا: ضددبط مقيدداس االتجاهددات -هااـ

لمحتوى المقياس، وإلجراء ذلك تم عرض المقيااس علاى مجموعاة مان الخباراء والمتخصصاين فاي 

لتحدياد صاالحية المقياااس للتطبياق، وقاد تاام ( وتكنولوجياا التعلاايم -المنااهج وطاارق التادريس: )مجاال

مقيااس باساتخدام معادلاة تعديل أهم المالحظاات التاي أباداها الساادة المحكماون، ثام تام تحدياد ثباات ال

Alpha Coefficient ( 202)؛ والتااي يجاال أال يقاال معاماال الثبااات المحسااوب بهااذه المعادلااة عاان

، وبعد تطبيق المقياس على عينة مكونة من (121، ص8223كمال ويتون، )كشرط لثبات المقياس 

؛ وهاو معامال (202)متدربًا وبتحليل النتائج اتضح أن معامل الثبات الخاص بالمقياس يساوي ( 88)

على درجة عالياة مان الثباات، وقاد تام تحدياد معاامالت صادق عباارات المقيااس عان طرياق حسااب 

، وأظهارت النتاائج أن معاامالت (128، ص8223كمال ويتون، )معامل ارتباط التوافق من معادلة 

يااس علاى ، مماا يادل علاى أن عباارات المق(203)ارتباط التوافق لجميع عباارات المقيااس أكبار مان 

 .درجة عالية من االتساق

تم تحدياد الازمن الاالوم لإلجاباة علاى المقيااس بعاد : حساب زمإ اإلجابة على مقياس االتجاهات -و

متااادربًا، وحساااب مجماااوع الااازمن الااذي اساااتغرقه جمياااع ( 88)تطبيقااه علاااى العينااة االساااتطالعية 

الحسااابي للاازمن بقساامة مجموعااة المتاادربين أثناااء االسااتجابة علااى المقياااس، ثاام اسااتخراج المتوسااط 

( 61)األومنة على عدد أفراد العينة، وقد أظهرت النتائج أن متوسط ومن اإلجابة على المقياس بلا  

 .دقيقة

فااي ضااوء اقتراحااات السااادة المحكمااين وبعااد إجااراء : الصددورة النهائيددة لمقيدداس االتجاهددات -و 

س باذلك فاي صاورته النهائياةالتعديالت والتحقق من صدق وثباات المقيااس، أصابح المقياا
(14)

مكونًاا 

 . عبارة، وصالًحا للتطبيق على عينة البحث( 32)من 

وفقًا لطبيعة البحث الحالي تم استخدام التصميم التجريبي : التصميم التجريبي للبحث: خامًسا

، ويتيح هذا التصميم اإلجابة عن تساؤالت البحث التي (8×  8التصميم العاملي : )المعروف باسم

تعلق بفاعلية العامل المستقل األول البرنامج القائم على اختالف حجم مجموعات المتزامنة ت

بالفصول االفتراضية، والتهثير األساسي للمتغير التصنيفي جنس ( متوسطة العدد -صغيرة العدد)

( 8)، والتهثير الناتج عن التفـاعل بين العاملـين مًعا، ويوضح شكل رقم (إناث –ذكور )المتدربين 

 :التصميم التجريبي للبحث
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 جنس المتدربين     ذكور إناث

 حجم مجموعة التدريل

 مجموعة صغيرة العدد (6)مجموعة  (3)مجموعة 

 مجموعة متوسطة العدد (8)مجموعة  (8)مجموعة 

 التصميم التجريبي للبحث( 2)الشكي رقم   

( 6)مجموعاة : )مجموعات تجريبياةأن البحث الحالي يشتمل على أربع ( 8)ويتضح من الشكل رقم 

 -(إنااث)صاغيرة العادد ( 3)مجموعاة  -(ذكور)متوسطة العدد ( 8)مجموعة  -(ذكور)صغيرة العدد 

 .(إناث)متوسطة العدد ( 8)مجموعة 

 :مرت عملية تطبيق التجربة الميدانية بعدة مراحل :إجراء التجربة الميدانية للبحث: سادًسا

المرحلااة األولااي تسااجيل : تيااار عينااة البحااث الحااالي علااى ماارحلتينتاام اخ: اختيددار عينددة البحددث -1

أعضاء هيئة التدريس بالتجربة وفق رغباتهم عن طريق رابط للتساجيل باإلنترنات؛ والاذي تام نشاره 

وبمساعدة مشارفي ( WhatsApp Messenger)بجميع المجموعات الخاصة بكليات الجامعة عبر 

عضااًوا ماان أعضاااء هيئااة التاادريس ( 822)وقااام بالتسااجيل  ومشاارفات الااتعلم اإللكترونااي بالكليااات،

عضاًوا مان أعضااء هيئاة التادريس النسااء، وفاي المرحلاة الثانياة تام اختياار عيناة ( 611)الرجال و 

وتام اختياار ( لإلنااث)وكشاف ( للاذكور)البحث عشوائيًا من خالل تصنيف هاذه األعاداد فاي كشاوف 

كليااة، ( 61)لتشاامل ( إناااث 88و –ذكااور  88: )كشااوفمتاادربًا بطريقااة عشااوائيًا ماان هااذه ال( 82)

( 8)مجموعاة  -(ذكاور)صاغيرة العادد ( 6)مجموعاة : )وقسمت العينة إلى أربع مجموعات تجريبياة

، (إنااث)متوساطة العادد ( 8)مجموعة  -(إناث)صغيرة العدد ( 3)مجموعة  -(ذكور)متوسطة العدد 

األولى والمجموعة الثالثة تقسايًما داخليًاا إلاى عضًوا، مع تقسيم المجموعة ( 68)وقوام كل مجموعة 

متااادربين بكاااال المجماااوعتين لياااتم تشاااكيل ( 1)متااادربين والقسااام الثااااني ( 1)القسااام األول : قسااامين

 .المجموعات الصغيرة

 :تطلل اإلعداد للدراسة الميدانية عدة إجراءات: اإلعداد للدراسة الميدانية -2

تياار ثالثاة مشارفين وثاالث مشارفات مان مشارفي ومشارفات تام اخ :اختيار وتدريب المالحيديإ -أ 

التعلم اإللكتروني بكليات الجامعة والتابعين تشاغيليًا لعماادة الاتعلم اإللكتروناي؛ للمسااعدة فاي تطبياق 

وقد تام عقاد جلساة افتراضاية ، التجربة، وتطبيق أدوات البحث ومالحظة أداء المتدربين والمتدربات

طبيعااة التاادريل علااى  –تطبيااق أدوات البحااث  -هاادف ماان البرنااامج ال: )عباار اإلنترناات لتوضاايح

 (.أساليل الرجع المناسبة -المهارات 

تم عقد جلسة تنظيمية مع عينة البحث وذلك لتعاريفهم بههاداف البرناامج  :عقد الجلسة التنييمية-ب 

اساتخدامهم  وطبيعة المهارات موضع التدريل، وقد تم خالل الجلسة إمداد أفراد كال مجموعاة بادليل

للبرنامج
(15)

. 

اختبااار التحصااايل المعرفاااي، وبطاقاااة : )تاام تطبياااق أدوات البحاااث: تطبيددق أدوات البحدددث قبليًدددا -3

بمعمال التادريل وقاعاة ور  ( مالحظة المهاارات موضاع البحاث، ومقيااس االتجاهاات نحاو التقنياة

ن مشاارفي الااتعلم عاان طريااق الباحااث وثالثااة ماا( الرجااال)العماال بعمااادة الااتعلم اإللكترونااي شااطر 
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بواسطة ثالث مان مشارفات ( النساء)إلكتروني، وبمعمل التدريل وقاعة ور  العمل بالعمادة شطر 

 .ه6832محرم  61م الموافق  8261/ أكتوبر/  61التعلم اإللكتروني، وكان ذلك في يوم األحد 

ل المعرفاي تم التحقق من مدى تجاانس المجموعاات فاي التحصاي: الت كد مإ تجانس المجموعات -8

وبطاقة مالحظة المهارات وفي مقياس االتجاهات نحو التقنية باستخدام أسلوب تحليل التبااين أحاادي 

نتائج تحليل التباين أحادي االتجااه للكشاف عان تجاانس مجموعاات ( 3)االتجاه، ويوضح جدول رقم 

 :البحث في التحصيل واألداء واالتجاهات

 (3)جدول رقم 

التجاه للكشف عن تكافؤ وتجانس مجموعات البحث في التطبيق تحليل التباين أحادي ا

 :القبلي الختبار التحصيل وبطاقة مالحظة أداء المهارات ومقياس االتجاهات نحو التقنية

 

 المقياس
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

النسبة 

 الفائية

مستوى 

 الداللة

اختبار 

التحصيل 

 المعرفي

 20638 3 20321 المجموعات بين

داخل  غير دالة      .382

 المجموعات
610223 88 20322 

  81 610812      المجموع

 

بطاقة 

مالحظة 

 المهارات

 2022333 3 20812 بين المجموعات

 غير دالة 60211
داخل 

 المجموعات
610111 88 203112 

  81 610261      المجموع

 

مقياس 

ت االتجاها

 نحو التقنية

 2022333 3 20812 بين المجموعات

 غير دالة 20838
داخل 

 المجموعات
610111 88 203112 

  81 610261      المجموع

المحسوبة فاي اختباار التحصايل ( ف)وباستقراء النتائج الموضحة بالجدول السابق يتضح أن قيمة    

، وفااي مقياااس االتجاهااات (60211)اوي ، وفااي بطاقااة المالحظااة تساا(20382)المعرفااي تساااوي 

للتبااين الكبيار ( 88 -3)؛ وهي نسل أقل من قيمتهاا الجدولياة عناد درجاات حرياة (20838)تساوي 

عند مساتوى ( 8028)وتساوي ( 2026)عند مستوى داللة ( 8081)والتباين الصغير؛ والتي تساوي 

جدولياة فااإن هاذا يعناى أناه ال توجااد المحساوبة أقاال مان قيمتهاا ال( ف)، وبماا أن قيماة (2021)داللاة 

فااروق دالااة إحصااائيًا بااين المجموعااات األربااع فااي القياااس القبلااي الختبااار التحصاايل المعرفااي وفااي 

بطاقااة مالحظااة المهااارات وفااي مقياااس االتجاهااات نحااو التقنيااة، وأن هناااك تجانًسااا بااين مجموعااات 

 . البحث في التحصيل واألداء واالتجاهات

تم تنفيذ التجربة األساسية الخاصة بالبحث خاالل الفتارة مان ياوم األحاد  :األساسيةتنفيخ التجربة  -1

ه الموافاق 6832صافر  61م وحتى يوم الخميس 8261/ أكتوبر/  83ه، الموافق 6832محرم  88

م، وقاد تام تقاديم البرناامج لمجموعاات البحاث عبار فصال افتراضاي باسااتخدام  8261 /ناوفمبر/ 61
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جلساااة تدريبياااة ( 66)بواقاااع ( Blackboard Collaborate)فتراضاااية نظاااام إدارة الفصاااول اال

 :متزامنة، وقد تم تنفيذ التجربة وفق اإلجراءات التالية

إعالم أفراد المجموعات بموعد انطاالق التجرباة حيث تم  :إعالم المتدربيإ بموعد بداية التطبيق -أ

دام البرنااامج، وبالتااذكير ماان األساسااية، ومواعيااد جميااع جلسااات التاادريل، ماان خااالل دلياال اسااتخ

 (.WhatsApp)مجموعة التدريل عبر مجموعة 

تقاديم  حيث تم: تقديم الجلسات التدريبية المتزامنة بالتعلم في مجتمعات الممارسة االفتراضية -ب 

يوًمااا، وقااد اعتمااد ( 81)جلسااة مووعااة علااى ( 66)الجلسااات التدريبيااة لمجموعااات البحااث؛ بتقااديم 

تيجية التدريل بمجتمع الممارسة االفتراضية المتزامنة لجمياع المجموعاات علاى التدريل على استرا

أن يكااون االخااتالف فقااط فااي عاادد المتاادربين بكاال مجموعااة وجاانس المتاادربين حتااي يتساانى إرجاااع 

 وفاق العملية هذه تمت الفروق البعدية بين المجموعات لصالح اختالف العدد واختالف الجنس، وقد

 :التالي الوصف

بكال مجموعاة ( WhatsApp)على مجموعة ( pdf)عبر ملف تقديم دليل المتدربين تم ( 6)

التعرياف بكيفياة الساير فاي البرناامج التادريبي، والساير فاي كال جلساة يتضامن الادليل تجريبية؛ 

 .وأداء األنشطة واالختبارات

ول تقديم خريطة ذهنية إلكترونية لمحتوى البرنامج توضح تفرعات المحتاوى مان األصا( 8)

 .إلى الفروع

عرض أهمية دراسة البرنامج وأهدافه باإلضافة لعرض األهداف اإلجرائياة لكال جلساة ( 3)

 . تدريبية

 .عرض خريطة سير التدريل توضح منهجية السير في المحتوى التدريبي( 8)

  .تقديم جلسات التدريل من خالل المدرب وفق السيناريو( 1)

ات حول كل مهارة في مجتمع ممارسة افترضي أثنااء توفير مجال المناقشات والمشارك( 1)

 .التدريل

تادعيم الجلسااات التدريبياة بالوسااائط المتعاددة الداعمااة للمهاارات ومااا تشامله ماان صااور ( 1)

 .ورسومات ولقطات فيديو لشرح األداء

تنظيم عملية المناقشات داخل كل مجموعة وفق معاايير االساتخدام التاي ينظمهاا الفصال ( 2)

ي من سياسية رفع الياد عناد طلال المداخلاة وعادد الماداخالت المساموح بهاا فاي نفاس االفتراض

الوقاات؛ لالستفسااار عاان معلومااة أو أيااة مشاااكلة قااد تواجااه المتاادرب أثناااء دراسااته للمحتاااوى 

 .التعليمي، ويتولى المدرب الرد على التعليقات

المناقشااة حولهااا تقااديم شاارح مفصاال للمهااارة وكيفيااة أدائهااا ماان الماادرب ثاام طاارح باااب ( 2)

 .المهارة في مجموعة التدريل بمجتمع الممارسة للمشركات حولها

تطبيق المهارات من قبل كل متدرب مباشارة أثنااء الفصال االفتراضاي ويشااهد األداء ( 62)

، المدرب والزمالء، ثم يتم اتفااق مجتماع الممارساة ماع المادرب حاول كال مهاارة ومادى إتقانهاا

 .االنتقال إلى المهارة التالية وتعرف جوانل أدائها قبل

تاوفير أكثار ماان وسايلة للتغذياة الراجعااة عبار الفصال االفتراضااي مان خاالل الماادرب ( 66)

 (.WhatsApp)والزمالء ومن خالل مجموعة 
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تقااديم اختبااار عقاال كاال جلسااة تدريبيااة عباار رابااط مرساال للمجموعااة عباار الفصاال ( 68)

اناال المعرفااي الماارتبط بااالمحتوى التعليمااي االفتراضااي؛ للتعاارف علااى مسااتوى تقاادمهم فااي الج

 .للجلسة

طلال ماان أفاراد العينااة تساجيل األداء العملااي للمهاارات بالصااوت والصاورة وإرساااله ( 63)

 .إلى البريد اإللكتروني الخاص بالمدرب، حتى يتسنى للمدرب مشاهدة أداء المهارات وتقييمه

للمتابعااة ( WhatsApp)ية عباار برنااامج تاام إنشاااء مجموعااة تواصاال :المتابعددة أنندداء التجريددب -جااـ

وحاال مشااكالت التاادريل فوريًااا والتفاعاال المسااتمر، مااع اسااتخدام بريااد الباحااث الرساامي المعتمااد 

  .(Mg.Ahmed@@qu.edu.sa)بالجامعة الستقبال جميع أعمال المتدربين، عنوان البريد 

اختبااار )بعااد االنتهاااء ماان تجربااة البحااث تاام تطبيااق أدوات البحااث  :بحددث بعددديًاتطبيددق أدوات ال -1

تطبيقًاا بعاديًا ( ومقيااس االتجاهاات نحاو التقنياة -وبطاقة مالحظة الجانل العملاي -التحصيل المعرفي

على عينة البحث؛ للتعرف على الفرق بين تحصيل المتدربين وأدائهم العملي واتجاهاتهم نحو التقنية 

لتعرض للبرنامج وبعده؛ لتحدياد فاعلياة البرناامج التادريبي بالفصاول االفتراضاية بغاض النظار قبل ا

بالفصااول االفتراضااية، وجاانس ( متوسااطة العاادد -صااغيرة العاادد)عاان حجاام المجموعااات المتزامنااة 

في تنمية التحصيل واألداء واالتجاهات نحو التقنية، والتعارف علاى فاعلياة ( إناث -ذكور)المتدربين 

بالفصاول االفتراضاية بغاض ( متوساطة العادد -صاغيرة العادد)تالف حجم المجموعات المتزامناة اخ

على التحصايل واألداء واالتجاهاات نحاو التقنياة، ( إناث -ذكور)النظر عن اختالف جنس المتدربين 

بغاااض النظاار عاان اخااتالف حجااام ( إناااث -ذكااور)والتعاارف علااى أثاار اخااتالف جااانس المتاادربين 

بالفصول االفتراضاية علاى التحصايل واألداء ( متوسطة العدد -صغيرة العدد)امن المجموعات المتز

 -صغيرة العادد)حجم المجموعات المتزامنة واالتجاهات نحو التقنية، والتعرف على أثر التفاعل بين 

علااى التحصاايل واألداء  (إناااث -ذكااور)بالفصااول االفتراضااية وجاانس المتاادربين ( متوسااطة العاادد

العالقاة االرتباطياة باين االتجاهاات نحاو التقنياة لادى أعضااء هيئاة التقنية، وتحدياد  واالتجاهات نحو

وقاد تام التدريس وبين تحصايلهم المعرفاي وأدائهام العملاي لمهاارات إنتااج االختباارات اإللكترونياة، 

ومقياااس  -وبطاقااة مالحظااة المهااارات –اختبااار تحصاايل معرفااي)التطبيااق البعاادي ألدوات البحااث 

باألماكن نفسها التي تام فيهاا التطبياق القبلاي، وبحضاور جمياع المشااركين والمشااركات  (االتجاهات

بااالتطبيق القبلااي، وقااد تاام تسااجيل النتااائج تمهيااًدا لمعالجتهااا إحصااائيًا باسااتخدام األساااليل اإلحصااائية 

 .المناسبة

اإلحصااائية  تاام معالجااة البيانااات إحصااائيًا باسااتخدام األساااليل :األسدداليب اإلحصددائية المسددتخدمة

 :والتي تمثلت فيما يليالمناسبة؛ 

كا)استخدام اختبار مربع كاي  -6
8
)Chi-square Test  ؛ والنسبة المئوية، واستخراج الوون

  .النسبي، والمتوسط الحسابي، لتحليل البيانات اإلحصائية لبطاقة تحديد االحتياجات التدريبية

لتحديااد داللااة ، Paired – Samples t-Testطااة للعينااات المرتب t-Test "ت"اسااتخدام اختبااار  -8

بمعادلاة الكسال المعادل عناد بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي ألدوات البحث، ماع االساتعانة الفروق 

(Blake )لحساب فاعلية البرنامج. 

 Two-Way Analysis of( ANOVA: )تاام اسااتخدام أساالوب تحلياال التباااين ثنااائي االتجاااه -3

Variance ،متوسااطة  -صااغيرة العاادد)عاارف علااى فاعليااة اخااتالف حجاام المجموعااات المتزامنااة للت

، وفاي تحديااد (إناااث -ذكاور)بغاض النظاار عان اخااتالف جانس المتاادربين بالفصاول االفتراضااية ( العادد

صاغيرة )بغاض النظار عان حجام المجموعاات المتزامناة ( إنااث -ذكاور)فاعلية اختالف جنس المتدربين 

دالاة إحصاائيًا ( F)فاي حاال الحصاول علاى نسابة فائياة بالفصول االفتراضية، و (متوسطة العدد -العدد

mailto:gapermohamed@yahoo.com
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إلجااراء المقارنااات المتعااددة بااين المجموعااات لتوجيااه تلااك ( Scheffe)يااتم اسااتخدام معادلااة شاافيه 

 .الفروق

ة كما تم أيًضا استخدام تحليل التباين ثنائي االتجاه؛ لتحديد التفاعل بين حجم المجموعات المتزامن -8

علااى ( إناااث –ذكااور )وجاانس المتاادربين بالفصااول االفتراضااية ( متوسااطة العاادد -صااغيرة العاادد)

لتحدياد العالقاة ( Pearson)التحصيل واألداء واالتجاهات، كما تم اساتخدام معامال ارتبااط بيرساون 

م االرتباطيااة بااين التغيياار فااي اتجاهااات أفااراد العينااة نحااو التقنيااة وبااين التحصاايل المعرفااي وأدائهاا

 .SPSSللمهارات، وتم ذلك من خالل برنامج 

بعد تطبيق التجربة ورصد الدرجات ومعالجتها تام التوصال إلاى النتاائج  :نتائج البحث وتفسيرها

 :وتفسيرها وفق ما يلي

عددرض وتفسددير النتددائج الخاصددة بتحديددد فاعليددة البرنددامج التدددريبي بالفصددول : أواًل 

متوسددطة  -صددغيرة العددد)وعدات المتزامندة االفتراضدية بغغدا النيددر عدإ حجددم المجم

على التحصيي المعرفي ، (إناذ -ذكور)بالفصول االفتراضية، وجنس المتدربيإ ( العدد

 :المرتبط بمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية لدى أفراد العينة

 -صااغيرة العاادد)تاام تحديااد فاعليااة البرنااامج بغااض النظاار عاان حجاام المجموعااات المتزامنااة 

، علاى التحصايل المعرفاي (إنااث -ذكاور)بالفصاول االفتراضاية، وجانس المتادربين ( ة العددمتوسط

الماارتبط بمهااارات إنتاااج االختبااارات اإللكترونيااة لاادى أفااراد العينااة، ماان خااالل التحقااق ماان صااحة 

يوجااد فاارق دال إحصااائيًا عنااد مسااتوى  :الفاارض األول ماان فااروض البحااث والااذي نااا علااى أنااه

فاااي التطبياااق القبلاااي ( مجموعاااات البحاااث مجتمعاااة)درجاااات أفاااراد العيناااة  بااين متوساااطي( 2026)

والتطبيااق البعاادي الختبااار التحصاايل المعرفااي الماارتبط بمهااارات إنتاااج االختبااارات اإللكترونيااة، 

 .لصالح التطبيق البعدي

ولتحدياد ذلاك تام حساااب داللاة الفارق بااين متوساطي درجاات أفاراد عينااة البحاث فاي التطبيااق 

تطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي المرتبط بمهاارات إنتااج االختباارات اإللكترونياة القبلي وال

بالفصول االفتراضية، ( متوسطة العدد -صغيرة العدد)بغض النظر عن حجم المجموعات المتزامنة 

للعينااات المرتبطااة، وتاام  t-Test" ت"وذلااك باسااتخدام اختبااار ( إناااث -ذكااور)وجاانس المتاادربين 

 (:8)إلى النتائج الموضحة بجدول رقم التوصل 

 (8)جدول رقم 

لداللة الفرق بين متوسطي درجات أفراد عينة البحث في التطبيق القبلي  t-Test" ت"اختبار 

 :والبعدي الختبار التحصيل المعرفي

 البيان 

 التطبيق

الدرجة  العدد

 العظمى

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

 مستوى الداللة "ت"قيمة 

  82 القبلي

22 

8201828 201222  

81 

 

860213 

 دالة إحصائيًا

 عند مستوى

(2026) 
 101121 1206211 82 البعدي

والتي تساوي المحسوبة ( ت)وباستقراء النتائج الموضحة بالجدول السابق يتضح أن قيمة    

، (2026)مستوى الداللة  عند؛ (8012)ي التي تساوأكبر من قيمتها الجدولية ؛ (860213)
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في العينة ؛ مما يدل على وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسط درجات أفراد (81)بدرجات حرية و

، وبين متوسط درجاتهم في (8201828)بل   ىختبار التحصيل المعرفي؛ والذالالتطبيق القبلي 

وسط درجاتهم في وهو مت ؛لصالح المتوسط األعلى ،(1206211)التطبيق البعدي؛ والذي بل  

 .األول من فروض البحث ما تقدم فإنه تم قبول الفرض ىالبعدي، وتهسيًسا علالتطبيق 

تام حسااب نسابة ، وللتحقق من فاعلية البرنامج في تنمية التحصيل المعرفاي لادى عيناة البحاث

 ؛ وذلااك باسااتخدام متوسااطي الاادرجات القبليااة والبعديااة(Blake)الكساال المعاادل باسااتخدام معادلااة 

    :(1)ألفراد العينة على اختبار التحصيل المعرفي، وتم التوصل إلى النتائج الموضحة بجدول رقم 

 (1)جدول رقم 

 :على اختبار التحصيل المعرفيأفراد العينة نسبة الكسل المعدل لدرجات 

 البيان       

 التطبيق  

 نسبة الكسل المعدل  المتوسط الدرجة العظمى

  القبلي

22 

8201828 6032 

 1206211 البعدي

وباستقراء النتاائج الموضاحة بالجادول الساابق يتضاح أن قيماة الكسال المعادل لادرجات أفاراد 

، ممااا ياادل علااى فاعليااة البرنااامج (608)عينااة البحااث علااى اختبااار التحصاايل المعرفااي أكباار ماان 

 . التدريبي بالفصول االفتراضية في التحصيل المعرفي

 :يجة في ضوء ما يليويمكإ تفسير هخت النت

بيئاة تدريبياة عان بعاد؛ حياث وفارت التادريل طبيعة التدريل بالفصول االفتراضية وما توفره مان  -

من مكان تواجدهم دون تحملهم تكاليف السفر وعنااء التنقال، وهاو ماا سااعد فاي اكتساابهم للمتدربين 

( Falloon, 2012) تاريالمعارف المرتبطة بمحتوى التدريل ووياادة التحصايل المعرفاي لاديهم، و

أن التاادريل بالفصااول االفتراضااية يتغلاال علااى معوقااات التاادريل التقلياادي ممااا يااؤثر إيجابًااا علااى 

 .تحصيل المتدربين

أسلوب المناقشة اإللكترونية المستخدم في التدريل بالفصول االفتراضية وما تضمنه من مناقشاات  -

نتج عن ذلك تبادل لألفكاار والمعاارف، وهاو ماا هادفة وتفاعل حول المحتوى المرتبط بالمهارات، و

أدى إلاااى إثاااراء عملياااة التااادريل وسااااهم فاااي وياااادة التحصااايل المعرفاااي لااادى المتااادربين، ويااارى 

(Martin, et al, 2013, p.131 ) أن تاوفير التفاعال المساتمر بالمناقشاات اإللكترونياة بالفصاول

 .يادة في التحصيل المعرفياالفتراضية يدسهم في إثراء الجوانل المعرفية ويحقق و

 التوظيف الناجح ألدوات التفاعال المتاوفرة بالفصاول االفتراضاية؛ والتاي تعتماد علاى مشااركة كال -

بتطبيقاتاااه الخاصاااة وتباااادل الملفاااات والمشااااركات حولهاااا، حياااث سااااعد ذلاااك علاااى وياااادة متااادرب 

في التطبيق البعادي الختباار المعلومات والمفاهيم لدى أفراد العينة، وساهم في تحقيق مستوى مرتفع 

أن توظياف ( Abdelrashid & Sharaby, 2015)التحصايل المعرفاي، وأظهارت نتاائج دراساة 

 .أدوات التفاعل بالفصول االفتراضية يؤدي إلى ويادة المعلومات والتحصيل

تااهثير المحتااوى الااذي تاام تقديمااه للمتاادربين؛ حيااث تعاارض المتاادربون لمحتااوى معرفااي ماارتبط  -

االختبااارات اإللكترونيااة لاام يتعرضااوا لااه ماان قباال، ممااا أدى إلااى تفااوق أفااراد العينااة فااي  بمهااارات

 .التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي
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إجمااااًل مااع نتااائج الدراسااات والبحااوث السااابقة المعنيااة باسااتخدام الفصااول  وهاذه النتيجااة تتفااق

في التحصيل المعرفاي؛ ومنهاا دراساات االفتراضية، والتي توصلت إلى فاعلية الفصول االفتراضية 

 ;Han, 2013)و( 8261؛ مناهاال العمااودي،8261هوياادا ساايد، ؛8262نااادر شاايمي، ): كال ماان

Leshea, 2013, Tonsmann, 2014). 

عددرض وتفسددير النتددائج الخاصددة بتحديددد فاعليددة البرنددامج التدددريبي بالفصددول : نانيًددا

متوسددطة  -صددغيرة العددد)تزامندة االفتراضدية بغغدا النيددر عدإ حجددم المجموعدات الم

علددى أداء الجانددب ، (إندداذ -ذكددور)بالفصددول االفتراضددية، وجددنس المتدددربيإ ( العدددد

 :العملي لمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية لدى أفراد العينة

تااام تحدياااد فاعلياااة البرناااامج التااادريبي بالفصاااول االفتراضاااية بغاااض النظااار عااان اخاااتالف 

بالفصااول االفتراضااية وجاانس المتاادربين ( متوسااطة العاادد –صااغيرة العاادد )المجموعااات المتزامنااة 

، على أداء الجانال العملاي لمهاارات إنتااج االختباارات اإللكترونياة لادى أفاراد العيناة (إناث -ذكور)

يوجاد فارق دال  :من خالل التحقق من صحة الفرض الثاني من فروض البحث والذي نا على أناه

فاي ( مجموعاات البحاث مجتمعاة)بين متوسطي درجات أفراد العيناة ( 2026)إحصائيًا عند مستوى 

التطبيااق القبلااي والتطبيااق البعاادي لبطاقااة مالحظااة مهااارات إنتاااج االختبااارات اإللكترونيااة، لصااالح 

 .التطبيق البعدي

لتحدياد ذلاك تام حسااب داللااة الفارق باين متوساطي درجاات أفااراد عيناة البحاث فاي التطبيقااين 

للعيناااات  t-Test" ت"لبطاقاااة مالحظاااة األداء العملاااي، وذلاااك باساااتخدام اختباااار القبلاااي والبعااادي 

 (:1)المرتبطة، وتم التوصل إلى النتائج الموضحة بجدول رقم 

 (1)جدول رقم 

لداللة الفرق بين متوسطي درجات أفراد عينة البحث في التطبيقين القبلي  t-Test" ت"اختبار 

 :ليوالبعدي لبطاقة مالحظة الجانل العم

 البيان

 التطبيق

الدرجة  العدد

 العظمى

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

 "ت"

 مستوى الداللة 

  82 القبلي

682 

8806288 606132  

81 

 

120822 

 دالة إحصائيًا

 عند مستوى

 102816 62203112 82 البعدي (2026)

والتي تساوي المحسوبة ( ت)ابق يتضح أن قيمة وباستقراء النتائج الموضحة بالجدول الس

، (2026)عند مستوى الداللة ( 8012)ي التي تساوأكبر من قيمتها الجدولية ؛ (120822)

في العينة ، مما يدل على وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسط درجات أفراد (81)بدرجات حرية و

، وبين متوسط درجاتهم في (8806288)ل  ؛ والذي بلبطاقة مالحظة األداء العمليالتطبيق القبلي 

وهو متوسط درجاتهم في  ؛لصالح المتوسط األعلى ،(62203112)التطبيق البعدي؛ والذي بل  

 .الثاني من فروض البحث تم قبول الفرض: ما تقدم فإنه ىالبعدي، وتهسيًسا علالتطبيق 

تام حسااب ( وضاع البحاثم)وللتحقق مان فاعلياة البرناامج فاي أداء الجانال العملاي للمهاارات 

؛ وذلك باستخدام متوسطي الدرجات القبلياة والبعدياة (Blake)نسبة الكسل المعدل باستخدام معادلة 

    (:1)ألفراد العينة على بطاقة المالحظة، وتم التوصل إلى النتائج الموضحة بجدول رقم 
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 (1)جدول رقم 

 :حظة األداء العمليعلى بطاقة مالأفراد العينة نسبة الكسل المعدل لدرجات 

 البيان       

 التطبيق  

 نسبة الكسل المعدل المتوسط الدرجة العظمى

  القبلي

682 

8806288  

 62203112 البعدي 6086

وباستقراء النتاائج الموضاحة بالجادول الساابق يتضاح أن قيماة الكسال المعادل لادرجات أفاراد 

، ممااا ياادل علااى فاعليااة البرنااامج (608) عينااة البحااث علااى اختبااار التحصاايل المعرفااي أكباار ماان

 . التدريبي بالفصول االفتراضية في التحصيل المعرفي

 :ويمكإ تفسير هخت النتيجة في ضوء ما يلي

التدريل بالفصول االفتراضية تم في بيئة اجتماعية افتراضية؛ بيئاة قائماة علاى التفاعال والتشاارك  -

التشااارك وتبااادل الخباارات فااي مجتمااع الممارسااة حااول المهااارات وكيفيااة أدائهااا ماان خااالل أدوات 

االفتراضااية، حيااث ساااعد ذلااك علااى تحقيااق درجااات مرتفعااة فااي األداء، ويؤكااد علماااء الاانفس أن 

اإلنساان يبااذل مزياًدا ماان الجهاد وتاازداد إنتاجيتاه عنااد العمال فااي بيئاة اجتماعيااة، وحينماا يعاارف أنااه 

، 6221رمااال صااادق، فااؤاد أبااو حطاال، )او يحصاال علااى التقاادير االجتماااعي ياازداد األداء واإلنجاا

 .(881.ص

التدريل بالفصول االفتراضية والذي يعتماد علاى التغذياة الراجعاة المباشارة والفورياة حاول األداء  -

ومسااتوى تمكاان كاال متاادرب، ساااعد ذلااك فااي ويااادة دافااع اإلنجاااو لاادى المتاادربين، وأدى إلااى تنميااة 

على أن التغذية الراجعة الفورية لها دور مهم في اساتثارة الجانل األدائي لديهم، ويؤكد علماء النفس 

اكتشاااف االساتجابات الصااحيحة وثبيتهاا، وحااذف  دافعياة الااتعلم؛ مان خااالل مسااعدة المتاادربين علاى

على أهمية هذا النوع من التغذياة الراجعاة ( سكنر)االستجابات الخاطئة أو إلغائها، كما أكدت أبحاث 

 .(868.، ص8223يد نشواتي، عبد المج)في أداء المتعلمين

إتاحة التدريل على المهارات عن بعد بالفصول االفتراضية من دون انتقال وسفر المتادربين ساهل  -

، عملية التدريل وجعلها أكثار جاذبياة وسااهم فاي وياادة مساتوى أداء المتادربين فاي التطبياق البعادي

فتراضية عن بعاد يتغلال علاى أن توفير التدريل بالفصول اال( Kuscu & Arslan, 2016)ويرى 

  .معوقات التدريل التقليدية ويؤدي إلى أداء أفضل

تااهثير المهااارات المقدمااة بالفصااول االفتراضااية؛ فتقااديم مهااارات إنتاااج االختبااارات اإللكترونيااة  -

للمتدربين وهي مهارات جديدة على المتدربين لم يكن لديهم معرفة بها من قبل؛ أدى ذلاك إلاى تفاوق 

 .ئهم لهذه المهارات في التطبيق البعدي عن أدائهم السابق بالتطبيق القبليفي أدا

اإلبحااار إلااى المواقااع المتخصصااة عباار اإلنترناات أثناااء التاادريل بالفصااول االفتراضااية ومتابعااة  -

المتاادربين لمواقااع أخاارى مدعمااه للمهااارات، فااتم مشاااهدة المهااارات وطريقااة أدائهااا ماارات عدياادة، 

خصصين؛ فساهم ذلك فاي تكاوين صاورة ذهنياة واضاحة لاألداء الصاحيح لادى وبواسطة خبراء ومت

 .المتدربين وساهم في إتقانهم للمهارات

إجمااااًل مااع نتااائج الدراساات والبحااوث السااابقة المعنيااة باسااتخدام الفصااول  وهاذه النتيجااة تتفااق

؛ ومنهااا يتنميااة الجاناال العملاااالفتراضااية، والتااي توصاالت إلااى فاعليااة الفصااول االفتراضااية فااي 
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( 8261؛ محمااااد باااادوي،8261؛ مناهاااال العمااااودي،8268عااااادل ساااارايا،: )دراسااااات كاااال ماااان

 .( Tonsmann, 2014; Hussein,2016)و

بغا عرض وتفسير النتائج الخاصة بتحديد فاعلية البرنامج التدريبي بالفصول االفتراضية : نالثًا

بالفصدددول ( وسدددطة العدددددمت -صدددغيرة العددددد)النيدددر عدددإ اخدددتالف حجدددم المجموعدددات المتزامندددة 

 :، على االتجاهات نحو التقنية لدى أفراد العينة(إناذ -ذكور)االفتراضية وجنس المتدربيإ 

صااغيرة )بغااض النظاار عاان اخااتالف حجاام المجموعااات المتزامنااة  البرنااامجتاام تحديااد فاعليااة 

تجاهااات ، علااى ا(إناااث -ذكااور )بالفصااول االفتراضااية وجاانس المتاادربين ( متوسااطة العاادد –العاادد 

أفراد العينة نحو التقنية من خالل التحقق من صحة الفرض الثالث من فاروض البحاث؛ والاذي ناا 

باااين متوساااطي درجاااات أفاااراد العيناااة ( 2026)يوجاااد فااارق دال إحصاااائيًا عناااد مسااتوى : علااى أناااه

فاي التطبياق القبلاي والتطبياق البعادي لمقيااس االتجاهاات نحاو التقنياة، ( مجموعات البحث مجتمعاة)

 .لصالح التطبيق البعدي

ولتحديد ذلك تم حساب داللاة الفارق باين متوساطي درجاات أفاراد عيناة البحاث فاي التطبيقاين 

للعيناااات  t-Test" ت"القبلاااي والبعااادي لمقيااااس االتجاهاااات نحاااو التقنياااة؛ وذلاااك باساااتخدام اختباااار 

 (:2)المرتبطة، وتم التوصل إلى النتائج الموضحة بجدول رقم 

 (2)جدول رقم 

لداللة الفرق بين متوسطي درجات أفراد عينة البحث في التطبيقين القبلي  t-Test" ت"ختبار ا

 :والبعدي لمقياس االتجاهات

 البيان   

 التطبيق

الدرجة  العدد

 العظمي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

 مستوى الداللة  "ت"قيمة 

  82 القبلي

22 

3208223 201262  

81 

 

 

130288 

 دالة إحصائيًا

 عند مستوى

 101112 2601822 82 البعدي (2026)

والتي تساوي المحسوبة ( ت)وباستقراء النتائج الموضحة بالجدول السابق يتضح أن قيمة 

، (2026)عند مستوى الداللة ؛ (8012) التي تساويأكبر من قيمتها الجدولية ؛ (130288)

في العينة وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسط درجات أفراد  ، مما يدل على(81)بدرجات حرية و

، وبين متوسط درجاتهم في التطبيق (3208223)التطبيق القبلي لمقياس االتجاهات؛ والذي بل  

التطبيق وهو متوسط درجاتهم في  ؛لصالح المتوسط األعلى ،(2601822)البعدي؛ والذي بل  

 .الثالث من فروض البحث قبول الفرض تم: ما تقدم فإنه ىالبعدي، وتهسيًسا عل

تام حسااب نسابة  لادى عيناة البحاثوللتحقق من فاعلياة البرناامج المقتارح فاي تغييار االتجاهاات؛ 

ذلااك باسااتخدام متوسااطي الاادرجات القبليااة والبعديااة و؛ (Blake)الكساال المعاادل باسااتخدام معادلااة 

    (:2)حة بجدول رقم ألفراد العينة على المقياس، وتم التوصل إلى النتائج الموض
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 (2)جدول رقم 

 :على مقياس االتجاهاتأفراد العينة نسبة الكسل المعدل لدرجات 

 البيان       

 التطبيق  

 نسبة الكسل المعدل المتوسط الدرجة العظمى

  القبلي

22 

3208223  

6088 
 2601822 البعدي

الكسال المعادل لادرجات أفاراد وباستقراء النتاائج الموضاحة بالجادول الساابق يتضاح أن قيماة 

، مماا ياادل علاى فاعلياة البرنااامج (608)عيناة البحاث علاى مقياااس االتجاهاات نحاو التقنيااة أكبار مان 

 . التدريبي بالفصول االفتراضية في تغيير االتجاهات

 :ويمكإ تفسير هخت النتيجة في ما يلي

خدام الفصااول االفتراضااية؛ حال مشااكالت التادريل التقلياادي والتغلاال علاى معوقااات التاادريل باسات -

بالتغلل على مشكالت السفر والتنقل وعامل الكلفة، وكذلك تاوفير التادريل ألصاحاب األعاذار، أدى 

أن اتجاهااات المتاادربين ( 8262نااادر شاايمي، )ويااري ، ذلااك إلااى نمااو االتجاهااات نحااو هااذه التقنيااة

فتراضااية ماان حلااول لمعوقااات بالفصااول االفتراضااية تتغياار إيجابًااا ارتباطًااا بمااا تااوفره الفصااول اال

 .التدريل التقليدية

التفاعل متعدد األوجه بالفصول االفتراضية؛ مان تواصال مساتمر باين المادرب والمتادربين، وباين  -

المتدربين بعضهم بعًضا أثناء التدريل بالفصول االفتراضية ساهم فاي تكاوين اتجاهاات موجباة نحاو 

أهميااة التواصاال والتفاعاال ( 8261حمااد باادوي،م)الفصااول االفتراضااية، وأظهاارت نتااائج دراسااة 

  .بالفصول االفتراضية في تنمية اتجاهات المتدربين

االنتماء للجماعة أثناء التدريل في مجتماع الممارساة االفتراضاية بالفصاول االفتراضاية؛ فقاد أتااح  -

ادة البرنااامج إمكانيااة التعاااون واالتصااال مباشاارة وعاان بعااد بااين المتاادربين، وساااعد ذلااك فااي وياا

اإلحساس باالنتماء ونمو الجانل الوجداني لديهم، وانعكس ذلك على اتجاهات المتادربين إيجابًاا نحاو 

علااى أن اتجاهااات ( 121.، ص6221رمااال صااادق، فااؤاد أبااو حطاال، )التقنيااة المسااتخدمة، وتااري 

 .الفرد تدعمها الجماعات التي ينتسل إليها، مع أهمية عامل االنتماء في نمو االتجاهات

سهولة بناء االختبارات اإللكترونية المتضمنة بالبرنامج التدريبي؛ حيث يدمكان إرجااع تلاك النتيجاة  -

 إلااااى السااااهولة والمرونااااة التااااي استشااااعرها المتاااادربون والمرتبطااااة بمهااااارات إنتاااااج االختبااااارات

غيار اإللكترونية؛ حيث ذهل عنهم عامل الرهبة والخوف السابق والمرتبط بهذه التقنية، وسااهم فاي ت

مان ( Rodríguez, et al, 2016)اتجاهاتهم ايجابيًا نحوها، ويتفق ذلك مع ما أظهرته نتائج دراسة 

أن تغيير اتجاهات المتادربين نحاو تقنياة االختباارات اإللكترونياة مرتبطًاا بإوالاة الخاوف الساابق مان 

 .أداء هذه المهارات

لسااابقة المعنيااة باسااتخدام الفصااول إجمااااًل مااع نتااائج الدراساات والبحااوث ا وهاذه النتيجااة تتفااق

؛ ومنهاا ويادة االتجاهات نحو التقنياةاالفتراضية، والتي توصلت إلى فاعلية الفصول االفتراضية في 

 ,Han)و( 8261؛ محماد بادوي،8261؛ حاماد المحمادي،8262ناادر شايمي، : )كال مان دراساات

2013; Leshea, 2013 ). 
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صغيرة )بتحديد فاعلية اختالف حجم المجموعات المتزامنة عرض وتفسير النتائج الخاصة : رابًعا

 -ذكدور)بالفصدول االفتراضدية بغدا النيدر عدإ اخدتالف جدنس المتددربيإ ( متوسدطة العددد -العدد

لددى أفددراد علدى تحصديي الجاندب المعرفدي المدرتبط بمهدارات إنتداج االختبدارات اإللكترونيدة ( إنداذ

 :العينة

بالفصاول ( متوساطة العادد -صغيرة العادد)جم المجموعات المتزامنة تم تحديد فاعلية اختالف ح     

على تحصيل الجانل المعرفاي ( إناث -ذكور)االفتراضية بغض النظر عن اختالف جنس المتدربين 

المرتبط بمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية لادى أعضااء هيئاة التادريس؛ مان خاالل التحقاق مان 

ال يوجاد فاارق دال إحصاائيًا بااين  :بحااث؛ والاذي ناا علااى أناهصاحة الفارض الرابااع مان فاروض ال

بالفصاول ( متوساطة العادد)ومتوسط درجات المجموعاة ( صغيرة العدد)متوسط درجات المجموعة 

االفتراضاية، فااي التطبيااق البعاادي الختبااار التحصايل المعرفااي الماارتبط بمهااارات إنتاااج االختبااارات 

  .(إناث -ذكور)المتدربين اإللكترونية، بغض النظر عن اختالف جنس 

نتااائج ( 62)ولتحدياد ذلااك تام اسااتخدام أسالوب تحلياال التبااين ثنااائي االتجااه، ويوضااح جادول رقاام    

تحلياال التبااااين ثناااائي االتجااااه والمتوساااطات الطرفياااة لتحدياااد فاعلياااة حجااام المجموعاااات المتزامناااة 

في التطبيق البعدي ( إناث -رذكو)بغض النظر عن جنس المتدربين ( متوسطة العدد -صغيرة العدد)

 :الختبار التحصيل المعرفي

 (62)جدول رقم 

متوسطة  -صغيرة العدد)تحليل التباين ثنائي االتجاه لتحديد فاعلية حجم المجموعات المتزامنة 

 :في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي( إناث -ذكور)بغض جنس المتدربين ( العدد

حجم 

 المجموعة

توسط الم العدد

 الطرفي

مجموأل 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 (التبايإ)

( ف)

 المحسوبة

الداللة 

عند 

مستوى 

(4041) 

صغيرة 

 العدد

88 1206111  

810286 

 

 

6 

 

810286 

 

680222 

 دالة

متوسطة 

 العدد

88 1108223 

( 680222)ي تسااوي المحسوبة الت( ف)وباستقراء النتائج في الجدول السابق يتضح أنظ قيمة 

( 88-6)ودرجاات حرياة ( 2026)عند مستوى داللة ( 1088)أكبر من قيمتها الجدولية التي تساوي 

صااغيرة )للتباااين الكبياار والتباااين الصااغير؛ ممااا يشااير إلااى أنظ اخااتالف حجاام المجموعااات المتزامنااة 

فاي المارتبط بمهاارات بالفصول االفتراضية كمتغير يؤثر في التحصايل المعر( متوسطة العدد -العدد

والاذي ( صاغيرة العادد)إنتاج االختبارات اإللكترونياة، كماا يالحا  أنظ المتوساط الطرفاي للمجموعاة 

الاااذي يسااااوي ( متوساااطة العااادد)أكبااار مااان المتوساااط الطرفاااي للمجموعاااة ( 1206111)يسااااوي 

ة صااغير)؛ ممااا ياادل علااى وجااود فاارق دال إحصااائيًا بااين متوسااط درجااات المجموعااة (1108223)

في التطبيق البعدي الختبار التحصايل المعرفاي ( متوسطة العدد)ومتوسط درجات المجموعة ( العدد

، وهاذه النتيجاة (صاغيرة العادد)لصالح المتوسط الطرفي األعلاى، وهاو متوساط درجاات المجموعاة 

عباار الفصاول االفتراضااية أكثار تااهثيًرا علااى ( صااغيرة العادد)إجماااًل تشااير إلاى أن حجاام المجموعاة 

كمااا تشااير إلااى أن التاادريل بالفصااول ، (متوسااطة العاادد)تحصاايل المتاادربين ماان حجاام المجموعااة 
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فاي تحصايل ( متوسطة العدد)أفضل من المجموعة ( صغيرة العدد)االفتراضية باستخدام المجموعة 

  .(إناث –ذكور )الجوانل المعرفية، بغض النظر عن اختالف جنس المتدربين 

رفاض الفارض الراباع مان فاروض البحاث، وقباول الفارض الباديل؛ وتهسيًسا على ما تقادم تام 

بين متوسط درجات المجموعة ( 2026)يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  :والذي ينا على أنه

بالفصاول االفتراضاية، فاي التطبياق ( متوساطة العادد)ومتوساط درجاات المجموعاة ( صغيرة العدد)

بمهاارات إنتااج االختباارات اإللكترونياة، بغاض النظار البعدي الختباار التحصايل المعرفاي المارتبط 

  .(صغيرة العدد)لصالح المجموعة ( إناث -ذكور)عن اختالف جنس المتدربين 

 :ويمكإ تفسير هخت النتيجة فيما يلي

سااهولة الااتحكم والساايطرة علااى أفااراد المجموعااة صااغيرة العاادد أثناااء عمليااة التاادريل بالفصااول  -

وجيااه واإلرشاااد والمتابعااة أثناااء التاادريل؛ ساااهم ذلااك فااي تفااوق أفااراد االفتراضااية؛ ماان خااالل الت

فلام ، والتي كان عدد المتدربين بها أكبار( متوسطة العدد)على المجموعة ( صغيرة العدد)المجموعة 

، وناتج عان (صاغيرة العادد)يكن مستوى السيطرة والتحكم المتاح بنفس الدرجة المتاحاة بالمجموعاة 

فااي التحصاايل المعرفااي ( متوسااطة العاادد)علااى المجموعااة ( صااغيرة العاادد)ذلااك تفااوق المجموعااة 

  .البعدي

متاادربين ( 1)( صاغيرة العاادد)المجموعااة الازمن المتاااح للتفاعال والتواصاال بالنسابة لكاال متادرب ب -

متادربًا، وهاو ماا أثار ( 68( )متوساطة العادد)يساوي ضعف الزمن المتاح لكال متادرب بالمجموعاة 

متوسااطة )علااى المجموعاة ( صااغيرة العادد)بين وساااهم فاي تفااوق المجموعاة علاى معلومااات المتادر

 .في التحصيل المعرفي البعدي( العدد

؛ نظًرا لقلة عدد (صغيرة العدد)قلة احتمالية التعرض لعامل الشوشرة أثناء التدريل في المجموعة  -

؛ نظااًرا (العاادد متوسااطة)المتاادربين بالفصااول االفتراضااية، مااع ويااادة فاارص الشوشاارة بالمجموعااة 

( صاغيرة العادد)لزيادة عدد المتدربين في المجموعاة، وهاو ماا سااهم فاي وياادة تحصايل المجموعاة 

  .في تحصيلهم المعرفي في االختبار البعدي( متوسطة العدد)على المجموعة 

وياااادة فاااارص التعاااارض للتغذيااااة الراجعااااة حاااول المهااااارات والمعااااارف المطروحااااة بالفصااااول  -

متاادربين، مااع قلااة نفااس الفاارص بالنساابة للمجموعااة ( 1( )صااغيرة العاادد)جموعااة االفتراضااية بالم

علااى المجموعااة ( صااغيرة العاادد)متاادربًا، ممااا أدى إلااى تفااوق المجموعااة ( 68( )متوسااطة العاادد)

 .في التحصيل المعرفي البعدي( متوسطة العدد)

يااة باااختالف حجاام إجمااااًل مااع نتااائج الدراسااات والبحااوث السااابقة المعن وهااذه النتيجااة تتفااق

( متوساطة العادد)على المجموعاة ( صغيرة العدد)المجموعات، والتي توصلت إلى تفوق المجموعة 

 & Neuman)و( 8261فاايز الظفياري، أحماد غريال،: )فاي التحصايل المعرفاي؛ ومنهاا دراساات

Kaefer, 2013; Sheridan, et al, 2014). 

ليددة اخددتالف حجددم المجموعددات المتزامنددة عددرض وتفسددير النتددائج الخاصددة بتحديددد فاع: خامًسددا

 -ذكدور)بالفصدول االفتراضدية بغدا النيدر عدإ جدنس المتددربيإ ( متوسدطة العددد -صغيرة العدد)

 :لدى أفراد العينةفي أداء الجانب العملي لمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية ( إناذ

( متوساااطة العااادد -ددصاااغيرة العاا)تاام تحدياااد فاعليااة اخاااتالف حجااام المجموعااات المتزامناااة 

فااي أداء الجاناال  (إناااث -ذكااور)بالفصااول االفتراضااية بغااض النظاار عاان اخااتالف جاانس المتاادربين 

العملاي لمهااارات االختبااارات اإللكترونيااة لاادى أفااراد العينااة؛ ماان خااالل التحقااق ماان صااحة الفاارض 

ط درجاات ال يوجد فارق دال إحصاائيًا باين متوسا :الخامس من فروض البحث؛ والذي نا على أنه

بالفصاول االفتراضاية، فاي ( متوسطة العدد)ومتوسط درجات المجموعة ( صغيرة العدد)المجموعة 
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التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهاارات إنتااج االختباارات اإللكترونياة، بغاض النظار عان اخاتالف 

 .(إناث -ذكور)جنس المتدربين 

نتاائج ( 66)تجاه، ويوضح جادول رقام ولتحديد ذلك تم استخدام أسلوب تحليل التباين ثنائي اال

تحلياال التبااااين ثناااائي االتجااااه والمتوساااطات الطرفياااة لتحدياااد فاعلياااة حجااام المجموعاااات المتزامناااة 

 -ذكاور)بالفصاول االفتراضاية بغاض النظار عان جانس المتادربين ( متوساطة العادد -صغيرة العادد)

 : في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة األداء العملي( إناث

 (66)ل رقم جدو

متوسطة  -صغيرة العدد)تحليل التباين ثنائي االتجاه لتحديد فاعلية حجم المجموعات المتزامنة 

في التطبيق البعدي ( إناث -ذكور)بالفصول االفتراضية بغض النظر عن جنس المتدربين ( العدد

 :لبطاقة مالحظة األداء العملي

حجم 

 المجموعة

المتوسط  العدد

 الطرفي

مجموع 

 عاتالمرب

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 (التباين)

( ف)

 المحسوبة

الداللة 

عند 

مستوى 

(2026) 

صغيرة 

 العدد

88 66208261  

820333 

 

 

6 

 

820333 

 

620381 

 دالة

متوسطة 

 العدد

88 62208123 

المحسااااوبة التااااي تساااااوي ( ف)وباسااااتقراء النتااااائج فااااي الجاااادول السااااابق يتضااااح أنظ قيمااااة  

ودرجاات ( 2026)عناد مساتوى داللاة ( 1088)ر مان قيمتهاا الجدولياة التاي تسااوي أكب( 620381)

للتبااااين الكبيااار والتبااااين الصاااغير؛ ممااا يشاااير إلاااى أنظ اخاااتالف حجااام المجموعاااات ( 88-6)حريااة 

بالفصااول االفتراضااية كمتغياار يااؤثر فااي أداء الجاناال ( متوسااطة العاادد -صااغيرة العاادد)المتزامنااة 

صاغيرة )االختبارات اإللكترونية، كما يالح  أنظ المتوسط الطرفي للمجموعة العملي لمهارات إنتاج 

الاذي ( متوساطة العادد)أكبر من المتوساط الطرفاي للمجموعاة ( 66208261)والذي يساوي ( العدد

؛ ممااا ياادل علااى وجااود فاارق دال إحصااائيًا بااين متوسااط درجااات المجموعااة (62208123)يساااوي 

فاي التطبياق البعادي لبطاقاة مالحظاة ( متوساطة العادد)لمجموعة ومتوسط درجات ا( صغيرة العدد)

، وهاذه (صاغيرة العادد)المهارات لصالح المتوسط الطرفي األعلى، وهو متوسط درجات المجموعة 

عبار الفصاول االفتراضاية أكثار تاهثيًرا ( صاغيرة العادد)النتيجة إجمااًل تشير إلى أن حجم المجموعة 

 .(متوسطة العدد)مجموعة على أداء المتدربين من حجم ال

وتهسيًسا على ما تقدم تم رفض الفرض الخامس مان فاروض البحاث، وقباول الفارض الباديل؛ 

بين متوسط درجات المجموعة ( 2026)يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى : والذى ينا على أنه

النظار بالفصاول االفتراضاية بغاض ( متوساطة العادد)ومتوساط درجاات المجموعاة ( صغيرة العادد)

فااي التطبيااق البعاادي لبطاقااة مالحظااة مهااارات إنتاااج ( إناااث -ذكااور)عاان اخااتالف جاانس المتاادربين 

  .(صغيرة العدد)االختبارات اإللكترونية، لصالح المجموعة 

 :ويمكإ تفسير هخت النتيجة في ضوء ما يلي

متااادرب  بالنساابة لكاال( موضااع البحاااث)الاازمن المتاااح للتفاعاال والتواصااال حااول أداء المهااارات  -

متاادربين يساااوي ضااعف الاازمن المتاااح لكاال متاادرب بالمجموعااة ( 1( )صااغيرة العاادد)بالمجموعااة 
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متاادربًا؛ وهااو مااا أثاار علااى أداء المهااارات وساااهم فااي تفااوق المجموعااة ( 68( )متوسااطة العاادد)

 .في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة( متوسطة العدد)على المجموعة ( صغيرة العدد)

عااة الماادرب لجميااع المشاااركات بالمهااارات وأدائهااا بمجموعااة الفصااول االفتراضااية سااهولة متاب -

متوساطة )والتحكم والسيطرة، ساهم في تحسن أدائهم وتفوقهم على أفراد المجموعة ( صغيرة العدد)

  .؛ والتي لم يدتَْح ألفرادها ذلك بنفس المستوى(العدد

موضااع التاادريل بالفصااول االفتراضااية  ويااادة فاارص التعاارض للتغذيااة الراجعااة حااول المهااارات -

متاادربين، مااع قلااة حاادوث ذلااك باانفس الفاارص لاادى المجموعااة ( 1( )صااغيرة العاادد)بالمجموعااة 

علااى المجموعااة ( صااغيرة العاادد)متاادربًا، ممااا أدى إلااى تفااوق المجموعااة ( 68( )متوسااطة العاادد)

 .دي لبطاقة المالحظةفي األداء العملي للمهارات والتفوق في التطبيق البع( متوسطة العدد)

إجمااااًل مااع نتااائج الدراسااات والبحااوث السااابقة المعنيااة باااختالف حجاام  وهااذه النتيجااة تتفااق

المجموعات، والتي توصلت إلى تفوق المجموعة صغيرة العدد علاى المجموعاة متوساطة العادد فاي 

 ,Neuman & Kaefer, 2013; Sheridan, et al: )األداء العملاي؛ ومنهاا دراساات كال مان

2014; Akcaoglu, & Lee, 2016 ). 

عددرض وتفسددير النتددائج الخاصددة بتحديددد فاعليددة اخددتالف حجددم المجموعددات : سادًسددا

بالفصول االفتراضية بغا النير عإ جنس ( متوسطة العدد -صغيرة العدد)المتزامنة 

 :في االتجاهات نحو التقنية لدى أفراد العينة( إناذ -ذكور)المتدربيإ 

( متوساااطة العااادد -صاااغيرة العاادد)ة اخاااتالف حجااام المجموعااات المتزامناااة تاام تحدياااد فاعلياا

فاي االتجاهاات نحاو ( إنااث -ذكاور)بالفصول االفتراضية بغض النظر عن اختالف جنس المتدربين 

التقنية لدى أعضاء هيئة التدريس؛ من خالل التحقق من صحة الفرض السادس من فروض البحاث؛ 

( صاغيرة العادد)دال إحصاائيًا باين متوساط درجاات المجموعاة ال يوجاد فارق  :والذي نا على أناه

بالفصااول االفتراضاية، فاي التطبيااق البعادي لمقياااس ( متوساطة العادد)ومتوساط درجاات المجموعااة 

 .(إناث -ذكور)االتجاهات نحو التقنية، بغض النظر عن اختالف جنس المتدربين 

نتااائج ( 68)االتجااه، ويوضااح جادول رقاام  ولتحدياد ذلااك تام اسااتخدام أسالوب تحلياال التبااين ثنااائي   

تحلياال التبااااين ثناااائي االتجااااه والمتوساااطات الطرفياااة لتحدياااد فاعلياااة حجااام المجموعاااات المتزامناااة 

في التطبيق البعدي ( إناث -ذكور)بغض النظر عن جنس المتدربين ( متوسطة العدد -صغيرة العدد)

 : لمقياس االتجاهات نحو التقنية

 (68)جدول رقم 

متوسطة  -صغيرة العدد)ل التباين ثنائي االتجاه لتحديد فاعلية حجم المجموعات المتزامنة تحلي

في التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات نحو ( إناث -ذكور)بغض النظر عن جنس المتدربين ( العدد

 :التقنية

حجم 

 المجموعة

المتوسط  العدد

 الطرفي

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 (التباين)

( ف)

 المحسوبة

الداللة عند 

مستوى 

(2026) 

صغيرة 

 العدد

88 28012333  

180622 

 

 

6 

 

180622 

 

320136 

 دالة

متوسطة 

 العدد

88 2208123 



 1027عشر لسنة  لثامنعدد اال                                       مجلة البحث العلمى فى التربية

 

544 

المحسااااوبة التااااي تساااااوي ( ف)وباسااااتقراء النتااااائج فااااي الجاااادول السااااابق يتضااااح أنظ قيمااااة  

ودرجاات ( 2026)عناد مساتوى داللاة ( 1088)أكبر مان قيمتهاا الجدولياة التاي تسااوي ( 320136)

للتبااااين الكبيااار والتبااااين الصاااغير؛ ممااا يشاااير إلاااى أنظ اخاااتالف حجااام المجموعاااات ( 88-6)حريااة 

بالفصاول االفتراضاية كمتغيار ياؤثر فاي االتجاهاات نحاو ( متوساطة العادد -صغيرة العادد)المتزامنة 

( 28012333)والاذي يسااوي ( العادد صاغيرة)التقنية، كما يالح  أنظ المتوسط الطرفاي للمجموعاة 

؛ مماا يادل علاى (2208123)الاذي يسااوي ( متوساطة العادد)أكبر من المتوسط الطرفي للمجموعاة 

ومتوساااط درجاااات ( صاااغيرة العااادد)وجاااود فااارق دال إحصاااائيًا باااين متوساااط درجاااات المجموعاااة 

لصااالح المتوسااط  فااي التطبيااق البعاادي لمقياااس االتجاهااات نحااو التقنيااة( متوسااطة العاادد)المجموعااة 

، وهذه النتيجة إجمااًل تشير إلى أن (صغيرة العدد)الطرفي األعلى، وهو متوسط درجات المجموعة 

عبر الفصاول االفتراضاية أكثار تاهثيًرا علاى االتجاهاات نحاو التقنياة ( صغيرة العدد)حجم المجموعة 

 .(متوسطة العدد)من حجم المجموعة 

الساادس مان فاروض البحاث، وقباول الفارض الباديل؛  وتهسيًسا على ما تقدم تم رفض الفرض

بين متوسط درجات المجموعة ( 2026)عند مستوى يوجد فرق دال إحصائيًا : والذي ينا على أنه

بالفصاول االفتراضاية، فاي التطبياق ( متوساطة العادد)ومتوسطة درجات المجموعة ( صغيرة العدد)

، (إنااث -ذكاور)عان اخاتالف جانس المتادربين البعدي لمقياس االتجاهات نحو التقنية، بغاض النظار 

 .(صغيرة العدد)لصالح المجموعة 

 :ويمكإ تفسير هخت النتيجة في ضوء ما يلي

العوامل النفسية واالجتماعية اإليجابية في بيئة مجتماع الممارساة االفتراضاية بالفصال االفتراضاي  -

قلة عدد المتادربين، ووياادة فارص والشعور بروح الفريق الواحد نظًرا ل( صغيرة العدد)بالمجموعة 

، (صاغيرة العادد)التعاون أثناء العمل، ساهم كال ذلاك فاي نماو االتجاهاات اإليجابياة لادى المجموعاة 

تتهثر اتجاهات أفرادهاا ايجابيًاا نحاو ( صغيرة العدد)على أن المجموعة  Shaw( 2013)ويؤكد شاو 

 .ابية التي توفرها بيئة العملالتقنية ارتباطًا بالعوامل النفسية واالجتماعية اإليج

صاغيرة )تمكين أكبار عادد مان المتادربين مان التفاعال والتواصال أثنااء التادريل داخال المجموعاة  -

متدربين؛ حيث كان الزمن يسمح بزيادة فرص التفاعال والتواصال، ولام يكان ذلاك متاًحاا ( 1( )العدد

وهااو ماا أثار علااى االتجاهاات نحااو  متادربًا ،( 68( )متوساطة العاادد)بالدرجاة نفساها فااي المجموعاة 

فااي التطبيااق البعاادي ( متوسااطة العاادد)علااى المجموعااة ( صااغيرة العاادد)التقنيااة وتفااوق المجموعااة 

 .لمقياس االتجاهات نحو التقنية

بالفصاول االفتراضاية ( صاغيرة العادد)قلة التعارض لعامال الشوشارة أثنااء التادريل فاي مجموعاة  -

ارتباطًاا بزياادة ( متوسطة العدد)مع ويادة فرص الشوشرة بالمجموعة  نظًرا لقلة عدد المتدربين بها،

ايجابيًااا نحااو التقنيااة علااى ( صااغيرة العاادد)العاادد، وهااو مااا ساااهم فااي ويااادة اتجاهااات المجموعااة 

  .في التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات( متوسطة العدد)المجموعة 

حااوث السااابقة المعنيااة باااختالف حجاام إجمااااًل مااع نتااائج الدراسااات والب وهااذه النتيجااة تتفااق

( متوساطة العادد)على المجموعاة ( صغيرة العدد)المجموعات، والتي توصلت إلى تفوق المجموعة 

 .(Shaw, 2013؛ 8261حامد المحمدي،: )تافي االتجاهات؛ ومنها دراس
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 -ذكدور)النتدائج المتعلقدة بتحديدد فاعليدة اخدتالف جدنس المتددربيإ عدرض وتفسدير : سابًعا

( متوسددطة العدددد -صددغيرة العدددد)بغددا النيددر عددإ حجددم المجموعددات المتزامنددة ( اذإندد

علدددى التحصددديي المعرفدددي المدددرتبط بمهدددارات إنتددداج االختبدددارات بالفصدددول االفتراضدددية، 

 :اإللكترونية لدى أفراد العينة

بغاض النظار عان حجام المجموعاات ( إنااث -ذكور)تم تحديد فاعلية اختالف جنس المتدربين 

علاى التحصايل المعرفاي المارتبط بالفصاول االفتراضاية، ( متوسطة العادد -صغيرة العدد)نة المتزام

بمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية لدى أفراد العينة، من خالل التحقق من صحة الفرض الساابع 

ال يوجاد فارق دال إحصاائيًا باين متوساط درجاات أفاراد : من فاروض البحاث، والاذي ناا علاى أناه

فاي التطبياق البعادي الختبااار ( اإلناااث)ومتوساط درجااات أفاراد عيناة البحاث ( الاذكور)بحاث عيناة ال

حجااام التحصااايل المعرفاااي المااارتبط بمهاااارات إنتااااج االختباااارات اإللكترونياااة، بغاااض النظااار عااان 

 .بالفصول االفتراضية( متوسطة العدد -صغيرة العدد)المجموعات المتزامنة 

نتاائج ( 63)ليل التباين ثنائي االتجاه، ويوضح جادول رقام ولتحديد ذلك تم استخدام أسلوب تح

بغاض ( إنااث -ذكور)تحليل التباين ثنائي االتجاه والمتوسطات الطرفية ألفراد العينة مختلفي الجنس 

في التطبياق البعادي الختباار التحصايل ( متوسطة العدد -صغيرة العدد)النظر عن حجم المجموعات 

 : المعرفي

 (63)جدول رقم                      

بغض النظر عن ( إناث -ذكور)تحليل التباين ثنائي االتجاه لتحديد فاعلية اختالف جنس المتدربين 

 :في التطبيق البعدي االختبار التحصيل المعرفي( متوسطة العدد -صغيرة العدد)حجم المجموعات 

جنس 

 المتدربين

المتوسط  العدد

 الطرفي

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 (التباين)

( ف)

 المحسوبة

الداللة عند 

مستوى 

(2026) 

  1602123 88 ذكور

62180186 

 

 

6 

 

62180186 

 

8210131 

 دالة

 1808611 88 إناث

المحسااااوبة التااااي تساااااوي ( ف)وباسااااتقراء النتااااائج فااااي الجاااادول السااااابق يتضااااح أنظ قيمااااة 

ودرجاات ( 2026)عناد مساتوى داللاة ( 1088)وي أكبر من قيمتها الجدولية التي تسا( 8210131)

 -ذكاور)للتباين الكبير والتباين الصغير؛ مما يشاير إلاى أنظ اخاتالف جانس المتادربين ( 88-6)حرية 

، كمااا يالحاا  أنظ (موضااع البحااث)كمتغياار يااؤثر فااي التحصاايل المعرفااي الماارتبط بالمهااارات ( إناااث

أكبااار مااان المتوساااط الطرفاااي ( 1808611)الاااذي يسااااوي ( اإلنااااث)المتوساااط الطرفاااي لمجموعاااة 

؛ ممااا ياادل علااى وجااود فاارق دال إحصااائيًا بااين (1602123)والااذي يساااوي ( الااذكور)لمجموعااة 

فاي التطبياق البعادي ( اإلنااث)ومتوساط درجاات أفاراد العيناة ( الاذكور)متوسط درجات أفراد العينة 

وسااط درجااات أفااراد العينااة الختبااار التحصاايل المعرفااي لصااالح المتوسااط الطرفااي األعلااى، وهااو مت

عبر الفصول االفتراضية ( إناث)، وهذه النتيجة إجمااًل تشير إلى أن متغير جنس المتدربين (اإلناث)

 .(الذكور)أكثر تهثيًرا على تحصيل الجوانل المعرفية من المتدربين 

وتهسيًسا على ما تقادم تام رفاض الفارض الساابع مان فاروض البحاث، وقباول الفارض الباديل؛ 

بين متوسط درجات أفراد عينة ( 2026)يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى : لذي ينا على أنهوا

في التطبيق البعدي الختبار التحصايل ( اإلناث)ومتوسط درجات أفراد عينة البحث ( الذكور)البحث 
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المجموعااات حجاام المعرفااي الماارتبط بمهااارات إنتاااج االختبااارات اإللكترونيااة، بغااض النظاار عاان 

بالفصاااول االفتراضاااية، لصاااالح أفاااراد عيناااة البحاااث ( متوساااطة العااادد -صاااغيرة العااادد)زامناااة المت

 (.اإلناث)

 :ويمكإ تفسير هخت النتيجة في ضوء ما يلي

كانااات مجموعاااة اإلنااااث أكثااار انضاااباطًا أثنااااء الاااتعلم بالفصاااول االفتراضاااية؛ حياااث تشاااير نتاااائج  -

الاتعلم بالتقنياات وأكثار رغباة فاي التفاوق، بخاالف الدراسات المعنية أن اإلنااث أكثار انضاباطًا أثنااء 

الذكور الذين ال يدفضلون القيود التعليمية، وهو ما نتج عناه تفاوق مجموعاة اإلنااث علاى الاذكور فاي 

 (.8261فاتن حسين،)التحصيل المعرفي 

ويااادة الحااافز للنجاااح والتفااوق عنااد اإلناااث أثناااء التاادريل بالفصااول االفتراضااية كااان أعلااى ماان  - 

مجموعااة الااذكور؛ ممااا أدى إلااى تفااوقهن علااى مجموعااة أعضاااء هيئااة التاادريس الااذكور فااي اختبااار 

إلى أن اإلنااث يتفاوقن علاى الاذكور فاي ( 8268نورة السليمان، )التحصيل المعرفي، وتشير دراسة 

 التقديرات الالتي يحصلن عليها أثناء الاتعلم بالتقنياات ماع ارتفااع مساتوى التحصايل الدراساي لاديهن

 .مقارنة بالذكور، وذلك يعود لزيادة الحافز لديهن نحو التعلم

تعود اإلناث وقابليتهن للتدريل مان خاالل الفصاول االفتراضاية ارتباطًاا بخبارات التادريل الساابقة  -

وأيًضاا مان خااالل ، لاديهن؛ حياث ياتم فاي الغالاال تقاديم التادريل لإلنااث بالادوائر التلفزيونيااة المغلقاة

مختلفة عبار اإلنترنات، علاى عكاس الرجاال الاذين ياتم تادريبيهم فاي الغالال وجهًاا برامج التواصل ال

إلاى أن ( 8261حاماد المحمادي، )لوجه بالمعمل، فكانت التجربة جديدة بالنسبة لهام، وتشاير دراساة 

  .أعضاء هيئة التدريس اإلناث أكثر تعوًدا ورغبة لتلقي التدريل بالفصول االفتراضية

بغا ( إناذ -ذكور)النتائج المتعلقة بتحديد فاعلية اختالف جنس المتدربيإ عرض وتفسير : نامنًا

علدى بالفصول االفتراضية، ( متوسطة العدد -صغيرة العدد)النير عإ حجم المجموعات المتزامنة 

 :أداء الجانب العملي لمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية لدى أفراد العينة

بغاض النظار عان حجام المجموعاات ( إنااث -ذكور)لمتدربين تم تحديد فاعلية اختالف جنس ا

علاى أداء الجانال العملاي لمهاارات بالفصول االفتراضية، ( متوسطة العدد -صغيرة العدد)المتزامن 

إنتاااج االختبااارات اإللكترونيااة لاادى أفااراد العينااة ماان خااالل التحقااق ماان صااحة الفاارض الثااامن ماان 

جاد فارق دال إحصاائيًا باين متوساط درجاات أفاراد عيناة ال يو: فروض البحث، والذي نا على أناه

فاي التطبياق البعادي لبطاقاة مالحظاة ( اإلنااث)ومتوسط درجات أفراد عينة البحاث ( الذكور)البحث 

صااغيرة )المجموعااات المتزامنااة حجاام مهااارات إنتاااج االختبااارات اإللكترونيااة، بغااض النظاار عاان 

 .بالفصول االفتراضية( متوسطة العدد -العدد

نتاائج ( 68)لتحديد ذلك تم استخدام أسلوب تحليل التباين ثنائي االتجاه، ويوضح جادول رقام و

بغاض ( إنااث -ذكور)تحليل التباين ثنائي االتجاه والمتوسطات الطرفية ألفراد العينة مختلفي الجنس 

 فاي التطبياق البعادي لبطاقاة مالحظاة( متوساطة العادد -صاغيرة العادد)النظر عن حجم المجموعات 

 : مهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية
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 (68)جدول رقم 

بغض النظر عن ( إناث -ذكور)تحليل التباين ثنائي االتجاه لتحديد فاعلية اختالف جنس المتدربين 

في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة المهارات ( متوسطة العدد -صغيرة العدد)حجم المجموعات 

 :موضع البحث

جنس 

 المتدربين

المتوسط  عددال

 الطرفي

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 (التباين)

( ف)

 المحسوبة

الداللة عند 

مستوى 

(2026) 

6321011 62802222 88 ذكور

2 

6 63210112 118083

8 

 دالة

 66801122 88 إناث

ي المحسااااوبة التااااي تساااااو( ف)وباسااااتقراء النتااااائج فااااي الجاااادول السااااابق يتضااااح أنظ قيمااااة 

ودرجاات ( 2026)عناد مساتوى داللاة ( 1088)أكبر من قيمتها الجدولية التي تساوي ( 1180838)

 -ذكاور)للتباين الكبير والتباين الصغير؛ مما يشاير إلاى أنظ اخاتالف جانس المتادربين ( 88-6)حرية 

رفاي ، كماا يالحا  أنظ المتوساط الط(موضاع البحاث)كمتغير يؤثر في األداء العملي للمهارات ( إناث

أكبار مان المتوساط الطرفاي ألفاراد عيناة ( 66801122)الاذي يسااوي ( اإلناث)ألفراد عينة البحث 

؛ مما يدل على وجود فرق دال إحصائيًا باين متوساط (62802222)والذي يساوي ( الذكور)البحث 

قاة فاي التطبياق البعادي لبطا( اإلنااث)ومتوساط درجاات أفاراد العيناة ( الاذكور)درجات أفراد العيناة 

مالحظااة المهااارات لصااالح المتوسااط الطرفااي األعلااى، وهااو متوسااط درجااات أفااراد عينااة البحااث 

عبر الفصول االفتراضية ( إناث)، وهذه النتيجة إجمااًل تشير إلى أن متغير جنس المتدربين (اإلناث)

 .(لذكورا)أكثر تهثيًرا على األداء العملي لمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية من المتدربين 

وتهسيًسا على ما تقادم تام رفاض الفارض الثاامن مان فاروض البحاث، وقباول الفارض الباديل؛ 

بين متوسط درجات أفراد عينة ( 2026)يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى : والذي ينا على أنه

فاي التطبياق البعادي لبطاقاة مالحظاة ( اإلنااث)ومتوسط درجات أفراد عينة البحاث ( الذكور)البحث 

صااغيرة )المجموعااات المتزامنااة حجاام هااارات إنتاااج االختبااارات اإللكترونيااة، بغااض النظاار عاان م

 (.اإلناث)بالفصول االفتراضية، لصالح أفراد العينة ( متوسطة العدد -العدد

 :ويمكإ تفسير هخت النتيجة في ضوء ما يلي

االفتراضااية؛ حيااث  انضااباط اإلناااث أثناااء أداء الجاناال العملااي فااي مجموعااات التاادريل بالفصااول -

تشااير نتااائج الدراسااات المعنيااة أن اإلناااث أكثاار انضااباطًا أثناااء الااتعلم والتاادريل بالتقنيااات، بخااالف 

وهاو ماا ناتج عناه تفاوق مجموعاة اإلنااث علاى ، الذكور الذين ال يفضلون القيود التعليمية والتدريبياة

  .  (8261فاتن حسين،)الذكور في أداء الجانل العملي

لمهارات موضع التدريل؛ فتوضح الدراسات المتخصصة أن اإلنااث يتفاوقن علاى الاذكور طبيعة ا -

وياازداد الحااافز لااديهن عنااد التاادريل علااى مثاال هااذه ، عنااد التاادريل علااى المهااارات العمليااة الدقيقااة

، مماا ساااعد علاى تفااوق مجموعاة اإلناااث (1 .، ص8268ناوره السااليمان، )النوعياة مان المهااارات 

 .داء الجانل العمليعلى الذكور في أ

خباارة اإلناااث وخلفياااتهن عاان التاادريل ماان خااالل الفصااول االفتراضااية مرتبطااة بثقافااة بعااض  - 

المجتمعااات العربيااة فااي تقااديم التاادريل للنساااء؛ بفصاال الماادرب عاان المتاادربات؛ حيااث يااتم تقااديم 

نترناات، بخااالف التاادريل لإلناااث بالاادوائر التلفزيونيااة المغلقااة وماان خااالل وسااائل التواصاال عباار اإل

الرجال الذين يتم تدريبيهم في الغالل وجهًا لوجه بالمعمل، فكانت التجرباة جديادة بالنسابة لهام، وهاو 
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وتشااير  ،فاي التطبيااق البعاادي لبطاقااة مالحظااة المهااارات( الااذكور)علااى ( اإلناااث)ماا أثاار فااي تفااوق 

تعااوًدا ورغبااة لتلقااي إلااى أن أعضااء هيئااة التاادريس اإلناااث أكثار ( 8261حامااد المحماادي، )دراساة 

  .التدريل بالفصول االفتراضية

النتددائج المتعلقددة بتحديددد فاعليددة اخددتالف جددنس المتدددربيإ عددرض وتفسددير : تاسددًعا

متوسدطة  -صدغيرة العددد)بغا النير عإ حجم المجموعات المتزامنة ( إناذ -ذكور)

 :نةفي االتجاهات نحو التقنية لدى أفراد العيبالفصول االفتراضية، ( العدد

بغاض النظار عان حجام المجموعاات ( إنااث -ذكور)تم تحديد فاعلية اختالف جنس المتدربين 

فااي االتجاهااات نحااو التقنيااة لاادى بالفصااول االفتراضااية ( متوسااطة العاادد -صااغيرة العاادد)المتزامنااة 

: أفراد العينة، من خالل التحقق من صحة الفرض التاسع من فروض البحاث، والاذي ناا علاى أناه

ومتوساط درجاات أفاراد ( الذكور)فرق دال إحصائيًا بين متوسط درجات أفراد عينة البحث  ال يوجد

حجام فاي التطبياق البعادي لمقيااس االتجاهاات نحاو التقنياة، بغاض النظار عان ( اإلنااث)عينة البحث 

 .بالفصول االفتراضية( متوسطة العدد -صغيرة العدد)المجموعات المتزامنة 

نتاائج ( 61)سلوب تحليل التباين ثنائي االتجاه، ويوضح جادول رقام ولتحديد ذلك تم استخدام أ

بغاض ( إنااث -ذكور)تحليل التباين ثنائي االتجاه والمتوسطات الطرفية ألفراد العينة مختلفي الجنس 

في التطبيق البعدي لمقيااس االتجاهاات ( متوسطة العدد -صغيرة العدد)النظر عن حجم المجموعات 

 : نحو التقنية

 (61)جدول رقم                      

بغض النظر عن ( إناث -ذكور)تحليل التباين ثنائي االتجاه لتحديد فاعلية اختالف جنس المتدربين 

في التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات نحو ( متوسطة العدد -صغيرة العدد)حجم المجموعات 

 :التقنية

جنس 

 المتدربين

المتوسط  العدد

 الطرفي

مجموع 

 اتالمربع

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 (التباين)

( ف)

 المحسوبة

الداللة 

عند 

مستوى 

(2026) 

 دالة 1610628 2620286 6 2620286 1106111 88 ذكور

 2102112 88 إناث

المحسااااوبة التااااي تساااااوي ( ف)وباسااااتقراء النتااااائج فااااي الجاااادول السااااابق يتضااااح أنظ قيمااااة 

ودرجاات ( 2026)عناد مساتوى داللاة ( 1088)التي تساوي  أكبر من قيمتها الجدولية( 1610628)

 -ذكاور)للتباين الكبير والتباين الصغير؛ مما يشاير إلاى أنظ اخاتالف جانس المتادربين ( 88-6)حرية 

كمتغير يؤثر في اتجاهات أفراد العينة نحو التقنية، كما يالح  أنظ المتوسط الطرفي لمجموعاة ( إناث

والاذي يسااوي ( الاذكور)أكبر من المتوساط الطرفاي لمجموعاة ( 2102112)الذي يساوي ( اإلناث)

؛ ممااا ياادل علااى وجااود فاارق دال إحصااائيًا بااين متوسااط درجااات أفااراد عينااة البحااث (1106111)

في التطبياق البعادي لمقيااس االتجاهاات نحاو ( اإلناث)ومتوسط درجات أفراد عينة البحث ( الذكور)

، وهاذه النتيجاة (اإلنااث)؛ وهو متوسط درجاات أفاراد العيناة التقنية لصالح المتوسط الطرفي األعلى

عباار الفصااول االفتراضااية أكثاار تااهثيًرا علااى ( إناااث)إجمااااًل تشااير إلااى أن متغياار جاانس المتاادربين 

 .(الذكور)االتجاهات نحو التقنية من المتدربين 
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ديل؛ وتهسيًسا على ما تقادم تام رفاض الفارض التاساع مان فاروض البحاث، وقباول الفارض البا

بين متوسط درجات أفراد عينة ( 2026)يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى : والذي ينا على أنه

فاااي التطبياااق البعااادي لمقيااااس ( اإلنااااث)ومتوساااط درجاااات أفاااراد عيناااة البحاااث ( الاااذكور)البحاااث 

متوسااطة  -صااغيرة العاادد)المجموعااات المتزامنااة حجاام االتجاهااات نحااو التقنيااة، بغااض النظاار عاان 

 (.اإلناث)بالفصول االفتراضية، لصالح أفراد العينة  (العدد

 :ويمكإ تفسير هخت النتيجة في ضوء ما يلي

طبيعاة التادريل فاي مجموعااات تَحظاى بتفضايل ماان اإلنااث أكثار مان الااذكور، حياث تظهار نتااائج  -

الدراسااات تفضاايل االناااث للعماال فااي مجموعااات وتفضاايل الااذكور للااتعلم والعماال الااذاتي أو الفااردي 

 .(8261؛ فاتن حسين، 8268ورة السليمان، ن)

عاماال انضااباط اإلناااث أثناااء التاادريل بالتقنيااات ساااهم فااي تغيياار اتجاهاااتهن نحااو التقنيااة أكثاار ماان  -

الذكور الذين ال يفضلون القيود التعليمية والتدريبياة؛ وهاو ماا ناتج عناه تفاوق مجموعاة اإلنااث علاى 

     .الذكور في أداء الجانل العملي

ق اإلناث على الذكور في االختبار والمهارات ساهم في ويادة اتجاهااتهن اإليجابياة نحاو التقنياة تفو -

  .المستخدمة في البرنامج

إجمااًل مع نتائج الدراسات والبحوث السابقة المعنية باالتجاهات نحو التقنية هذه النتيجة  وتتفق

إلااى تفااوق المتاادربات اإلناااث علااى ، والتااي توصاالت (إناااث -ذكااور)لاادى المتاادربين مختلفااي الجاانس 

ياسار مازروع، طاارق عباد الارحمن، : )تاالمتدربين الذكور في االتجاهات نحو التقنياة؛ ومنهاا دراسا

 .(Dastjerdi, 2016؛ 8263عبير مخلوف، 

عرض وتفسير النتائج المتعلقة ب نر التفاعي بيإ حجدم المجموعدة المتزامندة : عاشًرا

( إناذ -ذكور)بالفصول االفتراضية وجنس المتدربيإ  (متوسطة العدد -صغيرة العدد)

على التحصيي المعرفي البعدل المدرتبط بمهدارات إنتداج االختبدارات اإللكترونيدة لددى 

 :أفراد العينة

( متوسااطة العاادد -صااغيرة العاادد)تاام تحديااد أثاار التفاعاال بااين حجاام المجموعااات المتزامنااة 

علااى التحصاايل المعرفااي البعاادي الماارتبط ( إنااث -ذكااور)بالفصاول االفتراضااية، وجاانس المتاادربين 

بمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية لدى أفراد العينة من خالل التحقق من صحة الفارض العاشار 

بين متوسطات درجات أفاراد ال تدوجد فروق دالة إحصائيًا  :من فروض البحث، والذي نا على أنه

الجانااال المعرفااي المااارتبط بعااادي الختبااار تحصاايل المجموعااات التجريبيااة األرباااع فااي التطبيااق ال

 المجموعااات المتزامنااةيرجااع إلااى أثاار التفاعاال بااين حجاام بمهااارات إنتاااج االختبااارات اإللكترونيااة 

 (.إناث -ذكور)بالفصول االفتراضية، وجنس المتدربين  (متوسطة العدد -صغيرة العدد)

ماان المجموعااات األربااع،  وتاام ذلااك عاان طريااق تحديااد المتوسااطات الداخليااة لكاال مجموعااة

وجانس ( متوساطة العادد -صاغيرة العادد)والمتوسطات الطرفية لكل من حجم المجموعات المتزامنة 

في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفاي كماا يوضاحها الجادول رقام ( إناث -ذكور)المتدربين 

(61 :) 
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 ( 61)جدول رقم 

 : البعدي الختبار التحصيل المعرفيالمتوسطات الداخلية و الطرفية في التطبيق 

 الطرفي المتوسط حجم المجموعات جنس المتدربين 

 متوسطة العدد صغيرة العدد

 1602123 1102222 1102611 ذكور

 1808611 1108611 1608611 إناث

 1206211 1108223 1206111 المتوسط الطرفي

ناااك تباينًااا فااي قاايم المتوسااطات باسااتقراء النتااائج الموضااحة بالجاادول السااابق يتضااح أنظ ه

لكااٍل ماان حجاام الداخليااة الخاصااة بكاال مجموعااة ماان المجموعااات األربااع، والمتوسااطات الطرفيااة 

وللتعرف على مدى داللة تلك الفروق بوجود أثار للتفاعال باين حجام المجموعات وجنس المتدربين، 

لوب تحليال التبااين مان خاالل أسا( ف)المجموعات وجنس المتدربين من عدمه يتطلال حسااب قيماة 

نتائج أسالوب تحليال التبااين ثناائي االتجااه لادرجات أفاراد ( 61)ثنائي االتجاه، ويوضح الجدول رقم 

 :العينة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي

 ( 61)جدول رقم 

 : لمعرفيتحليل التباين ثنائي االتجاه لدرجات أفراد العينة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل ا

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 (ف)

 المحسوبة

الداللة عند 

 (2026)مستوى 

  810286 حجم المجموعة

6 

 دالة 680222 810286

  62180186 جنس المتدربين

6 

 دالة 8210131 62180186

التفاعل بين حجم 

المجموعات وجنس 

 المتدربين

1120286  

6 

 دالة 6220612 1120286

التباين داخل 

المجموعات 

 (الخطه)

6120112  

88 

30231  -----------------

المحساوبة للتفاعال باين حجام ( ف)باستقراء النتائج الموضحة بالجدول السابق يتضح أنظ قيمة 

أكبار مان قيمتهاا الجدولياة التاي تسااوى ( 6220612)المجموعات وجانس المتادربين والتاي تسااوي 

للتبااين الكبيار والتبااين الصاغير؛ ( 88-6)وعند درجات حرياة ( 2026)ند مستوى داللة ع( 1088)

مما يدل على وجاود فاروق دالاة إحصاائيًا باين متوساطات درجاات أفاراد العيناة فاي التطبياق البعادي 

وتشاير الختبار التحصيل المعرفي يرجع إلى أثر التفاعل باين حجام المجموعاات وجانس المتادربين، 

حجاام المجموعااات : )جااة إجمااااًل إلااى وجااود أثاار للتفاعاال أو التااهثير المشااترك للمتغياارينهااذه النتي
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على تحصيل الجانال المعرفاي "( إناث/ ذكور "وجنس المتدربين  –"متوسطة العدد/ صغيرة العدد"

 .المرتبط بمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية لدى أفراد عينة البحث

موعاات فقاد تام اساتخدام اختباار شافيه للمقارناات المتعاددة، ولتحديد وجهة الفاروق باين المج

نتااائج اختبااار شاافيه لتوجيااه داللااة الفااروق بااين مجموعااات البحااث فااي ( 62)ويوضااح جاادول رقاام 

  :التحصيل المعرفي

 (62)جدول رقم 

 :لتوجيه داللة الفروق بين مجموعات البحث في التحصيل المعرفينتائج اختبار شفيه 

المجموعة  المتوسط المجموعة

 األولى

المجموعة 

 الثانية

المجموعة 

 الثالثة

المجموعة 

 الرابعة

صغير العدد ( 6)مجموعة  

 (ذكور)

ــــــــــــــــ 110261

 ـــــــــ

 دالة دالة دالة

متوسطة العدد ( 8)مجموعة 

 (ذكور)

ــــــــــــــــ 110222

 ــــــــ

ــــــــــــــــ

 ــــــــــــ

 دالة دالة

صغيرة العدد ( 3)ة مجموع

 (إناث)

ــــــــــــــــ 160861

 ـــــ

ــــــــــــــــ

 ـــــــ

 دالة ـــــــــــــــــــ

متوسطة العدد ( 8)مجموعة 

 (إناث)

ــــــــــــــــ 110861

 ــــــــــ

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

 ـ

ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــ

ـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــ

 ـــــ

( 8)باساااتقراء النتاااائج الموضاااحة بالجااادول الساااابق يتضاااح أن متوساااط درجاااات المجموعاااة 

ومتوساطة ( 3)أكبار مان متوساط درجاات المجموعاة ( 110861)والذي بلا  ( متوسطة العدد إناث)

؛ بمسااتوى دال إحصااائيًا، وتشااير نتااائج (6)ومتوسااط درجااات المجموعااة ( 8)درجااات المجموعااة 

؛ (160861)بمتوسااط درجااات بلاا  ( صااغيرة العاادد إناااث( )3)لجاادول أيًضااا إلااى تفااوق المجموعااة ا

؛ بمسااتوى دال إحصااائيًا، وتشااير النتااائج إلااى تفااوق (6)والمجموعااة ( 8)علااى كاال ماان المجموعااة 

( 8)؛ علااى المجموعااة (110261)بمتوسااط درجااات بلاا  ( صااغيرة العاادد ذكااور( )6)المجموعااة 

، وتشاير هاذه النتيجاة إجماااًل إلاى أن (110222)والتاي حققات متوساطًا بلا  ( متوسطة العادد ذكاور)

هناك أثًرا للتفاعل أو التهثير المشترك بين مجموعات البحث األربع فاي التحصايل المعرفاي المارتبط 

 .(موضع البحث)بالمهارات 

 :تفسير النتيجة السابقة 

أظهرتاه النتاائج الخاصاة بااختالف حجام  تقدم النتيجة السابقة اتجاهًا مختلفًا بعض الشايء عماا

متوساطة العادد )المجموعات في تحصيل الجانل المعرفي بهاذا البحاث؛ حياث اتضاح أن المجموعاة 

تحقق ( صغيرة العدد ذكور)تحقق درجات أكبر في تحصيل الجانل المعرفي، وأن المجموعة ( إناث

( الاذكور)د المتدربين بمجموعة ؛ فكلما كثر عد(متوسطة العدد ذكور)تحصيل أفضل من المجموعة 

واد التحصايل المعرفاي ( الاذكور)قل التحصيل المعرفي، وكلما قل عادد أفاراد المتادربين بمجموعاة 

واد التحصايل المعرفاي، ( اإلنااث)لديهم، وعلى النقيض من ذلك كلما كثر عدد المتدربات بمجموعة 

عرفاي، وهاذه النتيجاة توضاح أهمياة قال التحصايل الم( اإلنااث)وكلما قال عادد المتادربات بمجموعاة 

فااي تحصاايل الجاناال المعرفااي، وتوضااح أن ( الحجاام المتوسااط مااع الجاانس إناااث)العاماال المشااترك 

، وأن (متوساطة العادد)التادريل فاي بيئاة اجتماعياة تفاعلياة تشااركية بالمجموعاات  يفضلن( اإلناث)
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صورة أكبر، وباذلك فتادريل يساعد على تحصيل معرفي ب( إناث)اجتماع العدد المتوسط مع الجنس 

النساء عبر الفصول االفتراضاية يدفضال أن ياتم فاي مجموعاات متوساطة لياؤدي إلاى تحصايل أكبار، 

القائمة على األعمال االجتماعية الجماعياة والتشاارك فاي ( اإلناث)وهو ما يمكن إرجاعه إلى طبيعة 

كباار، وهااو ماا اتضااح ماان أثاار وهااو مااا يتطلاال مجموعاة تدريبيااة أ، العمال وتفضاايل الااتعلم بالمحاكااة

، فاي التحصايل المعرفاي( حجم المجموعة المتوسط العادد ماع عامال الجانس إنااث)تفاعل المتغيرين 

فاي تحصايل ( الحجم الصغير مع الجنس ذكاور)وتشير هذه النتيجة أيًضا إلى أهمية العامل المشترك 

يفضالون العمال والتادريل ( ورالاذك)الجانل المعرفي لدى المتدربين الذكور، ويوضح أن المتدربين 

، (الاذكور متوساطة العادد)، ليناتج عان ذلاك تحصايل أفضال مان مجموعاات (صغيرة العدد)في بيئة 

، ويمكاان إرجاااع ذلااك إلااى طبيعااة (صااغيرة العاادد)فااي مجموعااات ( الااذكور)وبااذلك يدفضاال تاادريل 

  .وتفضيل التدريل واألعمال الفردية والعمل في بيئات محدودة( الذكور)

عددرض وتفسددير النتددائج المتعلقددة بدد نر التفاعددي بدديإ حجددم المجموعددات المتزامنددة : عشددر حددادل

علدى أداء ( إنداذ -ذكدور)بالفصول االفتراضية، وجنس المتددربيإ ( متوسطة العدد -صغيرة العدد)

 :الجانب العملي لمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية لدى أفراد العينة

( متوسااطة العاادد -صااغيرة العاادد)م المجموعااات المتزامنااة تاام تحديااد أثاار التفاعاال بااين حجاا

علااى أداء الجاناال العملااي لمهااارات إنتاااج ( إناااث -ذكااور)بالفصااول االفتراضااية، وجاانس المتاادربين 

االختبارات اإللكترونية لادى أفاراد العيناة، مان خاالل التحقاق مان صاحة الفارض الحاادي عشار مان 

باين متوساطات درجاات أفاراد فاروق دالاة إحصاائيًا  ال تدوجاد :فروض البحث، والذي نا علاى أناه

مهااارات إنتاااج االختباااارات المجموعااات التجريبيااة األربااع فااي التطبيااق البعااادي لبطاقااة مالحظااة 

 (متوساطة العادد -صاغيرة العادد)المجموعات المتزامناة يرجع إلى أثر التفاعل بين حجم اإللكترونية 

 (.إناث -ذكور)بالفصول االفتراضية، وجنس المتدربين 

وتاام ذلااك عاان طريااق تحديااد المتوسااطات الداخليااة لكاال مجموعااة ماان المجموعااات األربااع، 

( متوساااطة العااادد -صاااغيرة العااادد)والمتوساااطات الطرفياااة لكااال مااان حجااام المجموعاااات المتزامناااة 

موضااع )فااي بطاقااة مالحظااة المهااارات ( إناااث -ذكااور)بالفصااول االفتراضااية وجاانس المتاادربين 

 (: 62)الجدول رقم كما يوضحها ( البحث

 ( 62)جدول رقم 

 : المتوسطات الداخلية والطرفية في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة المهارات

 المتوسط الطرفي حجم المجموعات جنس المتدربين 

 متوسطة العدد صغيرة العدد

 62802222 2206111 62202333 ذكور

 66801122 66101122 66601122 إناث

 6220311 62208123 66208261 المتوسط الطرفي

باسااتقراء النتااائج الموضااحة بالجاادول السااابق يتضااح أنظ هناااك تباينًااا فااي قاايم المتوسااطات 

لكااٍل ماان حجاام الداخليااة الخاصااة بكاال مجموعااة ماان المجموعااات األربااع، والمتوسااطات الطرفيااة 

داللااة تلااك  وللتعاارف علااى ماادىالمجموعااات المتزامنااة بالفصااول االفتراضااية وجاانس المتاادربين، 

وجانس المتادربين المتزامنة بالفصاول االفتراضاية الفروق بوجود أثر للتفاعل بين حجم المجموعات 

من خالل أسلوب تحليل التبااين ثناائي االتجااه، ويوضاح الجادول ( ف)من عدمه يتطلل حساب قيمة 
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ق البعاادي لبطاقااة نتااائج أساالوب تحلياال التباااين ثنااائي االتجاااه لاادرجات أفااراد العينااة فااي التطبياا( 82)

 : مالحظة المهارات

 ( 82)جدول رقم 

 : تحليل التباين ثنائي االتجاه لدرجات أفراد العينة في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة أداء المهارات

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 (ف)

 المحسوبة

الداللة عند 

 (2026)مستوى 

 دالة 620381 820333 6 820333 حجم المجموعة

 دالة 1180838 63210112 6 63210112 جنس المتدربين

التفاعل بين حجم 

المجموعات وجنس 

 المتدربين

 دالة 3180122 1310333 6 1310333

التباين داخل المجموعات 

 (الخطه)

260233 88 80221  -----------------

المحساوبة للتفاعال باين حجام ( ف)ضح أنظ قيمة باستقراء النتائج الموضحة بالجدول السابق يت

أكبار مان ( 3180122)المجموعات المتزامنة بالفصول االفتراضية وجنس المتدربين والتي تساوي 

( 88-6)وعنااد درجااات حريااة ( 2026)عنااد مسااتوى داللااة ( 1088)قيمتهااا الجدوليااة التااي تساااوى 

وق دالاة إحصاائيًا باين متوساطات درجاات للتباين الكبير والتباين الصاغير؛ مماا يادل علاى وجاود فار

أفراد العينة في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظاة مهاارات إنتااج االختباارات اإللكترونياة؛ يرجاع إلاى 

وتشاير هاذه أثر التفاعال باين حجام المجموعاات المتزامناة بالفصاول االفتراضاية وجانس المتادربين، 

صاغيرة "حجام المجموعاات : )ير المشاترك للمتغيارينالنتيجة إجمااًل إلاى وجاود أثار للتفاعال أو التاهث

على أداء الجانل العملي لمهاارات إنتااج "( إناث/ ذكور "وجنس المتدربين  –"متوسطة العدد/ العدد

 .االختبارات اإللكترونية لدى أفراد عينة البحث

ة، ولتحديد وجهة الفاروق باين المجموعاات فقاد تام اساتخدام اختباار شافيه للمقارناات المتعادد

  :نتائج اختبار شفيه لتوجيه داللة الفروق بين مجموعات البحث في األداء( 86)ويوضح جدول رقم 

 (86)جدول رقم 

 :لتوجيه داللة الفروق بين مجموعات البحث في أداء الجانل العملينتائج اختبار شفيه 

المجموعة  المتوسط المجموعة

 األولى

المجموعة 

 الثانية

المجموعة 

 الثالثة

وعة المجم

 الرابعة

 دالة دالة دالة ــــــــــــــــ 62202333 (ذكور)صغيرة العدد ( 6)مجموعة 

متوسطة العدد ( 8)مجموعة 

 (ذكور)

 دالة دالة ـــــــــ ــــــــ 2206111

 دالة ـــــــ ـــــ ــــــ 66601122 (إناث)صغيرة العدد ( 3)مجموعة 

 ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ 66101122 (إناث)متوسطة العدد ( 8)مجموعة 

والاذي ( متوساطة العادد إنااث( )8)يالح  من الجدول السابق أن متوسط درجاات المجموعاة 

( 8)ومتوسااطة درجااات المجموعااة ( 3)أكباار ماان متوسااط درجااات المجموعااة ( 66101122)بلاا  

ا إلاى تفاوق المجموعاة ؛ بمستوى دال إحصائيًا، وتشير النتائج أيًضا(6)ومتوسط درجات المجموعة 
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والمجموعاة ( 8)؛ علاى المجموعاة (66601122)بمتوساط درجاات بلا  ( صغيرة العدد إنااث( )3)

بمتوساط ( صغيرة العدد ذكور( )6)؛ بمستوى دال إحصائيًا، وتشير النتائج إلى تفوق المجموعة (6)

متوساطًا بلا   والتي حققات( متوسطة العدد ذكور( )8)؛ على المجموعة (62202333)درجات بل  

، وتشاااير هاااذه النتيجاااة إجماااااًل إلاااى أن هنااااك أثاااًرا للتفاعااال أو التاااهثير المشاااترك باااين (2206111)

 .(موضع البحث)مجموعات البحث األربع في األداء العملي للمهارات 

 :تفسير النتيجة السابقة 

وأن تحقاااق أعلاااى المساااتويات، ( متوساااطة العااادد إنااااث)وتدظهااار هاااذه النتيجاااة أن المجموعاااة 

؛ فكلما كثر (متوسطة العدد ذكور)تحقق أداء أفضل من المجموعة ( صغيرة العدد ذكور)المجموعة 

وكلماا قال عادد أفاراد المتادربين بمجموعاات ، قال األداء العملاي( الاذكور)عدد المتدربين بمجموعاة 

وعااة واد مسااتوى األداء لااديهم، وعلااى النقاايض ماان ذلااك كلمااا كثاار عاادد المتاادربات بمجم( الااذكور)

قل مستوى األداء، وتشير ( اإلناث)واد مستوى األداء، وكلما قل عدد المتدربات بمجموعة ( اإلناث)

أثنااء التادريل بالفصاول ( الحجام المتوساط ماع الجانس إنااث)هذه النتيجة إلى أهمية العامل المشترك 

ياااة تفاعلياااة األداء العملاااي والتااادريل فاااي بيئاااة اجتماع يفضااالن( اإلنااااث)االفتراضاااية، وتوضاااح أن 

يسااعد علاى ( إنااث)، وأن اجتماع العدد المتوسط مع الجنس (متوسطة العدد)تشاركية بالمجموعات 

األداء بصورة تعاونياة أكثار إنتاجياة، وباذلك فتادريل النسااء بالفصاول االفتراضاية يفضال أن يكاون 

مة علاى األعماال القائ( اإلناث)، وهو ما يمكن إرجاعه إلى طبيعة (متوسطة العدد)خالل مجموعات 

االجتماعيااة الجماعيااة والتشااارك فااي العماال أثناااء األداء وتفضاايل الااتعلم بالمحاكاااة، وهااو مااا يتطلاال 

حجاام المجموعااة )مجموعااة تدريبيااة أكباار، وهااو مااا أثاار علااى النتااائج وأدى إلااى تفاعاال المتغياارين 

ه النتيجاة أيًضاا إلاى وتشاير هاذ، فاي األداء العملاي للمهاارات( المتوسط العدد مع عامل الجانس إنااث

يفضلون ( الذكور)وتوضح أن المتدربين ، (الحجم الصغير مع الجنس ذكور)أهمية العامل المشترك 

، وبذلك يفضال تادريل الاذكور (صغيرة العدد)العمل والتدريل بالفصول االفتراضية في مجموعات 

وتفضاايل ( ذكورالاا)بالفصااول االفتراضااية فااي مجموعااات صااغيرة، ويمكاان إرجاااع ذلااك إلااى طبيعااة 

  .األعمال الفردية والعمل في بيئات محدودة والتركيز أثناء األداء

صدغيرة )عرض وتفسير النتائج المتعلقة ب نر التفاعي بيإ حجدم المجموعدة المتزامندة : ناني عشر

على االتجاهات نحو ( إناذ -ذكور)بالفصول االفتراضية، وجنس المتدربيإ ( متوسطة العدد -العدد

 :لدى أفراد العينةالتقنية 

( متوسااطة العاادد -صااغيرة العاادد)تاام تحديااد أثاار التفاعاال بااين حجاام المجموعااات المتزامنااة 

علاى اتجاهاات أفاراد العيناة نحاو التقنياة مان ( إنااث -ذكور)بالفصول االفتراضية، وجنس المتدربين 

وجاد ال تد  :خالل التحقق مان صاحة الفارض الثااني عشار مان فاروض البحاث، والاذي ناا علاى أناه

بين متوسطات درجات أفراد المجموعات التجريبية األرباع فاي التطبياق البعادي فروق دالة إحصائيًا 

صااغيرة )المجموعااات المتزامنااة يرجااع إلااى أثاار التفاعاال بااين حجاام االتجاهااات نحااو التقنيااة لمقياااس 

 (.إناث -ذكور)بالفصول االفتراضية، وجنس المتدربين  (متوسطة العدد -العدد

عاان طريااق تحديااد المتوسااطات الداخليااة لكاال مجموعااة ماان المجموعااات األربااع، وتاام ذلااك 

وجانس ( متوساطة العادد -صاغيرة العادد)والمتوسطات الطرفية لكل من حجم المجموعات المتزامنة 

في التطبياق البعادي لمقيااس االتجاهاات نحاو التقنياة كماا يوضاحها الجادول ( إناث -ذكور)المتدربين 

 (: 88)رقم 
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 ( 88)جدول رقم 

 : المتوسطات الداخلية و الطرفية في التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات نحو التقنية

 المتوسط الطرفي حجم المجموعات جنس المتدربين 

 متوسطة العدد صغيرة العدد

 1106111 1306111 2606111 ذكور

 2102112 2101122 2802222 إناث

 2601822 2208123 28012333 المتوسط الطرفي

باسااتقراء النتااائج الموضااحة بالجاادول السااابق يتضااح أنظ هناااك تباينًااا فااي قاايم المتوسااطات 

لكااٍل ماان حجاام الداخليااة الخاصااة بكاال مجموعااة ماان المجموعااات األربااع، والمتوسااطات الطرفيااة 

وللتعاارف علااى ماادى داللااة تلااك المجموعااات المتزامنااة بالفصااول االفتراضااية وجاانس المتاادربين، 

ر للتفاعل بين حجم المجموعاات وجانس المتادربين مان عدماه يتطلال حسااب قيماة الفروق بوجود أث

نتاائج أسالوب تحليال ( 83)من خالل أسلوب تحليل التباين ثنائي االتجاه، ويوضح الجدول رقم ( ف)

 : التباين ثنائي االتجاه لدرجات أفراد العينة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات نحو التقنية

 ( 83)جدول رقم 

 : تحليل التباين ثنائي االتجاه لدرجات أفراد العينة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات نحو التقنية

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 

 (ف)

 المحسوبة

الداللة عند مستوى 

(2026) 

 دالة 320136 180622 6 180622 حجم المجموعة

 دالة 1610628 2620286 6 2620286 جنس المتدربين

التفاعل بين حجم 

المجموعات وجنس 

 المتدربين

 دالة 8380222 8680622 6 8680622

التباين داخل المجموعات 

 (الخطه)

110123 88 60113  -----------------

المحساوبة للتفاعال باين حجام ( ف)باستقراء النتائج الموضحة بالجدول السابق يتضح أنظ قيمة 

أكبار مان ( 8380222)وعات المتزامنة بالفصول االفتراضية وجنس المتدربين والتي تساوي المجم

( 88-6)وعنااد درجااات حريااة ( 2026)عنااد مسااتوى داللااة ( 1088)قيمتهااا الجدوليااة التااي تساااوي 

للتباين الكبير والتباين الصاغير؛ مماا يادل علاى وجاود فاروق دالاة إحصاائيًا باين متوساطات درجاات 

ة فااي التطبياق البعاادي لمقياااس االتجاهااات نحاو التقنيااة يرجااع إلااى أثار التفاعاال بااين حجاام أفاراد العيناا

وتشير هذه النتيجة إجمااًل إلى وجود أثر للتفاعل أو التاهثير المشاترك المجموعات وجنس المتدربين، 

"( إنااث/ ذكاور "وجنس المتدربين  –"متوسطة العدد/ صغيرة العدد"حجم المجموعات : )للمتغيرين

 .لى اتجاهات أفراد عينة البحث نحو التقنيةع

ولتحديد وجهة الفاروق باين المجموعاات فقاد تام اساتخدام اختباار شافيه للمقارناات المتعاددة، 

نتااائج اختبااار شاافيه لتوجيااه داللااة الفااروق بااين مجموعااات البحااث فااي ( 88)ويوضااح جاادول رقاام 

  :االتجاهات
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 (88)جدول رقم 

 :ة الفروق بين مجموعات البحث في االتجاهات نحو التقنيةلتوجيه داللنتائج اختبار شفيه 

المجموعة  المتوسط المجموعة

 األولى

المجموعة 

 الثانية

المجموعة 

 الثالثة

المجموعة 

 الرابعة

( 6)مجموعة 

صغيرة العدد 

 (ذكور)

 دالة دالة دالة ــــــــ 2606111

( 8)مجموعة 

متوسطة العدد 

 (ذكور)

 دالة دالة ـــــــــ ــــــــ 1306111

( 3)مجموعة 

 (إناث)صغيرة العدد 

 دالة ــــــ ـــــــ ـــــــــ 2802222

( 8)مجموعة 

متوسطة العدد 

 (إناث)

 ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ 2101122

( 8)يتضاااح أن متوساااط درجاااات المجموعاااة باساااتقراء النتاااائج الموضاااحة بالجااادول الساااابق 

ومتوساط ( 3)أكبار مان متوساط درجاات المجموعاة ( 2101122)ي بل  والذ( متوسطة العدد إناث)

؛ بمسااتوى دال إحصااائيًا، وتشااير النتااائج (6)ومتوسااط درجااات المجموعااة ( 8)درجااات المجموعااة 

؛ وهاو أكبار (2802222)بمتوسط درجات بل  ( صغيرة العدد إناث( )3)أيًضا إلى تفوق المجموعة 

؛ بمساتوى دال إحصاائيًا، كماا (6)درجاات المجموعاة ومتوساط ( 8)من متوسط درجات المجموعة 

؛ (2606111)بمتوساط درجاات بلا  ( صاغيرة العادد ذكاور( )6)تشير النتائج إلى تفاوق المجموعاة 

والتاي حققاات متوسااطًا بلاا  ( متوساطة العاادد ذكااور( )8)وهاو أكباار ماان متوساط درجااات المجموعااة 

أثاااًرا للتفاعااال أو التاااهثير المشاااترك باااين ، وتشاااير هاااذه النتيجاااة إجماااااًل إلاااى أن هنااااك (1306111)

 .مجموعات البحث األربع في االتجاهات نحو التقنية

 :تفسير النتيجة السابقة

بالفصااول ( اإلناااث)مااع المتاادربات ( متوسااطة العاادد)توضااح النتيجااة السااابقة أن المجموعااة 

( الاذكور)تادربين ماع الم( صاغيرة العادد)االفتراضية حققت اتجاهات أكثار إيجابياة، وأن المجموعاة 

؛ فكلماا (متوساطة العادد)بالفصول االفتراضية تحقق اتجاهات أكبر من نفس الجنس مع المجموعات 

انخفض مستوى االتجاه اإليجابي نحو التقنية، وكلما قل عدد ( الذكور)كثر عدد المتدربين بمجموعة 

مان ذلاك كلماا كثار عادد  وادت االتجاهاات اإليجابياة لاديهم، وعلاى النقايض( الذكور)أفراد مجموعة 

بالفصاول االفتراضااية وادت االتجاهاات اإليجابياة لااديهن، وكلماا قاال ( اإلناااث)المتادربات بمجموعاة 

بالفصول االفتراضية قلت االتجاهاات اإليجابياة لاديهن، وتوضاح ( اإلناث)عدد المتدربات بمجموعة 

( اإلناااث)، كمااا يتضااح أن (الحجاام المتوسااط مااع الجاانس إناااث)هااذه النتيجااة أهميااة العاماال المشااترك 

التاادريل والعماال بالفصااول االفتراضااية فااي بيئااة اجتماعيااة تفاعليااة تشاااركية بالمجموعااات  يفضاالن

ساااعد علااى ويااادة االتجاهااات ( إناااث)، وأن اجتماااع العاادد المتوسااط مااع الجاانس (متوسااطة العاادد)

علااى األعمااال االجتماعيااة القائمااة ( اإلناااث)اإليجابيااة نحااو التقنيااة، ويمكاان إرجاااع ذلااك إلااى طبيعااة 

الجماعية والتشارك في العمل وتفضيل الاتعلم فاي مجموعاات أكبار، وهاو ماا أثار علاى النتاائج وأدى 
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فاي االتجاهاات نحاو ( حجم المجموعة المتوساط العادد ماع عامال الجانس إنااث)إلى تفاعل المتغيرين 

 .التقنية

اطيدة بديإ اتجاهدات أفدراد عرض وتفسير النتدائج المتعلقدة بالعالقدة االرتب: نالث عشر

العينددة نحددو التقنيددة وتحصدديلهم للجانددب المعرفددي البعدددل المددرتبط بمهددارات إنتدداج 

 : االختبارات اإللكترونية

تم تحديد العالقة االرتباطية بين االتجاهات نحو التقنية والتحصيل المعرفي البعادي مان خاالل 

توجاد عالقاة ارتباطياة : ي نا علىالتحقق من صحة الفرض الثالث عشر من فروض البحث، والذ

لاادى عينااة البحااث وبااين االتجاهااات نحااو التقنيااة بااين ( 2026)موجبااة دالااة إحصااائيًا عنااد مسااتوى 

  .تحصيلهم للجانل المعرفي المرتبط بمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية

ن درجاات ولتحديد ذلك تم استخدام معامل ارتباط بيرسون للكشاف عان العالقاة االرتباطياة باي

أفراد العينة في مقياس االتجاهات نحو التقنية وبين درجاتهم في اختباار التحصايل المعرفاي البعادي، 

نتاائج معامال ارتبااط بيرساون للكشاف عان العالقاة باين االتجاهاات نحاو ( 81)ويوضاح جادول رقام 

 :التقنية والتحصيل المعرفي البعدي

 (81)جدول رقم 

شف عن العالقة بين االتجاهات نحو التقنية والتحصيل المعرفي نتائج معامل ارتباط بيرسون للك

 :البعدي

االنحراف  المتوسط العدد المتغير

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 دالة 20231 81 101112 2601822 82 االتجاهات

 101121 1206211 82 التحصيل

ول الساابق يتضاح أنظ هنااك عالقاة ارتباطياة طردياة موجباة باستقراء النتائج الموضاحة بالجاد

دالة بين اتجاهاات المتادربين نحاو التقنياة وباين تحصايلهم المعرفاي؛ حياث إن قيماة معامال االرتبااط 

عند مستوى داللة ( 20318)أكبر من قيمتها الجدولية التي تساوي ( 20231)المحسوبة التي تساوي 

دل علاى أن الزياادة فاي االتجاهاات اإليجابياة نحاو التقنياة لادى مما يا، (81)، ودرجات حرية (206)

 .أفراد العينة تقابلها ويادة في تحصيلهم المعرفي بدرجة ما

ويمكن تفسير هذه النتيجة فاي ضاوء أن تاوافر اتجاهاات إيجابياة نحاو التقنياة سااهم فاي وجاود 

تباادل المعاارف والمعلوماات  وأدى إلاى، عالقات تفاعلية أفضل بين المتدربين بالفصول االفتراضية

وتبادل الخبرات المعرفية المرتبطة بالبرنامج، كما أن التحصيل المعرفي واستمرار التفوق أدى إلاى 

ويادة اتجاهات المتدربين نحو التقنية التي تارتبط باذلك، فعملياة تكاوين اتجاهاات موجباة نحاو التقنياة 

مماا سااهم فاي وجاود ، م مان خاالل هاذه التقنياةتحقق مزيًدا مان التحصايل النااتج عان البرناامج المقاد

 .ارتباط بين االتجاهات والتحصيل

النتائج المتعلقة بالعالقة االرتباطية بيإ اتجاهات أفراد العينة نحو التقنية : رابع عشر

 (: موضع البحث)واألداء العملي للمهارات 

العملاي للمهاارات مان خاالل تم تحديد العالقة االرتباطياة باين االتجاهاات نحاو التقنياة واألداء 

توجاد عالقاة ارتباطياة : التحقق من صحة الفرض الرابع عشر من فروض البحث، والذي نا على
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بين االتجاهات نحو التقنية لدى عيناة البحاث وباين أدائهام ( 2026)موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى 

 .للجانل العملي لمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية

ك تم استخدام معامل ارتباط بيرسون للكشاف عان العالقاة االرتباطياة باين درجاات ولتحديد ذل

أفراد العينة في مقياس االتجاهات نحو التقنية وبين درجاتهم في بطاقة مالحظة المهاارات، ويوضاح 

نتااائج معاماال ارتباااط بيرسااون للكشااف عاان العالقااة بااين االتجاهااات نحااو التقنيااة ( 81)جاادول رقاام 

 :ي للمهاراتواألداء العمل

 (81)جدول رقم 

نتائج معامل ارتباط بيرسون للكشف عن العالقة بين االتجاهات نحو التقنية واألداء العملي 

 :للمهارات

االنحراف  المتوسط العدد المتغير

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 دالة 20216 81 101112 2601822 82 االتجاهات

 102816 62203112 82 ء العملياألدا

باستقراء النتائج الموضاحة بالجادول الساابق يتضاح أنظ هنااك عالقاة ارتباطياة طردياة موجباة 

؛ حياث إن قيماة (موضاع البحاث)دالة بين اتجاهات المتدربين نحاو التقنياة واألداء العملاي للمهاارات 

( 20318)تهاا الجدولياة التاي تسااوي أكبر من قيم( 20216)معامل االرتباط المحسوبة التي تساوي 

مما يادل علاى أن الزياادة فاي االتجاهاات اإليجابياة ( 81)، ودرجات حرية (206)عند مستوى داللة 

 .نحو التقنية لدى أفراد العينة تقابلها ويادة في أدائهم العملي بدرجة ما

ع الممارسااة ويمكان تفساير هااذه النتيجاة فاي ضااوء أن أداء المهاارات العملياة ماان خاالل مجتما

االفتراضية بالفصاول االفتراضاية وتباادل النقاا  حاول المهاارات أدى إلاى وجاود اتجاهاات إيجابياة 

نحو التقنياة، كماا أن االتجاهاات اإليجابياة نحاو التقنياة وماا تتضامنه مان فصال افترضاي واختباارات 

وهو ما ساعد في وجاود ، إلكترونية أدى إلى ويادة اإلقبال على إتقان المهارات المرتبطة بهذه التقنية

 .ارتباط بين االتجاهات واألداء

فاي ضاوء نتاائج البحاث وتفسايرها ومناقشاتها؛ تام اساتخالص بعاض التوصايات  :توصيات البحث

التااي قااد تساااعد فااي تحسااين عمليااة التااادريل القائمااة علااى اخااتالف حجاام المجموعااات بالفصاااول 

 : ن هذه التوصيات، وم(إناث -ذكور)االفتراضية واختالف جنس المتدربين 

فاعلياة التادريل بالفصاول االفتراضاية فاي وياادة : من واقع ما أظهرتاه نتاائج البحاث الحاالي مان -6

التحصااايل المعرفاااي واألداء العملاااي لمهاااارات إنتااااج االختباااارات اإللكترونياااة، فيوصاااى بتوظياااف 

اب الجواناال النظريااة الفصاول االفتراضااية فااي تقااديم المزياد ماان الباارامج التعليميااة والتدريبياة إلكساا

 .واألداء العملي لمهارات أخرى

فاعلياة التادريل بالفصاول االفتراضاية فاي وياادة : من واقع ما أظهرتاه نتاائج البحاث الحاالي مان -8

االتجاهاااات اإليجابياااة نحاااو التقنياااة لااادى المتااادربين، فيوصاااى باالساااتفادة مااان التااادريل بالفصاااول 

  .نية ارتباطًا بتقنيات أخرى ولدى عينات مختلفةاالفتراضية في ويادة االتجاهات نحو التق

علاى المجموعاة ( صاغيرة العادد)مجموعاة التفاوق : من واقع ما أظهرته نتائج البحث الحالي مان -3

فاي ( إنااث -ذكور)بالفصول االفتراضية بغض النظر عن اختالف جنس المتدربين ( متوسطة العدد)

تاج االختباارات اإللكترونياة واالتجاهاات نحاو التقنياة، التحصيل المعرفي واألداء العملي لمهارات إن
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خااالل ( متوسااطة العاادد)علااى المجموعااة ( صااغيرة العاادد)فيوصااى بتفضاايل اسااتخدام المجموعااة 

 . التدريل بالفصول االفتراضية بغض النظر عن جنس المتدربين

علاى مجموعاة ( ثاإلناا)تفوق مجموعة المتدربات : من واقع ما أظهرته نتائج البحث الحالي من -8

فاااي التحصااايل واألداء واالتجاهاااات نحاااو التقنياااة، عناااد التااادريل بالفصاااول ( الاااذكور)المتااادربين 

، فيوصااى بتفضاايل (متوسااطة العاادد -صااغيرة العاادد)حجاام المجموعااات  االفتراضااية، بغااض النظاار

بغااض النظاار عاان حجاام ( الااذكور)عاان المتاادربين ( اإلناااث)الفصااول االفتراضااية مااع المتاادربات 

 (.متوسطة –صغيرة )وعات التدريل مجم

وجاود أثار للتفاعال باين أسالوب حجام المجموعاات : من واقع ما أظهرته نتائج البحث الحالي مان -1

في التحصايل ( إناث -ذكور)بالفصول االفتراضية وجنس المتدربين ( متوسطة العدد -صغيرة العدد)

ذه النتيجاة عناد التفكيار فاي بنااء بارامج واألداء العملي واالتجاهات نحو التقنياة، فيوصاى بمراعااة ها

تدريبيااة أخاارى ماان خااالل التاادريل بالفصااول االفتراضااية القائمااة علااى اخااتالف حجاام المجموعااات 

؛ بحيااث يفضاال التاادريل فااي (إناااث -ذكااور)وجاانس المتاادربين ( متوسااطة العاادد -صااغيرة العاادد)

الصااغيرة مااع جاانس  ويفضاال المجموعااات( إناااث)مجموعااات متوسااطة العاادد مااع جاانس المتاادربات 

 .(ذكور)المتدربين 

وجااود عالقااة ارتباطيااة موجبااة بااين اتجاهااات : ماان واقااع مااا أظهرتااه نتااائج البحااث الحااالي ماان -1

المتدربين وتحصيلهم المعرفي من جانل وباين اتجاهااتهم وأدائهام العملاي مان جانال رخار، فيوصاى 

لتحصااايل واألداء وتوظياااف ذلاااك بمراعااااة عامااال اتجاهاااات المتااادربين نحاااو التقنياااة وتاااهثيره علاااى ا

للحصااول علااى درجااات فااي التحصاايل واألداء بصااورة أكباار، وويااادة فااي مسااتوى االتجاهااات نحااو 

 .بحيث يؤثر كل منهما في اآلخر، التقنية من خالل عالقة ارتباطية موجبة بين الجانبين

بحاث يمكان من خالل ماا أظهرتاه نتاائج الدراساة واساتكمااًل لجوانال ال :مقترحات ببحوذ أخرى

 :إجراء مزيد من الدراسات والبحوث التي أبان البحث أهميتها؛ ومنها

وجاانس ( غيار متازامن –متازامن )دراساة أثار التفاعال باين نماط التاادريل بالفصاول االفتراضاية  -6

  .على تحصيل وأداء المتدربين( إناث –ذكور )المتدربين 

ونمااط ( المسااموعة –مرئيااة ال)فتراضااية دراسااة أثاار التفاعاال بااين أدوات التفاعاال بالفصااول اال -8

 . في تقديم برامج التدريل من بعد( غير متزامن –متزامن )التدريل 

متازامن )ونمط التدريل ( ومالء –معلم )دراسة أثر اختالف مصدر الدعم بالفصول االفتراضية  -3

 . في تقديم المقررات الدراسية لطالب المرحلة الجامعية( مدمج –غير متزامن  –

دراسة أثر التفاعل بين أنمااط التادريل بالفصاول االفتراضاية ومساتوى الساعة العقلياة للمتادربين  -8

 . في تقديم المقررات الدراسية لطالب المرحلة الجامعية

 مراجع البحث

 :المراجع العربية: أواًل 

 .القاهرة، مكتبة النهضة المصرية .علم النفس التربوي(. 6218) .أحمد ذكي صالح

أثر ثالثة تصميمات ألنماط االستجابة على االختبارات اإللكترونية على معادل ( . 8262) .سعيد هنداويأسامة 

 .683 -628، (3) 62مجلة العلوم التربوية،  .األداء الفوري والمرجه لطالب الجامعة في االختبار

 .يفهااا بالمرحلااة االبتدائيااةتطااوير االختبااارات اإللكترونيااة للتالميااذ الصاام وتوظ(. 8266) .أسااماء الساايد محمااود

 .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية جامعة حلوان

 . القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية .علم النفس التربوي(. 6221) .رمال صادق، فؤاد أبو حطل
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معادل أثر العالقة بين متغيرات إنتاج االختبارات وبين األسلوب المعرفي علاى  .(8266) .أيمن أحمد الجوهري

 .رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية جامعة حلوان .أداء المتعلمين

أثر برناامج تادريبي لطاالب الدراساات العلياا بكلياة التربياة فاي تصاميم  .(8263) .إيناس محمد الحسيني مندور

  .812 -326، (8) 62 ،دراسات تربوية واجتماعية .االختبارات اإللكترونية وفقًا لمعايير الجودة المقترحة

 .القاهرة، عالم الكتل .علم النفس االجتماعي(. 8222) .حامد عبد السالم وهران

 للفصاول الساعودية الجامعاات فاي التادريس هيئاة أعضااء اساتخدام .(8261) .حاماد عاواد عياد المحمادي

  .رسالة ماجستير، كلية التربية جامعة اليرموك باألردن .نحوها االفتراضية واتجاهاتهم

 .القاهرة، دار الفكر العربي .المدخل إلى علم النفس(. 6223) .ن عبد العزيز الدرينيحسي

فنلنادا  مان كال فاي االفتراضاي الجاامعي التعلايم لمباادرات مقارناة دراساة. (8261) .الجماال المعاز عباد رانياا

والتعليم عان بعاد،  لكترونيالعربية، المؤتمر الدولي الرابع للتعلم اإل المنطقة في منها اإلفادة وإمكانية وفرنسا

 .مارس 1-8، الرياض

أثار اخاتالف حجام مجموعاات التشاارك فاي بيئاة الحوسابة  .(8261) .وينل محمد خليفة، أحمد فهيم عبد المنعم

السحابية ومساتوى القابلياة لالساتخدام علاى تنمياة مهاارات إنتااج ملفاات اإلنجااو اإللكترونياة والاتعلم المانظم 

 .668-16، 11دراسات عربية في التربية وعلم النفس،  .اسات العلياذاتيًا لدى طالب الدر

 Blackboardاالفتراضاية  الفصاول جاودة معاايير .(8261) .حجااوي، ساعد هناداوي ساعد عبادالمنعم طاارق

Collaborate الساادس الدولي العربي المؤتمر .سعود الملك بجامعة التدريس أعضاء هيئة نظر وجهة من 

  .فبراير 66-2العالي، السودان،  مالتعلي جودة لضمان

 أداء الطاالب علاى اإللكترونياة االختباارات فاي االساتجابة نماط اخاتالف أثار .(8266) .كاابلي حسن بن طالل

، (681)األوهار،  التربياة جامعاة كلياة مجلاة .االختباار طيباة فاي جامعاة التربياة بكلية والمترويين المندفعين

12- 666. 

تصاميم برناامج تاادريبي عبار تكنولوجيااا الفصاول االفتراضاية وفعاليتااه فاي تنميااة  .(8268).عاادل السايد ساارايا

مجلاة كلياة  .بعض مهارات التصميم التعليمي البنائي واالتجااه نحاو اساتخدامها لادى معلماي الطاالب الفاائقين

 . 332 -826، (12)، التربية جامعة المنصورة

القااهرة،  .ة الموارد البشرة باستخدام الكمبياوتر واإلنترناتتنمي -التدريل عن بعد(. 8226) .عبد الرحمن توفيق

 ". بميك"مركز الخبرات المهنية لإلدارة 

اخاتالف حجام مجموعاات التشاارك فاي الاتعلم اإللكتروناي القاائم علاى  .(8222).عبد العزياز طلباة عباد الحمياد

ناقاد واالتجااه نحاو المشااركة المشروعات وأثره على اكتساب كل من مهارات التصاميم التعليماي والتفكيار ال

تكنولوجياا  .اإللكترونية باساتخدام تقنياات الويال التفاعلياة لادى طاالب شاعبة تكنولوجياا التعلايم بكلياة التربياة

 .(8) 62سلسلة دراسات وبحوث،  -التعليم

ي وتهمال أثر تغيير عدد الطالبات المعلمات في مجموعة التعلم التعااون .(8222).عبد اللطيف بن الصفي الجزار

تكنولوجياا  .نمط التعلم على اكتساب أسس التصميم التعليماي وتطبيقهاا فاي تطاوير الادروس متعاددة الوساائط

  .112-163، (8)62سلسلة دراسات وبحوث،  -التعليم

 . للنشر والتوويع عمان، دار الفرقان. علم نفس التربوي(. 8223) .عبد المجيد نشواتي

 .باورد باالك الاتعلم اإللكتروناي إدارة نظاام ماع وتكاملهاا االفتراضاية الفصاول .(8266) .السلوم إبراهيم عثمان

 .681 -666، (66)دراسات المعلومات، 

 .القاهرة، عالم الكتل. المقررات اإللكترونية(. 8222) .الغريل واهر إسماعيل

 :مااان م،8261ينااااير  81اساااترجاع  .تفاااوق اإلنااااث علاااى الاااذكور ظااااهرة عالمياااة .(8261) .فااااتن حساااين

http://www.sutuur.com/Inverstigations-ports/5432-fatn.html 

اخاتالف حجام المجموعاات وأدوار المتعلماين فاي بيئاة  .(8261) .منشار الظفياري، أحماد محماود غريال فايز 

ى تنمية مهارات المشاركة باساتخدام تطبيقاات الحوسابة الساحابية لادى طلباة كلياة التعلم اإللكتروني وأثره عل

 . 622 -16، (662) 32الكويت،  –المجلة التربوية .التربية بجامعة الكويت

أثر قلق االختبار وبعض المتغيرات الديموغرافية على أداء طلبة جامعاة الكويات  .(8262) .فهد عبد   الخزي

 1مجلااة جامعااة صاانعاء للعلااوم التربويااة والنفسااية،  .دراسااة وصاافية ارتباطيااة: لكترونيااةفااي االختبااارات اإل

(6) ،886- 811. 

 .القاهرة، دار الفكر العربي .علم النفس التربوي وقياس العقل البشرى(. 6212. )فؤاد السيد البهي

http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://www.sutuur.com/Inverstigations-ports/5432-fatn.html
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 . تلالقاهرة، عالم الك .التدريس نماذجه ومهارته(. 8223) .كمال عبد الحميد ويتون

 .القاهرة، مكتبة النهضة المصرية .التقويم والقياس في التربية وعلم النفس(. 6221. )مجدي عبد الكريم حبيل

 هيئاة التادريس أعضااء قادرات لتنمياة التعلايم تكنولوجياا فاي برناامج بنااء(. 8221. )محماد إباراهيم الدساوقي

للجمعياة المصارية  العاشار الماؤتمر. ةالجاود دوائار وتفعيال التدريبياة االحتياجاات ضاوء فاي ومعااونيهم

  .يوليو 1-1ومتطلبات الجودة، القاهرة،  اإللكتروني التعليم تكنولوجيا" لتكنولوجيا التعليم

فاعلياة برناامج إلكتروناي قاائم علاى الويال فاي تنمياة مهاارات تصاميم وإنتااج ( . 8266) .محمد أحماد العباساي

، (11)مجلااة كليااة التربيااة جامعااة المنصااورة،  .يااة التربيااةبعااض أدوات التقااويم اإللكترونااي لاادى طااالب كل

628- 611. 

الاتعلم  اساتخدام نحاو التطبيقياة البلقااء جامعاة فاي التدريساية الهيئاة اتجاهاات أعضااء .(8262) .محمد الحوامدة

 88فلساطين،  – اإلنساانية للعلاوم النجااح جامعاة مجلاة .نظارهم وجهاة من الجامعي التدريس في اإللكتروني

(3) ،182-118. 

مجلااة التعلاايم  .اسااتراتيجية التعلاايم ماان خااالل مجتمااع الممارسااة االفتراضااية .(8261) .محمااد جااابر خلااف  

: ، ماااااااااااااااااااااااااااااااااان8261يناااااااااااااااااااااااااااااااااااير  8، اسااااااااااااااااااااااااااااااااااترجاع (63)اإللكترونيااااااااااااااااااااااااااااااااااة، 

ex.php?page=news&task=show&id=425http://emag.mans.edu.eg/ind 

فاعليااة اسااتخدام الااتعلم التشاااركي والتنافسااي عباار الماادونات اإللكترونيااة فااي  .(8261) ..محمااد جااابر خلااف  

مهاارات توظياف تطبيقاات الجيال الثااني للويال ( معتمادين -مساتقلين)إكساب طالب شعبة تكنولوجيا التعلايم 

 . 328-823، (12)دراسات عربية في التربية وعلم النفس،  .في التعليم

فعاليااة برنااامج تاادريبي لتنميااة مهااارات أداء االختبااارات اإللكترونيااة  .(8222) .محمااد عبااد الاارحمن السااعدني

-8، (32)مصار،  -مجلاة الثقافاة والتنمياة .ارس السعوديةدراسة حالة على مديري المد: وأثره في التحصيل

31. 

 مهارات وتنمية التحصيل في االفتراضية الفصول باستخدام التدريس فعالية .(8261) .بدوي الهادي عبد محمد

مجلاة الملاك خالاد للعلاوم التربوياة،  .نحوهاا واتجاهااتهم الترباوي الادبلوم لادى طاالب اإللكتروناي التواصال

(81) ،611- 628. 

أثاار التفاعاال بااين نمااط تقااديم التغذيااة الراجعااة داخاال الفصااول االفتراضااية  .(8266) .محمااد مختااار المرادنااي

مجلاة  .ومستوى السعة العقلية في تنمية مهارات التنظيم الذاتي وكفااءة الاتعلم لادى دارساي تكنولوجياا التعلايم

 . 211 -111، (681)، كلية التربية جامعة األوهر

 تنمياة االفتراضاية فاي الفصاول ضامن للتفاعال المختلفاة األنمااط فاعلياة .(8261) .صاالح محماود مصاطفي

 التعلايم فاي دراساات .العاماة الثانوياة طاالب لادى الاتعلم الرياضاي نحاو والميال الرياضاي التفكيار مهاارات

 .822 -813، (36)مصر، – الجامعي

مهاارات  بعاض إلكساابهن اآللاي الحاسال لمعلماات افتراضاي فصال فاعلياة .(8261) .العماودي محماد مناهال

 1-8الريااض،  والتعلايم عان بعاد، الماؤتمر الادولي الراباع للاتعلم اإللكتروناي .الرقماي الاتعلم كائناات تصاميم

 .مارس

أثاار اخااتالف نمااط الفصااول االفتراضااية القائمااة علااى مجتمعااات الممارسااة علااى  .(8262) .نااادر سااعيد شاايمي

م المحتوى اإللكتروني واالتجاه نحوها لدى منساقي التصاميم التعليماي التحصيل وتنمية بعض مهارات تصمي

 82سلسالة دراساات وبحاوث،  –الجمعياة المصارية لتكنولوجياا التعلايم  .بمراكز إنتاج المقررات اإللكترونية

(3) ،3- 82. 

 مساار طارق تادريس مقارر تادريس فاي االفتراضاية الفصاول استخدام أثر .(8268).الشهراني    عبد ناصر

 .311 -312، (86)األوهر،  التربية جامعة كلية مجلة .القرى أم جامعة لطالب العلوم

تصاميم  مهاارات تنمياة فاي المرئاي التدوين على القائم المعكوس التعلم فاعلية .(8261) .نبيل السيد محمد حسن

فاي التربياة وعلام  دراساات عربياة .القارى أم بجامعاة التادريس هيئاة أعضااء لادى اإللكترونياة االختباارات

 .611 -663، (16)النفس، 

التعلايم  اساتخدام نحاو التطبيقياة البلقاء بجامعة التدريس هيئة اعضاء اتجاهات .(8268) .بهجت الطعاني نضال

، (682)مصار، – والمعرفاة القاراءة مجلاة .الهاشامية األردنياة المملكاة الجاامعي التادريس فاي اإللكتروناي

621- 618. 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=425
http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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الجمعياة  .بعض مشاكالت عيناة مان الطالباات المتفوقاات بجامعاة الملاك ساعود( 8268) .سلمانينورة إبراهيم ال

 .31 -6، (32)السعودية للعلوم التربوية والنفسية، 

 نظاام اساتخدام نحاو الساعودية بالجامعاات التادريس هيئة أعضاء اتجاهات .(8266).بشر حسين  بركات هشام

 .831 -868، (666)مصر، – والمعرفة لقراءةا مجلة .جسور التعلم اإللكتروني إدارة

 العصاف الاذهني فاي التشاارك مجموعاات حجام اخاتالف فاعلياة .(8261) .أناور عبدالساميع محماد هناادي

مصار، – الجاامعي التعلايم فاي دراساات .التعلايم طاالب تكنولوجياا لادى التفكيار مهاارات لتنمياة اإللكتروناي

(32) ،116-123. 

برنااامج تاادريبي عباار تكنولوجيااا الفصااول االفتراضااية وأثااره فااي تنميااة بعااض  .(8261) .هوياادا محمااود ساايد

 التربياة كلياة مجلاة .مهارات اساتخدام مساتحدثات تكنولوجياا التعلايم لادى الطالباة المعلماة بجامعاة أم القارى

 .811 -826، (1) 36جامعة أسيوط، 

 اعضااء اتجاهاات( 8263) ،عبيار حمادي مخلاوف طاارق عطياة عبادالرحمن، محمد مزروع، أحمد سيد ياسر

 الجمعياة باورد، مجلاة الابالك اإلليكتروناي الاتعلم إدارة نظاام نحو استخدام خالد الملك بجامعة التدريس هيئة

 .668-28، (18)مصر، – االجتماعية للدراسات التربوية

 :المراجع األجنبية: نانياً 
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