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 وتقد ر شكر
 ...أجمعين وسمم وصحبو آلو وعمى اهلل رسول عمى والسالم والصالة هلل الحمد
 حيز إلى وخروجيا الرسالة ىذه إتمام لي ويسر يعم من الذي الحمد وافر تعالى اهلل أحمد

 .الوجود
 شق ر أبو محمد/ الفاضؿ لمدكتور والعرفان الشكر آيات أعمق أسجل ذىب من بمداد ثم
 والسداد التوفيق لو اهلل أسال – العمل ىذا إنجاز في ومساندتي وتوجييي رسالتي عمى إلشرافو
 .دائماً 

 :رسالتي بمناقشة وتفضميا لقبوليا المناقشة لمجنة موصول الشكر ثم
 , مناقشًا خارجياً  حسف عبد اهلل النجار/ الدكتور
 .مناقشًا داخمياً  مجدي سع د عقؿ/ الدكتور

 توجييو حسن عمى الدعوة كمية في زميمي ع سى حاـز/ الفاضؿ لمدكتور بالشكر وأتقدم
 ,التوفيق لو اهلل أسال ,المناسب بالشكل الخروجي ومساعدتي الدراسة بإتمام لي المتواصل وتشجيعو

 عمى المفتوحة القدس جامعة في الحاسوب مشرف عاشور رامي/ األستاذ أشكر أن يفوتني ال كما
 في تواجيني التي الفنية المشكالت حل في ومساعدتي االفتراضي الفصل إعداد في مع الوقوف

 .االستخدام
 .الدراسة أدوات عمى الرائعة الممسات وضعوا الذين المحكمين السادة وأشكر كما

 الالزمة بالمعمومات وزودني العون لي وقدمالدراسة  إتمام عمى ساعد من كل أشكر وكذلك
 .العمل في زمالئي من

 ىذا إلتمام عمى ساىم من كل ومساندة ومنتو اهلل بفضل اآلن عميو أنا ما أتذكر فعندما
 التحية أعطر مني فميم والعرفان والتقدير الشكر من حقيم تفييم ال مفرداتي كل أن أعرف البحث
 . األماني وأطيب
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 الدراس  ممخص
 استخدام ميارات تنمية االفتراضية في الفصول توظيف أثر عن الكشف إلى الدراسة ىدفت

 .في فمسطين اإلسالمية الدعوة طمبة كمية لدى واالنترنت الحاسوب
 :اآلتي الرئيس السؤال في الدراسة مشكمة حددت حيث
 لدى واالنترنت الحاسوب استخدام ميارات تنمية في االفتراضية الفصول توظيف أثر ما

 اإلسالمية؟ الدعوة كمية طمبة
 :اآلتية الفرعية األسئمة الرئيس السؤال وتفرع

 اإلسالمية؟ الدعوة كمية طمبة لدى تنميتيا الواجب واالنترنت الحاسوب استخدام ميارات ما .1
 لدى واالنترنت الحاسوب ميارات تنميةة في االفتراضي لو لفصالتصور المقترح لتوظيف ا ما .2

 اإلسالمية؟ الدعوة كمية طمبة
 المجموعة درجات متوسطي بين( α ≤ .0.5) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد ىل .3

 واالنترنت؟ الحاسوب استخدام لميارات البعدي المعرفي االختبار في والتجريبية الضابطة
 المجموعة درجات متوسطي بين( α ≤ .0.5) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد ىل .4

 واالنترنت؟ الحاسوب استخدام لميارات البعدي األداء في والتجريبية الضابطة
 باختبار المجموعتين بتصميم التجريبي المنيج الباحث استخدم الدراسة, أسئمة عن ولإلجابة

 الحاسوب استخدام ميارات تنمية في االفتراضي الفصل وىو المستقل المتغير أثر لدراسة بعدي
 .واالنترنت

 من شعبتين باختيار الباحث قام حيث القصدية, بالطريقة الدراسة عينة أفراد اختيار وتم
 من المستوى الثالث في كمية الدعوة اإلسالمية فرع شمال غزة عممي الحاسوب ميارات مساق شعب
( .3) وعددىا الضابطة المجموعة واألخرى طالبة,( .3)وعددىا التجريبية المجموعة إحداىما لتمثل
 .طالبة

 مالحظة وبطاقة معرفي, اختبار وىي الدراسة أدوات الباحث دأع الدراسة, بيانات ولجمع
 .وثباتيا صدقيا من بالتأكد وقام األداء لتقييم

 بتحميميا الباحث قام البيانات, جمع ثم أدواتيا, وتطبيق التجربة إجراء من االنتياء وبعد
 :وىي المناسبة اإلحصائية األساليب باستخدام إحصائيا

 االختبار في والتجريبية الضابطة المجموعة درجات متوسطي بين الفروق إليجاد( ت) اختبار .1
 .واالنترنت الحاسوب استخدام لميارات المعرفي

 بطاقة في والتجريبية الضابطة المجموعة درجات متوسطي بين الفروق إليجاد( ت) اختبار .2
 .واالنترنت الحاسوب استخدام لميارات المنتج لتقييم المالحظة
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 :اآلتية النتائج إلى الدراسة توصمت وقد
( 52)وعددىا الطالبات لدى تنميتيا المراد واالنترنت الحاسوب استخدام بميارات قائمة وضع .1

 .ميارة
 الحاسوب استخدام ميارات تنمية في االفتراضية الفصول لتوظيف مقترح تصور وضع تم .2

 .واالنترنت
 المجموعة درجات متوسطي بين ( α≤.0.5)  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد .3

 الحاسوب استخدام لميارات البعدي المعرفي االختبار في التجريبية والمجموعة الضابطة
 .التجريبية المجموعة لصالح واالنترنت

 المجموعة درجات متوسطي بين(  α≤.0.5)  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد .4
 واالنترنت الحاسوب استخدام لميارات البعدي العممي األداء في التجريبية والمجموعة الضابطة
 .التجريبية المجموعة لصالح

 الصفوف توظيف بضرورة الباحث أوصى ,نتائج من الدراسة إليو توصمت ما عمى وبناء
 تساعد وأن ,واالنترنت الحاسوب استخدام ميارات تنمية في استخداميا عمى والتركيز االفتراضية

 بتوفير االفتراضية الصفوف عبر التواصل عمى والطمبة األكاديميين الفمسطينية الجامعات إدارة
 نحو األكاديميين قبل من ايجابية اتجاىات تبني بضرورة أوصى كما ,المطموبة المادية اإلمكانيات
 .الجامعية المساقات تدريس في حديثة تكنولوجيا توظيف
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 األوؿ الفصؿ

 الدراس  خمف  

 :المقدم 
 سريعة وتغيرات ,تقني وبتقدم ,والمعمومات المعرفة من ىائل بكم الحالي العصر يمتاز

 .المعمومات بعصر تسميتو إلى أدى مما والتقنية, العممية التطبيقات في جوىرية وتحوالت
 مسالة بعد عن التعمم أو االلكتروني التعمم أو الشبكة طريق عن التعمم يعد لم وليذا

 في المستخدمة الحديثة الطرق كأحد بسرعة نفسو يفرض اواقعً  أصبح حيث ,لمنقاش مطروحة
 يمحظ ,األخيرة السنوات في التعمم من النوع ليذا والمتزايد السريع االنتشار نم وبالرغم ,التعمم
 من لممزيد بحاجة زالت ما بو المتعمقة والمسائل القضايا من العديد التعمم من النوع بيذا الميتم
 من االستفادة وتعظم ,جوانبو شتى تعالج ومحددة واضحة إجابات لتجد ,والدراسة والبحث الفيم

 .المستقبل في انتشاره وتشجع ,استخدامو
 فنجد بعد عن التعمم تعريف في ااختالفً  يالحظ التربوي األدب عمى اإلطالع خالل من

 يكون ومواقع أماكن إلى يقدم الذي التعمم من النوع ذلك: " أنو عمى يعرفو( 5..2) مصبح
 السمعية المعمومات نقل تقنيات خالل التواصل ويتم األستاذ عن جغرافيا بعيدا فييا الطالب
 التدريس ذلك في بما واالنترنت الحاسوب تقنيات خالل من أو( والمسجمة الحية) والمرئية
 االستخدام: " أنو عمى فتعرفو (UNESCO/1987) اليونسكو أما". المتزامن وغير المتزامن
 أجل من جيدا إعدادا معدة تكون أن ينبغي الوسائط وىذه ,وغيرىا المطبوعة لموسائط المنظم
 .دراستيم في لممتعممين الدعم وتوفير والمعممين المتعممين بين االتصال ربط

 الذي بعد عن لمتعمم الفعمي التطبيق وىو المفتوح التعميم بعد عن التعمم أشكال ومن
 المناسبين والمكان الزمان يختار فالمتعمم ,المعمم أو الجامعة عن بعيدا التعمم من المتعمم يمكن
مكاناتو وقدراتو تتناسب التي بالسرعة ويتعمم لو  فرصة يتيح تعميمي نظام: المفتوح فالتعميم. وا 

 القدرة وجود حال االنشغال في ومدى السكن ومكان العمر عن النظر بغض الراغبين لكل التعمم
 المفتوح لمتعميم المستقبمية اآلفاق"  :أن إلى( 3..2)حمواني ويشير. والمعرفية والعقمية العممية
 المعاصرة, الحياة وطبيعة ,المتاحة اإلمكانات بفضل حاليا القائم االعتيادي التعمم عمى ستتفوق

 أمام الواسعة تعممال مجاالت سيفتح الذي الحديث العممي والتواصل التجارب مبدأ مع وانسجاميا
 التعمم ولوج من يمكنيا وقتيا أو إمكاناتيا أو ظروفيا تكن لم المجتمع من جديدة شرائح
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 التكنولوجيا استخدام وتيسير المفتوح التعمم ميمعلت شاممة خطة وضع يقتضي وىذا االعتيادي
 .الحديثة

 تقنية يويمثل شكاًل من أشكال التعمم المفتوح والتعمم عن بعد ف االفتراضي والفصل 
جراء المقاءات تقديم خالليا من يمكن تفاعمية صفية بيئة توفير عمى تقوم االنترنت عبر تعممية  وا 

 االفتراضية الفصول أن إلى باإلضافة ,العادية الفصول وكفاءة جودة تفوق بجودة المناقشات
 عبر االفتراضي الفصل أنشطة جميع في واالشتراك المقاءات حضور والمعممين لمدارسين تتيح

 استخدام خاصية ذلك إلى إضافة ,الصفية الغرف في الفيزيقي لمتواجد الحاجة دون االنترنت
 والتصويت المكتوبة األسئمة توجيو  التعميمية األفالم عرض برامج – االلكتروني العرض برامج
 لطالب متصفح ألي توصيمة إرسال – لمطمبة المدرس يعرضو لما المتابعة أوامر توجيو – عمييا
 أو لمكالم السماح – الفصل من إخراجو أو الفصل إلى طالب أي لدخول السماح –أكثر أو

 بالصوت المباشر التخاطب – والكتابية الصوتية المحاضرة تسجيل – لمطباعة السماح – عدمو
 بين والتطبيقات لمبرامج المباشرة المشاركة – االلكترونية السبورة – الكتابي التخاطب -والصورة
 متابعة – وطمبتو المدرس بين مباشرة وتبادليا الممفات إرسال – الطمبة بين أو والطمبة المدرس
 الذي العصر وألن. واحد آن في الطمبة لمجموع أو حده عمى طالب لكل وتواصمو المدرس
 إنسان إلى يحتاج التغير وىذا المجاالت جميع في المتالحقة السريعة بالتطورات يتميز نعيشو
 قادرا يكون حتى تحدث التي والتطورات التغيرات ىذه مع وحاجاتو ظروفو تكييف عمى قادر
 ىناك أصبحت لذا ,المعارف كل اكتساب بمقدوره ليس فالمتعمم التغيرات ىذه مسايرة عمى

 ومنظم مرتب بشكل المعرفة من وميم ضروري ىو ما يحدد أسموب أو لطريقة ممحة ظروف
 .المتعمم عمى تعود وفائدة فاعمية وذي
 MOODLE وبرنامج ,االفتراضية والفصول واالنترنت بالحاسوب التعمم أسموب أن فنجد 
 إلى كثيرة دراسات أشارت كما وذلك واستحسانا قبوال القت (webct) تي سي الويببرنامج و 

فقد أشارت نتائجيا إلى فاعمية ( 2011)مثل دراسة سمور  ,األساليب ليذه االيجابية النتائج
( 2013)كما أشارت دراسة عوض اهلل , الفصول االفتراضية في تنمية مفاىيم الفقو اإلسالمي

إلى فاعمية استخدام الفصول االفتراضية في تقديم الدروس لممرحمة الثانوية وأظيرت نتائجيا 
 Moodleإلى األثر اإليجابي لبرنامج ( 2009)راسة عاشور وأشارت د, تقدم تحصيل الطمبة

إلى ( 2007)وأشارت أيضًا نتائج دراسة عقل  ,ميارات التصميم ثالثي األبعاد إكسابفي 
في تنمية ميارات تصميم األشكال المرئية المحوسبة وبينت أثر البرنامج  web ctفاعمية برنامج 

 .اإليجابي الواضح
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 من البد حاجة بل اجتماعيا ترفا يعد لم واالنترنت الحاسوب ميارات امتالك نأوحيث  
 ال الذي الجاىل فأصبح ,التربويين من الكثير رأي في تغير الجيل مصطمح أن حتى استيفائيا

 .واالنترنت الحاسوب استخدام يجيد
فالتعامل مع المستحدثات السابقة يتطمب من المتعمم والمعمم إتقان التعامل مع الحاسوب  

ومن خالل خبرتي كمدرس لمساق ميارات الحاسوب في كمية الدعوة , ومياراتو المختمفة
ومن , لدييم ضعف كبير في ميارات استخدام الحاسوب واالنترنتأن الطمبة  لوحظاإلسالمية 

اب ت مساق ميارات الحاسوب العممي ظير تدني درجات الطمبة في اكتسخالل نتائج امتحانا
وبعض ميارات ,  Microsoft Wordمتمثمة في برنامج بعض ميارات استخدام الحاسوب 

ومن خالل شكوى المدرسين في الكمية من ضعف الطمبة , متمثمة في تطبيقات جوجلاالنترنت 
 ىنا من, يميلبالطباعة أو عبر اال سواء التعييناتفي ميارات الطباعة وتنسيق األبحاث وتسميم 

حتى يتمكن الطمبة من  الطرق بشتى واالنترنت الحاسوب استخدام ميارات لتنمية الحاجة برزت
حيث  ,تقديم األبحاث مطبوعة ومنسقة بالشكل المطموب والتواصل مع المعممين عبر االنترنت

ي التعميم والتواصل عبر المواقع اإللكترونية ظير واضحًا رغبة الطمبة في استخدام االنترنت ف
االجتماعية سواء مع بعضيم البعض أو مع المدرسين عبر مواقع التواصل االجتماعي ومواقع 

تنمية ميارات  في يساعد قد االفتراضية االلكتروني والفصول التعميم تطور أن ووجدت, الدردشة
أن الفصول  حيث لوحظ, لتقميديةا الطرق من أفضل بطرق استخدام الحاسوب واالنترنت

ال و لذي تفتقد لو الفصول التقميدية األمر ا الطمبة عند التعمم أثر اءبقتعمل عمى االفتراضية 
 منيا الدراسات من كثيروبينت ذلك . فقط المحاضرة من خالليا إال في الميارة الطالب يمتمك
 تطوير في التعميم تقنيات مساق دراسة أثر عن الكشف إلى ىدفت التي( 3..2) الغزو دراسة

 بجامعة التربية كمية في المعممات الطالبات لدى الحاسوب نحو واالتجاىات الحاسوبية الميارات
التي درست أثر إثراء منياج التكنولوجيا ( 2.12)ودراسة فورة , المتحدة العربية اإلمارات

في تنمية ميارات استخدام الحاسوب  facebookباستخدام موقع التواصل االجتماعي 
في تنمية ميارات  virgoالتي كشفت عن فاعمية برنامج ( 7..2)ودراسة أبو عون , واالنترنت

 .استخدام الحاسوب واالنترنت لدى الطالب المكفوفين في الجامعة اإلسالمية بغزة
 ىو لاألو  القسم. قسمين إلى قسميا يمكن واالنترنت الحاسوب استخدام وميارات 

 تعمميا يمكن وبسيطة سيمة ميارات وىي ,لمحاسوب المعتاد باالستخدام المتعمقة الميارات
 ضمنيا ومن عام بشكل البرمجيات باستخدام المتعمقة الميارات فيي الثاني القسم أما. بسرعة
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 عمى والتطبيقات الخارجية المكتبية والتطبيقات الممحقة والتطبيقات التشغيل نظام مع التعامل
 .االنترنت

ىنا ال بد من الربط بين ميارات الحاسوب وأىميتيا وضرورة إيجاد مداخل جديدة لتقديم  
ن أفضل الصيغ ىي تقديم ىذه الميارات من خالل الحاسوب نفسو عبر  ىذه الميارات لمطمبة وا 

 االفتراضية الفصول استخدام أساس عمى تقوم بدراسة القيام الباحث دفع ما, برامج تعمم حديثة
مكانات قدرة من بو تتميز لما واالنترنت الحاسوب ميارات تعمم في  توفر أن عمى قادرة متميزة وا 

نظام الفصول  إن ثم ,غيرىامن خالل  عمييا والحصول إلييا الوصول يمكن ال أشياء لمطمبة
 برزت ىنا من. التعميمية العممية في نادرا يعد حياتنا في الحواسيب عالم شيوع رغماالفتراضية 

 واالنترنت الحاسوب استخدام ميارات تنمية عمى االفتراضية الفصول أثر معرفة إلى الحاجة
 التربوية العممية في العممي التطور ولمواكبة المساقات باقي عمى الدراسة نتائج تعميم يتم حتى
 .المتعمم وىو التعميمي المنتج تحسين إلى تيدف والتي

 في االفتراضية الفصول توظيف أثر: " في تبحث التي الدراسة ىذه جاءت ىنا من 
 .اإلسالمية الدعوة كمية طمبة لدى واالنترنت الحاسوب استخدام ميارات تنمية

 :الدراس  مشكم 

 لدى واالنترنت الحاسوب استخدام مياراتفي  ضعف وجود في الدراسة مشكمة تتمثل 
 أن يمكن والتي االفتراضية الفصول استخدام إلى الباحث دعا مما اإلسالمية الدعوة كمية طمبة
 :التالي التساؤل عن اإلجابة الدراسة حاولت المشكمة ىذه ولمواجية تنميتيا, في تسيم
 طمبة لدى واالنترنت الحاسوب استخدام ميارات تنمية في االفتراضية الفصول توظيف أثر ما -

 اإلسالمية؟ الدعوة كمية
 :التالية الفرعية األسئمة الرئيس السؤال من وتفرع

 اإلسالمية؟ الدعوة كمية طمبة لدى تنميتيا المراد واالنترنت الحاسوب استخدام ميارات ما .1
 لدى واالنترنت الحاسوب ميارات تنميةفي  ةاالفتراضي لو الفصالتصور المقترح لتوظيف  ما .2

 اإلسالمية؟ الدعوة كمية طمبة
 درجات متوسطي بين (α ≤ 0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد ىل .3

 الحاسوب استخدام لميارات البعدي المعرفي االختبار في والتجريبية الضابطة المجموعة
 واالنترنت؟
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 درجات متوسطي بين (α ≤ 0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد ىل .4
 واالنترنت؟ الحاسوب استخدام لميارات البعدي األداء في والتجريبية الضابطة المجموعة

 

 :الدراس  فروض

 درجات متوسطي بين( α ≤ .0.5) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد .1
 .التجريبية المجموعة لصالح البعدي المعرفي االختبار في والتجريبية الضابطة المجموعتين

 درجات متوسطي بين( α ≤ .0.5) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد .2
 .التجريبية المجموعة لصالح البعدي األداء في والتجريبية الضابطة المجموعتين

 :الدراس  أىداؼ

تقديم مدخل جديد لتنمية ميارات استخدام الحاسوب واالنترنت قائم عمى الفصول  .1
 .االفتراضية

 .اإلسالمية الدعوة كمية طمبة لدى تنميتيا الواجب واالنترنت الحاسوب ميارات تحديد .2
 في التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة درجات متوسطي بين الفروق عن الكشف .3

 الفصول الستخدام تعزى واالنترنت الحاسوب استخدام لميارات البعدي المعرفي االختبار
 .االفتراضية

 في التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة درجات متوسطي بين الفروق عن الكشف .4
 .االفتراضية الفصول الستخدام تعزى واالنترنت الحاسوب استخدام لميارات البعدي األداء

  :الدراس  أىم  

 :النقاط التالية الدراسة في أىمية تكمن
 بحيث الجوانب جميع شمل الذي والتكنولوجي العممي لمتطور استجابة الدراسة ىذه تأتي .1

 .حياتنا في والتخصصات الميادين بكل التكنولوجيا ارتبطت
 تطوير عمميات عمى والقائمين التربية مجال في العاممين نظر الدراسة ىذه تمفت قد .2

 ينعكس بما لممعممين الميني النمو إحداث وسائل من كوسيمة الطريقة ليذه التربوية األساليب
 .التعميمية العممية مستوى تحسين عمى
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 المرتبط التدريسي العبء تخفيف فيفي المؤسسات التعميمية  التخطيط عمى القائمين تساعد .3
 .الصف بحجرة الفيزيقي والمكان بالزمان

 .أكبر بشكل التعمم بأثر االحتفاظ عمى المتعمم االفتراضية الفصول توظيف ساعدقد ت .4
 وتوفير واالستقرار األمن حال في االفتراضية الفصول باستخدام الطمبة عمىقد يسيل  .5

 .والكوارث الحروب حال في الدراسية بميماتيم والتواصل االتصال

 :الدراس  حدود
 :التالية الحدود عمى الدراسة تقتصر ا

 الدراسي غزة لمفصل شمال فرع – اإلسالمية الدعوة كمية في الثالث المستوى طمبة من عينة -
 (.م2.14 – 2.13) العام من الثاني

 ميارات مقرر االنترنت من ووحدة"  النصوص معالجة" الرابعة الوحدة عمى الدراسة تقتصر -
 .اإلسالمية الدعوة كمية في الحاسوب

 الدعوة كمية طمبة لدي تنميتيا الواجب واالنترنت الحاسوب استخدام ميارات تحديد يتم -
 .اإلسالمية

 :الدراس  مصطمحات
 مقرر عمى ويحتوي االنترنت شبكة عبر متكامل الكتروني نظام :الفتراض   لفصوؿا .1

 والتواصل االتصال أدوات ويشمل واالنترنت الحاسوبميارات استخدام ب خاص الكتروني
حيث يتم من خاللو التواصل عبر الموح األبيض ومشاركة التطبيقات  والمتعمم لممعمم الالزمة

 .وغرف الدردشة لنقل المعمومات بين المعمم والمتعمم
 المتعمقة الميام إنجاز عمى تساعد التي الميارات من مجموعة :الحاسوب استخداـ ميارات .2

تقان ودقة بسرعة بالحاسوب  معالجة في وحدة موجودةال الميام كافة إنجاز وتتضمن وا 
 الميارة وتقاس الحاسوب ميارات مساق في (Microsoft Word 2007برنامج )النصوص
 .واالختبار المعرفي المالحظة بطاقة في الطمبة عمييا يحصل التي بالدرجة

 المتعمقة الميام إنجاز عمى تساعد التي القدرات من مجموعة :النترنت استخداـ ميارات .3
تقان ودقة بسرعة باالنترنت  االنترنت في وحدة الموجودة الميام كافة إنجاز وتتضمن وا 

 منياج في (gmailتطبيقات , googleالبحث في , التعريف باالنترنت والمتصفحات)
 المالحظة بطاقة في الطمبة عمييا يحصل التي بالدرجة الميارة وتقاس الحاسوب ميارات

 .واالختبار المعرفي
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 وفنياً  الدينية والشؤون األوقاف لوزارة إدارياً  تابعة أكاديمية مؤسسة :اإلس م   الدعوة كم   .4
 .م1999 عام أسست, والتعميم التربية لوزارة

 ميارات لمساق المسجمين الشمال فرع اإلسالمية الدعوة كمية طمبة :الدعوة كم   طمب  .5
 ودعوياً  عممياً  إعدادىم يتم الذين م2.14-2.13 لمعام الثاني الدراسي لمفصل الحاسوب
 .اهلل إلى الدعوة مينة لممارسة
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 الثاني الفصؿ

 النظري اإلطار

 

 استخداـ الحاسوب والنترنت في العمم   التعم م   :األوؿ المحور  

 اإللكتروني التعم ـ: الثاني المحور  

 الفتراض   الفصوؿ: الثالث المحور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. 

 

 الثاني الفصؿ

 النظري اإلطار
 الفصل قسم حيث ,األساسية الدراسة لمصطمحات النظرية الجوانب الفصل ىذا يعرض

 ,استخدام الحاسوب واالنترنت في العممية التعميمية: األول المحور: ىي رئيسة محاور ةثالث إلى
 التعميم من كجزء االفتراضية الفصول: الثالث والمحور ,اإللكتروني التعميم: الثاني والمحور

 .اإللكتروني

 :استخداـ الحاسوب والنترنت في العمم   التعم م   :األوؿ المحور

 التعم ـ باستخداـ الحاسوب
فقد دخل الحاسوب شتى مناحي الحياة , ما أنتجتو التقنية الحديثة جزءًا من أىميمثل الحاسوب 

وأصبح يؤثر في حياة الناس بشكل مباشر أو غير , بدا من المنزل وانتياء بالفضاء الخارجي
 .مباشر

ولما يتمتع بو من مميزات ال توجد في غيره من الوسائل التعميمية فقد اتسع استخدامو في 
 العممية التعميمية

 :الحاسوبمفيـو  :أولً 

ويعالجيا وفق  حيث يستقبل المدخالت, يعمل وفق برنامج مخزون الكتروني جياز ىو
فيو عبارة عن جياز معالج لممعمومات , قواعد محددة ويعطي نتائج وتسمى مخرجات

بل ويمتمك سرعة خارقة في تنفيذ األوامر , وليس لحل المسائل الحسابية فحسب
نواف )إذ يقوم بإجراء ماليين العمميات بسيولة كبيرة ووقت زمني , الموكمة إليو
 (. 88: 2008,والعديمي

 :أشكاؿ استخداـ الحاسوب في التعم ـ: ثان اً 

 :كما يمي أشكال استخدام الحاسوب في التعميم (2008, نبيان)ويحدد 
حيث يتولى الحاسوب كامل عممية التعميم والتدريب والتقييم أي يحل  :التعمـ الفردي .1

 .محل المعمم
 .لممعمم وفييا يستخدم الحاسوب كوسيمة تعميمية مساعدة :التعم ـ بمساعدة الحاسوب .2
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حيث تكون المعمومات مخزنة في جياز الحاسوب ثم يستعان بيا : مصدرا لممعمومات .3
 .عند الحاجة

 :التعم ـ بمساعدة الحاسوب: ثالثاً 
ة التي يقدميا الحاسوب والبرامج التعميمي, أي تقديم الدروس التعميمية مفردة إلى الطمبة مباشرة

 :إلى ما يمي (2008, نواف والعديمي)  صنيفياي كثيرة
 التمر ف والممارس . 1

وىذه البرامج تقدم تمارين وتدريبات لمطالب مبنية عمى أمثمة ويطمب منو حميا والمفتاح فييا 
 .مبني عمى التعزيز

 البرام  التعم م   البحت . 2
 .فجميع التفاعل يحدث بين المتعمم والحاسوب, ىنا يقوم البرنامج التعميمي مقام المعمم

 المعببرام  . 3
وعمى المعممين أن يضعوا في أذىانيم أن اليدف , ير تعميميةكن أن تكون تعميمية أو غمن المم

ويمكن لممعممين السماح لطمبتيم باستعمال برامج ترفييية , النيائي من برامج المعب تعميمياً 
 . كمكافأة ليم عمى ما قاموا بو من واجبات

 برام  المحاكاة. 4
إنيا , رامج يجابو موقفًا شبييًا لما يواجيو من مواقف في الحياة الحقيقيةإن المتعمم في ىذه الب

 .أو لألعباء المالية الباىظة, توفر لممتعمم تدريبًا حقيقيًا دون التعرض لألخطار
 برام  حؿ المشك ت. 5

ثم يقوم بعد ذلك بكتابة برنامج عمى الحاسوب لحل , يقوم المتعمم بتحديد المشكمة بصورة منطقية
 .تمك المشكمة

 ب في التعم ـو مزا ا استخداـ الحاس: رابعاً 

  :بعض مزايا استخدام الحاسوب في التعميم كما يمي (2010, المالح) ويذكر
 . تنفيذ العديد من التجارب الصعبة من خالل برامج المحاكاة - 
 . تقريب المفاىيم النظرية المجردة - 
واضحة في مساعدة الطالب عمى حفظ معاني  برامج التمرين والممارسة أثبتت فعالية - 

 . الكممات
 . أثبتت األلعاب التعميمية فعالية كبيرة في مساعدة المعوقين عضميًا وذىنياً  - 
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 . يوفر الحاسب اآللي لمطالب التصحيح الفوري في كل مرحمة من مراحل العمل - 
 . كبيرة ودون أخطاءيتيح الحاسب اآللي لمطالب المحاق بالبرنامج دون صعوبات  - 
 . يتميز التعميم بمساعدة الحاسب اآللي بطابع التكيف مع قدرات الطالب - 
 . تنمية الميارات العقمية عند الطمبة - 
قدرتيا عمى إيجاد بيئات فكرية تحفز الطالب عمى استكشاف موضوعات ليست موجودة  - 

 . ضمن المقررات الدراسية
 . معمومات من المركز الرئيسي لممعمومات إلى أماكن أخرىالقدرة عمى توصيل أو نقل ال - 
 . يمكن لممتعمم استخدام الحاسب اآللي في الزمان والمكان المناسب - 
جابات المتعممين وردود أفعاليم -   . لمحاسب اآللي القدرة عمى تخزين المعمومات وا 
 . تكرار تقديم المعمومات مرة تمو األخرى - 

 ب في التعم ـو داـ الحاسمشك ت استخ: خامساً 

  :أبرز مشكالت استخدام الحاسوب في التعميم كما يمي (2010, المالح)ويذكر 
 ةالتكمف.  
 صعوبة المحافظة عمى االستثمار في مجال الحاسب اآللي . 
 النقص في الكفاءات . 
 الوجو والوصف  افتقاده لمتمثيل الضمني لممعرفة فال يستطيع تمثيل لغة الجسد وتعابير

 .واإلشارة واستخدام اإليماء وغيرىا من طرق التفاىم والتخاطب
لقد تباينت وتشعبت اآلراء حول استخدام الحاسوب في التعميم بصفة عامة وكتقنية  

ولعل عالج األخيرة يكون بتوطين المحتوى أي أن نستخدم الجياز كأداة , مستوردة بصفة خاصة
وأما األولى وما يصاحبيا من سمبيات فمعل عالجيا , تتناسب مع ثقافتناونصمم لو البرامج التي 

 .حاسوب بوصفو وسيمة مساعدة لممعمميكون باالقتصار عمى استخدام ال
ولقد أجريت دراسات حول مستوى التحصيل عند استخدام الحاسوب في العممية  

التعميم وشجعت ىذه  فاعمية استخدام الحاسوب في إلىفتوصمت اغمب النتائج , التعميمية
 .الدراسات عمى استخدام الحاسوب في التعميم والذي أصبح في الوقت الحاضر امرأ مسمما بو 

وقد تغمب الباحث عمى المشكالت من خالل تدريب الطالبات عمى استخدام الفصول  
ستخدام واختيار أوقات يتوفر فييا إمكانية ا, االفتراضية وتعريفيم بالمشكالت التي قد تواجييم

 .لمتدربومن خالل إثراء المادة بمادة تدريبية ترجع إلييا الطالبات , الحاسوب واالنترنت
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 :النترنتاستخداـ التعم ـ ب

 .الدفاعية غراضلألكشبكة عسكرية  األمريكيةشبكة االنترنت في الواليات المتحدة  بدأت     
 والعالم جعميا شبكة عالمية وفيما بعد أمريكافي  األىميةوبانضمام الجامعات والمؤسسات 

  .صبحت المساىم الرئيسي في االنفجار المعموماتيأ

 :مفيـو النترنت: أولً 

وىي عبارة عن شبكة تتكون من العديد من شبكات , كبر شبكة اتصال في العالمأىي  
ليفن  جون) .االتصال التي يتم تبادل المعمومات فيما بينيا بحرية وفقا لبروتوكول محدد

 (.2003, وآخرون

 :فوائد النترنت: ثان اً 

, فودة) مخصوي, مكان تتوفر فيو خدمة االنترنت أيساعد عمى حدوث التعمم في يفاالنترنت 
 :  حققو االنترنت من فوائد كما يمييما  (2008

 .المعمومات المتاحة بسيولة ويسر إلىتوسع حدود التعمم حيث يمكن الوصول  -
 .تفريد التعميم ومراعاة الفروق الفردية بين الطالبقدرتيا عمى  -
المعممين الراغبين  أمامالحدود الجغرافية  إزالةيمكن لممعممين تجاوز عزلتيم المينية من خالل  -

 .في تبادل خبراتيم
واالجتماعية عبر استخدام البريد االلكتروني وغيرىا , يمكن لمطالب تجاوز عزلتيم الجغرافية -

 .نترنتاال أنشطةمن 
 .تساىم في تحسين ميارات البحث عن المعمومات  -
 .نظرا لكثرة المعمومات المتوافرة تساعد عمى التعميم الجماعي -

 :مزا ا استخداـ النترنت في التعم ـ: ثالثاً 

منيا ما  ,ن استخدام االنترنت في التعميم يحقق العديد من المزاياأالى ( 2002,موسى) أشار
 :يمي

الوقت والمكان حيث يستطيع الطالب الحصول عمى المادة العممية في اي المرونة في  .1
 .وقت وفي اي مكان

 .سيولة تطوير محتوى المضمون الموجود عبر االنترنت .2
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 .وتحديثيا اوال باول, سرعة الحصول عمى المعمومات .3
 .جعل المعمم موجيا ومرشدا وليس ممقيا .4
 .الطالب والتغذية الراجعة الداء, سيولة التقويم الذاتي .5
 .الحصول عمى اراء العمماء والمفكرين في مختمف المجاالت في القضايا العممية .6
 .والمعممين انشر اعماليم, توفر الية سيمة لممتعممين .7
 :استخدامات النترنت في التدر س: رابعاً 
, التزايد في حجم المعمومات أمامحيويا  اً مر أتعمم الطالب ميارة التعمم الذاتي  أصبح 

 أنومما سبق يتضح . وبالتالي تزداد فاعمية المعممين في مساعدة الطالب عمى التعمم الذاتي
وفيما  ,لتحقيق ىذا التفاعل أساليبياوليا , عد مصدرا لتحقيق التفاعل في عممية التعميمياالنترنت 
 :ودور المعمم فييا, وتطبيقات خدماتيا, األساليبيمي ىذه 

 :التفاعؿ عبر النترنت أسال ب: خامساً 

 .التفاعل غير المتزامن, المتزامن التفاعل ,لتفاعل عبر االنترنت ىماىناك نوعان من ا  
 :التفاعؿ المتزامف

 أطرافالتفاعل الذي يستدعي وجود  أساليبحد أ بأنو( 2008, عبد العزيز) ويعرف 
ىذا النمط انو يساعد المتعممين عمى حل  واىم ما يتميز بو, عممية التعمم في نفس الوقت
ومناطق جغرافية  أماكنحيث يشترك العديد من المتعممين من , المشكالت المعقدة لعممية التعمم

التفاعل المتزامن ما  أدوات أمثمةومن , كما انو ال يتقيد بوقت محدد, ممتدة في حل المشكالت
 :يمي

 Chat Roomsغرف الحوار  -
 Video Conferenceن بعد المؤتمرات المرئية ع -
   Audio Conferenceالمؤتمرات المسموعة  -

 :التفاعؿ غ ر المتزامف

, ىذا النمط من التفاعل يعطي الفرصة لما يسمى بالالتقيد الجغرافي لعممية التعمم  
 :التفاعل غير المتزامن أدوات أمثمة نوم, والالتقيد بالفترة الزمنية

  Electronic Mailالبريد االلكتروني  -
 Hypertextالنص التفاعمي  -
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 serve Electronic Listقوائم البريد االلكتروني  -
 Online Forumsالتحاور عن طريق النصوص المتبادلة  -

بين التفاعل المتزامن من خالل الفصل في دراستو ويشير الباحث إلى أنو دمج 
ومشاركة التطبيقات واستخدام االفتراضي بشكل أساسي وشرح المحاضرات وتوجيو الطالبات 

والتفاعل غير المتزامن من خالل استخدام البريد اإللكتروني في تحديد موعد , غرف الدردشة
 .ورصد درجات الطالبات, واستالم وتسميم التعيينات المطموبة من الطالبات, المقاءات االفتراضية

 :تطب قات بعض خدمات النترنت في التعم ـ : سادساً 

 االلكترونيالبريد  -
 نقل الممفات  -
 البحث عن المعمومات  -
 اإلخباريةالمجموعات  -
 المحادثة -

 : مي  اـ بعض ىذه الخدمات في التعم ـ كمو مكف توض ح ك ؼ تستخد
واستقبال  إرسالخدمات االنترنت استخداما حيث يتم  أكثريعد من  البر د اللكتروني

ويعد تعميم وتدريب الطالب عمى استخدام , العالم أنحاءالرسائل بين مستخدمي االنترنت في 
وبالتالي يساعد استخدام , في استخدام االنترنت في التعميم األولىالبريد االلكتروني الخطوة 

االنترنت المعمم عمى استخدام ما يسمى بالقوائم البريدية لمفصل الدراسي الواحد حيث يتيح 
 .ئل والمعمومات فيما بينيموتبادل الرسا, لمطالب الحوار غير المباشر

 تطب قات البر د اإللكتروني في التعم ـ

 : كما يمي إلى أىم تطبيقات البريد اإللكتروني في التعميم (2005, فرج) ويشير

استخدامو كوسيط بين المعمم والطالب إلرسال الرسائل والرد عمى االستفسارات ولمتغذية  .1
 .الراجعة

استخدامو كوسيمة لالتصال بالمتخصصين من مختمف دول العالم واالستفادة من  .2
 .وأبحاثيمخبراتيم  

 .إخبار الطالب بنتائج اختباراتيم ودرجاتيم في المقررات الدراسية .3
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 :ومف أىـ مزا ا البر د اإللكتروني

 .إلى أي مكان خالل لحظات, سرعة وصول الرسالة -
 .والمستقبل غير الحاسب اآلليال يوجد وسيط بين المرسل  -
 .يمكن ربط ممفات إضافية بالبريد اإللكتروني -
البحث عن المعمومات من االنترنت بواسطة محركات البحث واستعراض الصفحات عن  -

وتستخدم ىذه المحركات لمبحث عن مواقع محددة حسب الكممات , طريق المستعرضات
ت والمجالت األكاديمية والصور وعن طريقيا يمكن الوصول إلى المقاال, المفتاحية

 .والرسوم المتعمقة بموضوع ما

 :المجموعات اإلخبار    مكف استخدامو في التعم ـ عف طر ؽ

من  لالستفادةة المتخصصة يتسجيل المعممين والطالب في مجموعات األخبار العمم- أ
 .المتخصصين كل حسب تخصصو

النظر واالستفادة فيما بينيم بما وضع منتديات عامة لمطالب ولممعممين لتبادل وجيات - ب
 .يحقق تطورىم

تتميز بإمكانية تجميع المستخدمين في الحديث في وقت حقيقي  برام  المحادث  عبر النترنت
 .أي في آن واحد وتبادل فوري لمحديث ومشاىدة بعضيم البعض

  تطب قات غرؼ الحوار في التعم ـ

 :إلى أىم تطبيقات غرف الحوار في التعميم كما يمي (2005, مصطفى)ويشير 

استخدام نظام المحادثة كوسيمة لعقد االجتماعات باستخدام الصوت والصورة بين  -
 .وبين الطالب بعضيم البعض, وبين المعممين بعضيم البعض, المعممين والطالب

 .تبادل الخبرات المباشرة بين المعممين بعضيم البعض -
 .إلى جميع األشخاص بالعالم في وقت أقلإمكانية الوصول  -
 .إمكانية استخداميا كنظام لعقد مؤتمرات بتكمفة بسيطة -
 .مصدر من مصادر المعمومات من شتى أنحاء العالم -
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ويشير الباحث إلى أنو استخدم البريد اإللكتروني كأداة مساعدة لمفصل االفتراضي في 
لى الطالبا رفاق الممفات المطموبة من وا  أيضًا استفاد من غرف الحوار من خالل , تإرسال وا 

  .واستقبال استجابات الطالبات عمى األسئمة خالل المحاضرة, تحديد موعد المقاءات

 :دور المعمـ في عصر النترنت: سابعاً 

تغير دور المعمم في عصر االنفجار المعرفي وثورة المعمومات واالنترنت والتطور التكنولوجي 
تخطيط العممية التعميمية حيث يستعدي تدفق المعمومات من المعمم أن ليصبح دوره ينصب عمى 

ومن ىنا أصبح المعمم مخططًا , يخطط ويصمم البرامج التي يمكن الرجوع إلييا في أي وقت
 .ومصممًا وموجيًا ومرشدًا ومقيمًا لمعممية التعميمية

يميا والتعرف عمى تتطمب ىذه األدوار من المعمم التعرف عمى البيئة التعميمية وتحمف 
ومياراتيم وبيئاتيم , وميوليم واتجاىاتيم, وقدراتيم العقمية, خصائصيا وخصائص الطالب

فيتجمى دور المعمم في . التربوية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية ومراعاة الفروق الفردية بينيم
وقدرتو عمى استخدام مدى قدرتو عمى إعداد طالب مؤىل ومزود بميارات البحث والتعمم الذاتي 

وتحديات , وشبكة المعمومات العالمية من اجل الوقوف أمام متطمبات العصر, الحاسب اآللي
 .المستقبل
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 :اإللكتروني التعم ـ: الثاني المحور

 واقتصادية سياسية أبعاد ذات التحديات من جممة األخيرة السنوات في العالم شيد
 عديدة لدعوات منطمقاً  المختمفة بأبعادىا التحديات تمك وشكمت وتربوية وثقافية واجتماعية
 عجز ضوء في خصوصاً  ومخرجاتو, وعممياتو مدخالتو بجميع التربوي النظام إصالح بضرورة
 مجتمع إلى صناعي مجتمع من العالم تحول أفرزىا التي التحديات مواجية عن الحالي النظام

 لعالم مواطنييا إعداد بيدف التربوية نظميا إلصالح األمم من كثير تتسابق ليذا,. معموماتي
 العممية مخرجات رفع في التقنية من لالستفادة المبادرة تقدم أن عمييا يفرض كما. جديد

 لتطوير حيوياً  مطمباً  أصبح بل ترفا يعد لم والتعمم التعميم عممية في التقنية فدمج. التعميمية
 الشامل بمفيومو المنيج صياغة إعادة في نوعية نقمة من التقنية تقدمة لما التربوية اليياكل
 .ونوعية أفضل أقل بجيد وذلك التربوي المخرج مستوى من والرفع

 (:E- learning) اإللكتروني التعم ـ مفيـو: أولً 

 وتقديم وتعزيز لبناء التعميمية التقنيات استخدام :أنو عمى اإللكتروني التعميم يعرف
 إلقاء ,االنترنت شبكة باستخدام البحث خالل من مكان وأي وقت أي في التعمم وتيسير

 وتوفير ,والمتعمم المعمم بين التفاعمية اإللكترونية الفصول طريق عن والدروس المحاضرات
: .2.1,القحطاني) وفيديو وصورة صوت من ,الوسائط المتعددة اإللكترونية التعميمية الوسائل

21.) 
 شبكة وأدوات إمكانات عمى تعتمد التي بعد عن التعميم أشكال أحد بأنو: أيضاً  ويعرف

 طريق عن محدد تعميمي محتوى دراسة في اآللية والحواسيب( االنترنت) الدولية المعمومات
 (..3: 8..2 ,العزيز عبد) والمحتوى والمتعمم ,الميسر/ المعمم مع المستمر التفاعل

 وشبكاتو حاسب من الحديثة االتصال آليات باستخدام لمتعميم طريقة بأنو: أيضاً  ويعرف
 وكذلك إلكترونية, ومكتبات بحث, وآليات ورسومات وصورة صوت من المتعددة ووسائطو
 أنواعيا بجميع التقنية استخدام ىو الدراسي, الفصل في أم بعد عن كانت سواء اإلنترنت بوابات

: 5..2 ,والمبارك الموسى) فائدة وأكبر جيد وأقل وقت بأقصر لممتعمم المعمومة إيصال في
113.) 

 لمتعميم نظام :ىو اإللكتروني التعميم أن إلى الباحث يخمص السابقة التعريفات خالل من
 وصورة, صوت من متعددة ووسائط وشبكات حاسبات من الحديثة االتصال آليات ميستخد

 في أو بعد عن كان سواءً  اإلنترنت بوابات وكذلك إلكترونية, ومكتبات بحث, وآليات ورسومات,
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 وقت بأقصر لممتعمم المعمومة إيصال في أنواعيا بجميع التقنية باستخدام وذلك الدراسي الفصل
 .فائدة وأكبر جيد وأقل

 :اإللكتروني التعم ـ أشكاؿ: ثان اً 

 وليام) عن نقالً  اإللكتروني لمتعميم أشكال سبعة( 1.7: 2.11) وعقل الرنتيسي يذكر
 (:6..2,ىارتون

 ويقوم ,الويب صفحات عمى وضعيا يتم المساقات من مجموعة وىي :المستقم  المساقات .1
 .الطمبة باقي أو المعمم مع تفاعل أي دون بتحميميا المتعمم

 مقابمة عمى يحتوي قد الويب شبكة عمى دراسي فصل وىي :الفتراض   الفصوؿ مساقات .2
 وتنظيم إدارة وأدوات ,متعددة تشاركية أدوات عمى يحتوي قد أنو كما ,أحياناً  المعمم مع

 .الطمبة دخول وعمميات المحتوى
 المعبة عناصر مع المتعمم تفاعل فييا يتم مختمفة أنشطة ىي :والمحاكاة التعم م   األلعاب .3

 . التعميمية األىداف وتحقيق استكشافيا بيدف
 برامج مثل أخرى برامج في متضمن يكون الذي التعميم ىو :الكمي اإللكتروني التعم ـ .4

 .تجزئتو يمكن وال الحاسوب
 التنقل أثناء يحدث أن ويمكن ,كفية حاسوب أجيزة عبر النقال التعميم يتم :النقاؿ التعم ـ .5

 .العنكبوتية الشبكة بواسطة العالم عبر
 تعميم في االجتماعي والسموك اإللكتروني التعمم بين المعرفة إدارة مفيوم يربط :المعرف  إدارة .6

 .المتعممين
 ىدف تحقيق بيدف التعميم من مختمفة أشكال التعميم من النوع ىذا يدمج :المدم  التعم ـ .7

 .معاً  تقميدي وتعميم إلكتروني تعميم عمى ويحتوي ,واحد
 مساق تدريس خالل من ,االفتراضية الفصول شكل الحالية الدراسة في الباحث تبنى وقد

 الحاسوب استخدام ميارات عمى والتركيز االفتراضية الفصول باستخدام الحاسوب ميارات
 بيوتيم في االفتراضية الفصول في فقط لممحاضرات الطمبة حضور خالل من. واالنترنت
 ىذا من الثاني المحور في االفتراضية الفصول عن بالتفصيل الحديث وسيتم. االنترنت باستخدام
 .الفصل
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 :اللكتروني التعم ـ أىداؼ: ثالثاً 
 التربويين معظم عمييا اتفق كما األىداف من مجموعة عمى اإللكتروني التعميم يرتكز

 والجندي, آلل) و (123 :8..2 والدايل, سالمة) من كالً  إلييا أشار كما األىداف ىذه ومن
 :يمي ما( 378 :5..2

 من وذلك: التعميمية والمؤسسة الطمبة وبين بينيم, فيما الطمبة بين االتصال إمكانية زيادة .1
 البريد النقاش, مجالس مثل اتجاىات عدة في األطراف ىذه بين ما االتصال سيولة خالل

 .الحوار وغرف اإللكتروني,
 المعمم عمى الحصول في كبيرة سيولة اإللكتروني التعميم أتاح: المعمم إلى الوصول سيولة .2

 البريد خالل من وذلك الرسمية العمل أوقات خارج وذلك وقت, أسرع في إليو والوصول
 .االنترنت الشبكة عمى الحوار ساحات أو اإللكتروني

 المعممين تمكن ومنتديات, اتصال قنوات إيجاد خالل من وذلك: التربوية الخبرات تناقل .3
 .محدده موقع عبر والتجارب اآلراء وتبادل المناقشة من والمتعممين

 والممارسات نموذجية صورة في تقدم فالدروس :معيارية صورة في وتقديمو التعميم نمذجة .4
 وخطط النموذجية, األسئمة بنوك ذلك أمثمة ومن تكرارىا؛ إعادة يمكن المتميزة التعميمية
 .النموذجية الدروس

 التعميم يرغبون الذين لألشخاص مفيدة الميزة ىذه وقت, أي في اإللكترونية المناىج توفر .5
 .ظروفيم حسب عمى

 متنوعة وطرق لممعمم الفوري التقييم أدوات اإللكتروني التعميم وفر: الطالب تقييم طرق تعدد .6
 .وسيمة سريعة بصورة المعمومات وتصنيف وتوزيع لبناء

 في الوقت اختصار لممعمم يتيح اإللكتروني والتعميم: لممعمم بالنسبة اإلدارية األعباء تقميل .7
 .االختبارات وتصحيح الحضور وتسجيل الواجبات استالم

 :اللكتروني التعم ـ أنواع: رابعاً 

 : ىما نوعين, في حدوثو لزمن تبعاً  اإللكتروني التعميم أنواع تنحصر
 :Synchronous E-learning المتزامف اإللكتروني التعم ـ .5

 أجيزة أمام الوقت نفس في المتعممين وجود إلى يحتاج الذي اليواء عمى التعميم وىو
 غرف عبر المعمم وبين أنفسيم الطالب بين والمحادثة النقاش إلجراء الكمبيوتر
( virtual classroom) االفتراضية الفصول خالل من الدروس تمقي أو( chatting)المحادثة
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 تغذية عمى المتعمم حصول التعميم من النوع ىذا ايجابيات ومن. األخرى أدواتو باستخدام أو
 أجيزة إلى حاجتو سمبياتو ومن الدراسة, لمقر الذىاب عن واالستغناء التكمفة وتقميل فورية راجعة
 يمتقي حيث تعقيدًا, و تطوراً  اإللكتروني التعميم أنواع أكثر وىو. جيدة اتصاالت وشبكة حديثة
 (.متزامن بشكل) الوقت نفس في اإلنترنت عمى والطالب المعمم

الموسى ) يمي ما المتزامن االلكتروني التعميم في المستخدمة األدوات وتتضمن
 :(114-113: 5..2,والمبارك
 األبيض  الموح(White Board  ) 
 الفيديو عبر المؤتمرات (Videoconferencing) 
 الصوت عبر المؤتمرات (Audio conferencing ) 
 الدردشة غرف (Chatting Rooms) 
 :Asynchronous E-learning المتزامف غ ر اإللكتروني التعم ـ .4

 مثل الوقت, نفس في المتعممين وجود إلى يحتاج ال الذي المباشر غير التعميم وىو
 عن أو المدمجة األقراص أو الشبكة عمى المتاحة المواقع خالل من الخبرات عمى الحصول
 ىذا ايجابيات ومن البريدية القوائم أو اإللكتروني البريد مثل اإللكتروني التعميم أدوات طريق
 في يرغب الذي وبالجيد لو, المالئمة األوقات حسب الدراسة عمى يحصل المتعمم أن النوع

 ومن. لذلك احتاج كمما إلكترونيا إلييا والرجوع المادة دراسة إعادة الطالب يستطيع كذلك تقديمو,
 يؤدي قد انو كما المعمم, من فورية راجعة تغذية عمى الحصول المتعمم استطاعة عدم سمبياتو

 غير االلكتروني التعميم في المستخدمة األدوات وتتضمن. عزلة في يتم ألنو االنطوائية إلى
 : يمي ما المتزامن,

 اإللكتروني البريد. 
 المنتديات. 
 التفاعمي الفيديو. 
 النسيجية الشبكة. 

وقد دمج الباحث في دراستو بين التعميم اإللكتروني المتزامن من خالل الفصول االفتراضية 
 . والتعميم اإللكتروني غير المتزامن من خالل البريد اإللكتروني
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 :اإللكتروني التعم ـ مم زات: خامساً 
 وحالً  ىامة مكانة التربويين قموب في لو جعمت عدة بمزايا اإللكتروني التعميم يمتاز 

ثراء لتحسين إليو يتسابقون  (7..2 عوض,) بيا أدلى كما المميزات ىذه ومن التعميم مستوى وا 
 :يمي ما
 من العديد لدى تتوافر ال قد والتي التعميمية والوسائل التعميم مساعدات من العديد استخدام .1

 .والبصرية السمعية الوسائل من المتعممين
 .سريع بشكل األخطاء وتصحيح النتائج عمى والتعرف والسريع الفوري التقييم .2
 .االستخدام في الذاتية لتحقيق نتيجة متعمم لكل الفردية الفروق مراعاة .3
 .العالمية الشبكة عمى المختمفة بالمواقع االتصال نتيجة المعرفة مصادر تعدد .4
 تخطي يمكنو أنو كما ويخطئ, فيتعمم الطالب لتجربة نتيجة الخصوصية من جو توفير .5

 .مناسبة غير أو سيمة يراىا التي المراحل بعض
 .الدراسية األماكن بمحدودية المرتبطة القبول فرص وتوسيع التعميم نطاق توسيع .6
 ربات تعميم إلى إضافة أعماليم, ترك إلى الحاجة دون وتأىيميم العاممين تعميم من التمكن .7

 .األمية عمى والقضاء المتعممين نسبة رفع في يسيم مما البيوت
 .التدريبي أو التعميمي المحتوى وتحديث تعديل يسيل حيث المرونة .8
يصال المتعمم مستوى تحديد عمى القدرة .9  .تقييد بدون المناسب المحتوى وا 

       وسيولة الموجو دور إلى لممعمومات الوحيد والمصدر الممقي من المعمم دور تغيير ..1
 .الرسمية العمل أوقات خارج حتى إليو الوصول

 يواكب بما لممعمومات؛ العالمية الشبكة عمى والبرامج المناىج وتغيير تطوير سرعة .11
 .باىظة إضافية تكاليف دون العصر ومتطمبات التعميمية المؤسسات خطط

ثراء التفكير تنمية في اإللكتروني التعمم يساىم .12  .التعميم عممية وا 

 :اللكتروني التعم ـ أدوات: سادساً 
 أىدافو تحقيق عمى ساعدتو التي األدوات من العديد عمى اإللكتروني التعميم يشتمل 

 :يمي ما( 69 :8..2 ,العزيز عبد) إلييا أشار كما األدوات ىذه ومن تطويره في وأسيمت
 :الشخصي الكمب وتر عمى المعتمدة اإللكتروني التعم ـ أدوات .5
 .الخصوصي التعميم برامج -
 .والممارسة التدريب برامج -
 .المشكالت حل برامج -
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 .المحاكاة برامج -
 .التعميمية األلعاب برامج -
 .التقدمية العروض برامج -
 .األداء دعم نظم برامج -
 .المخصصة التطبيقات برامج -

 :النترنت عمى المعتمدة اللكتروني التعم ـ أدوات .4

 .لممعمومات الدولية الشبكة -
 .االلكتروني البريد -
 .المحادثة -
 .الفيديو مؤتمرات -
 .النقاش مجموعات -
 .الممفات نقل -
 .اإلعالنات لوحة -
 .التشاركي األبيض الموح -

 عمميتي في استخداميا يتم التي اإللكتروني لمتعميم أدوات جميعيا السابقة األدوات
 يحتاج ما منيا يستخدم ولكن التعميمية, العممية في جميعاً  استخداميا يمزم وال والتعمم التعميم
 المعمومة نقل أو مشاركة أو تفاعل من والتعمم, التعميم عممية في منيا التربوي اليدف لتحقيق
 .وغيرىا
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 :الفتراض   الفصوؿ: الثالث لمحورا
 الحياة, مجاالت جميع في اعظيمً  اتطورً  العصر ىذا خالل اآللي الحاسب حقق لقد 

 متواجد بأخرى أو بطريقة فيو األحوال, من حال بأي عنو االستغناء يمكننا ال ميم جزء وأصبح
 مذىل تطور إلى خاصة بصفة التعميم في اآللي الحاسب استخدام أدى وقد تقريبا, مكان كل في

نجازىا والمتعمم المعمم أداء طريقة في أثر كما التعميمية العممية في وسريع  الصف, غرفة في وا 
 وفمسفات مصطمحات المعمومات وشبكات اإلنترنت مع لمتعامل الدولي المستوى عمى نشأ وقد

 المدارس ,لممستقبل التعميم مؤسسات ,أسوار بال جامعات ,أوراق بال عالم: منيا متنوعة
 ,الرقمي المنيج ,االفتراضية الجامعات ,االفتراضي التعمم بيئات ,اإللكترونية والجامعات
 .الذكية الفصول

 ىو المتعممين من كثير في أثرت والتي اآللي, الحاسب تطور مجاالت أبرز من وكان 
 إمكانية في االفتراضي الواقع تقنية تتمثل حيث( االفتراضي الفصل) االفتراضي بالواقع يسمى ما

 خطورة عن لمبعد االفتراضي بالواقع البديل كان لذلك, الخيال إلى والدخول الحقيقي الواقع تجاوز
 .الكمبيوتر جياز مع التعامل خالل من الحقيقي المكان

 :الفتراض   الفصوؿ مفيـو: أولً 
 تعميمية تقنية أنو( 51: 9..2) المفتوحة القدس جامعة – بعد عن التعميم مركز يعرفو

 المقاءات تقديم خالليا من يمكن ,تفاعمية صفية بيئة توفير عمى تقوم ,االنترنت عبر تعممية
جراء  حضور والمعممين لمدارسين وتتيح ,العادية الصف غرفة وكفاءة جودة بنفس المناقشات وا 

 لمتواجد الحاجة دون ,االنترنت عبر االفتراضي الصف أنشطة جميع في واالشتراك المقاءات
 .الصفية الغرف في الفيزيقي

 خمق عمى تقوم االنترنت عبر تقنية بأنو(: 183: 2.12) ونصار الدايم عبد ويعرفو
 المحاضرة بتقديم المعمم يقوم أن خالليا من ويمكن العادية, الصف ببيئة شبيية تعميمية بيئة

 بيئة وتتميز لمطالب, مسموعة أو مصورة مقاطع عرض يمكنو كما والكتابة, والصورة بالصوت
 .والمتعمم المعمم بين عالية بتفاعمية االفتراضي الصف

 والطالبة المعمم بين الحي بالتفاعل يسمح نظام أنو( 24: 2.11) سمور وتعرفو كما 
 ىذا ويتميز اإللكترونية والصفوف التقميدية الصفوف خصائص بين يجمع حيث االنترنت عبر

 يستطيع بحيث والطالبة لممعمم المناسبة األوقات تحديد ناحية من والسيولة بالمرونة النظام
 بتوفير وكذلك ,تعاونية تعمم حاالت في لممشاركة الشبكات بوساطة المتزامن التواصل الطمبة
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 والصوتية الكتابية والمحاورات اإللكترونية السبورة: مثل إلكتروني بشكل االعتيادية الوسائل جميع
 .واالستيعاب الفيم من األمثل الحد تحقيق أجل من المعمومات عمى لمحصول وروابط

 والطالب, المعمم وجود حيث من التقميدية بالفصول شبيية فصول أنو الباحث ويعرفو
 بيئات استحداث يتم طريقيا وعن مكان أو بزمان تتقيد ال بحيث االنترنت شبكة عبر ولكنيا
 تعمم حاالت في لممشاركة الشبكات بواسطة التجمع الطمبة يستطيع بحيث افتراضية, تعميمية
 .واالستيعاب الفيم أجل من وسيتعمم التعمم مركز في الطالب يكون ,تعاونية

 :Blackboard الفتراض   الصفوؼ مكونات: ثان اً 
 لمصف الرئيسة المكوناتتحديد  يمكن انو سبق ما استعراض بعد الباحث يرى
 :التالي لمعرض وفقا ,واألشرطة النوافذ من مجموعة وىي ,المستخدم في الدراسة االفتراضي

 
 (الرئ س  الفتراضي الصؼ مكونات)

 :النوافذ - أ
 .بالمقاء المتواجدين أسماء بداخميا يظير :المشارك ف أسماء نافذة .1
 .السفمي الشريط في واالستفسار الكتابة خالليا من يمكن :الكتابي التخاطب نافذة .2
 .والمتعممين المعمم بين الصوتي لمتواصل استخداميا يمكن :الصوت نافذة .3
 الكتابة أو الرسم من تمكن التي األزرار مجموعة عمى تحتوي :األب ض الموح نافذة .4

 .البيضاء الموحة عمى
 :األشرط  - ب

 .الصفية الغرفة اسم عمى يحتوي :العنواف شر ط .1
 .والممفات واألدوات العرض قوائم عمى يحتوي :القوائـ شر ط .2
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 .محددة وظيفة أيقونة لكل األيقونات من مجموعة عمى يحتوي :األدوات شر ط .3
 .االتصال حالة خاللو من يتضح :الحال  شر ط .4

 :اإللكتروني التعمـ إدارة أنظم : ثالثاً 
 وتقنيات ,برمجيات تستخدم فيي لذا مكان أو بزمان تتقيد ال وىي :التعمـ إدارة برام 

الذاتي  بالتعمم يعرف ما وىذا الزمن نفس في والطالب المعمم وجود يشترط ال أي تزامنية غير
 :التقنيات ىذه عمى أمثمةإلى  (4..2, المبارك)ويشير (. تي سي والويب كالموديل)

 المنزلية والواجبات التمرينات أدوات. 
 الدروس قراءة. 
 المباشرة غير والنقاش الحوار ساحات. 
 وطالبو المعمم بين المراسالت قائمة. 
 رسال الدرجات قائمة  .لممعمم األعمال وا 

 المعمم فييا يستخدم الدراسة بقاعات شبيية صفوف وىي :التزامن   الفتراض   الصفوؼ
 دون نفسو الوقت في والطالب المعمم وجود يشترط)معين  بزمن مرتبطة وتقنيات أدوات والطالب
 :األدوات ىذه عمى األمثمة زمن( لممكان حدود
 عمييا الكتابة في المشاركة عمى الطالب تساعد: البيضاء األلواح. 
 البيانات قواعد: مثل البرامج في المشاركة. 
 (.وصورة صوت)الفيديو  طريق عن: المؤتمرات 
 الصوت طريق عن: المؤتمرات. 
 المبارك)أنفسيم  الطالب وبين وطالبو المعمم بين بالنص التواصل: الدردشة غرف, 

2..4 :6.). 

 :الفتراض   الفصوؿ خصائص: رابعاً 
 أحد اإللكتروني التعمم في االفتراضية الفصول استخدام نأ( 2009)ذكر الحسين 

 في المتخصصة العالمية المؤسسات من كثير اىتمت حيث ,التفاعمي لمتعمم الرئيسية الوسائل
 المعمم يحتاجيا وخصائص عناصر فييا تتوفر ذكية افتراضية فصول اإللكتروني التعميم
 :يمي كما وىي ,والمتعمم

 .والصورة بالصوت أو فقط بالصوت المباشر التفاعل خاصية .1
 .الكتابية الدردشة خاصية .2
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 .االلكترونية السبورة خاصية .3
 . أنفسيم المتعممين بين أو والمتعممين المعمم بين والتطبيقات البرامج في المشاركة خاصية .4
 .والمتعممين المعمم بين مباشرة وتبادليا الممفات إرسال خاصية .5
 .واحد آن في لمجموعيم أو حده عمى كل المتعممين لنشاطات المعمم متابعة خاصية .6
 .التقديمية العروض برامج استخدام خاصية .7
 .التعميمية األفالم عرض خاصية .8
 .عمييا والتصويت المكتوبة األسئمة توجيو خاصية .9

 . لممتعممين األوامر توجيو خاصية ..1
 .الفصل من إخراجو أو متعمم أي لدخول السماح خاصية .11
 .لممتعممين عدمو أو بالكالم السماح خاصية .12
 .بالطباعة السماح خاصية .13
 فيما تزامنيو ال بطريقة متابعتيا إلعادة والكتابية الصوتية المحاضرة تسجيل خاصية .14

 . بعد

الخاص بشركة  blackboardأن الفصل االفتراضي المستخدم في الدراسة ىو : و ش ر الباحث
Elluminate  وتحتوي عمى , طالب( ..2-25)وىو غرفة تدريس ظاىرية تتسع إلى ما بين

, أسماء المشرفين عمى الفصل االفتراضي وأسماء الطمبة المتواجدين في الفصل االفتراضي
ويمكن أن تستخدم بالمغة التي تناسب , وتتمتع بإمكانية تسجيل المقاءات االفتراضية بشكل كامل

يذا البرنامج يعطي المعمم التحكم الكامل والمتعدد الوظائف من ف ,البمد والشخص المستخدم
أو أخذ الطمبة , مثل أن يقوم المعمم بمشاركة تطبيقات معينة لجميع الطمبة, خالل لوحة التحكم

في جولة عبر االنترنت بحيث يتجول المعمم في مواقع االنترنت والطمبة يستطيعوا ان يشاىدوا 
 .ما يقوم بو المعمم

 :فمسط ف في الفتراض   الفصوؿ: خامساً 
الجامعات الفمسطينية باستخدام التقنيات التعميمية منذ زمن مبكر فالجامعة  بدأت

ثم استخدمت من بعده برنامج ( web ct)اإلسالمية استخدمت برنامج الويب سي تي 
Moodle توحةالمف القدس جامعةثم بدأت , كبرامج لمتعمم اإللكتروني وبيئات تعمم افتراضية 
 عن المفتوح التعمم مركز خالل من االفتراضية الفصول تقنية خدمة بتطبيق التجريبي المشروع

 حواسيب توفير خالل من االفتراضية الفصول تقنية مشروع تكممة طبقت ثم ,2008 عام بعد
 يصل االفتراضية الصفوف من محدود غير عدد فتح تم حيث ,الجامعة داخل من لتدار خوادم
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 واالجتماعات ,العمل وورشات ,األكاديمية المقاءات في مستخدمة افتراضياً  صفاً ( 99999) إلى
 (.2011,بعد عن التعميم مركز) وغيرىا

 بالفصول المختصة Elluminate شركة مع اتفاقية 2010 سنة في الجامعة وقعت ثم
 الدعوات بدأت ىنا من ,فمسطين في االفتراضية لمفصول الوحيد الوكيل لتكون االفتراضية
 نحو بالتعميم تنحى الجامعات من الكثير وبدأت فمسطين في االفتراضية الفصول الستخدام
 في استخدمت المفتوحة القدس جامعة أن بالذكر وجدير. االفتراضية الصفوف باستخدام المفتوح
 تجربة عمى تعمل الحالي العام وفي Blackboard برنامج Elluminate شركة مع بدايتيا
ويوفر مبالغ طائمة في  ذاتيا الشركة منتجات من أفضل مميزات لديو( wiziq)آخر برنامج

 .استخدامو

 الفتراض  ؟ الصفوؼ تقن   خدم  تقدميا التي الخدمات: سادساً 
 المختبر, البيت,) مكان أي من والنقاش باألسئمة والمشاركة المقاء حضور لمدارس يمكن .1

نترنت حاسوب جياز  فيو يتوافر مكان أي أو...( اإلنترنت مقيى العمل,  .وا 
 إلى خالليا من تستمع مكان, وأي وقت أي في المقاء تسجيل إلى االستماع لمدارس يمكن .2

 .ومناقشاتيم الطالب وأسئمة المشرف شرح
 لممادة فيمك إثراء عمى تعمل منيجية وال منيجية نشاطات في زمالئو مع الدارس مشاركة .3

 .العممية
 وسائط أي أو الدردشة, ونافذة البيضاء الموحة عمى بالمكتوب يحتفظ أن لمدارس يمكن .4

 .الخاص جيازه عمى المشرف, قبل من إرساليا يتم مساندة
 في مشاركتو خالل من األكاديمي أدائو عن فورية راجعة تغذية عمى الدارس يحصل .5

 .االفتراضي الصف نشاطات
 ربات الموظفين,) الدارسين جميع تناسب أوقات في االفتراضية الصفوف تقديم إمكانية .6

 ......(البيوت
لى من االنتقال إلى الحاجة دون المشرف مع التواصل .7  .الجامعة وا 
 .Dial Up, ADSL سرعة بأي انترنت خط أي من المقاء حضور يمكن .8

 مثل االفتراضي الصف تقنية خدمة تقدم التي العالمية الشركات من العديد وىناك
Wimba وFarStone, مثل المحمية والشركات TDM System, الصفوف خدمة أما 
 أحدى وىي Elluminateشركة  فتقدميا المفتوحة القدس جامعة في الموجودة االفتراضية
 الجامعات من لعدد خدماتيا وتقدم االفتراضية, الصفوف تقنية مجال في عالميا الرائدة الشركات
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 المفتوحة القدس جامعة وتعد العالمية, السمعة ذات التربوية والمؤسسات العممي البحث ومراكز
 .التقنية ىذه تعتمد التي فمسطين في التعميمية المؤسسات أولى

 :الفتراض   الفصوؿ ألنظم  أمثم : سابعاً 
 عمى ناجحا وجودا اكتسبت التي الظواىر من االفتراضية الفصول برامج أصبحت لقد
 برنامج حول جوجل البحث محرك في البحث خالل من األمر ىذا دعم ويمكن االنترنت
 ليست البرامج ىذه إن وبما والتجارية المفتوحة البرامج من الكثير فيظير االفتراضية الفصول
 لتنافس مستمرة, وذلك زيادة في االفتراضية الفصول برامج عدد سيضل معينة شركة عمى حكراً 

 :تزامنيو الغير البرامج ىذه ومن العالمية األسواق في واألجود األفضل طرح عمى الشركات
 www.webct.com التزامن غير االفتراضية الفصول( Webct)برنامج  .1
 www.blackboard.com (Black Board) برنامج .2

 (:258-256: 5..2 والمبارك, الموسى) إلييا أشار ما التزامنية الفصول برامج ومن
 والصوتي المرئي لمحوار البرامج أقدم من ويعد www.paltalk.com (Paltalk) برنامج .1

 التعميم) الموضوعات ىذه بين ومن ,متعددة موضوعات يحوي وىو ,انتشاراً  وأكثرىا والنصي
 (.بعد عن

 امتالك من المعمم يمكن جيد برنامج وىو www.roomtalk.net (Room Talk) برنامج .2
 .معقول وبسعر الطالب من محدد بعدد تحديدىا يستطيع بو خاصة صف غرفة

 الفصول برامج أحد www.hpe-learning.com (hp Virtual Classroom) برنامج .3
 سيولة ومنيا المزايا من مجموعة يمتمك برنامج وىو( hp) شركة أنتجتيا والتي االفتراضية
 .االفتراضي لمفصل الدخول

 واجية ذو متعددة إمكانات ذو برامج www.edtleaning.com (Learnlinc) برنامج .4
 يساعده لممعمم مدرب وجود بإمكانية ويمتاز( Centra) برنامج مع إمكاناتو تتشابو جميمة
الطالب,  ردود إلى المعمم والتعميقات, وينبو األيدي رفع وتنظيم النصية الدردشة مراقبة في
 فيديو ولقطات صوتي, تسجيل عمى تحتوي تفاعمية دروس إنشاء خاللو من يمكن كما

 .متحركة وصور
 التفاعل مثل متعددة بمزايا يمتاز االفتراضية الفصول برامج أحد (Centra) برنامج .5

 المباشر الحي التفاعل بأدوات غني وىو والطالب المعمم بين المتعدد أو الثنائي واالتصال
 إلكتروني وبريد لمنقاش حمقات من مباشر الغير لمتفاعل أدوات يتيح كما والمرئية, الصوتية

 .المجموعات بين التفاعل يدعم نظام وىو
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 الفتراض   الفصوؿ وسمب ات ا جاب ات: ثامناً 

مجموعة من إيجابيات وسمبيات الفصول االفتراضية من وجية نظر  (9..2,خميف)ويذكر
 :المعممين والطالب وىي كما يمي

 :المعمم ف نظر وجي  مف الفتراض   الفصوؿ ا جاب ات
 .لمطمبة المادة إيصال في المعممين تساعد -
 .التعميم في التقنية دمج عمى تساعد -
 .لمتعمم الطمبة دافعية من تزيد -
 .العممي التحصيل زيادة إلى تؤدي -
 .المساعدة والكتب الخصوصية الدروس ظاىرة تعالج -
 .الطمبة إنتاجية من تزيد -
 .والمعممين الطمبة بين والتواصل التفاعل إلى تؤدي -
 .الحاسوب ميارات زيادة في تساعد -

 :الط ب نظر وجي  مف الفتراض   الفصوؿ ا جاب ات
 .والمعممين الطمبة بين التفاعل زيادة إلى تؤدي -
 .لمطمبة العممية المادة توصيل في المعممين تساعد -
 .والمعممين الطمبة بين التواصل في تساعد -
 .المساعدة والكتب الخصوصية الدروس ظاىرة تعالج -
 .الحاسوب استخدام ميارات زيادة إلى تؤدي -
 .الطالب إنتاجية من تزيد -
 .الطالب لدى العممي التحصيل زيادة إلى تؤدي -
 .التعميم في التقنية دمج في تساعد -
 .لمطالب التعمم دافعية من تزيد -

 :المعمم ف نظر وجي  مف الفصوؿ سمب ات
 .والمعممين الطالب بين واإلجابات األسئمة أوقات انتظام عدم إلى أدت -
 .االلكتروني الدرس أثناء فنية أعطال حدوث -
 .الجانبية الدردشة إلى الطالب استغالل إلى تؤدي -
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 .المعممين قبل من كبير جيد إلى تحتاج -
 .التركيز وعدم بالحاسوب الطالب انشغال إلى تؤدي -

 الط ب نظر وجي  مف الفتراض   الفصوؿ سمب ات
 .الجياز تعميق أو الصوت كفصل الطمبة عند الفنية األعطال تكرار -
 .االنترنت بطء بسبب المباشرة الدروس متابعة عمى الطمبة بعض مقدرة عدم -
 .المفيدة غير الدردشة في سيئة بطريقة استغالليا -
 .والطمبة المعممين بين واإلجابات األسئمة أوقات انتظام عدم -
 .الطالب من كبير جيد إلى تحتاج -
 .والطالب المعمم بين الصوتية المحادثة توفر عدم -

أثناء  UPSوقد تغمب الباحث عمى السمبيات من خالل استخدام جياز البتوب ووجود جياز 
وتغمب أيضًا عمى , التدريس لتالشي قطع التيار الكيربائي واالنفصال عن الفصل االفتراضي

الحديث الجانبي من خالل حجب صالحية الحديث الجانبي عن الطالبات المواتي ال يستخدمن 
وتوفير أجيزة كمبيوتر متصمة باالنترنت لمطالبات المواتي ال , ض الدراسةغرف الحوار ألغرا

وتعريف الطالبات ببعض األعطال التي قد , يتوفر لديين أجيزة كمبيوتر أو سرعة انترنت بطيئة
وخاصية تسجيل المحاضرة تساعد , تواجو استخدام الفصل االفتراضي وطرق التغمب عمييا

 .ومراجعتيا إن واجيت أي خمل فني أو بطء في سرعة االنترنتالطالبات عمى الرجوع إلييا 

 :الفتراض   الفصوؿ في المعمـ مياـ: تاسعاً 
 بعضيا عمى واإلشراف التربوية والنشاطات التعميمية الخبرات تصميم في أساسي دور لممعمم .1

 التي كالمقررات الدروس أىداف تحديد ,واىتماماتو وميولو المتعمم خبرات مع يتناسب بما
 .لتحقيقيا يسعى

 التي أي األىداف ىذه تحقق مدى لتقدير تستخدم التي التقييم أساليب إعداد أو اختيار .2
 .الطالب تحصيل لتقييم تستخدم

 .الدراسي وتقدميم الطالب حضور متابعة .3

 .بيا المتبعة السموك قواعد وتحديد وتعاونية ميددة وغير مريحة وجعميا التعمم بيئة تنظيم .4

 وتقديم الصفية األنشطة في والمشاركة االنخراط عمى وتشجيعيم التعمم عمى الطالب حث .5
 .فييا أدائيم عمى الراجعة التغذية

 .والمشروعات واألنشطة بالتدريبات بالقيام الطالب تكميف .6
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 .خاطئة كانت ميما اإلجابات وتقبل والتفكير لمفيم المنمية األسئمة طرح .7

 والسماح بعضا بعضيم مع الطالب وبين طالبو وبين وبين الصفية والنقاشات التفاعل تنظيم .8
 .وأخر أو طالب بين أو طالبو أحد وبين بينو الخاصة بالمحادثات

 .مشكالت من لدييم ما وحل لمطالب األكاديمي واإلرشاد العون تقديم .9

 .الشبكة عمى اإلضافية التعمم لمصادر الطالب إرشاد ..1

 .الطالب تعمم تقييم .11

 .وتطويره المقرر تقييم .12

 .لميامو مباشرتيم في مساعديو وكفاءة كفاءتو تقييم .13

 لممتعمم ف والمشورة النصح تقد ـ ىو المعمـ بيا  قـو التي األدوار أىـ مف

 :ىذه الدوار من خالل ما يمي( 5..2)ويوضح زيتون 

 عمى مباشرة البوربوينت شرائح باستخدام العممية المادة يعرض أن يستطيع المدرس إن -
 .البيضاء الموحة

 .لمشرح مكممة أو مساندة نوع أي من معينة ممفات لمطمبة يرسل أن المدرس يستطيع -
 لتوضيح الصف من مباشرة إلييا فيذىب الشبكة عمى بمواقع االستعانة المدرس يستطيع -

 .لمطمبة معينة قضية
 عمى بسيولة لمحصول وذلك القصير االمتحان إجراء من المدرس تمكن التقنية ىذه إن -

 .فورية راجعةتغذية 

 من يزيد قد بل المدرس دور ضعف أو غياب بحال يعني ال االلكتروني التعمم إن -
 المدرس يكون أن يجب ولذلك ,والوسائل الميمات في اختالف مع لكن أىميتو

 .وانفتاحا ومرونة تفاعال أكثر االفتراضي

 :الفتراض   الفصوؿ في الطالب مياـ: عاشراً 
 .الكمبيوتر مع التعامل عمى القدرة .1
 .أمكن إذا والصورة بالصوت أو كتابياً  التواصل عمى قادر يكون لمحصة الحضور عند .2
 .مباشر وغير مباشر بشكل الطالب ومع المعمم مع المشاركة .3
 .مكان أي ومن يريد وقت أي في لمفصل حضوره إمكانية .4
 .المعمم ومع الطمبة مع الممفات وتبادل إرسال .5



 

33 

 

 .العممية في ومشاركاً  المعمومات عن ومتقصي باحث يكون .6

 لممبارؾ وفقاً  الطالب مياـ ومف

 :إلى بعض ميام الطالب كما يمي( 5..2)ويشير المبارك 
رسال الواجبات وحل الدروس قراءة .1  عمى واإلطالع النقاش ساحات في والمشاركة الميام وا 

 .عمييا حصل التي والدرجة الدرس سير خطوات
 .بوضعيا المعمم قام التي والممفات الوثائق عمى اإلطالع .2
دارة بذاتيم واستقالليم الطالب تمقائية .3  مصادر من واالستفادة تعمميم وعمميات وقتيم وا 

 (..3: 5..2 ,المبارك. )التعمم

جعمت منو منافس قوي لمطرق ويرى الباحث أن نظام الفصول االفتراضية أضاف نقمة نوعية 
أن الفصول االفتراضية  Blackboardويرى من خالل استخدامو لمفصل االفتراضي , التقميدية

تعالج مشكمة بقاء اثر التعمم عند المتعممين فبإمكان الطالب الرجوع إلى الفصل ومراجعة 
ون الفصول حيث تك, وأيضًا تعالج مشكمة الفتور وشرود الذىن في المحاضرات, محاضراتو

االفتراضية اتجاىات إيجابية لدى الطمبة لما بيا من حيوية ومرونة ومراعاة لبعدي الزمان 
 .  والمكان
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 الثالث لفصؿا

 السابق  الدراسات

 

  ًالعمم   التعم م   في الفتراض   الفصوؿ تناولت دراسات: أول. 

  ًوالنترنت الحاسوب استخداـ ميارات تنم   تناولت دراسات: ثان ا. 
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 الثالث الفصؿ

 السابق  الدراسات
 ميارات تنمية في االفتراضية الفصول توظيف أثر عن الكشف إلى الدراسة ىذه تيدف

 عمى باإلطالع الباحث قام لذا ,اإلسالمية الدعوة كمية طمبة لدى واالنترنت الحاسوب استخدام
 ينور مح إلى السابقة الدراسات تصنيف تمو  ,المجال ىذا في السابقة الدراسات من مجموعة

 :ماوى
 .التعم م   العمم   في الفتراض   الفصوؿ تناولت دراسات: أولً 
 .والنترنت الحاسوب استخداـ مياراتتنم    تناولت دراسات: ثان اً 
 

 :التعم م  الفصوؿ الفتراض   في العمم    تناولتدراسات : األوؿالمحور 

 (:2013) األسطؿدراس  . 1
إلى واقع الصفوف االفتراضية في تدريس المقررات التربوية ىدفت الدراسة إلى التعرف  

( 39)مكونة من  , وتمثمت أداة الدراسة في استبانةفي جامعة القدس المفتوحة وسبل تطويرىا
, األول يتعمق بدرجة توافر ميارة استخدام الفصول االفتراضية, موزعين عمى مجالين, فقرة

وطبقت ىذه  .والثاني متعمق بالممارسات التربوية لعضو ىيئة التدريس عبر الصفوف االفتراضية
بعت وات ,عضو ىيئة تدريس بكافة فروع الجامعة في قطاع غزة( 94)من األداة عمى عينة 

وجود فروق ذات داللة : وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا ,التحميمي الدراسة المنيج الوصفي
إحصائية في واقع استخدام الصفوف االفتراضية تعزى لمتغير الدورات التدريبية عند أعضاء 

كما وكشفت , ىيئة التدريس لصالح من اجتازوا الدورات التدريبية في الصفوف االفتراضية
عن مجموعة من الصعوبات المادية والفنية واإلدارية التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس ة الدراس

من أىميا عدم توفر , في الجامعة أثناء تدريس المقررات التربوية بتقنية الصفوف االفتراضية
وتغيب معظم الطمبة , وضعف إتقان ميارات التعامل مع الصفوف االفتراضية, قاعات مجيزة 

 .لمتزامن عبر الصفوف االفتراضيةعن المقاء ا
توفير اإلمكانات المادية والدعم الفني ألعضاء ىيئة التدريس بضرورة  وتوصي الدراسة

وتوفير بيئة فيزيقية نوعية لتحقيق , لمواجية أعطال فنية في تجييزات الصف االفتراضي
ضورىم الصف وتخصيص قدر معين من الدرجات لمطمبة أثناء ح, األىداف التربوية المرسومة

 .االفتراضي لحثيم عمى الحضور والتفاعل وتحقيق األىداف
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 (:2013)دراس  عوض اهلل . 2
 الدروس لتقديم االفتراضية الفصول استخدام فاعمية مدى ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى 

 بأربعة المرحمة الثانوية وأجريت الدراسة في غزة, وتمثمت أداة الدراسة في استبانة لطمبة
 طمبة من وطالبة طالب   (100)عمى العشوائية وطبقت ىذه األداة عمى عينة البحث .مجاالت

الصف األول الثانوي العممي في المدارس الثانوية في غرب غزة واتبعت الدراسة المنيج 
بأن  قناعة و لدييم معرفة الطمبة أن: وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا الوصفي والتجريبي 

 أو والمكانية الزمانية الفواصل  ولن تؤثر قريبة فترة في متوفراً  تعميما االفتراضي سيصبح التعميم
 .التدريس تمقي في الجغرافية

 الفصول بنظام بعد عن التعميم نظام توسيع عممية في بضرورة البدء وتوصي الدراسة
 والنشرات التدريبية وتكثيف الدورات العالي التعميم المدارس كبرامج جميع في االفتراضية
 .االفتراضية ودورىا في تحقيق التنمية المستديمة الفصول بأىمية الوعي لزيادة اإلعالنية

 (:Peter,2013)دراس  ب تر . 3
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى خيارات الطالب في التفاعل المفظي والنصي في  

وتم جمع . ي الموقع وعمى االنترنتفي بيئة مختمطة لممتعممين ف, الفصول االفتراضية التزامنية
جراء المقابالت مع الطالب بعد المحاضرات  البيانات من خالل تحميل المحاضرات المسجمة وا 

 Adobeفي مساق تصميم التعميم لمجموعتين من طمبة لمدراسات العميا التي تستخدم برنامج 
Connect  يمكن لمطالب اختيار ما إذا كان سيشارك في الفصل . كفصل افتراضي مباشر

لكن ظير عمى مدار الفصول الدراسية أن اختيار الطالب . التقميدي أو الفصل االفتراضي
أكثر منيا في التقميدية %( 57)لممشاركة عبر الفصول االفتراضية كان بشكل متزايد إلى نسبة 

وخاصة الدوليين يفضل المشاركة في الفصول التقميدية عمى مع ذلك بعض الطمبة %(. 43)
وأظير . ذلك يعني أنيم أكثر عرضة بذلك لالستجابات المفظية, الرغم من أنيا أقل مالئمة

تحميل النتائج أن التفاعل النصي لمطمبة في األسئمة والتعميقات في مربع الدردشة أفضل منيا 
وتوصي اإلستراتيجية . جود الطالب والمعمم وجيًا لوجوفي المشاركة في الفصول التقميدية مع و 

التربوية الناشئة من التفاعل النصي المتكامل خالل المحاضرة إلى ضرورة استخدام التعمم 
 .االفتراضي المتزامن وتشير إلى فائدة التعمم المتزامن عبر اإلنترنت
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 (:2012) عقؿ أبو دراس . 4
 عمى العموم تدريس في االلكتروني التعمم استخدام أثر استقصاء إلى الدراسة ىدفت

 وتمثمت فمسطين, في الدراسة وأجريت .المفتوحة القدس جامعة دارسي لدى الدراسي التحصيل
 قصدية, بطريقة التجريبية المجموعة أفراد واختير. وبعدي قبمي تحصيمي اختبار في الدراسة أداة
 بيذا التعمم في وأبدوا الرغبة واالنترنت, الحاسوب باستخدام خبرات لدييم دارسون اختير إذ

 االلكتروني, التعمم بنمط ُدّرسوا ودارسة, دارساً ( 39)عمى  التجريبية المجموعة واشتممت النمط,
 دارساً  (33)عمى  واشتممت البسيطة, العشوائية بالطريقة الضابطة المجموعة اختيرت بينما

 الدراسة والتجريبي وتوصمت الوصفي المنيج الدراسة واتبعت. العادية بالطريقة ُدرِّسوا ودارسة
 المجموعة أفراد بين( α ≤ .0.5) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود أىميا نتائج إلى

 ولصالح التحصيمي, واالختبار األنشطة من كل في الضابطة وأفراد المجموعة التجريبية
 ذات فروق تظير ولم. اإلناث ولصالح التحصيمي, االختبار في والجنس التجريبية, المجموعة

 .الجنس لمتغير تعزى األنشطة عمى إحصائية داللة
 بنمط تدرس التي المقررات في والتسجيل االنخراط عمى الطمبة تحفيزب وتوصي الدراسة

 األنشطة بنظام االلكتروني التعمم بنمط لتدرس أخرى مساقات طرحو  اإللكتروني, التعمم
 .االلكترونية

 (:2011)جحجوج وحسون   أبو دراس . 5
وتحديد معايير  ,الويب عبر االلكتروني التعميم موقع معايير تحديدإلى ىدفت الدراسة 

وفي  العممي التفكير تنمية في االلكتروني التعميم فاعمية عن والكشف التوجيو, أساليب
ذلك,  في الجنس متغير أثرالتعرف إلى  إضافة إلى ,بالويب االلكتروني التعميم نحو االتجاىات

 ومقياس العممي التفكير وأجريت الدراسة في فمسطين, وتمثمت أداة الدراسة في اختبار
 عنقودية عشوائية وطبقت ىذه األداة عمى عينة .االلكتروني عبر الويب التعميم نحو االتجاىات

( 35)وضابطة طالب وطالبة ( 34)وطالبة قسمت إلى مجموعتين تجريبية  طالباً  (69)قواميا
 التجريبية المجموعتين ذي التجريبي والمنيج البنائي طالب وطالبة واتبعت الدراسة المنيج

 من مجموعة تحديد وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىمياوالبعدي  القبمي مع القياس والضابطة
 فاعمية إلى والتوجيو, إضافة المساعدة ومعايير أساليب ,بالويب االلكتروني التعميم موقع معايير
 االلكتروني التعميم نحو واالتجاىات العممي تنمية التفكير في بالفيديو الموجو االلكتروني التعميم

 المجموعة في واالتجاىات العممي التفكير دالة إحصائيًا في فروق وجود وعدم عبر الويب,
 .الجامعي الطالب جنس لمتغير تبعاً  التجريبية
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 والمناىج التكنولوجيا, في أقسام الجامعات في دراسية مساقات إعدادب وتوصي الدراسة
 مواكبين محاضرين إلعداد االلكتروني التعميم مواقع وتطوير تصميم تتناول التدريس وطرق

 لمواقع الجامعات, المستخدمين محاضري وتشجيع .الحديث والتعميم لالتجاىات التكنولوجية
 في العممي بالتفكير بالفيديو, واالىتمام التوجيو إلى أىمية عبر الويب االلكتروني التعميم

 االلكتروني بالويب وتطويرىا التعميم مواقع تصميم دورات عقدو , اإليجابية واالتجاىات التدريس
 .التوصل إلييا تم التي المعايير وفق

 (:2011)دراس  سمور . 6
اكتساب مفاىيم ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر توظيف الصفوف االفتراضية في  

وأجريت  .الفقو اإلسالمي المتعمقة بالطيارة لدى طالبات الدبموم المتوسط واتجاىاتيم نحوىا
الدراسة في فمسطين, وتمثمت أدوات الدراسة في أداة تحميل محتوى وحدة الطيارة واختبار لقياس 

ت نحو استخدام ومقياس اتجاه الطالبا( بعدي -قبمي )مدى اكتساب الطالبات لمفاىيم الطيارة 
وطبقت ىذه األداة عمى عينة متمثمة في طالبات  .الصفوف االفتراضية في تعمم مفاىيم الطيارة

الدبموم المتوسط في كمية الزيتونية لمعموم والتنمية وتكونت العينة من مجموعتين إحداىما 
اسة المنيج طالبة واتبعت الدر  (33)طالبة واألخرى تجريبية مكونة من  (33)ضابطة مكونة من 

أن استخدام الصفوف : وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي 
االفتراضية في تدريس مفاىيم الطيارة أكثر إيجابية وفاعمية من تدريسيا باستخدام الصفوف 

م وتحسن اتجاىات الطالبات نحو استخدام الصفوف االفتراضية في دراسة مفاىي, التقميدية
مما يشير إلى األثر اإليجابي الوجداني الذي أحدثتو الصفوف االفتراضية عمى اكتساب , الطيارة

 .مفاىيم الفقو اإلسالمي لدى طالبات الدبموم المتوسط
, ضرورة تفعيل دور التكنولوجيا بصفة عامة في العممية التعميميةب وتوصي الدراسة

ر إيجابي وجداني ومعرفي يؤدي إلى تحسين والصفوف االفتراضية بصفة خاصة لما ليا من أث
 .ميارات التعمم الذاتي لدى الطالب وتحسين النتاجات التعميمية بصفة عامة

 (:2011)دراس  النجدي والش خ . 7
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى فاعمية التعمم االلكتروني ودوره في تعزيز ميارات 

وأجريت الدراسة في فمسطين, وتمثمت أداة  .وحةجامعة القدس المفت-التفكير الناقد لدى دارسي 
فقرة لقياس ميارات التفكير الناقد وقررًا  (150) الدراسة في اختبار واطسون جمسر مكون من

دارسًا  65وطبقت ىذه األداة عمى عينة مكونة من  .الكترونيًا لمساق مناىج البحث العممي
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ودارسة ممن درسوا مقررًا بطريقة التعمم االلكتروني لتقصي أثر ذلك عمى التفكير الناقد واتبعت 
أن ىناك تأثيرًا ذا داللة  :الدراسة إلى نتائج أىميا والتجريبي وتوصمتالدراسة المنيج الوصفي 

 إحصائية لمتعمم اإللكتروني عمى تعزيز التفكير الناقد وعمى اتجاىات الدارسين

 (:2010)اس  شبات ومشتيى در . 8
الصفوف  تقنية استخدام تواجو التي والمشاكل العقبات ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى 

 قطاع-المفتوحةالقدس  جامعة في المدمج التعميم أدوات كأحد التعميمية العممية في االفتراضية
 المفتوحة القدس جامعة نشرتو ما عمى البيانات جمع فمسطين, واعتمدوأجريت الدراسة في  .غزة

واتبعت الدراسة . االفتراضية الصفوف تقنية حول الطالب تقارير إلى باإلضافة من بيانات,
 .منيج دراسة الحالة

 وانقطاع واالنترنت الحاسوب) التحتية البنية أن :وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا 
 تقنية استخدام خالل من العممية تطوير في كبيرة عقبات غزة تشكل قطاع في (الكيربائي التيار

 أو اإلداريين سواء بالجامعة الموظفين من البعض عند التغيير ومقاومة. الصفوف االفتراضية
تيديد  أو الوظيفي اإلقصاء إلى تؤدي قد بأنيا االفتراضية الصفوف لتقنية األكاديميين وفيمو

 .سمطاتيم
 توفير في واضحة لممساعدة إستراتيجية الجامعة إدارة تبني ضرورةب وتوصي الدراسة

 والمؤتمرات ورشات العمل, الندوات عقد تكثيفو  والمشرف, لمدارس التحتية البنية وتحسين
 .المجتمع الفمسطيني في االلكتروني التعميم ثقافة نشر إلى اليادفة العممية

 (:2010)دراس  الشناؽ ودومي . 9
 في التعمم اإللكتروني استخدام نحو والطمبة المعممين اتجاىات ىدفت الدراسة إلى تعرف

 التعمم نحو المعممين اتجاىات وأجريت الدراسة في األردن, وتمثمت أداة الدراسة مقياس .العموم
 (28) من المعممين عينة وتكونت .اإللكتروني نحو التعمم الطمبة اتجاىات ومقياس اإللكتروني,

 طالباً   (118)و العممي, الثانوي األول لمصف حوسبةالم الفيزياء درسوا مادة ممن ومعممة معمماً 
أربع  منيا الكرك, محافظة في لمذكور ثانوية مدارس ثالث في مجموعات عمى خمس موزعين

 القرص المدمج, مع اإلنترنت المدمج, القرص خالل اإلنترنت, من تعممت تجريبية مجموعات
واتبعت .بوساطة الطريقة االعتيادية تعممت ضابطة ومجموعة, البيانات عرض جياز مع المعمم

 لدى إيجابية اتجاىات وجود توصمت الدراسة إلى نتائج أىمياو  الدراسة المنيج التجريبي 
 عمى المعممين لتقدير الكمي الحسابي المتوسط بمغ حيث اإللكتروني, التعمم نحو المعممين
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 دال سمبي تغير وحدوث (5.00) .أصل من (3.76)اإللكتروني  التعمم نحو االتجاىات مقياس
 عمى الطمبة عالمات متوسط حيث كان اإللكتروني, التعمم نحو الطمبة اتجاىات في إحصائيا
بعد  المقياس عمى الطمبة عالمات متوسط من أعمى (3.78) التجربة قبل االتجاىات مقياس
 .(3.33)التجربة 

 يتم بحيث والتعميم التربية وزارة في لممعممين تدريبية دورات عقدب وتوصي الدراسة
, اإللكتروني التعمم تنفيذ وكيفية التعميم في واإلنترنت الحاسوب استخدام عمى كيفية تدريبيم

 .التعمم في عممية واإلنترنت الحاسوب واستخدام الذاتي, التعمم ميارات عمى الطمبة تدريبو 

 (:2010)دراس  القحطاني . 10
 بعد عن التعميم برنامج في االفتراضية الفصول استخدام ىدفت الدراسة إلى التعرف واقع 

جدة, وتمثمت أداة  بمدينة العزيز عبد الممك التدريس بجامعة ىيئة أعضاء نظر وجية من
الدراسة في استبانة تم توزيعيا عمى جميع أعضاء ىيئة التدريس المستخدمين لمفصول 

 المستخدمين التدريس ىيئة أعضاء جميع وطبقت ىذه األداة عمى عينة مكونة من. االفتراضية
 جدة بمدينة العزيز عبد الممك بجامعة بعد عن التعميم برنامج في االفتراضية لنظام الفصول
واتبعت الدراسة المنيج , عضو (169)  عددىم البالغ ه1431-ه1430 لمعام الدراسي

 . الوصفي
 بين إحصائية داللة ذات فروق دو وجعدم : وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا

 استخدام الفصول نحو ( α ≤ 0.05)داللة   مستوى عند الدراسة مجتمع عينة أفراد استجابات
وسنوات الخدمة ومتغير درجة , الكمية نوع لمتغير تعزى بعد عن التعميم برنامج في االفتراضية

 .اإللمام باستخدام االنترنت
 جميع في االفتراضية الفصول بنظام بعد عن التعميم نطاق توسيعب :وتوصي الدراسة

 الوعي لزيادة اإلعالنية والنشرات التدريبية الدورات تكثيفو  ,العالي التعميم وبرامج الكميات
 في لالنخراط التدريس ىيئة أعضاء من المؤىمة الكفاءات جذبو , االفتراضية الفصول بأىمية
 . اإللكترونية المقررات تطويرو , بعد عن التعميم برنامج

 (:2010)  دراس  لؿ. 11
ىدفت الدراسة إلي الكشف عن العالقة بين االتجاه نحو استخدام المختبرات االفتراضية  

وبعض القدرات اإلبداعية لدى عينة من طالب وطالبات التعميم الثانوي العام في مدينة مكة 
طالبًا وطالبة من طالب  520واشتممت عينة الدراسة عمى  .المكرمة بالمممكة العربية السعودية
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واستخدم الباحث  .وطالبات التعميم العام الثانوي من القسم العممي من الفرقة الثانية والثالثة
المنيج الوصفي المقارن لتطبيق دراستو, وأشارت أىم النتائج إلي وجود عالقة موجبة بين 

أن الطالب الذكور  إلىرات اإلبداعية, كما وأشارت االتجاه نحو الفصول االفتراضية والقد
 .مرتفعي االتجاه نحو استخدام الفصول االفتراضية أكثر قدرة عمى اإلبداع

أىمية استخدام الفصول االفتراضية في التعميم  إلىكما وأظيرت الدراسة إشارات  
 .االلكتروني ودورىا في العصف الذىني وتنمية بعض القدرات اإلبداعية

 (:Mohan,2010)دراس  موىاف . 12
ىدفت الدراسة إلى تحفيز الطالب عمى التعامل مع الصفوف االفتراضية وىي تستعمل  

, في التعميم وجيًا لوجو ومعرفة إذا كانت الوسائط اإلعالمية االجتماعية قادرة عمى تحفيزىم
 (26)األولى من  :وتمثمت عينة الدراسة من ثالث مجموعات, استخدم الباحث المنيج التجريبي
والثالثة , طالبًا يدرسون اليندسة الميكانيكية (32)والثانية من , طالبًا يدرسون اليندسية الكيميائية

وأظيرت نتائج . واستخدم الباحث استبانة لجمع البيانات. طالب يدرسون ىندسة النفط (9)من 
الدراسة أن استعمال الصفوف االفتراضية خمق مجااًل اجتماعيًا مفتوحًا ورغبة قوية لدى الطالب 

حيث جاءت ىذه النتائج لتعبر تعبيرًا إيجابيًا أن التعامل مع , ليكونوا أعضاء في ىذا المجال
 .وف االفتراضية كان ممتعاً الصف

 (:2009)دراس  خم ؼ . 13
 virtual وخاصة التعميم االفتراضية في الفصول استخدام تجربة تقييم إلى الدراسة ىدفت 

classroom االنترنت , وتمثمت  عبر المباشرة الدروس لتقديم فمسطين في العامة الثانوية لطمبة
 (100)من وطبقت ىذه األداة عمى عينة .المعممين والطمبةأداة الدراسة في استبانة وزعت عمى 

 الدروس بتقديم يقومون ومعممو معمماً ( 50) و الدروس يتابعون الذين الطمبة وطالبة, من طالب
وتوصمت الدراسة إلى نتائج  واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي , تمك الفصول عبر
قبال المعممين االفتراضية, الفصول عبر المقدمة المباشرة الدروس من الطمبة استفادة: أىميا  وا 

 وتشجيعيم وزمالئيم الطالب بين الفكرة نشر عمى العمل في الرغبة إبداء مع عمى استخداميا
 االفتراضية  الفصول باستخدام عمى التدريس

 في يالعال والتعميم التربية لوزارة الفاعمة والمشاركة المساىمة ضرورةب وتوصي الدراسة
 لمتعميم واضحة رؤية تبني خالل من النظام استمرارية عمى العملو , التعميم ىذا صناعة

 . خاص بشكل االفتراضية الفصول والستخدام عام بشكل االلكتروني
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 :(2009) دراس  الغر بي. 14
 بالصور اإللكترونية الفصول باستخدام التدريس أثر الكشف عنىدفت الدراسة إلى  

 (التكاممي اإللكتروني الفصل التعاوني, اإللكتروني الفصل التفاعمي, اإللكتروني الفصل)الثالث 
 عمى مجتمعة الثالث والمستويات والتطبيق والفيم التذكر لمستويات المعرفي عمى التحصيل

وأجريت الدراسة في مدينة  .القسمة وحدة في الرياضيات لمادة االبتدائي الصف الخامس تالميذ
 الفيم, التذكر, :المعرفية المستويات لقياس تحصيمي أداة الدراسة في اختبار الطائف, وتمثمت

وطبقت ىذه األداة  .الثالث المجموعات عمى تطبيقيا تم تعميمية لبرمجية باإلضافة  التطبيق
 الطائف بمدينة مختمفة ابتدائية مدارس ثالثة من تمميذاً  (72) عدد عمى العينة عمى عينة شممت

المدارس واتبعت الدراسة المنيج شبو  عمى موزعة اإللكترونية الفصول من سة نوعمدر  بكل لتوفر
 .التجريبي

 المستويات عند إحصائية داللة ذات فروق وجود :وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا
 اإللكتروني الفصل لصالح التكاممي اإللكتروني التفاعمي والفصل اإللكتروني الفصل بين الكمية

 اإللكتروني والفصل التكاممي اإللكتروني الفصل إحصائيًا بين دال فرق وعدم وجود .التكاممي
 بين إحصائياً  دال فرق وعدم وجود الكمية, عند المستويات المعرفي التحصيل في التعاوني
 المستويات عند المعرفي التحصيل في التفاعمي والفصل اإللكتروني التعاوني اإللكتروني الفصل
 .الكمية

التعميم  تطبيق عمى والتالميذ والمعممين التربويين المشرفين تدريبب الدراسةوتوصي 
 تفاعمية إلكترونية بدروس اإللكترونية الفصول تزويدو , اإللكترونية الفصول داخل اإللكتروني

 عطالاأل لمواجية والتالميذ لممعممين المناسب الفني الدعم توفيرو , المقررات الدراسية لجميع
 .فنيةال

 (:2009) دراس  الشيري. 15
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام المختبرات االفتراضية في إكساب ميارات  

وتمثمت أداة  .التجارب المعممية في مقرر األحياء لطالب الصف الثالث الثانوي بمدينة جدة
وطبقت ىذه األداة عمى  .الدراسة في بطاقة مالحظة لمميارات المعممية واستبانة لقياس االتجاه

عينة من مجتمع الدراسة والذي يتكون من جميع طالب الصف الثالث الثانوي الذين يدرسون 
طالبًا مقسمين إلى ( 68)مادة األحياء في المدارس الثانوية األىمية بمدينة جدة وقد بمغ عددىم 

الدراسة إلى نتائج  التجريبي وتوصمتالدراسة المنيج شبو  واتبعت. وتجريبيةمجموعتين ضابطة 
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أن استخدام تطبيقات الحاسوب والمختبرات االفتراضية أدى إلى زيادة في التحصيل لدى : أىميا
 .الطمبة

 :Rich ;et-al, 2009) ) وآخروف ر تش دراس . 16

 في إبداعية طرق من بو الجامعة تزويد تم ما تقيم إلى الوصفية الدراسة ىذه ىدفت 
اثينا  بجامعة المتزامنة االفتراضية والفصول الويكي كخدمة الجديدة التعميمية استخدام األدوات

 نقاط كافة لمعرفة استبيان في الدراسة أداة , وتمثمت األمريكية المتحدة بالواليات االباما بوالية
 الدراسة عينة , واشتممت المتزامنة والفصول االفتراضية الويكي خدمة تطبيق في القوة والضعف

 التي الصعوبات من عدد أن الدراسة إلى نتائج وتوصمت الطمبة والمعممين, من مجموعة عمى
 في معممييم ومع زمالئيم مع تواصل الطالب عدم ومنيا جيد بشكل التقنيات ىذه تطبيق أعاقت
 وال جديدة كونيا التقنية ىذه تطبيق ارتياح من عدم حالة%  50 حوالي ظيرأ كما األمر, بادي
 من التعميم في التقنية ىذه نجاح إلى أيضاً  , التقميدية الفصول في تطبيقو يتم ما مع تتالءم
يجاد الطرق تطبيقيا في الكميات معممي نجاح خالل  من جميا ىذا ويتضح لممارستيا الفعالة وا 
 االفتراضية الفصول لتقنية كان كما .ىذه التقنيات مع والمعممين الطمبة وتفاعل أراء خالل

 اإللكترونية السبورات وكذلك بعد عن المحاضرات استخدام خالل ذاتو من النجاح المتزامنة
 ساعد وقد االفتراضية, المساعدة واألدوات اإللكترونية التعميمية االفتراضية والوسائل والمناقشات

 .بنجاح بعد عن التعميم في التقنية ىذه استخدام في تعزيز سبق ما جميع

 (:2008)دراس  خالد . 17
عمى  العموم تعميم في افتراضية تعمم بيئة استخدام أثر ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى 

 .نابمس محافظة في الدولية الغوث وكالة مدارس في األساسي السادس الصف طمبة تحصيل
 والحركة القوة وحدة في تحصيمي وأجريت الدراسة في فمسطين, وتمثمت أداة الدراسة في اختبار

 االفتراضية التعمم بيئة استخدام تأثير مدى لقياس األساسي, السادس لمصف العموم من منياج
وطبقت ىذه  .الدراسة تنفيذ بعد االحتفاظ واختبار البعدي االختبار في الطمبة عمى تحصيل

 ضابطة أحداىما مجموعتين عمى موزعين طالًبا وطالبة (146) من تكونت األداة عمى عينة
 حيث .االفتراضية التعمم بيئة باستخدام تجريبية تعممت األخرىو  التقميدية بالطريقة تعممت
 ( 41 ) إناث وشعبة طالًبا ( 32 ) شعبة ذكور من كل عمى الضابطة المجموعة اشتممت
 41 ) إناث وشعبة طالًبا ( 32 ) شعبة ذكور:من كل عمى التجريبية المجموعة واشتممت طالبة,

 فروق عدم وجود :وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا واتبعت الدراسة المنيج التجريبي  .طالبة (
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 لدى العموم الدراسي في التحصيل في( α ≤ 0.05)الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات
 القياس في محافظة نابمس في الدولية الغوث وكالة مدارس في األساسي السادس الصف طمبة

 بين الكمية لمتحصيل والدرجة التركيب, واالستيعاب, والفيم والتذكر, المعرفة :في البعدي
 والتقويم التطبيق والتحميل في إحصائيا دالة الفروق كانت بينما والتجريبية, الضابطة المجموعتين

 .التجريبية المجموعة ولصالح والتجريبية الضابطة المجموعتين بين
لممراحل  العموم تعميم في افتراضية تعمم بيئات استخدام بضرورة وتوصي الدراسة

جراء  التعميمية العممية نتائج تحسين في المختمفة المستحدثات التكنولوجية وتوظيف المختمفة وا 
رسخت  أخرى لمراحل التعميم في االفتراضية التعمم بيئات استخدام حول البحوث من المزيد
 .أخرى ومتغيرات ظروف

 (:Stewart, and others,2006)وزم ئو  ست ورات دراس . 18
 افتراضي مساق من مكون تعاوني استخدام فريق أثر استكشاف إلى الدراسة ىذه ىدفت 
 في انشغاليم الطالب يواصل بينما .لمطالب التربوية الخبرة زيادة في الباحث بتطويره قام

 ميًما يصبح تعمميم بيئات في ىذه التطبيقات مثل ودمج وغيرىا, الترفييية الفيديو لعبة نشاطات
 حياتيم في عمييا معتادون ىم المساق بطريقة محتوى مع والتفاعل بالتواصل ليم لمسماح
 حيث تكساس في والية شاممة بحث جامعة ثالث وىي ىيوستن جامعة في الدراسة تمت .اليومية

. االنترنت عمى العام لمتعميم في مساق التربوية الخبرة لزيادة افتراضي مساق مكون تطوير تم
وأظيرت .  طالًبا 46 التجريبي االختبار في شاركوا المذين وتمثمت عينة الدراسة من الطالب

 ,جديدة بطريقة وتفعيميم الطالب إلشراك تستخدم أن ممكن االفتراضية المحاكاة النتائج أن
 .والتعمم لعمميتي التعميم تحفيزًا وتقديم

 (Joann;thomas,2005) دراس  جوف وتوماس. 19
 Cetraىدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام الفصل االفتراضي التفاعمي  

كبيئة تعمم عمى الممارسات التعميمية لمعممي الرياضيات  Blackboardوالفصل االفتراضي 
وغير , واستخدمت الدراسة المجموعات عمى شكل فصول افتراضية تزامنية. لمصفوف المتوسطة

ووجيًا لوجو في تدريس أربع مساقات مختمفة لمتعرف عمى زيادة درجات معممي , تزامنية
وتمثمت عينة الدراسة بسبع معممين . الرياضيات من حيث المحتوى والمضمون التربوي والمعرفي

وتمثمت أدوات جمع البيانات في مقابالت . من أربع مدارس من جنوب شرق الواليات المتحدة
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حظة لمالحظة سموك المعممين وتحول أدوارىم وتطور مجتمعات شبو منتظمة وبطاقة مال
 :وتمثمت أسئمة الدراسة لمعرفة اآلتي. الممارسة

 التي ساىمت في مشاركة المعممين لمتعمم؟ Blackboardو  Centraما ىي جوانب . 1
 ؟الميني التعميم تنمية مجتمع لممساقات لتشجيع  المخموطة التنسيق ما ىي جوانب . 2
عمى تعزيز   Blackboardو  Centraف عممت المشاركة في المساقات باستخدام كي. 3

 الممارسات التعميمية لممعممين والمشاركين؟
أن نماذج الفصول االفتراضية عبر االنترنت تعمل عمى تنمية : وأظيرت نتائج الدراسة 

بإجراء المزيد من الدراسات  وتوصي الدراسة. مينية مستمرة ومستدامة وتعزز دور التعاون
 .لتحديد ما إذا المساقات التي يتم دراستيا عبر االنترنت ليا نتائج مماثمة

 (:2004)دراس  المبارؾ . 20
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر التدريس باستخدام الصفوف االفتراضية عبر الشبكة  

 .تعميم واالتصال بجامعة الممكالعالمية االنترنت عمى تحصيل طالب كمية التربية في تقنيات ال
وقد استخدم الباحث المنيج . وتمثمت أدوات الدراسة في استبانة واختبار كأداتين لجمع البيانات

شبو التجريبي حيث قام بتحديد مجتمع الدراسة بطالب كمية التربية بجامعة الممك سعود بمدينة 
من شعب مقرر تقنيات التعميم  واختار منيم بطريقة عشوائية شعبتين( 2004)الرياض لمعام 

طالبًا وأخرى تجريبية مكونة من  (21)واالتصال وقسميا إلى مجموعتين ضابطة مكونة من 
 .طالباً  (42)وبالتالي تكونت العينة النيائية من , طالباً ( 21)

عدم وجود فروق في متوسط التحصيل بين : وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا
ووجود فروق , (مستوى التذكر والفيم)والتجريبية عند المستوى المعرفي األولالمجموعة الضابطة 

مستوى )في متوسط التحصيل بين المجموعة الضابطة والتجريبية عند المستوى المعرفي الثالث
 .(التطبيق

, االستفادة من تقنيات الشبكة العالمية في التعميم بمختمف صورىاب وتوصي الدراسة
 .  ة الصفوف االفتراضية في حل بعض المشكالت التعميميةواالستفادة من تقني

 :األوؿالتعق ب عمى الدراسات السابق  في المحور 
 :اتضح ما يمي, من خالل استعراض الدراسات السابقة في المحور األول 

 .تنوعت الدراسات بين الدراسات العربية واألجنبية. 1
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وتحفيز , أثر استخدام الفصول االفتراضيةركزت غالبية الدراسات السابقة عمى فاعمية و . 2
والعقبات والمشاكل التي تواجو , وتوظيفيا في اكتساب المفاىيم, الطالب عمى استخداميا

 .استخداميا
فمنيا من ركز عمى الطمبة مثل عوض اهلل , تنوعت عينة الدراسة في الدراسات السابقة. 3
,  Peter ,(2010)Mohan  (2013) ,(2010)والل , (2011)وسمور , (2013)
(2006)Stewart and others  , ومنيا من ركز عمى المعمم مثل , (2009)وخميف

 .John and Thomas(2005), (2010)القحطاني
بالنسبة لمنيج الدراسة فقد تنوعت الدراسات فمنيا من استخدمت المنيج الوصفي . 4

 .والتحميمي والتجريبي ودراسة الحالة وشبو التجريبي
تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة فمنيا من استخدم استبانة وأداة تحميل . 5

واستخدمت الدراسات األجنبية , جاىات وبطاقة مالحظةالمحتوى واختبار تحصيمي ومقياس ات
 .المقابمة كأداة لمدراسة

اتجاىات أسفرت غالبية الدراسات عن ايجابية وفاعمية الفصول االفتراضية وتحسن . 6
قبال المعممين عمى استخداموالطمبة نحو استخداميا وتنمية القدرات اإلبداعي ودورىا في , ة وا 

 .التنمية المينية المستدامة وتفعيل دور الطالب بطرق جديدة

 :واستفاد الباحث في دراس  ىذا المحور ف ما  مي
واستخدام الفصل  من خالل اإلطالع عمى دراسة سمور تحديد نوع الفصل االفتراضي -

التابع لشركة  Blackboardاالفتراضي المستخدم في جامعة القدس المفتوحة وىو 
elluminate . 

في التدريس باستخدام الفصول التي تواجيو  المشكالتحل العقبات و تخطي  -
 .االفتراضية

 .الحالية اختيار نوع المنيج والعينة واألدوات الالزمة لتطبيق الدراسة -
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 :ميارات الحاسوب والنترنتتناولت تنم   الدراسات التي : انيالثالمحور 

 (:2012) دراس  فوره. 1
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى فاعمية إثراء منياج تكنولوجيا التعميم باستخدام  

في تنمية ميارات استخدام الحاسوب واالنترنت لدى الطالبات  facebookالشبكة الحاسوبية 
وتمثمت أداة الدراسة في اختبار قبمي لمتحقيق من تكافؤ  .المعممات في اإلسالمية بغزة

المجموعات واختبار بعدي لدراسة أثر المتغير المستقل في إثراء منياج تكنولوجيا التعميم 
وطبقت ىذه األداة عمى عينة اختيرت بالطريق   .وبطاقة مالحظة لتقييم المنتج, العممي

طالبة واتبعت ( 15)طالبة وضابطة عددىا ( 16)القصدية من مجموعتين تجريبية وعددىا 
 .الدراسة المنيج التجريبي بتصميم المجموعتين

وجود فروق بين متوسطي درجات المجموعتين : وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا 
الضابطة والتجريبية في االختبار المعرفي واألداء البعدي لصالح التجريبية التي استخدمت موقع 

 .في تنمية ميارات استخدام الحاسوب واالنترنت facebookالتواصل االجتماعي 
الشبكات االجتماعية والتركيز عمى استخداميا في بضرورة توظيف  وتوصي الدراسة
دارة الجامعات الفمسطينية األكاديميين إوأن تساعد , م الحاسوب واالنترنتتنمية ميارات استخدا

كما أوصت , والطمبة عمى التواصل عبر الشبكة االجتماعية بتوفير اإلمكانات المادية المطموبة
كاديميين نحو توظيف تكنولوجيات حديثة في تدريس بضرورة تبني اتجاىات إيجابية من قبل األ

 .المساقات الجامعية

 (:2012) دراس  الجوالدة. 2
 ميارات تنمية في تعميمي برنامج استخدام ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر 

وأجريت الدراسة في األردن, وتمثمت أداة الدراسة في  عقمًيا, المعاقين األطفال لدى الحاسوب
وطبقت ىذه األداة عمى  .المدرسية المالحظة وقائمة الحاسوب ميارات لتنمية تعميمي برنامج
 في عمان في الفكرية لمتنمية المنار مركز في الممتحقين من وطفمة, طفال ( 40 ) من عينة

 سنة   8-15بين ما الزمنية أعمارىم وتتراوح 2010 - 2011  ,لمعام الدراسي الثاني الفصل
وتوصمت الدراسة إلى  واتبعت الدراسة المنيج التجريبي  سنة  12.16 يبمغ زمني عمر بمتوسط

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عمى اختبار قائمة المالحظة : نتائج أىميا
وعدم وجود فروق جوىرية ذات داللة إحصائية عند , المدرسية لصالح المجموعة التجريبية

 .(الجنس والمتغير التفاعمي: )ي الدراسة تعزى لمتغير  لةالالدمستوى 
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 (:3122) دراس  حسن ف. 4
في ( W.Q.S)ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية استخدام إستراتيجية تقصي الويب  

وأجريت الدراسة في  .تنمية ميارات تصميم صفحات الويب لدى طالب الصف التاسع األساسي
, وبطاقة مالحظة, واختبار تحصيمي, المحتوى أداة تحميل: فمسطين, وتمثمت أدوات الدراسة في

طالبًا  57وطبقت ىذه األداة عمى عينة من  .وبطاقة تقييم منتج نيائي لتصميم صفحات الويب
واتبعت الدراسة المنيج الوصفي . لالجئين( ب)من طالب مدرسة ذكور بني سييال اإلعدادية 

 التحميمي والمنيج التجريبي
في ( W.Q.S)عدم فاعمية إستراتيجية تقصي الويب: أىمياوتوصمت الدراسة إلى نتائج 

حيث تراوحت قيم نسب , تنمية ميارات تصميم صفحات الويب لدى طالب المجموعة التجريبية
الكسب المعدل معامل لبالك في التطبيق القبمي والبعدي ألدوات الدراسة ومحاورىا عمى 

كحد ( 1.2)قيمة التي وضعيا بالك وىي أقل من ال( 0.91-0.26)المجموعة التجريبية بين 
 . العتبار اإلستراتيجية فاعمة
, بتوفير مواد تعميمية عربية متنوعة وتفاعمية عمى شبكة االنترنت وتوصي الدراسة

, وتدريب المعممين عمى تصميم المقررات الدراسية باستخدام الحاسوب ونشرىا عمى االنترنت
ودعم , لبنية التحتية والبشرية والبيئة التعميمية المناسبةوتوفير ا, والعمل عمى حوسبة بيئات التعمم

 .االتجاه نحو استخدام إستراتيجية تقصي الويب بجانب االستراتيجيات التقميدية

 (:3122) دراس  أبو عز ز والمصري. 3
ىدفت الدراسة إلى قياس مدى فعالية البرنامج التدريبي بالوسائط المتعددة عمى ميارات  

تمثمت أداة الدراسة في بطاقة  .مجال الحاسوبفي العاممين بوزارة التربية والتعميم العالي بغزة 
 مالحظة لميارات الحاسوب الخاصة بالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب نظرًا لطبيعة الدراسة التي

وطبقت ىذه األداة عمى عينة من العاممين بوزارة التربية والتعميم العالي   .تتناول الجانب المياري
والمسجمين ضمن دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب والتابعين لمديرية تعميم رفح والبالغ 

 .واتبعت الدراسة المنيج البنائي والتجريبي. متدرب( 103)عددىم 
وعدم وجود , أن فعالية البرنامج المستخدم كبيرة: ى نتائج أىمياوتوصمت الدراسة إل

فروق ذات داللة إحصائية عمى  تنمية ميارات العاممين في وزارة التربية والتعميم العالي بغزة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عمى تنمية ميارات العاممين في , تبعًا لمتغير طبيعة العمل
( أنثى –ذكر )عالي بغزة  في مجال الحاسوب تبعًا لمتغير الجنس  وزارة التربية والتعميم ال

 ,لصالح الذكور
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لالرتقاء  بالوسائط التعميمية العمل عمى توفير برامج تدريبية متطورة :وتوصي الدراسة
 .عمى ميارات استخدام الحاسوب واالنترنت وتدريبيم .بأداء العاممين بوزارة التربية والتعميم 

 (:3112) وفدراس  أبو ع. 1
المعتمد عمى " إبصار" ىدفت الدراسة إلي الكشف عن مدى فعالية استخدام برنامجي  

المعتمد عمى حاسة الممس في إكساب ميارات استخدام الحاسوب " virgo"حاسة السمع وبرنامج 
ومعرفة إذا ما كان ىناك فروق في اكتساب ميارات استخدام  المكفوفين,واالنترنت لمطالب 

السمع الذي يوظفيا برنامج إبصار أو الممس الذي )الحاسوب واالنترنت باختالف حاسة التعمم 
وأجريت الدراسة في فمسطين, وتمثمت أداة الدراسة تمثمت في بطاقة  (.يوظفيا برنامج فيرجو

وطبقت ىذه األداة عمى  .تقدير لموصول لمنتائجمالحظة وتسجيل المالحظة من خالل سمم 
طالب كفيف من طالب الجامعة اإلسالمية بغزة في مجموعتين متجانستين  (12)عينة من 

وجود فروق في أداء : واتبعت الدراسة المنيج التجريبي وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا
 إبصار,جموعة التي استخدمت الطالب المكفوفين قبل وبعد استخدام برنامج إبصار لصالح الم

ووجود فروق في أداء الطالب المكفوفين استخدام برنامج فيرجو لصالح المجموعة التي 
كما وأشارت إلى وجود فروق في أداء طالب المجموعة األولى المكفوفين  فيرجو,استخدمت 

إبصار الذين يستخدمون إبصار وأداء طالب المجموعة الثانية المكفوفين الذين يستخدمون 
 . لصالح المجموعة األولى
تطوير البرامج الحاسوبية لممكفوفين في مختمف المجاالت وتطوير  :وتوصي الدراسة
وتفعيل استخدام , وتوفير مناىج دراسية لممكفوفين بطريقة إلكترونية , مواقع انترنت خاصة بيم

 .الحاسوب لممكفوفين في الجامعات

 (:3112) دراس  رضواف. 6
الدراسة إلى معرفة أثر برنامج تدريبي كمبيوتري في تنمية ميارات استخدام ىدفت  

 .تكنولوجيا المعمومات لدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية فمسطين التقنية واتجاىاتيم نحوىا
وأجريت الدراسة في فمسطين, وتمثمت أدوات الدراسة لجمع البيانات في استبانة ومقياس لالتجاه 

وطبقت ىذه األداة عمى عينة من  .بار تحصيل وبطاقة تقييم جودة منتجوبطاقة مالحظة واخت
من أعضاء ىيئة التدريس بكمية فمسطين التقنية واتبعت الدراسة المنيج التطويري  (20)

حيث قام , المستخدم في تطوير البرامج التعميمية والذي يتضمن المنيج الوصفي والتجريبي
 وسائط باستخدام نموذج الجزار لمتصميم التعميميبتطوير برنامجًا حاسوبيًا متعدد ال
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وجود أثرًا ايجابيًا واضحًا لمبرنامج التجريبي عمى : وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا
رفع الجانب المستوى المياري األدائي في استخدام تكنولوجيا المعمومات لدى أفراد العينة 

المصمم عمى رفع مستوى االتجاه نحو استخدام وأيضًا وجود أثرا ايجابيًا لمبرنامج , التجريبية 
 .التكنولوجيا لدى أفراد العينة التجريبية

 (:3112)دراس  الصالح . 7
ىدفت الدراسة إلى وضع نموذج تعميمي مقترح لتصميم البرامج التعميمية الحاسوبية  

المقترح عمى لممعاقين بصريًا والكشف عن فاعمية برنامج تعميمي حاسوبي مصمم وفقًا لمنموذج 
وأجريت  .التحصيل المعرفي وتنمية بعض الميارات الحاسوبية لدى التمميذات المعاقات بصرياً 

وطبقت ىذه  .الدراسة في الرياض, وتمثمت أداة الدراسة في اختبار تحصيمي وبطاقة مالحظة
ور لمبنات األداة عمى عينة قصدية من التمميذات الكفيفات كميًا في المرحمة المتوسطة بمعيد الن

واتبعت الباحثة منيج النظم كمنيج أساسي في تصميم البرنامج التعميمي , بمنطقة الرياض
وتوصمت  , الحاسوبي واتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي لتطبيق االختبار التطبيقي لمبرنامج

في فعالية البرنامج التعميمي الحاسوبي في نمو التحصيل المعر : الدراسة إلى نتائج أىميا
 .لمتمميذات المعاقات بصريًا وفعاليتو في تنمية ميارات الطباعة ومعالجة النصوص

 (:3112) دراس  محس ف.  8
اتجاىات المشرفين األكاديميين نحو شبكة اإلنترنت   ىدفت الدراسة إلى معرفة 

لى معرفة ىل  واستخداماتيا في التعميم الجامعي في جامعة القدس المفتوحة في فمسطين, وا 
  في اتجاىات المشرفين األكاديميين نحو شبكة اإلنترنت  نالك فروق ذات داللة إحصائيةى

تعزى لمتغيرات الجنس , والمؤىل   واستخداماتيا في التعميم الجامعي في جامعة القدس المفتوحة
وعدد سنوات خبرة التدريس في   والوضع الوظيفي , والعمر ,  والبرنامج األكاديمي ,  العممي ,

وأجريت الدراسة في رام اهلل, وتمثمت أداة الدراسة في استبانة  .الشبكة  جامعة , فترات استخدامال
لمتعرف عمى اتجاىات المشرفين األكاديميين نحو شبكة االنترنت واستخداميا في التعميم 

وطبقت ىذه األداة عمى عينة الدراسة وىي مجتمعيا المستيدف من جميع المشرفين  .الجامعي
, وطبقت الدراسة عمى جميع أفراد (162)األكاديميين العاممين في منطقة رام اهلل البالغ عددىم 

مجتمع الدراسة بحيث كانت عينة الدراسة ىي مجتمعيا واتبعت الدراسة المنيج الوصفي 
ممشرفين األكاديميين نحو ل إيجابية اتجاىاتوجود  :التحميمي وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا

ىذه تعزى و  ,اإلنترنت واستخداماتيا في التعميم الجامعي في جامعة القدس المفتوحة شبكة
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عدم وجود فروق و  .خبرة التدريس في الجامعة لمتغير الجنس, ولمتغير عدد سنواتاإليجابية 
تعزى لمتغير المؤىل العممي, والوضع الوظيفي, والبرنامج األكاديمي, والعمر, وفترات استخدام 

 .رنتشبكة اإلنت
العمل باستمرار عمى إعادة عقد الدورات التدريبية اإلجبارية لممشرفين  :وتوصي الدراسة

األكاديميين لتعزيز مياراتيم وتنشيطيا في مجال استخدام الحاسوب واإلنترنت, السيما أن كافة 
العمل عمى حتمية استخدام البريد االلكتروني و  .محوسبة كميا األكاديميةأعمال الجامعة 

ستمرار في التواصل مع الزمالء في الداخل والخارج مما يتطمب من المشرف األكاديمي أن با
 .تتوافر لديو أحدث أجيزة الحواسيب في منزلو

 (:3112)دراس  الشا ع والحسف . 9
ىدفت الدراسة إلى تحديد أبرز الميارات الحاسوبية التي يجب عمى معمم العموم إتقانيا  

وأجريت الدراسة في المممكة العربية  .التقنية في تعمُّم وتعميم العمومليكون قادرًا عمى دمج 
السعودية, وتمثمت أدوات الدراسة في بناء استفتاء بغرض جمع آراء عينة الدراسة حول الميارات 

واحتوى االستفتاء عمى ثالث عشرة ميارة حاسوبية رئيسة, . الحاسوبية الالزمة لمعمم العموم
وتمثل مجتمع الدراسة بأعضاء ىيئة التدريس المختصين  .ميارة فرعية اندرج تحتيا ثمانون

بالتربية العممية والحاسب التعميمي في جامعات وكميات المعممين في المممكة العربية السعودية, 
وكذلك مشرفي مناىج العموم والحاسب اآللي في وزارة التربية والتعميم, ومشرفي العموم التربويين 

واتبعت الدراسة المنيج , د بمغ عدد أفراد العينة المستجيبة تسعين مشاركاً وق. في الميدان
 .المسحي الوصفي

أىمية امتالك معممي العموم لجميع ميارات الحاسب : وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا
, عدا ميارات التعامل مع الماسح الضوئي وميارات برامج قواعد "ميمة جداً "الرئيسة بدرجة 

كما أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا في تحديد , فقط" ميمة"ذ ُصنفت بدرجة البيانات إ
 .أىمية بعض الميارات تبعًا لمتغيرات طبيعة العمل والتخصص األكاديمي والمؤىل التعميمي

بتضمين ميارات الحاسب في برامج إعداد معمم العموم, باإلضافة إلى  :وتوصي الدراسة
 .قبميةاقتراحات بدراسات مست

 (:3112)دراس  حناوي . 51
االنترنت  نحو األكاديميين المشرفين اتجاىات إلى ىدفت الدراسة إلى التعرف 

 إلى التعرف ىدفت كما .فمسطين في المفتوحة القدس جامعة في التعميم في واستخداماتيا
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 بعض دور معرفة إلى ىدفت كذلك .االتجاىات تمك بقياس بالتنبؤ االستبانة مساىمة مجاالت
 عشر ثالثة عمى عرضت وتمثمت أداة الدراسة في استبانة. االتجاىات تمك المتغيرات عمى

 تكونت الطبقية العشوائية وطبقت ىذه األداة عمى عينة اختيرت بالطريقة .الخبرة ذوي من محكًما
واتبعت الدراسة  .الكمي الدراسة مجتمع من (% 27 ) بنسبة ومشرفة مشرًفا ( 360 ) من

 من والذي ىذه الدراسة, لطبيعة المالئم المنيج ىو حيث الدراسة, ىذه في الوصفي المنيج
 .الدراسة موضوع الظاىرة عن المعمومات جمع يتم خاللو

 نحو األكاديميين المشرفينإيجابية  اتجاىاتوجود : وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا
 البرنامج لمتغير تعزى فمسطين في المفتوحة جامعة القدس في التعميم في واستخداماتيا االنترنت

 جياز امتالك و االنترنت, ميارة استخدام إتقان مدى و االنترنت, استخدام ومعدل األكاديمي,
 الجنس, لمتغير تعزى فروق وجود عدمو  .باالنترنت, متصال والبيت المكتب في حاسوب
 .الخبرة سنوات والعمر, وعدد العممي, والمؤىل الوظيفي, والوضع

 المنيج عمى وتركز والتدريس بالمناىج تربوية تعنى دورات عقد :وتوصي الدراسة 
 تخفيضو , " (TCDL)التعميمي  الحاسوب قيادة رخصة " برنامج  مثل, واالنترنت الحاسوبي

  .األكاديميين لممشرفين بالنسبة المنازل من باالنترنت االتصال تكمفة

 :الثانيالتعق ب عمى الدراسات السابق  في المحور 
 :اتضح ما يمي, من خالل استعراض الدراسات السابقة في المحور األول 

 .تنوعت الدراسات السابقة من حيث تاريخ نشرىا بين القديم والحديث. 1
 .تنوعت الدراسات بين الدراسات العربية واألجنبية. 2
السابقة عمى إكساب الميارات الحاسوبية وتنمية ميارات استخدام ركزت غالبية الدراسات . 3

 .الحاسوب واالنترنت واالتجاىات نحو استخدام الحاسوب واالنترنت
فمنيا من ركز عمى الطمبة مثل فورة , تنوعت عينة الدراسة في الدراسات السابقة. 4
من ركز عمى  ومنيا, (2008)والصالح ( 2011)و حسنين ( 2012)والجوالدة , (2012)

( 2007)ومحيسن, (2008)ورضوان , (2011)المعممين مثل أبو عزيز والمصري
 (.2005)وحناوي

ومنيا , بالنسبة لمنيج الدراسة فقد تنوعت الدراسات فمنيا من استخدمت المنيج التجريبي. 5
 .والمنيج المسحي الوصفي, والمنيج التطويري, من استخدم النيج الوصفي التحميمي

, ت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة فمنيا من استخدم اختبار تحصيميتنوع. 6
 .وأداة تحميل المحتوى, مقياس اتجاه, بطاقة مالحظة, ومنيا استبانة
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أسفرت غالبية الدراسات عن األثر اإليجابي ورفع الجانب المياري في استخدام تكنولوجيا . 7
وأىمية امتالك الميارات , دام التكنولوجياورفع مستوى االتجاه نحو استخ, المعمومات
 .الحاسوبية

 :واستفاد الباحث في دراس  ىذا المحور ف ما  مي
 .إعداد قائمة ميارات استخدام الحاسوب واالنترنت -
 .إعداد أدوات الدراسة حيث تم االستفادة في بناء بطاقة المالحظة -
 .التعرف عمى األساليب اإلحصائية المناسبة -
 .المنيج المتبعالتعرف عمى  -

أنيااا ماان أوائاال الدراسااات التااي وظفاات  :ومػػا تم ػػزت بػػو الدراسػػ  الحال ػػ  عػػف الدراسػػات السػػابق 
كمااا وتاام تزويااد الدراسااة , الفصااول االفتراضااية فااي تنميااة ميااارات اسااتخدام الحاسااوب واالنترناات

 .الفتراضيةبدليل األكاديميين لتدريس ميارات استخدام الحاسوب واالنترنت باستخدام الفصول ا
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 الفصؿ الرابع

 إجراءات الدراس 

 

 

  مني  الدراس 

  مجتمع الدراس 

  ع ن  الدراس 

  أدوات الدراس 

  خطوات الدراس 

    المعالجات اإلحصائ 
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 الفصؿ الرابع

 إجراءات الدراس 
عاااداد أدوات الدراساااة و  الدراساااة,عيناااة و  الدراساااة,يتضااامن ىاااذا الفصااال توضااايحًا لمااانيج   ا 

واألسااااليب اإلحصاااائية التاااي  تطبيقياااا,خطاااوات الدراساااة وكيفياااة و  وثباتياااا,والتأكاااد مااان صااادقيا 
 :وفيما يمي التفصيل ,النتائجاستخدمت لتحميل البيانات والوصول إلى 

 :الدراس مني  
تاام حيااث  تصااميم بعاادي لمجمااوعتين, التجريبااي الوصاافي والماانيج الماانيج الباحااث اتبااع 

لمتجرباة لقياااس أثااره عمااى " الفصااول االفتراضااية" مسااتقل فاي ىااذه الدراسااة وىاوالمتغياار ال إخضااع
مبااااة كميااااة الاااادعوة طلاااادي " ميااااارات اسااااتخدام الحاسااااوب واالنترنااااتتنميااااة " المتغيااار التااااابع وىااااو

المجموعاااااة التجريبيااااة التااااادريس باسااااتخدام الفصاااااول االفتراضاااااية  تسااااتخدمحياااااث ا, اإلسااااالمية
 .والضابطة بالطريقة التقميدية

 : ع ن  الدراس  
ألن  تام فيياا التطبياق بالطريقاة القصااديةالتاي  طمباة مسااق مياارات الحاساوبتام اختياار  

 اختيااار تاامالعشااوائية حيااث  العنقودياة بالطريقااة الطمبااة توزيااعتام و  الباحاث يعماال ماادرس لممساااق,
 .طالبة كمجموعة ضابطة( 30)طالبة كمجموعة تجريبية و ( 30)من  تيندراسي شعبتين 

 :أدوات الدراس 
 .اختبار لقياس الجانب المعرفي لميارات استخدام الحاسوب واالنترنت -
 . بطاقة مالحظة لتقييم األداء -
 
 .ميارات الحاسوبقائم  ميارات استخداـ الحاسوب والنترنت المتضمن  في مساؽ : أولً 

واتبااع الباحااث عاادة خطااوات السااتخراج ميااارات اسااتخدام الحاسااوب واالنترناات المتضاامنة فااي 
 :وىي كاآلتي, مساق ميارات الحاسوب

   مراجعااة محتاااوى مساااق مياااارات الحاساااوب المقاارر كمتطماااب أساساااي عمااى طمباااة كمياااة
 .م2014-2013الدعوة اإلسالمية في الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي 

  اإلطالع عمى الدراسات السابقة ذات الموضوع. 
  خبرة الباحث الشخصية من خالل تدريسو لممساق أكثر من ثمان فصول. 
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 :ولوضع القائمة في صورتيا النيائية اتبع الباحث الخطوات اآلتية
 :الصورة األول   لمقائم . 1

وتحميااال محتاااوى وحااادة معالجاااة , بعاااد اإلطاااالع عماااى محتاااوى مسااااق مياااارات الحاساااوب 
, مياارة فرعياة( 32)وينادرج تحتياا   Microsoft Word 2007النصوص المتمثماة فاي برناامج 

ميااارة فرعيااة والتحمياال ضاامن المجاااالت ( 21)ومحااور ميااارات اسااتخدام االنترناات ويناادرج تحتااو 
وباااذلك خرجااات قائماااة الميااارات بصاااورتيا األولياااة بمجماااوع , (بيااقالتط, الفيااام, التاااذكر)المعرفيااة 

 (.2)ميارة كما ىو مرفق في الممحق رقم ( 53)
 :ضبط القائم . 2

تااام عااارض القائماااة عماااى عااادد مااان أعضااااء الييئاااة التدريساااية فاااي الجامعاااة اإلساااالمية  
تكنولوجيااا ومشاارفي ال, المتخصصااين فااي الحاسااوب وتكنولوجيااا التعماايم والمناااىج وطاارق التاادريس

وذلااك إلبااداء الاارأي حااول ماادى صااحة فقاارات القائمااة لغويااًا , (1)ممحااق, فااي وزارة التربيااة والتعماايم
وأسفرت عممية التحكيم عان إجاراء بعاض التعاديالت عماى , ومدى انتماء الفقرات لمجاليا, وعممياً 
 .الفقرات

 :الصورة النيائ   لمقائم . 3
المحكماون تام وضاع القائماة فاي صاورتيا النيائياة  بعد إجاراء التعاديالت التاي أشاار إليياا 

مياااارة فاااي مجاااال مياااارات اساااتخدام ( 30)حياااث تضااامنت عماااى , (3)الموضاااحة فاااي ممحاااق رقااام
ميارة في مجال ميارات استخدام االنترنات ليصابح ( 22)و  Microsoft Word 2007برنامج 

ي وضااع االختبااار المعرفااي وبااذلك يعتمااد الباحااث بالقائمااة فاا. ميااارة( 52)العاادد الكمااي لمميااارات 
 .وبطاقة المالحظة لتقييم األداء

 اختبار لق اس الجانب المعرفي لميارات استخداـ الحاسوب والنترنت: ثان اً 
بالرغم من أن الدراسة تركز عمى الميارات العممية الستخدام الحاسوب واالنترنت إال أناو  

قادم الاذي يحارزه الماتعمم فاي الموقاف من الضروري قياس الجاناب المعرفاي لموقاوف عماى مادى الت
ومان خااالل االعتمااد عماى قائماة الميااارات التاي توصال إليياا الباحااث ولبنااء االختباار  .التعميماي

 :سابقًا في بناء االختبار وذلك وفقًا لمخطوات التالية
 :تحد د اليدؼ مف الختبار. 1

ييدف االختبار لقياس التحصيل المعرفي لعينة الدراسة في اإلطار النظاري لمياارات اساتخدام 
 .وميارات استخدام االنترنت Microsoft Word 2007برنامج 
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 :وضع جدوؿ المواصفات. 2
 Microsoft Word 2007بعاد تحمياال المحتااوى ووضااع قائمااة مياارات اسااتخدام برنااامج  

قااام الباحااث بإعااداد جاادول المواصاافات ليااتم فااي ضااوئو وضااع , وميااارات اسااتخدام االنترناات
وعمااى ىااذا األساااس تاام صااياغة . يوضااح جاادول المواصاافات( 4.1)وجاادول . أساائمة االختبااار

 .االختبار في صورتو األولية

 (:3.5)جدوؿ 

 جدوؿ مواصفات الختبار المعرفي في صورتو األول  

 موضوعات االختبار
الوزن 
 النسبي

 األىداف
 المجموع

 التطبيق الفيم التذكر
67% 20% 13% 100% 

ميارات استخدام برنامج الجانب المعرفي ل
Microsoft Word 2007 67% 15 2 3 20 

 10 1 4 5 %33 ميارات استخدام االنترنتالجانب المعرفي ل
 30 4 6 20 %100 المجموع

 :ص اغ  أسئم  الختبار. 3
االختباار مان ناوع األسائمة الموضاوعية مان خاالل خبرتاو الشخصاية استعان الباحاث فاي بنااء 

 .ومن خالل اإلطالع عمى الدراسات السابقة في المجال, في تدريس المساق
 :وتمت صياغة أسئمة االختبار مع مراعاة المعايير التالية

 .أن تكون فقرات االختبار ممثمة لممحتوى ومالئمة لألىداف المراد قياسيا. 1
 .ن فقرات االختبار صحيحة عمميًا ولغوياً أن تكو . 2
 .ترتيب فقرات االختبار من السيل إلى الصعب. 3
 .أن تكون األسئمة واضحة ومحددة دون أي غموض. 4

 :وضع تعم مات الختبار. 4
 :تم وضع تعميمات أساسية لالختبار منيا

 .االسم: بيانات خاصة بالطالب. 1
 .وزمن االختباربيانات تصف االختبار بعد األسئمة . 2
 .التأكيد عمى قراءة األسئمة بعناية. 3
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 :التحقؽ مف صدؽ الختبار المعرفي .1
يمكن تعريف صدق االختبار عمى أنو الدرجة التي يقيس بيا االختبار السمة التي وضع 

 .(127: 7..2البطش, أبو زينة و )اسيا لقي
 

 :صدؽ المحكم ف -أ 

عرضو عمى مجموعة من أساتذة  وقد تم التأكد من صدق المحتوى عن طريق  
الجامعات المتخصصين في المناىج وطرق التدريس والموجيين والمعممين المتخصصين 
في مادة التكنولوجيا وذلك إلخراج االختبار بأفضل صورة وقد تم األخذ بآرائيم 

 .ات إلى كل بعد من أبعاد االختبارومالحظاتيم حول مناسبة فقراتو, مدى انتماء الفقر 
 

 :ؽ التساؽ الداخميصد  -ب 

يقصد بو قوة االرتباط بين درجات كل مجال والدرجة الكمية لالختبار, وكذلك و   
درجة ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار بالدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي إليو وتحقق 
الباحث من صدق االتساق الداخمي لالختبار بتطبيقو عمى عينة استطالعية من خارج 

, وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل (32)نة الدراسة وبمغ عددىا أفراد عي
فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكمية لالختبار الذي تنتمي إليو وذلك باستخدام البرنامج 

 :كالتالي( SPSS)اإلحصائي
 :ل ختبار المعرفيكؿ فقرة والدرج  الكم   درج  معامؿ الرتباط ب ف  -1
فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة  درجة كلحساب معامل االرتباط بين  تملقد   

 :وىي كما يوضحيا الجداول التاليةلالختبار الذي تنتمي إليو الكمية 
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 (3.4)رقـ جدوؿ 
 المعرفيختبار  لكؿ فقرة والدرج  الكم   درج  معامؿ الرتباط ب ف 

 مستوى الداللة معامل االرتباط السؤال رقم مستوى الداللة معامل االرتباط السؤال رقم
 0.5.عنددالة 0.37 16 0.1.عنددالة 0.45 1

 0.1.عنددالة 0.64 17 0.5.عنددالة 0.44 2

 0.5.عنددالة 0.39 18 0.1.عنددالة 0.71 3

 0.1.عنددالة 0.69 19 0.1.عنددالة 0.53 4

 0.1.عنددالة 0.62 20 0.1.عنددالة 0.78 5

 0.5.عنددالة 0.38 21 0.1.عنددالة 0.49 6

 0.1.عنددالة 0.64 22 0.1.عنددالة 0.53 7

0.5.عنددالة 0.38 23 0.5.عنددالة 0.38 8

 0.5.عنددالة 0.38 24 0.1.عنددالة 0.49 9

 0.5.عنددالة 0.39 25 0.1.عنددالة 0.51 10

 0.5.عنددالة 0.42 26 0.1.عنددالة 0.64 11

 0.5.عنددالة 0.38 27 0.5.عنددالة 0.44 12

 0.5.عنددالة 0.37 28 0.5.عنددالة 0.43 13

 0.1.عنددالة 0.51 29 0.5.عنددالة 0.41 14

 0.1.عنددالة 0.46 30 0.5.عنددالة 0.39 15

 0.35( = 30)و درجة حرية   0.05عند مستوى داللة  ر
 0.45( = 30)و درجة حرية  0.01مستوى داللة ر عند 

الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لمجاليا ارتباطًا  جميعأن ( 4.2)يتضح من الجدول  
وىذا يدل عمى أن االختبار يمتاز  ,(0.01, 0.05)دااًل داللة إحصائية عند مستوي داللة 

 .لالختبارباالتساق الداخمي 
 :لممجاؿ الذي تنتمي إل وكؿ فقرة والدرج  الكم   درج  معامؿ الرتباط ب ف  -2

فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكمية  درجة كلحساب معامل االرتباط بين  تملقد  
 :وىي كما يوضحيا الجداول التالية الذي تنتمي إليو  مجالمل
 



 

6. 

 

 (3.4)رقـ جدوؿ 
 الختبار المعرفيكؿ فقرة والدرج  الكم   لمجاليا في درج  معامؿ الرتباط ب ف 

 مستوى الداللة معامل االرتباط السؤال رقم مستوى الداللة معامل االرتباط السؤال رقم المستويات

 التذكر

 0.1.عنددالة 0.71 19 0.1.عنددالة 0.49 1

 0.1.عنددالة 0.64 20 0.1.عنددالة 0.73 3

 0.1.عنددالة 0.68 22 0.1.عنددالة 0.54 4

0.5.عنددالة 0.44 24 0.1.عنددالة 0.56 6

0.1.عنددالة 0.47 25 0.1.عنددالة 0.57 7

 0.1.عنددالة 0.48 26 0.5.عنددالة 0.40 8

 0.5.عنددالة 0.43 27 0.5.عنددالة 0.44 14

 0.5.عنددالة 0.41 28 0.5.عنددالة 0.45 15

 0.1.عنددالة 0.60 29 0.5.عنددالة 0.43 16

 0.1.عنددالة 0.53 30 0.1.عنددالة 0.70 17

 الفيم
 0.1.عنددالة 0.49 13 0.1.عنددالة 0.53 2

 0.1.عنددالة 0.46 18 0.1.عنددالة 0.58 10

 0.5.عنددالة 0.44 21 0.1.عنددالة 0.63 12

 التطبيق
 0.1.عنددالة 0.49 11 0.1.عنددالة 0.82 5

 0.5.عنددالة 0.42 23 0.1.عنددالة 0.55 9

الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لمجاليا ارتباطًا  جميعأن ( 4.3)يتضح من الجدول  
, وىذا يدل عمى أن االختبار يمتاز (0.05, 0.01)دااًل داللة إحصائية عند مستوي داللة 

 .لمجالياباالتساق الداخمي 
 

 :ل ختبار المعرفيكؿ مجاؿ مع الدرج  الكم   درج  معامؿ الرتباط ب ف  -1
حساب معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت االختبار مع الدرجة الكمية  لقد جرى 

 (.4.4)وىي كما يوضحيا الجدول رقم 
 (3.3)رقـ دوؿ ج

 ل ختبار المعرفيكؿ مجاؿ مع الدرج  الكم   درج  معام ت الرتباط ب ف 
 مستوى الدلل  معامؿ الرتباط مع الدرج  الكم   المجاؿ
 0.01دالة عند  095 تذكر
 0.01دالة عند  062 فيم

 0.01دالة عند  0.86 تطبيق
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أن جميع معامالت االرتباط بين  كل مجال والدرجة ( 4.4)ويتضح من الجدول رقم  
, وىذا يدل عمى تناسق مجاالت (0.01)داللة  الكمية لالختبار دالة إحصائيًا عند مستوى

 .االختبار مع الدرجة الكمية لالختبار 
 :ثبات الختبار. 6

يشير مفيوم األداة إلى أنو األداة التي تعطي نتائج متقاربة أو نفس النتائج إذا طبقت  
 :بحساب معامل الثبات بالطرق التالية وقام الباحث أكثر من مرة في ظروف مماثمة, 

 :التجزئ  النصف  طر ق   -أ 

تجريبو عمى عينة تم حساب ثبات االختبار باستخدام طريقة التجزئة النصفية بعد  
 (.83..) ة الثباتبمغت قيم, وقد  ( 32)استطالعية من مجتمع الدراسة بمغ عددىا  

 :45ر تشاردسوف -طر ق  كودر -ب 

وتم الحصول  , وذلك إليجاد معامل ثبات االختبار,  21ريتشارد  كودر  تم استخدام معادلة  
 : لمدرجة الكمية لالختبار ككل طبقًا لممعادلة التالية 21معامل كودر ريتشارد سونعمى قيمة 

 ( 203:  2009المنيزل, )                     [ 2ك ع/ ( م-ك)م ) -1 ]( 1-ك/ك)  =21ر 
 27.345= التباين :  2ع       30= عدد الفقرات : ؾ      19.33=   المتوسط : ـ:  حيث أن

 0.77=  21معامل كودر ريتشاردسون 
وىي قيمة ( 0.77)لالختبار ككل كانت ( 21) يتضح مما سبق أن معامل كودر ريتشارد شون

 . تطمئن الباحث إلى تطبيق االختبار عمى عينة الدراسة
 .المعرفياالختبار من صدق وثبات  م التأكد وبذلك ت
 
 :تجر ب الختبار. 7

مان طالباات المساتوى الرابااع  طالباة( 32)ية عاددىا تام تطبياق االختباار عماى عيناة اساتطالع
 :بيدف المواتي درسن المساق

 حساب معامل الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار. 
 حساب مدى صدق وثبات االختبار. 
 الدراسة تحديد الزمن المناسب لالختبار بعد تطبيقو عمى عينة. 
 تحديد مدى فيم الطالبات لصياغة فقرات االختبار. 
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 :تحد د زمف اإلجاب  عف الختبار. 8
 :تم حساب الزمن المناسب لإلجابة عن االختبار من خالل المعادلة

T =    
 

 
 :حيث

L :مجموع المدة الزمنية التي استغرقيا آخر خمسة أفراد في االختبار. 
F :التي استغرقيا أول خمسة أفراد في االختبار مجموع المدة الزمنية. 
C : العدد الكمي لممجموعتينL  وF  10وتساوي. 

 .دقيقة 30فتبين أن الزمن المناسب لإلجابة ىو 
 

 :تصح ح الختبار. 9
حيااث تاام تحديااد درجااة لكاال فقاارة , تاام تصااحيح االختبااار بعااد إجابااة أفااراد العينااة االسااتطالعية

 .درجة( 30-0)بين  وبذلك تكون الدرجات محصورة
 

 :تحم ؿ فقرات الختبار. 10
 :معامالت التمييز والصعوبة لالختبار المعرفي 

 .معامؿ تم  ز كؿ فقرة مف فقرات الختبار -أ
معامل التمييز ىو الفرق بين نسبة الطالبات الالتي أجبن عن الفقرة بشكل صحيح من 

بشكل صحيح من الفئة الدنيا  الفئة العميا ونسبة الطالبات الالتي أجبن عن الفقرة
 .(.14: 9..2المنيزل,)
 :بحساب معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار بالمعادلة التالية قاـ الباحثحيث 

 =معامل التمييز 
 المجيبات بشكل صحيح من الفئة الدنياعدد  - المجيبات بشكل صحيح من الفئة العمياعدد 

 عدد أفراد إحدى الفئتين

وكان اليدف من حساب معامل التمييز لفقرات االختبار ىو حذف الفقرات التي يقل معامل 
 . (172:2008 أبو دقة,) في تمييزىا ألفراد العينة ألنيا تعتبر ضعيفة (0,20)تمييزىا عن 

, والجدول التالي مييز لكل فقرة من فقرات االختباروبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل الت
 .معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار يوضح
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 :درج  صعوب  كؿ فقرة مف فقرات الختبار -ب
ويمكن تعريف معامل الصعوبة بأنو نسبة الطالبات المواتي أجبن إجابة صحيحة عن 

المعادلة التالية لحساب درجة الصعوبة لكل فقرة من فقرات  استخدـ الباحثالفقرة وقد 
بحساب درجة صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار باستخدام  الباحث قاـحيث  .االختبار

 :المعادلة التالية

 =    درجة الصعوبة لمفقرة 
 عدد المواتي أجبن إجابة خاطئة

 المواتي حاولن اإلجابة عدد  
 

وكان اليدف من حساب درجة الصعوبة لفقرات االختبار ىو حذف الفقرات التي تقل درجة 
 ( .170: 2008 أبو دقة,) 0.80أو تزيد عن  0.02عن  صعوبتيا

 (3.1)رقـ جدوؿ 
 الختبار المعرفيحساب درج  صعوب  وتم  ز كؿ فقرة مف فقرات 

معامل  رقم السؤال
 الصعوبة

معامل  رقم السؤال معامل التمييز
 الصعوبة

 معامل التمييز

1 43.75 .38 16 50.00 .50 

2 56.25 .63 17 56.25 .63 

3 50.00 .75 18 62.50 .50 

4 56.25 .63 19 62.50 .50 

5 56.25 .63 20 68.75 .63 

6 50.00 .75 21 75.00 .50 

7 62.50 .50 22 75.00 .50 

8 62.50 .25 23 62.50 .25 

9 75.00 .50 24 75.00 .25 

10 75.00 .25 25 62.50 .25 

11 62.50 .50 26 68.75 .38 

12 68.75 .63 27 75.00 .50 

13 68.75 .38 28 68.75 .63 

14 68.75 .63 29 62.50 .50 

15 68.75 .6330 68.75 .38

 56. 59.38 فيم 46. 64.69 تذكر

 40. 71.88 تطبيق
الدرجة 
 الكمية

65.42 .46 
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 ويقع في المدى الفقرات لجميعأن معامل الصعوبة كان مناسبًا  (4-5)ضح من الجدول يت
يرى المختصون في القياس و التقويم  المستوى المعقول من الصعوبة,حيث كانت في , المقبول

, (170: 2008أبو دقة, )كما بينو  0.80-0.20أن معامل الصعوبة يجب أن يتراوح بين 
حيث وكما يتضح أن معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار كان مناسبًا لجميع الفقرات, 

, حيث يرى المختصون في القياس والتقويم أن معامل المعقول من التمييزكانت في المستوى 
 .فقرة .3, و أصبح االختبار مكونًا من (.02.)يزيد عن التمييز الجيد يجب أن 

 
 : ختبار المعرفيالصورة النيائ   ل. 11

 النيائية صورتو في أصبحي, االختبار المعرفوبعد تأكد الباحث من صدق وثبات  
 الدراسي والمحتوى ,(تطبيق فيم, تذكر,)  األىداف مستويات عمى موزعة ,فقرة( .3) من يتكون

 ,  (406)كما يوضحو جدول رقم 

 (:3.6)جدوؿ 

 النيائ  الختبار المعرفي في صورتو 

 موضوعات االختبار
الوزن 
 النسبي

 األىداف
 المجموع

 التطبيق الفيم التذكر
67% 20% 13% 100% 

 Microsoftميارات استخدام برنامج 
Word 2007 67% 15 2 3 20 

 10 1 4 5 %33 ميارات استخدام االنترنت
 30 4 6 20 %100 المجموع

 بطاق  الم حظ : اً ثلاث
عداد و  قام الباحث بإعداد بطاقة مالحظة لتقييم ميارات استخدام الحاسوب واالنترنت, ا 

سؤااًل ذي طبيعة عممية بحيث  36بعد بناء اختبار األداء العممي وتمثل في  بطاقة مالحظة
 :قيس ميارات استخدام الحاسوب واالنترنت وفقا لمخطوات التاليةي

 :اليدؼ مف بطاق  الم حظ  .1
المتمثمة في برنامج  المالحظة إلى قياس ميارة استخدام الحاسوب تيدف بطاقة 

Microsoft Word 2007  لذلك قام الباحث بإعداد اختبار  .االنترنتميارات استخدام و
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وميارات استخدام االنترنت  Microsoft Word 2007عممي في ميارات استخدام برنامج 
 .والذي من خاللو سيتم تطبيق أداة الدراسة المتمثمة في بطاقة المالحظة

 : بناء فقرات البطاق  .2
 بنوداستند الباحث إلى قائمة ميارات استخدام الحاسوب واالنترنت النيائية في وضع  

وقد تكونت البطاقة من محورين رئيسين ىما ميارات استخدام برنامج , بطاقة المالحظة
Microsoft Word 2007  وميارات استخدام االنترنت ويندرج , ميارة (21)ويندرج تحتو

, ميارة (32)ذلك خرجت الصورة األولية لمبطاقة بمجموع وب, ميارة فرعية (11)تحتيا 
لكل فقرة من ( ضعيف, جيد, ممتاز)وأعطى الباحث وزنًا مدرجًا وفق سمم متدرج ثالثي 

 :فقرات البطاقة كما يمي
 .تعني تنفيذ الميارة بنجاح: ممتاز -
 .تعني تنفيذ الميارة مع وجود أخطاء: جيد -
 . تعني عدم تنفيذ الميارة: ضعيف -

 :التحقؽ مف صدؽ بطاق  الم حظ  .3
قام البحث بالتحقق من صدق بطاقة المالحظة من خالل صدق المحكمين وصدق  

 :وىو كما يمي, االتساق الداخمي
 
 :صدؽ المحكم ف: أولً  
في ( 1)عرض الباحث بطاقة المالحظة عمى مجموعة من المحكمين ممحق رقم  

تخصص المناىج وطرق التدريس وتخصص تكنولوجيا التعميم, حيث أبدو مالحظاتيم حول 
النيائية البطاقة, وقام الباحث بإعادة صياغة الفقرات وتعديل بعضيا لموصول إلى الصورة 

 .ليصبح لدينا بطاقة مالحظة
 

 :صدؽ التساؽ الداخمي: ثان اً 
المالحظة بتطبيق بطاقة المالحظة عمى  تم التحقق من صدق االتساق الداخمي لبطاقة

من خارج أفراد عينة الدراسة ومن ثم حساب معامل  البط( 10)عينة استطالعية  مكونة من 
ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات بطاقة المالحظة مع درجة البعد الذي تنتمي إليو والجدول 

 :التالي يوضح ذلك
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 (3.7)جدوؿ 

 الم حظ  مع درج  البعد الذي تنتمي إل وارتباطات فقرات بطاق  
 ستوى الدلل م معامؿ الرتباط رقـ الفقرة مستوى الدلل  معامؿ الرتباط رقـ الفقرة

 استخداـ الحاسوبميارة 
 0.01دالة عند  0.77 12 0.01دالة عند  0.88 1
 0.05دالة عند  0.68 13 0.05دالة عند  0.73 2
 0.01دالة عند  0.80 14 0.05دالة عند  0.62 3
 0.01دالة عند  0.83 15 0.01دالة عند  0.79 4
 0.01دالة عند  0.79 16 0.05دالة عند  0.64 5
 0.01دالة عند  0.84 17 0.05دالة عند  0.69 6
 0.05دالة عند  0.72 18 0.05دالة عند  0.73 7
 0.05دالة عند  0.69 19 0.01دالة عند  0.81 8
 0.01دالة عند  0.78 20 0.01دالة عند  0.79 9
 0.01دالة عند  0.86 21 0.01دالة عند  0.82 10
    0.01دالة عند  0.84 11

 النترنتميارة استخداـ 
 0.01دالة عند  0.67 28 0.01دالة عند  0.79 22
 0.05دالة عند  0.64 29 0.01دالة عند  0.83 23
 0.05دالة عند  0.69 30 0.05دالة عند  0.66 24
 0.05دالة عند  0.70 31 0.05دالة عند  0.67 25
 0.01دالة عند  0.82 32 0.05دالة عند  0.74 26
    0.01دالة عند  0.81 27

يتبين من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين فقرات بطاقة المالحظة ودرجة البعد 
الباحث بحساب ارتباطات , في جميع الفقرات وقام 0.01الذي تنتمي إليو دالة عند مستوى 

 :أبعاد بطاقة المالحظة مع الدرجة الكمية لمبطاقة, والجدول التالي يبين ذلك

 (3.8)جدوؿ 

 م حظ  مع الدرج  الكم   لمبطاق الارتباطات أبعاد بطاق  
 مستوى الدلل  معامؿ الرتباط الب اف البعد
 0.01 0.91 الحاسوبميارة استخدام  1
 0.01 0.88 االنترنتميارة استخدام  2
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يتبين من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين أبعاد بطاقة المالحظة والدرجة الكمية 
, مما يشير إلى أن البطاقة تتسم 0.01لمبطاقة ىي ارتباطات موجبة قوية دالة عند مستوى 

 .بدرجة عالية من االتساق الداخمي
 :ثبات البطاق . 4

 : تم تقدير ثبات بطاقة المالحظة عمى أفراد العينة االستطالعية بالطرق التالية  
 :معادل  ألفا كرونباخ: أولً 

وقام الباحث كذلك بتقدير ثبات بطاقة المالحظة في صورتيا النيائية بحساب معامل ألفا 
 : يبين ذلك( 4.9)كرونباخ لفقرات البطاقة ككل والجدول 

(3.9)جدوؿ   

  بف ق ـ معامؿ ألفا كرونباخ ألبعاد بطاق  الم حظ 
 كرونباخ ألفامعامل  البيان البعد
 0.89 الحاسوبميارة استخدام  1
 0.81 نترنتميارة استخدام اال 2

 0.92 المجموع
وىذا يدلل عمى , (0.92)يتبين من الجدول السابق أن قيمة ألفا لمدرجة الكمية بمغت  

  .ثبات البطاقة
 :طر ق  جتماف والتجزئ  النصف  : ثان اً 

وقام الباحث كذلك بتقدير ثبات بطاقة المالحظة في صورتيا النيائية بحساب معامل 
 :يبين ذلك( 4.10)بات لفقرات البطاقة ككل والجدول الث

 

 (3.51)جدوؿ 

  بف ق ـ معامؿ الثبات بطر ق  جتماف والتجزئ  النصف   ألبعاد بطاق  الم حظ 
 الق م  الب اف البعد
 0.79 الحاسوبميارة استخدام   1
 0.74 نترنتميارة استخدام اال  2

 0.84 المجموع



 

68 

 

, وىي قيم عالية (0.84)يتبين من الجدول السابق أن قيمة الثبات لمدرجة الكمية بمغت  
 .تدلل عمى ثبات جيد لبطاقة المالحظة

 :معامؿ التفاؽ ب ف الم حظ ف: ثالثاً 
 :ثبات الم حظ ف

يقصد بالثبات عبر األفراد بمدى االتفاق بين نتائج المالحظة التي يتوصل إلييا الباحث 
 زميمو ليقومألداء العينة, ونتائج المالحظة التي يتوصل ليا مدرس آخر, وقد اختار الباحث 

لميارات من أفراد العينة االستطالعية في أدائيم  10, وتم القيام بمالحظة بميمة المالحظة
وقد استخدم الباحث المعادلة التالية لمتحقق من الثبات عبر األفراد . الحاسوب واالنترنت استخدام

(Cooper, 1973: 27) ( .4.11) جدول, وىي كما يوضحيا 
                          
 عدد نقاط االتفاق                               

 X 100=                                              الثبات عبر األفراد 
 عدد نقاط االختالف+ عدد نقاط االتفاق                       

 (3.55)جدوؿ 

 ثبات الم حظ ف

 الميارة
نقاط التفاؽ ب ف 
 الباحث وزم مو

نقاط الخت ؼ ب ف 
 الباحث وزم مو

مجموع 
 النقاط

معامؿ 
 الثبات

 %90.5 21 2 19 ميارات استخدام الحاسوب
 %81.82 11 2 9 ميارات استخدام االنترنت

أن معامل االتفاق لجميع الفقرات وىي قيم تدل عمى ثبات ( 4.11) الجدوليتبين من  
 .جيد لبطاقة المالحظة

مما سبق اتضح لمباحث أن بطاقة المالحظة موضوع الدراسة تتسم بدرجة عالية من  
والثبات, مما ُيعزز ذلك مصداقية النتائج النيائية التي سيحصل عمييا الباحث جراء الصدق 

 .تطبيقو لمدراسة
 :وضع القائم  في صورتيا النيائ  . 5
بعد عرض البطاقة عمى مجموعة من المحكمين وتطبيقيا عمى العينة االستطالعية  

موزعة  ميارة (32)كونة من والتحقق من صدقيا وثباتيا خرجت البطاقة بصورتيا النيائية م
وميارات , ميارة (21)وعددىا  Microsoft Word 2007عمى ميارات استخدام برنامج 
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والجدول التالي يبين عدد . (3)ميارة يوضحيا ممحق رقم  (11)استخدام االنترنت وعددىا 
 .الميارات والتوزيع النسبي ليا

 (3.54)جدوؿ 

 التوز ع النسبي لفقرات بطاق  الم حظ 
 النسبة عدد الفقرات المجال

 %66 21 ميارات استخدام الحاسوب
 %34 11 ميارات استخدام االنترنت

 ضبط التكافؤ ب ف مجموعتي الدراس  قبؿ بدء التجر ب
 :قام الباحث بالتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة من خالل

لمتعاارف عمااى  T- test))" ت"واسااتخدام اختبااار , اإلطااالع عمااى المعاادالت التراكميااة لمطالبااات
والجادول التااالي يوضاح تكااافؤ , الفاروق بااين المجماوعتين الضااابطة والتجريبياة قباال بادء التجريااب

 .المجموعتين في المعدالت التراكمية لمطالبات

 (3.54)جدوؿ 

المتوسطات الحساب   والنحرافات المع ار   وق م  ت لمتعرؼ إلى الفروؽ ب ف المجموعت ف 
 الضابط  والتجر ب  

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 
 المعياري

 قيمة 
 مستوى الداللة ت

 9.81 80.3 30 التجريبية
 غير دالة 0.462

 9.95 80.2 30 الضابطة

وىذا يعني  0.5.ويتضح من الجدول السابق أن قيمة ت غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة 
وىذا يعني تكافؤ , الضابطة والتجريبية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين

 .المجموعات
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 :خطوات الدراس 
 الفصااااول االفتراضااااية  عمااااى األدب التربااااوي والدراسااااات السااااابقة التااااي تناولاااات اإلطااااالع .1

 .وميارات استخدام الحاسوب واالنترنت
تحميااال محتاااوي الوحااادة التاااي تااام اختيارىاااا بعاااد بنااااء أداة التحميااال والتحقاااق مااان صااادقيا  .2

 .وثباتيا
 .تحديد ميارات الحاسوب واالنترنت الواجب تنميتيا لدى الطمبة .3
 .وضع قائمة بميارات استخدام الحاسوب واالنترنت وعرضيا عمى المحكمين .4
 .استخدام الحاسوب واالنترنتإعداد دليل لممعمم والذي يتضمن تنمية ميارات  .5
 .وعرضو عمى المحكمين واالنترنتاستخدام الحاسوب ميارات ل المعرفي ختباراالبناء  .6
 .وعرضو عمى المحكمين استخدام الحاسوب واالنترنتميارات ل العممي ختباراالبناء  .7
لقياااااس ميااااارات اسااااتخدام الحاسااااوب واالنترناااات  األداءإعااااداد بطاقااااة المالحظااااة لتقياااايم  .8

 .وعرضيا عمى المحكمين
لتحقااق ماان الصاادق تطبيااق االختبااار وبطاقااة المالحظااة عمااى عينااة اسااتطالعية بياادف ا .9

جراء التعديالت الالزمة  .والثبات وا 
 .طالبة (60)اختيار عينة الدراسة البالغ عددىا  .10
 .باستخدام الفصول االفتراضية تدريس الوحدة  .11
 .ومن ثم تصحيحيا ورصد الدرجات المعدة عمى عينة الدراسة أدوات الدراسةتطبيق  .12
 .المناسبة اإلحصائيةباألساليب  البياناتمعالجة  .13
 .فسير النتائج وتقديم التوصيات والمقترحاتت .14

 :اإلجراءات المتبع  في التدر س باستخداـ الفصوؿ الفتراض  

 :إجراءات مرحم  ما قبؿ التدر س. أ
حياث  إجاراءات الدراساةقام البحث بإعاداد الماادة الماراد تدريسايا بماا يتناساب ماع طبيعاة  

اساتخدام  ميااراتممفات فيديو تعميمية لشارح بعاض  عرضت عمى شكل شرائح بوربوينت وعرض
ومياارات اساتخدام , مياارة (30)وكان عددىا  Microsoft Wordالحاسوب المتمثمة في برنامج 

بعاااااد تحميااااال محتاااااوى وحااااادة الحاساااااوب وحااااادة االنترنااااات  مياااااارة (22)االنترنااااات وكاااااان عاااااددىا 
مااين وخرجاات بصااورتيا حيااث تاام عرضاايا عمااى مجموعااة ماان المحك, المسااتخدمتين فااي التجربااة

 (.3)الموجودة في ممحق رقموالتي تمثمت في الميارات النيائية 
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 (.9)وبعدىا قام الباحث بإعداد المحاضرات ليذه الميارات في ممحق رقم
االفتراضاي فاي الكميااة  لعااداد مختبار الكمياة لتاادريب الطمباة عماى الفصااثام قاام الباحاث بإ 

وتم تجيياز الساماعات , blackboardوتم تنزيل البرامج المساعدة لمفصل االفتراضي المستخدم 
جيااااز  32والميكروفوناااات الخاصاااة بكااال جيااااز ليصااابح عااادد األجيااازة الموجاااودة فاااي المختبااار 

وقسااام الباحاااث الطمباااة إلاااى مجماااوعتين ضاااابطة ( laptop, أجيااازة حاساااوب شخصاااية)حاساااوب 
 :ثم قام الباحث بخطوات التدريب. طالبة 30يبية حيث كان كل منيا وتجر 

 .تدريب الطالبات عمى آلية الدخول لمفصل االفتراضي واستعمالو -
 .تعريف الطالبات بمكونات الفصل االفتراضي -
 .ومتى يتم استخداميا, وفائدتيا, تدريب الطالبات عمى وظائف كل أيقونة -
ت عمى شكل المحاضارات القادماة باساتخدام الفصاول تنفيذ درس تجريبي لتتعرف الطالبا -

 .االفتراضية ولموقوف عمى المشاكل التي تواجييا الطالبات في المحاضرة
 

 :إجراءات مرحم  التطب ؽ
تاام تقساايم  (24/4/2014-1/3/2014)باادأ الباحااث فااي تطبيااق دراسااتو فااي الفتاارة ماان  

تاادرس فااي الواقااع التقميااادي  بواقااع عشاارون ساااعة محاضااراتموضااوعات الميااارات عمااى عشاار 
لكاان لدقااة الفصااول االفتراضااية قساامت المحاضاارات الخمااس لتصاابح عشاار , محاضااراتبخمااس 

 اليادفوقاام الباحاث بإخباار الطالباات . (9)باستخدام الفصول االفتراضية ممحق رقام  محاضرات
 .من استخدام الفصول االفتراضية وىو اكتساب ميارات استخدام الحاسوب واالنترنت

وكيف تم ( Blackboard)المستخدم في الدراسة  االفتراضي صلفال خصائص تفصيل مكنوي
 :يمي فيما توظيفو في الدراسة

  باستخدام الجماعي التعميم أساليب أفضل حدأ (:المباشر البث) تطب قات مشارك 
الطمبة,  وشاشات المعمم شاشة بين التواصل عمى القدرة في والكامنة االفتراضي الصف

 عن يغني مما لمطمبة المختمفة التطبيقات لعرض مناسبة فيي ولذلك والصورة بالصوت
 شرح وأثناء. غيرىا أو(  Lcd) أو الفيديو عرض كأجيزة إضافية تجييزات أي استخدام
 .الحاجة عند شاءوا متى واالستفسار لممشاركة كاممة جاىزية عمى الطمبة يكون المعمم

 محتوياتيا لعرض( تطبيقات مشاركة) شاشتو إرسال لممعمم يمكن انو :الباحث ويشير 
 كشاشات األخرى الطمبة شاشات وتكونيكون المتحكم في الشاشة  بحيث الطمبة أجيزة عمى
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ويمكن إعطاء ىذه الخاصية من المعمم ألي , المعمم قبل من المستخدمة التعميمية لممواد عرض
 .طالب شاء ومنعيا عن أي طالب

 مصغر إطار داخل لمطمبة التعميمية المواد لعرض: (البث مع التفاعؿ) األب ض الموح 
 أجيزة لدى والفارة المفاتيح بموحة التحكم لمطمبة ىنا بيا ويسمح الطمبة شاشات عمى
 األداء من نوع أي إجراء أو المعمم حركة تقميد من الطمبة يمكن بحيث بالعمل الطمبة

 .االفتراضي الصف يميز ما أىم من وىذا المختمفة التطبيقات مع التفاعمي
  من أكثر ويوجد المساعدة, والبرامج المتعددة الوسائط طريق عن :الصوت   المحادث 

 في وتساعد التطبيقات لبعض استخداميا فيمكن الصوتية المحادثة لخاصية تطبيق
 والمشاركة التعمم عممية لتسيل والمتعممين المعمم بين المتواصل والتفاعل الخيال إنماء
فبذلك يشرح المعمم ويستمع ويناقش الطالب مع معممو وجيًا , السمع حاسة طريق عن
 .لوجو

 بمشاركة وذلك مرة كل في واحد ة/طالب بتوجيو يقوم أن المعمم يستطيع :التوج و 
 يعطي مما بو الخاصة شاشتو خالل من كاممة الصف بصالحيات التحكم في ة/الطالب
 إلى التوجيو ذلك بث ويمكن حاسوبو في التحرك في الطالب مساعدة عمى القدرة المعمم
 .الطمبة بقية

  من ذلك ويمكن الطمبة, جميع مراقبة عمى بالقدرة المراقبة وظيفة وتتصف :المراقب 
 لزم إذا التوجيو تقديم مع المشاركين لوحة خالل من الدردشة إشارات متابعة خالل
الجانبية في الدردشة لكن عمى المعمم فنجد كثير من الطمبة ينشغموا بالمحادثات , األمر

 .أن ينتبو ألنو الوحيد المراقب لذلك

 وتوجيو مراقبة وىي السابقة الخاصية عمى مترتبة كنتيجة تأتي الخاصية ىذه :التحكـ 
 أي أداء تصحيح أو الصالحيات توقيف عمى قدرة المدرس يعطي مما لممتعمم المعمم
 بإخراجو القيام ثم, أكثر أو طالب مشاركة بحجب التحكم يمكن كما التطبيق في طالب
 .فقط لممعمم متاحة خاصية خالل من الصف من

 لالستفادة وذلك الطمبة شاشات بقية عمى الطالب شاشة عرض يمكن :الطالب شارك م 
 بو الحاس لبرامج استخداميم في الطمبة بين المنافسة روح لخمق أو المحاكاة أسموب من
, فيعرض الطالب بدوره الميام والتعيينات التي أوكميا المعمم ليم, الدراسية المناىج أو

 .فيو بذلك يحفزىم
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 عمى التأثير وبدون فرديا لتوجييو ة/طالب أي مع التخاطب المعمم يستطيع :التخاطب 
 المايك" أيقونة عمى بالنقر لو السماح خالل من ذلك ويتم, أدائيم في اآلخرين الطمبة

 .اآلخرين الطمبة لكل أو لممعمم صوتو بث من يتمكن فعندىا"

 ثم ومن االفتراضي الصف خالل من اختبار يعد أن ىنا المعمم يستطيع :الختبار 
عطاء الطالب أداء وتقييم اإلجابات عمى والحصول الطمبة إلى االختبار ىذا إرسال  وا 
نتائج فيعطي نتيجة كل طالب وتفصيل , دون الحاجة لمتصحيح اليدوي, الراجعة التغذية

 .االختبار وعدد اإلجابات الصحيحة والخاطئة

  عن والعبارات بالكممات المعمومات تبادل والطمبة المعمم يستطيع :الكتاب   الدردش 
 الفئة حسب المشاركات تعرض بالدردشة الخاصة والواجية( chat) الدردشة طريق
 .محدد شخص/الجميع/فقط لممعمم إرساليا يمكن حيث إلييا الموجو

 ممفات استقبال أو, أكثر أو واحد طالب إلى الممفات نقل المعمم يستطيع :الممفات نقؿ 
 .من تعيينات وممفات لما تم شرحو سواء ممفات نصوص أو فيديو, الطمبة من

 بتقديم أكثر أو ة/طالب جياز إعدادات ضبط إعادة لممعمم يمكن :اإلعدادات ضبط 
 .ة/الطالب لحاجة المالئمة واإلرشادات التوجييات

 أي لدى يكون عندما( الكف أيقونة) عمى ينقر أن ة/الطالب يستطيع :المشارك  نداء 
 .االفتراضي الفصل شاشة عمى( الكف أيقونة) يشاىد أن المعمم ويستطيع. سؤال منيما

 من تمقائيا وترتيب األخر بعد واحدا اختيارىم ويتم, المناداة طالب من أكثر ويستطيع
 .المساواة عمى المشاركين لجميع االستجابة المعمم يمكن مما االفتراضي الصف خالل

 الجانبية المجموعات بتكوين لمطمبة السماح المعمم يستطيع :الجان   المجموعات 
 مجموعة أي الى االنضمام ويمكنو البعض بعضيم مع لمتحدث عشوائيا أو اختياريا
 تخمق الوظيفة وىذه, التوجييات وتقديم مجموعاتيم أعضاء مع صوتيا والتحدث تتكمم
 .أدائيم في منافسة بينيم وتجعل كمجموعات الجماعي العمل الطمبة لدى

 وصورة صوت المعروضة المقاءات تسجيل يمكن حيث لقسمين ينقسم :والحفظ التسج ؿ 
 رابط طريق عن إلييا الحاجة عند الحقا واستعماليا بسيولة وتخزينيا كاممة

(Elluminate recording )متابعتيا يسيل فيذا وأعماليم واجباتيم تخزين وكذلك 
 الموح عمى يعرض ما وكل الطمبة مشاركات جميع حفظ فيمكن الحفظ أما لممعمم

 .الحاجة عند بو واالستعانة وورد بممف البيضاء
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ويرى الباحث أن ىذه الخصائص الموجودة في الفصول االفتراضية مجتمعة تعمل 
ات استخدام الحاسوب واالنترنت لما ليا من حيوية ومرونة في بشكل فعال في تنمية ميار 

 .التطبيق وحداثة وتمبي رغبات المتعمم والمعمم في التطبيق

 
 :تـ تحد د دور المعمـ والمتعمـ بإجراءات مع ن وقد 

 :دور المعمـ

وفي نياية كال محاضارة  االيميلثم إرسال الموعد لمطالبات عبر , تحديد وقت المحاضرة -
 .التأكيد عمى الموعد

عطااء الصاالحيات  - الخاصاة بالفصال لطالباة تحديد الطالبات المسموح ليان بالمشااركة وا 
 .والكتابة عمى الموح األبيض, مثل التحدث, معينة وحجبيا عن أخرى

 .لمطالبات ودعوتين لممشاركة( كطالب)إرسال رابط الدخول لمفصل االفتراضي  -
 ...(.,ممفات فيديو, ورد, بوربوينت)المواد المساعدة لممحاضرةإضافة  -
 .عرض الممفات الخاصة بالمحاضرة باختالف أنواعيا -
التحاادث مااع مجمااوع الطالبااات أو إلااى طالبااة واحاادة فااي آن  أومحاااورة الطالبااات كتابيااة  -

 .واحد
 .القيام بجوالت انترنت ومشاركة الطالبات فييا -
طيع الطالباات الرجاوع إلاى ووضعيا في مماف المحاضارات لتساتتسجيل المحاضرة كاممة  -

 .المحاضرة
 .التأكد من أسماء الحضور ومعرفة وقت الدخول والخروج لمفصل لكل طالبة -

 
 :دور الطالب 

 .إمكانية متابعة تسجيل المحاضرة بالصوت والصورة من خالل الرابط المرسل -
أو الميكرفااون بعاااد أخااذ اإلذن مااان المشاااركة فااي المحاضااارة باسااتخدام السااابورة البيضاااء  -

 .المعمم
 .رفع الممفات وتحميميا عمى الحاسوب الشخصي لمطالبة -
 .إظيار المشاعر واالنفعاالت في المحاضرة حسب الحاجة -

 :مرحم  التق  ـ



 

75 

 

بعااد االنتياااء ماان تاادريس المحاضاارات تاام تقياايم نتااائج التجربااة ماان خااالل اختبااار معرفااي لقياااس 
وبطاقاااة مالحظاااة تااام مالحظاااة أداء , لمياااارات اساااتخدام الحاساااوب واالنترناااتالجواناااب المعرفياااة 

وخااالل المحاضاارات تاام  .الطالبااات فااي االختبااار العممااي لميااارات اسااتخدام الحاسااوب واالنترناات
ووضوح األفكار , تطبيق بعض االختبارات القصيرة المرحمية لمتأكد من انتباه الطالبات مع الشرح

 .والميارات التي تدرس
 

 :المجموع  الضابط 
تااام تااادريس الطالباااات فاااي المجموعاااة الضااااابطة بالطريقاااة التقميدياااة حياااث تااام تدريساااايم 

وشاااركت الطالبااات , محاضارات اسااتخدام الحاسااوب واالنترناات وجيااًا لوجاو فااي مختباار الحاسااوب
وتام اختباارىم فاي الجاناب المعرفاي لمياارات الحاساوب واالنترنات , في المحاضرات بشكل تقميادي

والحااظ الباحااث خااالل التطبيااق عاادم بقاااء أثاار الااتعمم , ت بطاقااة المالحظااة عمااى المجموعااةوطبقاا
موعااااة التجريبيااااة جعمااااى عكااااس زماااايالتين فااااي الم, لاااادى الطالبااااات فااااي المجموعااااة الضااااابطة

ولوحظ عدم الرغبة عند كثيار مان طالباات المجموعاة الضاابطة , المستخدمة لمفصول االفتراضية
وىاذا ماا أظيرتاو . عماى عكاس زمايالتين فاي المجموعاة التجريبياة, في المشاركة في المحاضارات

نتااائج الدراسااة فااي االختبااار المعرفااي وبطاقااة المالحظااة ماان تفااوق درجااات المجموعااة التجريبيااة 
 .الدارسة باستخدام الفصول االفتراضية عمى المجموعة الضابطة الدارسة بالطريقة التقميدية

 : ألسال ب اإلحصائ   ا
 :في حساب ما يمي (   SPSS)  لبرنامج اإلحصائيالباحث  استخدم ا

إليجاااد الفااروق بااين متوسااطي درجااات المجموعااة الضااابطة والتجريبيااة فااي ( ت)اختبااار  -1
 .االختبار المعرفي لميارات استخدام الحاسوب واالنترنت

إليجاااد الفااروق بااين متوسااطي درجااات المجموعااة الضااابطة والتجريبيااة فااي ( ت)اختبااار  -2
 .المالحظة لتقييم المنتج لميارات استخدام الحاسوب واالنترنت بطاقة
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 الفصؿ الخامس

 النتائ  وتفس رىا

 

 النتائ  المتعمق  بالسؤاؿ األوؿ 

 النتائ  المتعمق  بالسؤاؿ الثاني 

 النتائ  المتعمق  بالسؤاؿ الثالث 

 النتائ  المتعمق  بالسؤاؿ الرابع 

 ترحاتقالتوص ات والم 
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 لخامسا الفصؿ

 تفس رىاالدراس  و  نتائ 
 

الباحاث, والمتعمقااة بياادف الدراسااة  لييااالمنتاائج التااي توصاال إ ضاااً ىااذا الفصاال عر  يتنااول
أثر توظيف الفصول االفتراضية في تنمية مهارات استخدام الحاسوب واالنترنت " المتمثل في 

 فااي"   SPSS"تاام اسااتخدام البرنااامج اإلحصااائي  حيااث, " لدددى طلبددة كليددة الدددعوة اإلسددالمية
معالجاااة بياناااات الدراساااة وسااايتم عااارض النتاااائج التاااي تااام التوصااال إليياااا وكاااذلك مناقشاااة النتاااائج 

 . وتفسيرىا 

ما ميارات استخداـ " ينص السؤال عمى ما يمي  :السؤاؿ األوؿب المتعمق  نتائ ال. 5

 " تنم تيا لدى طمب  كم   الدعوة اإلس م  ؟ الواجبالحاسوب والنترنت 

السابقة والدراسات  األدب التربويمراجعة ب لإلجابة عمى ىذا السؤال قام الباحث           
وضعت قد ف المياراتوذلك من أجل تحديد  ميارات استخدام الحاسوب واالنترنت المتصمة ب

, ميتيا لدى طمبة كمية الدعوة اإلسالميةقائمة بميارات استخدام الحاسوب واالنترنت المراد تن
مجال ميارات استخدام برنامج : ميارة مقسمة إلى مجالين رئيسين ىما (52)وتكونت القائمة من 

Microsoft office word  ومجال ميارات استخدام االنترنت , ميارة  (30)والذي احتوى عمى
وبذلك تم وضع قائمة ميارات استخدام الحاسوب واالنترنت في , ميارة (22)الذي احتوى عمى 

 .(3)رقم  الممحق

التصور المقترح  ما"  نص السؤال عمى ما يميي :نيالثا اؿالسؤ المتعمق  ب نتائ ال -4

تنم   ميارات الحاسوب والنترنت لدى طمب  كم     في ؿ الفتراض والفص لتوظ ؼ

 "؟الدعوة اإلس م  

أن القاادرة عمااى إدارة الصاافوف االفتراضااية  إلااى الباحااث أشااارعاان ىااذا السااؤال  ولإلجابااة 
باال , تعااد ماان ساامات المعماام الناااجح حيااث الصاافوف االفتراضااية ال تتطمااب وجااود المعماام فحسااب

ونظاااارا لتعاااادد أشااااكال باااارامج الصاااافوف االفتراضااااية التااااي تقاااادميا , تحتااااج إدارة الكترونيااااة جياااادة
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 Blackboardبرناااااااامج  ماساااااااتخدمعنياااااااة فاااااااي المجاااااااال فاااااااان الباحاااااااث الشاااااااركات المختمفاااااااة ال
(TMElluminate vClass)  المسااتخدم فااي جامعااة القاادس المفتااوح ماان خااالل حساااب أعااده لااو

مشاارف الحاسااوب األسااتاذ رامااي عاشااور بحساااب يااتم الاادخول إليااو باساام مسااتخدم وكممااة ماارور 
وىاي غرفاة تادريس تتمتاع باتسااع لعادد كبيار مان الطمباة  ,أخارى لمطمباةخاصة بمسئول الجمساة و 

مكانية تسجيل كامل لمقاء ىم من ذلاك أن تكاون البارامج المتاحاة مان خاالل الصاف بالمغاة واأل, وا 
حيث يعطاي الصاف االفتراضاي لممعمام القادرة الكامماة عماى الاتحكم بجمياع أجيازة الطمباة , العربية

ساانى لممعماام اسااتخدام أكثار ماان أسااموب فااي شاارح حتااى يت :ماع تعاادد الوظااائف الموجااودة بالصاف
وتام إعااداد الماادة المااراد تدريسايا بمااا يتناساب مااع طبيعااة , مياارات اسااتخدام الحاساوب واالنترناات

وتاام إعااداد العااروض باسااتخدام الوسااائط , التجربااة حيااث عرضاات المااادة عمااى شاارائح بوربويناات
ومان ثاام وجاو الباحااث , النترناتالمتعاددة فاي عاارض محتاوى وحادة ميااارات اساتخدام الحاسااوب وا

الطمبااة آلليااات اسااتخدام المكوناااات األساسااية لمصااف االفتراضاااي كتزوياادىم بااروابط ذات عالقاااة 
 المياااراتبالموضااوع المشااروح لمبحااث عنااو ماان خااالل جااوالت االنترناات لموصااول لمواقااع تعاارض 

لعماال بشاااكل ومااان خااالل الدردشااة الصاااوتية والكتابيااة وا, (يوتيااوب ,جوجاال)بصااورة أدائيااة مثااال 
تحتوي ( بوربوينت)كما تم تحويل ممفات ورفع شرائح, تعاوني بحيث يكون لكل طالب دور واضح

اسااتخدامات المااوح  إلااىباإلضااافة , عمااى معمومااات وصااور توضاايحية لتسااييل اكتساااب الميااارات
 األبيض ذو المزايا المتعددة كاستخدامو إلظيار لقطة من سطح المكتاب لمشارح والتوضايح عميياا

أو القيااام بحمقااة نقاااش وطاارح  شاااركة التطبيقااات المختمفااة ليااتم توضاايح خطااوات العماال لمطمبااةوم
ومناقشاااة , كماااا يسااامح إرساااال تساااجيالت فياااديو لمطمباااة وذلاااك لإلطاااالع عمياااو, أسااائمة لممشااااركة

وجاود مميازات متعاددة وكثيارة تساتخدم بالصاف  إلاىباإلضافة , الستنتاج أىم الميارات ,محتوياتو
 .أو عند الحاجة, تطمبيا الموقف التعميمياالفتراضي ي

ىؿ  وجد فروؽ ذات "  السؤال عمى ما يمي نصي :الثالثالسؤاؿ ب المتعمق  نتائ ال -4

المجموع  الضابط  درجات  يب ف متوسط ( α ≤0.05)عند مستوى  إحصائ  دلل  

 ".؟والتجر ب   في الختبار المعرفي البعدي لميارات استخداـ الحاسوب والنترنت

توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد : " المتعمقة بالسؤال عماى ماا يماي ضيةوتنص الفر  
االختباااار درجاااات المجماااوعتين الضاااابطة والتجريبياااة فاااي  يباااين متوساااط(  α≤0.05)مساااتوى 

 ".المعرفي البعدي لصالح المجموعة التجريبية
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لعينتااين مساتقمتين لمكشااف " ت " مان صااحة ىاذه الفرضاية تاام اساتخدام اختباار  ولمتحقاق 
البعادي لكال مان المجموعاة االختباار المعرفاي  فاي درجاات الطمباةلة الفرق بين متوساطي عن دال

 .يوضح ذلك ( 1-5)الضابطة والمجموعة التجريبية , والجدول 

 (5-1) جدوؿ

ب   والضابط  في المجموعت ف التجر  الباتمتوسط درجات الط ب ف" ت"استخداـ اختبار  نتائ 
 المعرفي البعديفي الختبار 

 الداللة مستوى "ت"قيمة " المعياري االنحراف حسابيال المتوسط العدد المجموعات البيان

 تذكر
 2.59 10.73 30 ضابطة

 0.01دالة عند  6.833
 2.85 15.53 30 تجريبية

 فيم
 1.22 3.50 30 ضابطة

 0.05دالة عند  2.162
 1.51 4.27 30 تجريبية

 تطبيق
 81. 1.80 30 ضابطة

 0.01دالة عند  4.269
 1.05 2.83 30 تجريبية

 الكمية الدرجة
 3.17 16.03 30 ضابطة

 0.01دالة عند  6.283
 22.634.80 30 تجريبية

 
:  ميمف الجدوؿ ما   تضح  

- :المعرفيالدرج  الكم   ل ختبار 
الحسابي  والمتوسط( 16.03)المتوسط الحسابي في التطبيق لمعينة الضابطة يساوي  كان  

المحسااااوبة تساااااوي " ت " وكاناااات قيمااااة ( 22.63)فااااي التطبيااااق لمعينااااة التجريبيااااة الااااذي يساااااوي 
, وىااااذا يعنااااي أنااااو توجااااد فااااروق ذات داللااااة  (α≤0.01)وىااااي دالااااة إحصااااائيا عنااااد( 6.283)

درجات المجماوعتين الضاابطة والتجريبياة فاي  يبين متوسط( α≤0.05)إحصائية عند مستوى 
أن الفروق تعزى  :ويرجع الباحث ذلك إلى .االختبار المعرفي البعدي لصالح المجموعة التجريبية

 مانمى تنمية الحصيمة المعرفية حيث عممت ع, لتوظيف الفصول االفتراضية في تنمية الميارات
فااإن الصااورة الجدياادة لمااتعمم عباار شاابكات االنترناات يثياار  .ميااارات اسااتخدام الحاسااوب واالنترناات

فالدافعياة واإلنجااز تمعاب دورًا ميماًا , اىتمام المتعممين لمتعرف عمى ماا ىاو جدياد واالساتفادة مناو
ولعاال ماان , واألنشااطة التااي يواجييااانتاجااو فااي مختمااف المجاااالت ا  الفاارد و  أداءفااي رفااع مسااتوى 

وأيضاًا وجااود المعمام عماى تواصاال دائام ماع المااتعمم يشاعره باألمااان , أبرزىاا مجاال التربيااة والتعمايم



 

8. 

 

 داخاال الفصاال االفتراضااي كمااا أن العماال التعاااوني, فااي الصاافوف التقميديااة تعودىاااوالجديااة التااي 
االجتمااااعي باااين المتعمماااين ماااع محباااة والتواصااال نماااي روح الفرياااق ويصااانع جاااوًا مااان اليحفاااز وي

وىااذا مااا تحقااق ماان خااالل  أخاارىوبااين المتعممااين والمعماام ماان جيااة , بعضاايم الاابعض ماان جيااة
تزياال  إضااافة إلااى مااا ساابق فااإن خاصااية التواصاال الفااردي مااع الماادرس ,تطبيااق التصااور المقتاارح

مارة أخاارى وخاصاية االساتماع لممحاضارات , ل عمميااة الاتعممالحارج والتاوتر لادى الطمباة مماا يساي
فالفصااول . ثقااة بااالنفسمان خااالل الفصاال االفتراضاي تنمااي لاادى الطمباة ميااارات الااتعمم الاذاتي وال

قتصااارن عماااى التمقاااي فقاااط بااال أصااابحن باحثاااات عااان يفمااام , ورت مااان الطالبااااتاالفتراضاااية طااا
وخاصاية النقاااش فاي الفصاال , المعموماات عبار شاابكة االنترنات لمحصااول عماى كاال ماا ىاو جديااد

الطالبات مجال لألسئمة والنقاش مع المعمم وبين بعضيم البعض مما ينماي  أمامتح االفتراضي تف
أيضااًا نجااد أن الفصااول االفتراضااية ماازودة بالحركااة ممااا عمااق اكتساااب الجوانااب , ىااذه الميااارات

وذلك من خالل ما أظيرت نتاائج الدراساة الحالياة المعرفية لميارات استخدام الحاسوب واالنترنت 
 .وغيرىا( 2008)وخالد ( 2011)مع دراسات كثيرة مثل سمور والتي تتشابو 

ىؿ  وجد فروؽ ذات "  السؤال عمى ما يمي نصي :الرابعالسؤاؿ ب المتعمق  نتائ ال -3

المجموع  الضابط  درجات  يب ف متوسط (α ≤0.05)عند مستوى  إحصائ  دلل  

 ".والتجر ب   في األداء البعدي لميارات استخداـ الحاسوب والنترنت؟ 

توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد : " المتعمقة بالسؤال عماى ماا يماي ضيةوتنص الفر  
األداء البعادي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية فاي  يبين متوسط (α≤0.05)مستوى 

 ". التجريبية لصالح المجموعة
لعينتااين مساتقمتين لمكشااف " ت " مان صااحة ىاذه الفرضاية تاام اساتخدام اختباار  ولمتحقاق 

البعاادي لكال ماان المجموعااة الضااابطة األداء  درجااات الطمباة فااي لااة الفاارق باين متوسااطيعان دال
 .يوضح ذلك ( 2-5)والمجموعة التجريبية , والجدول 
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 (4-1) جدوؿ

ب   والضابط  في المجموعت ف التجر  الباتمتوسط درجات الط ب ف" ت"استخداـ اختبار  نتائ 
 البعدي األداءفي 

 نوع البيان
 التطبيق

 المتوسط العدد
 حسابيال

 االنحراف
 المعياري

قيمة "
 "ت"

 الداللة مستوى

 ميارات الحاسوب
 3.71 52.70 30 ضابطة

5.062 
دالااااااااااااااااة عنااااااااااااااااد 

 3.99 57.73 30 تجريبية 0.01

 ميارات االنترنت
 4.12 26.90 30 ضابطة

2.819 
دالااااااااااااااااة عنااااااااااااااااد 

 3.65 29.73 30 تجريبية 0.01

الدرجة الكمية 
 لمميارات

 6.99 79.60 30 ضابطة
دالااااااااااااااااة عنااااااااااااااااد  4.498

 6.55 87.47 30 تجريبية 0.01

 :ويالحظ من الجدول ما يمي

- :استخدام الحاسوب اتمهار/  أولً 
الحسابي  والمتوسط( 52.70)المتوسط الحسابي في التطبيق لمعينة الضابطة يساوي  كان  

المحسااااوبة تساااااوي " ت " وكاناااات قيمااااة ( 57.73)فااااي التطبيااااق لمعينااااة التجريبيااااة الااااذي يساااااوي 
, وىذا يعني أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  0.01وىي دالة إحصائيا عند ( 5.062)

األداء البعادي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية فاي  يمتوسطبين  (α≤0.05)مستوى 
 .لصالح المجموعة التجريبية

- :استخدام االنترنت اتمهار/  ثانً ا
الحسابي  والمتوسط( 26.90)المتوسط الحسابي في التطبيق لمعينة الضابطة يساوي  كان  

المحسااااوبة تساااااوي " ت " قيمااااة وكاناااات ( 29.73)فااااي التطبيااااق لمعينااااة التجريبيااااة الااااذي يساااااوي 
, وىذا يعني أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  0.01وىي دالة إحصائيا عند ( 2.819)

األداء البعادي درجاات المجماوعتين الضاابطة والتجريبياة فاي  يبين متوسط (α≤0.05)مستوى 
 .لصالح المجموعة التجريبية

 :الدرج  الكم   لميارات استخداـ الحاسوب والنترنت 
الحسابي  والمتوسط( 79.60)المتوسط الحسابي في التطبيق لمعينة الضابطة يساوي  كان  

المحسااااوبة تساااااوي " ت " وكاناااات قيمااااة ( 87.47)فااااي التطبيااااق لمعينااااة التجريبيااااة الااااذي يساااااوي 
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, وىذا يعني أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  0.01وىي دالة إحصائيا عند ( 4.498)
األداء البعادي درجاات المجماوعتين الضاابطة والتجريبياة فاي  يبين متوسط (α≤0.05)مستوى 

 :ويرجع الباحث ذلك إلى .لصالح المجموعة التجريبية
حيااث عمماات عمااى , ة المياااراتأن الفاروق تعاازى لتوظيااف الفصااول االفتراضااية فاي تنمياا 

حيث يعتبر توظيف الفصول , يارات استخدام الحاسوب واالنترنتمأداء الطمبة العممي في تنمية 
وىاااو باااذلك أدى إلاااى رفاااع المساااتوى المعرفاااي , االفتراضاااية جااازء مااان مياااارات اساااتخدام االنترنااات

فوجاود المعمام عماى تواصاال دائام ماع الماتعمم يشااعره باألماان والجدياة التاي تعودىااا .واألداء العمماي
كما أن العمل التعاوني يحفز وينمي روح الفريق ويصانع جاوًا مان المحباة , التقميدية في الصفوف

وباين المتعمماين والمعمام مان , والتواصل االجتماعي بين المتعممين ماع بعضايم الابعض مان جياة
وخاصااية التواصاال الفااردي مااع المعماام تزياال الحاارج والتااوتر لاادى الطمبااة ممااا يساايل , جيااة أخاارى

وخاصية االستماع ومشاىدة المحاضرات , تفسر الطالبة عن الميارات الغامضةعممية التعمم وتس
مارة أخاارى ماان خااالل الفصال االفتراضااي تنمااي لاادى الطمبااة مياارات الااتعمم الااذاتي والثقااة بااالنفس 

فالفصااول االفتراضااية . وتمكاان ماان الرجااوع لمميااارات التااي لاام يتقنيااا المااتعمم فااي وقاات المحاضاارة
م يقتصاارن عماى التمقااي فقاط بال أصاابحن باحثاات عاان المعموماات عباار فما, طاورت مان الطالبااات

شبكة االنترنت لمحصول عمى كال ماا ىاو جدياد وتقصاي الطارق المختمفاة لاتعمم المياارات وكيفياة 
وخاصية النقاش في الفصل االفتراضي تفتح أمام الطالبات مجال لألسائمة والنقااش ماع , امتالكيا

وقر الوقت في الحصاول عماى المعموماات ي ىذه الميارات ويالمعمم وبين بعضيم البعض مما ينم
ونجااد أن اسااتخدام خاصااية الجولااة حااول االنترناات تفااتح أمااام الطالبااات طاارق جدياادة  ,المطموبااة

وخاصااية تقااديم االختبااار تجعاال ماان الطالبااات دائمااًا مااؤىالت لالختبااار , المااتالك ىااذه الميااارات
بالحركاة مماا عماق  أن الفصاول االفتراضاية مازودةأيضاًا نجاد  ,وتطبيق ما تم تعمماو مان مياارات

ميارات استخدام الحاسوب واالنترنت وذلك من خاالل ماا أظيارت نتاائج الدراساة الحالياة اكتساب 
 .وغيرىا( 2008)وخالد ( 2011)والتي تتشابو مع دراسات كثيرة مثل سمور 
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 والمقترحات التوص ات
 :ص اتو الت

 تراضية في العممية التعميمية لما ليا من دور إيجابي فضرورة تفعيل دور الفصول اال
 .يؤدي إلى تحسين األداء

 وباقي  اعتماد تقنية الفصول االفتراضية في تدريس ميارات استخدام الحاسوب واالنترنت
 .مساقات كمية الدعوة

 الفصول التدريس باستخدام م برامج تدريبية لممعممين ولمطمبة حول كيفية تقدي
 .وتوفير المستمزمات المطموبة لعمل ىذه الفصول في العممية التعميمية, االفتراضية

 لمتدريس باستخدام الفصول , جذب الكفاءات المؤىمة من أعضاء ىيئة التدريس
 .االفتراضية وتشجيعيم ماديًا ومعنوياً 

  توسيع استخدام الفصول االفتراضية في العممية التعميمية التعممية في جميع مؤسسات
 .بني وزارة التربية والتعميم ليا لمتغمب عمى البعدين الزماني والمكانيتو التعميم 

  توفير الدعم الفني المناسب لممعممين والتالميذ لمواجية األعطال الفنية في تجييزات
 .الفصول االفتراضية

 :المقترحات
  عمى النحو التالييقترح الباحث إجراء المزيد من البحوث: 

 :إجراء دراسة حول -
لدى طمبة كمية الدعوة  تنمية الثقافة الحاسوبية فيأثر توظيف الفصول االفتراضية   -

 .اإلسالمية
لدى طمبة كمية الدعوة  أثر توظيف الفصول االفتراضية في تنمية ميارات الخطابة -

 .اإلسالمية
كمية الدعوة االفتراضية في الطمبة نحو استخدام الفصول و  المعممين اتجاىات  -

 .اإلسالمية
 

********* 
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 المراجع

 :المراجع العرب  

 القرآف الكر ـ
فاعميااة الاتعمم اإللكتروناي الموجاو بالفياديو فاي تنميااة  (.2011)إساماعيل , يحياى وحساونة ,أباو جحجاوح -1

, المجمػ  الفمسػط ن   لمترب ػ  المفتوحػ  عػف بعػد.التفكير العممي واالتجاىاات نحاوه لادى طمباة الجامعاة
 .جامعة القدس المفتوحة, 5العدد , 3المجمد 

, دار آفاق  2,طلتعمـ فعاؿ واإلجراءاتالق اس والتقو ـ الصفي لممفاى ـ (.2008)أبو دقة, سناء -2
 .غزة :لمنشر والتوزيع 

. مناى  البحث العممي تصم ـ البحث والتحم ؿ اإلحصائي(.2007)أبو زينة, فريد والبطش, محمد -3
 .دار المسيرة : عمان.1ط

أثاار اسااتخدام الااتعمم اإللكترونااي فااي تاادريس العمااوم عمااى التحصاايل الدراسااي  (.2012)وفاااء ,أبااو عقاال -4
جامعاة , 6العادد , 3المجماد , المجم  الفمسػط ن   لمتعمػ ـ المفتػوح.لدى دارسي جامعة القدس المفتوحاة

 .القدس المفتوحة
رات اسػػتخداـ فػػي إكسػػاب ميػػا" virgo"و " إبصػػار"أثػػر اسػػتخداـ برنػػام   (.2007)محمااد ,أباو عااون -5

, رساالة ماجساتير غيار منشاورة .الحاسوب والنترنت لدى الط ب المكفوف ف بالجامع  اإلسػ م   بغػزة
 .الجامعة اإلسالمية غزة, كمية التربية

واقػع اسػتخداـ تقن ػػ  الصػفوؼ الفتراضػ   فػػي تػدر س المقػررات التربو ػػ   (.2013)عاال  , األساطل -6
جامعااة , كميااة التربيااة, تير غياار منشااورةرسااالة ماجساا .تطو رىػػافػػي جامعػػ  القػػدس المفتوحػػ  وسػػبؿ 

 .غزةاألزىر 
: القاىرة, 1ط, التعم ـ اإللكتروني مف التطب ؽ إلى الحتراؼ والجودة (.2009)الغريب , إسماعيل -7

 .عالم الكتب
تقن   ( المشارؾ في الجمس  الفتراض  )نشرة إرشاد   لمدارس ف (. 2009)جامعة القدس المفتوحة -8

 .فمسطين, (ODLC. )التعميم المفتوح عن بعد .الصفوؼ الفتراض  
أثاار اسااتخدام برنااامج تعميمااي فااي تنميااة ميااارات الحاسااوب لاادى األطفااال (.2012)مصااطفى  ,الجوالاادة -9

 .جامعة القدس المفتوحة, 1العدد , 39المجمد , مجم  العموـ التربو  . المعاقين عقمياً 
 .القاىرة, دار الفاروق لمنشر والتوزيع, "ترجم  خالد العامري, النترنت"(.2003)جون ليفين وآخرون -10
فػػي تنم ػػ  ميػػارات ( w.q.s)فاعم ػػ  اسػػتخداـ إسػػترات ج   تقصػػي الو ػػب  (.2011)فااادي ,حساانين -11

كميااة , رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة. تصػػم ـ صػػفحات الو ػػب لػػدى طػػ ب الصػػؼ التاسػػع األساسػػي
 .غزةالجامعة اإلسالمية , التربية
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اتجاىات المشرف ف األكػاد م  ف نحػو النترنػت واسػتخداميا فػي التعمػ ـ فػي  (.2005)مجادي ,حناوي -12
جامعااة , كمياة الدراسااات العمياا, رساالة ماجسااتير غيار منشااورة. جامعػػ  القػػدس المفتوحػػ  فػػي فمسػػط ف

 .النجاح الوطنية
, دار المسيرة لمنشر والتوزيع, 2ط ,نظر   وممارس , تصم ـ التعم ـ(. 2003)محمود , الحيمة  -13

 .عمان
أثر استخداـ ب ئ  تعمـ افتراض   في تعم ـ العمػوـ عمػى تحصػ ؿ طمبػ  الصػؼ  (.2008)جميمة ,خالد  -14

رسااالة ماجسااتير غياار  .السػػادس األساسػػي فػػي مػػدارس وكالػػ  الغػػوث الدول ػػ  فػػي محافظػػ  نػػابمس
 .جامعة النجاح الوطنية, كمية الدراسات العميا, منشورة

تق  ـ تجرب  اسػتخداـ الفصػوؿ الفتراضػ   لتقػد ـ الػدروس لطمبػ  الثانو ػ  " (.2009)زىيار , خميف  -15
, ورقااة عماال مقدمااة لممشاااركة فااي العمميااة التربويااة فااي القاارن الحااادي والعشاارين واقااع وتحااديات. العامػػ 

 .نابمس جامعة النجاح الوطنية
متعػدد الوسػائط فػي تنم ػ  ميػارات اسػتخداـ أثر تصم ـ برنػام  كمب ػوتري  (.2008)ياسار ,رضوان  -16

رساالة . تكنولوج ا المعمومات والتحص ؿ والتجػاه نحوىػا لػدى ى ئػ  التػدر س بكم ػ  فمسػط ف التقن ػ 
ماجسااتير غياار منشااورة ضاامن برنااامج الدراسااات العميااا المشااترك بااين جامعااة كميااة البنااات بجامعااة عااين 

 .ة األقصى غزةجامع, كمية التربية, شمس وجامعة األقصى بغزة
: غزة, 1ط, تكنولوج ا التعم ـ النظر   والتطب ؽ العممي (.2011)مجدي , محمود وعقل, الرنتيسي  -17

 .آفاق
تكنولوج ا  إلى مدخؿ) ٨٠٠٢)الرحمن عبد بن والدايل, سعد محمد الحافظ سالمة,عبد  -18

 .الخريجي دار :,الرياضالتعم ـ
الفتراض   في اكتساب مفػاى ـ الفقػو اإلسػ مي لػدى أثر توظ ؼ الصفوؼ  (.2011)ساحر  ,سمور  -19

الجامعااة , كميااة التربيااة, رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة. طالبػػات الػػدبموـ المتوسػػط واتجاىػػاتيـ نحوىػػا
 .اإلسالمية غزة

المياااااارات الحاساااااوبية الالزماااااة لمعمااااام العماااااوم كماااااا يحاااااددىا (.2007)ريااااااض, فياااااد والحسااااان ,الشاااااايع  -20
 .مصر, جامعة عين شمس, 31العدد , 1المجمد , رب  مجم  كم   الت.المختصون

تقن ػػ  الصػػفوؼ الفتراضػػ   فػػي التعمػػ ـ الجػػامعي بػػ ف " (.2010)صاابري , جااالل ومشااتيى, شاابات  -21
ورقاة عمال مقدماة لممشااركة فاي الياوم الدراساي التعمايم . الواقع والمػمموؿ فػي جامعػ  القػدس المفتوحػ 

 .جامعة القدس المفتوحة, االلكتروني في الجامعات الفمسطينية
اتجاىاات المعمماين والطمباة نحاو اساتخدام الاتعمم اإللكتروناي فاي (.2010)حسن, قسيم ودومي ,الشناق  -22

 .جامعة دمشق, 2+1العدد , 26المجمد , مجم  جامع  دمشؽ. المدارس الثانوية األردنية
ميػارات التجػارب المعمم ػ  أثػر اسػتخداـ المختبػرات الفتراضػ   فػي إكسػاب  (.2009)عمي ,الشيري  -23

كميااة , رسااالة دكتااوراه غياار منشااورة .فػػي مقػػرر األح ػػاء لطػػ ب الصػػؼ الثالػػث الثػػانوي بمد نػػ  جػػدة
 .السعودية, جامعة أم القرى, التربية
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فاعم   برنام  تعم مي حاسوبي فػي تنم ػ  بعػض الميػارات الحاسػوب   لػدى (.2008)وفاء, الصالح  -24
دراسااة مقدمااة لمممتقااى , المرحمػػ  المتوسػػط  بمعيػػد النػػور بالر ػػاض التمم ػػذات المعاقػػات بصػػر ًا فػػي
 .اإلمارات العربية المتحدة, الشارقة. الثامن لمجمعية الخميجية لإلعاقة

فػػي اكتسػػاب ميػػارات التصػػم ـ ث ثػػي األبعػػاد  Moodleفاعم ػػ  برنػػام   (.2009)محمااد , عاشاور  -25
, كمياااة التربياااة, ساااالة ماجساااتير غيااار منشاااورةر  .لػػػدى طمبػػػ  تكنولوج ػػػا التعمػػػ ـ بالجامعػػػ  اإلسػػػ م  

 .الجامعة اإلسالمية غزة
اسااتخدام بيئااات الااتعمم اإللكترونااي وعالقتااو بدافعيااة  (.2012)عبااد السااالم , خالااد ونصااار ,عبااد الاادايم  -26

المجمػػػ  الفمسػػػط ن    .اإلنجااااز لااادى طمباااة جامعاااة القااادس المفتوحاااة فاااي منطقاااة شااامال غااازة التعميمياااة
 .جامعة القدس المفتوحة, 6العدد , 3المجمد , لمتعم ـ المفتوح

, التعم ـ اإللكتروني الفمسف  المبادئ األدوات التطب قات (.2008)حمدي أحمد , عبد العزيز  -27
 .دار الفكر: عمان

مااادى اماااتالك طمباااة الدراساااات العمياااا فاااي قسااام التربياااة فاااي جامعاااة القاااادس (. 2006)إباااراىيم ,عرماااان  -28
 .لميارات استخدام الحاسوب

 تسػابكا عمػى المين ػ  لمتنم ػ  وورلػدل نكس برنػام  آثػر )٨٠٠٢ (مجادي وعقال محماد , قولعسا  -29
 إلاى مقادم ,الغػوث الػ كبو  األساسػ   المرحمػ  معممػي لػدى بعػد عػف الػتعمـ مشػار ع تصػم ـ ميػارات
 .فمسطين في والميني التقني التعميم مؤتمر

فػػي تنم ػػ  ميػػارات تصػػم ـ األشػػكاؿ المرئ ػػ   web ctفاعم ػػ  برنػػام   (.2007)مجاادي , عقاال  -30
, رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة .المحوسػػب  لػػدى طالبػػات تكنولوج ػػا المعمومػػات بالجامعػػ  اإلسػػ م  

 .الجامعة اإلسالمية غزة, كمية التربية
: القاىرة, 1ط, التعم ـ اإللكتروني عبر شبك  النترنت (.2005)محمد , حامد واليادي, عمار  -31

 .صرية المبنانيةالدار الم
 .دار الراية لمنشر: عمان, 1ط, التجد د التربوي والتعم ـ اإللكتروني (.2010)فاطمة , العنزي  -32
 السنوي الثاني لممؤتمر مقدم , بحثاإللكتروني التعم ـ إسترات ج  ( .2007 )مسعد بشرى عوض,  -33

 .الضيافة دار:القاىرة واإللكتروني, المفتوح التعميم لنظم االستراتيجي لمتخطيط
مػػػدى فاعم ػػ  اسػػػتخداـ الفصػػوؿ الفتراضػػػ   لتقػػد ـ الػػػدروس لطمبػػػ  " (.2013)نيااى , عااوض اهلل  -34

ورقاة عمال مقدماة لممشااركة فاي الياوم الدراساي الراباع تكنولوجياا التعمايم دعاوة لمخاروج . المرحم  الثانو  
 .جامعة القدس المفتوحة, من المألوف

 -تفػػاعمي)سػػتخداـ الفصػػوؿ الفتراضػػ   بالصػػور الػػث ث أثػػر التػػدر س با (.2009)ياساار ,الغريبااي  -35
رسااالة  .عمػػى تحصػػ ؿ ت م ػػذ الصػػؼ الخػػامس البتػػدائي فػػي مػػادة الر اضػػ ات( تكػػاممي -تعػػاوني

 السعودية, جامعة أم القرى, كمية التربية, ماجستير غير منشورة
, 74العاادد , التربو ػػ المجمػػ  , توظيااف االنترناات فااي التعماايم ومناىجااو(. 2005)عبااد المطيااف , فاارج  -36

 .الكويت
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أثر برنام  تدر بي مقترح فػي تنم ػ  ميػارات اسػتخداـ النترنػت فػي التػدر س (. 2008)فااتن , فودة  -37
, كمياة التربياة .والتجاه نحو استخداميا لػدى الطػ ب المعممػ ف شػعب  التعمػ ـ التجػاري بكم ػ  الترب ػ 

 .جامعة طنطا
اء منيػػاج تكنولوج ػػا التعمػػ ـ باسػػتخداـ الشػػبك  الجتماع ػػ  فاعم ػػ  إثػػر  (.2012)تياااني زياااد ,فااورة  -38

facebook   في تنم   ميارات اسػتخداـ الحاسػوب والنترنػت لػدى الطالبػات المعممػات فػي الجامعػ
 .الجامعة اإلسالمية غزة, كمية التربية, رسالة ماجستير غير منشورة. اإلس م   بغزة

 مف بعد التعم ـ عف برنام  في الفتراض   الفصوؿ استخداـ واقع(. 2010)ابتسام , القحطاني  -39
, رسالة ماجستير منشورة. جدة بمد ن  العز ز عبد بجامع  الممؾ التدر س ى ئ  أعضاء نظر وجي 

 .السعودية, جامعة أم القرى, كمية التربية
منطقاة  –اتجاىاات طمباة الرياضايات والحاساوب فاي جامعاة القادس المفتوحاة  (.2012)مااىر ,قرواناي  -40

المجمػػ  الفمسػػط ن   لمتعمػػ ـ  .نحااو اسااتخدام الااتعمم اإللكترونااي فااي تعمام الرياضاايات -سامفيت التعميميااة
 .جامعة القدس المفتوحة, 6العدد , 3المجمد  ,المفتوح

االتجاااااه نحاااو التعمااايم االلكتروناااي لاااادى معمماااي ومعمماااات الماااادارس " (.2010)زكرياااا بااان يحياااى  ,الل  -41
, مجمػػ  جامعػػ  أـ القػػرى لمعمػػوـ التربو ػػ  والنفسػػ  " المممكااة العربيااة السااعودية –الثانوياة بمدينااة جاادة 

 .جامعة أم القرى مكة المكرمة, 2ع\2مج 
 مكتبة: الرياض ,التعم ـ وتكنولوج ا اإللكتروني التصاؿ( ٨٠٠٢ )عمياء والجندي, زكريا آلل,  -42

 .العبيكان
الصػػفوؼ الفتراضػػ   عبػػر الشػػبك  العالم ػػ  أثػػر اسػػتخداـ " (.2004)أحمااد بان عبااد العزياز ,المباارك  -43

رساالة ". النترنت عمى تحص ؿ ط ب كم   الترب   في تقن ات التعم ـ والتصػاؿ بجامعػ  الممػؾ سػعود
 .السعودية, الرياض, جامعة الممك سعود, كمية التربية, ماجستير غير منشورة

النترنػػت واسػػػتخداميا فػػػي اتجاىػػػات المشػػرف ف األكػػػاد م  ف نحػػو شػػػبك   (.2007)باساام ,محيساان  -44
 .جامعة القدس المفتوحة. التعم ـ الجامعي في جامع  القدس المفتوح  في فمسط ف

واستخداـ النترنت في , ومجالت التعم ـ عف بعد, مدرس  المستقبؿ(. 2005)مصطفى فييم  -45
 .القاىرة: دار الفكر العربي, والجامعات وتعم ـ الكبار, المدارس

دار : عمان, 1ط, "المدرس  اإللكترون   ودور النترنت في التعم ـ" (.2010)محمد , المالح  -46
 .الثقافة لمنشر

كمية الدراسات والبحث العممي, . 1ط. مبادئ الق اس والتقو ـ في الترب  (. 2009)المنيزل, عبد اهلل -47
  جامعة الشارقة, اإلمارات العربية المتحدة

المؤتمر القومي  ,اإللكتروني في العموـ البحت  والتطب ق  التعم ـ (. 2002)موسى عبد الرحمن  -48
, رؤية مستقبمية: التعميم الجامعي العري عن بعد, السنوي التاسع لمركز تطوير التعميم الجامعي

 .87-81ص, 2002ديسمبر 
اإللكتروني  التعم ـ(. "2005) العزيز عبد بن والمبارك, احمد العزيز عبد بن اهلل الموسى, عبد  -49

 .الحميضي مطابع :, الرياض"والتطب ؽ سساأل
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دار البازوري العممية لمنشر  "استخداـ الحاسوب في التعم ـ" (. 2008)يحيى محمد , نبيان  -50
 .عمان, والتوزيع

أثاااار الااااتعمم اإللكترونااااي عمااااى التفكياااار الناقااااد لاااادى دارسااااي  (.2011)رنااااده , ساااامير والشاااايخ ,النجاااادي  -51
جامعاة , 5العادد , 3المجماد , الفمسػط ن   لمترب ػ  المفتوحػ  عػف بعػدالمجمػ   .جامعة القدس المفتوحة

 .القدس المفتوحة
دار , 1ط "مفاى ـ ومصطمحات في العموـ التربو   (. "2008)عبد السالم , سمارة والعديمي, نواف  -52

 .عمان, المسيرة لمنشر والتوزيع
 .دار المناىج لمنشر: عمان, 1ط, الواقع الفتراضي واستخداماتيا التعم م   (.2010)خالد , نوفل  -53
معوقاات اسااتخدام الااتعمم اإللكترونااي التاي تواجااو المعممااين فااي  (.2011)محمااد , بسااام وممحاام ,ياساين  -54

, 3المجماد , المجم  الفمسط ن   لمترب ػ  المفتوحػ  عػف بعػد .مديرية التربية والتعميم لمنطقة إربد األولى
 .جامعة القدس المفتوحة, 5العدد 
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 الم حؽ

 (5)ممحؽ رقـ 

 أسماء السادة المحكم ف ألدوات الدراس 

الدرج   السـ
 مكاف العمؿ التخصص العمم  

محمود محمد . د
 الرنت سي

 أستاذ مساعد
مناى  وطرؽ تدر س تكنولوج ا 

 التعم ـ
 غزة-الجامع  اإلس م   

أدىـ حسف . د
 البعموجي

مناى  وطرؽ تدر س تكنولوج ا  أستاذ مساعد
 التعم ـ

 غزة–الجامع  اإلس م   

 أستاذ مساعد مجدي سع د عقؿ. د
مناى  وطرؽ تدر س تكنولوج ا 

 غزة–الجامع  اإلس م    التعم ـ

 كم   الدعوة اإلس م   تدر س ر اض اتمناى  وطرؽ  أستاذ مساعد حاـز زكي ع سى. د
من ر سم ماف . أ

 ماجست ر حسف
مناى  وطرؽ تدر س تكنولوج ا 

 غزة –الجامع  اإلس م    التعم ـ

أحمد محمد أبو . أ
 عمب 

 ماجست ر
مناى  وطرؽ تدر س تكنولوج ا 

 التعم ـ
مد ر   –مشرؼ التكنولوج ا 
 شماؿ غزة

 مدرس تكنولوج ا كمب وتر تعم مي بكالور س نب ؿ عط   محجز. أ
 مدرس تكنولوج ا ىندس  حاسوب بكالور س ىاني أد ب الدبس. أ
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 (4)ممحؽ رقـ 

 القائم  األول   لميارات استخداـ الحاسوب والنترنت
 اهلل( ا)حفظو............................................... /(ة)السيد 

ِعليكمِورحمةِِِ ِاِوبركاتهالسالم
 تحك ـ قائم  ميارات استخداـ الحاسوب والنترنت/ الموضوع

أثر توظ ؼ الفصوؿ الفتراض   في تنم   ميارات " يزمع الباحث القيام بدراسة عممية بعنوان 
وذلك لمحصول عمى درجة  "استخداـ الحاسوب والنترنت لدى طمب  كم   الدعوة اإلس م  

 .الماجستير من الجامعة اإلسالمية غزة
وقد قام الباحث بإعداد قائمة بميارات استخدام الحاسوب واالنترنت المفترض أن يمتمكيا طمبة 

وستقتصر ميارات استخدام الحاسوب واالنترنت عمى الميارات الواردة , كمية الدعوة اإلسالمية
 .في منياج ميارات الحاسوب

بداء رأيكم في مدى صحتيا المغوية را جيًا من حضرتكم التكرم بتحكيم فقرات قائمة الميارات وا 
 .والعممية وانتمائيا لممجال

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 
 

 طارق زياد النجار/ الباحث
 كمية التربية          

 الجامعة اإلسالمية غزة   
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 قائم  ميارات استخداـ الحاسوب والنترنت

 الفقرة
 النتماء لممجاؿ الصح  المغو  

 صح ح 
غ ر 
 منتم   صح ح 

غ ر 
 منتم  

 Microsoft wordميارات استخداـ الحاسوب والنترنت المتمثم  في استخداـ برنام  : أولً 
2007 

   الميارات األساس   لمتعامؿ مع برنامMicrosoft Word 
     Wordفتح برنامج . 1
     إنشاء ممف جديد. 2
     فتح ممف موجود مسبقاً . 3
     حفظ الممف. 4
     حفظ الممف مسبقاً . 5
     طباعة الممف. 6
     pdfتحويل الممف إلى صيغة . 7
     إغالق الممف. 8
     إغالق البرنامج. 9

 ميارات تنس ؽ النصوص 
     تحديد اتجاه الكتابة. 10
     تحديد نوع الخط. 11
     تحديد حجم الخط. 12
     تحديد لون الخط. 13
     (مسطر, مائل, عريض)تحديد تنسيق الخط . 14
     إدراج تعداد رقمي ونقطي. 15
     تحديد تباعد األسطر. 16
     ميارة النسخ. 17
     ميارة المصق. 18
     ميارة نسخ التنسيق. 19

 ميارات إدراج النصوص والجداوؿ والرسـو 
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     إدراج صفحة فارغة. 20
     إدراج جدول. 21
     إدراج صورة. 22
     إدراج قصاصات فنية. 23
     ...(,مثمث, مربع, دائرة)إدراج أشكال . 24
     (Smart Art)إدراج مخططات الييكمية الجاىزة . 25
     Word Artإدراج . 26
     إدراج رأس وتذييل ورقم الصفحة. 27
     إدراج مربع نص. 28
     إدراج معادلة. 29
     إدراج رمز. 30
     إدراج صفحة غالف. 31
     (لمنص والصفحة)إدراج حدود وتظميل . 32

 ميارات استخداـ النترنت: ثان اً 
 ميارات التعامؿ مع صفحات النترنت 

     الدخول إلى متصفح االنترنت. 33
     New Tabفتح لسان جديد . 34
     حفظ صفحة ويب. 35
     حفظ صفحة ويب في المفضمة. 36
     استرجاع صفحة الويب من المفضمة. 37
     (المحفوظات)الرجوع إلى صفحات الويب التي تم زيارتيا . 38

 ميارات التعامؿ مع مواقع الو ب 
في شريط ( URL)الوصول إلى موقع ويب بكتابة عنوان الموقع. 39

     العنوان

     البحث داخل موقع ويب. 40
     استخدام القوائم في موقع الويب. 41

  ميارات استخداـ تطب قاتgoogle 
     Google Webمقال باستخدام /البحث عن موضوع . 42
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     Google Imagesالبحث عن صورة باستخدام . 43
وموقع يوتيوب  Google Videosالبحث عن فيديو باستخدام . 44

Youtube     
     Google Mapsالبحث عن خريطة باستخدام . 45
البحث عن ترجمة كممة أو نص من لغة إلى لغة أخرى باستخدام . 46

Google Translate 
    

  ميارات استخداـ البر د اللكترونيGmail 
     Gmailإنشاء بريد إلكتروني باستخدام . 47
     إرسال رسالة إلكترونية . 48
     cc, bccإرسال رسائل . 49
     إرفاق ممفات داخل رسالة إلكترونية. 50
     إعادة توجيو رسالة إلكترونية . 51
     الرد عمى رسالة إلكترونية. 52
     إنشاء قائمة بريدية. 53
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 (4)ممحؽ رقـ 

 القائم  النيائ   لميارات استخداـ الحاسوب والنترنت

 الفقرة
 النتماء لممجاؿ الصح  المغو  

غ ر  صح ح 
 صح ح 

غ ر  منتم  
 منتم  

 Microsoft wordميارات استخداـ الحاسوب والنترنت المتمثم  في استخداـ برنام  : أولً 
2007 
   الميارات األساس   لمتعامؿ مع برنامMicrosoft Word 

     Wordفتح برنامج . 1
     إنشاء ممف جديد. 2
     فتح ممف موجود مسبقاً . 3
     حفظ الممف. 4
     حفظ الممف باسم. 5
     طباعة الممف. 6
     pdfحفظ الممف بصيغة . 7
     إغالق الممف. 8
     Wordإغالق برنامج . 9

 ميارات تنس ؽ النصوص 
     تحديد اتجاه الكتابة لمفقرة. 10
     تحديد نوع الخط. 11
     تحديد حجم الخط. 12
     تحديد لون الخط. 13
     (مسطر, مائل, عريض)تحديد تنسيق الخط . 14
     إدراج تعداد رقمي ونقطي. 15
     تحديد تباعد األسطر. 16
     والقص, ميارة النسخ. 17
     ميارة المصق. 18
     ميارة نسخ التنسيق. 19
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  والرسـوميارات إدراج النصوص والجداوؿ 
     إدراج جدول. 20
     إدراج صورة. 21
     إدراج قصاصات فنية. 22
     إدراج أشكال تمقائية. 23
     (Smart Art)إدراج مخططات الييكمية الجاىزة . 24
     Word Artإدراج . 25
     إدراج رأس وتذييل ورقم الصفحة. 26
     إدراج مربع نص. 27
     إدراج رمز. 38
     إدراج صفحة غالف. 29
     (لمنص والصفحة)إضافة حدود وتظميل . 30

 ميارات استخداـ النترنت: ثان اً 
 ميارات التعامؿ مع صفحات النترنت 

     الدخول إلى متصفح االنترنت. 31
     New Tabفتح لسان جديد . 32
     حفظ صفحة ويب. 33
     حفظ صفحة ويب في المفضمة. 34
     استرجاع صفحة الويب من المفضمة. 35
     (المحفوظات)الرجوع إلى صفحات الويب التي تم زيارتيا . 36

 ميارات التعامؿ مع مواقع الو ب 
في شريط ( URL)الوصول إلى موقع ويب بكتابة عنوان الموقع. 37

     العنوان
     البحث داخل موقع ويب. 38
     موقع الويباستخدام القوائم في . 39

  ميارات استخداـ تطب قاتgoogle 
     Google Webمقال باستخدام /البحث عن موضوع . 40
     Google Imagesالبحث عن صورة باستخدام . 41
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وموقع يوتيوب  Google Videosالبحث عن فيديو باستخدام . 42
Youtube     

     Google Mapsالبحث عن خريطة باستخدام . 43
البحث عن ترجمة كممة أو نص من لغة إلى لغة أخرى . 44

     Google Translateباستخدام 
     استخدام ميارات البحث المتقدم. 45

  ميارات استخداـ البر د اللكترونيGmail 
     Gmailإنشاء بريد إلكتروني باستخدام . 46
     إرسال رسالة إلكترونية . 47
     cc, bccإرسال رسائل . 48
     إرفاق ممفات داخل رسالة إلكترونية. 49
     إعادة توجيو رسالة إلكترونية . 50
     الرد عمى رسالة إلكترونية. 51
     إنشاء قائمة بريدية. 52
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 (3)ممحؽ رقـ 

 الصورة األول   ل ختبار المعرفي لميارات استخداـ الحاسوب والنترنت
 ........................: الشعب   :..............................السـ:...........................    الرقـ الجامعي

 :تعم مات الختبار
 .سؤالً  30الختبار مكوف مف  .1
 .أج بي عف جم ع األسئم  .2
 .كؿ األسئم  عمى نمط اخت ار مف متعدد .3
 .الصح ح في الجدوؿ المخصص اإلجاب اقرئي األسئم  بعنا   وضعي البد ؿ  .4
 .دق ق ( 30)الزمف الكمي ل ختبار ىو  .5

 رمز اإلجاب  رقـ الفقرة رمز اإلجاب  رقـ الفقرة
1  16  
2  17  
3  18  
4  19  
5  20  
6  21  
7  22  
8  23  
9  24  
10  25  
11  26  
12  27  
13  28  
14  29  
15  30  
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 :حوؿ رمز اإلجاب  الصح ح  ف ما  ميضعي دائرة 
فإنو  طمؽ , مف جيازؾ الشخصي إلى الموقع اإللكتروني ألحد المنتد ات  pdfإذا أردت رفع كتاب إلكتروني بص غ  . 1

 :عمى ىذه العمم  
 Hyperlink.  ب      Upload .    أ
 URL.   د                            Download. ج
 تعداد نقطي عمى النص مف خ ؿ شر ط تبو ب مكف إدراج . 2
 تصم ـ.  ب إدراج.   أ
 عرض.   د الصفح  الرئ س  .  ج
 :تمقائ ًا بامتداد Microsoft Office Word 2007 تـ حفظ الممؼ باستخداـ برنام  . 3
 ppt. ب jpg. أ
 doc. د pdf. ج
 : ؤدي إلى  الضغط عمى األ قون     . 4
 إعادة تحم ؿ الصفح . ب إ قاؼ تحم ؿ الصفح . أ
فإننا نكتب في مربع  google webباستخداـ   Microsoft wordبص غ  " التغك ر" لمبحث عف مقاؿ عف . 5

 :البحث
 .pptالتفك ر . ب .docالتفك ر . أ
 .jpgالتفك ر . د .pdfالتفك ر . ج
 : عمؿ عمى" فتح" األمر . 6
 فتح ممؼ موجود مسبقاً . ب فتح ممؼ جد د. أ
 Microsoftالموجود أعمى  م ف شاش  برنام    طمؽ عمى ىذا الشر ط . 7

word: 
 شر ط التبو ب. ب شر ط الميـا.أ
 شر ط األدوات.د شر ط الوصوؿ السر ع. ج
 :مف المواقع الشي رة لمشارك  ممفات الف د و. 8
 hotmail.ب flicker. أ
 youtube. د yahoo. ج
 :microsoft wordالحد األقصى لتكب ر الصفح  في برنام  . 9
 %300. ب %100. أ
 %500. د %400. ج

 :إعادة توج و الرسال  اإللكترون    عني. 10
توج و الرسال  اإللكترون   لبر دي اإللكتروني الخاص . أ

 .بي
توج و الرسال  اإللكترون   إلي صندوؽ الرسائؿ . ب

 .المرسم 
توج و الرسال  اإللكترون   إلى صندوؽ الرسائؿ . د .توج و الرسال  اإللكترون   إلى بر د إلكتروني آخر. ج

 .الواردة
 ":الجامع  اإلس م  " لمحصوؿ عمى نص. 11
 ثـ ننقر  نحدد النص ثـ ننقر. ب ثـ ننقر  نحدد النص ثـ ننقر . أ
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 ب+أ. د ثـ ننقر  نحدد النص ثـ ننقر. ج
 :ننقر عمى, إذا تـ تنس ؽ خط النص بطر ق  مع ن  وأردت الق اـ بتطب ؽ ىذا التنس ؽ عمى الخط في نص آخر . 12
  .ب . ا

 . د . ج

 :إذا أردت العودة إلى صفح  و ب في وقت لحؽ مف خ ؿ جياز حاسوب غ ر متصؿ بالنترنت نقـو. 13
 .حفظ صفح  الو ب عمى سطح المكتب. ب .بحفظ صفح  الو ب في المفضم . أ
 (.المحفوظات)الصفح  ضمف التمر خ إدراج . د .ل  مكف الق اـ بذلؾ. ج

 : ؤدي إلى النقر عمى . 14
 محاذاة النص إلى ال سار. ب محاذاة النص إلى ال م ف. أ
 تحد د اتجاه النص مف ال سار إلى ال م ف. د تحد د اتجاه النص مف ال م ف إلى ال سار. ج

 :مف خ ؿ تبو ب 3*3 مكف رسـ جدوؿ . 15
 الصفح  الرئ س  . ب تصم ـ. أ
 تخط ط الصفح . د إدراج. ج

 : تقن   تستخدـ لتسي ؿ الوصوؿ إلى الصفحات المطموب  داخؿ موقع و ب. 16
 emailالبر د اللكتروني . ب browserالمتصفح . أ
 loginتسج ؿ الدخوؿ . د search engineمحرؾ البحث . ج

 :ؿالشكؿ التالي  وضح خ ارات متعددة . 17

                                                                                
 WordArt. ب تكب ر الخط. أ
 قصاصات فن  . د SmartArt. ج

 :فإف أفضؿ طر ق  لعمؿ ذلؾ ىي, إذا أراد مدرس أف  رسؿ إلى طمب  شعبتو رسائؿ إلكترون  . 18
 " إرساؿ"ثـ النقر عمى زر " إلى"كتاب  عناو ف البر د اإللكتروني لمطمب  في خان  . ا
رساؿ الرسائؿ إلى ىذه القائم , إنشاء قائم  بر د   بعناو ف البر د اإللكتروني لمطمب . ب  وا 
 إرساؿ بر د إلكتروني لكؿ طالب عمى حدا. ج
 ج+أ. د 

 :الممفات التي  تـ تحم ميا مف النترنت عبر متصفح موز   فابرفوكس تحفظ تمقائ ًا عمى جياز الحاسوب في. 19
 سطح المكتب. ب المستندات. أ
 :Cالقرص المحمي . د التنز  ت. ج

 :الضغط عمى األمر جد د  ؤدي إلى. 20
 إنشاء مستند فارغ. ب إضاف  صفح  جد دة. أ
 ج+أ. د إنشاء مربع نص. ج

 (:لساف جد د)لفتح ع م  تبو ب جد دة في نفس النافذة . 21

 ctrl +t. ب ننقر . أ

 كؿ ما سبؽ صح ح. دننقر بالزر األ مف عمى شر ط األلسن  ونختار لساف . ج
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 جد د
  :مف أشير متصفحات النترنت. 22
 Moodle الموودؿ. ب Internet Explorerانترنت إكسبمورر . أ
 ج+أ. د Google. ج

 :لمحصوؿ عمى الشكؿ التالي. 23

 
 ننقر عمى تبو ب إدراج ثـ مخطط. ب ننقر عمى تبو ب إدراج ثـ أشكاؿ. أ
  SmartArtننقر عمى تبو ب إدراج ثـ . د ننقر عمى تبو ب إدراج ثـ صورة. ج

 :مف عدة أشرط  منيا Microsoft Word تكوف برنام  . 24
 شر ط األدوات. ب شر ط العنواف. أ
 كؿ ما سبؽ صح ح. د ب ئ  العمؿ. ج

 :ٌؤديإلىالنقر عمى الزر . 25
 محاذاة النص إلى ال سار. ب محاذاة النص إلى ال م ف. أ
 ال سار إلى ال م فتحد د اتجاه النص مف . د تحد د اتجاه النص مف ال م ف إلى ال سار. ج

 ٌؤديإلىالنقر عمى الزر . 26
 إضاف  المساف  قبؿ الفقرة. ب إضاف  المساف  بعد الفقرة. أ
 جم ع ما سبؽ صح ح. ج تحد د تباعد األسطر. ج

  :ٌؤديإلىالنقر عمى الزر . 27

 عمؿ تعداد نقطي. ب عمؿ تعداد رقمي. أ
 عمؿ تعداد نقطي ورقمي. د عمؿ تعداد متدرج .ج

 : تـ إدراج رأس وتذ  ؿ الصفحات مف تبو ب. 28
 تخط ط الصفح . ب إدراج. أ
 تصم ـ. د مراجع. ج

 :ٌؤديإلىالنقر عمى الزر . 29
 تغ  ر حجـ الخط. ب تغ  ر لغ  الكتاب . أ
 الخطتغ  ر تنس ؽ . د تغ  ر نوع الخط. ج

 :ٌؤديإلىالنقر عمى الزر . 30
 وضع سطر وسط النص. ب وضع سطر أسفؿ النص. أ
 ل س مما ذكر. د وضع سطر أعمى النص. ج
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 (1)ممحؽ رقـ 

 الصورة النيائ   ل ختبار المعرفي لميارات استخداـ الحاسوب والنترنت
 ........................: الشعب   :..............................السـ:...........................    الجامعيالرقـ 

 :تعم مات الختبار
 .سؤالً  30الختبار مكوف مف  .1
 .أج بي عف جم ع األسئم  .2
 .كؿ األسئم  عمى نمط اخت ار مف متعدد .3
 .في الجدوؿ المخصص اإلجاب اقرئي األسئم  بعنا   وضعي البد ؿ الصح ح  .4
 .دق ق ( 30)الزمف الكمي ل ختبار ىو  .5

 رمز اإلجاب  رقـ الفقرة رمز اإلجاب  رقـ الفقرة
1  16  
2  17  
3  18  
4  19  
5  20  
6  21  
7  22  
8  23  
9  24  
10  25  
11  26  
12  27  
13  28  
14  29  
15  30  
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 :اإلجاب  الصح ح  ف ما  مي ضعي دائرة حوؿ رمز
فإنو  طمؽ , مف جيازؾ الشخصي إلى الموقع اإللكتروني ألحد المنتد ات  pdfإذا أردت رفع كتاب إلكتروني بص غ  . 1

 :عمى ىذه العمم  
 Hyperlink.  ب      Upload .    أ
 URL.   د                            Download. ج
 نقطي عمى النص مف خ ؿ شر ط تبو ب مكف إدراج تعداد . 2
 تصم ـ.  ب إدراج.   أ
 عرض.   د الصفح  الرئ س  .  ج
 :تمقائ ًا بامتداد Microsoft Office Word 2007 تـ حفظ الممؼ باستخداـ برنام  . 3
 ppt. ب jpg. أ
 docx. د pdf. ج
 : ؤدي إلى  الضغط عمى األ قون     . 4
   إعادة تحم ؿ الصفح . ب إ قاؼ تحم ؿ الصفح . أ
 تراجع. د لمخمؼ   . ج

فإننا نكتب في مربع  google webباستخداـ   Microsoft wordبص غ  " التغك ر" لمبحث عف مقاؿ عف . 5
 :البحث

 .pptالتفك ر . ب .docالتفك ر . أ
 .jpgالتفك ر . د .pdfالتفك ر . ج
 :عمى عمؿ " فتح" األمر . 6
 فتح ممؼ موجود مسبقاً . ب فتح ممؼ جد د. أ
 ممؼ جد د. د فتح ممؼ أغمؽ مؤخراً . ج
 Microsoftالموجود أعمى  م ف شاش  برنام    طمؽ عمى ىذا الشر ط . 7

word: 
 شر ط التبو ب. ب شر ط الميـا.أ
 شر ط األدوات.د شر ط الوصوؿ السر ع. ج
 :الشي رة لمشارك  ممفات الف د ومف المواقع . 8
 hotmail.ب flicker. أ
 youtube. د yahoo. ج
 :microsoft wordالحد األقصى لتكب ر الصفح  في برنام  . 9
 %300. ب %100. أ
 %500. د %400. ج

 :إعادة توج و الرسال  اإللكترون    عني. 10
توج و الرسال  اإللكترون   لبر دي اإللكتروني الخاص . أ

 .بي
توج و الرسال  اإللكترون   إلي صندوؽ الرسائؿ . ب

 .المرسم 
توج و الرسال  اإللكترون   إلى صندوؽ الرسائؿ . د .توج و الرسال  اإللكترون   إلى بر د إلكتروني آخر. ج

 .الواردة
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 ":س م  الجامع  اإل" تنس ؽ النص التالي. 11
 ثـ ننقر  نحدد النص ثـ ننقر. ب ثـ ننقر  نحدد النص ثـ ننقر . أ
 ب+أ. د ثـ ننقر  نحدد النص ثـ ننقر. ج

 :ننقر عمى, وأردت الق اـ بتطب ؽ ىذا التنس ؽ عمى الخط في نص آخر  إذا تـ تنس ؽ خط النص بطر ق  مع ن . 12
  .ب . ا

 . د . ج

 :إذا أردت العودة إلى صفح  و ب في وقت لحؽ مف خ ؿ جياز حاسوب غ ر متصؿ بالنترنت نقـو. 13
 .حفظ صفح  الو ب عمى سطح المكتب. ب .صفح  الو ب في المفضم بحفظ . أ
 (.المحفوظات)إدراج الصفح  ضمف التمر خ . د .ل  مكف الق اـ بذلؾ. ج

 : ؤدي إلى النقر عمى . 14
 محاذاة النص إلى ال سار. ب محاذاة النص إلى ال م ف. أ
 مف ال سار إلى ال م ف الكتاب تحد د اتجاه . د مف ال م ف إلى ال سار الكتاب تحد د اتجاه . ج

 :مف خ ؿ تبو ب 3*3 مكف رسـ جدوؿ . 15
 الصفح  الرئ س  . ب تصم ـ. أ
 تخط ط الصفح . د إدراج. ج

 : تقن   تستخدـ لتسي ؿ الوصوؿ إلى الصفحات المطموب  داخؿ موقع و ب. 16
 emailالبر د اللكتروني . ب browserالمتصفح . أ
 loginتسج ؿ الدخوؿ . د search engineمحرؾ البحث . ج

 :الشكؿ التالي  وضح خ ارات متعددة ؿ. 17

                                                                                
 WordArt. ب تكب ر الخط. أ
 قصاصات فن  . د SmartArt. ج

 :فإف أفضؿ طر ق  لعمؿ ذلؾ ىي, إلكترون   ل إذا أراد مدرس أف  رسؿ إلى طمب  شعبتو رسا. 18
 " إرساؿ"ثـ النقر عمى زر " إلى"كتاب  عناو ف البر د اإللكتروني لمطمب  في خان  . ا
رساؿ الرسائؿ إ, إنشاء قائم  بر د   بعناو ف البر د اإللكتروني لمطمب . ب  لى ىذه القائم وا 
 إرساؿ بر د إلكتروني لكؿ طالب عمى حدا. ج
 ج+أ. د 

 :تحفظ تمقائ ًا عمى جياز الحاسوب في فا رفوكسالممفات التي  تـ تحم ميا مف النترنت عبر متصفح موز   . 19
 سطح المكتب. ب المستندات. أ
 :Cالقرص المحمي . د التنز  ت. ج

 : ؤدي إلى officeمف زر  الضغط عمى األمر جد د. 20
 إنشاء مستند فارغ. ب إضاف  صفح  جد دة. أ
 ج+أ. د إنشاء مربع نص. ج

 (:لساف جد د)لفتح ع م  تبو ب جد دة في نفس النافذة . 21
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 ctrl +t. ب ننقر . أ

ننقر بالزر األ مف عمى شر ط األلسن  ونختار لساف . ج
 جد د

  حكؿ ما سبؽ صح. د

  :مف أشير متصفحات النترنت. 22
 Moodleالموودؿ . ب Internet Explorerانترنت إكسبمورر . أ
 ج+أ. د Google. ج

 :لمحصوؿ عمى الشكؿ التالي. 23

 
 إدراج ثـ مخطط قائم ننقر عمى . ب إدراج ثـ أشكاؿ قائم ننقر عمى . أ
  SmartArtإدراج ثـ  قائم ننقر عمى . د إدراج ثـ صورة قائم ننقر عمى . ج

 :مف عدة أشرط  منيا Microsoft Word تكوف برنام  . 24
 شر ط األدوات. ب شر ط العنواف. أ
 كؿ ما سبؽ صح ح. د شر ط المعمومات. ج

 :ٌؤديإلىالنقر عمى الزر . 25
 ال سارمحاذاة النص إلى . ب محاذاة النص إلى ال م ف. أ
 تحد د اتجاه النص مف ال سار إلى ال م ف. د تحد د اتجاه النص مف ال م ف إلى ال سار. ج

 ٌؤديإلىالنقر عمى الزر . 26
 إضاف  المساف  قبؿ الفقرة. ب إضاف  المساف  بعد الفقرة. أ
 جم ع ما سبؽ صح ح. ج تحد د تباعد األسطر. ج

  :ٌؤديإلىالنقر عمى الزر . 27

 عمؿ تعداد نقطي. ب عمؿ تعداد رقمي. أ
 عمؿ تعداد نقطي ورقمي. د عمؿ تعداد متدرج. ج

 : تـ إدراج رأس وتذ  ؿ الصفحات مف قائم . 28
 تخط ط الصفح . ب إدراج. أ
 تصم ـ. د مراجع. ج

 :ٌؤديإلىالنقر عمى القائم  . 29
 تغ  ر حجـ الخط. ب تغ  ر لغ  الكتاب . أ
 تغ  ر تنس ؽ الخط. د تغ  ر نوع الخط. ج

 :ٌؤديإلىالنقر عمى الزر . 30
 وضع سطر وسط النص. ب وضع سطر أسفؿ النص. أ
 ل س مما ذكر. د وضع سطر أعمى النص. ج
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 (6)ممحؽ رقـ 

 لميارات استخداـ الحاسوب والنترنتالختبار العممي 
 :.........................الشعب   :.......................... الرقـ الجامعي   :..............................السـ

 :تعم مات الختبار
 .سؤالً  36الختبار مكوف مف . 1
 .أجب عف جم ع األسئم . 2
 .ىو مطموب أقرأ األسئم  بعنا   وأجب حسب ما. 3
.دق ق ( 50)الزمف الكمي ل ختبار ىو . 4

 :مستع ناً بالخطوات اآلت   Microsoft Wordصمـ ممفاً باستخداـ برنام  
   Microsoft Wordافتح برنام  . 1
 .انشئ ممؼ جد د. 2
 .باسمؾ ث ثي( E)احفظ الممؼ عمى القرص المحمي . 3
 :التاليأدرج صفح  غ ؼ كما ىو موضح بالشكؿ . 4

 
 .صمـ الصفح  كما ىو موضح بالشكؿ أدناه: الصفح  األولى . 5
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شعار كم   الدعوة اإلس م   عمى  سار الصفح  وذلؾ بنسخ الشعار مف صفح   وضع. 6
 .الكم   عمى النترنت

 عمى  م ف الصفح أدرج مربع نص . 7
  20بخط حجـ  اكتب النص التالي. 8
كلٌةالدعوةاإلسالمٌة"
"مساقمهاراتالحاسوب
 Arialنسؽ النص بخط نوعو . 9

 60في الصفح  األولى بخط حجـ "  الفصوؿ الفتراض  " اكتب العنواف . 10
 Simplified Arabicنسؽ العنواف بخط نوعو . 11
 .نسؽ الخط بشكؿ عر ض ومائؿ. 12
 .قـ بتوس ط العنواف. 13
 32في الصفح  األولى بخط حجـ "  اض  توظ ؼ الفصوؿ الفتر " اكتب العنواف الفرعي . 14
 رؽز نسؽ العنواف الفرعي بخط لونو أ. 15
 .قـ بتوس ط العنواف الفرعي. 16
 .أدرج صفح  جد دة. 17
 :أدرج رأس وتذ  ؿ لمصفح  كما ىو موضح بالشكؿ التالي. 18

 
 .السابؽقـ بإدراج تعداد نقطي لمنص الموضح بالشكؿ . 19
 .الشكؿ السابؽ ب سطر فحدد تباعد األسطر في . 20
 SmartArtأدرج شكؿ (: 3)الصفح  رقـ . 21
 :التاليكما ىو موضح في الشكؿ   SmartArtكتاب  النص داخؿ شكؿ . 22
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 Googleأدرج صورة فصؿ افتراضي وذلؾ بالبحث عنيا في موقع : الصفح  الرابع . 23

Images 
 .تنس ؽ الصورة في اإلطار كما ىو موضح بالشكؿ. 24

 
 اآلت   ابحث عف ترجم  العبارة : الصفح  الخامس . 25

" Most schools will be hybrids of the traditional and the high-

tech " 
انسخ ترجم  العبارة بالمغ  العرب   داخؿ شكؿ مستط ؿ أسفؿ النص بالمغ  النجم ز   . 26

 .ونسؽ الخط بالموف األزرؽ مع التسط ر
 .psedu.iugaza.wwwأدخؿ عمى الرابط . 27
 Eحفظيا عمى القرص المحمي او في الموقع  المكتب  المركز  بحث عف صفح  ا. 28
 Eحفظو في القرص المحمي او في الموقع  pdfبص غ   الفتراض   صفوؼالابحث عف . 29 

 Eابحث عف خر ط  فمسط ف وأحفظيا كصورة عمى القرص المحمي . 30
 .باسمؾ ث ثي Eمجمد جد د عمى القرص المحمي  ئأنش. 31
 .داخؿ مجمدؾ الجد د 30و  29و  28ضع نتائ  البحث السابق  في . 32
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 WinRarاضغط المجمد باستخداـ برنام  . 33
 .رسال  إلكترون   بح ث  كوف عنواف الرسال  اسمؾ ث ثي ئأنش. 34
 .أرفؽ ممؼ الورد والمجمد المضغوط في الرسال . 35
 mail.comengtareq777@gأرسؿ الرسال  إلى البر د اإللكتروني . 36
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 (7)ممحؽ رقـ 

 الصورة األول   لبطاق  الم حظ  لتق  ـ األداء
 مستوى اإلتقان الميارة

 ضعيف جيد ممتاز

 Microsoft Wordميارات استخداـ الحاسوب المتمثم  في استخداـ برنام  : أولً 

 باسـ الطالب ث ث اً  E نشم ممفًا جد داً عمى القرص المحمي . 1

  درج صفح  غ ؼ كما ىو موضح بالشكؿ. 2

 الصفح  األولى سار درج صورة عمى  . 3

  درج مربع نص عمى  م ف الصفح . 4

 20 كتب النص بخط حجـ . 5

  Arial نسؽ النص بخط نوعو . 6

 60العنواف الرئ سي في الصفح  األولى بخط حجـ  كتب . 7

 Simplified Arabic نسؽ العنواف الرئ سي بخط نوعو . 8

  قـو بتوس ط العنواف الرئ سي. 9

 32 كتب العنواف الفرعي في الصفح  األولى بخط حجـ . 10

  نسؽ العنواف الفرعي بخط لونو أزرؽ. 11

 عر ض ومائؿ نسؽ الخط بشكؿ . 12

  قـو بتوس ط العنواف الفرعي. 13

  درج رأس وتذ  ؿ الصفح . 14

  درج تعداد نقطي في الصفح  الثان  . 15

 في الصفح  الثالث  SmartArt درج شكؿ . 16

 SmartArt كتب نص داخؿ شكؿ . 17

  حدد تباعد األسطر في النص بسطر ف. 18

 في الصفح  الرابع  درج صورة . 19

  نسؽ الصورة بنفس التنس ؽ الموجود في الشكؿ. 20

نسؽ الخط بالموف  و  درج شكؿ مستط ؿ و كتب بداخمو ترجم  النص بالمغ  العرب   . 21
 األزرؽ مع التسط ر

 ميارات استخداـ النترنت: ثان اً 
 www.cu.edu.eg دخؿ إلى الرابط . 22

 E بحث عف صفح  دل ؿ الدراسات العم ا في الموقع و حفظيا عمى القرص المحمي . 23

في الموقع وأحفظو في  pdfبص غ   بحث عف كتاب في الفصوؿ الفتراض   . 24
 Eالقرص المحمي 

 اإلس م   بحث عف صورة شعار كم   الدعوة . 25

  بحث عف صورة لفصؿ افتراضي. 26

http://www.cu.edu.eg/
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 E بحث عف خر ط  فمسط ف و حفظيا كصورة عمى القرص المحمي . 27

  بحث عف ترجم  العبارة مف المغ  النجم ز   إلى المغ  العرب  .28

  نشئ رسال  الكترون   بح ث  كوف عنواف الرسال  اسـ الطالب ث ث اً . 29

 نقاط البحث في مجمد  قـو و قـو بضغط المجمد  ضع. 30

  رفؽ الممؼ والمجمد المضغوط في الرسال  اللكترون  . 31

 رسؿ الرسال  اللكترون   إلى البر د اللكتروني . 32
engtareq2008@hotmail.com 
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 (8)ممحؽ رقـ 

 الصورة النيائ   لبطاق  الم حظ  لتق  ـ األداء
 مستوى اإلتقان الميارة

 ضعيف جيد ممتاز

 Microsoft Wordميارات استخداـ الحاسوب المتمثم  في استخداـ برنام  : أولً 

 باسـ الطالب ث ث اً  E نشم ممفًا جد دًا عمى القرص المحمي . 1

  درج صفح  غ ؼ كما ىو موضح بالشكؿ. 2

 الصفح  األولى سار درج صورة عمى  . 3

  درج مربع نص عمى  م ف الصفح . 4

 20 كتب النص بخط حجـ . 5

  Arial نسؽ النص بخط نوعو . 6

 60 كتب العنواف الرئ سي في الصفح  األولى بخط حجـ . 7

 Simplified Arabic نسؽ العنواف الرئ سي بخط نوعو . 8

  قوـ بتوس ط العنواف الرئ سي. 9

 32 كتب العنواف الفرعي في الصفح  األولى بخط حجـ . 10

  نسؽ العنواف الفرعي بخط لونو أزرؽ. 11

  نسؽ الخط بشكؿ عر ض ومائؿ. 12

  قوـ بتوس ط العنواف الفرعي. 13

  درج رأس وتذ  ؿ الصفح . 14

  درج تعداد نقطي في الصفح  الثان  . 15

 في الصفح  الثالث  SmartArt درج شكؿ . 16

 SmartArt كتب نص داخؿ شكؿ . 17

  حدد تباعد األسطر في النص بسطر ف. 18

  درج صورة في الصفح  الرابع . 19

 الموجود في الشكؿ  نسؽ الصورة بنفس التنس ؽ. 20

نسؽ الخط  و  درج شكؿ مستط ؿ و كتب بداخمو ترجم  النص بالمغ  العرب   . 21
 بالموف األزرؽ مع التسط ر

 ميارات استخداـ النترنت: ثان اً 
 www.cu.edu.eg دخؿ إلى الرابط . 22

 بحث عف صفح  دل ؿ الدراسات العم ا في الموقع و حفظيا عمى القرص . 23
 Eالمحمي 

حفظو في  في الموقع و  pdfبص غ   بحث عف كتاب في الفصوؿ الفتراض   . 24

http://www.cu.edu.eg/
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 Eالقرص المحمي 
  بحث عف صورة شعار كم   الدعوة اإلس م  . 25

  بحث عف صورة لفصؿ افتراضي. 26

 E بحث عف خر ط  فمسط ف و حفظيا كصورة عمى القرص المحمي . 27

  بحث عف ترجم  العبارة مف المغ  النجم ز   إلى المغ  العرب  .28

  نشئ رسال  الكترون   بح ث  كوف عنواف الرسال  اسـ الطالب ث ث اً . 29

  ضع نقاط البحث في مجمد و قوـ بضغط المجمد. 30

  رفؽ الممؼ والمجمد المضغوط في الرسال  اللكترون  . 31

 رسؿ الرسال  اللكترون   إلى البر د اللكتروني . 32
engtareq777@gmail.com 
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 (9)ممحؽ رقـ 

 دل ؿ األكاد م  ف
 والنترنت Word 2007لتدر س ميارات استخداـ الحاسوب المتمثم  في برنام  

 المحاضرة األولى
 Microsoft Word 2007برنام  

 :أىداؼ المحاضرة
 :بعد النتياء مف المحاضرة األولى  توقع مف الطالب أف  حقؽ األىداؼ اآلت  

 .Microsoft Wordفتح برنام  . 1
 .إنشاء ممؼ جد د. 2
 .ممؼ موجود مسبقاً فتح . 3
 .حفظ الممؼ. 4
 .حفظ الممؼ باسـ. 5
 .طباع  الممؼ. 6
 .pdfحفظ الممؼ بص غ  . 7
 .إغ ؽ الممؼ. 8
 .إغ ؽ البرنام . 9

 .إدراج صفح  جد دة. 10
 .تحد د اتجاه الكتاب . 11
 .تحد د نوع الخط. 12
 .تحد د حجـ الخط. 13
 .تحد د لوف الخط. 14
 (.مسطر, مائؿ, ر ضع)تحد د تنس ؽ الخط . 15
 .إدراج تعداد نقطي ورقمي. 16
 .تحد د تباعد األسطر. 17
 .نسخ النص. 18
 .قص النص. 19
 .نسخ التنس ؽ. 20
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 :الوسائؿ المستخدم 
 .أجيزة حاسوب. 1 
 .مادة تدر ب   مطبوع . 2 

 : المحتوى
 Microsoft Wordالميارات األساس   لمتعامؿ مع برنام  : أولً 
:Microsoft Word برنامجفتح . 1

 اضغطعلىأٌقونةابدأ 
 تظهرقائمةاخترمنهاكافةالبرامجلتتحولإلىالخلف 
  اسمه مجلد إلى تصل حتى أسفل إلى التمرٌر شرٌط  Microsoftحرك

office نافذة لتظهر واحدة الضغطعلٌهمرة ٌتم

 البرنامج
 


 
 

 :إنشاء ملف جديد. 2

 اضغطعلىزرMicrosoft Office,

.ثماضغطعلىجدٌد

 ننقرنقراًمزدوجاًعلىمستندفارغ.
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 حفظ ملف. 3

.ثماضغطعلىحفظMicrosoft Officeاضغطعلىزر*
.حددمكانحفظالملف*
.اكتباسمالملفوحددنوعه*
اضغطعلىزرحفظ*
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 حفظ ملف باسم. 3

:النقاطالتالٌةٌختلفحفظالملفباسمعنالحفظوذلكفً

 وفًكلمرةحفظ,نضغطعلىحفظ,فًحالةحفظالملفألولمرة
 .للتغٌٌراتالحاصلةعلىنفسالملف

 ولكنإذاأردناأننحفظنفسالملفولكنباسمآخرأوفًمكانآخرأبو
فٌقومبحفظنسخةمننفسالملف,نضغطعلىحفظباسم,بامتدادآخر

 .مكانجدٌدأوبامتدادآخرولكنباسمجدٌدأوفً
 :لحفظ ملف باسم اتبع الخطوات التالية

 اضغطعلىزرMicrosoft Officeثماضغطعلىحفظ
 .باسم

 حددمكانحفظالملف. 
 اكتباسمالملفوحددنوعه. 
 اضغطعلىزرحفظ. 



 

12. 

 

  

 :فتح ملف موجود مسبقا  . 1

 اضغطعلىزرMicrosoft Officeثماضغطعلىفتح. 
 حددمكانالملفالمرادفتحه. 
 حددالملفالمرادفتحه. 
 اضغطعلىزرفتح. 
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 :طباعة الملف. 6

.ثماضغطعلىطباعةMicrosoft Officeاضغطعلىزر
.حدداسمالطابعةونطاقالطابعة
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 pdfحفظ الملف بصيغة . 7

 قمبتنزٌلالبرنامجSave as PDFًمنالرابطالتال:
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=9943 

 اضغطعلىزرMicrosoft Officeثماضغطعلىالسهم
.المقابللألمرحفظباسمإلظهارخٌاراتالحفظ

 اكتباسمالملفوحددمكانحفظه.

 اضغطعلىزرنشرثم.
 :إغالق الملف. 8

 اضغطعلىزرMicrosoft Officeثماضغطعلىإغالق




http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=9943
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 :Microsoft Wordإغالق برنامج . 9

 اضغطعلىزرMicrosoft Officeثماضغطعلىإنهاء
word 


 مهارات الكتابة وتنسيق النص: ثانيا  

وٌمكنالوصلإلٌهامنخاللتعتبرمنأهممهاراتالكتابة:الحافظة .1

:بعدتظلٌلالنصالمطلوبنختارأحدالخٌاراتاآلتٌة.تبوٌبالصفحةالرئٌسٌة
  قص النص
  نسخ النص

  نسخ التنسيق من نص لنص آخر
 لصق النص

 
:بعدتظلٌلالنصالمطلوبتنسٌقهنختارأحدالخٌارات:تنسيق الخط.2

تغٌٌرنوعالخط
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تغٌٌرحجمالخط

 
تكبٌروتصغٌرالخط
جعلالنصعرٌض

جعلالنصمائل
جعلالنصمسطر

لتمٌٌزالنص
لتغٌٌرلونالنص



 :تنسيق الفقرة. 4

 إدراجتعدادنقطً
 إدراجتعدادرقمً

إنقاصالمسافةالبادئة
زٌادةالمسافةالبادئة

اتجاهالنصمنالٌسارالىالٌمٌن
اتجاهالنصمنالٌمٌنإلىالٌسار

محاذاةالنصللٌسار
توسٌطالنص

 محاذاةالنصللٌمٌن
ضبطالنص
 األسطرتحدٌدتباعد

 تظلٌلالنص

 حدودالنص
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 :التقويم

 .أنشئ ممفًا جديداً . 1
 .Eالممف باسمك عمى القرص المحمي  أحفظ. 2
 :أدرج المعمومات التالية في الصفحة األولى. 3

 الفصول االفتراضية: العنوان الرئيسي 
 نوع الخط :simplified Arabic 
  40: حجم الخط 
 عريض: تنسيق الخط. 
 توسيط: محاذاة النص. 

 اسمك كامالً : العنوان الفرعي 
 نوع الخط :Arial 
 24: حجم الخط 
 أزرق: لون الخط 
 لميمين: محاذاة النص 

 اليوم والتاريخ 
 20: حجم الخط 
 توسيط: المحاذاة 

 أدرج صفحة جديدة. 
  شكل تعداد نقطياكتب أنواع الفصول االفتراضية عمى. 

 الممف الستكمالو في المحاضرة القادمة أحفظ. 
 أغمق الممف. 
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 الثان  المحاضرة 
 Microsoft Word 2007برنام  

 :أىداؼ المحاضرة
 : توقع مف الطالب أف  حقؽ األىداؼ اآلت   الثان  بعد النتياء مف المحاضرة 

 .إدراج صفح  فارغ . 1
 .إدراج جدوؿ. 2
 .إدراج صورة. 3
 ....(, مثمث, مربع , دائرة)إدراج أشكاؿ . 4
 .(smart art)إدراج مخططات الي كم   الجاىزة . 5
 .Word Artإدراج . 6
 .إدراج رأس وتذ  ؿ ورقـ لمصفح . 7
 .دراج معادل إ. 8
 .ج رمزإدرا. 9

 .إدراج صفح  غ ؼ. 10
 .إدراج حدود وتظم ؿ لمنص والصفح . 11
 .اتجاه الصفح تحد د . 12
 
 
 

 :الوسائؿ المستخدم 
 .أجيزة حاسوب. 1 
 .مادة تدر ب   مطبوع . 2 

 : المحتوى
 ميارات إدراج النصوص والجداوؿ والرسـو : ثالثاً 
 :إدراج صفح  فارغ . 1

 تحد د مكاف إدراج الصفح  بوضع المؤشر في المكاف. 
 اضغط عمى تبو ب إدراج.  



 

127 

 

 نذىب إلى تبو ب صفحات ونختار صفح   تظير قائم  بيا عدة تبو بات
 .فارغ 

  ثـ تظير الصفح  الفارغ  مباشرة بعد موضع مؤشر الكتاب. 

 
 :إدراج جدول. 2

 تحد د مكاف وضع الجدوؿ. 
 اضغط عمى تبو ب إدراج.  
  ونضغط عم و جدوؿتظير قائم  بيا عدة تبو بات نذىب إلى تبو ب. 
  منيا عدد األعمدة وعدد الصفوؼ نختار إدراج جدوؿ تظير قائم  نختار ثـ

 .ثـ الضغط عمى موافؽ






 

 :إدراج صورة. 3

 تحد د مكاف وضع الصورة. 
 اضغط عمى تبو ب إدراج.  



 

128 

 

  رسومات توض ح  تظير قائم  بيا عدة تبو بات نذىب إلى تبو ب. 
 ثـ نختار الخ ار صورة. 
 تظير شاش  نختار الصورة ثـ نضغط عمى زر إدراج. 






 :أشكال إدراج . 3

 تحد د مكاف وضع الشكؿ. 
 اضغط عمى تبو ب إدراج.  
  رسومات توض ح  تظير قائم  بيا عدة تبو بات نذىب إلى تبو ب. 
 ثـ نختار الخ ار أشكاؿ. 
  تظير قائم  بيا عدة أشكاؿ نختار منيا الشكؿ الذي نر د بالضغط عم و

 .مباشرة
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 :Smart Artإدراج مخططات الهيكلية الجاهزة . 1

 تحد د مكاف وضع المخطط. 
 اضغط عمى تبو ب إدراج.  
  رسومات توض ح  تظير قائم  بيا عدة تبو بات نذىب إلى تبو ب. 
  ثـ نختار الخ ارSmart Art. 
  تظير شاش  بيا عدة أشكاؿ نختار منيا الشكؿ الذي نر د بالضغط عم و

 .مباشرة



 

13. 

 





 :Word Artإدراج . 6

  تحد د مكاف وضعWord Art. 
 عمى تبو ب إدراج اضغط.  
  نصتظير قائم  بيا عدة تبو بات نذىب إلى تبو ب. 
  ثـ نختار الخ ارWord Art. 
  تظير قائم  بيا عدة أشكاؿ نختار منيا الشكؿ الذي نر د بالضغط عم و

 .مباشرة
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 :إدراج رأس وتذييل ورقم الصفحة . 7

 اضغط عمى تبو ب إدراج.  
 رأس وتذ  ؿنذىب إلى تبو ب  تظير قائم  بيا عدة تبو بات.. 
 نختار الرأس أو الذ ؿ أو رقـ الصفح  وخ ارات األشكاؿ في كؿ منيا. 
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 :إدراج معادلة . 8
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  تحد د مكاف وضع المعادل. 
 اضغط عمى تبو ب إدراج.  
  رموزتظير قائم  بيا عدة تبو بات نذىب إلى تبو ب. 
  ثـ نختار الخ ار معادل. 
 أنواع المعادلت نختار المعادل  التي نر دىا تظير قائم  بيا. 



 
:إدراج رمز . 9

 تحد د مكاف وضع الرمز. 
 اضغط عمى تبو ب إدراج.  
  رموزتظير قائم  بيا عدة تبو بات نذىب إلى تبو ب. 



 

134 

 

 ثـ نختار الخ ار رمز. 
 تظير قائم  بيا مجموع  مف الرموز نختار الرمز الذي نر د. 




 : إدراج صفحة غالف. 51

 اضغط عمى تبو ب إدراج.  
   تظير قائم  بيا عدة تبو بات نذىب إلى تبو ب صفحات ونختار صفح

 .غ ؼ
  ثـ بعد الضغط , قائم  نختار منيا شكؿ صفح  الغ ؼ التي نر دثـ تظير

 .عم يا تظير صفح  الغ ؼ في أوؿ صفح 
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 :إدراج حدود وتظليل للنص والصفحة . 55

  تخط ط الصفح  اضغط عمى تبو ب.  
  حدود ونختار  خمف   الصفح تظير قائم  بيا عدة تبو بات نذىب إلى تبو ب

 .الصفح 
  شاش  بيا حدود وحد لمصفح  وتظم ؿ لمنص والفقرة نختار منيا ثـ تظير

 .الحدود التي نر د ثـ نضغط عمى زر موافؽ
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 :تحديد اتجاه الصفحة . 54

  تخط ط الصفح  اضغط عمى تبو ب.  
  ونختار  إعداد الصفح تظير قائم  بيا عدة تبو بات نذىب إلى تبو ب

 .التجاه
  قائم  بيا خ ار ف عمودي وأفقي نختار منيا الخ ار الذي نر دثـ تظير. 

 
 
 
 

 :التقويم

 .أنشئ ممفًا جديداً . 1
 .Eالممف باسمك عمى القرص المحمي  أحفظ. 2
 :أدرج المعمومات التالية في الصفحة األولى. 3

 التعميم األكتروني: العنوان الرئيسي 
 نوع الخط :simplified Arabic 
  40: حجم الخط 
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 عريض: تنسيق الخط. 
 توسيط: محاذاة النص. 
  تنسيقو بWord Art 

  أدرجSmart Art 
 اكتب في الرئيسية فيو التعميم اإللكتروني وفي الفروع أنواعو. 
 نوع الخط :Arial 
 24: حجم الخط 
 أزرق: لون الخط 

  أدرج رأس وتذييل لمصفحة 
  (كمية الدعوة اإلسالمية)الرأس 
 (شارع المنشية –بيت الىيا )لذيل ا 

  غالفأدرج صفحة. 
  اسمك رباعي مع رقمك الجامعي مع المستوىاكتب. 

 الممف الستكمالو في المحاضرة القادمة أحفظ. 
 أغمق الممف. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

138 

 

 المحاضرة الثالث 
 (1)ميارات استخداـ النترنت 

 :األىداؼ 
 :بعد النتياء مف دراس  المحاضرة  الرابع   توقع مف الطالب  أف تحقؽ الىداؼ اآلت  

 تدخؿ إلى متصفح النترنت.1
 New Tabتفتح ع م  تبو ب جد دة . 2
 تحفظ صفح  و ب . 3
 تحفظ صفح  الو ب في المفضم .4
 تسترجع صفح  الو ب مف المفضم .5
 (المحفوظات)تمت ز ارتيا  ترجع إلى صفحات الو ب التي.6
 تصؿ إلى موقع الو ب.7
 تستخدـ القوائـ في موقع الو ب.8
 تستخدـ الروابط في موقع الو ب. 9

 :الوسائؿ المستخدم 
 أجيزة حاسوب. 1
 مادة تدريبية مطبوعة . 2

 :المحتوى
 :الدخوؿ إلى متصفح النترنت-1

أو مستعرض الشبكة ىو تطبيق برمجي السترجاع المعمومات  متصفح اإلنترنت أو المستعرض
 .وعرضيا عمى المستخدم اإلنترنتعبر 

النصوص والصور المتصفح أو متصفح اإلنترنت ىو برنامج حاسوبي يتيح لممستخدم استعراض 
والممفات وبعض المحتويات األخرى المختمفة, وىذه المحتويات تكون في الغالب مخزنة في 
مزود إنترنت وتعرض عمى شكل صفحة في موقع عمى شبكة اإلنترنت أو في شبكات محمية 

النصوص والصور في صفحات الموقع يمكن أن تحوي روابط لصفحات أخرى في نفس الموقع 
متصفح اإلنترنت يتيح لممستخدم أن يصل إلى المعمومات الموجودة في . أخرىأو في مواقع 

عمى الرغم من أن المتصفحات تيدف في . المواقع بسيولة وسرعة عن طريق تتبع الروابط
المقام األول لموصول إلى الشبكة العالمية, إال أنيا أيضا يمكن أن تستخدم لموصول إلى 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 private)في الشبكات الخاصة  خادم اإلنترنتنترنت المعمومات التي توفرىا خدمة اإل
networks )نظام الممفاتات في أو الممف (file systems.) 

وموزيال , (Internet Explorer) إنترنت إكسبموررمتصفحات اإلنترنت الرئيسية حاليا ىي 
 Apple) سفاري, أبل (Google Chrome) جوجل كروم, (Mozilla Firefox) فيرفكس
Safari) ,لنظام تشغيل ويندوز,  وأوبرا 

 :والشكل التالي يوضح رمز كل متصفح من المتصفحات 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%81%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%81%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%81%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%81%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84_%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7
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ومن ثم , ال بد من تنزيل برنامج المتصفح عمى جياز الحاسوب , لمدخول الى متصفح االنترنت
 :اضغط عمى أيقونة متصفح االنترنت الموجودة عمى سطح المكتب أو اتبع الخطوات التالية

 اضغط عمى زر ابدا 
  اضغط عمى كافة البرامج ابحث عن متصفح االنترنت في كافة البرامج 
 اضغط مرتين متتاليتين عمى متصفح االنترنت لفتحو 

http://www.tech-wd.com/wd/2012/12/28/tech-2012/web-browsers/
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 (New Tab)فتح ع م  تبو ب جد دة  -2
من مزايا االصدارات الجديدة لمتصفحات االنترنت ىي القدرة عمى فتح عدة صفحات او مواقع 
انترنت في نفس نافذة المتصفح كما ىو موضح بالشكل تم فتح موقع الفيسبوك وموقع الجامعة 

 .فايرفوكس واحدةاالسالمية وموقع ديوان الموظفين في نافذة متصفح 



 :في نفس النافذة وىي( لسان جديد)ىناك عدة طرق لفتح عالمة تبويب جديدة 
 في متصفح الفايرفوكس+ النقر عمى عالمة  -1
 النقر عمى المربع الصغير في متصفح انترنت اكسبمورر -2
 النقر بالزر االيمن عمى شريط االلسنة ونختار عالمة تبويب جديدة  -3
 CTRL+t الضغط عمى -4
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 :حفظ صفح  و ب  -3

 :لحفظ صفحة ويب في متصفح الفايرفوكس
 اضغط عمى مستطيل فايرفوكس ذو المون البرتقالي 
 ثم اضغط عمى حفظ الصفحة ك   save page as 
  حدد منو اسم الممف ومكان الحفظ وليكن سطح المكتب ,سيظير لم مربع حوار 
  اضغط حفظsave 
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 :اكسمبورر اتبع الخطوات التالية أما في متصفح 

 Pageاضغط عمى القائمة صفحة *
 save asاختر من القائمة المنسدلة األمر حفظ ك *
 حدد منو اسم الممف ومكان الحفظ ,سيظير لك مربع الحوار*

 saveثم اضغط حفظ 
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 :حفظ صفحة ويب في المفضمة  -4
 :لحفظ صفحة ويب في المفضمة في متصفح الفايرفوكس 

 اضغط عمى مستطيل فايرفوكس ذو المون البرتقالي 
  ثم اضغط عمى عالماتBookmarks 
  من خياراتBookmarks , ثم اضغط عمى عمم ىذه الصفحةBookmarks This 

Page 
  ومكان حفظيا داخل المفضمة, ستظير لك نافذة لتحديد اسم الصفحة 
  ثم اضغطDone  

  

 

 
 :اما في متصفح انترنت اكسبمورر

  اضغط عمى المفضمةFavorites 
  ثم اضغط عمى اضف الي المفضمةAdd to Favorites 
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  ومكان حفظيا داخل المفضمة, ستظير لك نافذة لتحديد اسم الصفحة 
  ثم اضغطAdd 

 
 
 
 
 
 

 (المحفوظات )الرجوع الى صفحات الو ب التي تمت ز ارتيا  -5
وذلك من , الرجوع لصفحات الويب التي تمت زيارتيا  متصفح االنترنت يتيح لممستخدم امكانية

كما ىو موضح بالشكل ادناه في متصفح  History(التأريخ)خالل قائمة المحفوظات 
 .الفايرفوكس
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,  Favoritesفيتم ذلك من خالل الضغط عمى المفضمة , في متصفح انترنت اكسبمورر  أما
 . Historyومن ثم الضغط عمى قائمة المحفوظات 

 

 
 
 :الوصوؿ الي موقع الو ب  -6

عنوان موقع :فعمى سبيل المثال, مقاطع 4وىو يتكون من  URLيطمق عمى عنوان الموقع 
 :ويتكون من www.iugaza.edu.ps الجامعة اإلسالمية ىو 

www : اختصار لمشبكة العالمية العنكبوتيةWorld Wide Web  
 Iugaza : اسم الموقع 

Edu: اسم المجال(edu  تعني موقع تربوي منeducation) 
Ps : ممحق اسم الموقع وىو يحدد عنوان البمد التابع ليا الموقع(ps  عنوان لفمسطين

Palestine) 
نقوم بكتابة العنوان في شريط عنوان , URLلموصول إلى موقع انترنت في حالة معرفة عنوانو 

 كما ىو موضح في الصورة أدناه,لموجود أعمى المتصفح ونضغط انتر موقع االنترنت ا

 

http://www.iugaza.edu.ps/
http://www.iugaza.edu.ps/
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فإننا نستطيع االستعانة بجوجل بكتابة اسم الموقع في , ولكن إذا كنا ال نعرف عنوان الموقع 
 .مربع البحث

 :التقو ـ
 ما ىو متصفح االنترنت ؟ -1
 ما الفرق بين حفظ صفحة الويب وحفظيا في المفضمة ؟ -2
 .وقم بحفظيا في المفضمة, إلى صفحة كمية التربية بالجامعة اإلسالمية ادخل  -3
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 المحاضرة الرابع 
 (2)ميارات استخداـ النترنت 

 :األىداؼ
 :بعد النتياء مف دراس  المحاضرة  توقع مف الطالب  أف تحقؽ األىداؼ اآلت  

 . Google webتبحث عف موضوع باستخداـ . 1
 .Google imagesتبحث عف صورة باستخداـ . 2
 .YouTubeوموقع  وت وب   Google videosتبحث عف ف د و باستخداـ . 3
 .Google mapsتبحث عف خر ط  باستخداـ . 4
 Googleتبحث عف ترجم  كمم  أو نص مف لغ  إلى لغ  أخرى باستخداـ . 5

translate. 
 :الوسائؿ المستخدم 

 .أجيزة حاسوب. 1
 .مادة تدريبية مطبوعة. 2

 :المحتوى
 Googleميارات استخدام تطبيقات 

ىو محرك بحث شيير يستخدم لمعثور عمى المعمومات المخزنة عمى الشبكة : Googleجوجل 
 .وكممة جوجل تعني واحد عمى يمينو مئة صفر, (world wide web)العنكبوتية العممية 

 :ك ف   البحث في موقع جوجؿ
ثم الضغط عمى , وذلك بكتابة الكممات المفتاحية لمموضوع المراد البحث عنو في مربع البحث

عمى الويب عن المحتوى المالئم  Googleوسيبحث , أو النقر عمى الزر بحث Enterمفتاح 
 .لبحثك

 :بعض الحقائؽ الميم . 1
( new york times)فمثاًل البحث عن , يكون البحث دائمًا غير حساس لحالة األحرف  -

 (.New York Times)يأتي بنتائج مطابقة لمبحث عن 
يتم تجاىل عالمات الترقيم واألحرف الخاصة ما عدا بعض الرموز التي يكون ليا معنى   -

 (.لغو برمجة)  ++Cمثل 
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 :نصائح إلجراء عمم ات بحث أفضؿ. 2
 :المحافظة عمى البساطة  -

إذا كنت تبحث عن شركة محددة فأدخل اسميا فقط أو أكبر جزء من اسميا بحسب ما يمكن 
ال تتطمب أغمب طمبات . إذا كنت تبحث عن مغيوم أو مكان  أو منتج معين فابدأ باسمو, ذكره

 .البحث عناصر متقدمة أو بناء جماًل مفيدة
 :تصور الطريقة التي ستتم بيا كتابة الصفحة التي تبحث عنيا -

محرك البحث ليس بشرًا إنو برنامج يعمل عمى مطابقة الكممات التي تقدميا لو مع صفحات 
مثاًل بداًل من كتابة , استخدام الكممات المحتمل بدرجة كبيرة ظيورىا في الصفحة, الويب

 .حيث إنو المصطمح الذي يتم استخدامو في صفحة طبية, (صداع)اكتب , (رأسي تؤلمني)
 :ات قميمة قدر اإلمكانصف ما تريده بمصطمح -

ونطرًا ألنو يتم استخدام , اليدف من كل كممة في طمب البحث  ىو التركيز عمييا بشكل أكبر
 .تؤدي إضافة كل كممة إضافية إلى تقييد النتائج, جميع الكممات

 :اختر كممات وصفية -
 .كمما كانت الكممات فريدة زادت احتمالية الحصول عمى نتائج أكثر صمة بالموضوع

 صفح  نتائ  البحث. 3
ستتضمن نتيجة البحث , ىو تزويدك بالنتائج الواضحة وسيمة القراءة Googleإن ىدف 

, ووصفًا قصيرًا أو مقتطفًا فعميًا من صفحة الويب, األساسي عنوانًا يوصمك إلى صفحة البحث
 .لمصفحة URLوعنوان 

 والشكل التالي يوضح مكونات صفحة نتائج البحث
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 :Google Appsجؿ تطب قات جو 
 Gmailخدمة البريد اإللكتروني . 1
 Google searchخدمة البحث عمى الويب . 2
  Google imagesخدمة البحث عن الصور . 3
 Google videosخدمة مشاركة والبحث عن ممفات الفيديو . 4
 Google translateخدمة ترجمة النصوص من لغة إلى لغة أخرى . 5
 Google Scholarخدمة البحث عن الدراسات واألبحاث األكاديمية  6
 Google Docsخدمة محرر المستندات . 7
  Google Calendarخدمة التقويم . 8
 Google sitesخدمة إنشاء مواقع الويب . 9

  Google Talkخدمة المحادثة الفورية . 10
 :ميارات البحث المتقدـ في جوجؿ: أوًل 

ويمكن , حث المتقدم إجراء محاوالت بحث أكثر دقة لمحصول عمة نتائج أكثر أىميةيتيح لنا الب
أو عن , إجراء البحث المتقدم في جوجل إما يدويًا وذلك عن طريق الكتابة في مربع البحث

 .طريق نافذة البحث المتقدم المعدة خصيصًا لذلك
أعمى يسار الشاشة ونختار من   لموصول إلى نافذة البحث المتقدم نضغط عمى أيقونة 
 القائمة المنسدلة بحث متقدم كما موضح بالشكل أدناه

 
 :من خالل البحث المتقدم يمكن البحث عن
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 صفحات تحتوي عمى جم ع الكممات التي تكتبيا.  1
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فسيقوم جوجل بالبحث عن المواقع التي ( التكنولوجيا في التعميم)إذا قمنا بالبحث عن : مثال
 .عن التكنولوجيا في التعميم أو تكنولوجيا التعميم تتحدث

 صفحات تحتوي عمى الكمم  او العبارة بالكامؿ كما كتبت بالترت ب. 2
سيقوم جوجل بالبحث عن المواقع التي , (التكنولوجيا في التعميم)إذا قمنا بالبحث عن : مثال

 .وبيذه الصيغة فقط" التكنولوجيا في التعميم"تتحدث عن 
 ت تحوي عمى واحدة عمى األقؿ مف الكممات التي تكتبياصفحا. 3

سيقوم جوجل بالبحث عن المواقع التي تتحدث , (تكنولوجيا التعميم)إذا قمنا بالبحث عن : مثال
 .عن تكنولوجيا أو التعميم

 صفحات ل تحتوي عمى أي مف الكممات التي تكتبيا. 4
التعميم وال تتحدث عن التكنولوجيا فإننا إذا أردنا البحث عن المواقع التي تتحدث عن : مثال

ونكتب في الخانة الرابعة عند ال شئ , التعميم: نكتب في الخانة األولى عند جميع ىذه الكممات 
 .التكنولوجيا: من ىذه الكممات

 تحد د المغ  التي نرغب أف تظير بيا نتائ  البحث. 5
 عنياتحد د المنطق  التي نشرت الصفحات المراد البحث . 6
 صفحات تـ تحد دىا في فترة زمن   مع ن . 7
 .البحث في موقع مع ف أو في نطاؽ مع ف. 8
أما إذا  Youtube.com: إذا أردنا البحث موقع  وت وب فإننا سنكتب في الخان : مثاؿ.9

: أردنا البحث في جم ع المواقع التربو   مف جامعات أو مدارس فإننا سنكتب في ىذه  الخان 
edu. 
 تحد د مكاف ظيور الكممات المطموب . 10
 في أي مكان بالصفحة  -
 في عنوان الصفحة -
 في نص الصفحة -
 في روابط إلى الصفحة -

 تحد د مستوى األماف لمصفح . 11
 بدون تصفية  -
 معتدل -
 متشدد -
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 البحث عف صفحات بص غ  ممؼ مع ف. 12
- pdf 
- doc 
-  ppt 
-  xls 
 (...,doc, pdf, ppt) طر ق  تحم ؿ ممؼ بمي ص غ  -

 لو أردنا تحميل ممف وورد عن أشكال المادة كما ىو موضح بالشكل التالي: مثال

 
ويتم , save link asفإننا نضغط بالزر األيمن لمفارة عمى رابط الممف ونختار حفظ الممف ك 

 .ىذا في حال استخدام متصفح فايرفوكس, حفظ الممف في مجمد التنزيالت
فإننا نضغط بالزر األيمن لمفارة عمى رابط الممف ونختار  إكسبموررتخدام انترنت أما في حال اس
 .ثم تظير نافذة نحدد من خالليا مكان حفظ الممف,  save target asحفظ اليدف ك 
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 نضغط عمى رابط الممف فتظير شاشة ىل تريد فتح أم حفظ الممف؟, وفي حاالت أخرى

 
 .شاشة أخرى نحدد من خالليا مكان حفظ الممف ستأتي, إذا قمنا بالضغط عمى حفظ

 .Google imagesالبحث عف الصور باستخداـ : ثان اً 
لمدخول إلى موقع صور , صور جوجل تتيح لنا البحث عن صور بأحجام مختمفة وأنواع متعددة

نضغط عمى كممة صور الموجودة في الشريط األسود العموي لموقع جوجل كما ىو , جوجل
 :التاليموضح بالشكل 

 
يتم البحث في موقع صور جوجل بكتابة الكممة المراد البحث عن صورة ليا ثم نضغط عمى زر 

 بحث

 
 :طر ق  تحم ؿ صورة -
 .عند البحث عن صورة لمسجد قبة الصخرة ستظير لنا صور متعددة في نتائج البحث: مثال
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  األصمينختار الصورة المناسبة ونضغط عمييا فتظير لنا الصورة بحجميا. 

 
  ننقر عمى الصورة بالزر األيمن لمفأرة ونختار حفظ الصورة كsave image as 

 ويتم حفظيا في المكان المحدد كما سبق شرحو

 
 Google mapsالبحث عف خرائط باستخداـ : ثالثاً 

 :خرائط جوجل تتيح لنا عرض خريطة العالم أو قارة أو دولة ما بثالثة أوضاع
 mapخريطة . 1
 satelliteقمر صناعي . 2
 Earthإيريث . 3

نضغط عمى كممة خرائط الموجودة في الشريط األسود العموي , لمدخول إلى موقع خرائط جوجل
 :لموقع جوجل كما ىو موضح بالشكل التالي
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 Google translateالبحث عف ترجم  باستخداـ : رابعاً 

, يب أو مستند من لغة إلى أخرىترجمة جوجل تتيح لنا ترجمة كممة أو نص أو صفحة و 
لموصول إلى موقع ترجمة جوجل نضغط عمى كممة ترجمة الموجودة في الشريط األسود العموي 

 :لموقع جوجل كما ىو موضح بالشكل التالي

 
 :تتكون صفحة ترجمة جوجل من

 مكان كتابة النص المراد ترجمتو. 1
 مكان ظيور الترجمة. 2
 ترجمتوتحديد لغة النص المراد . 3
 تحديد المغة المراد ترجمة النص إليو. 4
 تبديل المغتين. 5
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 عدم تفعيل خاصية الكتابة حسب النطق الصوتي/ تفعيل. 6
 وذلك بالضغط عمى ترجم مستنداً , تحديد مكان المستند المراد ترجمتو.7

 
رجمة عند ت: ومن الجدير بالذكر أنو ال يمكن االعتماد بشكل كمي عمى ترجمة جوجل فمثالً 

 .يترجميا جوجل إلى أقرضني أذنيك, بمعنى اعرني انتباىك lend me your earsعبارة 

 
 : Google videosالبحث عف ف د و باستخداـ : خامساً 

ومن الجدير بالذكر أن , يتيح لنا البحث عن ممفات الفيديو في شبكة االنترنت: فيديو جوجل
لذلك عندما نبحث عن , أصبح تابعًا لشركة جوجل YouTubeموقع مشاركة الممفات اليوتيوب 

ممف فيديو في محرك بحث فيديو جوجل نالحظ أن أغمبية نتائج البحث ىي ممفات فيديو عمى 
 .موقع اليوتيوب



 

16. 

 

لموصول إلى موقع فيديو جوجل إما من خالل أيقونة فيديو الموجودة في الشريط األسود أعمى 
يقات جوجل أو من خالل كتابة موضوع الفيديو المراد موقع جوجل كما ىو الحال مع بقية تطب

وفي صفحة ,  www. Google.comالبحث عنو في خانة البحث في محرك بحث جوجل 
وبذلك تصبح نتائج , نتائج البحث نضغط عمى مقاطع الفيديو الموجودة عمى يمين الشاشة

 .البحث عبارة عن ممفات فيديو ذات عالقة بالموضوع المراد البحث عنو
ثم , نقوم أواًل بكتابة أوم في محرك بحث جوجل, لمبحث عن فيديو يشرح قانون أوم: مثال

 :نضغط عمى مقاطع فيديو الموجودة عمى يمين الشاشة كما ىو موضح بالشكل التالي

 
يديو ودقة راد البحث عنو من حيث مدة عرض الفكما يمكن أيضًا تحديد خصائص الفيديو الم

 :الل الخيارات المتاحة عمى يمين الشاشة كما ىو موضح بالشكل التاليالفيديو وغيرىا من خ
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سنالحظ أن نتائج البحث عبارة عن ممفات من موقع يوتيوب ولمشاىدة الرابط نضغط عميو 
 فيفتح لنا موقع يوتيوب لمشاىدة الفيديو من خاللو

 :التقو ـ
ابحث عن فيديو وثائقي لتدريس تاريخ ,  Google Videoباستخدام موقع فيديو جوجل . 1

 .فمسطين
 :ابحث وقم بتحميل, باستخدام ميارات البحث المتقدم في جوجل. 2
 عن موضوع أنواع التفكير pdfمقال بصيغة   -
 عرض بوربوينت عن موضوع الطاقة  -
 عن موضوع أحكام الزكاة docكتاب بصيغة   -
لشعار كمية الدعوة اإلسالمية واحفظو عمى  ابحث عن صورة, باستخدام موقع صور جوجل. 3

 .سطح المكتب
 :باستخدام موقع ترجمة جوجل قم بترجمة العبارات التالية. 4
 (من العربية إلى االنجميزية)المتيم بريء حتى تثبت إدانتو   -
-  he gave us a word of honor (من االنجميزية إلى العربية) 
 .مدن قربًا منيا 3ابحث عن موقع مدينة القدس وحدد أكثر , باستخدام موقع خرائط جوجل . 5
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 المحاضرة الخامس 
 (3)ميارات استخداـ النترنت 

 :الىداؼ
 :يتوقع من الطالبة أن تحقق االىداف اآلتية,بعد االنتياء من دراسة المحاضرة الخامسة 

 Gmailتنشئ بريد الكتروني باستخدام  .1
 ترسل رسالة الكترونية .2
  CC,BCCترسل رسائل  .3
 ترفق ممفات داخل رسالة الكترونية .4
 تعيد توجيو رسالة الكترونية .5
 ترد عمى رسالة الكترونية .6
 تنشئ قائمة بريدية .7

 :الوسائؿ المستخدم 
 أجيزة حاسوب  .1
 LCDجياز  .2
 مادة تدريبية مطبوعة .3
 White boardأقالم + سبورة  .4

 :المحتوى
 Gmailميارات التعامل مع البريد االلكتروني 

 :Emailالبريد االلكتروني 
ويعتبر , ىو نظام إرسال الرسائل بين أجيزة الحاسوب المرتبطة الكترونيا عبر شبكة االنترنت 

كما يمكن , وسيمة لالتصال بين األشخاص بسرعة فائقة ميما كانت المسافات الفاصمة بينيم 
 .من خاللو تبادل المعمومات والممفات والصور

مجانية لمبريد االلكتروني تقدميا شركة جوجل ويتميز بالعديد من المميزات  ىو خدمة Gmailو 
 :أىميا

 تصنيف الرسائل وجعميا منظمة وبشكل أفضل

 صفحات مشفرة لمحفاظ عمى بريدك  بشكل امن
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 حجب الرسائل المزعجة وغير مرغوب بيا قبل وصوليا لبريدك

 محمولإمكانية الدخول لمبريد من خالل أجيزة الياتف ال

 البحث داخل البريد عن كممة معينة وستظير الرسائل التي تحتوي عمى كممة 
 Gmailإنشاء  بر د الكتروني جد د عمى : أول

 WWW.Google.comندخل إلى موقع جوجل . 1
الموجودة في شريط خدمات جوجل كما ىو موضح بالشكل  Gmailنضغط عمى . 2

أدناه

 
لتغيير لغة موقع جوجل إلى العربية نختار المغة العربية من قائمة المغات الموجودة  .1

 أسفل الشاشة
 

 
 

http://www.google.com/
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فما عمينا أال أن نسجل الدخول بكتابة اسم , إذا كان لدينا حساب قمت بإنشائو مسبقا .2

 .المستخدم وكممة المرور
ىل تستخدم "فنضغط عمى زر إنشاء حساب الموجود بجانب , أردنا إنشاء حساب جديد  إذا أما

Gmail كما ىو موضح بالشكل التالي"ألول مرة 

 
 :ستظير لنا شاشة إلدخال البيانات التالية . 5
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 االسم األول واألخير  .1
 اسم الحساب .2
 كممة المرور .3
 تأكيد كممة المرور .4
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 تاريخ الميالد .5
 الجنس .6
 ياتف الجوالرقم ال .7
 عنوان بريد الكتروني آخر الستخدامو في حال نسيان كممة المرور .8
 كود التأكيد من أن المستخدم بشري وليس ربوت .9

 الدولة / اختيار المنطقة .10
أوافق عمى بنود خدمة وسياسة خصوصية )وضع عالمة صح عمى عبارة .11

google) 
ابي معمومات حس Googleقد تستخدم )إزالة عالمة الصح من عبارة  .12

لتخصيص إجراءات بشان المحتوى واإلعالنات في مواقع الويب غير التابعة ل 
Google) 

 بعد االنتياء من إدخال البيانات السابقة نضغط زر الخطوة التالية .13
بعد , ستظير لنا شاشة ترحيب يظير فييا عنوان البريد االلكتروني الجديد الذي قمنا بإنشائو

 Gmailالضغط عمى زر متابعة إلى 

 
 :Gmailمكونات البر د اللكتروني : ثان ا

 :وىي عمى الترتيب Gmailالشكل التالي يوضح مكونات البريد االلكتروني 
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 :قائم  تحتوي عمى خ ارات. 1

 
a)  إلرسال واستقبال الرسائل االلكترونية:البريد االلكتروني 
b) نشاء قوائم , حذف جيات اتصال/ تعديل /إلضافة:جيات االتصال  بريديةوا 
c) حذف الميام والتذكير بيا/ تعديل/إلضافة : الميام 

 إلنشاء رسالة الكترونية جديدة: زر إنشاء.2
 :يتم تصنيف الرسائل إلى مجمدات منيا :تصن فات الرسائؿ. 3

a. البريد الوارد 
b.  البريد المرسل 
c. المسودات 
d.  الرسائل المميزة بنجمة وغيرىا.. 
 البريد االلكترونيلمبحث عن الرسائل داخل  :محرك بحث. 4

 .....الرسائل المميزة بنجمة, الرسائل المقروءة أو غير المقروءة :تحد د الرسائؿ اللكترون  . 5
 إعدادات الحساب والخصوص   وتسج ؿ الخروج. 6
 ...سمات البريد االلكتروني, شكل البريد االلكتروني  :إعدادات عام  . 7
 خدم  الدردش  . 8
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   الكترون   جد دة إنشاء رسال: ثالثا

ستظير ,       نضغط زر إنشاء  , إلنشاء رسالة الكترونية جديدة
 :لنا الشاشة التالية

 
 لكتابة عنوان البريد االلكتروني المرسل إليو .1
 لكتابة موضوع الرسالة .2
   pdfإلرفاق ممفات وورد أو بوربوينت أو صور أو  .3
 لكتابة محتوى الرسالة .4
 إلرسال البريد االلكتروني .5
 لحفظ الرسالة االلكترونية لمرجوع إلييا في وقت الحق .6
 إللغاء الرسالة االلكترونية .7

 
  Cc, Bccإرساؿ رسائؿ : رابعا
 Cc أي أن الشخص الموجود في حقل النسخة الكربونية يستمم : اختصار نسخة كربونية

ويمكن لجميع مستممي ىذه الرسالة اآلخرين مشاىدة انك , نسخة من ىذه الرسالة عند إرساليا
 .وضعت ىذا الشخص كمستمم وانو استمم نسخة من الرسالة

 Bcc :ة يكونوا غير مرئيين أي أن مستممي النسخة المخفي: اختصار نسخة مخفية
 (.بما في ذلك مستممي النسخة المخفية اآلخرين)لجميع مستممي الرسالة اآلخرين 

: ونسخة مخفية  ahmed@yahoo.com : إذا أرسمت رسالة إلى, عمى سبيل المثال 
 ali@yahoo.com  , فانahmed   أما ,يرى نفسو كمستمم الرسالة الوحيدali   فيمكنو

 .أيضا  Ahmedمشاىدة انك أرسمت الرسالة إلى 

mailto:ahmed@yahoo.com
mailto:ahmed@yahoo.com
mailto:ali@yahoo.com
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 :  Ccالرسال رسائل 
 نضغط عمى اضافة نسخة الى  .1
   

 
 

 نكتب عنوان البريد االلكتروني في خانة نسخة الى .2

 
 

 :   Bccالرسال رسائل 
 نضغط عمى اضافة نسخة مخفية الوجية .1

 
 عنوان البريد االلكتروني في خانة نسخة مخفية الوجية نكتب .2

 
 

 الرد عمى رسال  الكترون  : خامسا 
 :منيا , يمكن الرد عمى رسالة الكترونية بعدة طرق 

 واختيار االمر رد من القائمة, الضغط عمى السيم المشار اليو في الشكل ادناه  .1
 ىو موضح بالشكل ايضااو بالضغط عمى االمر رد الموجود اسفل الرسالة كما  .2

 



 

17. 

 

 توج و رسال  الكترون   إعادة: سادسا 
 :منيا , توجيو رسالة الكترونية بعدة طرق  إعادةيمكن 
توجيو من  إعادة األمرواختيار ,  أدناهفي الشكل  إليوالضغط عمى السيم المشار  .1

 القائمة
الرسالة كما ىو موضح بالشكل  أسفلتوجيو الموجود  إعادة األمربالضغط عمى  أو .2

 أيضا

 
 حذؼ الرسال  الكترون   : سابعا

 :منيا, يمكن حذف رسالة الكترونية بعدة طرق 
واختيار االمر حذف ىذه الرسالة من , الضغط عمى السيم المشار اليو في الشكل ادناه  .1

 القائمة
 الرسالة كما ىو موضح بالشكل أيضا او بالضغط عمى ايقونة حذف الموجودة اعمى .2
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 (تصن ؼ جد د)إنشاء مجمد جد د: ثامنا 
 نضغط عمى المزيد,  Gmailمن قائمة  .1

 
 نضغط عمى إنشاء تصنيف جديد, سيظير لنا بقية القائمة, بعد الضغط عمى المزيد .2
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 وليكن المدرسة عمى سبيل المثال, نقوم بإدخال اسم التصنيف الجديد .3

 
 نضغط عمى زر إنشاء  .4

 .بعد ذلك سنجد ان تصنيف المدرسة ظير ضمن التصنيفات المدرجة سابقا
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 (المجمدات)نقؿ الرسائؿ اللكترون   مف والى التصن فات : تاسعا
 :يمكن نقل الرسائل االلكترونية من والى التصنيفات وذلك عن طريق 

a.  تحديد الرسائل االلمدكترونية المراد نقميا 

 
b.  ونحدد التصنيف او المجمد المراد نقل الرسائل إليو, عمى أيقونة نقل الى نضغط 

 
 
 

 جي  اتصاؿ  إنشاء: عاشرا 
 ونختار جيات االتصال,   Gmailنضغط عمى قائمة  (1
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نضغط عمى جية اتصال جديدة او نقوم بالضغط عمى ايقونة الشخص مع  (2

 الموضحة بالشكل أدناه+ اشارة 

 
 نقوم بكتابة البريد االلكتروني لجية االتصال الجديدة في الخانة المحدد لذلك  (3

 إنشاء قائمة بريدية:احد عشر 
 نختار مجموعة جديدة, من قائمة جيات االتصال  (1
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ولتكن طالبات الصف , ندخل اسم المجموعة الجديدة او القائمة البريدية المراد إنشاؤىا  (2
 ثم نضغط موافق, ل عمى سبيل المثا 1الثامن شعبة 

 
 سنالحظ ان المجموعة الجديدة قد تم إدراجيا ضمن جيات االتصال, بعد ذلك  (3

 
 :جيات اتصال الى المجموعة الجديدة إلضافة (4

a. نضغط عمى اسم المجموعة الجديدة ويصبح لون االسم احمرا 
b.  أدناهالموضحة بالشكل +  إشارةالشخص مع  أيقونةننقر عمى  
c.  االلكتروني لجية االتصال الجديدة في الخانة المحددة لذلكنقوم بكتابة البريد 
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 :التقويم
   Gmailأنشئ بريد الكتروني جديد عمى  .1
مرفق بيا ممف جدول , من زمالئك بالجامعة 3أرسل رسالة مخفية الوجية إلى  .2

 .االختبارات النيائية لمتطمبات الجامعة
 .بالجامعةاعد توجيو الرسالة ذاتيا إلى زميال آخر لك  .3
 .باسم جامعتك ( تصنيف جديد)أنشئ مجمد  .4
 .انقل الرسائل ذات العالقة بأمور الجامعة إلى المجمد الجديد .5
 .أنشئ مجموعة جديدة باسم تخصصك ورقم دفعتك .6
 .أضف عناوين البريد االلكتروني لطالب دفعتك في المجموعة .7
حاضرة التعويضية أرسل رسالة الكترونية إلى طالب مجموعتك إلعالميم بموعد الم .8

 .لممساق
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 (51)ممحؽ رقـ 

 كتاب تسي ؿ ميم  الباحث


 



 

a 
 

 Abstract 

The study aimed to detect the effect of employing virtual classrooms in 
developing computers and Internet skills among the students of the 

faculty of Islamic Da'wa. 
The study problem is identified in the following main question: 
What is the impact of employing a virtual classroom in the development 
of computer and Internet skills  among the students of the Faculty of 

Islamic Da'wa ؟ 
The main question was branched into the following sub-questions: 
1. What are the computer and Internet skills to be developed among 

the students of the Faculty of Islamic Da'wa؟ 
2. What is the default frame of a virtual class for the proposed 

development of the Internet and computer skills among the 

students of the Faculty of Islamic Da'wa ؟ 
3. Are there any statistically significant differences at (α ≤ .0.5) 

between the mean scores of the control group and the experimental 

test of cognitive exam of computer and Internet skills ؟ 
4. Are there any statistically significant differences at (α ≤ .0.5) 

between the mean scores of the control group and the experimental 

practical exam of computer and Internet skills ؟ 
To answer questions about the study, the researcher used the 

experimental method to test the design of the two groups after 

studying the impact of the independent variable, the use of virtual 

classroom in the development of computers and Internet skills, the two 

groups were chosen as the study sample intentional way, where the 

researcher to choose two divisions of the students of practical course of 
computer skills to represent one of the experimental group and were 

(30) students, and the other control group and were (30) student . 
In order to collect the data of the study, the researcher 

developed study tools, a cognitive test, and observation card to 

evaluate the performance and ensure the sincerity and persistence. 



 

b 
 

After the completion of the experiment and application tools, and data 

collection, the researcher analyzed statistically using appropriate 

statistical methods, namely : 
1.  (T) test to find differences between the mean scores of the control 

group and the experimental group of cognitive exam of computers 

and Internet skills. 
2. (T) test to find differences between the mean scores of the control 

group and the experimental observation card to evaluate the 

product of computer and Internet skills. 
The study found the following results: 
1. Building a list of computers and the Internet skills to be developed 

for students . 
2. Building a proposal of a virtual classroom in the development of 

computers and Internet skills. 
3. No statistically significant differences at (α ≤ .0.5) between the 

mean scores of the control group and the experimental group in the 
cognitive exam of computers and Internet skills for the experimental 

group. 
4. No statistically significant differences at (α ≤ .0.5) between the 

mean scores of the control group and the experimental group in the 
practical exam of computers and Internet skills for the experimental 

group. 
Based on the findings of the study results, the researcher 

recommended the need to employ virtual classes and focus on its use in 

the development of computers and Internet skills, and help manage the 

Palestinian universities, academics and students to communicate via 

virtual classes by providing the financial resources required, and 

recommended the need to adopt positive attitudes by academics 

towards employing modern technology in teaching university courses. 
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