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  ُمَلَخْص اْلدَراَسةِ 

هـــدفت الدراســـة الحاليـــة إلـــى التعـــرف علـــى أثـــر توظيـــف الصـــفوف االفتراضـــية فـــي 
ـــــدبلوم المتوســـــط اكتســـــاب مفـــــاهيم الفقـــــه  ـــــات ال ـــــدى طالب ـــــة بالطهـــــارة ل اإلســـــالمي المتعلق

وقــد  وقــد اتبعــت الباحثــة المــنهج الوصــفي التحليلــي والمــنهج التجريبــي، واتجاهــاتهم نحوهــا
اشــتملت عينــة الدراســة علــى طالبــات الــدبلوم المتوســط فــي كليــة الزيتونــة للعلــوم والتنميــة 

) 33(تجريبيــة وبلــغ عــددها : إحــداهما وتكونــت العينــة مــن مجمــوعتين، بالمنطقــة الوســطى
اســتخدمت الباحثــة ثــالث أدوات للتحقــق ، طالبــة) 33(ضــابطة وعــددها : واألخــرى، طالبــة

واختبــار ، تحليــل محتــوى وحــدة الطهــارة فــي الكتــاب المقــرر: مــن صــحة الفرضــيات وهــي
 ومقيــاس اتجــاه الطالبــات، )قبلــي بعــدي(مفــاهيم الطهــارة  مــدى اكتســاب الطالبــات لقيــاس

وقد كانت الفروق ذات داللـة ، نحو استخدام الصفوف االفتراضية في تعلم مفاهيم الطهارة
ـــار البعـــدي لصـــالح المجموعـــة التجريبيـــة وفـــي هـــذا إشـــارة إلـــى أن ، إحصـــائية فـــي االختب

اســـتخدام الصـــفوف االفتراضـــية فـــي تـــدريس مفـــاهيم الطهـــارة أكثـــر فاعليـــة  وايجابيـــة مـــن 
كمـــا عكســـت النتـــائج اإلحصـــائية ، ل الصـــفوف التقليديـــةتـــدريس مفـــاهيم الطهـــارة مـــن خـــال

لقيــاس اتجاهــات الطالبــات نحــو اســتخدام الصــفوف االفتراضــية فــي تعلــم مفــاهيم الطهــارة 
الـــذي الوجـــداني االيجـــابي تحســـن اتجاهـــاتهم فـــي القيـــاس البعـــدي؛ ممـــا يشـــير إلـــى األثـــر 

لــدى طالبــات الــدبلوم  أحدثتــه الصــفوف االفتراضــية علــى اكتســاب مفــاهيم الفقــه اإلســالمي
وأوصــــت الباحثــــة بضــــرورة تفعيــــل دور التكنولوجيــــا بصــــفة عامــــة فــــي العمليــــة ، المتوســــط
ومعرفـي ، والصفوف االفتراضية بصفة خاصة لمـا لهـا مـن أثـر ايجـابي وجـداني، التعليمية

بــل وتحســين النتاجــات التعليميــة ، يــؤدي إلــى تحســين مهــارات الــتعلم الــذاتي لــدى الطــالب
  .بصفة عامة
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Abstract        
        

The current study aims at investigating the impact of utilizing 
virtual classes on acquiring concepts of the Islamic Doctrine 
related to “immaculacy” and their attitudes towards it. The sample 
of the study consisted of women students of intermediate diploma 
in Alzaitouna College for Sciences and Development  which is 
located in the middle area in Gaza Strip. The researcher adopted 
the descriptive analytical approach and experimental approach. In 
that, the sample of the study consisted 66 students distributed 
equally  between the two groups; the experimental and the control  
group. Each of 33 students. Three tools were used to  test the 
hypotheses of the study; They are content analysis of the 
immaculacy unit in the text book, a pre- post test related to the 
content. And( a pre –post) attitude scale towards utilizing virtual 
classes to acquire concepts of the Islamic Doctrine related to 
immaculacy .There were statistically significant differences 
between the  results of  the pre test and the post test in favor of the 
post test of the experimental group. This result means that utilizing 
virtual classes to acquire concepts of the Islamic doctrine related to 
immaculacy is more effective than utilizing traditional classes for 
that purpose. Moreover, there were statistically significant 
differences between the results of the pre and the post investigation 
of the students' attitude towards utilizing virtual classes on 
acquiring concepts of the Islamic doctrine related to Immaculacy 
in favor of the post one .this result points out the positive  affective 
impact which is caused by the virtual classes on acquiring concepts 
of the Islamic doctrine related to immaculacy among the target 
students. Consequently, the researcher  recommended activating  
the role of technology in the  educational process in general  with 
focus on virtual classes as it has proved its positive affective and 
cognitive impact on developing students’ self learning skills in 
addition to comprehensive improvement of the outputs of the 
educational results.                                                                             
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  ﴾إهــداء﴿

  

  قدوتي ومفخرتي  إلى ...إلى من منحني كل شيء 

  )رحمه اهللا تعالى(إلى روح والدي 

  )حفظها اهللا( إلى من زودتني بعطائها ودعائها المتواصل إلى أمي

ومن شاركني أفراحي وأتراحي وكان لي عونًا معينًا ...إلى رفيق دربي 
  مودتي وسكني إلى زوجي الحبيب، وسندًا أميناً 

  أبنائي وأحبائي...إلى أغلى ما في الوجود

  فارس...فيصل...علياء...عمر...عبد اهللا

  وٕاخوتي... إلى أخواتي الحبيبات

  ام هذه الدراسة ولو بدعوة في ظهر الغيبوٕالى كل من قّدم لي عونًا إلتم

  إلى هؤالء جميعًا أهــــدي هذا الجهد المتواضع
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        وتقــدير شــكر

 ﴿:الحمد هللا القائل tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt���� ss ss3333 xx xx©©©© $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô±±±± oo oo„„„„  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 (( ((  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt���� xx xx���� xx xx.... ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ @@ @@ ÍÍ ÍÍ____ xx xxîîîî ×× ××ΛΛΛΛqqqq ÌÌ ÌÌ���� xx xx.... ﴾ )40:النمل (   

» َمـــْن َلـــْم َيْشـــُكِر النـــاَس َلـــْم َيْشـــُكِر اللـــهَ «: اهللا المصـــطفى القائـــلوالصـــالة والســـالم علـــى رســـول 
  .وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته رضوان اهللا عليهم أجمعين) 339/ 4،الترمذي(

  :وبعد
فأحمدك ربي كما يليق بجالل وجهك وعظيم سلطانك على نعمائك التي أنعمت علّي من 

ده سبحانه وتعـالى علـى توفيقـه بإكمـال هـذه الدراسـة التـي لـوال فضـل شرف اإلسالم وعزته، أحم
  .اهللا وتوفيقه ما ظهرت بهذه الصورة

  :فإني أسّطر باإلجالل واالحترام والعرفان بالجميل كلمات شكري وتقديري إلى كل من
محمــود الرنتيســي حفظهمــا اهللا . داود حّلــس، والــدكتور. الدكتـــور: لجنــة اإلشــراف المــوقرة �

ما قدما لي من توجيهات سديدة ذللت لي صعوبات البحـث، سـائلًة المـولى    عـز على 
  .وجل أن يجزيهما عني وعن طلبة العلم خير الجزاء

حســـن النّجـــار حفظهمـــا اهللا . محمـــد زّقـــوت، والـــدكتور. الدكتــــور: لجنـــة المناقشـــة المـــوقرة �
توجيهات ونصائح مفيدة لتكرمهم بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة وِلما يسدوه إلّي من 

 .سأنتفع بها إن شاء اُهللا تعالى

/ والعـاملين فيهـا، غـزة -الجامعـة اإلسـالمية/ جامعتي الغّراء هذا الصرح العلمي الشـامــخ �
 .كلية التربية قسم المناهج وطرق التدريس

 /وبكل فخر واعتزاز أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والمحبة والعرفان �

المشـــرف بجامعـــة القـــدس ) زوجـــي العزيـــز( طـــارق فريـــد الطيبـــي :لألســـتاذ الفاضـــل 
وٕاعــارتي الغرفـــة ، المفتوحــة؛ علــى مـــا قّدمــه مــن دعـــم متواصــل لـــي فــي عملــي بالبحـــث

وتزويــدي بكــل مــا أفــادني فــي ، الصــفية الخاصــة بعملــه كمــدرب بالصــفوف االفتراضــية
والمضــي نحــو  وعلمنــي التفــاؤل، الــذي مّهــد لــي طريــق العلــم والمعرفــةوبحثــي؛  دراســتي

 .طريق العلم والجنان

فالشـكر الجزيـل لمـن قـّدم لـي يـد العـون وٕاسـداء النصـيحة : المؤسسات والهيئـات الرسـمية �
 :والتوجيهات في
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والعـــاملين فيهـــا الــذين ســـّهلوا لـــي تطبيـــق الدراســـة فـــي ، الزيتونـــة للعلـــوم والتنميـــة كليــة •
 .راسة على تعاونهن معيالكلية، كما أتقدم بالشكر إلى طالبـات الكليـة عينة الد

وبرنـــامج ، )ODLC(ومركـــز الـــتعلم المفتـــوح عـــن بعـــد ، جامعـــة القـــدس المفتوحـــة غـــزة •
 .وبرنامج التربية، التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

وكليــة ، غــزة وأخــص بالــذكر كليــة الهندســة وتكنولوجيــا المعلومــات –جامعــة األزهــر  •
 .الشريعة والعاملين فيها

، لــذكر قســم تكنولوجيــا العلــوم التطبيقيــة وأســاليب تدريســهاجامعــة األقصــى وأخــص با •
 .وكلية التربية، وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 .جامعة غزة واخص بالذكر كلية التربية والعاملين في قسم اللغة االنجليزية •

 .غزة وأخص بالذكر كلية تكنولوجيا المعلومات -جامعة األمة للتعليم المفتوح  •

 .غزة وأخص بالذكر اإلدارة العامة للتخطيط –والتعليم العالي وزارة التربية  •

والشـــكر موصـــول لكـــل مـــن ســـاهم فـــي إنجـــاح هـــذه الدراســـة مـــن الســـادة المحّكمـــين  •
األفاضــل كـــل باســـمه ومكانتـــه الوظيفيـــة والعلميـــة؛ ِلمـــا قـــدموه لـــي مـــن عـــون وتيســـير 

 .وتشجيع؛ كان له األثر الطّيب في إنجاز هـذه الرسالة

صـــول إلـــى جميـــع الـــذين حِرصـــوا علـــى إنجـــاح رســـالتي بتقـــديم المســـاعدة والشـــكر مو 
بعـد توفيـق اهللا عــز  -والـدعاء والتشـجيع؛ وٕالــى كـل مـن أعــانني فـي تـذليل الصــعوبات

  .أثناء البحث والدراسة فجزآهم اهللا خير الجزاء -وجل
  

  

  البـــاحثة    
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  ةـــة الدراســـخلفي
  

  :سةمقدمة الدرا
ـــل مـــن المعرفـــة والمعلومـــات، وبتقـــدم تقنـــي، وتغيـــرات ســـريعة ـــاز العصـــر الحـــالي بكـــم هائ  ،يمت

  .ى إلى تسميته بعصر المعلوماتوتحوالت جوهرية في التطبيقات العلمية والتقنية، مما أدّ 
أو الـتعلم  اإللكترونـيأو الـتعلم  (Online Education)ولهذا لم يعد التعلم عـن طريـق الشـبكة 

يفـرض نفسـه بسـرعة كأحـد الطـرق  وواقعـاً  ،مطبقـاً  ولكنـه أصـبح أمـراً  ،مسألة مطروحـة للنقـاش عن بعد
عن االنتشار السريع والمتزايد لهذا النوع مـن الـتعلم فـي السـنوات  ورغماً  ،المستخدمة في التعلمالحديثة 

بـه مـا زالـت بحاجـة  األخيرة، يلحظ المهتم بهـذا النـوع مـن الـتعلم العديـد مـن القضـايا والمسـائل المتعلقـة
وتعظم االستفادة  ،لتجد إجابات واضحة ومحددة تعالج شتى جوانبه؛ للمزيد من الفهم والبحث والدراسة

  .تشجع انتشاره في المستقبل القريبو  ،من استخدامه
يستنتج تباينًا في تعريف هـذا النـوع مـن  لمتعلق بالتعلم عن بعدإن المطلع على األدب التربوي ا

ذلك النوع من الـتعلم الـذي ُيقـدم إلـى مواقـع  " :على أنه) 2005( مصبح هفالمختصين، يعرّ التعلم بين 
وأمــاكن يكــون الطالــب أو الــدارس فيهــا بعيــدًا جغرافيــًا عــن األســتاذ، ويــتم التواصــل خــالل تقنيــات نقــل 

فـي ذلـك  أو من خالل تقنيات الحاسـوب واإلنترنـت بمـا) الحّية والمسجلة(المعلومات السمعية والمرئية 
  ."التدريس المتزامن وغير المتزامن

س التـي يكـون عبـارة عـن طائفـة مـن طرائـق التـدري" :أنـه على) 2010" (موهان" فهفي حين يعرّ 
منفصــًال عــن الســلوك التعليمــي، ويتضــمن تلــك الوســائل التــي يــتم فيهــا االتصــال  يفيهـا الســلوك التعلمــ

ة وغيرها من األجهزة اإللكترونيواألجهزة الميكانيكية و  بين المعلم والمتعلم عبر أجهزة وأدوات الطباعة،
االستخدام المنظم للوسـائط المطبوعـة :"فه على أنهفتعرّ  )UNESCO/1987(أما اليونسكو  ،"األخرى

ة إعـــدادًا جيـــدًا مـــن أجـــل ربـــط االتصـــال بـــين المتعلمـــين وهـــذه الوســـائط ينبغـــي أن تكـــون معـــدّ  وغيرهـــا،
  .  "علمين في دراستهموتوفير الدعم للمت والمعلمين،

الُبعـــد الجغرافـــي بـــين المعلـــم  :يالحـــظ مـــن التعريفـــات الســـابقة للتعلـــيم عـــن ُبعـــد أنهـــا تشـــترك فـــي
والحاســب  ،ازواإلذاعـة والتلفـ والمـتعلم، وضـرورة وجـود وسـائط لنقـل المعلومـات مثـل المـواد المطبوعـة،

واالستفادة  ،لم رغم الُبعد الجغرافي بينهموكذلك االهتمام باالتصال بين المعلم والمتع اآللي، واإلنترنت،
ن التعلــيم إوبالتــالي فــ ،م والمســاعدة للمتعلمــين وتــوجيههموتــوفير الــدع مــن التقنيــات الحديثــة فــي ذلــك،

  .درس الذي سبق شرحه صوتًا وصورةً من إعادة متابعة ال لبةن الطيمكّ  اإللكتروني
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  :التعليم المفتوح 
 اللحـد إلـى المهـد مـن العلـم طلـب إلـى - وسـلم عليـه اهللا صـلى - محمد الكريم الرسول دعوة إن

ــتعلم إشــارة ســوى ليســت  حتــى يــتعلم يبقــى فاإلنســان مكانيــة أو زمانيــة بفتــرة يتحــدد ال الــذي المفتــوح لل
 أكدت التي التعلم إلى اإلنسان حاجة من يأتي المفتوح التعليم برنامجو ، الحياة فيها يفارق التي اللحظة
  .اإلسالمية الشريعة عليها

هــو والــذي  ؛مــن أشــكال الــتعلم عــن بعــد يعــد التعلــيم المفتــوح شــكالً : ومفهومــه المفتــوح التعلــيم 
 الــذي يمكــن المــتعلم مــن التعلــيم بعيــدًا عــن المعلــم أو الجامعــة التــي، التطبيــق الفعلــي للــتعلم عــن بعــد

ن لــه ويــتعلم بالســرعة التــي فــالمتعلم فــي التعلــيم المفتــوح يختــار الزمــان والمكــان المناســبي، يــدرس فيهــا
  ).1987، جامعة القدس المفتوحة(تتناسب وقدراته وٕامكاناته

 هعليـ قـادر و فيه راغب لكل والتعلم الدراسة متابعة فرص يتيح تعليمي نظامأنه  :وترى الباحثة
  .للدراسة المنتظمة تفرغه ومدى ،إقامته ومكان ،هسنّ  عن النظر بغض ومعرفيُا، وعقلياً  علمياً 

اآلفـــاق المســـتقبلية للتعلـــيم المفتـــوح ســـتتفوق علـــى الـــتعلم " :إلـــى أن) 5: 2003(حلـــواني يرويشـــ
بفضـــل اإلمكانـــات المتاحـــة، وطبيعـــة الحيـــاة المعاصـــرة، وانســـجامها مـــع مبـــدأ  االعتيـــادي القـــائم حاليـــاً 

التجـــارب والتواصـــل العلمـــي الحـــديث، الـــذي ســـيفتح مجـــاالت الـــتعلم الواســـعة أمـــام شـــرائح جديـــدة مـــن 
وهــذا يقتضــي  ،نهــا مــن ولــوج الــتعلم االعتيــاديأو وقتهــا يمكّ  ،أو إمكاناتهــا ،لمجتمــع لــم تكــن ظروفهــاا

  ."استخدام التكنولوجيا الحديثة ة لتعميم التعلم المفتوح، وتيسيروضع خطة شامل
ـــــى )2009( فـــــوزي شـــــيروي ـــــزات إل ـــــة المســـــتحدثات ممي  المســـــتحدث يتصـــــف حيـــــث التكنولوجي

 المميــزات، مــن بالعديــد األخــص علــى االفتراضــي الصــف وبيئــة عامــة لتعليميــةا البيئــة فــي التكنولــوجي
  :أهمها من التي

 الدراسـة قاعـة حـواجز تزيـل االتجـاه ثنائيـة اتصـال بيئـة وتـوفير الواقعيـة، الحيـاة بيئـات محاكاة  •
  .المتعلم وبيئة بالعالم وتربطها
 تعلمـاً  الـتعلم وجعـل لديـه الـذاتي علمالـت مهـارات وتنمية الذات ىعل االعتماد من المتعلم تمكين  •
  .أثره بقاء على والتأكيد) Interactive learning( تفاعلياً 

 انتبـاه جـذب فـي يسـهم أن يمكـن متنوعـة مثيـرات مـن عليـه يشـتمل بما التكنولوجي المستحدث  •
 الموقـف فـي توجـد التـي المشـتتات علـى والتغلـب الشـعور، بـؤرة فـي تعلمهـا المـراد المـادة وجعـل المتعلم

  .لديه التعـلم مهام لتنشيط المتعلم لدى حاسة من أكثر مخاطبة خالل من التعليمي
 المـتعلم يجعـل الـذي الهادف التعلم مبدأ وتحقيق الفّعال، للتعليم كمطلب آمنه مرتبة بيئة تقديم  •

  .إنجازه منه مطلوب هو بما علم على
بعد طفرة نوعية بعد الدخول إلى الحقبـة  عنالتعلم وقد شهدت أنظمة وأنماط التعليم المفتوحة و  

المتصفح لالنترنت  ، حيث أصبح بإمكان المستخدم أو)2.0Web(الثانية من االنترنت المعروفة باسم
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ا أسـهم فـي خلـق بيئـات تعليميـة أكثـر تفاعليـة المشاركة بشكل أكبر في صـياغة محتـوى االنترنـت، مّمـ
قــات التعليميــة التعلميــة التــي تســتخدم هــذه التقنيــات عبــر شــبكات االنترنــت، وظهــور العديــد مــن التطبي

  .)9: 2009، جامعة القدس المفتوحة( الصفوف االفتراضية فاعلية، ومن أهم هذه التطبيقات تقنيةالت
هــو تقنيـــة تعليميـــة تعلميـــة عبــر االنترنـــت، تقـــوم علــى تـــوفير بيئـــة صـــفية  :والصـــف االفتراضـــي

بجـودة  الصفية والالصـفيةوٕاجراء المناقشات وتنفيذ األنشطة  تفاعلية، يمكن من خاللها تقديم اللقاءات
ـــة تفـــوق جـــودة ـــيح للدارســـين  باإلضـــافة إلـــى ،وكفـــاء غرفـــة الصـــف العادي أن الصـــفوف االفتراضـــية تت

والمعلمـــين حضـــور اللقـــاءات واالشـــتراك فـــي جميـــع أنشـــطة الصـــف االفتراضـــي عبـــر االنترنـــت، دون 
 العــــرض بــــرامج اســــتخدام خاصــــيةأضــــف إلــــى ذلــــك ، فيةزيقــــي فــــي الغــــرف الصــــالحاجــــة للتواجــــد الفي

 توجيــه - عليهــا والتصــويت المكتوبــة األســئلة توجيــه - التعليميــة األفــالم عــرض بــرامج - االلكترونــي
     أكثـــر أو واحـــد لطالـــب متصـــفح ألي توصـــيلة إرســـال - للطلبـــة المـــدرس يعرضـــه لمـــا المتابعـــة أوامـــر

    للطباعــة الســماح - للكــالم عدمــه أو الســماح - لفصــلا مــن إخراجــه أو طالــب أي لــدخول الســماح -
، والصــورة بالصــوت أو فقــط بالصــوت المباشــر التخاطــب - والكتابيــة الصــوتية المحاضــرة تســجيل -

 والطلبـة المـدرس بين والتطبيقات للبرامج المباشرة المشاركة - االلكترونية السبورة - الكتابي التخاطب
 لكـل وتواصـله المدرس متابعة - وطلبته المدرس بين مباشرة وتبادلها تالملفا إرسال - الطلبة بين أو

بـالتطورات السـريعة  يتميـز نعيشـه العصر الذي ن؛ وألواحد آن في الطلبة لمجموع أو حدة على طالب
تكييـف ظروفـه وحاجاتـه مـع  ىعلـ إنسان قـادر ى، وهذا التغير يحتاج إلالمتالحقة في جميع المجاالت

م ليس بمقـدوره مسايرة هذه التغيرات فالمتعل ىعل تطورات التي تحدث حتى يكون قادراً هذه التغيرات وال
أو ألســلوب يحــدد مــا هــو ضــروري  ،ة لطريقــةلــذا أصــبحت هنــاك ضــرورة ملّحــ ،اكتســاب كــل المعــارف

  .المتعلم ىتعود عل وذي منفعة ،ومنظم وذي فائدة وفاعلية ،م من المعرفة بشكل مرتبهمو 
يعتقـد أنهـا لقيـت  حيـث ل هـذه اإلشـكاليات،حـلوسـائل الحـد أالمفـاهيم  على يزالترك يعد ومن هنا

  .العمل التربوي ىقبوًال متزايدًا من القائمين عل
فـي مختلـف  رتأحد الحلول العصرية لمواجهـة الثـورة المعرفيـة التـي تفّجـ داستخدام المفاهيم يعف"

وحفظها دون اسـتيعاب  للمعلومات، بةالطل كذلك حًال لمشكلة استظهار ، ويعتبرميادين العلم والمعرفة
لــه  ،ســتخدامها فــي مواقــف تعليميــة جديــدة، وهــذا يعنــي أن الــتعلم عــن طريــق المفــاهيم واووعــي وتمييــز

  .)78: 1987، إبراهيم" (ة التعلميةالعملية التعليمي ىمردود إيجابي عل
نــه يعــد مــن أفضــل اتجاهــات عالميــة حديثــة تؤكــد أهميــة اســتخدام مــدخل المفــاهيم، أل ورظهــف"

وبـــين موضـــوعات العلـــم الواحـــد، وتعــــد  ،المـــداخل لتحقيـــق التـــرابط والتكامـــل بـــين المعـــارف والحقـــائق
المفــاهيم األســاس فــي تكــوين التعميمــات والمبــادئ والقــوانين التــي تمثــل البنيــة األساســية ألي علــم مــن 

  ).1240: 1991خلف، ("العلوم
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ـــ" ـــذلك ف ـــم الإل ـــد المفـــاهيم األهـــداف التعليميـــةمفـــاهيم مـــن أهـــم ن تعلـــيم وتعل ، حتـــى أصـــبح تحدي
األغـــا، ( "د التعليميـــةوتكوينهـــا وٕاكســـابها للمتعلمـــين ديـــدن المعلمـــين وخبـــراء المنـــاهج ومصـــممي المـــوا

1998 :1(.  
 تطــــوير وترقيــــة ىعلــــ ئولية تطــــوير العقــــل البشــــري القــــادرعــــاتق التربيــــة مســــ ىوعليــــه يقــــع علــــ

 ىنقـــل المعـــارف إلـــ ىورة علـــازدادت وتعـــددت فلـــم تعـــد مقصـــ ن أهـــداف التعلـــيمإوبالتـــالي فـــ، المجتمـــع
بعــاد الشخصــية أ، بــل أصــبحت تتنــاول جميــع بعــض المهــارات المحــدودة ىأو تــدريبهم علــ ،المتعلمــين

لتحقيـــق أهــداف التعلــيم ومنـــاهج  ؛التــدريس اإلنســانية، ومــن ثــم ظهـــرت محــاوالت فــي تطـــوير أســاليب
فــي  هامــاً  ة اإلســالمية بصــفة خاصــة يمكــن أن يلعــب دوراً ومــنهج التربيــ ،المــواد العلميــة بصــفة عامــة

يتناســب مــع التغيــر الســريع والتطــور المتالحــق الــذي يشــهده العصــر فــي مختلــف  إعــداد الفــرد إعــداداً 
  .نواحي الحياة

فـي جميـع نـواحي الحيـاة  أهمية مـادة التربيـة اإلسـالمية والفقـه اإلسـالمي تحديـدًا  من وانطالقاً 
قوائم أهداف تدريس  أن يالحظ، فيما يتعلق بمناهجها وطرق تدريسهاأهمية خاصة ف الباحثة تفقد أول

التــي مــن أعســرها لمتعلمــين لمواجهــة مشــكالت الحيــاة ة إعــداد االتربيـة اإلســالمية ومــن األهــداف الملّحــ
 عـاتق التربيـة الـدور الكبيـر إليصـال ذلـك إلـى ىويقـوم علـ ،المشكالت الفقهية المتعلقـة بـأداء العبـادات

  .حياتهم متطلبات مواجهة ثم من ،الطلبة لجعلهم أكثر قدرة على حل مشكالتهم
أن لطرائق تـدريس التربيـة اإلسـالمية دورًا فـي إزالـة إشـكالية وصـعوبة تدريسـها  :الباحثةترى  لذا

وأن ما اعتاد عليه المعلمون من طرائق تقليدية في تدريس التربيـة اإلسـالمية كـان لـه دور فـي ضـعف 
  .ليات تنفيذهاآة والرغبة في تعلم مفاهيم الفقه اإلسالمي و الدافعي

ولذا كان لزامًا إعادة النظر في طرائق التدريس الشائعة فـي تـدريس المـادة وال سـّيما أن لطرائـق "
ســـهولتها، فـــإذا درســـت بطريقـــة آليـــة جافـــة ال  وأتـــدريس التربيـــة اإلســـالمية دخـــًال كبيـــرًا فـــي صـــعوبتها 

ا إذا روعـــي فـــي تدريســـها طريقـــة تثيـــر شـــوقهم ز دوافعهـــم نحـــو الـــتعلم، أّمـــتحفّـــتســـتثير الطالبـــات وال 
  ).43: 1997كلوب،( "مهم، مالوا إليها وألفوا دراستهاوتسترعي اهتما

ا ي طرائـــق وأســـاليب تـــدريس جديـــدة لتدريســـهإذًا األمـــر يـــدفع معلمـــي التربيـــة اإلســـالمية إلـــى تبّنـــ
 توى فاعلية الـتعلم وزيـادة جـدواهومتطورة بشكل يكفل رفع مسوالمعلمون،  لبةمغايرة لما اعتاد عليه الط

  .)73: 2000 الزيان،(
علــى مجــاراة التحــديات التــي  غيــر قــادر المعلــم أصــبح فيــهي ســلوب الســرد واإللقــاء الــذأل :"إن

تواجهه في عمله، وفـي أدائـه مـن قبـل وسـائل اإلعـالم المختلفـة، والوسـائط التربويـة األخـرى، بـل ومـن 
  .)103: 1995عطا، ( "أداء أفضل علمهه الذي يتوقع من مسالطالب نف



- 6 - 
 

أســلوب الــتعلم : وفــي هــذا المجــال فــإن مــن بــين األســاليب والطرائــق التــي القــت قبــوًال واستحســاناً 
ألن كثيـــرًا مـــن وذلـــك  ؛والصـــفوف االفتراضـــية، واالنترنـــت، )(webct يتـــ يوالويـــب ســـ، بالحاســـوب

   .اليباألس هلهذ النتائج اإليجابية ىالدراسات أشارت إل
أســاس اسـتخدام الصــفوف االفتراضـية فــي  ىلقيـام بهــذه الدراسـة التــي تقـوم علـا الباحثــةمـا دفـع  

ات قـدرة وٕامكانـ لما تتميز به من ؛"كلية الزيتونة "طالبات  ىمن الفقه اإلسالمي المقررة عل تعلم وحدةً 
هـا الوصـول إليهـا والحصـول عليهـا، ر للطالبـات أشـياء ال يمكـن بوسـاطة غير أن تـوفّ  ىمتميزة قادرة عل

ثـم إن هــذا األســلوب رغـم شــيوع عــالم الحواسـيب فــي حياتنــا ومدارسـنا يعــد نــادرًا فـي العمليــة التعليميــة، 
توظــف فــي تــدريس الثقافــة الحاســوبية فقــط  مؤسســاتنا التعليميـةت معظــم الحواســيب المتواجــدة فــي وظلّـ

فــي مجــال  الدراســات العلميــةا أجيــز مــن كثــرة مــدون اســتثمارها فــي تــدريس المباحــث األخــرى، ورغــم 
دراسـات لبيـان أثـر هـذه الطريقـة لـم تجـد  – علـم الباحثـة في حـدودو  – ، فإنهتدريس التربية اإلسالمية

لالسـتفادة مــن  ضــرورة هنـاك تـرى أن الباحثــة لـذا فـإن ؛تحصـيل الطالبــات فـي التربيـة اإلســالمية ىعلـ
بمـا تضـيفه مـن  لتحسـين الواقـع التعليمـي وذلـكقـه اإلسـالمي هـا فـي تـدريس الفاتتطبيقو  تقنيات العصر

اختالفات جوهرية آلليات التعليم متمثلة في عرض الجانـب األدائـي أو العملـي لمفـاهيم الطهـارة وتنـوع  
مصادر الحصول على المعلومات من خالل الشبكة بما يجعل المتعلم محـور العمليـة التعليميـة ولـيس 

  .له إال التلقي والحفظال مهمة  سلبياً  متلقياً 
اكتسـاب أثر توظيـف الصـفوف االفتراضـية فـي : " ومن هنا جاءت هذه الدراسة التي تبحث في

  ."نحوها مالبات الدبلوم المتوسط واتجاهاتهط ىمفاهيم الفقه اإلسالمي لد
  

  :مشكلة الدراسة
  : الرئيس التالي السؤال في تتمثل مشكلة الدراسة

راضـية فـي اكتسـاب مفـاهيم الفقـه اإلسـالمي لـدى طالبـات الـدبلوم ثـر توظيـف الصـفوف االفتأما 
  المتوسط واتجاهاتهم نحوها؟

  

  :األسئلة الفرعية
  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية

 ؟ الطهارة وحدة في الدبلوم المتوسط طالبات اكتسابها لدى يجب التي المفاهيم ما .1
اكتساب المفاهيم بوحـدة الطهـارة لـدى  "ية الخاصللصفوف االفتراض"ما التصور المقترح  .2

 طالبات الدبلوم المتوسط ؟
 ومتوسـطات التجريبيـة المجموعـة في الطالبات درجات متوسطات بين اختالف وجدي هل .3

  ؟ الطهارة مفاهيم اختبار في الضابطة المجموعة في الطالبات درجات
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ـــين اخـــتالف وجـــدي هـــل .4 ـــاهيم فـــي جريبيـــةالت المجموعـــة طالبـــات درجـــات متوســـطات ب  مف
  ؟ وبعده التجريب قبل الطهارة

 ناهاتهـاتجــ فــي التجريبيــة المجموعــة طالبــات درجــات متوســطات بــين اخــتالف وجــدي هــل .5
 ؟ وبعده التجريب قبل االفتراضية الصفوف وـنح

   

  :فرضيات الدراسة
 طالبـــات درجـــات متوســـطات بـــين )α ≤ 0.05( إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق توجـــد ال .1

  .الطهارة مفاهيم اختبار في الضابطة المجموعة درجات ومتوسطات لتجريبيةا المجموعة
 طالبـــات درجـــات متوســـطات بـــين )α ≤ 0.05( إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق توجـــد ال .2

  .وبعده التجريب قبل الطهارة مفاهيم في التجريبية المجموعة
 طالبـــات درجـــات متوســـطات بـــين )α ≤ 0.05( إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق توجـــد ال .3

  .وبعده التجريب قبل االفتراضية الصفوف نحو ناتجاهاته في التجريبية المجموعة
  

  :أهداف الدراسة
م البحـث العلمـي خدمـة للمجتمـع المحلـي، وأن يسـهم فـي سـد بعـض بات من الضـروري أن يقـدّ  

مفــاهيم الفقــه  اكتســاب فــي مجــال ى، ولمــا كانــت الدراســة الحاليــة تجــر فيــه ىذي يجــر ثغــرات المجــال الــ
فـإن أهـداف هـذه الدراسـة يمكـن ، ةرئيسـة لتعلـيم التربيـة اإلسـالميمـن األهـداف ال دإلسالمي التي تعـا

  :تلخيصها فيما يلي
 طالبـات لـدى اإلسـالمي الفقه مفاهيم اكتساب في االفتراضية الصفوف توظيف ثرأ ىإل التعرف -1

  نحوها؟ مواتجاهاته المتوسط الدبلوم
 لمسـاق الطهـارة بوحـدة المتضـمنة المفـاهيم لتعلـيم االفتراضـية الصـفوف من المقصد إلى التعرف -2

  .العبادات فقه
 الـدبلوم طالبات على المقرر العبادات فقه لمساق الطهارة بوحدة المتضمنة المفاهيم التعرف إلى -3

  .المتوسط
 المجموعــة فــي الطالبــات درجــات متوســطات بــين فــروق توجــد هنــاك كانــت إذا مــا إلــى التعــرف -4

  المفاهيم؟ اختبار في الضابطة المجموعة في الطالبات درجات ومتوسطات يبيةالتجر 
 التجريبيـة المجموعـة طالبات درجات متوسطات بين فروق توجد هناك كانت إذا ما إلى التعرف -5

  .االفتراضية الصفوف نحو ناتجاهاته في الضابطة المجموعة درجات ومتوسطات
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 :أهمية الدراسة
الـــذي شـــمل جميـــع الجوانـــب بحيـــث جابة للتطـــور العلمـــي والتكنولـــوجي اســـتتـــأتي هـــذه الدراســـة  •

  .في حياتنا ارتبطت التكنولوجيا بكل الميادين والتخصصات
 ممـــا دفـــع الباحثـــةلمـــا تتمتـــع بـــه مـــادة التربيـــة اإلســـالمية مــن مكانـــة عظيمـــة فـــي نفوســـنا،  نظــراً  •

 . الباتختيار أفضل العوامل واألساليب إليصال المفاهيم للطال رالتفكي
تلفت هذه الدراسة نظر العاملين في مجـال التربيـة والقـائمين علـى عمليـات تطـوير األسـاليب قد  •

المهنـــي للمعلمـــين بمـــا يـــنعكس علـــى  التربويـــة لهـــذه الطريقـــة كوســـيلة مـــن وســـائل إحـــداث النمـــو
 .الباتلية التعليمية وتحسين أداء الطتحسين مستوى العم

مـان والمكـان الفيزيقـي خفيـف العـبء التدريسـي المـرتبط بالز تساعد القائمين على التخطـيط فـي ت •
 . بحجرة الصف

والمجـــاالت  تـــدريس التربيــة اإلســـالميةكثيــر مـــن البــاحثين فـــي مجــال قــد تســـاعد هــذه الدراســـة ال •
  .األخرى إلى القيام بدراسات وأبحاث توظف الصفوف االفتراضية في التعليمالتعليمية 

واالحتفـاظ  رـبـتعلم بشـكل أكلـا المـتعلم علـى االحتفـاظ بـأثريساعد توظيف الصفوف االفتراضية  •
 .بالتعلم فترة أطول

التســهيل والتيســير علــى الطالبــات باســتخدام الصـــفوف االفتراضــية فــي حــال األمــن واالســـتقرار  •
 .وب والكوارث واألزماتوتوفير االتصال والتواصل بمهماتهم الدراسية في حال الحر 

  

   :حدود الدراسة
نة من طالبات الدبلوم المتوسـط فـي كليـة الزيتونـة للعلـوم والتنميـة الدراسة على عيّ اقتصرت هذه 

من المجتمـع الكلـي الشـامل للطالبـات اللـواتي يدرسـن الفقـه اإلسـالمي فـي الكليـات  اً يمثلن جزء تيالالو 
وقـد أقتصـر محتـوى المـادة التعليميـة علـى ، )م 2011- 2010( المتوسطة بقطاع غزة العام الدراسـي

فـي  لفصـل الدراسـي الثـانيلطالبـات العلى  المقرر) باداتفقه الع(  من كتاب) الطهارة(الوحدة األولى 
  .وذلك من خالل توظيف تقنية الصفوف االفتراضية، كلية الزيتونة

  

  :مصطلحات الدراسة
  :كما يلي اشتملت الدراسة على مصطلحات تعرفها الباحثة إجرائياً 

عبـــر شـــبكة  البـــاتبالتفاعـــل الحـــي بـــين المـــدرس والطح نظـــام يســـم :الصـــفوف االفتراضـــية �
ويتميـز هـذا  ،ةاإللكترونيـوالصـفوف  ،بين خصائص الصفوف التقليدية جمعحيث ي ؛اإلنترنت

بحيــث  ؛البــاتاألوقــات المناســبة للمــدرس والط تحديــد :مــن ناحيــة ؛النظــام بالمرونــة والســهولة
 ،لمشــاركة فــي حــاالت تعلــم تعاونيــةل ؛بوســاطة الشــبكات ،يســتطيع الطلبــة التواصــل المتــزامن
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ـــــل ـــــي مث ـــــة بشـــــكل الكترون ـــــع الوســـــائل االعتيادي ـــــوفير جمي ـــــالســـــبورة  :وكـــــذلك بت  ،ةاإللكتروني
جـــل تحقيـــق الحـــد أمـــن  ؛وروابـــط للحصـــول علـــى المعلومـــات ،والمحـــاورات الكتابيـــة والصـــوتية

  .األمثل من الفهم واالستيعاب
وحـدة الطهـارة  فـيمـن االختبـار البعـدي  لةهو متوسط درجـات الطالبـات المتحّصـ :االكتساب �

  .مادة فقه العبادات من
ـــاهيم � ـــارات/ كلمـــات(عبـــارة عـــن معنـــى المصـــطلحات هـــي  :المف وحـــدة المســـتخدمة فـــي ) عب

) توضـــيح الكلمـــة(التـــي تنـــدرج تحتهـــا خصـــائص معينـــة وتحتـــاج إلـــى تعريـــف واضـــح الطهـــارة 
   .ليسهل فهمها وتطبيقها

 مــن المســتمدةفقــه الطهــارة ب المتعلقــة العمليــة الشــرعية كــامباألح العلــم هــو :الفقــه اإلســالمي �
  .لدى طالبات الدبلوم المتوسط اكتسابها ينبغي والتي ،اإلسالمي التشريع مصادر

بالدراســـة والحاصـــلين علـــى  قـــاتالملتح مـــاتالمنتظ البـــاتيقصـــد بـــه الط :الـــدبلوم المتوســـط �
  . أو ما يعادلها، وتكون مدة الدراسة فيه سنتين دراسيتين الثانوية العامةشهادة 

 بتقنيــــة اإلســــالمي الفقــــه مفــــاهيم لــــتعلم المتوســــط الــــدبلوم طالبــــات اســــتجابة كيفيــــة :االتجــــاه �
 وتقاس الرفض، أو بالقبول سواء العبادات فقه كتاب من ولىاأل للوحدة  االفتراضية الصفوف

 .لذلك المعد االتجاه مقياس على الطالبة عليها تحصل التي بالدرجة االستجابات تلك
 ويتحمـل معــلمه عـن بعيداً  المتعـلم فيه يكـون والمستمر الذاتي للتعليم أسلوب :التعلم عن بعد �

 يــتم ومرئيــة صـــوتية ووســائط مطبوعــة وغيــر طبوعــةم تعليميــة مــواد باســتخدام تعلمــه مســؤولية
 المختلفــة وســرعتهم للمتعلمــين المتباينــة والقــدرات الــذاتي الــتعلم طبيعــة تناســب بحيــث إعــدادها

 كـل بـه ويلتحق مختلفة تكنولوجية ووسائل تقليدية أدوات طريق عن لهم نقلها ويتم التعليم فـي
 .والمؤهل العمر عن النظر بغض فيه يرغب من

ــيم االلكترونــيال �  والشــبكات كالحاســب الحديثــة االتصــال آليــات باســتخدام للتعلــيم طريقــة :تعل
، وقـــت بأســرع للمتـــعلمين المعلومــات إيصــال أجــل مــن اإلنترنــت؛ وبوابــات المتعــددة والوســائط

 .المتعلمين أداء وتقييم وقياس، وضبطها التعليمية العملية إدارة نيتمك و، تكلفة وأقل
 أن وتعنـي"  Virtual"  األجنبـي للمصـطلح ترجمـة هي" افتراضي" كلمة  :راضيالتعليم االفت �

، ...وتجمعــات وطلبــة ومعلمــين ومكتبــات وصــفوف محتــوى مــن فيهــا بمــا التعليميــة المؤسســة
 شـــبكة خـــالل مـــن يكـــون بيـــنهم التواصـــل لكـــن فعـــالً  موجـــودة حقيقيـــة قيمـــة يشـــكلون جمـــيعهم
ـــألف أن يمكـــن حيـــث. اإلنترنـــت  معـــه يتفـــاعلون وعـــاملين طـــالب مـــن تراضـــياالف الصـــف يت
 المكــان مــن متحــررين بالمؤسســة، الخــاص التقنــي الخــادم خــالل مــن أو مباشــرة إمــا افتراضــيًا،

  .والزمان

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
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  انيـــل الثــــالفص
  ريــــــــــار النظــــــــــاإلط

  

  :هي ةــرئيس محاورخمسة ى علهذا الفصل  ويـيحت      
  

  اإللكترونيم التعلي: المحور األول  �

  الصفوف االفتراضية :المحور الثاني  �

   الفقه اإلسالمي: المحور الثالث  �

 مفاهيمال: المحور الرابع  �

 االتجاه: خامسال المحور �
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  ريـــــــظـالن ارـــــاإلط
  

 الفصـل قسـم بحيـث البحـث، فـي األساسية للمصطلحات النظرية الجوانب الفصل هذا يعرض
 الصـفوف: الثـاني والمحور، عامة بصفة اإللكتروني التعليم: األول محورال: هي رئيسة محاور خمسة

 المفـاهيم،: والمحـور الرابـع ،اإلسـالمي الفقـه الثالـث والمحـور، اإللكتروني التعليم من كجزء االفتراضية
بمسـاعدة  والـتعلموالحاسوب ، بعد عن التعليم تناولت مقدمة :لىاالتجاه باإلضافة إ :والمحور الخامس

  .تربوي منظور من وٕاثراءه الموضوع تعزيز على يساعد كتمهيد اسوبالح
  

  )Distance Learning(التعليم عن بعد 

 والتعليميـة التربويـة باألوسـاط األخيـرة اآلونـة فـي بكثـرة يتـداول أصـبح مفهـوم بعد، نع التعليم
 غيــر بشــكل - ظهــوره يرجــع الــذي المفهــوم هــذا قــدم مــن الــرغم علــى وذلــك كلــه، العــالم مســتوى علــى

 عنــدما بريطانيــا فــي )م1971( فــي تحديــًدا نظامًيــا الً شــك وأخــذ الماضــي، القــرن أوائــل إلــى - نظــامي
ارتفعــت أســهم هـــذا  )م2001(وبعــد عـــام  .بعــد مــن التعلـــيم نظــام تطبــق مفتوحـــة جامعــة أقــدم أنشــئت

ي فــي النظــامي النظــام فــي التعلــيم نظــرًا لعــزوف عــدد كبيــر مــن الطلبــة عــن متابعــة تحصــيلهم الجــامع
  ).69:  2008،  والعديلي نواف( الجامعات الغربية

           الدوليــــــة المعلومــــــات شــــــبكة وقبــــــل طويلــــــة ســــــنوات منــــــذأن  إلــــــى )2011(ويشــــــير العربــــــي 
 مـن نـوع وهـو ):Distance Learning( بعـد عـن الدراسـة مصطلح درج بها بأس ال بفترة) اإلنترنت(

 الدراســة مــن الطالــب تمكــن التعلــيم مــن النــوع هــذا فــي. المراســلة طريــق عــن بالدراســة المعــروف التعلــيم
  . االمتحانات فترة في إالّ  ؛السفر ىإل يضطر أن دون بلده خارج جامعة ضمن

 الحيـــاة منـــاحي شـــملت التـــي الحديثـــة التكنولوجيـــا مـــن ليســـتفيد ؛بعـــد عـــن التعلـــيم رتطـــوّ  ولقـــد
 القليلـة التعليميـة المجـاالت مـن واحـداً  عامـاً  ثـينثال عـن يزيـد ولمـا بعـد عـن التعلـيم كـان فلقد، المختلفة

  .للتعليم األساسية الواسطة التكنولوجيا فيها كانت التي جداً 

  تقنيـــة مـــن لتســـتفيد هيكلتهـــا ووضـــعت صـــممت أنهـــا بعـــد عـــن التعلـــيم مؤسســـات مزايـــا ومـــن 
  : قائالً ) 12-11: 2005(العلي  وضح اإلطار هذا وفي .التعليمية وفوائدها التكنولوجيا

 الجامعـة أن نقـرر أن نسـتطيع المؤسسـات بعـض فـي وتطبيقـه بعـد عن التعليم فلسفة عن اأمّ 
 الـــدول بعـــض فــي التعلـــيم مــن النـــوع هــذا بتطبيـــق نــادت مـــن أول هــي اليونســـكو مــن بمســـاندة العربيــة
  .التغيير هذا مواكبة يستلزم وهذا السريع والتغيير التطور مرحلة حالياً  يعيش العالم أن وخاصة العربية
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 من تكنولوجياً  الً ـنق الفيديو أو اإلنترنت طريق عن العلم نقل :أنهعلى  بعد عن التعليم تعريفتم  وقد
، والمتخصصة الضخمة المعرفة وسائط فيها تتوافر ال التي البعيدة والمدن المناطق ىإل هـإنتاج زـمراك

 حيـث مـن باإليجابيـة يتسـم فـاعالً  االً اتصـ المحاضر المعلم وبين المتلقي الطالب بين االتصال ويكون
  . والمناقشة والحوار الرأي تبادل خالل من والحقائق والبيانات المعلومات ىعل الحصول

 أي تعليميـة فلسـفة ولـيس التعلـيم فـي نهـج أنـه :)29: 2007(طـوني عـن نقالً  شحادة ترجمهو 
 فــي أو البيــت فــي( يختــارون الــذي المكــان وفــي وقــتهم لهــم يتيحــه لمــا وفقــاً  يتعلمــوا أن الطلبــة يســتطيع

 كبيـر عنصـر فالتكنولوجيـا ولـذا .األسـتاذ مـع مباشـر تواصـل ودون) تعليمـي مركـز في أو العمل مكان
  . بعد عن التعلم في األهمية

 لمهـمعــ عــن بعيــداً  لمـالمتعــ فيــه ونـيكــ والمســتمر الــذاتي للتعلــيم أســلوب :نــهأ الباحثــة فــهوتعرّ 
 يــتم ومرئيــة وتيةـصــ ووســائط مطبوعـة وغيــر مطبوعــة تعليميــة مـواد دامباســتخ تعلمــه مســؤولية ويتحمـل
 التعلـيم يـفـ المختلفـة وسرعتهم للمتعلمين المتباينة والقدرات الذاتي التعلم طبيعة تناسب بحيث إعدادها

 فيــه يرغــب مــن كــل بــه ويلتحــق مختلفــة تكنولوجيــة ووســائل تقليديــة أدوات طريــق عــن لهــم نقلهــا ويــتم
  .والمؤهل العمر عن النظر بغض

  )Computer( الحاسوب
 وفـــق ويعالجهـــا المـــدخالت يســـتقبل حيـــث، مخـــزون برنـــامج وفـــق يعمـــل إلكترونـــي جهـــاز هـــو

 للمعلومــات معــالج جهــاز عــن عبــارة هــو آخــر وبمعنــى، مخرجــات تســمى نتــائج ويعطــي محــددة قواعــد
 الموكلــة األوامــر ذتنفيــ فــي خارقــة ســرعة الحاســوب ويملــك ؛ بــلوحســب الحســابية المســائل لحــل ولــيس

  ).88:  2008، والعديلي نواف(قصير زمني ووقت كبيرة بسهولة العمليات ماليين بإجراء يقوم إذ، إليه
  

  )Computer Assisted Instruction( الحاسوب بمساعدة التعليم
 والبـرامج اشرة،ـمبـ ةـــالطلب إلـى مفـردة تعليميـة دروس تقـديم الحاسـوب بمسـاعدة بالتعليم ونعني

  :إلى تصنيفها يمكن كثيرة الحاسوب يقدمها التي تعليميةال
  )Drill &Practice( والممارسة لتمرينا .1

  فيهــا والمفتــاح حلهــا منــه ويطلــب أمثلــة علــى مبنيــة للطالــب وتــدريبات تمــارين تقــدم البــرامج وهــذه  
  .التعزيز على مبني

  )Tutorial Programs( البحتة التعليمية البرامج .2
  .والحاسوب الطالب بين ما يحدث التفاعل فجميع المعلم، مقام التعليمي رنامجالب يقوم هنا    
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  )Gaming Programs( اللعب برامج .3
 فـــي يضـــعوا أن المعلمـــين وعلـــى تعليميـــة، تكـــون ال أو تكـــون أن الممكـــن مـــن اللعـــب بـــرامج إن

ــــاً  اللعــــب بــــرامج مــــن النهــــائي الهــــدف أن أذهــــانهم  لبتهمـطــــل الســــماح لمينـللمعــــ ويمكــــن ،تعليمي
  .واجبات من به قاموا ما على لهم كمكافأة ترفيهية برامج باستعمال

  ) Simulation Programs( المحاكاة برامج .4
 إنهـا الحقيقيـة، ياةـالحـ فـي مواقـف مـن يواجهـه لما شبيهاً  موقفاً  يجابه البرامج هذه في المتعلم إن

  .الباهظة المالية باءلألع أو لألخطار، التعرض دون حقيقياً  تدريباً  للمتعلم توفر
  ) Problem Solving Programs( المشكالت حل برامج .5

 الحاســوب علــى برنــامج بكتابــة ذلــك بعــد يقــوم ثــم منطقيــة، بصــورة المشــكلة بتحديــد المــتعلم يقــوم
  ).68:  2008،  والعديلي نواف(المشكلة تلك لحل

  

   :والتعليم اآللي الحاسب
 وأصـبح اة،ـالحيـ منـاحي ىشـت فـي لـدخـ فقـد الحديثـة، التقنية هأنتجت ما قمة اآللي الحاسب يمثل      

 قـّدم حيـث التعلـيم بـه تـأثرت التـي المجـاالت ومـن النـاس، حيـاة فـي مباشر غير أو مباشر بشكل يؤثر
منهـا  التعلـيم فـي اآللي الحاسب استخدام كالشأ أما ،أن تقدمه ىأخر  تعليمية وسيلة أي تستطيع ال ما

  :يليما 
 محـــل يحـــل أي والتقيــيم، والتـــدريب التعلــيم عمليـــة كامـــل الحاســب ىيتـــول حيــث: لفـــرديا التعلــيم -1

  . المعلم
  .للمعلم مساعدة كوسيلة اسبـالح يستخدم الشكل هذا وفي: الحاسب بمساعدة التعليم -2
 فـــي مخزنـــة المعلومـــات تكـــون الحالـــة هـــذه وفـــي: للمعلومـــات مصـــدراً  الحاســـب بوصـــف التعلـــيم -3

  .) 111-109: 2008 ،نبهان( الحاجة عند هاب ليستعان الجهاز
 العنكبوتيــة الشــبكةوهــو التعلــيم بواســطة الشــبكات أو مــا يعــرف ب :وتضــيف الباحثــة شــكًال رابعــاً       

 االنتقـال علـى تسـاعد مفرطـة نصـوص نظـام وهـي :)World Wide Web ( WWW: ( (العالميـة
 ألحــد المســتفيد اختيــار سأســا علــى شــركةال هــذه عمــل مبــدأ ويقــوم المعلومــات عــن بحثــاً  العــالم حــول

 يقـــوم ذلـــك مــن االنتهـــاء وبعــد العالقـــة ذات المعلومــات اســـتعراض ثــم ومـــن ،تهمــه التـــي الموضــوعات
 تتـــيح التـــي هـــي) Hypertext( ةالمفرطـــ وصالنصـــوأمـــا  .وهكـــذا آخـــر موضـــوع باختيـــار المســـتخدم
 مــن الشــبكة وتتكــون ،مــا نــوع مــن) Links(  ارتباطــات باســتخدام آلخــر موضــوع مــن القفــز للمســتخدم

 نــواف( المعلومــات وجســور المســتخدمة والبــرامج، هيبرتكســت) مــزودات(  خادمــات: هــي أجــزاء ثالثــة
  ).103:  2008،  والعديلي
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 ال المـتعلم أن حيـث التعليمية، العملية في واألنسب األفضل هما رابعوال لثالثا الشكلين ولعل
 اإللكترونـي التعلـيم مفهـوم مـع الشـكلين هذين النسجام إضافة ي،والمعرف الذهني البناء مرحلة في يزال

  .وهو المستخدم في هذه الدراسة الشبكات بواسطة التعليموتحديدًا 
 اسـتخدام عنـد التحصـيل ىمسـتو  ىعلـ أجريـت التـي والتجـارب الدراسـات فـإن آخـر جانـب ومن

  .غيرهم ىعل له نالمستخدمي تفوق ىإل توصلت قد التعليمية العملية في اآللي الحاسب
يوضـحها  اإللكترونـيأن هناك استخدامات للحاسوب فـي التعلـيم  )68:  2008( والعديلي نواف يذكر
، )omputer – Based Training CBT:(الحاســوب علــى المعتمــد اإللكترونــي التعلــيمن إ :قــائالً 
 إداريــة بمهــام ميقــو  حيــث المدرســة إدارة فــي ســواء التربويــة، المؤسســات فــي الحاســوب اســتخدام يعنــي
 الكتـب حصـر بمهـام يقـوم حيـث المدرسـة مكتبـة فـي أو ،والعـاملين الطـالب وشئون باالختبارات تتعلق

 علـى المعلـم يسـاعد حيث التعلم، منها متعددة، وظائف ليحقق الدراسة غرف في واستخدامه وٕاعارتها،
 فـــي أو والتســـلية، للعـــبا فـــي أو الفـــردي الـــتعلم فـــي الطلبـــة قبـــل مـــن ويســـتخدم معينـــة، أهـــداف تحقيـــق
  .األخيرة اآلونة في بها الخاصة الحاسوبية البرامج وجود شاع ميادين وكلها والمران، التدريب

  

  اإللكتروني التعليم: األول المحور �
 والـدعم التفاعـل وتـوفر للمحتـوى الرقمـي النقـل بـين تجمـع طريقة: )E-Learning( اإللكتروني التعليم

 اإللكترونــي الــتعلم يميــز الــدعم وهــذا. وقــت أي فــي للمــتعلم المعلــم مســاعدة بــه بقصــد والــذي، التعليمــي
ـــــــتعلم عـــــــن ـــــــالكمبيوتر ال ـــــــتعلم ويعـــــــد.ب ـــــــي ال ـــــــتعلم نظـــــــام أنمـــــــاط مـــــــن نمطـــــــاً  اإللكترون             بعـــــــد عـــــــن ال

)Distance Learning.( سـواء، واحـد مكـان فـي مجتمعـين غيـر والمـتعلم المعلـم يكـون النظـام هـذا وفي 
 عــن أو اإلنترنــت شــبكة عبــر إمــا ببعضــهم متصــلون أنهــم غيــر، مختلفــة بــالد فــي أو هنفســ البلــد فــي

 كـان حيـث، اإلنترنـت ظهـور سـبق بعـد عـن الـتعلم إن القول يمكن ذلك وعلى. البريدية المراسلة طريق
 االتـاالتصـ ائلـوسـ فـي المـذهل التطـور سـاعد وقد. والفيديو الكاسيت وشرائط المراسلة طريق عن يتم

 بــين التفاعــل وزيــادة خاللهــا مــن التعامــل يــتم التــي البيئــة بتحســين الــتعلم مــن طـالنمــ هــذا يمـعــتد علــى
 للـــــتعلم األشـــــمل والتعريـــــف )E-Learning( اإللكترونـــــي الـــــتعلم اصـــــطالح ظهـــــر ثـــــم ومـــــن، أطرافـــــه

 هنقلــ ويــتم، رونيـإلكتــ بشــكل وتقييمــه وتنفيــذه وٕاعــداده تخطيطــه يــتم تعليمــي نظــام أنــه :هــو اإللكترونــي
 كمـا. أيضـاً  إلكترونيـة التعليميـة والخـدمات اإلدارة وتكـون، الحديثـة واالتصـاالت المعلومـات نيةـتقـ عبر

 إلكتروني بشكل فقط) E-courses( العلمية المادة توفر: مثل جزئياً  اإللكتروني التعلم يكون أن يمكن
ــتعلم إيجابيــات وتــرتبط. فــةالمختل اإلداريــة والجوانــب االمتحانــات مثــل التعليميــة الجوانــب بــاقي دون  ال

 وتقديمـه، التقليـدي التعلـيم تكـاليف مـع بالمقارنـة تكاليفـه انخفـاض: هـي رئيسـة محـاور بأربعة إلكترونياً 
 ليمـالتعــ علــى يصــعب للتعلــيم جديــدة لفــرص تــوفيره ثــم. التقليــدي التعلــيم إطــار عــن خارجــة نوعيــة فوائـد

 اتهـاقــــط وتعـــاظم، الكمبيـــوتر تطـــور ومـــع. الـــذاتي تعلمالـــ ثقافـــة إرســـائه إلـــى إضـــافة. توفيرهـــا التقليـــدي
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ـــــة ـــــدة برمجيـــــات ظهـــــرت، المعـــــارف تطـــــورت ســـــرعته وزيـــــادة، التخزيني  دريسـالتـــــ نمطـبـــــ تـعرفـــــ معق
 التعليميـة واأللعـاب ،والمـران التـدريب بـرامج بين دمجت التي )tutorial Instruction(الشامل الخصوصي

  ).68: 2008، نواف والعديلي( بالتفاعلية تتميز واحدة كبرمجة الخصوصي التدريس برامج إلى باإلضافة
  

  :اإللكتروني التعليم مفهوم وتطور أجيال) 18: 2010(الل ويوضح
 وصـل ىحتـ الثمانينيـات، منـذ أجيال بثالثة وتطوره ظهوره أثناء اإللكتروني التعليم مفهوم مر

  :الحالي الشكل ىإل
ــل �  ىعلــ اإللكترونــي المحتــوى كــان حيــث لثمانينيــات،ا أوائــل فــي الجيــل هــذا ظهــر :األول الجي

 دور ىعلــ التركيــز مــع والمعلــم الطالــب بــين فرديــاً  خاللهــا مــن التفاعــل وكــان مدمجــة، أقــراص
  .الطالب

ــل � ــاني الجي  إيصــال طريقــة تطــورت حيــث اإلنترنــت، اســتعمال بدايــة مــع الجيــل هــذا ظهــر :الث
 التفاعـــل عمليـــة وتطـــورت معـــين حـــد ىإلـــ المحتـــوى معهـــا وتطـــور شـــبكية طريقـــة ىإلـــ المحتـــوى

 معلمــين مــع الطــالب مــن عــدد فيهــا ليشــترك ؛جماعيــة كونهــا ىإلــ فرديــة كونهــا مــن والتواصــل
  .محددين

 أواخــــر فــــي اإللكترونــــي واألمــــن ةاإللكترونيــــ التجــــارة مفهــــوم بدايــــة مــــع ظهــــر :الثالــــث الجيــــل �
 المتعــددة الوســائط تقنيــات فــي ســريع تطــور مــع ذلــك وتــزامن الماضــي، القــرن مــن التســعينيات
 تطـور أتـاح ممـا الصـناعية، األقمـار عبـر االتصـاالت وتكنولوجيا االفتراضي الواقع وتكنولوجيا

 اسـتخدام ىعل يعتمد الذي الحالي المفهوم ىإل وصل ىحت اإللكتروني التعليم من الثالث الجيل
 الطالـب بـين تفاعـلوال المهـارات واكتسـاب المعلومـات واسـتقبال إيصال في ةاإللكتروني الوسائط

  .والمعلم المدرسة وبين والمدرسة
 معظـــم ىعلـــ ويغلـــب ،اإللكترونـــي التعلـــيم لمفهـــوم أشـــمل مصـــطلح تحديـــد حـــول الجـــدل قائمـــاً  زال ومـــا

ـــ فريـــق كـــل تركيـــز المجـــال هـــذا فـــي االجتهـــادات  اختلـــف ثـــم ومـــن واالهتمـــام، التخصـــص زاويـــة ىعل
  .المختلفة النظر لوجهات وفقاً  )E-Learning( اإللكتروني التعليم تعريف حول الباحثون

  

 ىعل تعتمد التي بعد عن التعليم أشكال أحد بأنه اإللكتروني التعليم يعرف :اإللكتروني التعليم مفهوم
 تعليمـــي ىمحتـــو  دراســـة فـــي اآلليـــة والحواســـيب) اإلنترنـــت( الدوليـــة المعلومـــات شـــبكة وأدوات اتإمكانـــ
  .)30:  2008،العزيز عبد( والمحتوى والمتعلم، الميًسر/ لمالمع مع المستمر التفاعل طريق عن محدد

 بيئـة ىعلـ ويعتمد ،لطلبا وفق للمتعلم يقدم بعد عن للتعليم تفاعلي نظام بأنه: أيضاً  ويعرف
 واإلرشـاد ةـاإللكترونيـ الشـبكات طةاسـبو  ؛وتوصـيلها المقـررات بنـاء تسـتهدف، متكاملـة رقمية إلكترونية
  .)94: 2008،عزمي( راتاالختبا وتنظيم والتوجيه
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 الواليــات فــي االلكترونــي الــتعلم مجــال فــي المرشــدين كبــار أحــد وهــو ،)مايســي أليــوت( يؤيــد
 هـو إنمـا الحاسـوب، علـى ووضعه مقرر تلقي في يكمن ال الشبكة على التعلم" إن القائل الرأي المتحدة،

  .)Masie, 2001" (البنيوية تعليميةال واألنشطة األداء ودعم التفاعلية الموارد من جديد مزيج عن عبارة
 ىعل اساً ـأس تعتمد التي الحديثة التكنولوجيا استخدام هو: اإللكتروني التعليم أن آخرون ىوير 

 دون إلكترونيـاً  واألسـاتذة الطـالب بـين للتفاعـل الدوليـة المعلومـات شـبكة مـع للتعامـل الالزمة المهارات
  .)175: 2007،عامر( المكان أو الزمان بحدود تقيد

 والشـبكات كالحاسـب الحديثـة االتصـال آليـات باسـتخدام للتعلـيم طريقـة :بأنـه الباحثـة فهوتعرّ 
 ،تكلفة وأقل، تـوق بأسرع علمينـللمت المعلومات إيصال أجل من ؛اإلنترنت وبوابات المتعددة والوسائط
  .مينالمتعل أداء وتقييم وقياس ،وضبطها التعليمية العملية إدارة من نتمكّ  وبصورة

 يـفــ التعلــيم أسـاليب مــن أســلوب وهـو بعــد عــن التعلـيم أشــكال حــدأ يعـد اإللكترونــي التعلـيم إن
 هـووسائطــ اتهـوشبكــ حاســب مــن الحديثــة االتصــال آليــات اســتخدام فيــه ويــتم للمــتعلم المعلومــة إيصــال
 سـواء تترنـاإلنـ بوابـات وكذلك إلكترونية ومكتبات بحث وآليات ورسومات وصورة صوت من المتعددة

 للمتعلم المعلومة إيصال يـف هاـأنواع بجميع ةـالتقني استخدام أي. الدراسي الفصل في أو بعد عن كان
 ترجمـت التـي المعلومات ثورة أن ىعل المختصين العلماء ويجمع .فائدة وأكبر جهد وأقل وقت بأقصر

 المســافات يلغــي أن اإلنســان اســتطاع حيــث. تحقــق تكنولــوجي انجــاز أهــم يعــد باإلنترنــت ىيســم فيمــا
 تكنولوجيـا بـين االمتـزاج عصـر فـي صـغيرة إلكترونيـة بشاشـة أشـبه العـالم مـن ويجعـل الزمن ويختصر
 بـين والمعلومـات األخبـار وتبادل إلكترونياً  االتصال وأصبح، والتكنولوجيا والثقافة والمعلومات اإلعالم
 والمكتبــات والمعرفــة العلــم زـمراكــ ىإلــ الوصــول ةـسرعــ احـأتــ ممــا، ملموســة ائقـحقــ الحواســيب شــبكات

 العالم أرجاء جميع شمل قد ةاإللكتروني التقنية استخدام كان وٕاذا، بلحظة لحظة الجديد ىعل واالطالع
 التقنيــة هــذه تشــمل أن زمالــالّ  فمــن، ومشــاهد رائــع وتقنــي علمــي تقــدم عنهــا ونــتج المجــاالت ىشــت وفــي

 التعلـيم ىمسـتو  تحسـين فـي الالفّعـ دورهـا العلميـة التجـارب نم كثير أثبتت يـالت التعليم مجال العالمية
  . به والرقي

  

  :بعد عن والتعليم اإللكتروني التعليم
 المـتعلم ىعلـ ىاألولـ الدرجـة فـي يعتمـدو  بعـد، عـن التعلم تطبيقات أحد اإللكتروني التعليم دّ يع

 مـن والمعلومـات الالزمـة نيـاتالتق بتـوفير وذلـك ؛الـذاتي مالـتعل ىعلـ ويسـاعد ،بعـد عـن التعلـيم في كما
 العالميـة الشـبكة عبـر الزمالء بمشاركة أو فردي تعلم سواء التعلم عملية لتسهل؛ حديثة مصادر خالل

 الكترونـي تعلـيم هـو بعـد عن تعلم كل وليس ،بعد عن تعلم الكتروني تعليم كل ليس ولكن ؛للمعلومات
إليجــاد الفــرق بــين  يــنج اســة حالــة أجراهــافــي در ) 2002(يــنج و و ، )2001(كــًال مــن ويليــامزحيــث أكــد 

 امــة يسـتعملها المعلمـون للوصـول إلــىأن الـتعلم عـن بعـد أداة هالـتعلم عـن بعـد والصـفوف االفتراضــية 
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المتعلمين التقليديين وغير التقليديين وكأي أداة ال تكون مفيدة إال بيـد مـن يحسـن اسـتعمالها وفـي هـذه 
الصفوف االفتراضية وخلصت نتائج هذه الدراسة بـان الصـفوف األيام هناك خلط بين التعلم عن بعد و 

  . االفتراضية ال تختلف في جوهرها عن الصفوف التقليدية وهي بذلك تختلف عن التعليم عن بعد
 عـن التعلـيم بينما المكان نفس في أي الصف حجرات داخل في يكون قد اإللكتروني فالتعليم

 بــين الفصــل خــالل مــن تعليميــة أهــداف تحقيــق  ىإلــ ىعيســ تعليمــي نظــام نــهأ مميزاتــه أهــم مــن بعــد
 عمليـة فـي نفسـه ىعلـ المـتعلم ويعتمـد ،ىأخـر  جهـة مـن التعليميـة والمؤسسـة والمعلـم ،جهة من المتعلم
ــــيم ــــ القائمــــة المــــواد باســــتخدام التعل ــــيم ىعل ــــذاتي التعل ــــف ال ــــات فاعــــل وبتوظي ــــة للتقني ــــة التربوي        الحديث

  .)16: 2008، الكريم العبد(
  

  : اإللكتروني والتعليم التعلم نظريات
 وقواعـد أسـس ىإلـ يسـتند وأن البـد المنشـودة أهدافـه يحقـقحتـى  اإللكترونـي التعلم أن شك ال

 في الّـ وفع عظيم بدور تسهم أن يمكن التي التعليمية النظريات من أفضل هناك وليس ،وتنميه تدعمه
 ونظريـات اإللكترونـي التعلـيم ثقافـة تناولـت التـي توالدراسـا البحـوث مـنو  ،الـتعلم من النوع هذا جاحإن

  :يلي فيما تتلخص نظريات، ثالث وهي العامة، التربوية النظرياتو  التعلم
  . )الحقائق أي ماذا؟ لتعليما(: السلوكية النظرية  •
  ).والعمليات األسس أي كيف؟ لتعليما(: المعرفية أو اإلدراكية النظرية  •
 الـــذاتي التفكيـــر تعـــزز والتـــي التفكيـــر مـــن عاليـــه مســـتويات لمـــاذا؟ لتعلـــيما( :البنائيـــة النظريـــة  •

  ).الواقعي والتعلم السياق في والتعلم
 مــن الــرغمى وعلــ الــثالث، المــدارس فــي الــتعلم مبــادئ مــن يســتمد أن ،اإللكترونــي للتعلــيم يمكــن وبــذلك

 لـه، األنسـب المـدخل ارـاختي من المتعلم نتمكّ  كميزة توظيفه يمكن االختالف هذاول المداخل هذه تنوع
 العامـل فـي الحـال هـو كمـا التعلـيم آليـات فـي تنوع الثالث النظريات خالل من لديه يجد المعلم وكذلك
 هنـاك فلـيس إليـه، الموكلـة المهـام إنجـاز جـلأ مـن األدوات مـن واسعة تشكيلة ىإل يحتاج الذي الماهر

ــ يعتمــد بــل ،اإللكترونــي بــالتعليم خاصــة نظريــة مــن  ويحــاول ســابًقا المعروفــة التربويــة اتالنظريــ ىعل
 ىحـــدإ ضـــوء فـــي بنائهـــا تـــم تعليمـــي تصـــميم بنمـــاذج ذلـــك فـــي مســـتعيًنا الواقـــع، أرض ىعلـــ تطبيقهـــا

 العالميـة المعـايير اعتبـاره فـي آخـًذا التعليمـي، التصـميم نمـاذج مـن العديـد منهـا انبثقـت التـي النظريـات
   .)23: 2008، الل( البناء ذلك تحكم التي

ــن  ــل القــوليمك ــة أن تجم ــيم أن :للباحث ــ قــائم اإللكترونــي التعل تطبيــق مــا أســفرت عنــه  ىعل
 يمثـل بينمـا التعليميـة للعمليـة النظـري األسـاس الـتعلم نظريـات تمثـل حيـث ؛مـا حـد ىإلـ الـتعلم نظريات
  .للنظريات التطبيقية األوجه حدأ اإللكتروني التعليم
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  )176-175: 2007( عامر يوضح  :رونيـاإللكت تعليمـال ميةـأه
 الــدوام بنظــام يعملــون الــذين خاصــة ،مهنيــاً  المدرســين تنميــة فــي مفيــد اإللكترونــي التعلــيم دّ يعــ. 1

)fulltime( الحــــرم داخــــل المقدمــــة التقليديــــة المقــــررات حضــــور فــــي صــــعوبة يجــــدون حيــــث 
  .الجامعي

 يحتاجهــا التــي حثيــةوالب العلميــة المــادة جمــع أســلوب طريقــة تغيــر فــي اإللكترونــي التعلــيم يفيــد. 2
  .واجباتهم ألداء الطالب

  .األجنبية اللغة تعلم ىعل اإللكتروني التعليم يساعد. 3
 وكــذلك الخاصــة االحتياجــات وذوي القــادرين غيــر الطــالب يفيــد أن اإللكترونــي للتعلــيم يمكــن. 4

 وأ ،المواصــالت كلفــة ارتفــاع بســبب المدرســة ىإلــ يوميــاً  الســفر ىعلــ القــادرين غيــر الطــالب
  .العامة المواصالت وسائل لتعطّ 

 ىإلـــ الــدخول للمـــتعلم المعلــم فيــه ليســـهّ  والــذي الـــذاتي الــتعلم ىعلــ اإللكترونـــي التعلــيم يســاعد. 5
  .المعلومات مجتمع

   .المختلفة المؤسسات في العاملين من كبير قطاع اإللكتروني التعليم يفيد. 6
 المعلومـات تكنولوجيـا باسـتخدام الذاتيـة تمعـاتالمج لسـكان فاعليـة ذا اإللكترونـي للتعلـيم يكون. 7

  .والتدريب التعليم مجال في واالتصاالت
  

  )285:  2007(وسرحان استيتيةيذكر منها   :رونيـاإللكت عليمـالت ائصـخص

 معلــموال المــتعلم بــين تفاعليــة تعليميــة بيئــة) Online Education( اإللكترونــي التعلــيم يــوفر. 1
 أو جامـداً  الـتعلم يعـد فلـم الـتعلم، في المتعة عنصر توفر كما. وزمالئه المتعلم وبين والعكس،

  .التعلم في المتعة ىإل يؤدي مما المثيرات تنوعت بل ،واحدة بطريقة يعرض
 أن يمكـن كـذلك ).الـذاتي الـتعلم( نفسـه تعليم في المتعلم مجهود ىعل اإللكتروني التعليم يعتمد. 2

  .كبيرة مجموعات في الفصل داخل أو ،)تعاوني تعلم( صغيرة مجموعات في رفاقه مع يتعلم
 عليـه يحصل أن المتعلم يستطيع حيث والزمان، المكان في بالمرونة اإللكتروني التعليم يتميز. 3

  .وقت أي وفي العالم في مكان أي من
 المخــاطر عــن بعيــدة تعليميــة خبــرات بهــا تتــوفر تعلميــه تعليميــة بيئــة اإللكترونــي التعلــيم يــوفر. 4

 تجـارب إجراء مثل الفعلي الواقع في الخبرات بهذه المرور عند المتعلم يواجهها أن يمكن التي
  .اليابان في بركان انفجارات من بالقرب الحضور أو ،الكيمياء معمل في خطرة

 الــــتعلم ىعلــــ المــــتعلم يشــــجع فهــــو محــــدد، زمنــــي بعمــــر االلتــــزام دون الــــتعلم المــــتعلم يســــتطيع. 5
  .الحياة ىمد المستمر

.  
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  :رونيـاإللكت عليمـالت وائدـف
  :يلي ما اإللكتروني التعليم فوائد من أن) 70: 2007( عامر يذكر

  .أكثر تعليمية مواد ىعل الحصول. 1
   .التعلم ىمحتو  ىعل أحسن قدرة. 2
  .والمرونة، مةءالمال. 3
  .العملي التطبيق. 4
  .الجديدة والمصطلحات للمفاهيم العالمي الدمج. 5
  .التعاوني التعلم حيث الزمالء بين لتفاعلا زيادة. 6
  .اإلنترنت شبكة عبر متاح معلم من أكثر بين التفاعل زيادة. 7
  .النقدي التأملي التفكير مهارات ىعل والتركيز التعلم جودة زيادة. 8
   .جديدة معارف واكتساب أفضل مهنية ممارسة كشف ىعل الطالب مساعدة. 9

 علـى القـدرة يوتعن ؛بالمرونة يتصف حيث فوائده تتعدد لكترونياإل التعليم أن :الباحثة ترىو 
 يتناســب يثـحــ ةـمــءبالمال صفـيتــ كمــا ،الحصــيلة يحقــق بمــا واألحــداث األحــوال مــع االيجــابي التكيــف
ــيم ــيم ومتطلبــات أســاليب مختلــف مــع اإللكترونــي التعل  أن تأكيــد المهــم ومــن بــالتطبيق ويتصــف، التعل
 ،بفاعليـة تسـتخدم أن األهـم بـل فحسـب؛ اآللـي الحاسـب أجهـزة نشـر مجـرد ييعنـ ال اإللكتروني التعليم
  .الواقع على ويطبق

  :رونيـاإللكت عليمـالت ماطـأن
  :هما التعليم، من نمطين يقدم اإللكتروني التعليم 

 ىإلــ يحتــاج الــذي الهــواء علــي التعلــيم هــو: )Synchronous E-Learning( التزامنــي التعلــيم �
 الطــالب بــين والمحادثــة النقــاش إلجــراء الكمبيــوتر أجهــزة أمــام الوقــت نفــس فــي المتعلمــين وجــود

 خـــالل مـــن الـــدروس تلقـــي أو ،)Chatting( المحادثـــة غـــرف عبـــر المعلـــم وبـــين وبيـــنهم أنفســـهم
  .)Virtual Classroom( االفتراضية الصفوف

 ال لــذيا المباشــر غيــر التعلــيم هــو: )Asynchronous E-Learning( التزامنــي غيــر التعلــيم �
 التعلــيم تقنيــات خــالل مــن ويــتم المكــان، نفــس أو الوقــت، نفــس فــي المتعلمــين وجــود ىإلــ يحتــاج

 وبيـــنهم أنفســـهم الطـــالب بـــين المعلومـــات تبـــادل يـــتم حيـــث ،اإللكترونـــي البريـــد مثـــل ،اإللكترونـــي
 الشـبكة جمعـت ولقد، تناسبه التي واألماكن األوقات المتعلم فيه وينتقي متتالية، أوقات في المعلم

 وقــت، أي فــي يــتم فــالتعليم التزامنــي، غيــر والتعلــيم التزامنــي التعلــيم بــين)  WWW(  العنكبوتيــة
 ويضــــيف، )280-279: 2007،وســــرحان اســــتيتية( وقــــت أي فــــي إليــــه للرجــــوع تخزينــــه ويمكــــن
   :اإللكتروني التعليم وأنماط أنواع ىإل أخر نوع) 7: 2009 (خليف
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 الوســائط مــن مجموعــة ىعلــ يشــتمل المــدمج التعلــيم: )Blended Learning( المــدمج التعلــيم �
 العديـد ىعلـ يشـتمل أن يمكـن المـدمج الـتعلم وبرنـامج الـبعض، بعضـها لتكمـل تصـميمها يتم التي
 ىعلـــ المعتمــدة المقـــررات الفــوري، االفتراضــي التعـــاوني الــتعلم برمجيــات مثـــل الــتعلم، أدوات مــن

ـــتعلم ومقـــررات اإلنترنـــت، ـــذاتي، ال ـــ األداء دعـــم مـــةوأنظ ال ـــتعلم، نظـــم وٕادارة ة،اإللكتروني ـــتعلم ال  ال
 التقليديــة الصــفوف فــي الــتعلم تتضــمن النشــاط ىعلــ معتمــدة متعــددة أحــداث يمــزج كــذلك المــدمج

 بــين مــزج فيــه الــذاتي والــتعلم الشـبكة، خــالل مــن لوجــه وجهــا الطـالب مــع المعلــم فيهــا يلتقــي التـي
  . المتزامن وغير المتزامن التعلم

  :رونيـاإللكت عليمـالت زاتيـمم
  :التالية المميزات ى إلىيسع اإللكتروني التعليم أن) 24: 2004( سالم ذكر
ــيم يــوفر النظريــة الناحيــة مــن � ـــال“  تســميتها يمكــن جديــدة افةـثقــ اإللكترونــي التعل  ،“الرقميــة ةـثقاف

 الجديـدة الثقافـة زـكـتر  حيـث ،“المطبوعة الثقافة” يسمي ما أو التقليدية، الثقافة عن مختلفة وهي
 الثقافـة هـذه خـالل مـن المعرفة، إنتاج ىعل التقليدية الثقافة تركز حين في المعرفة معالجة ىعل

 مـع يتفاعـل عنـدما بـه الخـاص عالمه بناء طريق عن تعلمه في التحكم المتعلم يستطيع الجديدة
 بالتشــييد، التعلــيم نظريـة عليــه تقـوم الــذي األسـاس هــو وهـذا ،إلكترونيــاً  المتـوفرة األخــرى البيئـات

 التعلـــيم طـــرق فــي الثقـــل مركـــز هــو المعلـــم يكـــون حــين فـــي ،الثقـــل مركــز المـــتعلم يصـــبح حيــث
  .التقليدية

  .التعلم عملية وٕاثراء التفكير تنمية في اإللكتروني التعليم يسهم �
 طريــق عــن أو ،المباشــر التحــاور طريــق عــن وقــت أي فــي معلمــه ىإلــ الطالــب وصــول يســهل �

 المـوظفين ويسـاعد همـمذكراتـ إتمـام فـي الطـالب يسـاعد ممـا ،ىأخر  أحيان في إللكترونيا البريد
  .بالشرح علمـالم فيها ومـيق التي األوقات مع لهمـعم أوقات تتوافق ال الذين

 يقـوم الـذي اإللكترونـي المقـرر لخـال مـن الطالـب يسـتطيعحيـث  المختلفـة، الـتعلم مصـادر تنوع �
 الحـالي المقـرر دراسـة وتثـري تفيـد ىأخـر  مواقع ىإل أو ،إلكترونية مكتبات ىإل الوصول بدراسته

  .للمعلومات استيعابه وتسهل الطالب مدارك توسع كما
 النــواحي فــي المدرســة فــي يبذلــه الــذي الجهــد مــن والتقليــل الطــالب تعلــيم فــي المعلــم عمــل يركــز �

 والتصــحيح تبــاراتاالخ ووضــع ،الصــفوف داخــل والتنظيميــة الطــالب ىعلــ واإلشــرافية اإلداريــة
  .إليهم وٕارسالها الطالب شهادات وتجهيز

 المعلومـــات وتقنيـــة ،الحديثـــة التقنيـــات اســـتخدام ىعلـــ الكافيـــة القـــدرة والمعلمـــين الطـــالب يكســـب �
  .الطالب حياة ىعل أثره ينعكس مما والحاسبات،

 صــوت،( ائقــةالف الوســائط أو ،التفاعليــة المتعــددة الوســائط ىعلــ اعتمــاداً  العلميــة المــادة تصــميم �
  .التعليم في والدافعية واإلثارة والتفاؤل بالمتعة للطالب يسمح مما) متحركة صور أفالم، صورة،
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 الفرديـة الفروق والكفاءة، الخبرة ذوي المعلمين نقص مثل التربوية المشكالت من العديد مواجهة �
  .الوحيدين المعرفة مصدري )والمعلم الكتاب( الطالب، بين

 ويشـــبع التحصـــيل، نســـبة مـــن يرفـــع حيـــث ؛والتـــدريب التعلـــيم وفاعليـــة فـــاءةك ىمســـتو  مـــن يرفـــع �
   .العمل موقع ترك دون للمتدربين، التدريبية االحتياجات

  :المميزات من مجموعة هناك أن) 119: 2008(عزمي  ويضيف
  .بأول أوالً  وتحديثها المعلومات ودقة سرعة  .1
  .ةالنظري الكليات في الكبيرة األعداد مشكلة حل  .2
  .المعلومات وتبادل لتلقي المناسبين والمكان الزمان اختيار في المتعلم حرية  .3
  .عليه التعليم فرض من بدالً  التعلم ىإل المتعلم توجيه  .4
  .والموضوعات والمعلومات البرامج تحديث سهولة  .5
  .الراجعة والتغذية الذاتي التقويم سهولة  .6

  :راضيـتاالف عليمـوالت رونيـاإللكت عليمـالت
 نأل ؛)Virtual Learning( االفتراضـــي التعلـــيم عـــن )E-Learning( اإللكترونـــي الـــتعلم يختلـــف  

 داخل يتم وقد، ةاإللكتروني الوسائط استخدامه مع خطواته في التقليدي التعليم يشبه اإللكتروني التعليم
 غيــر شــيء ىإلــ افتــراض كلمــة يرـتشــ حيــث تراضياً ـافــ تعلمــاً  ولــيس حقيقــي تعلــم فهــو، الدراســي الفصــل
 مبــاني بـدون ولكــن ةاإللكترونيـ والوسـائط الوســائل علـي قـائم تعلــم فهـو: االفتراضـي الــتعلم أًمـا، حقيقـي
 العمليـات مجموعـة عـن عبـارة أنـه تعريفـه ويمكـن، التـدريس هيئـة ألعضـاء مكاتـب أو، حقيقية تعليمية

 مختلـف فـي الدارسـين إلـي والبـرامج رراتقـوالمـ والعلـوم المعرفـة أنـواع مختلـف وتوصـيل بنقـل المرتبطة
 المدمجـة واألقـراص واإلنترنـت اإلنترنـت اتـكــشب ذلـك يشـمل. (المعلومـات تقنيـة باستخدام العالم أنحاء
   .)16: 2008، الكريم العبد( )بعد عن المؤتمرات وعقد

  

  
  أن التعليم االفتراضي شكل من أشكال التعليم االلكتروني يوضح )2. 1(شكل 
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    : راضيـاالفت عليمـالت مفهو ـم
 ةـالبالغـ البيانـات تجسـيد مـن الفـرد تمكـن طريقـة: بأنـه االفتراضي التعليم )ديفيد ستيف( فعرّ 

 اآللـي الحاسـب ليقـوم ؛تفـاعلي بشـكل معهـا والتعامـل محسوسـة بصـورة اآللـي الحاسـب بيئة في التعقيد
 ال افتراضــياً  عالمــاً  هاـبمجموعــ كلتشــ التــي سيةـالحــ المــؤتمرات مــن وغيرهــا واألصــوات الصــور بتوليــد
 منهـــل( المتنوعـــة االفتراضـــية العـــوالم تتبـــين المعلومـــات هـــذه خـــالل ومـــن الواقـــع أرض ىعلـــ لـــه وجـــود
   .)2011، الثقافة

 أن وتعنــي"  Virtual"  األجنبــي للمصــطلح ترجمــة هــي" افتراضــي" كلمــة :الباحثــة فــهوتعرّ 
 جمــيعهم ،...وتجمعــات بــةوطل معلمــينو  ومكتبــات وصــفوف ىمحتــو  مــن فيهــا بمــا التعليميــة المؤسســة
 يمكـن حيـث. اإلنترنـت شـبكة خـالل مـن يكـون بيـنهم التواصـل لكـن فعالً  موجودة حقيقية قيمة يشكلون

 خــالل مـن أو مباشـرة إمــا افتراضـيًا، معـه يتفــاعلون نليوعـام طـالب مــن االفتراضـي الصـف يتـألف أن
  .  والزمان لمكانا من متحررين بالمؤسسة، الخاص التقني الخادم

 االفتراضـية، المـدن عـن الحديثك)  Virtual Reality( االفتراضية الحقيقة استخدام بدأ وقد
 حقـائق عـن عبـارة ذلك،وهذه ىإل وما االفتراضي والصف/  االفتراضية والرحالت االفتراضية، والطرق
  .)22القرن ( القادم القرن في الحياة نمط بها يتميز سوف واقعية

  

  :التقليدي التعليم عن يميزه وما االفتراضي التعليم فوائد أهم ) 2007(سكيك يذكر و 

  .جغرافية بحدود التقيد دون العالم من مكان أي في الدراسة إمكانية �

  .وعملك دراستك بأوقات التحكم في أكبر حرية �

 دراية على الطالب من تجعل التي المعلومات الستقاء وهائل أساس كمصدر اإلنترنت اعتماد �
 المجـاالت أحـد يـدرس كـان إذا خاصـة، دراسـته مجـال في الباحثون إليه توصل ما بآخر وعلم

  .بلحظة لحظة تتطور التي التقنية

 التفــاعلي المتبــادل والحــوار النقــاش علــى أســاس بشــكل تعتمــد التــي االفتراضــية الدراســة طبيعــة �
 وهــو التعليميــة مليــةالع صــنع فــي رئيســاً  مشــاركاً  الطالــب مــن تجعــل، والمدرســين الطــالب بــين

 فــــي التقليديــــة الطريقــــة االفتراضــــي التعلــــيم بــــه يكســــر، الطالــــب علــــى جّمــــة فائــــدة ذو أســــلوب
  .ملقي مجرد والمدرس متلقي مجرد الطالب كون على تعتمد والتي التدريس

 ودراســــــة، بلــــــده جامعــــــات فــــــي متــــــوفرةال غيــــــر االختصاصــــــات دراســــــة مــــــن الطالــــــب يــــــتمكن �
 . العالم جامعات من الكثير في يجدها أن الصعب من التي النادرة االختصاصات

  و
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  :)virtual reality( االفتراضي الواقع تكنولوجيا
 تخيلية حية صناعية بيئات خلق خالل من والواقع الخيال بين مزج على تقوم التقنية هذه إن

 مــن للفــرد نيمكــ حيــث. معهــا التفاعــل علــى ةالقــدر  للفــرد وتهيــئ الحقيقــي الواقــع تمثــل أن علــى قــادرة
 أو الخطــورة، مثــل عــدة لعوامــل الحقيقــي الواقــع فــي يتعلمهــا أن يســتطيع ال قــد بخبــرات يمــر أن خاللهــا
 كالطـب شـتى مجاالت في التقنية هذه وتستخدم. األسباب من غيرها أو الوقت ضيق أو العالية الكلفة

  ).78:  2008، والعديلي نواف( والتعليم والقضاء العسكري والتدريب والعمارة والهندسة
  

  :االفتراضية صفوفوال اإللكتروني التعليم
 أنـــه حيــث ةاإللكترونيــ الصــفوف ايســـميه مــن فهنالــك الصــفوف لهـــذه أخــرى مســميات هنالــك

ــيم تــداخل مــدى لــوحظ ــيم مــن كــل عــرف فــالبعض الحــديث المصــطلح بهــذا هنــا اإللكترونــي التعل  التعل
 أن) 79، 2002(:الرافعــي ىيــر ، المثــال ســبيل وعلــى واحــدة عبــارة فــي االفتراضــي والتعلــيم اإللكترونــي

ـــيم ـــيم أو ةاإللكترونيـــ الدراســـة أو اإللكترونـــي التعل  جميعهـــا يعـــد بعـــد عـــن الدراســـة أو االفتراضـــي التعل
 الحصــول يســتطيع لمـالتعــ فــي يرغــب شــخص أي أن فرضــية وهــو نفســه ىالمعنــ فــي تنصــب مســميات

 أو امعةـالجــ ىإلــ ابـالذهــ ىإلــ الحاجــة دون مــاتالمعلو  شــبكة ىعلــ يطــرح مــا خــالل مــن التعلــيم ىعلــ
 االفتراضـية الصـفوف هـذه فـي المسـتخدم اإللكترونـي التعلـيم ولكـن، المطلـوب التـدريب مركـز أو الكلية

 بأنهـا يكـون االخـتالف ولكـن، ةوالطلبـ المعلـم وجـود حيـث مـن التقليديـة الصـفوف لـداخـ ليمـتعـبال بيهـش
 متعلم هو االفتراضي المتعلم أن حيث ،مكان أو بزمان تتقيد ال حيث للمعلومات العالمية الشبكة ىعل

 ىعلـ االفتراضـي الـتعلم تعزيـز في اً كبير  اً دور  يلعب اإللكتروني فالتعليم ،الكترونية بيئة في لكنه حقيقي
 الوســــائط خــــالل مــــن بعــــد عــــن تعليمــــاً  تقــــدم التــــي االفتراضــــية الجامعــــات وتطبقــــه ،الخصــــوص وجــــه

 في تستخدم التي الصناعية واألقمار ،والقنوات ،اإللكتروني والبريد ،اإلنترنت :مثل يثةالحد ةاإللكتروني
 سـبيل ىعلـ) web CT( يتـ يسـ الويـب فنظـام. الطـالب وتقيـيم والمقـررات والبـرامج المحاضـرات نقـل

 افتراضـي إلكترونـي كتعلـيم اسـتخدامه يـتم حيث العالم ىمستو  ىعل المستخدمة البرامج حدأ ديع المثال
   .)2010، الجهني( العربية الجامعات منها الجامعات من كثير في

  

 هــذه حــدثأو  أهــم مــن تعــد االفتراضــية الصــفوف أن ىإلــ الخصــوص بهــذا :الباحثــة وتشــير
  .الحديثة االفتراضية الجامعات في لةالمفعّ  ةاإللكتروني الوسائط

  
  
  
  

�������  
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  االفتراضية الصفوف: الثاني المحور �

 أنشــطة تشــبه التــي األنشــطة مــن مجموعــة: بأنــه اإللكترونــي/  االفتراضــي الصــف فيعــرّ : هــامفهوم
 الوقــت فــي معــاً  يعملــون ولكــنهم مكانيــة حــواجز بيــنهم تفصــل وطــالب معلــم بهــا يقــوم التقليــدي الفصــل

 طريـق عـن الـبعض بعضـهم مـع والمعلـم الطـالب يتفاعـل حيـث وجودهم مكان عن النظر بغض نفسه
ـــع يســـتطيع رســـائل بطباعـــة ويقومـــون اإلنترنـــت عبـــر الحـــوار  رؤيتهـــا بالشـــبكة المتصـــلين األفـــراد جمي

  .)343: 2007،وسرحان استيتيه(

 تعليميـــة تقنيـــة نــهأ) 51: 2009( "جامعــة القـــدس المفتوحـــة"-بعـــد عـــن التعلــيم مركـــز ويعرفــه
 وٕاجـراء اللقـاءات تقـديم خاللهـا مـن يمكـن تفاعليـة، صـفية بيئـة تـوفير ىعل تقوم اإلنترنت، عبر تعلمية

 وتتــيح العاديــة، الصــف غرفــة وكفــاء جــودة بــنفس والالمنهجيــة، المنهجيــة األنشــطة وتنفيــذ المناقشــات
 اإلنترنـت، عبـر االفتراضـي الصـف أنشـطة جميـع فـي واالشـتراك اللقـاءات حضور والمعلمين للدارسين

   .الصفية الغرف في الفيزيقي للتواجد الحاجة دون

 اإلنترنــت شــبكة عبــر والطلبــة علــمالم بــين الحــي بالتفاعــل محيســ نظــام :نــهأ الباحثــة فــهوتعرّ 
 بالمرونـــة النظـــام هـــذا ويتميـــز ةاإللكترونيـــ والصـــفوف التقليديـــة الصـــفوف خصـــائص بـــين جمـــعي حيـــث

 المتـزامن التواصـل الطلبـة يسـتطيع بحيـث والطلبـة علـمللم المناسـبة األوقـات تحديـد ناحية من والسهولة
 بشـكل االعتياديـة الوسـائل جميـع بتـوفير وكـذلك ،تعاونيـة تعلـم حـاالت في للمشاركة الشبكات بوساطة

 المعلومــات ىعلـ للحصـول وروابــط والصـوتية الكتابيـة والمحـاورات ةاإللكترونيــ السـبورة :مثـل الكترونـي
  .واالستيعاب الفهم من األمثل الحد تحقيق جلأ من
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  :فلسطين في االفتراضية الصفوفاستخدام واقع 
 الصـــــفوف تقنيـــــة خدمـــــة بتطبيـــــق التجريبـــــي المشـــــروع المفتوحـــــة القـــــدس جامعـــــة بـــــدأت لقـــــد

 الماضـي العـام مـن الثـاني النصـف فـي) ODLC( بعـد عـن المفتـوح الـتعلم مركـز خالل من االفتراضية
 التجربة توسيع تقرر ثم محدود، نطاق ىعل كانت والتي بها قامت التي التجربة نجاح وبعد، )2008(
  .)2011،الهودلي(

 مـن كاملة برعاية): الثانية المرحلة( االفتراضية الصفوف تقنية تطبيق بمشروع القيام ثم ومن
) Servers(خوادم توفير المشروع هذا خالل من تم. كامل عام ولمدة الفلسطينية االتصاالت مجموعة

 مــن دودمحــ غيــر عــدد ىعلــ الحصــول تــم المرحلــة هــذه وفــي الجامعــة، داخــل مــن الخدمــة هــذه لتــدار
 األكاديميـــــة اللقـــــاءات فـــــي مســـــتخدمة افتراضـــــياً  صـــــفاً  )99999( ىإلـــــ يصـــــل االفتراضـــــية الصـــــفوف

  ).2011، بعد عن التعليم مركز(وغيرها واالجتماعات العمل، وورشات ،)المحاضرات(
مــــع شــــركة  تعــــاون اتفاقيــــة )م18/8/2010( بتــــاريخ المفتوحــــة القــــدس جامعــــة عــــتوقّ  حيــــث

 الصـفوف لخدمـة الوكيـل بموجبهـا المفتوحـة القـدس جامعـة تكون ،)Elluminat(الصفوف االفتراضية
ــــدعوة بــــدأت هنــــا ومــــن فلســــطين فــــي االفتراضــــية  فلســــطين فــــي العــــالي التعلــــيم مؤسســــات لجميــــع ال
 االتفاقيــة هـذه مــن االسـتفادة ىإلــ فلسـطين فــي التـدريب ومراكــز الحكوميـة وغيــر الحكوميـة والمؤسسـات
 جامعــــات أربــــع أن مؤكــــدين الخدمــــة، هــــذه ىعلــــ للحصــــول مفتوحــــةال القــــدس جامعــــة مــــع والتواصــــل
  ).2010،فيوتشر( المفتوحة القدس جامعة خالل من اآلن حتى الخدمة هذه ىعل حصلت فلسطينية

  

  :االفتراضية لصفوفل األساسية والخواص العناصر
 رونـياإللكت الـتعلم فـي) ةاإللكتروني( االفتراضية الصفوف استخدام إن) 2009( الحسين ذكر

ــتعلم نظــام فــي الرئيســة الوســائل إحــدى  عالميــة مؤسســات عــدة طــورت حيــث التفــاعلي، اإللكترونــي ال
 كـل يحتاجهـا التـي األساسـية العناصر فيها تتوفر ذكية دراسية فصول التعلم تكنولوجيا في متخصصة

  :التالية األساسية والخواص العناصر فيها تتوفر حيث والمتعلم، المعلم من
  .)والصورة بالصوت أو فقط بالصوت(  المباشر اطبالتخ خاصية �
  ).Text Chat(  الكتابي التخاطب �
  ).E-Board( ةاإللكتروني السبورة �
   )الطلبة بين أو والطلبة المدرس بين( والتطبيقات والبرامج لألنظمة المباشرة المشاركة �

)Application Sharing.(  
  ).File Transfer( تهوطلب علملما بين مباشرة وتبادلها الملفات إرسال �
ــــــــمالم متابعــــــــة � ــــــــب لكــــــــل وتواصــــــــله عل ــــــــ طال           واحــــــــد آن فــــــــي الطلبــــــــة لمجمــــــــوع أو حــــــــدة ىعل

)Private Message.(  
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  ).PowerPoint Slides( اإللكتروني العرض برامج استخدام خاصية �
  ).Video Clips( التعليمية األفالم عرض برامج استخدام خاصية �
  ).Poll Users( عليها والتصويت بةالمكتو  األسئلة توجيه خاصية �
  ).Follow me( للطلبة المدرس يعرضه لما المتابعة أوامر توجيه خاصية �
   ).nchronize Web( أكثر أو واحد لطالب متصفح ألي توصيلة إرسال خاصية �
  ).Ban Users( الفصل من إخراجه أو طالب أي لدخول السماح خاصية �
  ).Clear Talk( للكالم عدمه أو السماح خاصية �
  ).Print Options( للطباعة السماح خاصية �
 ).Lecture Recording() والكتابية الصوتية( المحاضرة تسجيل خاصية �

   
  :االفتراضية الصفوف استخدام مبررات) 5: 2009( خليف ويذكر

 عــدم ىإلــ يــؤدي الحــواجز انتشـار حيــث االحــتالل لوجــود التعلـيم فــي فلســطين خصوصــية بسـبب •
  .مناسب بشكل المناهج اءـإنه يــف يقـيع اـمم المحدد، الوقت يـف مدارسهم ىلإ المعلمين وصول

  .الوطن جناحي في الصفوف عبر المعلمين بين الخبرات تبادل •
  .فلسطين في كبير بشكل اإلنترنت انتشار •
  .المساعدة والكتب الخصوصية الدروس ظاهرة انتشار •
  .سيالنف والدعم للطلبة تفاعلية بيئة توفير ىعل العمل •
  .يشاء ووقتما الطالب وجد أينما الشرح ىإل الوصول سهولة •

  

  :التعلمية العملية في االفتراضية الصفوف خدمات

البيت، المختبر، العمل، (يمكن للدارس حضور اللقاء والمشاركة باألسئلة والنقاش من أي مكان . 1
  .وخط انترنت ،أو أي مكان يتوافر فيه جهاز حاسوب) ...اإلنترنت مقهى

 ىتســجيل اللقــاء فـــي أي وقــت وأي مكــان، يســـتمع مــن خاللهــا إلـــ إلـــىيمكــن للــدارس االســتماع . 2
  .المشرف وأسئلة الدارسين ومناقشاتهم

إثـــراء فهمـــه للمـــادة  علـــىمشـــاركة الـــدارس مـــع زمالئـــه فـــي نشـــاطات منهجيـــة وال منهجيـــة تعمـــل . 3
  .العلمية

أي وسـائط مسـاندة  اء ونافـذة الدردشـة، أواللوحـة البيضـ علىيمكن للدارس أن يحتفظ بالمكتوب . 4
  .جهازه الخاص علىيتم إرسالها من قبل المشرف، 
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تغذية راجعة فوريـة عـن أدائـه األكـاديمي مـن خـالل مشـاركته فـي نشـاطات  علىيحصل الدارس . 5
  .الصف االفتراضي

بــــات المــــوظفين، ر (إمكانيــــة تقــــديم الصــــفوف االفتراضــــية فــــي أوقــــات تناســــب جميــــع الدارســــين . 6
  ..)..البيوت

  .االنتقال إلىالتواصل مع المشرف من أي مكان في العالم دون الحاجة . 7

  ).Dial Up, ADSL(يمكن حضور اللقاء من أي خط انترنت بأي سرعة . 8

ــــل ــــدم خدمــــة تقنيــــة الصــــف االفتراضــــي مث ــــي تق ــــد مــــن الشــــركات العالميــــة الت  :وهنــــاك العدي
)Wimba( و)FarStone(، مثـــــــــــــــل والشـــــــــــــــركات المحليـــــــــــــــة: )TDMSystem( شـــــــــــــــركة   وتعـــــــــــــــد
)Elluminate( تقنيــة الصــفوف االفتراضــية،  تقــديم خدمــة فــي مجــال الشــركات الرائــدة عالميــاً  ىحــدإ

جامعـة القـدس .(العالميـةلعدد من الجامعات ومراكز البحـث العلمـي والمؤسسـات التربويـة ذات السـمعة 
  ).2: 2009،المفتوحة

  

االلمينيـــت شـــركة خـــاص بفـــي الدراســـة  المســـتخدم االفتراضـــي الصـــفأن  :الباحثـــة وتشـــير
)Elluminate(  وتحديــدًا)Elluminate vClass ™ ( اإلصــدار)وهــي غرفــة تــدريس ظاهريــة ) 9

باإلضــافة إلــى إمكانيــة  متخصصــينتتمتّــع بأســماء مشــرفين  ،طالــب )200و 25 ( بــين مــا إلــىتتســع 
ثنــائي (لمتعــدد اللغــات االفتراضــية اللصــفوف ) Elluminate(قـدمـــت شــركة  كمــا ،للقــاء تســجيل كامــل

أضـف إلـى ذلـك أن ،وهذا غير متـوفر فـي البـرامج األخـرى ) انجليزي للمنطقة العربية فقط/اللغة عربي
تعطـي المعلـم الـتحكم الكامـل والمتعـدد الوظـائف؛ ) Elluminate(الصفوف االفتراضية التابعة لشركة 

فمــثًال يمكـــن ، ولة االســتخدام والفاعليــة المطلقـــةعبــر لوحــة الـــتحكم الفريــدة التصــميم المبنـــي علــى ســـه
، نـــــت(اســـــتخدام تقنيـــــة الوســـــائط المتعـــــددة ) Elluminate(للمعلـــــم مـــــن خـــــالل الصـــــف االفتراضـــــي 

فضـًال عـن ...) بـث توجيـه، مراقبـة(باإلضـافة إلـى وظـائف الصـفوف اإللكترونيـة األساسـية ...) سينما
  .استخدامه لمهام أجهزة الحاسوب العادية

  :فيما يلي) Elluminate(تفصيل ما سبق ذكره من خصائص الصف االفتراضيويمكن 
صــــف ال باســــتخدام الجمــــاعي التعلــــيم أســــاليب أفضــــل أحــــد :)البــــث المباشــــر(مشــــاركة تطبيقــــات     ****

بالصــوت والصــورة  الطلبــة، شاشــاتو  علــمالم التواصــل بــين شاشــة علــي القــدرة فــي والكامنــةاالفتراضــي 
 إضــافية تجهيـزات أي اســتخدام عـن يغنــي ممـا للطلبــة المختلفـة بيقــاتالتط لعـرض مناســبة فهـي لـذلكو 

ـــة الط كـــوني المعلـــم شـــرح وأثنـــاء. أو غيرهـــا) Lcd(أو فيـــديوال عـــرض كـــأجهزة لبـــة علـــى جاهزيـــة كامل
  . الحاجة عندللمشاركة واالستفسار متى شاءوا 
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 ىعلـ ياتهـامحتو  لعـرض) تطبيقـات مشـاركة( شاشـته إرسـال للمعلـم يمكـن أنـه :الباحثـة وتشير
 كشاشـــات األخـــرى الطلبـــة شاشـــات وتكـــون ومتابعـــة تحكـــم كلوحـــة شاشـــته تكـــون بحيـــث الطلبـــة أجهـــزة
  .المعلم قبل من المستخدمة التعليمية للمواد عرض

ــوح البيضــاء  **** ــثالتفاعــل مــع (الل  ىعلــ مصــغر إطــار داخــل للطلبــة التعليميــة المــواد لعــرض :)الب

 بحيـث بالعمـل الطلبـة أجهـزة ىلـد والفـارة المفـاتيح وحـةتحكم بلللطلبة ال هنا بها ويسمح الطلبة شاشات
وهذا  المختلفة التطبيقات مع التفاعلي األداء من نوع أي إجراء أو معلمال حركة تقليد من الطلبة يمكن

  .من أهم ما يميز الصف االفتراضي

 تطبيـــق مـــن رأكثـــ ويوجـــد ،المتعـــددة والبـــرامج المســـاعدة الوســـائط طريـــق عـــن: المحادثـــة الصـــوتية    ****

والتفاعــل  الخيــال إنمــاءتســاعد فــي و  التطبيقــات لــبعض ااســتخدامه فــيمكنخاصــية المحادثــة الصــوتية ل
  . السمع حاسة طريق عنالمتواصل بين المعلم والمتعلمين لتسهل عملية التعلم والمشاركة 

 فـي ة/طالـبال بمشـاركة وذلـك مـرة كـل فـي واحـد ة/طالـب بتوجيـه يقـوم أن المعلـم يستطيع :التوجيه ****

 مسـاعدة ىعلـ القدرة المعلم يعطي مما به الخاصة شاشته خالل من كاملة الصف بصالحيات التحكم
  .الطلبة بقية ىإل التوجيه ذلك بث ويمكن حاسوبه في التحرك في الطالب

 متابعـة خـالل مـن ذلـك ويمكـن الطلبـة، جميع مراقبة ىعل بالقدرة المراقبة وظيفة وتتصف :المراقبة ****

  .مع تقديم التوجيه إذا لزم األمر المشاركين لوحة خالل من الدردشة إشارات

تــأتى كنتيجــة مترتبــة علـــى الخاصــية الســابقة وهـــي مراقبــة وتوجيــه المعلـــم  الخاصـــية هــذه :الــتحكم ****

 كما التطبيق في طالب أي أداء تصحيح أو الصالحيات توقيف ىعل قدرة المدرس يعطي مماللمتعلم 
 متاحـة خاصـية خـالل مـن الصف من بإخراجه القيام ثم ،أكثر أو طالب ركةمشا بحجب التحكم يمكن
  .فقط للمعلم

 أسلوب من لالستفادة وذلك الطلبة شاشات بقية ىعل الطالب شاشة عرض يمكن :الطالبمشاركة  ****

  .الدراسية المناهج أو الحاسب لبرامج استخدامهم في الطلبة بين المنافسة روح لخلق أو المحاكاة

 الطلبــة علــي التــأثير وبــدون فرديــا لتوجيهــه ة/طالــب أي مــع خاطــبالت المعلــم يســتطيع :طــبخاالت ****

 فعنـدها يـتمكن مــن " المايـك" علـى إيقونــة  بـالنقرمـن خـالل الســماح لـه  تم ذلـكيــو ، أدائهـم فـي اآلخـرين
  .اآلخرين الطلبة لكل أو للمعلم هصوت بث
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 هــذا إرســال ثــم ومــن الل الصــف االفتراضــيمــن خــ اختبــار يعــد أن هنــا المعلــم يســتطيع :االختبــار ****

  .الراجعة التغذية وٕاعطاء الطالب أداء وتقييم اإلجابات ىعل والحصول الطلبة ىإل االختبار

 الدردشة طريق عن والعبارات بالكلمات المعلومات تبادل والطلبة المعلم يستطيع :الكتابية الدردشة ****

 يمكـــن حيـــث إليهـــا الموجهـــه الفئـــة حســـب ركاتالمشـــا تعـــرض بالدردشـــة الخاصـــة والواجهـــة) الشـــات(
  .محدد شخص/ الجميع/ فقط للمعلم إرسالها

  .الطلبة من ملفات استقبال أو، أكثر أو واحد طالب ىإل الملفات نقل المعلم يستطيع :الملفات نقل ****

 التوجيهــات بتقــديم أكثــر أو ة/طالــب جهــازإعــدادات  ضــبط إعــادة للمعلــم يمكــن :اإلعــدادات ضــبط ****

  .ة/المالئمة لحاجة الطالب رشاداتواإل

 منهمـــا أي ىلـــد يكـــون عنـــدما) الكـــف أيقونـــة( ىعلـــ ينقـــر أن ة/الطالـــب يســـتطيع :المشـــاركة نـــداء ****

 مـن أكثـر ويسـتطيع. االفتراضـي الفصـل شاشـة ىعلـ) الكف أيقونة( يشاهد أن المعلم ويستطيع. سؤال
قائيًا من خالل نظام الصف االفتراضـي ممـا وترتب تل اآلخر بعد واحداً  اختيارهم ويتم،  المناداة طالب

  . يمكن المعلم االستجابة لجميع المشاركين على المساواة

 أو اختياريـــا الجانبيـــة المجموعـــات بتكـــوين للطلبـــة الســـماح المعلـــم يســـتطيع :الجانبيـــة المجموعـــات ****

 مــع وتياً صــ والتحــدث تــتكلم مجموعــة أي ىإلــ االنضــمام ويمكنــه الــبعض بعضــهم مــع للتحــدث عشـوائياً 
 كمجموعـات الجمـاعي العمـل الطلبـة ىلـد تخلـق الوظيفـة هذهو ، التوجيهات وتقديم مجموعاتهم أعضاء
  .أدائهم في منافسة بينهم وتجعل

 كاملــة وصــورة صــوت المعروضــة اللقــاءات تســجيل يمكــن حيــث لقســمين ينقســم :والحفــظ التســجيل ****

 )16(عــــن طريــــق رابــــط انظــــر ملحــــق رقــــم  إليهــــا الحاجــــة عنــــد الحقــــاً  واســــتعمالها بســــهولة وتخزينهــــا
)elluminate recording( أمــا  للمعلــم متابعتهــا يســهل وهــذا وأعمــالهم واجبــاتهم تخــزين وكــذلك 

 وورد بملــف وحفظـه البيضــاء اللـوح ىعلــ يعـرض مـا وكــل الطلبـة مشــاركات جميـع حفــظ فـيمكن الحفـظ
  .الحاجة عند به واالستعانة

  

  :االفتراضية الصفوف مكونات
 صـــفلل الرئيســـة المكونـــات ىعلـــ التعـــرف يمكننـــا نـــهأ ســـبق مـــا اســـتعراض بعـــد لباحثـــةا تـــرى

  : التالي للعرض وفقاً  واألشرطة، النوافذ من مجموعة وهي ،فتراضياال
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  )2. 2(شكل 

  )مكونات الصف االفتراضي الرئيسة(
                                   :النوافذ -أ

                 .داخلها أسماء المتواجدين باللقاءيظهر ب: نافذة أسماء المشاركين. 1
  .في الشريط السفلي واالستفسار الكتابةمن خاللها يمكن  :نافذة التخاطب الكتابي. 2
  .يمكن استخدامها للتواصل الصوتي بين المعلم والمتعلمين :نافذة الصوت. 3
أو الكتابـة علـى  مـن الرسـم على مجموعة من األزرار التي تمكن تحتوي: نافذة اللوح األبيض. 4

                    .اللوحة البيضاء

  :األشرطة -ب 
 . على اسم الغرفة الصفية يحتوي :شريط العنوان. 1
                         . والملفات واألدوات على قوائم العرض يحتوي: شريط القوائم. 2

  .محددة وظيفة يقونهألكل  األيقوناتعلى مجموعة من  يحتوي: شريط األدوات. 3    
  . يتضح من خالله حالة االتصال :شريط الحالة. 4

  

  :أنظمة إدارة التعلم
وتقنيـات غيـر تزامنيـة  ،وهي ال تتقيد بزمان أو مكان لذا فهي تستخدم برمجيـات :برامج إدارة التعلم* 

ودل والويــب كــالم (أي ال يشــترط وجــود المعلــم والطالــب فــي نفــس الــزمن وهــذا مــا يعــرف بــالتعلم الــذاتي
  )50: 2004،المبارك( :هذه التقنيات ىومن األمثلة عل .)سي تي

   .أدوات التمرينات والواجبات المنزلية •
   .قراءة الدروس •
   .ساحات الحوار والنقاش غير المباشرة •
   .قائمة المراسالت بين المعلم وطالبه •
 .قائمة الدرجات وٕارسال األعمال للمعلم •
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شـبيهة بقاعـات الدراسـة يسـتخدم فيهـا المعلـم والطالـب  صفوفوهي : نيةاالفتراضية التزام الصفوف* 
ـــم والطالـــب فـــي الوقـــت نفســـه دون حـــدود ( أدوات وتقنيـــات مرتبطـــة بـــزمن معـــين  يشـــترط وجـــود المعل

  .هذه األدوات علىومن األمثلة ) للمكان
  . المشاركة في الكتابة عليها علىتساعد الطالب : األلواح البيضاء •
  . قواعد البيانات :لبرامج مثلالمشاركة في ا •
  ). صوت وصورة(عن طريق الفيديو  :المؤتمرات •
  . عن طريق الصوت :المؤتمرات •
 :2004، المبارك( التواصل بالنص بين المعلم وطالبه وبين الطالب أنفسهم: غرف الدردشة •

60.( 
  

فـي اسـتخدام المـتعلم / إلـى أن هنـاك العديـد مـن البـرامج التـي تسـاعد المعلـم :وتشير الباحثة 
  :الصف االفتراضي منها

 فيـــــر فـــــوكس  مـــــوزيال) / InternetExplorer(انترنـــــت اكســـــبلور  :متصـــــفح االنترنـــــت مثـــــل •
)Mozilla Fire fox(.  

  .)Java(الجافا  •
      .)MP4 Player Setup(ام بي فور •
  .)Acrobat Reader 7(اكروبات  •
 ).Real Player 10(ريل بلير  •
 ).wink( برنامج وينك •
 ).Camtasia Studio 7(لكامتازيا برنامج ا •

  :فالمعلم والمتعلم يستطيعا من خالل هذه البرامج أداء األعمال التالية
   .االشتراك للحصول علي غرفة صفية من الشركة المالكة �
   .)فيديو، نصوص(مشاهدة الملفات  �
   .قراءة الملفات �
 .االستماع للملفات الصوتية �
 .إعداد الشروحات الصورية �
 .س التعليميةتصوير الدرو  �
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  :االفتراضية التزامنية ما يلي الصفوفبعض برمجيات  علىومن األمثلة 
                       ).Paltak)  www.Paltak.comبرنامج   .1

  .ويعد أقدم برنامج للحوار المرئي والصوتي والنصي وأكثرها انتشاراً 
   ).Room talk)  www.roomtalk.comبرنامج  .2

  . ن المعلم من امتالك غرفة صف خاصة به وبسعر معقولبرنامج جيد يمك
   ).hp Vertual Classroom) www.hpe-learning.comبرنامج   .3

  .  برنامج جيد يتميز بواجهات جميلة وسهولة الدخول للصف
   ).Centra) www.centra.comبرنامج   .4

  . برنامج يمكن أن يكون أيضا فصل افتراضي غير تزامني
   ).Learnlinc) www.edtlearning.comبرنامج   .5

يتميــــــز بإمكانيــــــة وجــــــود مــــــدرب للمعلــــــم يســــــاعده علــــــي مراقبــــــة الدردشــــــة النصــــــية وتنظــــــيم 
  .)65: 2004،الموسى والمبارك(المشاركات

  

 الصــفوفأنــه حــاول الــدخول إلــى بعــض " الموســى والمبــارك"علــى حــد قــول  :وتشــير الباحثــة
تتطلــب مــن المعلـــم  ألنهــان يصــعب اســتخدامها ولكـــ ،متــوفرة  االفتراضــية فــي بعــض المواقــع فوجــدها

  .بشكل جيد الصفوفمستوى معّين من اللغة االنجليزية ليتمكن من استخدام هذه 
  

والتي تتميز ) Elluminate(الستخدام الصف االفتراضي التابع لشركة دفع الباحثة وهذا ما 
  .بتقديم خدمة اللغة العربية لعمالئها في الشرق األوسط

  

  :االفتراضية فوفالص مميزات
  :يلي ما منها نذكر المميزات من العديدتتميز ب االفتراضية لصفوفا أن) 23: 2004( سالم يذكر
  .التجهيزات في الكبير االنخفاض �
 فـي الموجـود الزحـام تخفيـف بـذلك ويمكـن مختلفـة أمـاكن فـي الطـالب مـن كبير عدد استيعاب �

  .التقليدية المدارس
  .التزامنية غير الصفوف طريق عن وذلك وقت أي في للتعلم فرصة وجود �
  .معها للتعامل عالية مهارة ىإل الصفوف هذه تحتاج ال �
  . إلكترونياً  يكون الدرجات ورصد فالتقييم المعلمين علي األعباء تخفيف �
  .سهولة بكل الدراسية المقررات تحديث إمكانية �
 بالملفـــات البحـــث خـــالل مـــن مكـــان أي ومـــن وقـــت أي فـــي المعلومـــة ىعلـــ الحصـــول تســـهيل �

  .المعلم قبل من المحاضرة إلقاء أثناء المتعلم بها يتزود التي والمرفقات
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 المتعــــددة لكترونيــــةاإل األســــاليب بإدخــــال حديثــــة طــــرق ىإلــــ التقليديــــة التــــدريس طــــرق تغييــــر �
  .واالستيعاب الفهم جودة في يساهم مما والمتنوعة

   .مختلفة وثقافات مختلفة كنأما من آخرين طالب مع للنقاش الطالب أمام الفرصة إتاحة �
 ىإلــ الحضــور مــن المــرض أو اإلعاقــة تحــرمهم قــد الــذين والطــالب المعلمــين ظــروف مراعــاة �

 رـيحضــ أن يمكــن الطــالب وكــذلك بيتــه مــن الــدروس إلقــاء المعلمــة أو للمعلــم فــيمكن المدرســة
  .بيته من الدروس

  .عالية وبتقنية لصورةوا والنص الصوت بين الدروس تقديم في االفتراضية الصفوف تجمع �
 يســهل وهــذا وأعمــالهم واجبــاتهم تخــزين وكــذلك بســهولة وتخزينهــا الطــالب ردود تســجيل يمكــن �

  .متابعتهم
  ).الدرس أثناء( اإلنترنت مع المتزامن التعامل خالل من للمعلومة الوصول سرعة �

  

  :االفتراضية الصفوف "تخدامــاس" سلبيات
  يضــاً أو  االيجابيــة الجوانــب مــن يميزهــا مــا لهــا يكــون نأ البــد وســيلة كــل نأ :الباحثــة وتشــير 

 )2010،الوليـدي(يـذكر حيـث "نقصـان تـم مـا ذاإ شـيء فلكـل"  اسـتخدامها عند سلبية جوانب لها يكون
  :نقاط في نجملها االفتراضية للصفوف نيمستخدمال تواجه التي السلبيات بعض هناك أن

  .النت رداءة عند ياناً أح والمتعلم المعلم بين المتبادل التفاعل ضعف �
 برنـــامج تحقيـــق مـــدي يوضـــح دقيقـــاً  مؤشـــراً  يـــوفر الـــذي التقيـــيم أســـلوب واختيـــار تحديـــد صـــعوبة �

 . ألهدافه بعد عن التعليم

  .منها الغرض يحقق بشكل بعد عن التعليم برامج عدادإ صعوبة �
 واإلنترنــت الكمبيــوتر ىعلــ اً معتمــد يكــون بعــد عــن التعلــيم مــن فعاليــة األكثــر األشــكال اســتخدام �

  .النامية البالد في تتوفر ال قد التي األساسية البنية لتتوافر ويحتاج تكلفة أكثر يكون وبالتالي
 أشــرح أن يمكننـيف كبيــرة، فعاليـة وتحقــق المباشـر اإللكترونـي للتعلــيم تصـلح تعليميــة مـواد هنـاك �

 هـذه ومشاهدة ختبرالم ىإل الذهاب أو مدرسية لرحلة ولكن طبيعية علمية ظاهرة عن مطوالً  لك
ــــيم نظــــام فــــي نبذلــــه أن يمكــــن الــــذي الجهــــد كــــل عــــن يغنــــي أن مباشــــرة بصــــورة الظــــاهرة  التعل

 تكـون أن يجـب المباشر اإللكتروني التعليم مادة أن أي الظاهرة، تلك لشرح المباشر اإللكتروني
  . ألسلوبه مةءومال له مناسبة

 ليسـت لكنهـا الغضـب، خاصـة الفوريـة النصـية الوسـائط عبـر أحيانـاً  األحاسـيس إيصال صعوبة �
 االتصـــــال يســـــتخدم وهـــــل ونوعـــــه المجتمـــــع وتطـــــور نمـــــو ىعلـــــ ذلـــــك يعتمـــــد حيـــــث مســـــتحيلة

  . واالفتراضي) البشري(الحقيقي
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 تـوفر مـن بـد ال لـذلك ،اإلنترنـت ىعلـ آخـرين أناس قبل من مخترق يكون قد اإللكتروني التعليم �
  . قوية حماية أنظمة

  .مستمر تحديث وتحتاج متطورة أجهزة ونياإللكتر  التعليم يحتاج قد �
 عليهـــا التغلـــب يمكننـــا نـــهأ إال ةاإللكترونيـــ الصـــفوفالســـتخدام  الســـلبيات بعـــض وجـــود مـــن وبـــالرغم

  .الطالب أبنائنا ىعل جيداً  العلمي مردودها كان إذا خصوصاً 
  

 :لخـال مـن عليهـا التغلـب يمكـن مقترحـة وحلـول معالجـة لهـا السـلبيات هـذه أن :الباحثة وترى
  .المعنيين من والمتابعة ،للمتعلم السليم والتوجيه ،للمعلم الجيد التدريب

  

  :والمتعلم المعلم أدوار
 اإللكترونـي الـتعلم خـالل مـن والمـتعلم المعلـم مـن لكـال جديـدة اً دوار أ هنـاك أن :الباحثـة تشير

  :هي االفتراضية الصفوف في
  

   :للمعلم الجديدة األدوار -1
 الجــدال بإثــارة الخبيــر ىإلــ باإلجابــات الطــالب يــزود الــذي والمحاضــر حكــيمال مــن المعلــم يتحـول •

  . التعليمية بالمصادر ويمد ليرشد
 ادةـوزيــ ،للعمـل ىاألولـ بالدفعـة الطـالب إمـداد مــع التعليميـة للخبـرات مصـممين المعلمـين يصـبح •

 النقـاط ىلـع التأكيـد مـع متعـددة بـرؤى الموضـوعات ىإلـ والنظـر ،الـذاتي التوجيه ىعل تشجيعهم
  . الجودة ىإل للوصول المحتوى مقدمي المعلمين بين التنافس نع فضالً  البارزة

 لبيئـة الكليـة مراقبتـه فـي المنـزوي العضـو مـن يتحـول فهـو التغيـرات لبنيـة القـوة مركـز المعلم يعد •
 . المتعلمين للطالب كرفيق التعليمية البيئة في مشاركاً  التعلم فريق في عضو ىإل التعلم

  

   :للطالب الجديدة األدوار -2
 ةـللمعرفــ ىمســتو  ىأدنـ مــع عاملـوالتـ بـقلــ ظهـر عــن الحقــائق تحفـظ أوعيــة مـن الطالــب تحـول •

  . معارف تبني التي المعقدة للمشكالت الحلول واضع ىإل
 متعــددة بمنظــورات الموضــوعات ورؤيــة ،بأنفســهم إجابــات عــن ويبحثــوا أســئلتهم الطــالب يــنقح •

 يؤدي ةـوعـالمجم تفاعل أن مالحظة مع التعاونية الواجبات وأداء ،تمجموعا في لعملهم وفقا
  . التعلم خبرات ازدياد ىإل

 وقــــتهم إدارة ىعلـــ حـــثهم مـــع بـــذاتهم االســـتقالل علــــي وحـــثهم الطـــالب تلقائيـــة ىعلـــ التشـــديد •
  .)2010، الجهني. (التعلم مصادر من واالستفادة تعلمهم وعمليات

 االفتراضـي الصـف اسـتخدام خـالل مـن والمـتعلم المعلـم دوارأ في ركبي تحول هناك أن :الباحثة وترى
 متلقــي مــن دورهمــا بتغيــر وذلــك المعلومــات عصــر تواكــب نوعيــة نقلــة أحــدثت التعليميــة العمليــة فــي

  .  وايجابي الفعّ  بشكل التعليمي المحتوى صناعة في المشاركة ىإل وملقي
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  :ضيةاالفترا الصفوف نحو والباحثين المستعملين توجهات
 توفر ظل في خاصة مهم أمر التعليمية مؤسساتال في االفتراضية الصفوف تقنية تطبيق نإ
 تقدمه ما ىإل باإلضافة التعليم من راقي مستوي في الناس من كثير ورغبة والبشرية المادية اإلمكانات

ـــة هـــذه ـــول مـــن التقني ـــدأت وقـــد .الحاضـــر تعلـــيمال فـــي والمعوقـــات الصـــعوبات مـــن لكثيـــر حل  ضبعـــ ب
 الثقافـة هـذه نشـر ىعلـ يسـاعد ايجـابي شـيء وهـذا وتفعيلهـا التقنية هذه بتطبيق فلسطين في الجامعات

 اســتخدام أن ىإلــ "خليــف"أشــارت دراســة و ، تطبيقهــا تعــوق اجتماعيــة صــعوبة أي وتــذليل المجتمــع فــي
   :يؤدي االفتراضية الصفوف

  .الطالب ىلد العلمي التحصيل زيادة ىإل :أوالً 
  . الخبرة وتبادل التواصل في المعلمين عديسا: ثانياً 
  .والمعلمين الطلبة بين التواصل في  تساهم :ثالثاً 
 استيعاب في تساهم االفتراضية الصفوف أن والدراسات ثو البح تكشففقد  الطالب، آراء وبخصوص

 سالـدرو  ىعلـ االعتماد وتقلل ومعرفية، علمية مهارات الكتساب حماسهم من وتزيد للدروس، الطالب
  ).2: 2009،خليف( أمور الطلبة أولياء عن العبء تخفيف في يساهم مما المساعدة والكتب الخصوصية

  

  اإلسالمي الفقه :الثالث المحور �

  . يفهم فهم أي: يفقه فقه: يقال. الفهم: معناه فالفقه :الفقه لغةً      
$ÉΑ ﴿ :ىتعــال قــال yϑ sù Ï Iωàσ‾≈ yδ ÏΘ öθ s) ø9$# Ÿω tβρ ßŠ% s3 tƒ tβθ ßγs) ø� tƒ $ ZVƒ Ï‰ tn ﴾ ]يفهمــون ال أي ]78:  النســاء .

≈Å3 ﴿ :ىتعـــال وقـــال s9uρ āω tβθ ßγs) ø� s? öΝ ßγys‹Î6 ó¡ n@ 3 ﴾ ]وقـــال، تســـبيحهم تفهمـــون ال أي ]44:  اإلســـراء 

       "  ْقِهـــــهِ فِ  ِمـــــنْ  َمِئنـــــةٌ  ُخْطَبِتـــــِه، َوِقَصـــــرَ  الرُجـــــِل، َصـــــَالةِ  ُطـــــولَ  ِإن «: َوَســـــلمَ  َعَلْيـــــهِ  اهللاُ  َصـــــلى اهللاِ  َرُســـــولَ 
  .فهمه عالمة أي). 594 /2:مسلم رواه(

: وأفقهُته. َفِهمَ  إذا ِفْقهاً  َيْفَقهُ  وَفِقهَ . َفقيهٌ  فهو ِفْقهاً  َيْفُقهُ  الّرجل َفُقهَ : يقالُ . الّدين في الِعْلم: الِفْقهُ ف
  ).370:الفراهيدي(الِفْقهِ  َتَعلمُ : والتَفقهُ . لهُ  َبيْنتُ 

θ#)﴿: تعـالى قولـه ذلـك ومـن. العـرب عـالم: معنـاه العـرب، فقيـه قال: لهمقو  الفقه ومن ßγ¤) x� tG uŠÏj9 

’ Îû Çƒ Ïe$!$# ﴾ ]ـــْيء اْلعلـــمو ، )109: 1992، نبـــارياأل(بـــه علمـــاء ليكونـــوا: معنـــاه ، ]122:  توبـــةال بالش 

 بهَـا َعـالم لكـل َفقيـل لشـِريَعةا علـم بِـهِ  اْختص  ثم  فقه َفُهوَ  ِبَشْيء علم وكل ،َعلمته َأي أفقهه فقهته ُيَقال
θ#) ﴿ :َتَعـاَلى َوَقولـه َفِقيها َصار َفَمْعَناه اْلَقاف ِبَضم فقه قيل َفِإذا َفِقيها ßγ¤) x� tG uŠÏj9 ’ Îû Çƒ Ïe$!$# ﴾ ليكونـوا َأي 

  ).154:  1995، الحميدي( فهمه َأي فقهه اللُهم  الدَعاء َوِفي ُعَلَماء
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ــمُ : الِفْقــهُ  ــ اْلِعْل ــُه، والفهــمُ  ْيءِ ِبالش  َســاِئرِ  َعَلــى وَفْضــِله َوَشــَرِفهِ  لِســياَدِته الــدينِ  ِعْلــم َعَلــى وغلــبَ  َل
 الشـــق  ِمــنَ  واْشــِتقاقهُ : اَألثيــر اْبــنُ  َقــالَ  الَمْنــَدل؛ َعلَــى والُعــودُ  الثَريــا َعلَــى الــنجمُ  َغلَــبَ  َكَمــا اْلِعْلــمِ  َأنــواع

ـــاخَ  الُعـــْرفُ  َجَعلــه َوَقـــدْ  والفَــْتح، ـــِريَعِة، ِبِعْلــمِ  اص َفها الشــهُ  َشـــرِمْنَهـــا اْلفُـــُروعِ  ِبِعْلــمِ  وَتْخصيصـــاً  َتَعـــاَلى، الل   .
  ).522: 1414،ابن منظور(
   :أمرين على يطلق فالفقه ؛اً صطالحاالفقه و 

 أدلتهـــا مـــن والمكتســـبة وأقـــوالهم، المكلفـــين بأعمـــال المتعلقـــة الشـــرعية األحكـــام معرفـــة :األول
  . واجتهاد إجماع من عنهما يتفرع وما والسنة القرآن من نصوص وهي: التفصيلية

 درســــت أي: وتعلمتــــه الفقــــه، درســــت: نقـــول هــــذا ىوعلــــ نفســــها، الشـــرعية األحكــــام :والثــــاني
 هـعليــ نبيــه وســنة ىتعــال اهللا كتــاب مــن والمســتمدة الفقــه، كتــب فــي الموجــودة الشــرعية الفقهيــة األحكــام
  . واجتهاداتهم المسلمين، ماءعل وٕاجماع والسالم، الصالة
 األحكـــام نفـــس ىعلـــ يطلـــق والثـــاني األحكـــام، معرفـــة ىعلـــ يطلـــق األول أن :المعنيـــين بـــين والفـــرق
  .)2006،وآخرون الخن( الشرعية

ـــــهأ :الفقـــــه ويعـــــرف ـــــم هـــــو ن ـــــف، بأحكـــــام العل ـــــم وهـــــو التكلي ـــــد العمـــــل بوجـــــوب العل ـــــام عن  قي
  .)85: ه 478 الجويني،(الظنون

 اـأدلتهـ مـن العمليـة الشـرعية األحكـام باسـتنباط يعنـي الـذي العلـم هـو نهأ فقهال" :أيضاً  ويعرف
 الشــروط ويبــين والمكــروه، والمســتحب والمســنون، والمفــروض والحــرام، منهــا الحــالل فيبــين التفصــيلية،

 وغيـــــر إفســـــادها ىإلـــــ تـــــؤدي التـــــي واألمـــــور والمعـــــامالت، العبـــــادات صـــــحة فـــــي توفرهـــــا يجـــــب التــــي
  ).15: 1997 إسماعيل،"(ذلك

 هـــو: وقيـــل التفصـــيلية، أدلتهـــا مـــن المكتســـب العمليـــة الشـــرعية باألحكـــام العلـــم أنـــه :ويعـــرف
 واالجتهــاد، بــالرأي مســتنبط علــم وهــو الحكــم، بــه يتعلــق الــذي الخفــي المعنــى علــى والوقــوف اإلصــابة
ـــا؛ تعـــالى اهللا يســـمى أن يجـــوز ال ولهـــذا والتأمـــل، النظـــر إلـــى فيـــه ويحتـــاج  عليـــه فـــىيخ ال ألنـــه فقيًه

  ).168: 1993،الجرجاني(شيء
  

:  ىـتعال الّله قول ذلك ومن تحصيله، ىعل والحثّ  الفقه فضل في وأحاديث آيات وردت :الفقه فضل

﴿ $ tΒ uρ šχ% x. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#ρ ã�Ï�ΨuŠÏ9 Zπ©ù!$ Ÿ2 4 Ÿωöθ n= sù t� x� tΡ ÏΒ Èe≅ä. 7π s% ö� Ïù öΝ åκ÷]ÏiΒ ×π x�Í←!$ sÛ (#θ ßγ¤) x� tG uŠÏj9 ’ Îû 

Çƒ Ïe$!$# (#ρ â‘É‹ΨãŠÏ9uρ óΟ ßγtΒ öθ s% #sŒ Î) (# þθ ãè y_ u‘ öΝ Íκö� s9Î) óΟ ßγ‾= yè s9 šχρ â‘x‹ øts† ﴾ ]والية جعل فقد  . ]122:  التوبة 

 اللهُ  ُيِردِ  َمنْ «: َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى وقال السالم، عليهم األنبياء وظيفة وهي للفقهاء، وةـوالّدع اإلنذار
  ).1/25:البخاري( » الدينِ  ِفي ْههُ ُيَفق  َخْيًرا ِبهِ 
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 مـن العمليـة الوظائف أو الشرعية األحكام من له يثبت ما حيث من المكلف فعل هو :الفقه موضوع
 لمعرفة ووقفة وحجه وصومه وصالته وٕاجارته المكلف بيع في يبحث فالفقيه أدلتها من التماسها حيث

 والتصـــرفات العقـــود تلـــك مـــن تصـــرف أو قـــدع وكـــل األفعـــال هـــذه مـــن فعـــل كـــل فـــي الشـــرعي الحكـــم
  ).29: 1986، الزحيلي"(

 عّمـا فيـه فيبحـث العبـاد، مـن المكّلفـين أفعـال هـو الفقـه علـم موضـوع أن ىإلـ :الباحثة وتشير
  .وكراهة ،وندب ،ووجوب وحرمة،  حلّ  من ألفعالهم يعرض

  

 النـاس أفعـال علـى شـرعيةال األحكـام تطبيـق الفقـه علـم تـدريس مـن الغايـة :الفقـه تـدريس من الغاية
 أقـــوال مـــن اإلنســـان عـــن يصـــدر فيمـــا رعيشـــال الحكـــم معرفـــة فـــي العلمـــاء مرجـــع هـــو فالفقـــه؛ وأقـــوالهم
  ).29: 1986،المرجع السابق( إفتائه في والمفتي قضائه في القاضي مرجع وهو ،وأفعال

  

 غيـر ولكّنهـا كثيـرة بـأطوار رّ وم الّرسالة، وبدء الّدعوة بنشأة اإلسالميّ  الفقه نشأ :وتطّوره الفقه نشأة
 ةّـ دق لّ ـبك بعده عّما متمّيز فإّنه الّنبّوة، عصر وهو األّول الّطور إالّ  دقيقًا، تمّيزاً  الّزمن  حيث من متمّيزة
 الكـريم القـرآن بـه جاء بما الوحي، الّطور هذا في الفقه مصدر وكان  .األعلى الّرفيق إلي الّنبيّ  بانتقال

 وكـذلك بالّتسـديد، يتابعهـا كـان أو أساسـها، الوحي كان أحكام من الّنبّي؛ فيه  جتهدا بما أو أحكام، من
   ...ينكره أو يقّره الّنبّي؛ إلي مرّده حياته في الّنبيّ   أصحاب اجتهاد كان
 متعــّددة أطــوار الّنبــّي؛ وفــاة بعــد تتابعــت ثــمّ . العصـر ذلــك  فــي الّتشــريع مصــدر الــوحي كــان ذلــك لـىوع

     :كالتالي مراحل يف تفصيلها يمكن
   . اإلسالم رسول حياة في التشريع: األولى المرحلة -1 
 إلــى  -ه11ســنة مــن( البيــت أهــل وأئمــة الصـحابة كبــار عصــر فــي التشــريع: الثانيــة المرحلـة -2 

   ).ه40 سنة
   .التابعين من عنهم تلقى ومن الصحابة صغار عهد في التشريع: الثالثة المرحلة -3 
 الجمهـور اعتـرف الـذين األربعـة الفقهـاء وظهـور الفقـه، وأصـول السـنة تـدوين: رابعةال المرحلة -4 

  . الحنبلي الفقه ،الشافعي الفقه ،حنفيال الفقه ،المالكي الفقه المطلق، واالجتهاد باإلمامة لهم 
 القــرن أوائــل مــن والجــدل المنــاظرة وشــيوع وتأييــدها، المــذاهب علــى القيــام: الخامســة المرحلــة -5 

   . العباسية الدولة سقوط إلى رابعال 
 القــرن بدايــة إلــى هوالكــو يــد علــى بغــداد ســقوط مــن يبــدأ وهــو التقليــد، دور: السادســة المرحلــة -6 

  ).19القرن(الماضي الهجري
 اإلسـالم شيخ يد على السابع القرن بداية من نواته بدأت وقد التجديد، دور:   السابعة المرحلة -7

  ). 2011، ويكيبيديا(تيمية ابن
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 التزامه عليهم وفرض اإلسالمي، الفقه بأحكام التمسك المسلمين على اهللا أوجب لقد :الفقه تعلم حكم
 والسنة، القرآن نصوص إلى تستند كلها اإلسالمي الفقه حكامأو ، وعالقاتهم حياتهم نشاط أوجه كل في

 أحكــام تــرك المســلمون ســتباحا فــإذا،  والســنة القــرآن إلــى يرجعــان - الحقيقــة فــي -والقيــاس واإلجمــاع
 يعــد ولــم اإلســالمي، الــدين مجمــوع بــذلك وعطلــوا سنة،ـوالــ القــرآن تــرك اســتباحوا فقــد اإلســالمي، الفقــه

 وبمـا تعـالى، بـاهللا تصـديق هو حقيقته في اإليمان ألن اإليمان، يدعوا أو بالمسلمين يتسموا أن ينفعهم
  .- وسلم هـعلي اهللا صلى - نبيه سنة وفي كتابه، في أنزل

 - وسـلم عليـه اهللا صـلى - الرسول به جاء ما لكل واالمتثال الطاعة يعني الحقيقي واإلسالم
 تبـدل مهمـا تتبـدل وال تتغيـر ال ثابتـة اإلسـالمي الفقـه وأحكـام، والرضـا اإلذعـان مـع وجـل عـز ربه عن

  .األحوال من بحال تركها يباح وال وتغير، الزمن
  

  :القرآن من ذلك أدلة

θ#) ﴿: تعالى اهللا قال ãè Î7®?$# !$ tΒ tΑÌ“Ρé& Ν ä3 øŠs9Î) ÏiΒ óΟ ä3 În/§‘ Ÿωuρ (#θãè Î7−F s? ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ u !$ u‹Ï9÷ρ r& 3 ﴾ 

Ÿξ ﴿: وقال]. 3: األعراف[ sù y7 În/u‘uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4®L ym x8θ ßϑ Åj3 ys ãƒ $ yϑŠÏù t� yf x© óΟ ßγoΨ÷�t/ §Ν èO Ÿω 

(#ρ ß‰Ågs† þ’ Îû öΝ Îη Å¡ à�Ρr& % [ t̀� ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ ç„uρ $ VϑŠÎ= ó¡ n@ ﴾ ]تعالى وقال]. 65: النساء :﴿!$ tΒ uρ 

ãΝ ä39s?# u ãΑθ ß™ §�9$# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39pκtΞ çµ ÷Ψtã (#θ ßγtFΡ$$ sù 4 ﴾ ]تعالى وقال ].7: الحشر :﴿ !$ ‾ΡÎ) !$ uΖ ø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) 

|=≈ tG Å3 ø9$# Èd, ys ø9$$ Î/ zΝ ä3 ós tG Ï9 t÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# !$ oÿÏ3 y71 u‘r& ª!$# 4 Ÿωuρ ä3 s? t ÏΖ Í←!$ y‚ ù= Ïj9 $ Vϑ‹ÅÁ yz ﴾ ]105: النساء[  

 عليه اهللا صلى - الرسول وتحكيم تعالى اهللا أنزل ما بإتباع اآلمرة النصوص هذه على وبناءً 
  .ورسوله هللا مخالفة كل عن والناهية الناس، بين معاملة من ينشأ ما كل في وسنته - وسلم

  .بعيداً  ضالالً  ضل  قد ورسوله، اهللا اختاره ما غير األحكام من يختار من يعد ذلك على بناءً 
$ ﴿: تعـــــالى قـــــال tΒ uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿωuρ >π uΖ ÏΒ ÷σãΒ # sŒ Î) |Ós% ª!$# ÿ…ã& è!θ ß™ u‘uρ # �� øΒ r& βr& tβθ ä3 tƒ ãΝ ßγs9 äο u� z�Ïƒø: $# ôÏΒ 

öΝ Ïδ Ì� øΒ r& 3 tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘uρ ô‰ s) sù ¨≅|Ê Wξ≈ n= |Ê $ YΖ�Î7•Β ﴾ ]36: األحزاب.[  
  

  :السنة في وأما
 هريــرة أبــي عــن) 1835( ومســلم) 2797( البخــاري روى مــا: منهــا أيضــًا، كثيــرة فاألحاديــث

 َوَمــنْ  اَهللا، َأَطــاعَ  َفَقــدْ  َأَطــاَعني َمــنْ : " - وســلم عليــه اهللا صــلى - اهللا رســولُ  قــالَ : قــال عنــه اهللا رضــي
 َأَحـُدُكمْ  ُيـْؤِمنُ  الَ  بَيـِدهِ  َنْفسـي َوالـذي: "- وسـلم عليـه اهللا صـلى - قوله ومنها". اللهَ  َعَصى َفَقدْ  َعصاني

  .) 20: 1992،  الشافعي"(ِبهِ  ِجْئتُ  َلما َتبعاً  َهَواهُ  َيُكونَ  َحتى
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 تىيتــأّ  ال مــا كتعّلمــه المكّلــف ىعلــ عــين فــرض يكــون قــد الفقــه تعّلــم أن ىإلــ :الباحثــة ؤكــدوت
ــذي الواجــب ــة بــه، إالّ   فعلــه عليــه تعــّين اّل  حمــل وعليــه ذلــك، ونحــو والّصــوم والّصــالة، الوضــوء ككيفّي
 َعلَـى َفِريَضـةٌ  اْلِعْلـمِ  َطلَـبُ « : - وسلم عليه اهللا صلى - الّنبيّ  عن أنس، عن المرويّ  الحديث بعضهم

 1/81، ابن ماجه( » ُمْسِلمٍ  ُكل.(  
  : الميـاإلس هـالفق ادرـمص

 إلـى الصـحابة عصـر فـي اإلسـالمي الفـتح بعـد مشكالت من جد ما حل إلى الحاجة اقتضت
 ألنـه تعـالى، اهللا كتـاب فـي جديـدة مشـكلة أي لحـل النظـر يكـون أن من بد يكن ولم ،الفقه دائرة اتساع
 صـلى اهللا رسول سنة في النظر كان القرآن في يجدوا لم نفإ المبين، وكالمه اهللا ووحي الدين، أساس

 رسـوله سـنة أو اهللا كتـاب مـن نصـاً  فيها يرون ال أقضية وردت فإذا للتنزيل، انبي ألنها وسلم عليه اهللا
 وذلك به، القضاء كان شيء على رأيهم اجتمع فإذا الصحابة، فقهاء من الرأي أهل استشارة إلى واألج
  .باإلجماع يسمى ما هو

 كمــا إليـه، أشـار أو االجتهـاد فـي لصـحابته أذن قــد وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول كـان وٕاذا
  .والسنة الكتابة في الحكم يجدوا لم إذا كذلك الوجه هذه قضاتهم الصحابة وجه فقد معاذ، حديث في

 َوَال  ِبــهِ  َفــاْقضِ  اللــِه، ِكَتــابِ  ِفــي َشــْيءٌ  َجــاَءكَ  ِإنْ " : شــريح إلــى الخطــاب بــن عمــر كتــاب وفــي
 َوَسـلَم، َعَلْيـهِ  اهللاُ  َصـلى اللـهِ  َرُسـولِ  ُسـنةَ  فَـاْنُظْر  اللـهِ  ِكتَـابِ  ِفـي لَـْيَس  َمـا َجـاَءكَ  فَـِإنْ  الرَجاُل، َعْنهُ  َتْلِفْتكَ 

 َوَسـلَم، َعَلْيـهِ  اهللاُ  َصـلى اللهِ  َرُسولِ  ِمنْ  ُسنةٌ  ِفيهِ  َيُكنْ  َوَلمْ  اللهِ  ِكَتابِ  ِفي َلْيَس  َما َجاَءكَ  َفِإنْ  ِبَها، َفاْقضِ 
 اللـهِ  َرُسـولِ  ُسـنةِ  ِفـي َيُكـنْ  َولَـمْ  اللهِ  ِكَتابِ  ِفي َلْيَس  َما َجاَءكَ  َفِإنْ  ِبِه، َفُخذْ  الناُس  هِ َعَليْ  اْجَتَمعَ  َما َفاْنُظْر 
 ُثم  ْأيكَ بر  َتْجَتِهدَ  َأنْ  ِشْئتَ  ِإنْ : ِشْئتَ  اْألَْمَرْينِ  َأي  َفاْخَتْر . َقْبَلكَ  َأَحدٌ  ِفيهِ  َيَتَكلمْ  َوَلمْ  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى
َر، َأنْ  ِشْئتَ  َوإِنْ  َفَتَقدْم، َتَقدمَ  ْر، تتأخ رَ  َأَرى َوَال  َفَتَأخ َأخالت  1/265،الدارمي(" َلكَ  َخْيًرا ِإال.(  

 واإلجمـــــــاع، والســـــــنة، الكتـــــــاب: أربعـــــــة العصـــــــر هـــــــذا فـــــــي الفقـــــــه مصـــــــادر كانـــــــت وبـــــــذلك
  ).189: 2001،القطان(والقياس

  

 بلفظــه، المعجــز وســلم، عليــه اهللا صــلى- محمــد نبيــه علــى المنــزل اهللا كــالم هــو: الكــريم القــرآن -1
 ســـورة آخـــر إلـــى الفاتحـــة ســـورة أول مـــن المصـــاحف فـــي المكتـــوب بـــالتواتر، المنقـــول بتالوتـــه، المتعبــد
  ).5: 1986،وعلومه الحديث وعلومه، القرآن(الناس

 لحيـاة العامة الخطوط ورسم إجماًال، التوالمعام والعبادات تفصيًال، العقائد ىعلنص  الكريم القرآنف 
 تلـــك لتبيـــين النبويـــة بالســـنة مرتبطـــاَ  القـــرآن كـــان لـــذلك؛ النبويـــة للســـنة ذلـــك تفصـــيل وجعـــل المســـلمين
  .المجملة المسائل من فيه ما وتفاصيل العامة الخطوط

صــلى اهللا لنبــي أقــوال ا :علمــاء الحــديث يريــدون بالســنة تعــددت تعريفــات الســنة ف :الشــريفة الســنة -2
وبعــض أخبــاره قبــل البعثــة  ،لقيــة وســيره، ومغازيــهلقيــة والخُ وتقريراتــه، وصــفاته الخِ ، عليــه وســلم وأفعالــه
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تحنثـــه فـــي غـــار حـــراء، ومثـــل حســـن ســـيرته؛ ألن الحـــال يســـتفاد منهـــا مـــا كـــان عليـــه مـــن كـــريم  :مثـــل
هي أحد قسمي الوحي و  ،والسنة بهذا المعنى مرادفه للحديث النبوي عندهم ،األخالق ومحاسن األفعال

فالســنة النبويـــة مـــن ، النبـــي الكـــريم صــلى اهللا عليـــه وســـلماإللهــي، الـــذي نـــزل بــه جبريـــل األمـــين علــى 
$$$$ ﴿:الوحي، بذلك نطق الكتاب العزيز tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏÜÜÜÜΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ## ##““““ uu uuθθθθ oo ooλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ óó óórrrr uu uuρρρρ 44 44 yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ﴾]2-1: جمالن[ 

  .)10: 1936،والمحدثون الحديث(
 نرجـع إنمـا أي: إليهـا الرجـوع حيـث مـن الكـريم القرآن بعد الثانية المنزلة في تعد  والسنة :نةالس منزلة

 فـي كـان لـو كمـا بـه عملنـا فيهـا وجـدناه فـإذا السـنة، إلـى رجعنـا فيـه الحكـم نجد لم فإن القرآن، إلى أوالً 
  .حيحص بسند وسلم عليه اهللا صلى الرسول عن ثابتة تكون أن شريطة الكريم، القرآن

 الصـالة ىعلـ نـص فـالقرآن الكـريم، القـرآن فـي جاء لما وبيان حيتوض هي إنما: النبوية السنة وظيفة 
 اهللا صــلى الرســول عــن وصــح. والعمليــة القوليــة الصــالة يــةكيف ففصــلت الســنة فجــاءت مجمــل، بشــكل
 أعمـال السـنة بينـت وكـذلك .)1/128:البخـاري رواه"( ُأَصـلي َرَأْيُتُموني َكَما َصلوا:" قال أنه وسلم عليه
 وبينــت ).1/350: الطبرانــي" ( َمَناِســَكُكمْ  َعنــي ِلَتْأُخــُذوا:" وســلم عليــه اهللا صــلى وقــال ومناســكه، الحــج

 عنــه ســكت مــا بعــض الســنة شــرعت كــذلك .وغيرهــا المعــامالت، فــي المحرمــة والعقــود الجــائزة، العقــود
  . الرجال على الحرير ولبس الذهبب التختم تحريم: مثل حكمه؛ يبين ولم القرآن

 واجــب، بهــا العمــل وٕان الكــريم، القــرآن بعــد الثــاني المصــدر هــي الســنة إن: القــول وخالصــة
  .مجمالً  جاء لما ومفصلة للقران شارحة أنها حيث به والعمل القرآن لفهم ضرورية وهي

 فــي وســلم عليــه اهللا صــلى محمــد ســيدنا أمــة مــن المجتهــدين العلمــاء جميــع اتفــاق هــو :اإلجمــاع -3
، حكم على العصور من عصر أو الصـحابة عصـر فـي كـانوا سـواء – العلماء هؤالء اتفق فإذا شرعي 
 عليــه أجمعــوا اـمـــب العمــل وكــان إجماعــاً  هــذا اتفــاقهم كــان الشــرعية األحكــام مــن حكــم علــى – بعــدهم
 ضـاللة، علـى يجتمعـون ال المسـلمين علمـاء أن أخبر وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ذلك دليل. واجباً 

: عنـه اهللا رضـي الغفـاري بصـرة أبي عن) 200/ 45( مسنده في أحمد روى. حقاً  كان عليه اتفقوا فما
تـــي َيْجَمـــعَ  الَ  َأنْ  َوَجـــل  َعـــز  اللـــهَ  َســـَأْلتُ : " قـــال وســـلم عليـــه اهللا صـــلى اهللا رســـول أن َضـــالَلةٍ  ىَعلـــ ُأم 

  ". َفَأْعَطانيها
ــة  فــي الحكــم نجــد لــم فــإذا إليــه، الرجــوع حيــث مــن الثالثــة المرتبــة فــي يــأتي جمــاعواإل: اإلجمــاع منزل
  .به وعملنا أخذنا ذلك وجدنا فإن عليه، المسلمين علماء أجمع هل نظرنا السنة، في وال القرآن،

  

، بينهما العلة التحاد حكمه ىعل منصوص بآخر شرعي حكم فيه ليس أمر إلحاق وهو: القياس -4
 فـي وال السـنة فـي وال القـرآن فـي المسائل من مسألة حكم ىعل نصاً  نجد لم إذا إليه رجعن القياس وهذا

  . اإلجماع
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 أصـلُ : أربعـة القيـاس وأركـان ،هـو المصـدر الرابـع للتشـريع بعـد القـران والسـنة واالجمـاع:القياس منزلة
 الخــن( عوالفــر  األصــل بــين تجمــع وعلــة عليــه، المنصــوص األصــل وحكــم مقــيس، وفــرعٌ  عليــه، مقــيٌس 

  .) 9: 2006، وآخرون
 عبـاده اهللا أمـر التـي الشـرعية األحكـام مجموعـة هـو اإلسـالمي الفقـه أن إلـى :الباحثـة وتشير

 – الشــريفة الســنة – الكــريم القــرآن وهــي األربعــة المصــادر إلــى بمجموعهــا ترجــع األحكــام وهــذه بهــا،
  .القياس – اإلجماع

  

  :اإلسالمي الفقه خصائص
 ال ميزاتـومــ بخصــائص يتميــز أنــه يجــد وتمعــن بدقــة لــه والقــارئ اإلســالمي للفقــه تبــعتالم إن

 ىـيبقـــوس الــزمن مــن قرنــاً  عشــر أربعــةأكثــر مــن  والعطــاء والنمــاء للثبــات قــابالً  جعلتــه غيــره، بهــا يتميــز
 مة،ـودائــ عالميــة صــبغة ذات اإلســالمية الشــريعة أن ذلــك ؛عليهــا ومــن األرض اهللا يــرث أن إلــى كــذلك
 لألديـان خاتمـاً  الـدين هـذا وكـان األرض هـذه سـطح علـى سـماوية شـريعة آخر الشريعة هذه كانت فلما

 للثبــات قابلــة تجعلهــا ومميــزات بخصــائص مميــزة الشــريعة هــذه تكــون أن بــد ال كــان الســابقة الســماوية
 اتصـف لـذلك ؛كـان مكـان أي وفـي ،كان عصر أي وفي ،كان مهما اإلنسان لحياة مواكبة واالستمرار

  : منها) 2002(بوفالح  ذكر بخصائص الفقه
  .اإللهي الوحي أساسه ـ 1
  .الحياة متطلبات كل شموله ـ 2
  .اً ماوحر  الً الح الدينية بالصفة هاتصاف ـ 3
  .باألخالق هارتباط ـ 4
  .واآلخرة الدنيا في المخالفة على الجزاء ـ 5
  .جماعية الفقه في النزعة ـ 6
  .مالدائ والتطبيق للبقاء صالح الفقه ـ 7

 سـواء األحكـام، مـن لعبـاده تعـالى اهللا شـرع مـا كـل: والشريعة الشريعة، من العملي الجانب هو :الفقهف
 أو التوحيد، علم أو ،الكالم علم بها ويختص االعتقاد، بكيفية منها تعلق ما وسواء بالسنة، أم بالقرآن،
 اإلســـالمي الفقـــه فـــي لـــىتتج أنـــه) 2008( اهللا فـــيض ويـــذكر .الفقـــه علـــم بهـــا ويخـــتص العمـــل، بكيفيـــة

   :يلي ما الخصائص هذه أهم ومن الوضعية، التقنينات من دونه عما بها ينفرد وخصائص، مميزات
 يرجـع الفقهـاء قالـه مـا وكـل والسـنة، الكتـابو  الـوحي، علـى أساسـاً  يقـوم إلهـي تشـريع أنه :أوالً 

 -تعـالى اهللا رحمـه- الشافعـــي ماماإل يقول هذا وفي عنهما، يخالفا أن للمجتهد وال للفقيه وليس إليهما،
   ).أحد لقول يدعها أن - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول عن سنة بلغته ألحد ليس: (رسالته في
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öθ ﴿ :والســنة الكتــاب إلــى الرجــوع وجــوب فــي تعــالى اهللا ويقــول s9uρ çνρ –Š u‘ ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §�9$# #†n< Î) uρ 

’ Í< 'ρ é& Ì� øΒ F{ $# öΝ åκ÷]ÏΒ çµ yϑ Î= yè s9 t Ï% ©!$# …çµ tΡθ äÜ Î7/Ζ oK ó¡ o„ öΝ åκ÷]ÏΒ 3 ﴾ ]العلمــــاء هــــم هنــــا األمــــر وأولــــو. ]83:  النســــاء 

   .األحكام في المجتهدون الفقهاء
 وعالقتـه بربـه، اإلنسـان عالقـة يـنظم أنـه بمعنـى شـامل، عام تشريع اإلسالمي الفقه أن :ثانياً 

 الحـق إلـى موجـه ربـه، بعنايـة محفـوف فاإلنسـان فيـه، يخالفه أو الدين في يوافقه الذي اإلنسان، بأخيه
   .ومكان زمان كل وفي والدنيوية، الدينية أحواله، سائر في اإللهي للتنظيم خاضع المستقيم والطريق

 يـوفــ المســلم ضــمير فــي اإليمــان يفجرهــا داخليــة لرقابــة اإلســالمي الفقــه أحكــام تخضــع :ثالثــاً 
 مـــن كثيـــر عـــن ويغنـــي التطبيـــق، فـــي امهـــاوانتظ الشـــرعية األحكـــام لســـالمة مؤيـــد ضـــمان وهـــذا. نفســـه

 حـال، كـل فـي معـه تعـالى اهللا أن يعتقـد فالمسـلم الماديـة، األنظمـة بهـا تغـص التـي والتقنينات الرقابات
   .ذلك كل على سيحاسبه تعالى وأنه كلها، تحركاته من ومقاصده أعماله، سير على مطلع

 فاألحكـــام النـــاس، بـــين والمســـاواة ةالعدالـــ تحقيـــق فـــي تتمثـــل اإلســـالمي الفقـــه روح إن :رابعـــاً 
 مــــن منهــــا كــــان مــــا إال المســــلمين، وســــائر - وســــلم عليــــه اهللا صــــلى - النبــــي بهــــا يخاطــــب الشــــرعية

   . والمحكوم الحاكم فيها ويستوي - وسلم عليه اهللا صلى خصائصه
 فقـد األصـيلة، اإلسـالمية والـروح األصـيل، اإلسـالمي الفكر يمثل اإلسالمي الفقه إن :خامساً 

 ال التشريع،حينما في به ُيهتدى دليالً  نفسه الشارع أقامه مما غيرهما وعلى والسنة، الكتاب على ابتنى
   .فيهما نص يوجد

  

  :)2010(ويضيف سويدان 
ــ إذا  مــن والمعــامالت والحــج والصــيام والزكــاة والصــالة كالطهــارة :الخــاص بــالمعنى الفقــه ســندرس اكّن

 عنـد الفقـه مفهـوم علينـا يخفـى أال فينبغـي الفقهيـة، الفروع من رهاوغي وسلم وٕاجارة ولعان وزواج طالق
 جامعـاً  اإلسـالمي الفقـه يكـون أن يجـب وعليـه .الفرعـي الفقه عنهم المأخوذ واألئمة والتابعين الصحابة

  :منها نذكر معينة بخصائص مميزاً 
  . والبساطة اليسر يتوخّ  -1
  .اآلراء من الشاذ عن االبتعاد -2
  .وظروفها األمة بواقع المرتبطة الفقهية اآلراء من حالراج تبني -3
  .الرخص وتتبع التلفيق عن االبتعاد -4
  .والمصالح الحاجات مراعاة ومع أمكن، ما المقاصدية وغايته النص بين والتوفيق الجمع -5
  .عمل عليها ينبني ال التي الفقهية االجتهادات عن االبتعاد -6
  .المتأولين تأويل عن بعيدا أمكن ما مباشرة الشرعي بالنص االرتباط توخي -7
  .معاً  عليهما جناية بينهما الفصل ألن القلوب بفقه الفرعي الفقه ربط -8
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  : اإلسالمي الفقه أقسام
 رســوله وســنة اهللا كتــاب مــن المســتمدة الشــرعية األحكــام تضــمن التــي الفقــه كتــب ىإلــ نظربــال

 بمجموعهـا وتشـكل) أقسـام(زمـر بعسـ ىإلـ تنقسـمفإنهـا  لوجـدناها واجتهاداتهم، المسلمين علماء وٕاجماع
  : ومجتمعات أفراداً  الناس لحياة العام القانون

  

ـــ •  ذلـــك، وغيـــر وحـــج وزكـــاة وصـــيام وصـــالة وضـــوء مـــن اهللا بعبـــادة المتعلقـــة األحكـــام :ىاألول
  . العبادات: األحكام هذه وتسمى

 وغيرهــا، وٕارث، ونفقــة ضــاع،ور  ونســب وطــالق، زواج مــن باألســرة المتعلقــة األحكــام :الثانيــة •
  .  الشخصية األحوال: األحكام هذه وتسمى

 وٕاجـــارة، ورهـــن شـــراء مـــن بعضـــاَ  بعضـــهم ومعاملـــة النـــاس، بأفعـــال المتعلقـــة األحكـــام: الثالثـــة •
  .معامالت: األحكام هذه وتسمى ذلك، وغير وقضاء وبّينات، ودعاوي

 األحكـــام، وتنفيـــذ الظلـــم ودفـــع عـــدلال إقامـــة مـــن الحـــاكم بواجبـــات المتعلقـــة األحكـــام :الرابعـــة •
 األحكــام: األحكــام هــذه وتســمى ذلــك، وغيــر معصــية غيــر فــي طاعــة مــن المحكــوم وواجبــات

  . الشرعية السياسية أو السلطانية،
ـــة: مثـــل والنظـــام األمـــن وحفـــظ المجـــرمين بعقـــاب المتعلقـــة األحكـــام :الخامســـة • ، القاتـــل عقوب

  . العقوبات: األحكام ذهه وتسمى ذلك، وغير، الخمر وشارب، والسارق
، الحــرب: األحكــام التــي تــنظم عالقــة الدولــة اإلســالمية بالــدول األخــرى مــن حيــث :السادســة •

  .السير:وتسمى، وغير ذلك، والسلم
 هـذه وتسـمى ذلـك، وغيـر والمسـاوئ والمحاسـن والحشمة، باألخالق المتعلقة األحكام :لسابعةا •

  . واألخالق اآلداب: األحكام
 حيـاة مرافـق بجميـع وملـمٌ  اإلنسـان، إليـه يحتـاج مـا لكل بأحكامه شامل اإلسالمي هالفق نفإ وهكذا
  .)7: 2006، وآخرون الخن( والمجتمعات األفراد

  

 المفاهيم: المحور الرابع �

 شـيء بهـا لحـق إذا لكن واضحة المفاهيم هذه تكون أن بد فال علم أي لقيام البناء حجر هي 
 نسـق مـن صطلحم أو اسم ترجمة أو استعارة في التساهل بسبب التغيير أو التحريف أو الغموض من

 النقيــب(نفســه العلــم بنــاء فــي خلــل وبالتــالي المفــاهيم هــذه فــي خلــل حــدوث إلــى ذلــك أدى آخــر معرفــي
  .)89:  2002،وميمان

 بـل للمفهـوم، محـدد تعريف على النفس وعلم التربية علماء يتفق لم أنه إلى :الباحثة وتشير 
ويمكـن  المفهـوم خاللـه مـن يبحث الذي المجال حيث من المفهوم تعريف على واألفكار اآلراء اختلفت

  :يلي تعريف المفهوم كما
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 للداللـة يسـتخدم جملـة، أو ،كلمـة أو ،رمـز شـكل فـي مجـرد عقلـي تصـور هو :)Concept(المفهوم 
ل واحـد أو ويتألف المفهوم من معلومات الفرد المنظمة حو  .معينة ظاهرة أو ،موضوع أو ،شيء على

أو أفكـار تسـاعد الفـرد  ،أو أحداث ،أو المدركات سواء أكانت أشياء ،أو الكيانات ،أكثر من األصناف
 والعديلي نواف(ا تساعده على ربط الكيانات واألصناف فيما بينها كم ،أو الصنف ،على تمييز الكيان

 ،2008  :155.(  
 وهـي بالحواس، يدرك شيء ألي الذهن في الموجودة الصورة بأنه"  :)35: 2008( عياد وتعرفه •

  ." األشياء عن يلفظ تعبير
 حــول عالقــة فيهــا توجــد التــي المعلومــات مجموعــة عــن عبــارة:" بأنــه :)33: 2007(غنــيم وتــرى •

  ." الشيء لهذا والمميزة المشتركة الصفات وتشمل الذهن في تتكون معين شيء
 أو للمواقــــف، الطالــــب يكونــــه ذهنـــي تصــــور:" المفهــــوم بـــأن :)13: 2006( معيلــــق أبــــو وتــــرى •

 غيرها عن تميزها التي المشتركة الخصائص من مجموعة في تشترك التي األحداث أو الظواهر،
  ."عليها يدل اسما أو لفظاً  أو رمًزا وتعطي

 ."مشتركة أسماء لها التي األشياء من مجاميع: بأنه فعرفاه :)16: 2004( والعبيدي ،دانمر  أما •

ـــب ويعرفـــه •  تحـــدد التـــي والخصـــائص الصـــفات مـــن مجموعـــة نـــهأ :)93: 2002( وميمـــان النقي
   . األخرى الموضوعات عن لتمييزها يكفي تحديداً  اللفظ عليها ينطبق التي الموضوعات

 أو عالقـة أو معينـة، بظـاهرة تخـتص فكـرة: "أنـه ىعلـ المفهوم فيعرف :)53: 2000( سالمة أما •
  ."معين مصطلح أو اتالكلم من كلمة بواسطة عنها يعبر عقلي استنتاج

  

 مجموعة المفاهيم كون في تشابهت التعريفات جميع أن سبق ما خالل من :الباحثة وتوضح
 كلمـات بأنهـا عنها عبر من ومنهم مصطلحات، أو كلمات إنها قال البعض أن حين في األشياء، من
 أو عقلــي بنــاء بأنهــا عرفهــا مــن ومــنهم بخبــرات، المــرور نتيجــة أنهــا رأى مــن ومــنهم جمــل، أشــباه أو

 فـــي المســـتخدمة) عبـــارات/ كلمـــات( المصـــطلحات معنـــى عـــن عبـــارة :وتعرفهـــا إجرائيـــاً  ذهنـــي، تصـــور
 فهمهـا ليسـهل) الكلمـة توضـيح( واضـح تعريف إلى وتحتاج معينة خصائص تحتها تندرج التي الدرس

  .وتطبيقها
  

  :المفاهيم واعــــأن
  :أنواع ثالثة إلى )26: 2000( إقصيعة صنفها �

 التــي العلــوم أو األصــيلة، علومهــا عــن النظــر بغــض محتــوي اهيممفــ وهــي :أساســية فــاهيمم  -1
  .العلوم هذه في استخدمت

  .والتفسير والتحليل السببية مفاهيم وهي :منهجية مفاهيم  -2
  .واالنتماء والوالء الكراهية مفاهيم تشمل التي :القيم مفاهيم  -3
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 نوعيـة أسـاس علـى المفـاهيم من نوعين بين يفرق "تسكي فيجو" أن :)47: 2003(عبده  ذكر قدو  �
  :وهما منها من كل تعلم يتم التي المواقف

ــاهيم • ــة المف  الحيــاة بمواقــف للفــرد اليــومي االحتكــاك نتيجــة تنمــو التــي المفــاهيم وهــي :التلقائي
  .به المحيطة الظروف مع وتفاعله

 الفـرد جانـب مـن أكانـت واءسـ تعليميـة، مواقـف تهيئة نتيجة تنمو التي وهي :العلمية المفاهيم •
 .خارجي مصدر من أم ذاته

  :التالي النحو على :)47: 2006(الدواهيدي وصنفها �
ــاهيم  -1  الحمــض، النبــات، :مثــل الحســية المــدركات مــن تشــتق التــي المفــاهيم وهــي :بســيطة مف

  .اإللكترون الخلية،
 والســـرعة، الكثافــة مثــل البســيطة المفــاهيم مــن تشــتق التــي وهــي ):عالئقيــة( مركبــة مفــاهيم  -2

  .التسارع األرضية، الجاذبية
 الفقاريــــــات: مثــــــل تصــــــنيفية خصــــــائص مــــــن المشــــــتقة المفــــــاهيم وهــــــي :تصــــــنيفية مفــــــاهيم  -3

  .البرية والكائنات البحرية الكائنات والمركب، المخلوط ،توالالفقاريا
 التكـــاثر، التقطيـــر، الترســـيب،: مثـــل العمليـــات مـــن المشـــتقة المفـــاهيم وهـــي :عمليـــات مفـــاهيم  -4

  . النمو التهجين،
  :أنواع ثالثة إلى الطبيعية الحياة في الموجودة المفاهيم :)198: 2004(الخوالدة صنف �

 والرمــوز بالكلمــات عنهــا وعبــر العقليــة، بــالقوى تــدرك التــي وهــي :معنويــة أو مجــردة مفــاهيم. 1
  .المروءة الديمقراطية، العدالة، الحرية،: مثل

 النظـام: مثـل المعاشـة، حياتـه فـي بمعرفتـه اإلنسـان يـدركها التي مفاهيمال هي :معرفية مفاهيم. 2
  .اللغوي النظام السياسي، النظام السماوي، الدين االجتماعي،

  :أنها، عامة المفاهيم باستقراء :الباحثة وجدت �
 عــز اهللا قبــل مــن وجودهــا لحظــة منــذ الطبيعيــة البيئــة فــي موجــودة قديمــة مفــاهيم تكــون أن إمــا �

  .الشمس القمر، جاذبية،كال وجل،
 اإلنســـان، قبـــل مـــن أســـماء أعطيـــت وقـــد اإلنســـان، صـــنع مـــن وضـــعية مفـــاهيم تكـــون أن وٕامـــا �

  .الدستور كالحجم،
  

  :المفاهيم خصائص
 :الشـيء خصائص أو ،الظاهرة أو ،الشيء تجريد عن للتعبير تستخدم مفهوم كلمة كانت لما

 مــن يمكــن كمــا التواصــل وســيلة فهــي العلمــي بحــثال عمليــة فــي هامــاً  دوراً  للمفــاهيم يجعــل ذلــك فــان" 
 حجـر أنهـا كمـا والتعمـيم التبويـب فـي المفـاهيم وتسـاعد متماسـكة أو منظمـة بطريقـة الواقـع فهـم خاللها
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 إطـــاره فـــي تنشـــأ التربيـــة علـــم فيهـــا بمـــا العلـــوم مـــن علـــم كـــل فـــان المعنـــى بهـــذا النظريـــات بنـــاء الزاويـــة
 فعل أو ظاهرة على مسمى بإطالق العلمية الظواهر فهم لهاخال من يمكن التي المفاهيم من مجموعة

  :الخصائص من عدد سبق ما على ويترتب معين
 لـدى موجـودة تكـون قـد المفـاهيم بعـض أن أي ألخـرى جماعة من تختلف أن يمكن المفاهيم أن •

  .أخرى جماعة لدى موجودة وغير جماعة
 مرحلـة في مفاهيم تسود فقد ألخرى مرحلة من الجماعة نفس لدى تختلف أن يمكن المفاهيم أن •

  .أخرى مرحلة في توجد وال
  .جماعة من أكثر لدى مختلفة  مسميات له تكون أن يمكن المفهوم نفس نأ •
 لــدى معنـى مـن أكثـر لـه يكـون وقـد الجماعــات بعـض لـدى واحـد بمعنـى يسـتخدم قـد المفهـوم نأ •

  .أخرى جماعة
، وميمــان النقيــب( جديــدة ظــواهر بظهــور أتنشــ أخــرى ومفــاهيم وتتــوارى تختفــي مفــاهيم هنــاك إن •

2002  :94.( 

  :هي للمفاهيم خصائص ثماني )6: 1988(واسكاروس ،الحميد عبد من كل وحدد �
 مفـاهيم هنـاك أن أي تعلمهـا، درجـة فـي بينهـا فيمـا تختلـف المفـاهيم أن ذلك معني: التعلم قابلية  -1

ــ قــدراتهم فــي يختلفــون الطلبــة أن كمــا غيرهــا، مــن أســرع تعلمهــا يمكــن  تبعــاً  المفــاهيم تعلــم ىعل
  . وتعلمهم نضجهم لدرجة

 مفــاهيم هنــاك أن بمعنــى اســتخدامها، درجــة فــي بينهــا فيمــا المفــاهيم تختلــف: االســتخدام قابليــة  -2
 فـــي الطلبـــة ويختلـــف المشـــكالت، وحـــل القـــوانين، وتكـــوين فهـــم فـــي غيرهـــا، مـــن أكثـــر تســـتخدم
  .وتعلمهم نضجهم لدرجة بعاً ت المختلفة، للمفاهيم استخدامهم إمكانية

 صـدق ويـزداد تعريفـه أو مدلولـه علـى المتخصصـين اتفـاق بدرجة المفهوم صدق يفسر: الصدق  -3
  .المتخصصين مفهوم من واقترابه تعلمه درجة بزيادة الواحد الطالب لدى المفهوم

 فيهـــا، منةالمتضـــ المفـــاهيم لعـــدد طبقـــاً  وذلـــك. عموميتهـــا درجـــة فـــي المفـــاهيم تختلـــف: العموميـــة  -4
  .عمومية أقل المفهوم أصبح كلما المفهوم لتعريف والضرورية المميزة الصفات عدد ويزداد

  .أخرى مفاهيم الكتساب تفسيره بمدى المفهوم قدرة تتحدد: القدرة  -5
 تعقيــدا المفهــوم بنيـة وتــزداد المفهـوم مكونــات بـين الموجــودة بالعالقـة المفهــوم بنيـة تتحــدد: البنيـة  -6

  .المفهوم عمومية رجةد بنقصان
 نوعيـة في بينها فيما تختلف المفاهيم: عقلياً  أو حسياً  المفهوم على الدالة األمثلة إلدراك القابلية  -7

 الطالــب نمــو درجــة ازدادت وكلمــا ،عقليــاً  أو حســياً  المفــاهيم إدراك مــن الفــرد تمكــن التــي األمثلــة
 رؤية خالل من المفاهيم يتعلم فالطالب ،وضوحاً  األقل للمفهوم إدراكه درجة زادت تعلمه ودرجة

  .وتداولها األشياء
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 فـي بينهـا تختلـف ولكنهـا عليهـا، تدل أمثلة لها المفاهيم معظم: المفهوم ىعل الدالة األمثلة تعدد  -8
 أن كمــا منهــا، نهــائي ال عــدد ىإلــ واحــد مثــال بـين يتــراوح العــدد وهــذا عليهــا، الدالــة األمثلــة عـدد

  .تخيلي رمزي وبعضها تصويري األمثلة فبعض وعية،الن في تختلف األمثلة
  

 بصفات يتصف شيء عن وذهني عقلي تصور المفهوم أن الباحثة ترى :سبق ما على بناءً 
 خطـأ، ىعلـ الجديـدة ومفاهيمه معلوماته يبني فانه خاطئة بطريقة المفهوم المتعلم اكتسب وٕاذا مشتركة

 كـان وكلمـا أسـرع بطريقـة المـتعلم مـن واسـتيعابه لمفهومل الوضوح زاد المفهوم على األمثلة زادت وكلما
 منهجيـــة ضـــرورة المفـــاهيم توضـــيح يصـــبح وعليـــه أســـرع تعلمـــه كـــان المتعلمـــين بـــين مشـــهورا المفهـــوم
  .ومعرفيه

  :المفاهيم ميةــأه
 نعـيش فـنحن"  سـلوكه علـى بالتـالي يـؤثر الـذي اإلنسـان تفكير على واضحاً  تأثيراً  للمفاهيم إن

 الـذي المفاهيم عالم في يعيش فاإلنسان واألحداث لألشياء عالم كونه من أكثر  المفاهيم من عالم في
 تبسـيط مـن الفـرد المفاهيم تمكن حيث حوله من العالم مع المنتظم الرسمي غير تفاعله خالل من بناه

 اهيمالمفـ دور إلـى وباإلضافة اآلخرين مع مناسبة بصورة االتصال من وتمكنه حوله من بيئته وتنظيم
 شـــبابه وحتـــى المبكـــرة طفولتـــه منـــذ اإلنســـان تفكيـــر فـــي أســـاس عامـــل فهـــي الفهـــم عمليـــة فـــي الفعـــال

 رؤية على القدرة يمتلك نهأ يعني مفاهيم لديه الذي اإلنسان أن في تتلخص المفاهيم فأهمية، "ونضجه
 التـي والمظـاهر اتالسـم تلـك تـنظم التـي هـي المفـاهيم أن كما نفسه النوع لها والتي المتشابهة األشياء
  .  )95: 2002،وميمان النقيب( ونموذجاً  وحدة لخبراتنا تعطي

  

  :اإلسالمية المفاهيم أهمية
 سـلم فـي التصـاعد قاعـدة وفـق وذلـك مفاهيم من عداها ما على مقدمة اإلسالمية المفاهيم إن

 أو ،سياســي أو ،اقتصــادي مفهــوم أو ،اجتماعيــة حقيقــة هنــاك فلــيس - الفقــه أصــول علــم فــي الحقــائق
 باسـتعمال تتعلـق كلهـا وهـي ،عرفيـة وحقيقـة ،لغويـة وحقيقة ،شرعية) ومفاهيم( حقيقة هناك بل ،تربوي

 آخـر دون مجـال فـي تنـتظم أن يمكـن كمفـاهيم معناهـا يتحـدد وحينمـا محـددة معـان وفـي اللغة مفردات
 عـــن تقلمســـ معرفـــي كجســـم السياســـة أو االقتصـــاد عـــن أو المجتمـــع عـــن تصـــدر أن غيـــر مـــن ولكـــن

 اإلســـالمية فالمفــاهيم. إســـالمية ومفــاهيم حقـــائق بعدئــذ وتصــبح، األدلـــة فــي المائـــل اإلســالمي المــنهج
  :منها ونذكر التالية بالخصائص تتميز

$﴿: تعـالى لقولـه) يتغيـر وال يتبـدل ال(ثابـت مصـدر مـن تسـتمد اإلسالمية المفاهيم -1 ‾ΡÎ) ßøtwΥ $ uΖ ø9̈“ tΡ 

t� ø.Ïe%!$# $ ‾ΡÎ) uρ …çµ s9 tβθ Ýà Ï�≈ ptm:﴾  ]جانبهــا فــي ثباتــاً  المفــاهيم علـى تعكــس فهــي ثــم ومــن ]9:  الحجـر 

  ).الوحي(التأسيسي المصدر من المستمد
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  .بشر فيه يتدخل فال كافة المكلفين عن متميز مستقل مصدر من تستمد اإلسالمية المفاهيم -2
  .المعيشية لخبرةا أو التاريخية الخبرة عن مستقل مصدر من تستمد اإلسالمية المفاهيم -3
 مـن إطـار في كافة المكلفين مخاطبة في بالعموم يتصف مصدر من تستمد اإلسالمية المفاهيم -4

  .التكليف في المساواة قيمة تكريس
 العقـل ومهمـة ضـابطة مفـاهيم هـي الشـرعي للحكـم خطـوط مـن تتضـمنه بمـا اإلسالمية المفاهيم -5

  .ليهع الداللة ال الدليل من الشرعي الحكم فهم هي
ـــاهيم -6 ـــد واألصـــالة بالخصوصـــية تتميـــز اإلســـالمية المف       الســـائدة الغربيـــة بالمفـــاهيم مواجهتهـــا عن

  ).115:  2002، النقيب وميمان(
  

 فــي ونســمعها الفقهــاء ألســنة علــى تــدور التــي الفقهيــة المفــاهيم إن :الفقهيــة بالمفــاهيم العنايــة أهميــة
  .لها والفهم العمل حسن في شرط فيها الفقهاء عن الفهمو  وتحريرها بها الوعي فإن العلماء مجالس

 فيهـا يتفقـه أن المستفيد أو المستمع أو المتلقي علي يجب نسمعها التي الفقهية المفاهيم وهذه
 سـننه فـي داود ابـن رواه فيمـا) وسـلم عليـه اهللا صـلى(النبـي قال فلقد فيها مقصودهم العلماء عن ويفهم

 قـديماً  العلمـاء اهـتم فلقـد) 1/93" ( السـَؤالُ  اْلِعـي  ِشـَفاءُ  َفِإنَمـا َيْعَلُمـوا لَـمْ  ِإذْ  َأُلواَسـ َأَال "  السـالم عليـه قال
 فلقــد اهللا كــالم فــي الــواردة والمفــاهيم المصــطلحات فــي االعتنــاء وخصوصــاً  العلميــة المصــطلحات فــي

  ).104: 2011،الرملي( عناية أيما بها اعتنوا
 :الباحثة ترى خاصة اإلسالمية والمفاهيم عامة المفاهيم تعلم ألهمية ذكره سبق ما خالل من

 الجديـدة، والمعرفـة السـابقة المعرفـة بـين والتكامـل التفاعـل إلـى وتهـدف ،اً تراكمي يكون المفاهيم تعلم أن
 خاطئ تعلم سيكتسب فإنه صحيحة، غير بطريقة المفهوم المتعلم تعلم فلو التعلم، من الفائدة تتم حتى

  .الجديدة المعلومات وبين بينها الربط يستطيع وال جديدة معلومات اكتساب يستطيع وال هممب ومفهوم
  

  :المفاهيم مــتعلّ 
 وفقـــــاً  فئـــــات ىإلـــــ األشـــــياء تصـــــنيف يتضـــــمن المفهـــــوم تعلـــــم أن :)34: 1995( ســـــالمة ويـــــرى �

 أن ويضـيف الخصـائص، هـذه بـين العامة المشتركة للخاصية واالستجابة المشتركة، لخصائصها
 مماثلة. لنوعيات المحسوسة الفيزيائية الخصائص بين الموازنة تتطلب معقدة عملية المفهوم علمت

: )87: 1996( زيتــون يــرى كمــا، المجــرد المفهــوم ذلــك لــتعلم المطلوبــة التجريــدات وبــين للمفهــوم،
 بيتطلــ بــل اللفظيــة، داللتــه أو المفهــوم، تعريــف بمجــرد تــتم ال مســتمرة عمليــة المفــاهيم تعلــم أن

 إلــى للوصــول تصــنيفها ثــم ومــن بينهــا، والمقارنــة والمواقــف األشــياء إلــى للتعــرف الفرصــة إتاحــة
 الخبـــرات مـــن سلســـلة للفـــرد تتـــوافر أن المفهـــوم نيلتكـــو  ضـــروري شـــرط وهنـــاك، المفهـــوم تكـــوين

 يكمـن الـذي المفهوم تؤلف التي هي هذه التشابه جوانب ومجموعة. أكثر أو جانب في المتشابهة
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 فهـي تمثلـه ال التـي الخبـرات أمـا لـه، إيجابيـة أمثلـة تعـد المفهـوم هـذا تمثل التي، الخبرات هذه في
  .سلبية أمثلة

 تحتــوي التــي الخبــرات سلســلة يســبق أن وهــو المفهــوم لتكــوين آخــر ضــروري شــرط وثمــة
 مـن مناسـب تتـابع يتـوافر أن الضـروري مـن أي سـلبية أمثلـة يتخللهـا أو بها يلحق أو المفهوم هذا
 أن أردنـا إذا المثـال سـبيل وعلـى، سـليم نحـو علـى المفهـوم تعلـم لضـمان والسـالبة الموجبـة مثلةاأل

 مـن هاينسـتق التـي والسـالبة الموجبة المختلفة باألمثلة له نوضح أن فالبد األسد معنى الطفل نعلم
 نموركـال أخـرى حيوانـات عـن األسود فيها يختلف التي األساسية الجوانب نبين وأن حقيقية، أسود

  ).81: 1989،جابر( والفهود
 بـــين يجمـــع أن الفــرد مـــن يتطلـــب نشــاط أي هـــو المفهـــوم تعلــم أن :)68: 1988(الشـــربيني ويـــرى �

 المفــاهيم، نمــو إلــى يــؤدي التصــنيف أجــل مــن الفــرد بــه يقــوم الــذي النشــاط وهــذا أكثــر، أو شــيئين
 .للمفــاهيم تعلــم دوثحــ أي صــحيحًا؛ تصــنيفاً  ومختلفــة جديــدة أشــياء تصــنيف يســتطيع أنــه لدرجــة

 الوقـت كـان مـا إذا الطريقـة هـذه وُتسـتخدم: االستقرائية الطريقة هما بطريقتين المفاهيم تدريس ويتم"
 أن وعليــه البدايــة، فــي للمــتعلم أمثلــة تقــديم أســاس علــى تقــوم الطريقــة وهــذه طــويًال، للــتعلم المحــدد
 الطريقة الستخدام الوقت يتوفر ال حينما ُتستخدم االستنباطية والطريقة. المفهوم قاعدة على يستدل

 للمفهـوم وسـالبة موجبـة أمثلـة تقـديم يتبعـه ثم تعلمه، المراد المفهوم التلميذ يعطي وفيها االستقرائية،
 التــي الخصــائص ومتضــمناً  والوضــوح، بالدقــة متســماً  التعريــف يكــون أن الضــروري مــن أنــه علــى
 مـع التعريـف يحتويهـا التـي الخصـائص إلـي اإلشـارة زمتلـ واألمثلـة التعريـف يقـدم وحينما بها، يتميز

  ).124: 1999، ومحمد اللقاني(مطابقتها
 يجمـع الـذي السـياق هـو المفـاهيم لـتعلم سـياق أفضـل أن :)334: 1984( "ومرعـي بلقيس"  ويرى �

 يتبعــه ثــم التعريــف المعلــم يقــدم أن بمعنــى أمثلــة، تعريــف أي واالســتقرائية االســتنتاجية الطريقــة بــين
 إعــادة مــنهم يطلــب ثــم المفهــوم، تعريــف علــى الطلبــة تســاعد منتميــة وغيــر منتميــة مناســبة أمثلــةب

  .تعلمها تم التي والسمات األمثلة ضوء في وأساليبهم بطرقهم التعريف صياغة
  

  :التالية بالمراحل يمر وتعليمها المفاهيم تعلم بأن :)235: 1994(" المنعم وعبد األغا" ويرى �
  :المفهوم على والتعرف المعلومات تقديم : األولي المرحلة

  .محددة أمثلة المعلم يقدم  -1
 تتــوافر ال التــي( واألمثلــة) المفهــوم خصــائص فيهــا تتــوافر التــي( األمثلــة بــين التالميــذ يقــارن  -2

  ).المفهوم خصائص فيها
  .واختبارها الفروض بفرض التالميذ يقوم -3
  .األساسية الخصائص على يحتوي بنائياً  تعريفا التالميذ يحدد  -4
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  :المفهوم إلى التوصل اختبار : الثانية المرحلة
      إلــى تنتمــي ال أو المفهــوم إلــى تنتمــي كانــت إن يحــددون أخــرى أمثلــة علــى التالميــذ يتعــرف  -1

  .سلبية أو ايجابية كانت إن أي المفهوم
  .للخصائص بعاً ت صياغتها ويعيد للمفاهيم أسماء ويعطي االفتراضات المعلم يؤكد  -2
  .عندهم من بأمثلة التالميذ يأتي  -3

  :التفكير استراتيجيات تحليل:  الثالثة المرحلة
 يواجهـون عنـدما النـاس يتخـذها التـي القـرارات ترتيـب المفـاهيم تعلـيم في باإلستراتيجية قصديو 

  :التالية باألعمال التالميذ يقوم عندما التفكير تحليل ويتم للمفهوم، جديد مثال كل
  .التصنيف وأسس المعلومات تنظيم في تراوده التي األفكار وصف .1
  .والخصائص الفروض دور مناقشة .2
  .الفروض وعدد نوع مناقشة .3

 فــي تحـــدث عقـــلية بنــاء عمليــة المفــاهيم تعلــم أن ســبق مــا عــرض خــالل مــن :الباحـــثة وتــرى
 إلــى اءـاألشيــ تصــنيف لهــاخال مــن ويــتم وخارجهــا، التعليميــة المؤسســة داخــل التعليميــة المراحــل جميــع
 التي المفاهيم نـم غيره مع المفهوم بها يشترك بخصائص مفهوم كل تميز خالل من ومجموعات زمر

 هـي المفهـوم لتـدريس شـيء أفضـل وأن األخـر، المفهـوم مـع بها يشترك التي الصفات نفس إلى تنتمي
  .االستنباطية والطريقة االستقرائية، الطريقة بين الجمع
 إليـه أشـار مـا وذلـك المفـاهيم تعلـم ضـرورة علـى والتعليم بالتربية المهتمون يؤكد :المفاهيم متعل أهمية
 فـــي المفـــاهيم تعلـــم بضـــرورة والتعلـــيم بالتربيـــة المهتمـــين معظـــم يؤكـــد: قـــال حيـــث :)30: 2003(عبـــده

 علـى فـة،المختل الدراسية الكتب ومؤلفو المناهج ومخططو المعلمون يعمل لذا الدراسية، المواد مختلف
 لتدريســــها، المناســــبة والطرائــــق المــــواد وتطــــوير المتتابعــــة، التعليميــــة المســــتويات فــــي المفــــاهيم تحديــــد

  :ودليل أهميتها المشكالت حل وتعلم المبادئ كتعلم تقدماً  األكثر للتعلم األساس تشكل فالمفاهيم
  . المشكالت حل مواقف في المعلومات استخدام على التالميذ قدرة زيادة إلى المفاهيم دراسة تؤدي  •
  .المختلفة العلم فروع بين والتكامل الترابط إبراز من نيمكّ  المفاهيم تدريس  •
 والوســـائل المحتـــوى، وتنظـــيم واختيـــار التعليميـــة، األهـــداف تحديـــد فـــي هامـــاً  دوراً  المفـــاهيم تلعـــب  •

  .تقوميها ووسائل التعليمية،
  ).56: 2004 سالمة،( التالميذ لدى ارياإلبتك التفكير تنمية ىإل المفاهيم دراسة تؤدي  •
 وتحديـــد التعليمـــي، الموقـــف وتـــنظم الخبـــرات، الختيـــار أســـاس تـــوفير ىإلـــ المفـــاهيم دراســـة تـــؤدي  •

  .المنهج من الهدف
  .الجديدة األخرى التعليمية للمواقف التعلم أثر انتقال في تسهم  •
  ).36 :2008، سمراأل( جديدة مواقف مواجهة عند التعلم إعادة إلى الحاجة من يقلل  •
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  :نقاط أربع في الكبرى األهميةلّخص  "برونر"أن ) 42: 2003(يضيف عبده و 
  .واالستيعاب التعلم في سهولة أكثر الدراسية المادة تجعل الرئيسة المفاهيم معرفة .1
  .مفاهيمي هيكل إطار في الدراسية المادة جزئيات تنظم عندما النسيان وعدم التذكر، ىعل المساعدة .2
  .الجديدة والظروف للمواقف أثره وانتقال التعلم، فعالية زيادة ىعل عدةالمسا .3
  .الالحقة والمعرفة للمتعلم السابقة المعرفة بين الفجوة يضيق األساسية المفاهيم معرفة .4

  :النقاط التالية )29: 2009(ألهمية المفاهيم اإلسالمية التربوية ذكر المدهون 
 تأصـيل علـى قدرتـه وتعزز اإلسالمي، التربوي بفكره ثقته له يدوتع توازنه المسلم للمجتمع تحفظ  .1

  .المستوردة المفاهيم
 واســتبدال الغربيــة التربويــة المفــاهيم عــن تتميــز التــي اإلســالمية التربويــة المفــاهيم مالمــح تحديــد  .2

  .وتعزيزها المفاهيم بهذه األصيلة اإلسالمية المفاهيم
 كليــة وصــفية كلمــات عــن عبــارة ألنهــا والتــذكر والــتعلم صــالاالت عمليــة تســهل التربويــة المفــاهيم  .3

  .تتشابه التي األشياء ولكل ما، لشيء تصوراً  تعطي
 علـى معهـم والتعامـل اآلخـرين، مـع مناسـبة بصـورة المباشـر وغيـر المباشـر، االتصال على الفرد تساعد  .4

  .اإلسالمي المنهج
  .حوله من بيئته تبسيط من الفرد تمكن  .5
 هـــذه بنتـــائج والتنبـــؤ تصـــرفاته، فـــي والـــتحكم وتوجهاتـــه، اإلنســـان حيـــاة فـــي أساســـياً  الً عـــام تعـــد  .6

  .المسلم المجتمع ويرضي اهللا، يرضي ما وفق يتصرف لهذا التصرفات
 اإلنســان فيســتطيع وتوجهاتــه، حياتــه، منهــاج اختيــار مــن اإلنســان يســاعد المفــاهيم إلــي التعــرف  .7

  .حياته مع يتالءم حتى التصور هذا قلوص وانتقاء حياته في بنهجه ما تصور
 التكامــل ىـإلــ دفـتهــ واألهميــة تراكميــًا، يكــون المفــاهيم تعلــم بــأن :الباحثــة تؤكــد ســبق مــا خــالل مــن

 إليــه يهــدف اـمــ ذاـوهــ المــتعلم، ىلــد الفائــدة تلتــئم حتــى والجديــدة الســابقة القديمــة المعرفــة بــين والتفاعــل
 فإنــه خاطئــة بطريقــة تعلمهــا لــو ألنــه صــحيحة بطريقــة المفهــوم المــتعلم يكتســب حيــث ؛التطبيقــي العلــم

 معلومــات الكتســاب قبلــه مــن اسـتطاعة هنــاك تكــون لــن وبــذلك ؛مـبهم ومفهــوم ،خــاطئ بــتعلم ىسـيحظ
 الشــكل علــى تطبيقهــا يسـتطيع ولــن ،الســابقة القديمـة المعلومــات وبــين بينهـا الــربط يســتطيع وال ،جديـدة

  .الصحيح
  :المفاهيم وظائف

  :وظيفة المفاهيم في وظائف ثالث هي )10: 1997(عبد الفتاح أجمل  �
  .بالكفاية يتسم وتفاهم تواصل، أجل من الواقعي العالم تبسيط -1 
  .معها والتعامل استدعائها، يسهل بصورة خبراتنا تنظيم على العقلية المفاهيم تساعد -2 
  .بجملته نتعلم لما منتظماً  تركيباً  تمثل المفاهيم -3 
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  :وظائف أربعة إلى )97: 1985( لبيب اوصنفه �
 مجموعـات فـي الكثيـرة الحيـة الكائنـات تصنيف مثالً  فيمكن، تعقدها من وتقلل البيئة تصنف  -1

  .بينها المشتركة الخصائص إدراك طريق عن نسبياً  العدد قليلة
 إدراك يمكـــن بحيـــث كليـــات فـــي والظـــواهر الحقـــائق مجموعـــات بـــين والـــربط بـــالتنظيم تســـمح  -2

  .بينها العالقات
 أثــر انتقــال علــى تســاعد أنهــا بمعنــي جديــد، أي مواجهــة عنــد الــتعلم إعــادة إلــى الحاجــة تقلــل  -3

  .طائر أيّ  على يتعرف أن يمكنه الطائر مفهوم يعرف الذي فالطفل، التعلم
 التنبـؤ على تساعد التأكسد مفهوم فمعرفة. نشاط ألي والتخطيط والتنبؤ التوجيه على تساعد  -4

 اتخـــاذ علـــى قــادرين تجعلنـــا وبالتـــالي التأكســد، هـــذا شــروط تـــوافرت إذا مـــا لمعــدن يحـــدث مــاب
  .منه لوقايته الالزمة االحتياطات

  :التالية النقاط في المفاهيم وظائف) 408: 2004( برهوم ويرى �
  .البيئي التعقيد اختزال  -1
  .الصحيحة فئته في ووضعه الخارجي العالم في األشياء تعين -2
  .والجديد المستمر التعلم إلى الحاجة ختزالا -3
  .للمشكالت وحلول قرارات إلى للوصول التعليمي النشاط توجيه  -4
  .التعلم عملية تسهيل -5

  :التالية النقاط في المفاهيم وظائف )25 -10: 1986( وجاسم ،جزاع من كل ولخص �
  .اختياره في اسياألس المعيار فهي المدرسي، المنهج محتوى اختيار عملية تسهيل -1
  .ومترابطة متتابعة مدرسية مناهج بناء على تساعد  -2
  .البعض بعضها ةيالدراس المواد لربط فعالة وسيلة تعد  -3
  .المناهج تطوير على المناهج مخططي تساعد  -4
  .المعرفي التنظيم اختالل دون جديدة حقائق واستيعاب إضافة على المفاهيم مرونة تساعد  -5
  وطريقة - مادة العلم إن حيث من العلم لطبيعة العميق الفهم على والمتعلم المعلم تساعد  -6
  .تعلمه ما تذكر على المتعلم مساعدة في تسهم  -7
  .جديدة لمواقف التعلم أثر انتقال في تساعد -8
 المعرفـة أسـاس هـو العلـم باعتبـار والتكنولوجيـا، العلـم بـين الفرق حيتوض في ميالمفاه تساعد  -9

  .العلم أو المعرفة لهذه تطبيقات هي التكنولوجياو 
 يـدور مـا تفسـير ىعلـ المـتعلم تساعــد المفـاهيم وظـائف أن سبق ما خالل من :الباحـثة وترى

 وتجعــل الدراســية، المناهـــج خبــراء قبــل مــن المنــاهج وتطــوير اختيــار عمليــة وتســهل مفــاهيم، مــن حولــه
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 فــي وتســاعد نهــا،يبتخز  قــام التــي األشــياء وتــذكر ولـه،ح مــا معرفــة عليــه وتســهل معارفــه يــنظم اإلنسـان
  .الحقاً  الطالب يتعلمها بالتي السابقة الدراسية المواد ربط

  :يمكن تقويم المفاهيم من خالل :المفاهيم تقويم طرق
 التميــز،: الثالثــة العلمــي المفهــوم تكــوين عمليــات تطبيــق خــالل مــن العلمــي المفهــوم اكتشــاف .1

  .والتعميم والتصنيف،
  .العملي للمفهوم اللفظية الداللة تحديد على الطالب درةق .2
  .جديدة تعليمية مواقف في العلمي المفهوم تطبيق .3
 المفـاهيم وفـق الطالـب فيهـا يعـيش التـي البيئـة فـي األشـياء أو والمشاهدات المالحظات تفسير .4

  .المتعلمة العلمية
  .المشكالت حل في العلمي المفهوم استخدام .5
 زيتـــون( مختلفـــة علميـــة فرضـــيات أو تعميمـــات أو اســـتدالالت فـــي علمـــيال المفهـــوم اســـتخدام .6

:2002، 81(.  
 تسـتهدف والتـي ؛المقننـة االختبـارات طريـق عـن يتم المفاهيم تقويم أن) 26 :2006( معيلق أبو وترى
 المفهـــوم تحصـــيل لقيـــاس مســـتويات عـــدة وهنـــاك للمفهـــوم، المختلفـــة المســـتويات عنـــد التحصـــيل قيـــاس
  :  منها

  .مضمونة معرفة أو المفهوم ريفتع  )1
 فـي مـر لما متشابه مواقف في المفهوم استخدام على قدرته أو للمفهوم المعلم فهم مدي قياس  )2

  .قبل من خبرته
  .المعلم خبرة من قبل من ترد لم مواقف أو المشكالت، حل في المفهوم استخدام علي القدرة  )3

 علـــى القـــدرة فـــي الطالـــب عنـــد لمفهـــوما تحصـــيل قيـــاس :الباحثـــة تحـــدد أن يمكـــن ســـبق ممـــا
 اللفظية الداللة وتحديد جديدة مواقف وفي المشكالت، حل وفي متشابهه، مواقف في المفهوم استخدام
  .للمفهوم

 التعريفات حفظ ىعل للمفهوم التلميذ اكتساب تقويم يتوقف ال: الفقهي المفهوم اكتساب أنشطة تقويم
  . ذلك في فشل تعلمه ما يستخدم أن الطالب أراد ام إذا حتى التعليم، عليها يركز التي

  :بالمفهوم الخاصة المعلومات لعرض أساسيتان طريقتان وهناك
  .)Deductive Method( االستنتاجية بالطريقة تعرف :األولى 
  .)Inductive Method( االستقرائية بالطريقة تعرف :والثانية 
 لتصـنيف تطبيقـات تعقبـه ثـم أوًال، له لمحددةا والخصائص المفهوم يقدم ىاألول الطريقة ففي 

 المحــددة الخصــائص المــتعلم فيســتنتج الثانيــة الطريقــة أمــا للمفهــوم، الســالبة واألمثلــة الموجبــة األمثلــة
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 علـى الطـريقتين مـن كـل عـرض ويـتم للمفهـوم، السـالبة واألمثلـة الموجبـة األمثلـة مـن عـدد مـن للمفهوم
  :التالي النحو

  )Deductive Method( ستنتاجيةاال الطريقة: أوالً 
ــــــــة هـــــــذه ىعلـــــــ يطلـــــــق  الطـريقــــــــة أو اإليضـــــــاحي أو القياســـــــي التـــــــدريس إســـــــتراتيجية الطريقــ

 مواقــف فــي اســتخدامها علــى والتــدريب وتنميتهــا المفــاهيم لتأكيــد الطريقــة هــذه وتســتخدم االســتنباطية،
  .)80: 2002 زيتون، عايش(،)11: 1985 لبيب، رشدي( جديدة تعليمية

 إلــى وتتــدرج التعليمــات أو القواعــد علــى تقــوم التــي التعلــيم طريقــة هــي االســتنتاجية لطريقــةفا
 لهــذا توضــيحية أمثلــة ذلــك يتبــع ثــم المفهــوم، بتعريــف الطريقــة هــذه وتبــدأ النتــائج، إلــى ومنهــا األمثلــة
  .)98: 1985 لبيب، رشدي( بخصائصه ترتبط المفهوم

 إلـي العموميـات من أو الجزء، إلى الكل من فيه يرالس يبدأ حيث االستقراء عكس واالستنتاج
 قاعــدة علــى قياســاً  مــا جزئيــة إلــى التوصــل تــم ألنــه القيــاس؛ لفــظ أحيانــاً  عليــه ويطلــق الخصوصــيات،

 علــي المبنيــة البيانــات وتوضــيح تفســير فيهــا يــتم عقليــة عمليــة االســتنتاجأن  :وتشــير الباحثــة. عامــة
  .الجزء علي يصدق الكل علي يصدق ما أن الفرد فيه يري ليةعق معالجة: بأنـه عرف كما المالحظة،

 ويقـدم ، بـالتعريف متبوعـاً  المفهـوم بتقـديم المعلـم يقـوم بأن التدريس في الطريقة هذه وتستخدم
 عنـد يراعـي أن ىعلـ التالميـذ مـن األمثلة جمع أو األمثلة، يقدم ذلك بعد ثم ، المعلم بواسطة التعريف
 التعريــف ويعتبــر ومميزاتــه، التعريــف وخصــائص األمثلــة مــن كــل بــين قــاتالعال إيجــاد األمثلــة عــرض

      . للمفهوم األساسية الخصائص جميع تضمن إذا جيدا

  )Inductiive Method( االستقرائية الطريقة: ثانياً 
 الطريقـة هذه وتستخدم ،)باالكتشاف( االستقرائي التدريس إستراتيجية الطريقة هذه ىعل يطلق

 والمقارنـة المالحظـة علـى والتـدريب بنفسـه للتفكيـر الفرصـة للمتعلم تتيح بأنها وتتميز هيم،المفا لتكوين
  .)80: 1994 زيتون، عايش( التجريد ثم

 االسـتقرائية الطريقـةأن  )85: 1988( حسـين وليلي ،)94: 1993( االصبحي سامي ويذكر
 مبـدأ أو عامة قاعدة إلى التوصل نم يمكنه الخاصة األمثلة من كافياً  عدداً  المتعلم إعطاء على تبنى
 المـتعلم ويبـدأ مشـتركة خصـائص بينها األشياء أو الحقائق من مجموعة تقديم أساس على وتقوم عام،
 إلــــــى يتوصــــــل التجريــــــد عمليــــــة طريــــــق وعــــــن بينهــــــا واالخــــــتالف التشــــــابه أوجــــــه عــــــن البحــــــث فــــــي

  .)2011،المرسي(المفهوم
 والفقــه االفتراضــية وللصــفوف اإللكترونــي مللتعلــي الســابق العــرض ىعلــ االطــالع خــالل مــن 
 لتــدريس االفتراضــية الصــفوف تقنيــة اســتخدام اختيارهــا ســبب أن :الباحثــة توضــح والمفــاهيم اإلســالمي

 بــين يجمــع وطهــارة نظافــة ديــن فاإلســالم كبيــرة باإلســالم الطهــارة أهميــة أن فــي يكمــن الطهــارة مفــاهيم
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 عـن ونهـي للنـاس الخيـر وحـب واإليمـان الصـدق إلـى عـاد البـاطن مجـال ففي والباطن، الظاهر نظافة
 ِفـي َأِجـدُ  َال  َأنـي َغْيرَ  َرَأْيَت، َما ِإال  ُهوَ  َما: (قال وفيه سلمه أبي بن عمرو حديث تأمل، والحقد الحسد
ــا، اْلُمْســِلِمينَ  ِمــنَ  ِألََحــدٍ  َنْفِســي ــاهُ إِ  اهللاُ  َأْعَطــاهُ  َخْيــرٍ  َعَلــى َأَحــًدا َأْحُســدُ  َوَال  ِغشِتــي َهــِذهِ  اهللاِ  َعْبــدُ  َفَقــالَ . يال 
  ).20/125: أحمد رواه() ُنِطيقُ  َال  الِتي َوِهيَ  ِبَك، َبَلَغتْ 

 فـي مـرات خمـس للصـالة يتطهـر فالمسـلم للصـالة الطهـارة أوجب الظاهرة الطهارة مجال وفي
 إذ -تقـــدير أبعـــد علـــى-أســـبوعياً  الغســـل لـــه ويســـتحب الغســـل، عليـــه وجـــب جنابـــة أصـــابته وٕاذا اليـــوم،

 ليثبـت الحـديث العلـم جـاء وقـد والحاجـة، والقصـد النيـة حسـب وقـت كـل في النظافة إلى يدعو اإلسالم
 مخزنـاً  يعتبـر الجلد أن الطبية المراجع تذكر: الصاوي الجواد عبد الدكتور يقول هذا إلى اإلسالم سبق
 مـن عـددها ويتـراوح الشـعر، وجـذور البشـرة ىعلـ معظمهـا ويكثـر والفطريـات، البكتريـا مـن عالية لنسبة
 المنـــاطق وفـــي الطبيعـــي، الجلـــد مـــن مربـــع ســـنتمتر كـــل علـــى جرثومـــة ألـــف مائـــة ىإلـــ آالف عشـــرة

 فــي النســبة هــذه ترتفــع كمــا ســم،/جرثومــة ماليــين خمســة إلــي مليــون بــين العــدد يتــراوح منــه، المكشــوفة
  .مستمر تكاثر في جراثيمال وهذه. سم/جرثومة ماليين عشرة إلى) كاإلبط(  الرطبة األماكن

 جــاء كمــا اإلنســان جلــد جميــع الغســل ينظــف إذ. الكائنــات لهــذه مزيــل خيــر والوضــوء والغســل
ـــه النبـــي غســـل فـــي ـــم بشـــرته يـــروي أن ـــى المـــاء يفـــيض ث  األجـــزاء الوضـــوء وينظـــف جســـده، ســـائر عل

 دراسـات عـدة أثبتـت وقـد مهمـًا، أمـراً  غسـلها تكـرار كـان لـذا بـالجراثيم، تلوثا األكثر منه،وهي المكشوفة
 أي الكائنــات، هــذه مـن )%90( اإلنســان جســم عـن يزيــل االســتحمام أن: متخصصـون علمــاء بهــا قـام

 قويـة أهـداب بواسـطة بالجلـد تلتصـق الجـراثيم وهـذه الواحـدة، المـرة فـي جرثومة مليون مائتي من بأكثر
  .)2010، الشريف( والغسل الوضوء في الجلد بتدليك الشارع أمر لذا عديدة،

 واهتمــام توجــه وزاد نمــا فقــد  االفتراضــية الصــفوف ومميــزات للطهــارة أهميــة مــن عرفنــاه ولمــا
ــــ الباحثــــة ــــات تمكــــين ىإل ــــم مــــن الطالب ــــاهيم تعل ــــت ،اهللا يرضــــي بشــــكل وتطبيقهــــا المف  الصــــفوف فكان

  :االفتراضية الصفوف الدراسة من حيث أن هدف تحقيق على ساعدت بمميزات تتمتع االفتراضية
 دروس تحتــاج حيــث ؛صــحيحاً  تطبيقــاً  لتطبيقهــا والوصــول المفــاهيم اكتســاب فــي الطالبــة مــةمه تســهل •

 والعــروض والفالشــات والملفــات بالتســجيل متــاح وهــذا ،التطبيــق لهــذا وتكــرار عملــي لتطبيــق الطهــارة
  . بسهولة شئن متى إليها الرجوع ويمكنهن المحاضرة أثناء للطالبات المرسلة

 مـا كـل عـن واالستفسـار الكتابيـة المحادثـة خـالل مـن والطالبـة المعلمـة ينبـ الخاص بالتخاطب تسمح •
 يسـبب ال لكـي مـأل علـى عنـه باالستفسـار الطالبـة ترغـب وال النقـاش تسـتلزم أمـور مـن بها خاص هو

  .لها اإلحراج
 المدرســة إلــى الحضــور مــن المــرض أو اإلعاقــة تحــرمهم قــد الــذين والطلبــة المعلمــين ظــروف تراعــي •

 .بيوتهن من الدروس رنـضـيح أن يمكن الطالبات وكذلك بيتها من الدروس إلقاء من علمةالم فيمكن

  .المفهوم اكتساب مراحل التالي) 2.3(الشكل ويمثل
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  )2. 3(شكل 

  )مراحل اكتساب المفهوم(

  االتجاه: خامسالالمحور  �

  :االتجاه

ــيم التربيــة فــي بــارزة مكانــة تحتــل االتجاهــات نإ  وديناميــات الشخصــية الدراســات وفــي والتعل
 الفـرد اسـتجابات فـي مهمـا دوراً  تلعـب هـاألن ؛والخاصـة العامـة اإلنسـانية والعالقـات والتواصـل الجماعة
 توجيــه علــى االتجاهــات تعمــل كمــا، اليوميــة حياتــه فــي لهــا يتعــرض التــي المتباينــة للمثيــرات المختلفــة

 القـرارات اتخـاذ علـى الجماعـة تسـاعد كـذلك ،وللجماعة لألفراد المقبول المالئم السلوك اتخاذ إلى الفرد
  ).17:1994المخزومي،( تأخير أو تردد وبدون والنفسية االجتماعية المواقف بعض في

  : االتجاه تعريف

 فــي المشــتغلين جميــع بــه يعتــرف محــدد واحــد تعريــف يوجــد ال حيــث االتجــاه تعريفــات تعــددت
 غالبيــــة لــــدى القبــــول يلقــــى يــــزال ال والــــذي ،غيــــره مــــن أكثــــر اشــــتهر الــــذي التعريــــف أن إال الميــــدان،

 والنفســي، العصــبي التأهــب أو االســتعداد مــن حالــة االتجــاه" ألبــورت جــوردن تعريــف وهــو، المختصــين
 لجميــع الفــرد اســتجابة علــى دينــامي أو تــوجيهي تــأثير ذات وتكــون الشــخص، خبــرة خــالل مــن تنــتظم

  .)2: 2008،محمد(االستجابة هذه تستثير التي والمواقف الموضوعات

 لالســتجابة مــتعلم عصــبي عقلــي تهيــؤ أو نفســي اســتعداد بأنــه" )144 :1977(زهــران وعرفــه
 تسـتثير التـي البيئـة فـي رموز أو مواقف أو موضوعات أو أشياء أو أشخاص نحو السالبة أو الموجبة

  ".االستجابة هذه

 مغـزى ذات تعدو  لحافز، نتيجة ظاهرة غير استجابة" على أنه  )3:  2001(ه منصورويعرف
   ".الفرد مجتمع في اجتماعي
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 التعريفــات هــذه ألصــحاب النظريــة األطــر اخــتالف مــرده كــان بالتعريفــات اخــتالف أن ونجــد
 ســلبياً  أو إيجابيــاً  طابعــاً  يحمــل) orientation( الفــرد عنــد نفســياً  وضــعاً  أو حالــة االتجــاه يمثــل كمــا،

 هذه مثل نحو مسبقاً  محددة بطريقة لالستجابة اداالستعد مع شابه ما أو فكرة أو موقف أو شيء تجاه
  .)14: 2008،محمد( بها صلة ماله كل أو األمور

 تعـرف أن للباحثـة يمكـن لالتجـاه السـابقة والتعريفـات المفـاهيم علـى اإلطـالع وبعد سبق ومما
 الصــفوف بتقنيــة اإلســالمي الفقــه مفــاهيم لــتعلم المتوســط الــدبلوم طالبــات اســتجابة كيفيــة: بأنــه االتجــاه

 تلـك االسـتجابات قـاستو  الـرفض، أو بـالقبول سـواء العبادات فقه كتاب من األولى للوحدة  االفتراضية
  . لذلك المعد االتجاه مقياس على الطالبة عليها تحصل التي بالدرجة

  

  :االتجاهات أهمية
 طبيقيـــةالت المجــاالت مـــن كثيــرو  النفســـية الدراســات فــي بـــارزاً  مكانــاً  االتجاهـــات دراســة تحتــل

 االتجاهات دعم في يتمثل المجاالت هذه في العمل جوهر أن ذلك الحياة، ميادين مختلف من وغيرها
 دعــــم النفســــي العـــالج إن بــــل المعوقــــة، االتجاهـــات وٕاضــــعاف فيهــــا، العمـــل أهــــداف لتحقيــــق الميســـرة

  .فيها العمل أهداف لتحقيق الميسرة االتجاهات
 التصـــرف فـــي حريتـــه مـــن تحـــد عليهـــا، اعتمـــاده ادةوزيـــ المـــرء ذهـــن فـــي االتجاهـــات تــراكم إن

 فـي االنتظـام تجعـل فهـي أخـرى ناحيـة ومن بها، التنبؤ متكررة،ويسهل نيةيروت سلوكية أنماطاً  وتصبح
  . االجتماعية للحياة وميسراً  ممكناً  أمراً  التصرف أساليب في واالستقرار السلوك

 بالسـلوك والتنبـؤ الحـالي السـلوك فسـيرت فـي أساسـياً  عنصـراً  االتجاهات دراسة كانت هنا ومن
  ).217:1998جادو،( أيضاً  والجامعة للفرد المستقلي

 بتوجيـه يقـوم حيـث واسـتعداداته، الوجدانيـة الفـرد مشـاعر في المؤثرة العوامل االتجاهات تمثل
 بأحاسـيس يتصـل مـا الوجدانيـة بالمشـاعر والقصـد فيهـا، يعـيش التي البيئة في معين نحو على سلوكه

  ).225:  2001، وآخرون الشربيني( سلوك من ذلك يصاحب وما فردال
    :االتجاه مكونات

 أي فــي مكونــات ثالثــة وجــود علــى االجتمــاعيين الــنفس علمــاء اتفــقأنــه  )21:  2008( محمــدذكــر 
  :هي االتجاهات من اتجاه
  : )cognitive( المعرفي المكون -1

 االتجــاه عــن التعبيــر خــالل مــن تظهــر لتــيا واآلراء االعتقــادات إلــى المعرفــي المكــون يشــير
  .بها واعٍ  غير يكون قد الفرد أن من بالرغم
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  :)Affective( العاطفي االنفعالي المكون -2
 النفور أو عليه إقباله ومن الموضوع نحو ورغباته الشخص مشاعر خالل من عليه يستدل  

 مـن للعمـل المـرأة خـروج موضـوع رهيثيـ فيمـا لالتجـاه العـاطفي المكـون ويتضـح لـه، كرهـه أو وحبـه منه
 المكــون هــذا ألن؛ االتجــاه تكــوين فــي خاصــة أهميــة المكــون ولهــذا.  الــبعض لــدى اشــمئزاز وأ ســرور
 الموضـوع مـن لالقتـراب الفرد مال إيجابياً  المتكون االنفعال كان فإذا االتجاه في الدافعي الجانب يمثل

  . صحيح والعكس
  :)Behavioal( السلوكي المكون -3

 موقـف فـي الفـرد يقـدمها التـي الواضـحة واالسـتجابات التعبيرات من مجموعة عن عبارة وهو 
 إلـــى باإلضـــافة اإلدراك جوانـــب تتكامـــل عنـــدما إذ. الموقـــف هـــذا فـــي وانفعالـــه ومعرفتـــه إدراكـــه بعـــد مـــا

 التــي االســتجابة بتقــديم الفــرد يقــوم وتوجيهــه االنفعــال تكــوين علــى تســاعد التــي والمعرفــة الخبــرة رصــيد
  .اإلدراك وهذا الخبرة وهذه االنفعال هذا مع تتناسب

 السـلوكية واالسـتعدادات األنمـاط مـن مجموعـة يتضـمن الـذي المكـون :هو بأنه الباحثة وتراه
 اتجاهـات يمتلـك عندما وتدفعه الفرد سلوك وتوجه سلباً  أو إيجابا واالنفعاالت المشاعر مع تتسق التي

 يحمــــل كــــان إذا الســــلبي والســــلوك االيجــــابي، النحــــو علــــى يســــلك أن المواضــــيع بعــــض نحــــو إيجابيــــة
  .  ما موضوع نحو سلبية اتجاهات
 تبــدو بــل،عــن بعضــها البعض منفصــل بشــكل عمــلت أن يمكــن ال الثالثــة المكونــات هــذه أن ويالحــظ
  ).32: 2008،علوان( :كما في الشكل التالي اآلخر عن مكون كل فصل ويصعب، مترابطة

  

  
  االتجاه مكونات بين العالقة يوضح )2.4( شكل
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  :االتجاه خصائص
  :الخصائص هذه أهم )162:200( المعايطةو  ،)145:1977(نزهرايذكر   

  .وراثية وليست ومتعلمة مكتسبة االتجاهات �
  .اجتماعية ومواقف بمثيرات ترتبط �
  .البيئة وموضوعات معين فرد بين عالقة دائماً  تتضمن ولكنها فراغ في تتكون ال �
  .تختلف وكذلك بها ترتبط التي المثيرات بحس تتعدد �
  .الموضوعية من الذاتية عليها يغلب �
  .انفعالية خصائص لها االتجاهات �
  .االتجاه وموضوع الفرد بين عالقة وجود توضح االتجاهات �
 تحــت وتغييرهــا تعــديلها الممكــن مــن ولكــن النســبي، واالســتمرار الثبــات صــفة لهــا االتجاهــات �

  .معينة ظروف
  :االتجاه نتكوي عوامل

 بالمثيرات الفرد تأثر حصيلة االتجاهات أن على التأكيد البد االتجاه تكوين عن الحديث عند
 والتنشــئة الســابقة لألجيــال الحضــاري والتــراث الثقافــة وأنمــاط بالبيئــة اتصــاله عــن تصــدر التــي العديــدة

 موروثـة، أو فطريـة وليسـت مكتسـبة االتجاهـات بـأن القـول يمكـن( لـذا الفـرد، بها يمر التي االجتماعية
 فــي الفــروق وأيضــاً  األقــران، مجموعــة وســط الفــرد ســلوك قواعــد تحــدد التــي هــي االجتماعيــة فالمعــايير

 والمعايير السلوك وقوانين قواعد تنظم التي وهي الثقافية المعايير وكذلك ،)إلخ... االجتماعية، الطبقة
 هـــي تكــون أن ضــمنية أم صــريحة أكانــت واءســ أيضـــاً  يمكــن والتــي المجتمــع، فــي الســائدة األخالقيــة
 متنوعـة طائفـة تنـتج للفـرد المباشـرة الخبـرة ولكـن واالتسـاق، التوحد من معينة درجة خلق عن المسئولة

  .)17: 2003،عوض(واآلراء االتجاهات من
  :وتعديلها االتجاهات تغيير

 عرضــة أنهــا إال االســتقرار صــفة ولهــا النســبي بالثبــات تتميــز االتجاهــات أن مــن الــرغم علــى
 القوي النوع من الفرد اتجاهات كانت وكلما. معها وتفاعل المختلفة للخبرات الفرد تعرض كلما للتغيير

 حتـــى أو االتجاهــات هــذه تغييــر أصـــبح حياتــه، مــن مبكــرة مراحــل فـــي نشــأت وكلمــا المعــالم الواضــح
 أن إلـى وتتسـق الـزمن بمرور تتكون االتجاهات أن إلى يرجع هذا في السبب ولعل صعباً  أمراً ا تعديله
  .)224 :1998 ،جادو أبو( األساسية الفرد شخصية مكونات بين من تصبح

 عرضــة أقــل االتجــاه كــان وشخصــيته الفــرد بــذات التصــاقاً  أكثــر االتجــاه موضــوع كــان وكلمــا
 نحـو اتجاهاته من للتغيير عرضة أقل ثقافته أو عرقه أو دينه نحو الفرد فاتجاهات التعديل أو للتغيير
   .)21 :2003، عوض( الحديثة التكنولوجيا وسائل
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  شخصـــية فيــه تلعـــب تعليميــاً  موقفـــاً  تمثــل االتجاهــات تعـــديل عمليــة أن يمكــن إجمــال القـــولو 
 اإلعـــــالم ووســـــائل الزمنـــــي، العمـــــر تغيـــــر أو المنـــــزل إلـــــى باإلضـــــافة أساســـــياً  دوراً  المـــــدرس أو الرائـــــد

 التــي العوامــل بعــض إلــى )217 :1991( المنســي يشــيرو  .االتجــاه بموضــوع تتعلــق التــي والمعلومــات
  :هي االتجاهات تغيير عملية عليها تتوقف

  .وخصائصه ذاته االتجاه طبيعة •
  .االتجاه صاحب نفسه الشخص صفات •
  .التغيير محاولة فيه تتم الذي الموقف طبيعة •

  :االتجاهات تعديل طرق
 هــذه أهــم يلــي وفيمــا تغييرهــا أو االتجاهــات تعــديل عمليــة فــي اســتخدامها يمكــن طــرق هنــاك

  :)175-174 ،1984(وبلقيس، مرعي :الطرق
 فإذا وتكوينها، الفرد اتجاهات تحديد في أثراً  للجماعة إن :الفرد إليها ينتمي التي الجماعة تغيير .1

 مضـي مـع فإنـه الجماعـة هـذه إلـى وانتمـى جديـدة اتجاهـات ذات جديـدة جماعـة إلـى الفرد انتقل
 الجماعــة ومعــايير واقــع مــع يتكيــف حتــى القديمــة، اتجاهاتــه وتغييــر تعــديل إلــى يســعى الوقــت
  .الجديدة

 الخـــتالف نتيجـــة الفـــرد اتجاهـــات فـــي تعـــديل أو تغييـــر يحـــدث مـــا كثيـــراً  :الفـــرد أوضـــاع تغييـــر .2
  .الجديدة األحوال مع تالؤماً  أكثر يصبح بحيث حياته، خالل بها يمر التي الظروف

 بهـا يمـر اضـطرارية ظروف نتيجة الفرد اتجاهات في غييرت يحدث :السلوك في القسري التغيير .3
 أن نجــد أســرته مســئولية يتحمــل أن إلــى المــدلل االبــن الظــروف تضــطر عنــدما فمــثالً  حياتــه فــي

  .تتغير الحياة نحو اتجاهاته
 أو كمياً  تغيراً  االتجاه موضوع معرفة االتجاه وتعديل تغيير يتطلب :االتجاه موضوع في التغيير .4

  .االتجاهات تغيير في بارزاً  دوراً  وعملياته االتصال وسائط وتلعب المعرفة، هذه في نوعياً 
 االتجــاه بموضــوع المباشــر االتصــال يــؤدي أن الطبيعــي مــن :االتجــاه بموضــوع المباشــرة الخبــرة .5

 أمور عدة إلى يرجع ذلك في السبب ولعل معين، موضوع نحو الفرد اتجاه تعديل أو تغيير إلى
 للموضـوع، جديدة جوانب إلى يتعرف بأن له يسمح للموضوع مباشرة لخبرات الفرد تعرض منها
  .االتجاه تغيير على مباشرة بطريقة يساعده وهذا

 هؤالء يتبنى ما وغالباً  األفراد، اتجاهات في الجماعية المناقشات تؤثر :الجماعة وقرار المناقشة .6
  .اتجاهاتهم تتغير وبالتالي اقشاتالمن خالل من الجماعة إليها تتوصل التي القرارات األفراد

 مواقفــــه تخــــالف بســــيطة خدمــــة يقــــدم أن الفــــرد إقنــــاع طريــــق عــــن وذلــــك :القــــدم ســــحب طريقــــة .7
 البســيط التنــازل هــذا وفــي واتجاهاتــه مواقفــه عــن يســير بقــدر متنــازالً  ذلــك علــى فيقــدم واتجاهاتـه،
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 يقتـرب أخـرى تنـازالت لتقـديم اسـتعداداً  أكثر ذلك بعد  ويصبح االتجاه، صاحب دفاعات تحطيم
  . السابقة اتجاهاته من يغير أو فيها يعدل جديدة اتجاهات اكتساب من فيها

 المعلــم تهــم التــي الموضــوعات أهــم االتجاهــات موضــوع إن القــول يمكــن ســبق مــا ضــوء فــي
 موضـوع نحـو الطلبة اتجاهات تحديد طريق فعن ، تعليمالو  تربيةال مجال في والعاملون األمور وأولياء

  .نحوها ودافعيتهم للموضوع الطلبة هؤالء تقبل درجة إلى التعرف يمكن دقيقاً  تحديداً  ام
 االتجاهـات علـى والقضـاء السـليمة االتجاهـات تشـجيع علـى العمـل يمكـن أنـه :وترى الباحثـة

  .ذلك الضرورة اقتضت إن أوسع جديدة اتجاهات لتنمية التمهيد مع السليمة غير
  :االتجاهات قياس طرق

    :منهــا نــذكر النفســية االتجاهــات لقيــاس عديــدة طــرق وجــود إلــى النفســية والدراســات البحــوث شــيرت    
  .)89: 2008(محمد

 على فيه لالعتماد نظراً  تقدماً  الطرق أكثر من وتعتبر: للفرد اللفظي التعبير على تعتمد طرق •
  .وجيز وقت في األفراد من كبير لعدد اإلجابات على والحصول االستفتاءات

 مالحظـة عمليـة فـإن: للفـرد الحركـي للسلوك البصرية المراقبة أو المالحظة، على تعتمد طرق •
، مختلفــة ظــروف فــي المالحظــة تكــرار وتســتدعي طــويًال، وقتــاً  تتطلــب للفــرد الحركــي الســلوك

 أو الجامعـة إلـى ذهابـه مالحظـة طريـق عـن للفـرد النفسـي االتجـاه علـى ذلك،الحكم أمثلة ومن
 مالحظـة أو المكتبـات، مـن معـين نـوع علـى يتـردد الـذي الشـخص مالحظة أو الصالة، لتأدية
  .وهكذا دائمًا، للصحف قراءته عند ما شخص به يهتم الذي الموضوع أو الركن

 االنفعاليــة الشــخص ردود دراســة فــي تتمثــل فهــي: للفــرد االنفعاليــة التعبيــرات قيــاس علــى تعتمــد طــرق •
 مــن كبيــرة مجموعــة عنــد النفســية لالتجاهــات يصــلح ال باألســلو  وهــذا المــؤثرات، مــن مجموعــة علــى

 .األفراد

 أو خـــاص اختبـــار بنـــاءلقيـــاس االتجـــاه لـــدى الطالبـــات  تطلـــبالدراســـة الحاليـــة ت أن وتشـــير الباحثـــة
ــذا قامــت الباحثــة ؛الغــرض لهــذا خــاص مقيــاس ببنــاء اســتبانه لقيــاس اتجاهــات الطالبــات نحــو تعلــم  ل

 .جلهأ من ألنها تالءم الغرض المعدة ؛االفتراضيةمفاهيم الطهارة بتقنية الصفوف 

  

  :المقاييس بناء في توافرها يجب التي األساسية الشروط
   :وهي المقاييس بناء في توافرها يجب التي األساسية الشروط إلى نشير أن بد ال

  ).45: 2003(عوض
 انتقـاء يعنـي وهـذا ،ضـرورياً  أساسـا ذاتهـا،يعتبر حـد فـي العبارة المقياس،وتركيب عبارات اختيار  •

  .وتقديره قياسه المراد االتجاه لنوعية مالئمة صحيحة بطريقة وتركيبها عباراته
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 مـــن عبـــارة كـــل صـــالحية علـــى للحكـــم الكيفيـــة الناحيـــة ذلـــك ويعنـــي المقـــاييس، عبـــارات تحليـــل  •
 اتفـاق مـدى معرفـة مـن بـد ال أوضـح، وبتفسـير.قياسـه المطلـوب االتجاه لتقدير المقياس عبارات

 .لالختيار العام الهدف مع عبارة لك

  

  :القياس أساليب
  :االتجاهات لقياس المباشرة الطرق    
ـــــة النســـــبة إيجـــــاد -1 ـــــات المئوي ـــــدة لإلجاب ـــــدة لالتجاهـــــات اإلحصـــــاء هـــــذا: والمعارضـــــة المؤي  المؤي

  .)استطالع رأي(العام للرأي خصصت التي األولى الدراسات يشبه والمعارضة
 فـــي مســـرفة صـــور فـــي توضـــع األســـئلة كانـــت حيـــث دقتهـــا، لعـــدم اآلن تأهملـــ الطريقـــة هـــذه ولكـــن 

 فهـــذه الحاضـــرة األبحـــاث فـــي أمـــا. مـــا حـــد إلـــى عشـــوائية إجابـــات عليهـــا يترتـــب وكـــان البســـاطة
  .أخرى أسئلة األقل على تضبطها ال أو بنعم اإلجابة تتطلب التي األسئلة

  :هما لمالسال من رئيسان نوعان هناك: االتجاهات ساللم استخدام -2
 إنهـــا الســاللم هـــذه عــن ويقـــال ،"لبوجــادروس"  االجتماعيـــة المســافة كســـلم هــي: القبليـــة الســاللم �

 أو بـــالقبول المتعلقـــة المختلفـــة العبـــارات ترتيـــب مقـــدما يحـــدد الباحـــث ألن التجربـــة علـــى ســـابقة
 يختلــف التغلــب درجــة بحســب العبــارات ترتيــب أن هــو عيــب الســاللم مــن النــوع ولهــذا الــرفض،

 الـــذي الترتيـــب مـــع الباحـــث يقترحـــه الـــذي الترتيـــب يتفـــق ال أن الممكـــن فمـــن .األفـــراد اختالفبـــ
 النفســـية بالســـاللم المســـماة الســـاللم "ثرســـتون" أنشـــأ العيـــب هـــذا وإلصـــالح المختبـــرون، يقترحـــه

  .الفيزيائية
 ئية،النفســفيزيا األبحــاث فــي المســتخدمة الطــرق علــى عامــة بصــفة تعتمــد: النفســفيزيائية الســاللم �

 علــى النفســفيزيائي الســلم ويعمــل العتبــة تحديــد هــي فيهــا البدايــة ونقطــة. اســمها جــاء هنــا ومــن
  :مرحلتين

 العينـــة علـــى بحـــث بـــإجراء وذلـــك تجريبـــي، أســـاس علـــى االختبـــار وضـــع هـــي: األولـــى المرحلــة •
 الـذين األشـخاص عنـد السـلم أسـئلة في المتضمنة االتجاهات داللة بالضبط نحدد كما محدودة،

   .سألهمن
  .اختبارهم المقترح األشخاص مجموعة هذا على ضبطه بعد السلم تطبيق هي: الثانية المرحلة •

  :للقياس مباشرة غير الطرق
  . اإلكلينيكية المقابلة -1
  .االتجاهات بعض يوضح مقارنة دراسة للحياة الذاتية التواريخ دراسة فإن: الحياة تواريخ دراسة -2
ـــداخلي اإلدراك نـــوع مـــن: ســـقاطيةاال التكتيكـــات اســـتخدام -3 ـــد. للموضـــوع ال  "بروشانســـكي" قـــدم فق

 اجتماعيـــة صـــراعات تتضـــمن مشـــاهد بهـــا الصـــحف، مـــن مســـتخرجة صـــوراً  أمـــريكيين لطـــالب
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 اتجاهـــاتهم مقـــدما قــاس قـــد وكــان ملتبســـا، الموقـــف مــدلول يكـــون وبحيــث واإلضـــراب، كالبطالــة
  .االختالف أشد مختلفة الواحدة للصور الطالب أوصاف أن فظهر االجتماعية

 اسـتبعاد الطريقـة هـذه وغـرض: الواقعيـة المواقف في الشخص سلوك دراسة على القائمة الطريقة -4
 ضــبط ولكــن الشــفوية إجابــاتهم فــي األشــخاص عنــد الصــراحة عــدم مــن تنشــا قــد التــي األخطــاء

 كثـــرأ األفعـــال أن يثبـــت شـــيء ال ألنـــه معقـــدة، مشـــكلة الســـلوك طريـــق عـــن االتجاهـــات قيـــاس
 إن ألنهـا. مـا بمعنـى حقيقيـة اعتبارهـا يمكـن الشخصية مظاهر جميع فإن األقوال، من إخالصا

  .)65: 2008،محمد( يكون أن يريد عما تعبر فإنها المر الواقع عن تعبر لم
  

  :النفسية الحياة في االتجاهات وظيفة
 ينتســـب التـــي للجماعـــة القبليـــة األحكـــام يتخـــذ فاإلنســـان :معينـــة لجماعـــة االنتســـاب إلـــى الحاجـــة -1

 فظــاهرة .المضــادة القبليــة األحكــام جماعتــه علــى ثورتــه فــي اإلنســان يتخــذ مــا وأحيانــاً  بــل إليهــا،
 بحاجتنـا أيضـاً  بـل الـرأي هذا إلى ننسبها التي الحقيقية بالقيمة فقط تتحدد ال معين لرأى اتخاذنا

 األهميـة غايـة في هي االنتساب إلى الحاجة فكرة الفكرة وهذه. معينة جماعة إلى االنتساب إلى
 رغم المجرم أن كيف "الجاش" أوضح مثالً  الجريمة علم ففي. االتجاهات من عديد في وتتحكم
 الخاصــــة اللغــــة وأن. الجماعــــة فـــي االنــــدماج إلــــى بالحاجــــة يحـــس الســــيئة االجتماعيــــة ســـمعته

 التطـابق اهرةظـ دراسـة هنـا ويمكن. الجماعات هذه إلى االنتساب عالمات من لهي بالجماعات
  . الجماعة مع

 سـلوكا نتخـذ أال على االتجاهات تساعدنا :الملجأ إلى والحاجة حياتنا في االستمرار إلى الحاجة -2
 معـين بموقـف خشـنا شـبها شـبيه موقـف أمـام نعجز العكس وعلى. تجربة كل مواجهة في جديدا

  .الجدة نواحي من فيه ما ندرك أن عن
 تسـمح إذ والهـزائم، واألزمـات التغيـرات إبـان وخاصـة: وداللـة معنى الحوادث إعطاء إلى الحاجة -3

  .للحياة مغزى بإعطاء ثم ومن للفرد، جديد دور بإعطاء المعتقدات
 "كلينبـرج"  اختبـار ذلـك علـى دليـل وخيـر :مجهـول مـن والمعرفي الوجداني االحتماء إلى الحاجة -4

 اتجاهــات جمعــت لقــد: موجــودة غيــر) 3( منهــا بلــد) 32( إزاء االجتماعيــة المســافة اختبــار وهــو
 تجيـــــب و خطـــــرا باعتبــــاره المجهـــــول يبــــدو ذالـــــك وعلــــى.  الثالثـــــة البلــــدان هـــــذه إزاء مناهضــــة

  .)22: 2008،علوان(السواء على والمعرفي الوجداني االحتماء إلى حاجة على إذن االتجاهات
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  :القياس مشاكل
 عــن اإلجابــات تحــدد أن نســتطيع ال حيــاناأل بعــض فــي: العــرض بتنــوع اإلجابــات تنــوع مشــكلة �

 إجابــات تتطلــب إجابــات وهنــاك نعــم، أو بــال تكــون إجابــات هنــاك العــرض بحســب معــين ســؤال
   .تعبيرية أو اختيارية

 والشـدة حلـولهم، النـاس يتخذ بها التي الشدة بمقدار يتعلق واألمر:  اإلجابات شدة قياس مشكلة �
  .السلبية أو جابيةاإلي اإلجابات قسمة تحديد على تساعدنا

 فهـم علـى تسـاعد التـي الحسـنة الصيغة إلى للوصول نستطيع ال غالبا: السؤال مضمون مشكلة �
  .نفسها بالطريقة للسؤال الجميع

  ). 329 ،1966: سويف( االيجابيات في والصحة الثبات تحقيق صعوبة �
  

 تنمــو الســلوكية الميــولو  للمعتقـدات، متطــوراً  نظامــاً  تمثــل النفسـية االتجاهــات أن :الباحثــة وتــرى
 تفـــاعالً  وتمثـــل معـــين، موضـــوع أو محـــدد شـــيء تجـــاه تكـــون دائمـــاً  ،واالتجاهـــات باســـتمرار الفـــرد فـــي

 إال معين شيء عن اتجاهاً  ينشئ أو يكون أن الفرد يستطيع وال المختلفة البيئية العناصر بين وتشابكاً 
 حيــال أو يعرفهــا ال أشــياء حيــال اهــاتاتج تكــوين يســتطيع ال الفــرد أن أي إدراكــه، محــيط فــي كــان إذا

 علـى يسـاعد القياس عمليات من عملية كأي النفسي االتجاه قياس أن كما معهم، يتفاعل ال أشخاص
 والدراسـات البحـوث إليـه تسـعى هـدف أهـم هـو وهـذا.للجماعـة االجتماعي المجال في يحدث بما التنبؤ

 وزمــن) حــدود(بمــدى التنبــؤ يمكــن االجتمــاعي النفســي االتجــاه قيــاس طريــق فعــن. االجتماعيــة النفســية
 إدخــال بإمكانيــة أيضــاً  التنبــؤ يمكــن كمــا. الجماعــات مــن جماعــة أي فــي المرتقــب االجتمــاعي التغيــر
 قيــاس عمليــة بــأن القــول يمكــن وعليــه. للجماعــة االجتمــاعي النفســي التفاعــل حيــز إلــى جديــد عامــل

 الميـــدان فـــي يعمـــل مـــن كـــل بهـــا يلـــم أن بيجـــ التـــي الهامـــة العمليـــات إحـــدى هـــي النفســـي، االتجـــاه
  .المعلم وخاصة الجماهيري، االجتماعي

  

  
�������  
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  الفصل الثالث

  ابقةـــــات الســـــالدراس
  

 

 اإللكترونيدراسات تناولت التعليم   �

 االلكترونية التعلم بيئاتدراسات تناولت   �

 االفتراضية الصفوف تناولت أجنبيه دراسات  �

  لمفاهيم الفقهيةدراسات تناولت ا  �
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  الدراسات السابقة
  

 الدراســــة بموضــــوع العالقــــة ذات الســــابقة واألبحــــاث والدراســــات الجهــــود الفصــــل هــــذا يتنــــاول
 التــي تناولتهــا المتغيــراتمــن حيــث  واستعراضــها لـقبــ مــن تـبذلــ التــي الجهــود علــى للوقــوف ؛الحاليــة

هــذه  فــي االســتفادة أجــل مــن عنهــا، أســفرت التــي والنتــائج إجرائهــا، فــي المســتخدمةواألســاليب األدوات 
  :الدراسة من

  .السابقة الدراسات استخدمته الذي والمنهج األدوات - 
  ها وصـــياغة توضـــيح. الحاليـــة البحـــث مشـــكلة صـــياغة فـــي وذلـــك إليهـــا توصـــلت التـــي النتـــائج - 

  .فروضها
  .الحالية والدراسة السابقة الدراسات بين واالختالف الشبه أوجه معرفة - 
 وهــدفها العلمــي البحــث إعــداد خطــوات مــن مهمــة خطــوة الســابقة الدراســات مراجعــة وتعــد كمــا - 

ـــــرئيس ـــــي يكمـــــن ال ـــــم مشـــــكلة يبحـــــث ال أنـــــه مـــــن يتأكـــــد"  الباحـــــث أن ف  قبـــــل مـــــن بحثهـــــا ت
  .)68 :2006العساف،(

 ذات والدراسـات البحوث من عليه الحصول أمكن ما بمراجعة: الباحثة قامت ذلك ضوء وفي
 االســتفادة تــم كمــا النظريــة الخلفيــة تكــوين فــي منهــا االســتفادة بهــدف الحاليــة الدراســة بموضــوع العالقــة

 نـــدرة مشـــكلة الباحثـــة واجهـــت وقـــد. ومقترحـــات وتوصـــيات مالحظـــات مـــن قدمتـــه مـــا ضـــوء فـــي منهـــا
 حيــث ليمـالتعــ فــي االفتراضــية الصــفوف اســتخدام لحداثــة وذلــك الحاليــة؛ الدراســة مجــال فــي الدراســات

 والفقـه اإللكترونـي والتعلـيم االفتراضـي التعلـيم مجال حول تركزت دراسة )23( الدراسات مجموع بلغت
 أيضــاً  وتركيزهــا المجــال هــذا فــي العربيــة الدراســات محدوديــة ذلــك إلــى يضــاف، عــام بشــكل اإلســالمي

 الصـــفوف مجـــال فـــي عربيـــة دراســـات ثـــالث علـــى ســـوى الباحثـــة تحصـــل ولـــم العلمـــي، المجـــال علـــى
  .خاص كلبش االفتراضية

، "الحاليـة الدراسـة مجـال وهـو"  الفقـه مـادة فـي دراسـات على من الحصول الباحثةتمكن ت ولم
 بالصــفوف عالقــة لهــا ســابقة دراســات إليجــاد واألجنبيــة العربيــة البيانــات قواعــد فــي البحــث تــم حيــث

 يتم لم ولكن معةمجت أو اإلسالمية التربية فروع بأحد أو اإلسالمي الفقه مفاهيم تدريس في االفتراضية
  .الباحثة علم حسب لذلك قريبة سابقة دراسات إيجاد

          )نــــــوفمبر 29( مــــــن الفتــــــرة فــــــي األول المعلومــــــات تكنولوجيــــــا ملتقــــــى ابعــــــت الباحثــــــةت كمــــــا
"  مسـمى العـام هـذا ويحمـل يـونس بخـان والتكنولوجيا العلوم كلية أرض على )2010ديسمبر 1( ىتح

، فيـــه المقدمـــة العمـــل أوراق مــن لالســـتفادة " المســـتقبل وطمـــوح الواقــع جـــاربت بـــين اإللكترونـــي التعلــيم
 28-27( الفتـرة فـي"  التعلـيم وتكنولوجيـا التكنولوجيـة التربيـة" بعنـوان العلمـي المـؤتمر وقـائع وحضرت

 المحاضـرات بحضـور الباحثـة اهتمـت كمـا، بـالمؤتمر المقدمـة األبحاث على طالعلإل) 2010 أكتوبر
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 يـــتم لـــم ولكـــن بـــرئيهم واالسترشـــاد لســـؤالهم الدراســـة مـــن النـــوع هـــذا بمثـــل والمهتمـــين ولينالمســـئ ولقـــاء
 القريبــة العالقــة ذات الســابقة الدراســات أهــم اســتعراض تــم لــذا دقيــق، بشــكل المطلــوب علــى الحصــول
 االفتراضية الصفوف مجال في بذلت التي الجهود بعض على الوقوف بهدف وذلك الدراسة، بموضوع

  .الحالية والدراسة الدراسات هذه بين واالختالف التشابه مدى وتحديد
 األحـــدث مـــن زمنيـــاً  مرتبـــة ارتأتهـــاالتـــي  ربعـــةاألصـــنفت الباحثـــة الدراســـات حســـب المحـــاور و 

، وأتبعـــت الباحثـــة منهجيـــة واحــــدة فـــي الدراســـات الســـابقة بــــدءًا بعنـــوان الدراســـة والهـــدف منهــــا لألقـــدم
 الســـابقة الدراســـات علـــى الباحثـــة وعقبـــت ،التوصـــياتأهـــم و  النتـــائج أهـــمو ، األدوات والعينـــة، المجتمـــعو 

  :كما يلي محور كل داخل
   اإللكتروني التعليم تناولت دراسات :األول حورالم
  )2009(  الغريبي دراسة �

 -  تعاوني -  تفاعلي( الثالث بالصور ةاإللكتروني الصفوف باستخدام التدريس أثر " :بعنوان
  "الرياضيات مادة في االبتدائي الخامس الصف يذتالم تحصيل على) تكاملي

  :الثالث بالصور ةاإللكتروني الصفوف باستخدام التدريس أثر معرفة ىإل الدراسة هدفت
 علــــى) التكــــاملي اإللكترونــــي الفصــــل التعــــاوني، اإللكترونــــي الفصــــل التفــــاعلي، اإللكترونــــي الفصــــل(

 الصـف تالميذ على مجتمعة الثالث والمستويات والتطبيق والفهم التذكر لمستويات المعرفي التحصيل
 اسـتخدم وفرضـياتها الدراسـة هـدف علـى وبنـاءً ، القسـمة وحـدة فـي الرياضـيات لمـادة االبتـدائي الخامس
 االبتــدائي الخــامس الصــف تالميــذ جميــع مــن الدراســة مجتمــع نتكــوّ ، التجريبــي الشــبه المــنهج الباحــث
 ابتدائيـة مـدارس ثالثـة مـن تلميـذاً ) ٧٢(عدد على العينة توشمل، الحكومية بالمدارس  ائفـالط بمدينة

 فــي الدراســة أداة وتمثلــت، ةاإللكترونيــ الصــفوف مــن نــوع مدرســة بكــل لتــوفر الطــائف بمدينــة مختلفــة
 ىإلـــ الدراســـة توصـــلت وقـــد، التطبيــق الفهـــم، التـــذكر،: المعرفيـــة المســـتويات لقيـــاس تحصـــيلي اختبــار
  :التالية النتائج

 الــثالث الدراســة مجموعــات بــين التــذكر مســتوى عنــد إحصــائية داللــة ذات فــروق دتوجــ ال أنــه -١
 بعـد) التكـاملي اإللكترونـي الفصـل التعـاوني، اإللكترونـي الفصـل التفـاعلي، اإللكترونـي الفصل(

  .الثالث الدراسة لمجموعات القبلي االختبار ضبط
ـــه -٢ ـــد إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق توجـــد أن ـــين الفهـــم مســـتوى عن  التفـــاعلي اإللكترونـــي لفصـــلا ب

 دال فــــرق يوجـــد ال وأنـــه. التكـــاملي اإللكترونـــي الفصـــل لصـــالح التكـــاملي اإللكترونـــي والفصـــل
 المعرفـي التحصـيل فـي التعـاوني اإللكترونـي والفصـل التكاملي اإللكتروني الفصل بين إحصائياً 

 والفصل التعاوني ترونياإللك الفصل بين إحصائياً  دال فرق يوجد ال أنه كما الفهم، مستوى عند
  .الفهم مستوى عند المعرفي التحصيل في التفاعلي اإللكتروني
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 التفـاعلي اإللكترونـي الفصـل بـين الكليـة المسـتويات عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق توجـد أنه  -٣
 دال فــــرق يوجـــد ال وأنـــه. التكـــاملي اإللكترونـــي الفصـــل لصـــالح التكـــاملي اإللكترونـــي والفصـــل
 المعرفـي التحصـيل فـي التعـاوني اإللكترونـي والفصـل التكاملي اإللكتروني الفصل ينب إحصائياً 

 التعــاوني اإللكترونــي الفصــل بــين إحصــائياً  دال فــرق يوجــد ال أنــه كمــا الكليــة، المســتويات عنــد
  .الكلية المستويات عند المعرفي التحصيل في التفاعلي اإللكتروني والفصل

 إلكترونيـة فصـول إلـى التقليديـة الصفوف تحويل ضرورةب ىوصأ احثالب فإن الدراسة نتائج ضوء في
  .اإللكتروني الفصل نوع لتحديد الدعم حسب محددة زمنية خطة وفق تدريجي بشكل
 معهـا تتفـق كمـا األثـر، معرفـة تناولتـا كونهمـا الهـدف فـي الحاليـة الدراسة مع الدراسة هذه وتتفق      

 دراســتها احثةـالبــ أجــرت بينمــا الســعودية فــي دراســته أجــرى لغريبــيا أن غيــر الدراســة، وأداة المــنهج فــي
 الدراسـة الحاليـة تناولـت بينمـا االبتدائيـة المرحلـة وتختلـف عنهـا بأنهـا تناولـت، بفلسطين غزة قطاع في

 فــي الدراســة الســابقة مــن الباحثــة اســتفادت وقــد ،العينــة فــي الدراســتان تختلــف كمــا الجامعيــة، المرحلــة
  .ونتائجها الدراسة ياتوتوص المنهج،

  )2008(  الكريم العبد دراسة �
  ."بالرياض األهلية المملكة مدارس في اإللكتروني التعليم استخدام واقع" :بعنوان
 والتعرف ةـالمدرس في اإللكتروني التعليم طرق استخدام مدى معرفة :إلى الدراسة هذه هدفت

ـــيم اســـتخدام أنمـــاط علـــى  محاورهـــا نحـــو الدراســـة رادـأفـــ اتجاهـــات فـــي الفـــروق وعلـــى اإللكترونـــي التعل
 يستخدم التي الدراسية والمستويات المجاالت ىعل والتعرف والوظيفية الشخصية خصائصهم باختالف

 المـنهج اسـتخدام خالل من الدراسة أهداف لتحقيق الباحثة وسعت المدرسة في اإللكتروني التعليم فيها
 الدراسـة إجراء فترة خالل المملكة ومعلمات معلمي جميع من الدراسة مجتمع مثلتو  التحليلي الوصفي
 كعينـة األصـلي المجتمع أفراد جميع خذأ تم فقد المجتمع لمحدودية ونظراً  ومعلم معلم )279( وعددهم
 بالدراســـة النتـــائج وجـــاءت، البحـــث أغـــراض مـــن للتحقـــق كـــأداة هاالســـتبان الباحثـــة واســـتخدمت الدراســـة
 وتدريب مادياً  اإللكتروني التعليم دعمب الدراسة وأوصت له ومؤيدة إللكترونيا التعليم اتجاه في ايجابية

 اإللكترونـــي للتعلـــيم والطالبـــات الطـــالب وتهيئـــة االنترنـــت وشـــبكة الحاســـوب اســـتخدام علـــى المعلمـــين
  .التكنولوجيا يالءم بما تطويرها على والعمل المناهج وتحليل ودراسة األمور أولياء وتثقيف

، االتجـاه تناولتـا الدراسـتين كـال أن الحالية والدراسة الكريم العبد دراسة بين تفاقاال أوجه ومن
 فـــي اختلفـــت  الكـــريم العبـــد دراســـة أن غيـــر ،هكاالســـتبان  الدراســـة أدوات بعـــض فـــي معهـــا اتفقـــت كمـــا

 المعلمـــين تناولـــت  الكـــريم العبـــد دراســـة أن إلـــى إضـــافة والعينـــة، والمجتمـــع والمـــنهج الدراســـة متغيـــرات
 فــي الكــريم العبــد دراســة جـرت وقــد المتوســط، الــدبلوم طالبــات الحاليـة الدراســة تناولــت بينمــا والمعلمـات

 دراسـة مـن :الباحثـة اسـتفادت وقـد فلسـطين، فـي الحالية الدراسة جرت بينما السعودية العربية المملكة
  .هاالستبان إلى إضافة الدراسة، وتوصيات ونتائج السابقة، والدراسات النظري، باإلطار الكريم العبد
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  )2007(دراسة أبو موسى  �
أثـــر اســـتخدام إســـتراتيجية الـــتعلم المـــزيج علـــى تحصـــيل طلبـــة التربيـــة فـــي الجامعـــة ": بعنـــوان

  ."العربية المفتوحة في مقرر التدريس بمساعدة الحاسوب واتجاهاتهم نحوها
زيج فـي تحصـيل طلبـة ستراتيجية التعلم المـاتقصي أثر استخدام  :ىهدفت الدراسة الحالية إل

التربيــة فــي الجامعــة العربيــة المفتوحــة فــرع األردن فــي مقــرر التــدريس بمســاعدة الحاســوب واتجاهــاتهم 
تكونــت عينــة الدراســة مــن طلبــة كليــة و ولتحقيــق هــدف الدراســة اتبــع الباحــث المــنهج التجريبــي ؛ نحوهــا

ـــة المفتوحـــة فـــرع األردن والمســـجلين فـــي  ـــة فـــي الجامعـــة العربي الفصـــل الصـــيفي للعـــام الدراســـي التربي
. طالبـــًا وطالبـــة) 35(فـــي مقـــرر التـــدريس بمســـاعدة الحاســـوب، حيـــث بلـــغ عـــددهم  )2007/ 2006(

؛ حيـث درس )مجموعـة تجريبيـة(وباالختيار العشوائي درست إحدى الشعب بإستراتيجية الـتعلم المـزيج 
د إلكترونيــة قــدمت لهــم علــى هــؤالء الطلبــة المقــرر بحضــور محاضــرات وبدراســة الكتــاب المقــرر وبمــوا

طالبـــــًا وطالبـــــة، ودرســـــت الشـــــعبة الثانيـــــة بإســـــتراتيجية المحاضـــــرة ) 20(وبلـــــغ عـــــددهم ) CD(شـــــكل 
؛ درســوا المقـــرر بحضــور محاضـــرات وبدراســـة الكتــاب المقـــرر فقــط وبلـــغ عـــددهم )مجموعــة ضـــابطة(
اء واحد أسبوعيًا، كما تلّقى استمر التدريس في المقرر مدة ثمانية أسابيع بواقع لق. طالبا وطالبة) 15(

  : وّظفت الدراسة األدوات التالية. تدريبًا عمليًا في ثالثة لقاءات) تعلم مزيج(طلبة المجموعة التجريبية 
ـــة  ـــة  و المـــادة التعلمي خـــارج أوقـــات اللقـــاءات ) كـــال المجمـــوعتين(تعيـــين دراســـي واحـــد ينجـــزه الطلب

 باإلضــافة )مــن العالمــة الكليــة% 15اختبــار  وزن كــل(تحصــيليين قصــيرين  اختبــارين و الرســمية
باســــــتخدام الورقــــــة والقلــــــم لكــــــال )  مــــــن العالمــــــة الكليــــــة% 50وزن االختبــــــار (ختبــــــار نهــــــائي ال

اســـتبانه لقيـــاس اتجاهـــات الطلبـــة نحـــو اإلســـتراتيجية التدريســـية و  المجمـــوعتين وهـــو اختبـــار موحـــد
  . القائمة على التعلم المزيج

   :أظهرت نتائج الدراسة
بــين تحصـيل الطلبــة الــذين درســوا  )α ≤ 0.05( توىــــــــائية عنـد مســــــــــــذات داللــة إحص فروقـاً  -1

ــتعلم المــزيج والطلبــة الــذي درســوا بطريقــة المحاضــرة ولصــالح المجموعــة      التجريبيــةبإســتراتيجية ال
  .)التعليم المزيج(

فـي اتجاهـات الطلبـة ) α ≤ 0.05( أظهـرت النتـائج فروقـًا ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى -2 
وأوصـــت الدراســـة بـــأن تعمـــم . نحـــو اإلســـتراتيجية المســـتخدمة ولصـــالح المجموعـــة التجريبيـــة أيضـــا

  .إستراتيجية التعلم المزيج في تدريس المساقات الجامعية في الجامعة العربية المفتوحة
واالتجــاه، وكــذلك  معرفــة األثــر :هــدف وهــوفــي الالدراســة الحاليــة واتفقــت الدراســة الســابقة مــع 

، كـــذلك جـــرت واالســـتبانهإذ اســـتخدمت كلتـــا الدراســـتين االختبـــار  ؛المجتمـــع والمـــنهج وبعـــض األدوات
  .الدراستان على المرحلة الجامعية

  .وقد استفادت الباحثة من دراسة أبو موسى باإلطار النظري، والمجتمع، إضافة إلى االستبانة
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  )2006( الدين زين دراسة  �
 التحصـــيل علـــى المصـــرية اإلعداديـــة المـــدارس فـــي اإللكترونـــي التعلـــيم تجربـــة ثـــرأ": بعنـــوان

  ."نحوها واتجاهاتهم للطالب الدراسي
 المصـرية اإلعداديـة المـدارس فـي اإللكترونـي التعلـيم تجربـة ثـرأ يتقّصـ :إلـى الدراسـة هدفت

 المــــدارس طــــالب اتجــــاه لقيــــاس مقيــــاس وبنــــاء نحوهــــا واتجاهــــاتهم للطــــالب الدراســــي التحصــــيل علـــى
 اإللكترونـــي التعلـــيم لبـــرامج الطـــالب تقبـــل مـــدى يحـــدد اإللكترونـــي التعلـــيم نحـــو مصـــر فـــي اإلعداديـــة
 وتكــون تجريبــي واألخــر تحليلــي وصــفى األول منهجــين علــى الباحــث اعتمــد الدراســة أهــداف ولتحقيــق
  مديريــةل التابعــة الحكوميــة المــدارس فــي اإلعــدادي الثالــث الصــف طــالب جميــع مــن الدراســة مجتمــع
 بالطريقــة اختيــارهم تــم طالــب) 112( مـن الدراســة عينــة وتكونــت، سـعيد بــور بمحافظــة والتعلــيم التربيـة

 في الرغبة لديهم توفرت الذين الطالب على واقتصرت ،سعيد بور بمدارس مدارس ثالث من القصديه
  :ىإل لدراسةا توصلت وقد االتجاه ومقياس ،التحصيلي االختبار في األدوات وتمثلت المشاركة

 ثـرأ فـي يتسـاو  يوجـد نهأ أي التقليدية والطريقة الشبكة عبر التدريس طريقة بين فروقعدم وجود  -1
   .الطريقتين

 الضـابطة المجموعـة درجـات معـدل عـن ارتفـع التجريبيـة المجموعـة طـالب درجـات معدل أن وجد -2
 التعلــيم تعيــق التــي المعوقــات الــةبإز  الدراســة وأوصــت، أفضــل اإللكترونــي التعلــيم طريقــة أن يــدلل ممــا

 كبــرأ بعـدد الكمبيـوتر أجهـزة تــوفير اإللكترونـي التعلـيم اسـتخدامات علــى المعلمـين وتـدريب اإللكترونـي
  .محوسبه مناهج وضع اإللكتروني للتعليم المعلم بإعداد التربية كليات واهتمام بالمدارس

 تتفق ،كما واالتجاه األثر معرفة تناولت كونها الهدف في الحالية الدراسة مع الدراسة هذه وتتفق      
 الدراسـة أن في عنها اختلفت ولكنها بالمنهج، واتفقتا واالستبانة االختبار وهي الدراسة أدوات في معها

 الـدين زيـن دراسـة اقتصـرت بينمـا بفلسـطين المتوسـط الـدبلوم طالبـات مجتمـع مـن عينة تناولت الحالية
 الجانـب فـي الـدين، زيـن دراسـة مـن الباحثـة اسـتفادت وقـد، مصـر فـي اإلعداديـة المـدارس طالب على

  .وتوصياتها الدراسة نتائج من استفادت كما للدراسة، النظري
  :اإللكتروني التعليم تناولت التي الدراسات مجال ىعل التعليق
 الدراســـات هــذه أن للباحثــة تبــين اإللكترونــي التعلــيم بمجـــال المتعلقــة الســابقة الدراســات اســتعراض بعــد       

 مـن وهـذا أسـاليبه وتقنياتـه احـد االفتراضـية الصـفوف تعتبـر والتـي اإللكترونـي التعلـيم وفعاليـة أهميـة على تؤكد
 الدراسـة مجتمـع فـي عدمـه أو نجاحـه ىمـد مـن للتأكـد المجـال هـذا في البحث إلى الباحثة دعت التي األسباب
  :يلي ما تبين كما ،غزة في الحالية

ــاً  ثــراً أ هنــاك أن. 1 ــاً  ايجابي  لــدى التحصــيل مســتوى زيــادة فــي ةاإللكترونيــ واألســاليب الحاســوب الســتخدام عالي
" 2006زيـــن الـــدين"مثـــل دراســـة خاصـــا المرتفـــع والمســـتوى المـــنخفض المســـتوى طلبـــة وعلـــى عامـــةً  الطلبـــة
  ."2007ابوموسى" ودراسة
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 لكــــل صــــالح  بـــالتعلم الحاســــوب ماســــتخدا أن يؤكـــد الســــابقة الدراســــات فـــي التجريــــب عينــــات اخـــتالف أن. 2
زيــــن "ودراســــة" 2007ابوموســــى"ودراســــة " 2008العبــــدالكريم "مثــــل دراســــة واألنــــواع واألعمــــار المســـتويات

  ."2006الدين
  .الطالب مستوى رفع في التقليدية الطرق على واالنترنت الحاسوب تفوق أثبتت الدراسات من كثيراً  أن. 3
  .المادية الناحية من التقليدية البيئة في لتتوفر تكن لم نياتإمكا توفير على قادر الحاسوب أن. 4
 زاويـــة مـــن اإللكترونـــي والتعلـــيم اآللـــي الحاســـب اســـتخدام تنـــاول إلـــى ســـعى مـــن فمنهـــا الدراســـات، تنوعـــت. 5 

  .الطالب منظور من وليس أنفسهم، المعلمين
  

   االلكترونية التعلم بيئات تناولت دراسات :الثانيالمحور 
  )2010( الل دراسة �

 بـبعض وعالقتـه اإللكترونـي التعلـيم فـي االفتراضية المختبرات استخدام نحو االتجاه": بعنوان
 بالمملكة المكرمة مكة مدينة في العام الثانوي التعليم وطالبات طالب من عينة لدى اإلبداعية القدرات
  "السعودية العربية

 وبعض االفتراضية المختبرات خداماست نحو االتجاه بين العالقة :عن لكشفل فت الدراسةهد
 القـدرات هـذه فـي الفـروق علـى التعرف جانب ىإل). األصالة – المرونة – الطالقة( اإلبداعية القدرات

 اإللكترونــي التعلــيم فــي االفتراضــية المختبــرات اســتخدام نحــو االتجــاه متغيــرات لتفاعــل وفقــاً  اإلبداعيــة
ذلــك اتبــع  ولتحقيــق). ثالــث – ثــان( الدراســي الصــفو  ،)إنــاث – ذكــور( والنــوع ،)مــنخفض – مرتفــع(

 فـي االفتراضـية المختبـرات استخدام نحو االتجاهمقياس  تصميم تمو  المقارن، الوصفي المنهجالباحث 
 وتكـون. المكرمـة مكـة بمدينـة العـام التعلـيم مـدارس وطالبـات طـالب مـن عينة على اإللكتروني التعليم
) 520( مــن البحــث عينــة وتكونــت،  مكــة بمنطقــة الثانويــة لــةالمرح طــالب جميــع مــن الدراســة مجتمــع

 ،والثالثــة الثانيــة الفرقـة مــن العلمـي القســم مـن الثــانوي العـام التعلــيم وطالبـات طــالب مـن وطالبــة طالبـاً 
   :ىإل النتائج وانتهت

 يمالتعلـ فـي االفتراضـية المختبـرات اسـتخدام نحـو االتجـاه بـين إحصـائياً  دالـة موجبـة عالقة وجود -1
  ). األصالة – المرونة – الطالقة( اإلبداعية القدرات وبعض اإللكتروني

ـــذكور الطـــالب أن تبـــين  -2 ـــيم فـــي االفتراضـــية المختبـــرات اســـتخدام نحـــو االتجـــاه مرتفعـــي ال  التعل
 مـن الباحـث يستطيع هذا، جانب والى. لإلبداع قدرة أكثر الثانوي الثالث الصف في اإللكتروني

  :التالية التوصيات إلى دراسةال توصل ائجالنت استقراء خالل
 التعلــيم فــي االفتراضــية المختبــرات اســتخدام أهميــة بيــان إلــى تهــدف علميــة نــدوات عقــد وجــوب •

  .اإللكتروني
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ـــة فـــي ســـواء الطـــالب توعيـــة •  الوســـائط هـــذه مثـــل أهميـــة إلـــى الجـــامعي أم الثـــانوي التعلـــيم مرحل
  .التعليم جودة تحسين في التعليمية

 بعـض وتنميـة الـذهني العصـف فـي اإللكترونـي التعلـيم فـي االفتراضـية المختبـرات استخدام دور •
  .اإلبداعية القدرات
 في معها تتفق كما االفتراضي، المجال تناوالتا كونهما في الحالية الدراسة مع الل دراسة وتتفق

 فــي تختلــف كمــا المــنهج، فــي عنهــا وتختلــف .والنتــائج االســتبيان الدراســة أدوات بعــض وفــي االتجــاه،
 بينمــا المكرمــة بمكــة الثانويــة وطالبــات طــالب مجتمــع مــن بعينــة الل اعتمــد حيــث والعينــة، المجتمــع
 )الل( دراسـة مـن الباحثـة اسـتفادت وقـد بفلسـطين المتوسـط الـدبلوم طالبـات مـن عينتها الحالية الدراسة

  .االستبيان من استفادت كما التوصيات، وصياغة النتائج في
  

  )2009( خليف دراسة �
 وخاصة التعليم في virtual class room االفتراضية الصفوف استخدام تجربة تقييم": بعنوان      
  ."فلسطين في العامة الثانوية لطلبة
 فـي )virtual class room( االفتراضـية الصـفوف اسـتخدام تجربـة تقيـيم :إلـى الدراسـة هـدفت     

ـــيم ـــة وخاصـــة التعل ـــة لطلب ـــديم طينفلســـ فـــي العامـــة الثانوي ـــدروس لتق ـــر المباشـــرة ال ـــم إذ االنترنـــت عب  ت
 المعلمـين استعداد مدى ومعرفة) 2008/2009( الدراسي العام خالل فلسطين في مرة أول استخدامها
 حــــول والمعلمــــين الطــــالب آراء معرفــــة،  التــــدريس فــــي االفتراضــــية الصــــفوف اســــتخدام فــــي وتــــأهيلهم
 فـي االفتراضـية الصـفوف السـتخدام الفنيـة المعيقـات فـةومعر ، االفتراضية الصفوف وسلبيات ايجابيات

 التــدريس فــي عــام بشــكل الصــفوف اســتخدام حــول وتوصــيات اقتراحــات تقــديم فــي والمســاهمة، التعلــيم
 ومعلمـين طـالب الدراسـة مجتمـع يتمثل حيث الغرض لهذا تصميمه تم استبيان توزيع خالل من وذلك

 الــــذين الطلبـــة مـــن وطالبـــة، طالـــب) 100( علــــى العينـــة واشـــتملت التعليميـــة األوس لشـــبكة منتســـبين
 هــدف ولتحقيــق الصــفوف تلــك عبــر الــدروس بتقــديم يقومــون ومعلمــه معلمــاً ) 50( الــدروس، يتــابعون
  :البحث نتائج أهم من وكان .التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم الدراسة

   االفتراضية الصفوف عبر المقدمة المباشرة الدروس من الطلبة استفادة -1
 الطـــالب بـــين الفكـــرة نشـــر علــى العمـــل فـــي الرغبـــة إبـــداء مــع اســـتخدامها علـــى المعلمـــين وٕاقبــال -2

  :بالتالي الدراسة وأوصت .االفتراضية الصفوف باستخدام التدريس على وتشجيعهم وزمالئهم
  .ونجاحها الفكرة تطبيق في والمستعدة المؤهلة الطواقم من االستفادة* 
  .وتعميمها الفكرة لتطوير الداعمة المؤسسات نم االستفادة* 
 مــن التعلــيم هــذا صــناعة فــي العــالي والتعلــيم التربيــة لــوزارة الفاعلــة والمشــاركة المســاهمة ضــرورة* 

  .المشاريع هذه تبني خالل
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 عـــام بشـــكل اإللكترونـــي للتعلـــيم واضـــحة رؤيـــة تبنـــي خـــالل مـــن النظـــام اســـتمرارية علـــى العمـــل* 
  .خاص بشكل الفتراضيةا الصفوف والستخدام

  :حول تربوية دراسات إجراء* 
  .للطلبة العلمي التحصيل على الصفوف أثر -
  .للتعلم الطلبة دافعية على الصفوف تأثير -
  .التعليم في االفتراضية الصفوف الستخدام وتخصصاتهم المعلمين اتجاهات -

 معهــا تتفـق كمـا االفتراضـية، لصــفوفا تناولتـا كونهمـا فـي الحاليـة الدراســة مـع الدراسـة هـذه وتتفـق    
 دراســـتها الباحثـــة أجـــرت كمـــا التحليلـــي الوصـــفي المـــنهج الباحـــث  أســـتخدم وقـــد والمكـــان، األدوات فـــي

 مختلفــة عينــة تنــاول خليــف دراســة أن االخــتالف وجــوه ومــن والتجريبــي الوصــفي المنهجــين مســتخدمة
 تختلف كما المتوسط، الدبلوم طالبات باحثةال تناولت بينما التعليمية األوس شبكة منتسبين من تكونت

 واألدوات، النظــري اإلطــار فــي "خليــف" دراســة مــن الباحثــة اســتفادت وقــد ،العينــة حجــم فــي الدراســتان
  .ونتائجها الدراسة وتوصيات

  )2009( يالشهر  دراسة �
 مقـرر فـي المعمليـة التجارب مهارات إكساب في االفتراضية المختبرات استخدام أثر": بعنوان

  ."جدة بمدينة الثانوي الثالث الصف لطالب األحياء
 التجـارب مهـارات إكسـاب فـي االفتراضـية المختبـرات استخدام أثر معرفة :ىإل الدراسة هدفت

  ، جدة بمدينة الثانوي الثالث الصف لطالب األحياء مقرر في المعملية
 الدراســـة مجتمـــع مـــن العينـــة اختيـــار وتـــم، التجريبـــي المـــنهج الباحـــثاتبـــع  األهـــداف ولتحقيـــق

 فــي األحيــاء مــادة فــي يدرســون الــذين) طبيعــي(الثــانوي الثالــث الصــف طــالب جميــع مــن يتكــون والــذي
 تجريبيــة مجمــوعتين إلــي مقســمين طالبــاً ) 68(عــددها بلــغ وقــد  جــدة بمدينــة األهليــة الثانويــة المــدارس

 تـــم طالبـــاً  )34( عـــددها وضـــابطة، االفتراضـــية المختبـــرات اســـتخدام تدريســـهم تـــم طالبـــاً ) 34( وعـــدده
ـــــالمختبر تدريســـــهم ـــــدي ب ـــــين الباحـــــث واســـــتخدم ،التقلي ـــــة:( أدات  المعمليـــــة للمهـــــارات) المالحظـــــة بطاق

   :إلى الدراسة نتائج وخلصت ).االتجاه لقياس استبانه(والثانية
ـــة مســـتوى عنـــد إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق وجـــود -1  درجـــات متوســـطي بـــين) α=  0.05( الدالل

 والمجموعـــــة التجريبيـــــة المجموعـــــة الكليـــــة والمهـــــارات والفســـــيولوجيا التشـــــريح مهـــــارات اكتســـــاب
  .الضابطة

 درجـات متوسـطي بـين) α=  0.05( الداللـة مسـتوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -2
  .المجموعتين لطالب المورفولوجيا مهارات اكتساب

 الحسـابية المتوسـطات بـين) α=  0.05( الداللـة مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق وجود -3
 اســــتخدام وبعــــد االفتراضــــية والمختبــــرات الحاســــوب تطبيقــــات اســــتخدام قبــــل الطــــالب لــــدرجات
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 تطبيقـــات اســـتخدام بعـــد الطـــالب درجـــات لصـــالح االفتراضـــية والمختبـــرات الحاســـوب تطبيقـــات
 مـــن بمجموعـــة الباحـــث أوصـــى الدراســـة نتـــائج ضـــوء وفـــي. االفتراضـــية والمختبـــرات الحاســـوب
  :يلي ما أهمها التوصيات

 أثـر مـن لـه لمـا الثانويـة بالمرحلـة األحيـاء تـدريس في االفتراضية المختبرات تقنية تطبيق أهمية -1
  .المعملية المهارات اكتساب في جيد

 دراسـة فـي والطـالب المعلمين تواجه التي والعوائق المشكالت وتجاوز التقنية هذه من االستفادة -2
  .األحياء علم نم العملي الجانب
 معهـا تتفق كما االفتراضي، المجال تناولتا كونهما في الحالية الدراسة مع الشهري دراسة وتتفق

 واتفقتـا كاالسـتبيان الدراسـة أدوات بعـض  وفـي المنهج، وأيضاً  واألثر االتجاه  معرفة حيث الهدف في
  .والنتائج العينة أفراد عدد في أيضاً 

 مجتمـع مـن بعينـة الشـهري اعتمـد حيـث المجتمع، في الحالية راسةالد عن الدراسة هذه وتختلف
 وقــد بفلســطين المتوســط الــدبلوم طالبــات مــن عينتهــا الحاليــة الدراســة بينمــا جــدة بمدينــة الثانويــة طــالب

  .االستبيان من استفادت كما التوصيات، وصياغة النتائج في الشهري دراسة من الباحثة استفادت
  )2008( خالد دراسة �

 السادس الصف طلبة تحصيل عل العلوم تعليم في افتراضية تعلم بيئة استخدام أثر": وانبعن
  ."نابلس محافظة في الدولية الغوث وكالة مدارس في األساسي

 على العلوم تعليم في افتراضية تعلم بيئة استخدام أثر على التعرف :إلى الدراسة هذه هدفت
ـــة تحصـــيل ـــة سمـــدار  فـــي األساســـي الســـادس الصـــف طلب ـــة الغـــوث وكال .  نـــابلس محافظـــة فـــي الدولي
 السـادس الصـف طلبـة من المجتمع وتكون التجريبي المنهج الباحثة اتبعت الدراسة هدف من وللتحقق
 تطبيـق تـم الدراسـة فرضـيات والختبـار .نـابلس محافظـة فـي الدوليـة الغـوث وكالة مدارس في األساسي

ــا 146 مــن تكونــت عينــة علــى الدراســة أداة  ضــابطة أحــداهما مجمــوعتين علــى مــوزعين وطالبــة طالًب
 اشــتملت حيــث. االفتراضــية الــتعلم بيئــة باســتخدام تعلمــت تجريبيــة واألخــرى التقليديــة بالطريقــة تعلمــت

 واشـــتملت ة،ـالبــــط) 41( إنـــاث وشــعبة ،طالًبـــا) 32( ذكـــور شـــعبة مــن كـــل علـــى الضـــابطة المجموعــة
 إعـداد تـم وقـد. ةـالبـط) 41( إناث وشعبة ،طالًبا) 32( ذكور شعبة: من كل على التجريبية المجموعة

 مســـــتوى عنـــــد لتاليـــــةا النتــــائج اإلحصـــــائية التحلـــــيالت أظهــــرتو  )التحصـــــيلى االختبـــــار( الدراســــة أداة
  :)α=  0.05(الداللة

  الدراســـي التحصـــيل فـــي) α=  0.05(  الداللـــة مســـتوى عنـــد إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق توجـــد -1
 والبعـدي، القبلـي، القياسـات بـين األساسـي السادس الصف طلبة لدى علومال مادة في واالحتفاظ
  .للتحصيل الكلية والدرجة المستويات جميع في الضابطة المجموعة لدى واالحتفاظ
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  الدراســـي التحصـــيل فـــي) α=  0.05(  الداللـــة مســـتوى عنـــد إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق توجـــد -2
 والبعـدي، القبلـي، القياسـات بـين األساسـي السادس الصف طلبة لدى العلوم مادة في واالحتفاظ
  .للتحصيل الكلية والدرجة المستويات جميع في التجريبية المجموعة لدى واالحتفاظ

 فـي الدراسـي حصيلـالتـ فـي) α=  0.05(الداللـة مسـتوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجدال -3
 نابلس محافظة في الدولية الغوث وكالة مدارس في األساسي السادس الصف طلبة لدى العلوم

 الكليـــــة والدرجــــة التركيــــب، واالســـــتيعاب، والفهــــم والتــــذكر، المعرفــــة: فـــــي البعــــدي القيــــاس فــــي
 التطبيـق فـي إحصائيا دالة الفروق كانت بينما والتجريبية، الضابطة المجموعتين بين للتحصيل
  .التجريبية لمجموعةا ولصالح والتجريبية الضابطة المجموعتين بين والتقويم والتحليل

 الدراســــي التحصــــيل فــــي) α=  0.05(الداللــــة مســــتوى عنــــد إحصــــائية داللــــة ذات فــــروق توجــــد -4
 الدولية الغوث وكالة مدارس في األساسي السادس الصف طلبة لدى العلوم مادة في واالحتفاظ

 ةالمجموعـــ ولصـــالح والتجريبيـــة الضـــابطة المجمـــوعتين بـــين االحتفـــاظ فـــي نـــابلس محافظـــة فـــي
  .التجريبية

 المختلفـة للمراحـل العلـوم تعلـيم فـي افتراضـية تعلـم بيئـات استخدام بضرورة :الباحثة أوصت وقد      
 مـــن المزيـــد وٕاجـــراء التعليميـــة العمليـــة نتـــائج تحســـين فـــي المختلفـــة التكنولوجيـــة المســـتحدثات وتوظيـــف
 ومتغيــرات ظــروف رســخت خــرىأ لمراحــل التعلــيم فــي االفتراضــية الــتعلم بيئــات اســتخدام حــول البحــوث

  .أخرى
 تتفـق كمـا االفتراضـية، والبيئـة المجـال تناولتـا كونهمـا فـي الحاليـة الدراسـة مع خالد دراسة وتتفق      
 الدراســة أدوات بعــض وفــي المــنهج، وأيضــا واألثــر االتجــاه معرفــة ىإلــ هــدفتا حيــث الهــدف فــي معهــا

 الدراســة عــن الدراســة هــذه وتختلــف ،النتــائج وفــي نبفلســطي الدراســة مكــان فــي أيضــاً  واتفقتــا كاالختبــار
 السـادس الصـف وطالبـات طـالب مجتمـع مـن بعينـة خالـد دراسـة اعتمـدت حيـث المجتمـع، في الحالية

 دراســة مـن الباحثـة اسـتفادت وقـد المتوسـط الـدبلوم طالبـات مـن عينتهـا الحاليـة الدراسـة بينمـا األساسـي
  .واالختبار المنهج من استفادت كما التوصيات، وصياغة النتائج في خالد
  )2004( المبارك دراسة  �

 علـى" االنترنـت" العالميـة الشـبكة عبـر االفتراضـية الصـفوف باسـتخدام التـدريس ثـرأ" :بعنوان
  ."سعود الملك بجامعة واالتصال التعليم تقنيات في التربية كلية طالب تحصيل

ـــ الدراســـة هـــدفت  الشـــبكة عبـــر االفتراضـــية فالصـــفو  باســـتخدام التـــدريس ثـــرأ  معرفـــة :ىإل
 كمـا الملـك بجامعـة واالتصـال التعلـيم تقنيـات في التربية كلية طالب تحصيل على" االنترنت" العالمية
  :ىإل وتهدف
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 الصفوف باستخدام دراستهم عند )وسل 241( مقرر طالب تحصيل في الفروق على التعرف - 
  تصـــنيف فـــي والتطبيـــق والفهـــم كرالتـــذ مســـتويات عنـــد التقليديـــة بالطريقـــة مقارنـــة  االفتراضـــية

  .حدة على كال بلوم
 الصـــفوف باســـتخدام دراســـتهم عنـــد )وســـل 241( مقـــرر طـــالب تحصـــيل فـــي الفـــروق التعـــرف - 

  .االختبار مجمل في التقليدية بالطريقة مقارنة  االفتراضية
 بطـالب الدراسـة مجتمـع بتحديـد الباحـث قـام حيـث التجريبـي شبه المنهج الباحث استخدم وقد

 شعبتين عشوائية بطريقة منهم واختار )2004( للعام الرياض بمدينة سعود الملك بجامعة التربية يةكل
 تمثـــل التـــي الشـــعبة بتحديـــد الباحـــث قـــام ثـــم )وســـل 241(واالتصـــال التعلـــيم تقنيـــات مقـــرر شـــعب مـــن

 النهــائي بالشــكل العينــة تكونــت وبالتــالي الضــابطة المجموعــة تمثــل التــي والشــعبة التجريبيــة المجموعــة
 البيانــات لجمــع أداتــين واســتخدم الضــابطة للمجموعــة) 21(و التجريبيــة للمجموعــة) 21( طالبــاً ) 42(

  :أنه إلى الدراسة توصلت وقد .اختبار واألخرى استبانه األولى
ـــــروق يوجـــــد ال -1 ـــــة ذو ف ـــــي إحصـــــائية دالل ـــــرر الطـــــالب تحصـــــيل متوســـــط ف ـــــات مق ـــــيم تقني  التعل

 المعرفــي المســتوى عنــد الضــابطة والمجموعــة التجريبيــة وعــةالمجم بــين) وســل 241(واالتصــال
  .)والفهم التذكر مستوى( بلوم لتصنيف األول

 التعلــــــيم تقنيــــــات مقــــــرر الطــــــالب تحصــــــيل متوســــــط فــــــي إحصــــــائية داللــــــة ذو فــــــروق يوجــــــد  -2
 المعرفــي المســتوى عنــد الضــابطة والمجموعــة التجريبيــة المجموعــة بــين) وســل 241(واالتصــال

  ).التطبيق مستوى( بلوم نيفلتص  الثالث
ـــــروق يوجـــــد ال -3 ـــــة ذو ف ـــــي إحصـــــائية دالل ـــــرر الطـــــالب تحصـــــيل متوســـــط ف ـــــات مق ـــــيم تقني  التعل

 االختبـــار مجمـــل عنـــد الضـــابطة والمجموعـــة التجريبيـــة المجموعـــة بـــين) وســـل 241(واالتصـــال
  .يالتحصيل

  :أهمها توصياتال من بمجموعة الباحث أوصى نتائج من الدراسة إليه توصلت ما على وبناءاً 
 وأعضـاء الدراسـية المقـررات نشـر مـن صـورها بمختلـف التعليم في العالمية الشبكة تقنيات من االستفادة •

  .معلميهم وبين البعض بعضهم الطالب بين ةاإللكتروني الرسائل وتبادل المنزلية التمارين
 الطـالب مشـكالت حـل مثـل التعليميـة المشـاكل بعـض حل في االفتراضية الصفوف تقنية من االستفادة •

 الدراســـة ســـن عـــن أعمـــارهم تزيـــد ممـــن المجتمـــع فئـــات بعـــض أو ،الدراســـة تـــرك خطـــر فـــي هـــم اللـــذين
 التـدريس هيئـة أعضـاء نقـص حالـة فـي أو المـرأة تعلـيم في يسهم أن يمكن كما ،) االنتساب(  الجامعية

  .العالم في أخرى مناطق في متواجدة خبرات من االستفادة أو
 اتصـــال ســــرعة مـــن عاليـــة بإمكانـــات المتص���فةالمتطـــور  االفتراضـــية الصـــفوف ةتقنيـــ اســـتخدام •

 اســـتخدمحيـــث  المحـاضــــرات وتســـجيل والشـــرائح الصـــور وعـــرض والصـــورة بالصـــوت ومشـــاركة
ــــك فــــي الســــبب ويعــــود والتطــــوير التجريــــب تحــــت افتراضــــي فصــــل الباحــــث   معظــــم أن إلــــى ذل
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 العامــل كــان الفصــل إدارة أن أثبتــت لبحــوثا أن ذلــك ،بــدايتها فــي الزالــت االفتراضــية الصــفوف
  .للفصل الوصول وقابلية النوعية ارـاعتب عند أهمية األكثر البيئي

 فـي معهـا تتفـق كمـا االفتراضـية، الصـفوف تناولتـا كونهمـا فـي الحاليـة الدراسـة مـع المبـارك دراسـة وتتفق      
  .والنتائج المجتمع في أيضا واتفقتا الدراسة تأدوا كل وفي المنهج، وأيضاً  واألثر االتجاه معرفة حيث الهدف
 طالبـاً ) 42( مـن مكونـة بعينـة مبـاركال اعتمـد حيث العينة، في الحالية الدراسة عن الدراسة هذه وتختلف      
 النظـــري اإلطـــار فـــي  المبـــارك دراســـة مـــن الباحثـــة اســـتفادت وقـــد طالبـــة) 68( عينتهـــا الحاليـــة الدراســـة بينمـــا

   .األدوات من استفادت كما لتوصيات،ا وصياغة والنتائج
 المبــارك دراســة لتوصــيات اســتجابت الســابقة الدراســات علــى اطالعهــا خــالل مــن أن :الباحثــة وتشــير       

 والصــورة بالصــوت ومشــاركة اتصــال ســرعة مــن عاليــة إمكانــات وتمتلــك متطــورة افتراضــية فصــول باســتخدام
  . المحاضرات وتسجيل والشرائح الصور وعرض
  )2006( وقبيالت المجالي سةدرا �

 طلبة تحصيل في بالحاسوب الفردي بالتعلم االفتراضية الصفوف استخدام اثر مقارنة"  :بعنوان      
  ."نحوها واتجاهاتهم عمان سلطنة في االنجليزية اللغة لمهارات اإلعدادي الثالث الصف
 مسـتويات تحسـين فـي فتراضيةاال الصفوف تقنية جدوى مدى على التعرف :ىإل الدراسة هدفت      

 الفــردي التعلــيم مــع مقارنــة عمــان ســلطنة فــي االنجليزيــة للغــة اإلعــدادي الثالــث الصــف طلبــة تحصــيل
 الدراســة هــدف ولتحقيــق كلتيهمــا بــالطريقتين الــتعلم نحــو اتجاهــاتهم مقارنــة وكــذلك بالحاســوب المــدعم

 اإلعدادي الثالث الصف طلبة جميع من الدراسة مجتمع تكون وقد التجريبي المنهج الباحثان استخدما
 طالبــاً ) 704( عــددهم والبــالغ) 2004 -2003( الدراســي للعــام البريمــي تربيــة مديريــة لــدى المســجلين

) اإلعدادية/ االبتدائية( الفاروق مدرسة من عشوائياً  اختيارهم تم طالباً ) 60( من الدراسة عينة وتكونت
  .عشوائياً  يبيتينتجر  متساويتين مجموعتين ىإل قسموا حيث

 وبطريقــة الحاســوب عبــر واألخــرى االفتراضــية الصــفوف تقنيــة عبــر األولــى المجموعــة وتعلمــت     
 النتـــائج فـــأظهرت البيانـــات لجمـــع ؛واالســـتبانة االختبـــار همـــا أداتـــين الباحـــث واســـتخدم الفـــردي الـــتعلم
 لصــالح كبــرأ بشــكل ولكــن ؛الطلبــة تحصــيل مســتويات تحســين فــي كلتيهمــا الطــريقتين فعاليــة :التاليــة
 إمكانيــات الســتغالل يــدعو جلهــا بتوصــيات الدراســة وخرجــت ،االفتراضــية الصــفوف تقنيــة عبــر الــتعلم

 اللغـة تعلـم مهـارات اكتسـاب أشـكال تطـوير عمليـة فـي االفتراضية الصفوف وتقنية الشبكية البرمجيات
  .االنجليزية

 تتفــق كمــا االفتراضــية، الصــفوف تناولتــا ونهمــاك فــي الحاليــة الدراســة مــع المجــالي دراســة وتتفــق     
 فـي أيضـاً  واتفقتـا الدراسـة أدوات كـل وفـي المـنهج، وأيضـاً  واألثر االتجاه معرفة حيث الهدف في معها

 بعينــة المجــالي اعتمــد حيــث والعينــة، المجتمــع فــي الحاليــة الدراســة عــن الدراســة هــذه وتختلــف، النتــائج
  طالبـة) 68( عينتهـا الحاليـة الدراسـة بينمـا اإلعـدادي الثالـث فالصـ طـالب مـن طالباً ) 60(من مكونة
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 والنتــائج النظــري اإلطــار فــي المجــالي دراســة مــن الباحثــة اســتفادت وقــد المتوســط الــدبلوم طالبــات مــن
  .األدوات من استفادت كما التوصيات، وصياغة
  : االلكترونية التعلم بيئات تناولت دراسات مجال على التعليق

 والجامعـات لـوالمعامـ االفتراضـي التعليم مجال في السابقة الدراسات استعراض خالل من يتضح     
 الدراســات، مــن العديــد بــين التقــاء جوانــب هنــاك أن اإللكترونــي والتعلــيم االفتراضــية والبيئــة والصــفوف

 فاعليــــة اختبـــار بهـــدف الدراســـات بعـــض أجريـــت حيــــث الجوانـــب بـــبعض الدراســـات هـــذه تميـــزت وٕان
  :ى أنإل الدراسات هذه وتوصلت االفتراضية الصفوف

 مسـتوى تحسـن فـي فاعليـة ذو كـان والمعامـل االفتراضـية الصفوف خالل من االفتراضي التعليم - 
  ."خليف"ودراسة "المبارك"ودراسة " خالد"كدراسة  واالجتماعي المعرفي الطلبة

 تطــوير فــي هامــة كخطــوة اإللكترونــي التعلــيم ىإلــ التقليــدي التعلــيم مــن االنتقــال خطــوات تحديــد - 
  .التعليم

ـــاول إلـــى ســـعى مـــن فمنهـــا الدراســـات، تنوعـــت -   والتعلـــيم واآللـــي االفتراضـــي التعلـــيم اســـتخدام تن
 وشمول تكامل في يساهم مما الطالب منظور من وليس أنفسهم، المعلمين زاوية من اإللكتروني

  .التعليمية العملية أطراف جميع
 لكـل صـالحة االفتراضـية الصـفوف أن يؤكـد السـابقة اتالدراسـ فـي التجريـب عينـات اختالف أن - 

  .واألنواع واألعمار المستويات
 رفع في التقليدية الطرق على االفتراضية والمعامل الصفوف تفوق أثبتت الدراسات من كثيراً  أن - 

  .الطالب مستوى
 الناحيـة مـن التقليديـة البيئـة فـي لتتوفر تكن لم إمكانيات توفير على قادر االفتراضي الصف أن -

 .والمتعلم للمعلم والجهد الوقت وفر كما والفنية المادية

  

  :الصفوف االفتراضية تناولت جنبيهأ دراسات :الثالث المحور
  

  )2010( موهان دراسة �
ـــوان ـــة الشـــبكة اســـتخدام": بعن ـــادة ةاإللكترونيـــ االجتماعي  الصـــفوف فـــي الطـــالب مشـــاركة لزي

  ."االفتراضية
 فـي تسـتعمل وهى االفتراضية الصفوف مع التعامل على البالط تحفيز :إلى الدراسة هدفت

 هدف لتحقيق ،تحفيزهم على قادرة االجتماعية اإلعالمية الوسائط كانت إذا ومعرفة لوجه وجها التعليم
 االفتراضـــية الصـــفوف مـــع بالتعامـــل الطـــالب يقـــوم حيـــث، التجريبـــي المـــنهج الباحـــث اســـتخدم الدراســـة
 صــفوف خلــق بهــدف االجتماعيــة الشــبكة مــن بمهــام االفتراضــية لصــفوفا تــزود التجربــة وهــذه بانتظــام
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 تكـون: األولـى المجموعـة مجموعـات ثـالث مـن الدراسـة عينـة وتكونـت اجتمـاعي طـابع ذات افتراضية
ــــاً ) 26( مــــن ــــة الهندســــة يدرســــون طالب ــــة، الكيميائي ــــاً ) 32( مــــن تكــــون:والثاني  الهندســــة يدرســــون طالب

 البيانـــات لجمـــع الباحـــث واســـتخدم الـــنفط هندســـة يدرســـون طـــالب) 9( نمـــ تتكـــون:والثالثـــة،الميكانيكيـــة
 اجتماعيـاً  مجـاالً  خلق قد االفتراضية الصفوف استعمال أن التجربة وأثبتت االستبانة بالدراسة الخاصة
 راحـــة مـــدى يعكـــس وهـــذا المجـــال هـــذا فـــي أعضـــاء ليكونـــوا الطـــالب لـــدى قويـــة رغبـــة وخلقـــت مفتوحـــاً 
 بنسـبة النتـائج جـاءت الطـالب نظـر لوجـه شـامل مسـح خـالل ومـن الموضوع هذا مع للتعامل الطالب

  .ممتعاً  كان االفتراضية الصفوف مع التعامل أن ايجابيا تعبيرا لتعبر عالية
 تتفـق اـكمـ االفتراضـية، الصـفوف تناولتـا كونهمـا فـي الحاليـة الدراسـة مـع موهـان دراسة وتتفق

    والنتائج المجتمع في أيضاً  واتفقتا الدراسة واتأد بعض وفي المنهج، وأيضاً  الهدف في معها
 ةـمكونـــ بعينـــة موهـــان اعتمـــد حيـــث العينـــة، فـــي الحاليـــة الدراســـة عـــن الدراســـة هـــذه وتختلـــف

 فـي موهـان دراسـة مـن الباحثـة اسـتفادت وقـد طالبـة) 68( عينتهـا الحاليـة الدراسة بينما طالباً ) 67(من
  .األدوات بعض من استفادت ،كما التوصيات وصياغة والنتائج النظري اإلطار
  )2009( جانو دراسة �
  "العالي التعليم طالب لتعلم مجال االفتراضية الصفوف": بعنوان    

 كمجــال االفتراضـية الصـفوف عبـر اإللكترونــي التعلـيم تـأثير مـدى معرفـة :ىإلــ الدراسـة هـدفت       
 الباحـث واسـتخدم والنتيجـة واالسـتجابة تفاعـلوال المدخل وتحديداً  التعليمية للبيئة أوجه أربعة من للتعلم

 مـن االفتراضـية الصـفوف مـع تعـاملوا طالبـاً ) 74( مـن عينـتن علـى التجربـة تنفيـذ تـم التجريبـي المنهج
 الـوزن تعتمـد أداة تنفيـذ خـالل مـن البيانـات جمعـت وقـد التعليمية للبيئة كأداة ةاإللكتروني الشبكة خالل

 ذات االفتراضــية الصــفوف عبــر اإللكترونــي التعلــيم أن عــن نتــائجال وكشــفت بيرســون ومعامــل النســبي
  .األكاديمي الطالب أداء على ايجابي تأثير

 تتفــق كمــا االفتراضــية، الصــفوف تناولتــا كونهمــا فــي الحاليــة الدراســة مــع جــانو دراســة وتتفــق
 واتفقتــا اراالختبــ وهــو الدراســة أدوات بعــض وفــي المــنهج، وأيضــاً  األثــر معرفــة حيــث الهــدف فــي معهــا
 جـانو اعتمـد حيـث العينـة، فـي الحاليـة الدراسـة عـن الدراسـة هـذه وتختلـف، والنتائج المجتمع في أيضاً 
 دراسـة مـن الباحثـة استفادت وقد طالبة) 68( عينتها الحالية الدراسة بينما طالباً ) 74(من مكونة بعينة

  .األدوات من استفادت كما التوصيات، وصياغة النتائج في "جانو"
  )2008( وموراى انيتا دراسة �

 الصــفوف مــع بــالتزامن تــم للخــريجين دراســي فصــل نحــو الطــالب اتجاهــات تفحــص": بعنــوان
  ."تعليمية كبيئة االفتراضية

 ةـتكنولوجيـ فيـديو العـاب وٕانتـاج دمـج علـى العلـوم معلمـي اهتمـام تحفيـز :إلـى الدراسـة هدفت
 خــالل مــن لخــريجين دراســي فصــل الدراســة صــف المنهــاج أهــداف انجــاز فــي تســاعد تعليميــة كوســائل
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  التــدريس وتــم الفيــديو العــاب خــالل مــن الدراســة مــادة دمجــت وقــد كارولينــا جامعــة فــي بعــد عــن الــتعلم
 الخدمـة أثنـاء ومعلمـين المعلمـين كليـة مـن خـريجين العينـة شـملت وقـد االفتراضية الصفوف خالل من

 المقـابالت اسـتمارة بيانـاتال لجمـع واسـتخدما جريبـيالت المنهج الدراسة هدف لتحقيق الباحثان واستخدم
 ايجابيـة كانـت المسـتهدفة الفئـة توجهـات أن عـن الدراسـة نتـائج وكشـفت المستهدفة الفئة مع الشخصية
 التعلـيم فـي التكنولوجيـا دمـج نحـو ايجـابي توجـه هناك أن يعنى وهذا فتراضياال الفصل نحو ومرضية

  .المجاالت بمختلف الطالب يفلتعر  الملحة الحاجة مع يتناسب بما
 تتفــق كمــا االفتراضــية، الصــفوف تناولتــا كونهمــا فــي الحاليــة الدراســة مــع "انيتــا" دراســة وتتفــق

 الدراسـة هـذه وتختلـف ،والنتـائج فـي أيضـا واتفقتـا المـنهج، وأيضا االتجاه معرفة حيث الهدف في معها
 اإلطـار فـي انيتـا دراسـة مـن الباحثـة سـتفادتا وقـد واألدوات، والعينـة المجتمـع فـي الحالية الدراسة عن

  .المتبع المنهج من استفادت كما التوصيات، وصياغة والنتائج النظري
  )2005( وآخرون شين دراسة �
  ."االفتراضية الصفوف نجاح على مختلفة استراتيجيات ثالث تأثير مدى": بعنوان       

ـــى الدراســـة هـــدفت         الصـــفوف نجـــاح علـــى مختلفـــة اتيجياتاســـتر  ثـــالث تـــأثير مـــدى معرفـــة :إل
 )53(االفتراضية ولتحقيق هدف الدراسة اسـتخدم البـاحثون المـنهج شـبه التجريبـي وتكونـت العينـة مـن 

للمجموعة الضابطة من قسمين مختلفين في جامعـة جنـوب تـايوان اختيـروا  )48(للمجموعة التجريبية 
سبعة لقاءات وكانت االستراتيجيات الثالث  عشوائيًا ليقسموا إلى سبعة مجموعات وكل مجموعة تلقت

والثانية  ،هي إستراتيجية التحكم التفاعلية وفيها يطلب من الطالب إتباع تعليمات المعلم بقدر اإلمكان
وجــــاءت النتــــائج لصــــالح  هــــي إســــتراتيجية التغذيــــة الراجعــــة واإلســــتراتيجية الثالثــــة إســــتراتيجية التوجيــــه

الســتراتيجيه الــتحكم الفاعليــة كالمشــاركة فــي  مرتفعــة ســتجابة الطلبــةالمجموعــة التجريبيــة حيــث كانــت ا
واســتجابتهم الســتراتيجيه التغذيــة  ،لقــاءات الكترونيــة واالســتجابة لالستفســار وٕاعــادة الواجبــات المطلوبــة

الراجعــــة مرتفعــــة وتشــــمل مناقشــــة الواجبــــات بحيــــث يــــرد المعلــــم علــــى استفســــارات الطــــالب وبريــــدهم 
التوجيـه مرتفعـة ويقـوم المعلـم بتـذكير  السـتراتيجيهواسـتجابتهم  ،مسـتوى الـتعلم لـديهم اإللكتروني ويتابع

ـــوات  الطـــالب بمتطلبـــات المشـــاركة بالصـــفوف االفتراضـــية ويشـــجعهم علـــى التفاعـــل ويزيـــد فـــرص وقن
  .التفاعل بينهم

 قتتفــ كمــا االفتراضــية، الصــفوف تناولتـا كونهمــا فــي الحاليــة الدراسـة مــع "شــين" دراســة وتتفـق
 فـي الحاليـة الدراسـة عـن الدراسـة هـذه وتختلـف، والنتـائج فـي أيضـاً  واتفقتـا والمجتمـع المنهج، في معها

 مــن اســتفادت كمــا التوصــيات، وصــياغة النتــائج فــي "شــين" دراســة مــن الباحثــة اســتفادت وقــد ،العينــة
  .المتبع المنهج
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  :االفتراضية لصفوفا تناولت التي الدراسات لمحور األجنبية الدراسات على التعليق
 الحاليــة الدراســة إليــه توصــلت مــا دأّيــ مــا الدراســات مــن هنــاك أن الســابق العــرض مــن يتضــح

 تلـــك توظـــف أن الباحثـــة واســـتطاعت ،الحاليـــة للدراســـة دعامـــة بمثابـــة الدراســـات تلـــك أصـــبحت وبـــذلك
 لكـل واسـعة عميقـة رؤيـة للمطلـع وتتـيح ثـراء أكثـر تجعلهـا وبصـورة الحالية، دراساتها لصالح الدراسات
  .وفائدتها االفتراضية بالصفوف التعليم عن المعروضة النظر وجهات

 صـورة هـي وٕانمـا بعـد عـن الـتعلم صـور حـدأ ليست االفتراضية الصفوف الدراسات أثبتت كما
  .تكنولوجياً  المتطورة التقليدية الصفوف من أخرى

 فعاليـة علـى اتفقـتو  )وانيتـا ،وجـانو ،موهـان( كدراسـة السـابقة الدراسات في األهداف وتنوعت
 يؤكـد ممـا بـالعمر وتنوعـت بـالحجم فاختلفـت العينـة يخـص مـا أمـا المـنهجوأيضا  االفتراضية الصفوف

   .والمستويات األعمار لكل االفتراضية الصفوف صالحية على
  

   الفقهية المفاهيم تناولت دراسات: الرابع المحور
  

  )2011( الرملي دراسة �
 طلبــة لــدى نحوهــا واالتجــاه الفقهيــة المفــاهيم تنميــة فــي المنظــومي المــدخل توظيــف أثــر" : بعنــوان    

  ."عشر الحادي الصف
 للصــف الفقــه كتــاب فــي المتضــمنة المقــررة الفقهيــة المفــاهيم تحديــد: إلــى الدراســة هــذه هــدفت       
  .عشر الحادي
 جميــع مــن دراسةـالــ مجتمــع وتكــون التجريبــي، المــنهج الباحثــة اتبعــت الدراســة أهــداف ولتحقيــق       
 بحســــب طالبــــة) 3648( عــــددهن والبــــالغ غــــزة غــــرب محافظــــة فــــي عشــــر الحــــادي الصــــف طالبــــات

 وتتكـون قصديه الدراسة عينة وكانت. )2010/2011( الدراسي للعام والتعليم التربية وزارة إحصائيات
 ومقيــاس الفقهيــة، مفــاهيمال تبارـاخــ مــن الدراســة أدوات للبنــات الثانويــة الجليــل مدرســة فــي شــعبتين مــن

  .الدراسة فرضيات صحة من للتحقق االتجاه
  :يأتي ما أهمها، من نتائج عن الدراسة نتائج كشفت وقد
  .العينة أفراد نظر وجهة من الدراسة أداة تضمنها التي الفقهية المفاهيم جميع مناسبة  -1
 مفاهيم) 3( ثالثة تضمنت عشر الحادي الصف لطلبة الزمة فقهية مفاهيم إلى الدراسة وصلت  -2

  ).والقصاص والحدود، العقوبة،: (هي ةرئيس
 فـي ووردت المقـرر الكتـاب في ترد لم عشر الحادي الصف لطلبة الزمة فقهية مفاهيم هناك أن  -3

   .القائمة
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 داً وتحديـ هـفقــال مجال تناولتا كلتيهما أن الحالية والدراسة "الرملي" دراسة بين االتفاق أوجه ومن       
 حيــث المــنهج فــي واتفقتــا واالتجــاه األثــر لمعرفــة هــدفتا حيــث الهــدف فــي تتفقــان كمــا، الفقهيــة المفــاهيم

 المـنهج ىـإلـ باإلضـافة الحاليـة الدراسـة فـي الباحثـة اسـتخدمته كمـا التجريبـي المـنهج الباحثة استخدمت
  الرملـي دراسـة بـين االخـتالف أوجـه ومـن النتـائج في اتفقتا كما واألدوات بالعينة أيضا واتفقتا الوصفي
 علـى دراسـتها الباحثـة أجـرت بينمـا الثانويـة، طالبـات مجتمـع على دراستها أجرت أنها الحالية والدراسة
 اإلطــار فــي الرملــي دراســة مــن الباحثــة واســتفادت بفلســطين غــزة قطــاع فــي المتوســط الــدبلوم طالبــات
  .والتوصيات النتائج والصياغة النظري

  )2011( حمد دراسة �
  ."الواقع فقه لقضايا الثانوية للمرحلة اإلسالمية التربية محتوى تضمن مدى": بعنوان     

  : هدفت الدراسة إلى
     اإلســـــالمية التربيــــة كتـــــب فــــي تضـــــمينها ينبغــــي التـــــي الواقــــع فقـــــه قضــــايا بـــــأهم قائمــــة بنــــاء - 1

  .فلسطين في الثانوية للمرحلة
  .الثانوية المرحلة كتب حتوياتم في الواقع فقه قضايا تضمين مدى من التحقق - 2
 نظــر وجهــة مــن الواقــع فقــه لقضــايا الثانويــة المرحلــة طلبــة دراســة أهميــة مــدى علــى الوقــوف - 3

  .المعلمين
  :من الدراسة عينة تكونت:  الدراسة عينة

ــــع • ــــوى موضــــوعات جمي ــــة محت ــــة اإلســــالمية التربي ــــة للمرحل  ،   عشــــر الحــــادي للصــــفين( الثانوي
  ).عشر والثاني

 وخـــان رفـــح محافظـــات مـــن الثانويـــة للمرحلـــة اإلســـالمية التربيـــة ومعلمـــات علمـــيم مـــن) 72( •
  .والوسطى يونس

  :من الدراسة مجتمع تكون وقد .التحليلي الوصفي المنهج الباحثة اتبعت :الدراسة منهج
  .الثانوية بالمرحلة اإلسالمية التربية كتب موضوعات جميع من ويتكون: المحتوى مجتمع •
  .الثانوية بالمرحلة سالميةاإل التربية معلمي •
 وبطاقــة اإلســالمية، التربيــة محتــوىمــن  تضــمينها الواجــب الواقــع فقــه بقضــايا قائمــة: الدراســة أدوات
 الثانوية للمرحلة اإلسالمية التربية كتب محتوى تضمن مدى على الحكم استهدفت وقد المحتوى تحليل

 لقضــايا الطلبــة دراســة أهميـة حــول المعلمــين ءآرا علـى التعــرف اســتهدفت واسـتبانه الواقــع، فقــه لقضـايا
  .الباحثة طرحتها التي الواقع فقه
  :الدراسة نتائج أهم
 فـي تصـنيفها تـم قضـية، وثالثـين مائـة بلغـت التـي الواقـع فقـه بقضـايا نهائيـة قائمـة إلـى التوصل -1

   .القضايا من مجموعة مجال كل تحت يندرج رئيسة، مجاالت عشر
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 فـي الـواردة الواقـع فقـه قضـايا مـن الثانويـة للمرحلة اإلسالمية التربية كتب محتويات معظم خلت -2
  .عابرة بصورة تناولها تم القضايا من الكثير أن كما ،القائمة

 كتـــاب محتـــوى مـــن أعلـــى بنســـبة عشـــر الثـــاني للصـــف اإلســـالمية التربيـــة كتـــاب محتـــوى حظـــي -3
  .الواقع فقه قضايا تضمن في عشر الحادي للصف اإلسالمية التربية

 مـن لـه الطلبـة دراسـة أهميـة فـي األولـى بالمرتبـة والعسكري واالقتصادي السياسي المجال حظي -4
 الطـب قضـايا واحتلـت الشخصـية، األحـوال فمجال العبادات مجال تاله ثم المعلمين نظر وجهة

  .األخيرة المرتبة الفكري المجال احتل بينما األخيرة قبل المرتبة
 وتحديــداً  الفقــه مجــال تناولتــا كلتيهمــا أن الحاليــة والدراســة "حمــد" دراســة بــين تفــاقاال أوجــه ومـن       

 الحاليـــة بالدراســـة والباحثـــة واالســـتبانة القائمـــة فاســـتخدمت األدوات فـــي تتفقـــان كمـــا، الفقهيـــة المفـــاهيم
 تهاســتخدم كمــا الوصــفي المــنهج الباحثــة اســتخدمت حيــث المــنهج فــي واتفقتــا االختبــار إليهمــا أضــافت
 أجـرت أنهـا حيث والمجتمع بالعينة واختلفتا التجريبي المنهج إلى باإلضافة الحالية الدراسة في الباحثة
 طالبـات علـى دراسـتها الباحثـة أجـرت بينمـا اإلسـالمية، التربيـة ومعلمـات معلمـي مجتمـع علـى دراستها
 النظـــري اإلطـــار فـــي حمـــد دراســـة مـــن الباحثـــة واســـتفادت بفلســـطين غـــزة قطـــاع فـــي المتوســـط الـــدبلوم

  .والتوصيات النتائج والصياغة
  )2010( الشريف دراسة �

 ومدى ةيالثانو  للمرحلة ةياإلسالم ةيالترب منهاج محتوى في المتضمنة ةيالوقائ ميالمفاه"  :بعنوان     
  ." لها الطلبة اكتساب

ــ الدارســة هــدفت  ةيماإلســال ةيــالترب منهــاج محتــوى فــي ةيــالوقائ ميالمفــاه علــى التعــرف :ىإل
  :من الدارسة مجتمع وتكون لها الطلبة اكتساب ومدى ةيالثانو  للمرحلة
  .الوسطى ،محافظة غزة محافظات في عشر الثاني الصف طلبة - 
 .عشـر والثـاني بجزئيـة عشـر الحـادي كتـاب ةيـالثانو  للمرحلـة ةياإلسـالم ةيالترب منهاج محتوى - 

 عـــــــــام مدارســــــــها فــــــــي درسيــــــــل ةينيالفلســــــــط العــــــــالي والــــــــتعلم ةيــــــــالترب وزارة أقرتهمــــــــا التــــــــي
)2009/2010(.  

 األدبــي عشــر الثــاني الصــف طلبــة مــن وطالبــة طالبــاً ) 380(علــى الدراســة نــةيع اشــتملت وقــد - 
 محافظـــــة علــــى الدارســــة واقتصـــــرت ة،يــــالحكوم ميوالتعلــــ ةيـــــالترب وزارة مــــدارس فــــي والعلمــــي
  .الوسطى

 المنـاهج أكثـر مـن ألنـه لـييالتحل صـفيالو  المـنهج الدارسة هذه في الباحثتبعه ا الذي المنهج        
 النحـو علـى وهـي أدوات عـدة الدراسـة هذه في الباحث واستخدم كما، الدارسة لموضوع مالئمة ةيالبحث
 ةيـالوقائ للمفاهيم عشر الثاني الصف وطالبات طالب اكتساب مدى اسيلق اختبار إعداد :أوالً  :التالي

 .ةيــوقائ أبعــاد ســتة تضــمن ثيــح عشــر الثــاني للصــف ةياإلســالم ةيــالترب منهــاج محتــوى فــي الموجــودة
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ــثان  وقــد ضــوئها فــي عشــر والثــاني عشــر الحــادي منــاهج ليــتحل وتــم محتــوى، ليــتحل قائمــة إعــداد :اً ي
  :منها نتائج عدة ىإل الدراسة توصلت

 ةيـــالوقائ ميوالمفـــاه ة،يالنفســـ ةيـــالوقائ ميالمفـــاه فـــي االفتراضـــي المتوســـط لصـــالح الفـــروق كانـــت - 1
  .%)75( من أقل نيالبعد نيهذ في ذيالتالم اكتساب مدى أن عنيي وهذا ةياألمن

 وفـــي ةياســـيوالس ةيوالجســـم ةيـــاالجتماع ةيـــالوقائ ميالمفـــاه فـــي المتوســـط لصـــالح الفـــروق كانـــت - 2
  .ةيالكل الدرجة

  .اإلناث لصالح الفروق كانت ثيح واإلناث، الذكور نيب ةيإحصائ داللة ذات فروق توجد - 3
 الفــروق كانــت ولقــد العلمــي، والفــرع األدبــي الفــرع نيبــ ةيإحصــائ داللــة ذات فــروق وتوجــد كمــا - 4

  .العلمي الفرع لصالح
 عامـة بصـفة ةياإلسـالم ةيـالترب منهـاج محتوى في ةيالوقائ ميالمفاه نيتضم ضرورةوأوصى الباحث ب 

  .خاصة بصفة ةيالثانو  المرحلة ومنهاج
 مـدى وتحديـداً  فقهـالـ الـمجـ تناولتـا كلتيهمـا أن الحاليـة والدراسـة الشـريف دراسـة بـين االتفاق أوجه ومن

 الحالية بالدراسة والباحثة واالختبار القائمة الباحث فاستخدم األدوات في تتفقان كما، المفاهيم اكتساب
 اســتخدمته كمــا الوصــفي المــنهج الباحــث اســتخدم حيــث المــنهج فــي واتفقتــا االســتبانة إليهمــا أضــافت
 أجـرت أنه حيث والمجتمع بالعينة واختلفتا ،التجريبي المنهج إلى باإلضافة الحالية الدراسة في الباحثة
 الــدبلوم طالبــات علــى دراســتها الباحثــة أجــرت بينمــا عشــر، الثــاني الصــف طلبــة مجتمــع علــى دراســته

 والصـياغة النظـري اإلطـار في الشريف دراسة من الباحثة واستفادت بفلسطين غزة قطاع في المتوسط
  .ياتوالتوص النتائج
    )2008(  وآخرون الخطيب دراسة �

 مفاهيميــة بنيــة وتكــوين الفقهيــة المفــاهيم تحصــيل فــي) v( الشــكل خريطــة اســتخدام ثــرأ": بعنــوان     
  ."طالل بن الحسين جامعة طلبة لدى متكاملة

 الفقهيـة المفـاهيم تحصـيل فـي )v( الشـكل خريطة استخدام أثر استقصاء :ىإل الدراسة هدفت
 اتبــع الدراســة هــدف ولتحقيــق. طــالل بــن الحســين جامعــة طلبــة لــدى متكاملــة فاهيميــةم بنيــة وتكــوين
 وتألفــت طــالل بــن الحســين جامعــة طلبــة جميــع مــن الدراســة مجتمــع وتكــون التجريبــي المــنهج الباحــث

، العبـادات فقـه مـادة درسـوا الـذين. طـالل بـن الحسـين جامعـة طلبـة مـن طالبـاً ) 80( مـن الدراسـة عينة
، تجريبيــــة، شــــعبتين ىإلــــ وزعــــوا، )2008 -2007( الثــــاني الدراســــي الفصــــل فــــي ولــــىاأل الســــنة فــــي

 تحصـيل اختبـار: همـا أداتين الدراسة هذه في واستخدم، قصديه بصورة العينة اختيار تم وقد، ضابطة
 المجمـوعتين بـين الفـروق داللـة مسـتوى مـن وللتحقـق، المفاهيميـة البنيـة تكامل واختبار، الفقه المفاهيم

 فقـد، متكاملـة مفاهيمية بنية وتكوين، الفقهية للمفاهيم الطلبة بتحصيل يتعلق فيما والضابطة جريبيةالت
 األحـــادي التبـــاين تحليـــل اســـتخدام ثـــم، مجموعـــة كـــل فـــي متغيـــر كـــل علـــى الطلبـــة متوســـطات حســـبت
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 وقــد .القبلــي االمتحــان تــأثير خصــم بعــد البعديــه المتوســطات بــين للمقارنــة) ANCOVA( المصــاحب
  :)V( الشكل خريطة باستخدام التحليل نتائج أظهرت

 للمفـاهيم الطلبـة تحصـيل فـي) a=0.05( داللـة مسـتوى عنـد إحصـائياً  دالـة فروق وجود  -1
  .التجريبية المجموعة لصالح الفقهية

 مفاهيميـــة بنيـــة تكـــوين فــي) a=0.05( الداللـــة مســـتوى عنـــد إحصــائياً  دالـــة فـــروق وجــود -2
 خريطـة باسـتخدام التوصية إلي الدراسة وأوصت. التجريبية المجموعة لصالح هيةالفق للمفاهيم متكاملة
، األخــرى الجامعــات لطلبــة الفقهيــة المفــاهيم تــدريس فــي الدراســة هــذه فــي اســتخدمت التــي) v( الشــكل

 أبحـاث بعمـل أيضـاً  وأوصـت. المذكورة الشكل وخريطة تنفق بحيث، التعليمية المادة تصميم وبضرورة
  .اإلسالمية التربية ومواد من أخرى مواد تشمل شابهمت ودراسات

 الفقـــه مجـــال تناولتـــا كلتيهمـــا أن الحاليـــة والدراســـة "الخطيـــب" دراســـة بـــين االتفـــاق أوجـــه ومـــن
 الباحـث فاسـتخدم األدوات فـي تتفقـان كما، األثر ومعرفة) الفقهية المفاهيم( العبادات فقه مادة وتحديداً 

 اســتخدم حيــث المــنهج فــي واتفقتــا واالســتبانة القائمــة إليــه أضــافت لحاليــةا بالدراســة والباحثــة االختبــار
 الوصــفي المــنهج إلــى باإلضــافة الحاليــة الدراســة فــي الباحثــة اســتخدمته كمــا التجريبــي المــنهج الباحــث
 جامعــة طلبــة مــن طالبــاً ) 80( علــى دراســته أجــرت أنــه حيــث بالعينــة واختلفتــا بــالمجتمع أيضــاً  واتفقتــا

 المتوســط الـدبلوم طالبــات علـى دراسـتها الباحثــة أجـرت بينمـا عشــر، الثـاني الصـف طــالل بـن الحسـين
 النتـائج والصـياغة النظـري اإلطـار فـي الخطيـب دراسـة مـن الباحثـة واستفادت بفلسطين غزة قطاع في

  .والتوصيات
  )2008( الغامدي دراسة �
 طــالب لــدى الدراســي التحصــيل علــى الفقــه تــدريس فــي المنظــومي المــدخل اســتخدام ثــرأ": بعنــوان    

  ."المكرمة مكة بمدارس المتوسطة المرحلة
  الدراسـي التحصـيل علـى الفقـه تـدريس فـي يالمنظـوم المـدخل ثـرأ تناول :إلى الدراسة هدفت

 المـنهج الباحـث اسـتخدم الغـرض هـذا ولتحقيـق ،المكرمـة مكـة بمـدارس المتوسـطة المرحلـة طالب لدى
 المتوســط الثــاني الصــف علــى المقــرر الفقــه محتــوى صــياغة إعــادة تــم حيــث والوصــفي التجريبــي شــبه

 فــي وتمثلــت البيانــات جمــع أداة إعــداد تــم كمــا يالمنظــوم للمــدخل وفقــاً  الثــاني الدراســي الفصــل خــالل
 يالمنظـوم المـدخل تـدريس علـى لـه كمعـين معلـم دليـل إعـداد وتـم الفقـه فـي الدراسـي التحصيل اختبار
 ؛األدوات هـذه ولتجريب مكة بمدارس المتوسط الثاني الصف طالب يعجم من الدراسة مجتمع وتكون

 موزعة طالباً ) 46( وعددهم ةـكـم بمدارس المتوسط الثاني الصف طالب من عشوائية عينة اختيار تم
  :وأهمها نتائج ىإل ثـالباح وتوصل ضابطة واألخرى تجريبية إحداها مجموعتين على
  التجريبية المجموعة لصالح التحصيل تباراخ في المجموعتين بين فروق وجود -1
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 الثــاني الصــف طــالب لـدى الدراســي التحصــيل علـى يالمنظــوم للمــدخل كبيـر اثــر حجــم وجـود -2
 كيفيــــة علــــى اإلســــالمية التربيــــة معلمــــي بتــــدريب الباحــــث وأوصــــى ،مكــــة بمنطقــــة المتوســــط
 المنظــومى دخلالمــ وتضــمين اإلســالمية التربيــة فـروع تعلــيم فــي يالمنظــوم المــدخل اسـتخدام

  .المعلم دادـإع برامج في
 الفقـــه مجـــال تناولتـــا كلتيهمـــا أن الحاليـــة والدراســـة "الغامـــدي" دراســـة بـــين االتفـــاق أوجـــه ومـــن

 أضــافت الحاليــة بالدراســة والباحثــة االختبــار الباحــث فاســتخدم األدوات فــي تتفقــان كمــا، األثــر ومعرفــة
 المـنهج إلـى باإلضـافة الوصفي المنهج الباحث استخدم يثح المنهج في واتفقتا واالستبانة القائمة إليه

 المتوســطة، المرحلــة طلبــة مجتمــع علــى دراســته أجــرت أنــه حيــث والمجتمــع بالعينــة واختلفتــا التجريبــي
 الباحثـة واسـتفادت بفلسـطين غـزة قطـاع في المتوسط الدبلوم طالبات على دراستها الباحثة أجرت بينما
  .والتوصيات النتائج والصياغة النظري اإلطار في الشريف دراسة من
  )2004( والشملتي، الجالد دراسة �

ـــر": بعنـــوان      ـــة والخـــرائط الـــتعلم دورة أث  األساســـي التاســـع الصـــف طـــالب اكتســـاب فـــي المفاهيمي
  ."الفقهية للمفاهيم

 فـي المفاهيميـة والخـرائط الـتعلم دورة وفق التدريس أثر على التعرف :ىإل الدراسة هذه هدفت
  .الفقهية للمفاهيم األساسي التاسع الصف طالب ساباكت

 اكتســاب فــي إحصــائية داللــة ذات فــروق توجــد هــل: اآلتــي الســؤال عــن اإلجابــة حاولــت وقــد
ـــتعلم، دورة( التـــدريس فـــي المســـتخدمة الطريقـــة إلـــى تعـــزى الفقهيـــة للمفـــاهيم التاســـع الصـــف طـــالب  ال

  ؟)االعتيادية والطريقة المفاهيمية، والخرائط
 جميــع مــن الدراســة مجتمــع وتكــون ،التجريبــي المــنهج الباحثــان اتبــع الدراســة أهــداف قيــقولتح

.  الحكوميــــة المــــدارس فــــي يدرســــون الــــذين الثالثــــة عمــــان تربيــــة مديريــــة مــــدارس فــــي الــــذكور الطــــالب
ـــى مـــوزعين طالبـــاً ) 74( مـــن الدراســـة عينـــة وتكونـــت  قـــام الدراســـة أغـــراض ولتحقيـــق شـــعب،) 3( عل
 الطــــالب اكتســـاب درجـــة يقـــيس تحصـــيلي اختبـــار إعـــداد فـــي المتمثلـــة الدراســـة أداة دبإعـــدا الباحثـــان
 للتعــرف الــتعلم دورة مجموعــة طــالب علــى لتطبيقــه الفقهيــة المعرفــة لقيــاس واختبــار الفقهيــة، للمفــاهيم

  :أن الدراسة نتائج بينت، السابقة المفاهيمية معرفتهم على
 الفقهيـة للمفـاهيم األساسـي التاسـع الصـف طـالب تسـاباك فـي إحصائية داللة ذات فروقاً  هنالك -1

 وطريقـة االعتياديـة الطريقة بين فروق وجدت حيث التدريس، في المستخدمة الطريقة ىإل تعزى
  .المفاهيمية والخرائط التعلم دورة والصالح المفاهيمية والخرائط التعلم دورة

 الطــالب اكتسـاب فـي المفاهيميـة لخـرائطوا الـتعلم دورة طريقــة بـين فـروق وجـود النتـائج تظهـر لـم -2
  .الفقهية للمفاهيم
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 ومعرفة الفقه مجال تناولتا كلتيهما أن الحالية والدراسة "الجالد" دراسة بين االتفاق أوجه ومن
 بالدراســة ةـوالباحثــ االختبــار الباحــث فاســتخدم األدوات فــي تتفقــان كمــا، الفقهيــة المفــاهيم وتحديــد األثــر

 التجريبـــي جـالمنهــ الباحـــث اســتخدم حيــث المـــنهج فــي واتفقتـــا واالســتبانة القائمــة هإليـــ أضــافت الحاليــة
 أجــرت بينمــا التاســع، الصــف طلبــة مجتمــع علــى دراســته أجــرت أنــه حيــث والمجتمــع بالعينــة واختلفتــا
 دراسـة مـن الباحثـة واسـتفادت بفلسـطين غـزة قطـاع فـي المتوسـط الـدبلوم طالبـات علـى دراستها الباحثة
  .والتوصيات النتائج والصياغة النظري اإلطار يف الجالد
  )2001( طحاينة دراسة �

 فـي الـواردة للمفاهيم األساسية )والتاسع ،والثامن، السابع( الصفوف طلبة اكتساب درجة": بعنوان     
  ."الفلسطينية الدينية والشئون األوقاف لوزارة التابعة الشرعية المدارس في اإلسالمي الفقه مادة

 )والتاســع ،والثــامن، الســابع(الصــفوف طلبــة اكتســاب درجــة تحديــد :ىإلــ الدراســة ههــذ هــدفت
 األوقـــاف لـــوزارة التابعـــة الشـــرعية المـــدارس فـــي اإلســـالمي الفقـــه مـــادة فـــي الـــواردة للمفـــاهيم األساســـية
  العينـــة وتكونــت التجريبــي المــنهج الباحــث اتبــع الدراســـة هــدف ولتحقيــق ؛الفلســطينية الدينيــة والشــئون

 مـوزعين طالـب) 215( أفرادها عدد وبلغ الفلسطينية الغربية الضفة في المذكورة الصفوف طلبة عجمي
 مجتمـــع أفـــراد جميـــع علـــى دراســـته الباحـــث ىجـــر أ حيـــث دراســـية شـــعب ثمـــان فـــي مـــدارس ثـــالث ىعلــ

 ،الـثالث للصـفوف اإلسـالمي الفقـه مقـررات بتحليـل وقـام ،البيانات لجمع أداة الباحث واستخدم الدراسة
  :التالية النتائج إلى الباحث وتوصل تحصيلي اختبار بعمل قام ثم

 المســتوى مــن ىعلــأو  جيــداً  اإلســالمي الفقــه لمفــاهيم األساســي الســابع طلبــة اكتســاب مســتوى نإ -1
  .تربوياً  المقبول

 المسـتوى مـن ودون متوسـطاً  اإلسـالمي الفقـه لمفـاهيم األساسـي الثامن طلبة اكتساب مستوى أن -2
 ىعلأو  جيداً  اإلسالمي الفقه لمفاهيم األساسي التاسع طلبة اكتساب مستوى وأن ،تربوياً  المقبول

  .تربوياً  المقبول المستوى من
 والصـفين األساسـي السـابع الصـف طلبـة اكتساب مستوى بين إحصائية داللة ذات فروق وتوجد -3

   .السابع الصف لصالح )والتاسع الثامن(
 الصـــفين لـــدى تربويـــا المقبـــول والمســـتوى المتوســـط بـــين حصـــائيةإ داللـــة ذات فـــروق وجـــود عـــدم -4

 هــذه محتـوى فـي النظـر بإعـادة الباحـث أوصـي وقـد الكلـي والمجمـوع األساسـيين والتاسـع الثـامن
 أوصـــى كمـــا الحديثـــة الـــتعلم ونظريـــات يتناســـب بمـــا المقـــررات تصـــميم بإعـــادة وذلـــك المقـــررات

  .ىأخر  وصفوف مقررات على ىأخر  دراسات بإجراء
 ومعرفـة قهـالفـ الـمجـ تناولتـا كلتيهمـا أن الحالية والدراسة "طحاينه" دراسة بين االتفاق أوجه ومن      

 الحاليــة بالدراســة والباحثـة االختبــار الباحـث فاســتخدم األدوات فــي تتفقـان كمــا، المفـاهيم اكتســاب ىمـد
 واختلفتــا يـالتجريبــ المــنهج ثالباحــ اســتخدم حيــث المــنهج فــي واتفقتــا واالســتبانة القائمــة إليــه أضــافت
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 أجــرت بينمـا والتاســع، ،والثـامن ،الســابع طلبـة مجتمــع علـى دراســته أجـرت أنــه حيـث والمجتمــع بالعينـة
 دراسـة مـن الباحثـة واسـتفادت بفلسـطين غـزة قطـاع فـي المتوسـط الـدبلوم طالبـات علـى دراستها الباحثة

  .اتوالتوصي النتائج والصياغة النظري اإلطار في الطحاينة
  )   2009( الشهري دراسة �

 المعاهد في الفقه مادة تدريس في اآللي للحاسب اإلسالمية التربية معلمي استخدام مدى": بعنوان    
  ." العملية

ـــى الدراســـة هـــدفت ، اآللـــي الحاســـب باســـتخدام الفقـــه معلمـــي خلفيـــة مـــدى علـــى التعـــرف :إل
ـــة المعاهـــد فـــي اآللـــي الحاســـب أجهـــزة تـــوافر مـــدى علـــى والتعـــرف ـــى والتعـــرف العملي  تـــوفر مـــدى عل

 التـي العقبات على والتعرف العلمية المعاهد في الفقه مادة تدريس في المستخدمة التعليمية البرمجيات
 الدراســة هــدف ولتحقيــق، العلميــة المعاهــد فــي اآللــي الحاســب اســتخدام فــي الفقــه مــادة معلمــي تواجــه
 اإلســالمية التربيــة معلمــي جميــع مــن الدراســة مــعمجت وتكــون التحليلــي الوصــفي المــنهج الباحــث تنــاول

 ســــعود بــــن محمــــد اإلمــــام لجامعــــة التابعــــة العلميــــة المعاهــــد فــــي الفقــــه مــــادة بتــــدريس يقومــــون اللــــذين
) 20( مــن الدراســة عينــة وتكونــت معلــم) 150( عــددهم والبــالغ الســعودية العربيــة بالمملكــة اإلســالمية

 نتائج أهم وجاءت مالحظة وبطاقة االستبانة هما البيانات علجم أداتين للدراسة الباحث واستخدم معلم
  :الدراسة

 الحاسـب أجهـزة تـوافر دىـمـ نأو ، متوسـطة اآللي الحاسب باستخدام الفقه معلمي خلفية مدى أن -1
   .متوسطة العملية المعاهد في اآللي

ـــوفر مـــدى نأ -2 ـــات ت ـــدريس فـــي المســـتخدمة التعليميـــة البرمجي  العلميـــة اهـــدالمع فـــي الفقـــه مـــادة ت
   .متوسطة

 العلميـــة المعاهـــد فـــي اآللـــي الحاســـب اســـتخدام فـــي الفقـــه مـــادة معلمـــي تواجـــه التـــي العقبـــات نأ -3
 الفقـه لمعلمـي العلميـة بالخلفيـة لالرتقـاء  الالزمـة التـدابير كافـة بأخـذ الباحـث وأوصـى ،متوسطة

 تـــدريس فـــي المســـاعدة والبرمجيـــات األجهـــزة كافـــة وتـــوفير اآللـــي الحاســـب باســـتخدام اإلســـالمي
  .اآللي الحاسب باستخدام الشرعية المواد

 كمــا، الفقــه مجــال تناولتــا كلتيهمــا أن الحاليــة والدراســة "الشــهري" دراســة بــين االتفــاق أوجــه ومــن      
   ،واالختبــــار القائمــــة إليــــه أضــــافت الحاليــــة بالدراســــة والباحثــــة هكاالســــتبان األدوات بعــــض فــــي تتفقــــان
   التجريبــي المــنهج الباحثــة عليــه وأضــافت الوصــفي المــنهج الباحــث اســتخدم حيــث هجالمــن فــي واتفقتــا

 اإلمــام بجامعــة الفقــه ومعلمــات معلمــي مجتمــع علــى دراســته أجــر أنــه حيــث والمجتمــع بالعينــة واختلفتــا
 واسـتفادت بفلسـطين غـزة قطـاع فـي المتوسـط الدبلوم طالبات على دراستها الباحثة أجرت بينما سعود،
  .األدوات وبعض والتوصيات النتائج وصياغة النظري اإلطار في الشهري دراسة من ثةالباح
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  )2009( الجغدمي دراسة �
 المرحلـة فـي اإلسـالمية التربيـة مـواد تـدريس في اإللكتروني التعليم استخدام إمكانية مدى": بعنوان    

  ."التعليمية جيزان بمنطقة الثانوية
 المرحلـــة فـــي اإلســـالمية التربيـــة) بيئـــة - معلـــم – محتـــوى( تمواصـــفا تحديـــد :إلـــى الدراســـة هـــدفت

 مواصـفات وتـوافر أهميـة درجـة علـى والتعـرف .الشـرعية المواد تدريس في اإللكتروني التعليم الستخدام الثانوية
 مــن اإللكترونــي التعلــيم الســتخدام الثانويــة المرحلــة فــي اإلســالمية التربيــة) بيئــة - معلــم – محتــوى( مــن كــل

 بـــين إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق هنـــاك كـــان إذا مـــا ومعرفـــة اإلســـالمية التربيـــة ومشـــرفي معلمـــي ظـــرن وجهـــة
 اإلســـالمية التربيـــة) بيئـــة - معلـــم – محتـــوى( مواصـــفات وتـــوافر أهميـــة درجـــة حـــول الدراســـة عينـــة اســـتجابات

 العمــل( مــن للكــ تعــزى الدراســة عينــة اســتجابات بــين إحصــائية داللــة ذات فــروق هنــاك كــان إذا مــا والتعــرف
 التربيـــة معلمـــة جميـــع مـــن الدراســـة مجتمـــع وتكـــون الوصـــفي المـــنهج الدراســـة اتبعـــت) الخبـــرة وســـنوات الحـــالي

ـــيم للتربيـــة العامـــة لـــإلدارة التابعـــة  الحكوميـــة الثانويـــة المـــدارس فـــي اإلســـالمية  وعـــددهم جـــازان بمنطقـــة والتعل
 وتكونــت مشــرفاً ) 31( وعــددهم جــازان بمنطقــة ويــةالثان المرحلــة فــي اإلســالمية التربيــة مشــرفي وجميــع) 124(

  :النتائج أبرز ومن البيانات لجمع أداة االستبانة واستخدمت مشرفاً ) 30(و معلماً ) 115( من عينتها
 اإلســــالمية التربيــــة مقـــرر محتــــوى مواصــــفات تـــوافر وضــــعف عاليــــة بدرجـــة المواصــــفات جمــــع أهميـــة -1 

  .اإللكتروني التعليم الستخدام
 تـــوافر وضـــعف، اإللكترونـــي التعلـــيم الســـتخدام اإلســـالمية التربيـــة مقـــرر معلـــم مواصـــفات وافرتـــ ضـــعف -2

  .اإللكتروني التعليم الستخدام اإلسالمية التربية مقرر التعليمية البيئة مواصفات
 مواصـفات وتـوافر أهميـة حـول الدراسـة عينـة استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود -3

  .األهمية لصالح اإللكتروني التعليم الستخدام اإلسالمية التربية)  بيئة - معلم – حتوىم( من كل
 محتـوى مواصـفات أهميـة حول الدراسة عينة استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود -4

 وأوصـى، المشـرفين لصـالح اإلسـالمية التربيـة قـرر معلـم مواصـفات أهمية وبين اإلسالمية التربية مقرر
 ذكرهــا تـم التــي للمواصـفات وفقــاً  اإلسـالمية التربيــة مقـرر محتــوى مواصـفات تــوفير علـى العمــل الباحـث
 أثنــاء التدريبيــة البــرامج خــالل مــن وذلــك المواصــفات لتلــك اإلســالمية التربيــة معلــم إكســاب علــى والعمــل
  .التعليمية البيئة مواصفات وتوفير الخدمة

 اإللكترونـي التعلـيم مجـال تناولتـا كلتيهمـا أن الحاليـة والدراسـة "الجغـدمي" راسـةد بـين االتفـاق أوجـه ومن      
 اســـتخدمته كمـــا الوصـــفي المـــنهج الباحـــث اســـتخدم حيـــث المـــنهج بعـــض فـــي تتفقـــان كمـــا اإلســـالمية، والتربيـــة
 تخدماســـ حيـــث األدوات ضـبعـــ يـفـــ فقتاـاتـــ كمـــا التجريبـــي المـــنهج إلـــى باإلضـــافة الحاليـــة الدراســـة فـــي الباحثـــة

 الجغـدمي دراسـة بـين االخـتالف أوجـه ومـن واالختبـار القائمـة الحاليـة بالدراسة الباحثة عليه وأضافت االستبانة
 جيـــزان فـــي الثانويـــة بالمرحلـــة اإلســـالمية التربيـــة  ميـلــــمع مجتمـــع علـــى دراســـته أجـــرى أنـــه ؛الحاليـــة والدراســـة
 غـــزة قطـــاع فـــي الجامعيـــة المرحلـــة طالبـــات علـــى ادراســـته الباحثـــة أجـــرت بينمـــا الســـعودية، العربيـــة بالمملكـــة
 نتـــائج مــن اســتفادت كمــا ،النظــري اإلطــار الدراســة مـــن الباحثــة منهــا اســتفادت التــي األوجــه ومــن، بفلســطين

  . وتوصياتها الدراسة
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  :على الدراسات السابقة امـــــــالع بـــــيــقـعـالت
  :يلييالحظ ما ف السابقة الدراسات على اإلطالع وبعد
 والجامعـات والمعامـل االفتراضـية والبيئـة اإللكترونـي التعليم عام بشكل تتناول الدراسات هذه إن �

 تناولـت األكثـر علـى أنهـا حيـث) محـدود بشـكل لكـن.(االفتراضـية الصـفوف فيهـا بما االفتراضية
  .المتزامن دون المتزامن غير التعليم

 علـم حد على االفتراضية، الصفوف تقنيةب اإلسالمية التربية مبحث تتناول لم الدراسات هذه إن �
  .األشكال من شكل بأي وال الباحثة

  ).الدبلوم( المتوسط التعليم في االفتراضية الصفوف تقنية تبحث لم الدراسات هذه إن �
 المفــاهيم اكتســاب( الموضــوع نفــس تناولــت -الباحثــة علــم حســب علــى- دراســة أي وجــود عــدم �

  .المتوسط الدبلوم لطالبات) الفقهية
 علـى يـدل مما الحالية الدراسة وفرضيات أسئلة عن اإلجابة السابقة الدراسات من يُ أ تتناول لم �

 مخالفـــة بفرضـــيات تخـــرج التـــي جديـــدة وفرضـــيات واختبـــار ألســـئلة تناولهـــا فـــي الدراســـة أهميـــة
  .السابقة الدراسات لفرضيات

التــي  )لباحثــةا علــم حــد علــى( األولــى فهــي االفتراضــية للصــفوف عرضــها طريقــة فــي اختلفــت �
  .في الفقه اإلسالمي )Elluminate( االليمنيت الصف االفتراضي تستخدم

 قيــاس فــي وكــذلك االفتراضــي، للصــف اســتخدامه فــي ويرشــده ليعينــه للمعلــم إرشــادي دليــل بنــاء �
  . المادة نحو اتجاههم تنمية ذلك بعد ليتم الطريقة نحو الطلبة اتجاه

 التكنولوجيـة العصر بمتغيرات األخذ ضرورة ستعراض،اال هذا خالل ومن للباحثة يتضح وهكذا �
 يســتطيع ال يكــاد بشــكل واألفكــار المعلومــات فيــه تتســارع زمــن فــي التعلــيم مجــال فــي وخاصــة
  .مجاراته اإلنسان
 أدائيـاً  طالبنـا مسـتوى مـن للرفـع ؛منـه واالسـتفادة مناهجنا مع يتفق بما األخذ من بد ال وعليه

 وتقاليــدنا، عاداتنــا مــع متفقــاً  التكنولوجيــة العناصــر هــذه مــن بــه نأخــذ مــا يكــون أن شــريطة ،وأكاديميــاً 
 الوســائط بهــذه لالســتعانة تســعى الباحثــة فــإن المنطلــق هــذا ومــن األول، المقــام فــي وعقيــدتنا وفلســفتنا
 اإلســالمية، التربيــة تعلــيم فــي جديــدة طرائــق بإدخــال التعليمــي األداء تحســين فــي التكنولوجيــة والوسـائل

  .التعليمية العملية وفاعلية إيجابية الجديد يحسن أن عسى ،التقليدية الطرائق فضل إنكار عدم رغم
  

�������  
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  رابعـــل الــالفص

  ةـــدراسـراءات الــــإج

    

 منهج الدراسة  �

 مجتمع الدراسة  �

 نة الدراسةعيّ   �

 أدوات الدراسة  �

 خطوات الدراسة  �

  األساليب اإلحصائية  �

  

  

  
  

  

  

  



- 92 - 
 

  لـدراسةاإجـــراءات 
  

الدراسة  ثم الحـديث التي اتبعتها الباحثة الختبار فروض  دراسةيتناول هذا الفصل إجراءات ال
بنـاء أداة الدراسـة، واسـتخراج وعينتهـا و الدراسة  بع في الدراسة، ووصف لمجتمعالمت عن منهج الدراسة

ا يحتــوي الفصــل علــى غيــرات، كمــصــدقها وثباتهــا، واتســاقها الــداخلي والتصــميم التجريبــي، وضــبط المت
  .، والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البياناتتنفيذ الدراسة )خطوات(إجراءات

  منهج الدراسة: أوالً 
  :تم إتباع كًال من المنهجين الوصفي والتجريبي 
  :المنهج الوصفي التحليلي -1

ظــواهر وممارســات المــنهج الــذي يتنــاول دراســة أحــداث و "قصــد بــالمنهج الوصــفي التحليلــي ي 
ـــدخل الباحـــث فـــي مجرياتهـــا، وموجـــودة ومتاحـــة للدراســـة والقيـــاس كمـــا هـــي، كائنـــة ويســـتطيع ، دون ت

  ).41: 8199،األغا( "الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها
كتاب فقه العبادات، الذي وتم إتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة لتحليل محتوى 

لزيتونــة كمتطلــب عــام وذلــك الســتخراج المفــاهيم الفقهيــة المتعلقــة بالطهــارة محتــوى يــدرس لطلبــة كليــة ا
  .هذه الوحدة

   :المنهج التجريبي -2
معرفـة أثـر توظيـف الصـفوف االفتراضـية فـي اكتسـاب " نظرًا لطبيعة الدراسة التـي تبحـث فـي 

لهـذه الدراسـة هـو المـنهج فـان المـنهج المناسـب " مفاهيم الفقه اإلسالمي لـدى طالبـات الـدبلوم المتوسـط
مستقل تجريبي على ) متغير(الذي يستهدف بحث أثر عامل ) Experimental method(التجريبي 

) نـــواف والعـــديلي( حيـــث اختـــارت الباحثـــة إحـــدى التصـــميمات التجريبيـــة وعـــرف.تـــابع) متغيـــر(عامـــل 
، الفــروضأنــه موقــف اصــطناعي الختبــار صــحة ) Experimental Design: (التصــميم التجريبــي

ويدرس أثر المتغير المستقل على المتغير التـابع بغيـة التأكـد مـن ، يعزل فيه المتعلم المتغيرات الدخيلة
أو لمحاولـــة التوصـــل إلــى التعميمـــات التـــي تحكــم ســـلوك المتغيـــر التـــابع ، مــدى صـــحة معلومـــة معينــة

  ).58:  2008، نواف والعديلي(
    )pre-post test for two groups( لمجموعتين) بعدي –قبلي (وهو التصميم  
  وتقوم فكرة هذا التصميم على اختيار مجموعتين أحداهما تمثل المجموعة التجريبية  

experimental group) (  واألخرى تمثل الضابطةThe control group)(.  
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     :ويأخذ الشكل التالي
  )4. 1(جدول                                            

  الدراسة تصميم

  التطبيق البعدي  المعالجة التجريبية  مجموعة  التطبيق القبلي

  1ق  بالصفوف االفتراضية  ت  1ق 

  2ق  بالطريقة التقليدية  ض  2ق 

  :حيث ترمز
  ضابطة: تجريبية                      ض: ت
  بعدي :2قبلي                          ق :1ق

اهيم الفقـــه مـــن خـــالل الصـــفوف االفتراضـــية وتعرضـــت المجموعـــة التجريبيـــة إلـــى تـــدريس مفـــ
تم تدريس الفقه بالطريقة التقليدية واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي ) الضابطة(والمجموعة األخرى 

فــي هــذه الدراســة لمعرفــة أثــر توظيــف الصــفوف االفتراضــية فــي اكتســاب مفــاهيم الفقــه اإلســالمي لــدى 
  .طالبات الدبلوم المتوسط

  

  للدراسة  مجتمع: ثانياً 
البحــث لكــل بحــث مــن البحــوث التربويــة مجتمعــه الخــاص الــذي يتعامــل معــه، ويطلــق مجتمــع 

  ).2006: 66حلس، " (يه نتائج البحث يمكن أن تعمم عل كل ما" على 
  :وفي ضوء هذا المفهوم، فإن مجتمع الدراسة الحالية يتكون من

  .)م2010/2011(جميع طالبات كليات الدبلوم المتوسط  للعام الدراسي  •
 .كتاب فقه العبادات المقرر على طلبة كليات الدبلوم المتوسط •

  

  عّينة الدراسة: ثالثاً 
بعــد إجــراء البحــث والتقصــي الميــداني للعديــد مــن الكليــات للــدبلوم المتوســط والتــي ُتــدّرس فقــه 

االختيــار  وتــم اختيــار طالبــات الكليــة؛ وذلــك بطريقــة، فقــد وقــع االختيــار علــى كليــة الزيتونــة، العبــادات
رى واألخــ ،طالبــة) 33(إحــداها تجريبيــة وعــددها : وتــم التقســيم عشــوائيًا لمجمــوعتين. القصــدي للعينــة
 :وبهذا أصبحت عينة الدراسة كالتالي ، طالبة) 33(ضابطة وعددها

  .المقرر على طلبة كلية الزيتونة) وحدة الطهارة(كتاب فقه العبادات  -1
كليـة الزيتونـة المسـجالت فـي الكليـة للعـام الدراسـي  طالبـة مـن طالبـات) 66(عينة مكونة مـن  -2

 .)م 2010/2011(
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   :مبررات اختيار العّينة
ختيـــار عينـــة البحـــث مـــن طالبـــات كليـــة الزيتونـــة؛ حيـــث تـــوفر بالكليـــة كـــل الالباحثـــة  عمـــدت

من خالل موافقـة ) كمختبر الحاسوب وخط االنترنت(األدوات التي تمكن الباحثة من تدريب الطالبات 
كمـــا تـــم االســـتعانة بـــالمختبر فـــي تطبيـــق التجربـــة عنـــد األحـــوال ، )18(ملحـــق رقـــم  كليـــة علـــى ذلـــكال

ـــائي ـــوفر النـــت أو انقطـــاع التيـــار الكهرب بـــل بعـــض وتـــم االســـتعانة بـــالمختبر مـــن قِ ، الطارئـــة؛ كعـــدم ت
بنظـام ( ةالطالبات من المجموعة التجريبية لألسباب السابقة نفسها؛ وأيضًا ألن الباحثة تعمل في الكلي

  .مما سّهل تطبيق إجراءات الدراسة) الساعة
ــرات الدراســة أنهــا كــل العوامــل التــي تــدخل فــي نطــاق ) Variables(تعريــف المتغيــرات  يمكــن :متغي

التجربة التي قد يغيرها الباحث أو المجرب وهناك ثالثة أنماط ممكن تحديدها داخل اإلجراء التجريبـي 
  ).143:  2008، نواف والعديلي(والعوامل الثابتة ، عمتغير التاب، متغير المستقل: هي
أنه هـو المتغيـر الـذي ) Independent Variable(ويعرف المتغير المستقل  :المتغير المستقل -1

ويتوقـع الباحـث أن المتغيـر المسـتقل ، لكي يحدد تأثيره على بقية النظام التجريبـي، يغيره الباحث عمداً 
، المرجــع الســابق(جــزءًا معينــًا مــن مكونــات النظــام التجريبــي ) وضــوعةبمعالجتــه الفرضــية الم(ســيغير 
في اكتســاب واثرهــاالصــفوف االفتراضــية  ويمثــل المتغيــر المســتقل بالدراســة الحاليــة  ،)144:  2008

   .مفاهيم الفقه اإلسالمي
أو  أنـه هـو المتغيـر الناشـئ،) Dependent Variable(ويعـرف المتغيـر التـابع  :المتغير التابع -2

النتيجة الحادثة من المعالجة بالمتغير المستقل الذي يعتمد في تغيـره علـى المتغيـر المسـتقل وعـادة مـا 
وبالدراســـة الحاليـــة ) 144:  2008، نـــواف والعـــديلي(يعقـــب تغيـــر المســـتقل تغيـــرًا فـــي المتغيـــر التـــابع 

  :المتغيرات التابعة هي كالتالي
  ). ارةوحدة الطه(اكتساب مفاهيم الفقه اإلسالمي  -
 .اتجاهات طالبات المجموعة التجريبية نحو الصفوف االفتراضية في اكتساب مفاهيم الطهارة -

  

  أدوات الدراسة : رابعاً 
  :قامت الباحثة باستخدام ثالث أدوات هي

 اً مفهومـــ) 50(مفـــاهيم رئيســـة يتفـــرع منهـــا ) 10(قائمـــة تحليـــل المحتـــوى التـــي اشـــتملت علـــى  – 1
مفــاهيم مــن القائمــة التــي أعــدتها الباحثــة وحكمتهــا مــن خبــراء بلــغ واســتنبطت هــذه ال، للطهــارة
  ).3(ملحق رقم ، محكم )26(عددهم

  .اختبار مفاهيم الطهارة -2
  .استبانه اتجاهات الطالبات نحو الصفوف االفتراضية -3
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  بطاقة تحليل المحتوى: أوالً 
حــدة الطهـارة مـن كتــاب الباحثـة فـي هــذه الدراسـة أداة تحليـل المحتــوى لتحليـل محتـوى و  تبعـتا

الهدف من عملية التحليل، عينة : كما اشتملت على، فقه العبادات المقرر على طلبة الدبلوم المتوسط
 .ووحدة التحليل، وفئات التحليل، وتعريفاتها اإلجرائية، وضوابط عمليـة التحليـل لهـذا الغـرض، التحليل

وقــد وجــد أن  ،)2(ملحــق رقــم  العبــاداتقامــت الباحثــة بتحليــل محتــوى وحــدة الطهــارة مــن كتــاب فقــه 
 -الحـــــدث  -الـــــنجس -األوانـــــي  -يـــــاهالم -الطهـــــارة": مفـــــاهيم رئيســـــة) 10(الوحـــــدة اشـــــتملت علـــــى 

 فرعيـاً  اً مفهومـ) 50(يتفـرع منهـا " التـيمم  -الغسـل المسـنون -الغسل المفـروض -الوضوء -االستنجاء
، وبطاقـــة التحليـــل المســـتنبطة منهـــا، القائمـــة: للطهـــارة حيـــث مثلـــت األســـاس الـــذي اعـــد عليـــه كـــال مـــن

ولقــد صــاغت الباحثــة ثالثــة ، وعناصــر االختبــار القبلــي البعــدي، وأيضــًا جــدول المواصــفات لالختبــار
وتــم عرضــها علــى " مــدى األهميــة، مــدى االنتمــاء، مــدى صــحة الفقــرات لغويــاً : " معــايير للحكــم عليهــا

  .)5(ملحق رقم  السادة المحكمين للتأكد من مالءمتها لتحليل المحتوى
تهــدف عمليــة التحليــل إلــى تحديــد المفــاهيم المتضــمنة فــي وحــدة الطهــارة : الهــدف مــن التحليــل •

  . على أساسها) البعدي، القبلي(المقرر على طالبات كلية الزيتونة؛ حتى يتم إعداد االختبار
وحــدة ية وبنـاء المحتــوى عبــر الصـفوف االفتراضــ اعتبــرت مفهــوم الطهـارة الفرعــي: وحـدة التحليــل •

  .التحليل
ــل • ـــة التحلي تــم تحديــد فئــات التحليــل بالمفــاهيم الفرعيــة للطهــارة الــواردة بــأداة التحليــل وعــددها  :فئ

  ).  4(مفهوم، وتعريفاتها اإلجرائية متضمنة في ملحق رقم ) 50(
ـــــل • ـــــة التحلي ـــــاب الطهـــــارة  :ضـــــوابط عملي ـــــوى كت ـــــي إطـــــار محت ـــــل ف ـــــم التحلي      والواقعـــــة مـــــابين ت

  .  شمل التحليل كل موضوعات وحدة الطهارة المقرر على طالبات كلية الزيتونةو ) 97-27(ص
  :قامت الباحثة بالتأكد من صدق التحليل من خالل: صدق أداة تحليل المحتوى •

مـــن  اً أســـتاذ )21( علـــىللمـــرة األولـــي قامـــت الباحثـــة بعـــرض قائمـــة التحليـــل : رأي المحكمـــين
التحليــل ولقــد  ؛ للتأكــد مــن صــدق محتــوى بطاقــة)1(ملحــق رقــم  والفقــه المقــارن والتربيــة، أســاتذة الفقــه

ـــة ثالثـــة معـــايير للحكـــم عليهـــا  ـــًا "صـــاغت الباحث ومـــدى ،ومـــدى االنتمـــاء ،مـــدى صـــحة الفقـــرات لغوي
التعـديل بنـاء علـى  وتـمواقترح السادة المحكمين بعض اإلضافات والتعـديالت  )5(ملحق رقم " األهمية

أساتذة للتحكيم مرة ثانية للتأكد من صـالحيتها للغـرض المعـدة ) 5(ىعرضها عل اقتراحاتهم ومن ثم تم
  .وصالحيتها التحليل أداة بمالءمة األساتذة أقرو  من أجله

الوصول للنتـائج نفسـها إذا تـم التحليـل عـدة مـرات : يقصد بثبات التحليل :ثبات أداة تحليل المحتوى
سها، أو الوصول للنتـائج نفسـها إذا أجـرى التحليـل بإتباع القواعد نفسها واإلجراءات من قبل الباحثة نف
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أكثــر مــن باحــث فــي وقــت واحــد متبعــًا القواعــد واإلجــراءات نفســها، علــى أن يقــوم كــل باحــث بالعمــل 
  : كما يلي) 255: 2004(وهناك طريقتان حددهما طعيمة ، عن اآلخر مستقالً 
الـــــة يلتقـــــي الباحثــــان فـــــي بدايـــــة        وفــــي مثـــــل هــــذه الح: أن يقــــوم بتحليـــــل المــــادة ذاتهـــــا باحثـــــان :األول

التحليــل لالتفــاق علــى أسســه وٕاجراءاتــه، ثــم ينفــرد كــل منهمــا بتحليــل المــادة موضــع الدراســة، ثــم 
  .التي توصل إليها كل منهما إليها يلتقيان في نهاية التحليل لبيان العالقة بين النتائج

فتــرتين متباعــدتين، وفــي مثــل هــذه الحالــة  أن يقــوم الباحــث بتحليــل المــادة نفســها مــرتين علــى  :الثــاني
  .يستخدم عامل الزمن في قياس ثبات التحليل

  :ن للتأكد من ثبات األداة بإتباع الخطوات التاليةتيوقد اعتمدت الباحثة الطريق
الــواردة فــي كتــاب فقــه العبــادات مــرتين " الطهــارة"حيــث قامــت الباحثــة بتحليــل محتــوى وحــدة  -1

وقــد احتســبت ثبــات االتســاق %) 97(بنســبة، نــت النتــائج متقاربــةوكا، متتــاليتين خــالل شــهر
والتــي تــنص ) 178: 2004 ،طعيمــة( ،)Holesty(عبــر الــزمن باســتخدام معادلــة هولســتي 

 :على
  

  =   معامل االتفاق لهولستي
  

  .تعني عدد نقاط االتفاق في مرتي التحليل:  حيث أن ق
  .في مرتي التحليل تعني مجموع الفئات التي تم تحليلها:   2ن+  1ن

  

  )4. 2( جدول رقم 
  نقاط االتفاق واالختالف في التحليل

  نقاط االختالف  نقاط االتفاق
  +   نقاط االتفاق

  نقاط االختالف
  معامل االتفاق

48 2 50 96% 

وهذا معامل عال ويطلق على هذا النـوع % 97يبين الجدول السابق أن معامل االتفاق كانت 
بر الزمن ويقصد به ثبات المحلل نفسه مع نفسه بعد فترة مـن تطبيـق إجـراءات من الثبات باالتساق ع

  .مما يؤكد ثبات األداة، ليل نفسهاعملية التح
وتم  ه العبادات من قبل الباحثة وباحثتين أخرتينالواردة في كتاب فق" الطهارة"تم تحليل وحدة  - 2

عامـــل الثبـــات كمـــا يوضـــحه حســـاب معامـــل هولســـتي المـــذكور فـــي المعادلـــة الســـابقة وكـــان م
  .)4. 3( الجدول 

  
  

     ق   2

  2ن+1ن
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  )4. 3( جدول رقم 
  نقاط االتفاق واالختالف في التحليل

  نقاط االختالف  نقاط االتفاق  الثبات     
  نقاط االتفاق
  +  

  نقاط االختالف
  معامل االتفاق

 %93 54       4        50     بين الباحثة والمحللة األولى   

 %98  51          1        50     حللة الثانيةبين الباحثة والم   

 %94   54        3         51      بين المحللة األولى والمحللة الثانية

  %95  159       8          151     الثبات الكلي

، وبـين الباحثـة %)93(يبين الجـدول السـابق أن معامـل االتفـاق بـين الباحثـة والمحللـة األولـى 
ولقد كـان معامـل الثبـات الكلـي %) 94(وبين المحللة األولى والمحللة الثانية %) 98(ية والمحللة الثان

  .مما يؤكد ثبات األداة %)95(يساوي 
  

  اختبار مفاهيم الطهارة: ثانياً 
تـم اختيـار نـوع االختبـار مـن اختبـارات االختيـار مـن و  قامت الباحثة بإعداد اختبـار موضـوعياً 

يتضــمن جملــة أو ) أصــل أو مــتن(يتضــمن أســئلة موضــوعية ) Multiple-Choice Tests:(متعــدد
عبارة يوضع أمامهـا عـدد مـن البـدائل أو االختيـارات تتـراوح مـا بـين ثالثـة إلـى سـتة بـدائل أو مموهـات 

  ).27:  2008، والعديلي نواف(وعلى الطالب أن يختار اإلجابة الصحيحة من بينها 
ختبــار لقيـاس اكتســاب مفـاهيم الطهــارة لـدى طالبــات بإعـداد اال ةالباحثــ تقامـ :محتـوى االختبــار -1

التـي  ميالمفـاه ديـومـن ثـم تحد ،المتعلقـة باالختبـار ةيـميالتعلف األهـدا ديبتحدو  ،الدبلوم المتوسط
  .سؤاالً ) 50(االختبار وكان عددها  تضمنهاي

ـــداف االختبـــار -2 ـــار :أه ـــاهيم الطهـــارة بلقيـــاس مـــ صـــمم هـــذا االختب قـــه فدى معرفـــة الطالبـــات بمف
في فقه العبادات من ) الطهارة(ولقياس مدى اكتسابهن لمفاهيم  ،الختبار القبليلالعبادات وذلك 

   .خالل التجربة في االختبار البعدي
تــم إعــداد جــدول ) الطهــارة(اســتنادًا علــى قائمــة تحليــل محتــوى وحــدة  :بنــاء جــدول المواصــفات -3

أنــه عبــارة عــن مخطــط : القيــاس يعــرف فــي معظــم كتــبمواصــفات كأســاس إلعــداد االختبــار و 
تفصــيلي يحــدد محتــوى االختبــار ويــربط محتــوى المــادة الدراســية باألهــداف التعليميــة الســلوكية، 
ويبـــين الـــوزن النســـبي الـــذي يعطيـــه المعلـــم لكـــل موضـــوع مـــن الموضـــوعات المختلفـــة، واألوزان 

جدول المواصـفات هـو الغرض من و النسبية لألهداف المعرفية السلوكية في مستوياتها المختلفة 
تحقيــق التــوازن فــي االختبــار، والتأكيــد علــى أنــه يقــيس عينــة ممثلــة ألهــداف التــدريس ومحتــوى 

 فـــي األســـئلة وعـــدد النســـبية، األوزان لتحديـــدو ، المـــادة الدراســـية التـــي يـــراد قيـــاس التحصـــيل فيهـــا
  :اآلتي مراعاة ينبغي المواصفات، جدول
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  .حددتها التي التعليمية واألهداف الدراسية، المادة طبيعة. 1
  .دراسي موضوع كل تدريس سيستغرقها التي الزمنية المدة. 2
  .العمرية والمرحلة الدراسي بالمستوى يتعلق فيما الطالبات خصائص. 3
  .األهداف لقياس ستستخدم التي االختبارية الفقرات نوع. 4
  .لألهداف المعرفي المستوى. 5
  .)2009،األوس(.أهميتها حسب الموضوعات ترتيب. 6

وعليه تم تقسيم جدول المواصفات حسب الوزن النسبي لكل مفهوم في الوحدة حيث حصل كل مفهوم 
  :من المفاهيم على النسب التالية

 .وعدد األسئلة سؤالين %4: الطهارةمفهوم  -

  .أسئلة) 6( وعدد األسئلة %12: المياهمفهوم  -

 .سؤالين وعدد األسئلة% 4 :األوانيمفهوم  -

  .أسئلة) 8( وعدد األسئلة% 16: لنجسامفهوم  -

 .سؤالين وعدد األسئلة% 4: الحدثمفهوم  -

 .أسئلة) 7(وعدد األسئلة% 14 :االستنجاءمفهوم  -

 .أسئلة) 12(وعدد األسئلة% 24 :الوضوءمفهوم  -

 .أسئلة) 4( وعدد األسئلة% 8 :الغسل المفروضمفهوم  -

 .أسئلة) 3(وعدد األسئلة% 6 :الغسل المسنونمفهوم  -

  .أسئلة) 4(وعدد األسئلة% 8 :التيمموم مفه -
  ) 4. 4( الجدول

  جدول مواصفات االختبار 

  التذكر المحتوى المهارات
20% 

  الفهم
20% 

  التطبيق
20% 

  التحليل
15% 

  التركيب
15% 

  التقويم
10% 

 عدد
 ألسئلةا

 2 - - 1 - - 1 %4الطهارة 

 6 1 - 1 2 1 1 %12المياه

 2 1 - - - 1 - %4األواني

 8 - - - 4 2 2 %16النجس

 2 - 1 1 - - - %4الحدث

 7 1 1 1 1 2 1 %14االستنجاء 

 12 1 3 1 2 3 2 %24الوضوء 

 4 1 - 1 - - 2 %8الغسل المفروض 

 3 - 1 1 - 1 - %6الغسل المسنون 

 4 - 1 1 1 - 1 %8التيمم 

 50 5 7 8 10 10 10 %100المجموع    
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 مكون من نمطفقرة ) 50(ويتكون من  البعدي - القبلي ت الباحثة بإعداد االختباروعليه قام 
  .)االختيار من متعدد(
تــم بنــاء االختبــار بطريقــة االختيــار مــن متعــدد كأحــد أســاليب االختبــارات  :صــياغة بنــود االختبــار -5

  :الموضوعية المستخدمة لقياس تحصيل الطالب لمفاهيم الطهارة وذلك لألسباب التالية
  .التحيز موضوعية التصحيح وعدم •
  .التميز بالمرونة إذا يمكن صياغتها بطريق متعددة •
يصــلح اســتخدامها لقيــاس جوانــب متعــددة مثــل القــدرة علــى اكتســاب المعلومــات والقــدرة علــى  •

  .والمقارنة زفهمها واالستفادة منها والتميي
  .البساطة في اإلعداد حيث إن كل سؤال يتضمن فكرة واحدة •
 .ند تصحيح تلك األسئلةالسهولة والسرعة والموضوعية ع •

 .تغطي جزءًا كبيرًا من محتوى المقرر الدراسي •

 .لدى الطالب) نقاط الضعف والقوة(تمكن المعلم من تشخيص مستوى التحصيل الدراسي  •

 .درجة الصدق والثبات مرتفعة •

حيــــث ال يتجـــاوز عامــــل التخمــــين والصـــدفة أكثــــر مــــن ، يقـــل فيهــــا عامــــل التخمـــين والصــــدفة •
 .ع بدائللوجود أرب )25%(

وقد روعي عند كتابة مفردات االختبار خالل ذلك النوع من األسئلة أن تكـون مقدمـة السـؤال          
  .الدقة في الصياغة اللغوية ةكما تم مراعا، واضحة وموجزة

  :وبالنسبة للبدائل أو اإلجابات المحتملة للسؤال تم مراعاة
هــم وتضــليل الطالبــة فــي تحديــد اإلجابــة كتابــة بــدائل أربعــة لكــل ســؤال حتــى ال يســبب عــدم الف

الصحيحة، وكذلك ليقل عامل الصدفة والتخمين، وتتضمن هذه الخيارات فكرة واحدة صحيحة، وقد تم 
مـا والعـدد  ةمراعاة أن تكون البدائل صـحيحة وواضـحة الصـياغة واللغـة ومتجانسـة فـي الطـول والنوعيـ

  .اهرياً أمكن، وأن تكون البدائل إجابات محتملة ومعقولة ظ
   .وأن توزع اإلجابة الصحيحة بطريقة عشوائية -
 .وأن يرمز إلى األسئلة باألرقام وللبدائل بالحروف -

رشــدهن إلــى كيفيـــة االختبـــار الموجهــة للطالبــات بحيــث يتــم وضــع تعليمــات  :تعليمــات االختبــار -6
  :وقد روعي) 8(ملحق رقم اإلجابة الصحيحة 

  .ار وعدد مفرداتهتوضيح الهدف الذي وضع من أجله االختب -
 ).االسم، التخصص، الشعبة(ملء البيانات المطلوبة من الطالب  -

 .شرح طريقة اإلجابة عن مفردات االختبار أو كيفية تسجيل االستجابة -

 .تحديد الزمن المسموح به لإلجابة عن االختبار -
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 .معرفة الطالبات بتوزيع الدرجات على األسئلة وعدد صفحات االختبار -

 .خارجية بمسموح به أثناء أداء االمتحان مثل االطالع على كتتحديد ما هو  -

 .توضيح ضرورة قراءة التعليمات بتأني واإلجابة على جميع األسئلة -

وقد تم عرض تلك التعليمات مباشرة على الطلبة مع كتابتها علـى واجهـة االختبـار للتأكـد مـن 
كـــون صــــريحة وواضـــحة ومحــــددة اســـتيعاب الطالبـــات وفهمهــــا، وقـــد روعــــي فـــي تلـــك التعليمــــات أن ت

  .ومالئمة لمستوى الطالبات، وأن تشرح فكرة االختبار شرحًا دقيقًا، وأن تكون موجزة ومباشرة
 

تم إعداد مفتاح لتصحيح مفردات االختبار، وذلك ضمانًا لسهولة وسرعة  :تقدير درجات االختبار -7
) 50(جابــة الصــحيحة، أي بواقــع عمليــة التصــحيح، وتــم تقــدير الــدرجات علــى أســاس درجــة واحــدة لإل

  .)17(ملحق رقم  درجة لالختبار ككل
  

) 50( األوليــة تــم صــياغة االختبــار وقــد بلــغ عــدد فقراتــه فــي صــورته :الصــورة األوليــة لالختبــار -8
  .مفردة تم صياغتها جميعًا لتتناسب مستوى الطالبات

 ة مـن السـادة المحكمـينفي صـورته األوليـة علـى مجموعـ للمرة األولى وقد تم عرض االختبار
 ––جامعـة األزهـر  –الجامعة اإلسـالمية ( في الجامعات الفلسطينية ) 6(ملحق رقم ) 15(بلغ عددهم

، وذلــك )وزارة التربيــة والتعلــيم، وكالــة الغــوث معــة القــدس المفتوحــة، جامعــة غــزة،جامعــة األقصــى، جا
ـــة المصـــاحبة بعـــد إعالمهـــم بموضـــوع الدراســـة والهـــدف مـــن االختبـــار مـــن خـــالل الم علومـــات التعريفي
  :)7(ملحق رقم  جلهألالختبار، وذلك للتأكد من صدق االختبار وصالحيته للهدف المعد من 

 ).المفاهيم(مة االختبار لقياس ما وضع لقياسه مالء -

  .الصياغة اللغوية والعلمية لمفردات االختبار -
 .مة التعليمات لالختبار ولمستوى الطالباتمالء -

 .االختبار لمستوى الطالباتمناسبة مفردات  -

 .مة الدرجة وتوزيعها على كل سؤالمدى مالء -

 .اقتراحات أخرى يرى إضافتها إلفادة الدراسة -

 .والمرفق طيه لجدول المواصفات المعد من قبل الباحثة االختبار فقرات مةءمال مدى -

ومــع تعــديل فــي وقــد اتفــق الســادة المحكمــون علــى مناســبة معظــم المفــردات لمــا وضــعت لقياســه،      
صـياغة بعـض البـدائل لـبعض اٍألســئلة نظـرًا لوجـود أكثـر مـن بــديل يمثـل إجابـة محتملـة، وتعـديل  فــي 

، وحذف بعض البـدائل واسـتبدالها بـأخرى، كمـا تبـين مناسـبة المفـردات لمسـتوى بعض األسئلةصياغة 
الت علــى الــبعض الطالبــات، ووضــوح مفــردات االختبــار مــن حيــث الســالمة اللغويــة مــع إجــراء التعــدي

وبهذا تم التأكد مـن الصـدق  محكمين) 5(بلغ عددهم نوتم عرضها مرة ثانية على خبراء تربويياألخر،
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، كما أصبح االختبار صالحًا للتطبيق على مجموعة استطالعية مـن الطالبـات مـن رالظاهري لالختبا
  .غير مجموعة الدراسة

  

ء مـن إعـداد الصـورة األوليـة لالختبـار، وبعـد إجـراء وبعـد االنتهـا :التجربـة االسـتطالعية لالختبـار -9
الســادة المحكمــون، والتأكـد مــن صـالحية االختبــار للتطبيــق تـم إجــراء التجربــة  اقترحهـاالتعـديالت التــي 

طالبـة، وكـان الهـدف ) 20(علـى عينـة مـن الطالبـات عـددهم  لالختبار، حيث تم تطبيقه االستطالعية
  :تحقيق ما يليمن التطبيق االستطالعي لالختبار 

  .حساب معامل الثبات لالختبار -
 .حساب معامل الصدق لالختبار -

 .حساب معامل السهولة الصعوبة لمفردات االختبار -

 .التأكد من مناسبة مفردات االختبار لمستوى طالبات الدبلوم المتوسط -

 .حساب زمن تطبيق االختبار -

 .حساب معامالت التمييز -

  :خطوات السابق ذكرهاوفيما يلي توضيح لكل خطوة من ال 

ـــةيالعت طالبـــات أن قامـــ بعـــد  ةالباحثـــ تباإلجابـــة عـــن أســـئلة االختبـــار، قامـــ ةياالســـتطالع ن
البات الط هايحددت درجة واحدة لكل فقرة، بذلك تكون الدرجة التي حصل عل ثيح االختبار حيبتصح

  .درجة) 50 -0(بين

المتوسط الحسابي لزمن  قيبار عن طر الختاتم تحديد زمن تطبيق  :تحديد زمن تطبيق الختبار -10
 نـــــةيد العاالتـــــي اســـــتغرقها أفـــــر  ةيـــــفكـــــان زمـــــن متوســــط المـــــدة الزمن ةياالســـــتطالع نـــــةيطلبـــــة الع ميتقــــد

باإلضــافة إلــى عشــر دقــائق لقــراءة التعليمــات، وبــذلك يكــون الــزمن  قــةيدق) 50( ســاويي ةياالســتطالع
  :ةيالمعادلة التال قيوذلك بتطب. دقيقة) 60(المناسب لتطبيق االختبار هو 

   
  آخر ثالث طالباتزمن إجابة +  أول ثالث طالباتزمن إجابة         =إجابة االختبار  زمن  

                                                        2  
  :صدق االختبار -11

مـن  ويقصد به الدرجـة التـي يحقـق فيهـا االختبـار األهـداف التـي وضـع ):Validity(الصدق  
، أجلها أي أن االختبار يعد صادقًا عنـدما يقـيس مـا ينبغـي قياسـه فعـًال وتوجـد عـدة أنـواع مـن الصـدق

ويرتبط صدق االختبار ، والصدق العاملي، والصدق التجريبي، والصدق الذاتي، صدق المحتوى: نهام
ـــذاتي ـــيس العكـــس، بثباتـــه وخاصـــة الصـــدق ال ـــ( ويمكـــن القـــول أن كـــل اختبـــار صـــادق ثابـــت ول  وافن

   ).105: 2008، والعديلي
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فاالختبار ينبغي أن يشتمل على عينة من األسئلة أو المفردات الممثلة تمثـيًال جيـدًا ومتوازنـًا  
  .للمادة الدراسية في ضوء محتواها للنواتج التعليمية المحددة

  : وهما وقد تم حساب الصدق خالل الدراسة بطريقتين
  

   )نالمحكميأراء (المحتوى صدق : أوًال 
هو درجة تمكن الباحث من تعميم نتـائج  )External Validity( الخارجي الصدقويقصد  

  .)105: 2008، والعديلي نواف(بحثه خارج عينة دراسته وفي مواقف تجريبية مماثلة 
ويعنى فحص محتوى االختبار والتأكد من جودته فيما يقيسه دون فحص تجريبي ويتم تحديده 

االختبــار بموضــوعات الــتعلم للتعــرف علــى مــدى تطابقهــا، وهــي ال تخضــع  مــن خــالل مقارنــه عبــارات
إلــى تقــدير رقمــي، وقــد تــم التأكــد مــن خــالل عــرض االختبــار فــي صــورته األوليــة علــى مجموعــة مــن 

االختبــار ومــدى تمثيــل بنــوده للمحتــوى، وقــد  صــالحيةللحكــم علــى ) 7(ملحــق رقــم الســادة المحكمــين 
محكمين على أن االختبار يقـيس مـا وضـع لقياسـه وأنـه صـالح للتطبيـق تمثل الصدق في اتفاق آراء ال

  .بعد إجراء التعديالت
  

   صدق االتساق الداخلي: ثانياً 
أن يعــزي التغيــر المتغيــر التــابع للمتغيــر  )Internal Validity(ويقصــد بالصــدق الــداخلي 

المعاملـة أو أثنائهـا بصـرف وليس إلى متغيرات أو عوامل دخيلة أثرت عليـه قبـل ) المعاملة( المستقل 
  .)105:  2008، والعديلي نواف(النظر عن مصدر هذه العوامل 

  

ــــداخلي وقــــد  ــــق مــــن صــــدق االتســــاق ال ــــق  لالختبــــارجــــرى التحق ــــة  االختبــــاربتطبي ــــى عين عل
عينـة الدراسـة، وتـم حسـاب معامـل ارتبـاط بيرسـون بـين طالبـة مـن خـارج ) 20(استطالعية مكونة من 
نتمي إليه وذلك باستخدام البرنـامج يالذي الختبار والدرجة الكلية ل ختبارقرات االدرجات كل فقرة من ف

ـــاط بمعادلـــة بيرســـون) SPSS(اإلحصـــائي  معامـــل ) 4. 5(ويوضـــح الجـــدول رقـــم  وفـــق معامـــل االرتب
  .الدرجة الكلية لالختبارفقرات االختبار بمن  فقرةاالرتباط لكل 
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  )4. 5(جدول رقم 
  بالدرجة الكلية لالختبارفقرة من فقرات االختبار معامالت ارتباط كل 

 مستوى الداللة معامل االرتباط .م مستوى الداللة معامل االرتباط .م

 0.05دالة عند  0.553  .26 0.01دالة عند  0.806  .1

 0.01دالة عند  0.615  .27 0.01دالة عند  0.857  .2

 0.01ند دالة ع 0.580  .28 0.01دالة عند  0.560  .3

 0.01دالة عند  0.675  .29 0.01دالة عند  0.615  .4

 0.01دالة عند  0.641  .30 0.05دالة عند  0.504  .5

 0.01دالة عند  0.641  .31 0.05دالة عند  0.479  .6

 0.01دالة عند   0.751  .32 0.01دالة عند  0.782  .7

 0.01دالة عند  0.738  .33 0.05دالة عند  0.513  .8

 0.05عند  دالة 0.547  .34 0.05دالة عند  0.548  .9

 0.05دالة عند  0.520  .35 0.01دالة عند  0.673  .10

 0.01دالة عند  0.781  .36 0.01دالة عند  0.597  .11

 0.01دالة عند  0.611  .37 0.01دالة عند  0.655  .12

 0.01دالة عند  0.628  .38 0.01دالة عند  0.680  .13

 0.01دالة عند  0.609  .39 0.01دالة عند  0.825  .14

 0.05لة عند دا 0.461  .40 0.05دالة عند  0.502  .15

 0.01دالة عند  0.825  .41 0.01دالة عند  0.515  .16

 0.01دالة عند  0.857  .42 0.05دالة عند  0.523  .17

 0.01دالة عند  0.615  .43 0.01دالة عند  0.746  .18

 0.01دالة عند  0.642  .44 0.01دالة عند  0.668  .19

 0.01دالة عند  0.806  .45 0.05دالة عند  0.523  .20

 0.01دالة عند  0.668  .46 0.01دالة عند  0.725  .21

 0.01دالة عند  0.746  .47 0.01دالة عند  0.743  .22

 0.01دالة عند  0.686  .48 0.05دالة عند  0.490  .23

 0.01دالة عند  0.706  .49 0.01دالة عند  0.579  .24

 0.01دالة عند  0.756  .50 0.05دالة عند  0.509  .25

ل دالـة إحصـائيًا باالختبار ككـ فقرات االختبارإلى أن معامالت ارتباط  السابق جدولالويشير 
وهـذا يعنـى أن درجـة االتسـاق الـداخلي مرتفعـة ) 0.05(ودالة إحصائيًا عند داللة ، )0.01(عند داللة 

  .تطبيقمما يؤكد صالحية االختبار لل

نه هو المؤشر الستقرار أو تماسـك أداة القيـاس أ )Reliability( الثباتويقصد ب :ثبات االختبار -12
ويمكن وصف االختبار بالثبات إذا أعطى النتائج ذاتها عند تطبيقه  ،ج ذاتهانه التجانس في النتائأأو 

، والعـــديلي نــواف(مــرة ثانيــة علــى العينـــة نفســها بعــد فتــرة زمنيـــة مناســبة وفــي ظــروف التطبيـــق ذاتهــا 
2008  :83.(  

أن ثبات االختبـار اتسـاق الـدرجات التـي يحصـل عليهـا األفـراد عبـر فتـرة مـن  :تشير الباحثةو 
ن أو عبـر صـور متكافئـة مـن االختبـار أو عبـر فقـرات االختبـار، كمـا يقصـد بـه مقـدار التبـاين أو الزم

التقارب بين درجـات األفـراد إذا مـا أعيـد تطبيقـه علـى نفـس األفـراد وتحـت ظـروف متشـابهة، ولحسـاب 



- 104 - 
 

 ،نبـــاخألفـــا كرو ( :بإيجـــاد معامـــل الثبـــات بطريقتـــي ةالباحثـــ تقامـــالختبـــار فـــي الدراســـة الحاليـــة اثبـــات 
  :على النحو التاليوٕاعادة االختبار، ، )والتجزئة النصفية

 قامـت الباحثـة باسـتخدام :)ألفـا كرونبـاخ(طريقة حساب ثبات المقيـاس باسـتخدام معامـل ثبـات  -أ
تبــين أن االختبــار يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات حيــث و معامــل ألفــا كرونبــاخ لثبــات االختبــار، 

طمــــئن إلــــى اســــتخدام ت ةممـــا يجعــــل الباحثــــ؛ )0.97(اخ تســــاوي كانـــت قيمــــة معامــــل ألفــــا كرونبــــ
  .االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات فإناالختبار للتحقق من فرضيات الدراسة وبالتالي 

ــة النصــفية -ب تــم إيجــاد معامــل الثبــات بهــذه الطريقــة، إذ تــم تقســيم االختبــار إلــى  :طريقــة التجزئ
، وتـــم حســـاب معامـــل االرتبـــاط بـــين قســـم قائمـــًا بذاتـــهة بحيـــث أصـــبح كـــل نصـــفين فرديـــة وزوجيـــ

بــراون / ، ثــم طبقــت معادلــة ســبيرمان )0.891(، فكــان )Pearson(النصــفين بمعادلــة بيرســون 
)spearman - Brown(.  وبتطبيــــق المعادلــــة تبــــين أن معامــــل الثبــــات يســــاوى)ممــــا  )0.94

  .يعني ثبات االختبار
تـم التأكـد مـن ثبـات االختبـار عـن طريـق إعـادة تطبيقهـا  :قثبات االختبار بطريقة إعادة التطبي -ج

طالبــة، حيــث طبــق االختبــار مــرتين متتــاليتين علــى عينــة الدراســة ) 20(علــى عينــة مكونــة مــن 
ــــات مقــــداره  ــــى معامــــل ثب ــــداره أســــبوعين، فحصــــلت الباحثــــة عل ــــين التطبيقــــين مق ــــي ب ــــارق زمن بف

)0.719(.  
ة النتيجـة التـي عالية من الثبات ُتطْمئن إلى صحويتضح مما سبق أن االختبار يتمتع بدرجة 

  .ة االختبار واستخدامه في الدراسةوتظهر صالحي ،يتم الحصول عليها
ويهـدف تحليـل المفـردات إلـى معرفـة مـدى صـعوبة وسـهولة المفـردات،  :االختبار تحليل مفردات -13

  :ومعامل تميزها، وقد تم إجراء ما سبق على النحو التالي

إجابـة صـحيحة  اويقصـد بـه نسـبة األفـراد الـذين أجـابو  :ة صعوبة مع مفردات االختبارحساب درج -أ
على المفردة، ويعد معامل الصعوبة أحد المعامالت اإلحصـائية المهمـة فـي تحليـل مفـردات االختبـار، 
 وبحساب هذه النسبة يعـد أمـرًا مهمـًا الن المفـردات الصـعبة جـدًا أو السـهلة جـدًا ال تضـيف أدنـى شـيئاً 

إلى قدرة هذه المفردات على التمييز، وقد تم تحديد معامالت الصعوبة لمفردات االختبار بتحديد نسبة 
الطالب الذين أجابوا عن كل سؤال من أسـئلة االختبـار إجابـة صـحيحة أو خاطئـة، وكـان ذلـك بهـدف 

بـًا تنازليـًا تبعـًا التحقق مـن مناسـبة مفـردات االختبـار لمسـتوى الطالبـات، وترتيـب مفـردات االختبـار ترتي
ـــات ال مـــن%) 27(مـــا نســـبته لصـــعوبتها، واختيـــار  ـــى الـــدرجات، تطالب نســـبته  ومـــامثـــل درجـــاتهن أعل

        وقــــــد تراوحــــــت معــــــامالت الصــــــعوبة مــــــن ،مثــــــل دراجــــــتهن أقــــــل الــــــدرجاتت مــــــن الطالبــــــات%) 27(
  :   ، والجدول التالي يوضح ذلك) 0.70 – 0.30(
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  ) 4. 6 (جدول 
  يوضح معامالت الصعوبة لكل سؤال من أسئلة االختبار

 معامالت الصعوبة  م معامالت الصعوبة م

1 0.30 26 0.50 

2 0.70 27 0.40 

3 0.60 28 0.50 

4 0.60 29 0.30 

5 0.70 30 0.60 

6 0.60 31 0.30 

7 0.60 32 0.50 

8 0.60 33 0.60 

9  0.60 34 0.60 

10 0.70 35 0.60 

11 0.40 36 0.30 

12 0.50 37 0.50 

13 0.70 38 0.60 

14 0.30 39 0.30 

15  0.30 40 0.60 

16 0.70 41 0.50 

17 0.30 42 0.30 

18 0.40 43 0.70 

19 0.60 44 0.50 

20 0.60 45 0.40 

21 0.30 46 0.30 

22 0.40 47 0.60 

23 0.60 48 0.40 

24 0.60 49 0.70 

25 0.50 50 0.30 

  

والنســب المقبولــة ) 0.70-0.30(لجــدول الســابق أن معــامالت الصــعوبة تراوحــت بــين يالحــظ مــن ا
  .)0.80 - 0.20(تتراوح بين

  :حساب معامل تمييز بنود االختبار -ب
إن االعتمــاد علـــى معامــل الصـــعوبة للفقــرة كمؤشـــر وحيـــد ال يفــي بـــالغرض، ألنــه ال يســـاعد فـــي      

ى أدائهــم الكلــي، لــذلك فــإن معامــل التمييــز للفقــرة مــن إجــراء مقارنــة بــين أداء الممتحنــين حســب مســتو 
الصــفات المهمــة فــي تحليــل الفقــرة، وقــد تــم تحديــد معامــل التمييــز لكــل مفــردة مــن مفــردات االختبــار 
بهدف معرفة قدرة السؤال على التمييـز بـين المجمـوعتين العليـا والـدنيا أو بـين الطالـب المتوسـط وفـوق 

قـــد تـــم تحديــد معـــامالت التمييــز لمفـــردات االختبـــار وذلــك بعـــد ترتيـــب المتوســط والمتفـــوق تحصــيليًا، و 
) 5(طالبــات يمثــل درجــاتهن أعلــى الــدرجات، وعــدد ) 5(درجــات الطــالب ترتيبــًا تنازليــًا، واختيــار عــدد

   التمييـز تراوحـت تطالبات يمثل دراجـتهن أقـل الـدرجات، وباسـتخدام معامـل التمييـز لـوحظ أن معـامال
  :ول التالي يوضح ذلكوالجد) 0.40-0.60(
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  )4. 7 (جدول 
  لكل سؤال من أسئلة االختبار التمييزيوضح معامالت 

 معامالت التمييز  م معامالت التمييز  م

1 0.40 26 0.60 

2  0.60 27 0.40 

3 0.40 28 0.60 

4 0.40 29 0.60 

5 0.60 30 0.40 

6 0.40 31 0.60 

7 0.40 32 0.60 

8 0.40 33 0.40 

9 0.40 34 0.40 

10 0.60 35 0.40 

11 0.40 36 0.60 

12 0.60 37 0.60 

13 0.60 38  0.40 

14 0.60 39 0.60 

15  0.60 40 0.40 

16  0.60 41 0.60 

17 0.60 42 0.60 

18 0.40 43 0.60 

19 0.40 44 0.60 

20 0.40 45 0.40 

21 0.60 46 0.60 

22 0.40 47 0.40 

23 0.40 48 0.40 

24 0.40 49 0.60 

25 0.60 50 0.60 

  
 كان إذا علمًا بأن )0.60-0.40( بين تراوحت تمييزال معامالت  أن السابق الجدول من يالحظ
.وممتاز عالي تميز ذات تعتبر الفقرة فان )0.40( من اكبر التميز معامل
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في تدريس مفاهيم الفقه  استخدام تقنية الصفوف االفتراضيةنحو  تتجاهااال  مقياس: ثالثاً 
  :اإلسالمي لدى طالبات الدبلوم المتوسط

نهــا مفهــوم يعبــر عــن محصــلة أ) Attitude Scales(مقــاييس االتجاهــات  ويمكــن تعريــف
استجابات الفرد نحو موضوع معين ذلك من حيث تأييد الفرد لهذا الموضوع أو معارضته له ويختلـف 

أو القضــايا  ،عامــة والمنــاهج خاصــة األفــراد فــي اتجاهــاتهم نحــو األمــور المختلفــة التــي تتعلــق بالتربيــة
ومن هنا يمكن بناء مقاييس لالتجـاه نحـو أمـر مـن هـذه األمـور أو قضـية مـن القضـايا  ،المتصلة بهما

ثالثـي أو (وذلك بوضع مجموعة من العبارات وأمام كل عبارة عـدد مـن البـدائل حسـب مقيـاس ليكـرت 
ل الـذي يـراه مناسـبًا لرأيـه علمـًا بأنـه ال ويطلـب مـن المـتعلم وضـع عالمـة أمـام أو تحـت البـدي) خماسي

  ).156:  2008، والعديلي نواف(توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة 
 الصـفوف تقنيـة اسـتخدامالطالبـات نحـو  تاتجاهـامقياس لقياس مستوى  :وقد أعدت الباحثة

للحصـــول علـــى  المتوســـط الـــدبلوم طالبـــات لـــدى اإلســـالمي الفقـــه مفـــاهيم تـــدريس فـــي االفتراضـــية
 الذي سـبق أن في إطار األدب التربويو ، "المعلومات والبيانات التي يجري تعبئتها من قبل المستجيبة

فــق لو  المقيــاسببنــاء  ةالباحثــ تامــ، وفــي ضــوء الدراســات الســابقة التــي تــم االطــالع عليهــا، قعرضــته 
  :لتاليةالخطوات ا

اســتخدام الصــفوف  وهــو قيــاس مســتوى اتجــاه الطالبــات نحــوتــم تحديــد الهــدف مــن المقيــاس  •
 .االفتراضية في تدريس مفاهيم الفقه اإلسالمي

 التكنولوجيـة المسـتحدثات دور: وهـي المقيـاس تكـون منهـاالرئيسـية التـي  المجاالتتحديد تم  •
 مفـاهيم تعلـم، االفتراضية الصفوف بتقنية التعلم، االلكترونية التعلم بيئة متطلبات،التعليم في

 .فتراضيةاال الصفوف خالل من الطهارة

 .ليبشكل أوّ  مجالصياغة الفقرات التي تقع تحت كل  •

 .ايجابية ولكن ليس بالتساوي وأخرى تضمين المقياس عبارات سلبية •

 .الخمسة المحاورموزعة على فقرة ) 63(في صورته األولية التي شملت  المقياسإعداد  •

  :صدق المقياس
  :صدق المحكمين: أوالً 

 .تأجل اختيار مدى مالءمتها لجمع البياناعرض المقياس علي المشرفين من   •

 .ينرآه المشرفلي حسب ما تعديل المقياس بشكل أوّ  •

بعضـهم أعضـاء هيئـة  ،)9( رقـم ملحـق من المحكمين التربويين) 23(على  المقياسعرض  •
ـــــي الجامعـــــة اإلســـــالمية  ـــــدريس ف ـــــدس المفتوحـــــةت وجامعـــــة  جامعـــــة األقصـــــى ،وجامعـــــة الق

  .غزة وجامعة، وجامعة األمة،األزهر
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، المقيـــاسفقـــرات ل )فقـــرتين( إضـــافةتـــم  بعـــد إجـــراء التعـــديالت التـــي أوصـــى بهـــا المحكمـــون •
بعـــد صـــياغتها  المقيـــاسوقـــد بلـــغ عـــدد فقـــرات  ،كـــذلك تـــم تعـــديل وصـــياغة بعـــض الفقـــراتو 

حيــث أعطــى لكــل فقــرة  ،)11(ملحــق رقــم  خمســة مجــاالتفقــرة موزعــة علــى ) 65(النهائيــة 
 :الخماسي حسب الجدول التالي )ليكرت(مقياس وزن مدرج وفق 

 ) 4. 8( جدول 

 أعارض  بشدة أعارض محايد أوافق أوافق بشدة  االستجابة

  1  2  3  4  5  الدرجة

       
  ):4. 9(موزعة كما في الجدول رقم و            

  
  )4. 9(جدول 

  المجاالتمن  مجالحسب كل  المقياسيبين عدد فقرات 
  
  
  
  
  
  
  

  :صدق االتساق الداخلي: ثانياً 

قـــق مــن صـــدق االتســاق الـــداخلي للمقيــاس بتطبيـــق المقيــاس علـــى عينــة اســـتطالعية جــرى التح      
، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجـات طالبة) 15(مكونة من 

كل مجال من مجاالت المقياس والدرجة الكلية للمقياس وكذلك تم حسـاب معامـل ارتبـاط بيرسـون بـين 
رات المقيــــاس والدرجــــة الكليــــة للمجــــال الــــذي تنتمــــي إليــــه وذلــــك باســــتخدام البرنــــامج كــــل فقــــرة مــــن فقــــ

  :والجداول التالية توضح ذلك) SPSS(اإلحصائي 

  
  
  

  عدد الفقرات  المجال  م
 20 حدثات التكنولوجية في التعلمدور المست  1

 6 ةاإللكترونيمتطلبات بيئة التعلم   2

 20 دور المعلم في اإلدارة الصفية  3

  12  التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية  4
  7  تعلم مفاهيم الطهارة من خالل الصفوف االفتراضية  5
  65  المجموع  
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  )4. 10(الجدول 
 "  دور المستحدثات التكنولوجية في التعلم" المجال األول معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  للمجال مع الدرجة الكلية

 الفقرة .م
مل معا

  االرتباط
 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.768  أعتقد أنني بحاجة للتدريب على استخدام الحاسوب .1

 0.01دالة عند  0.703  التعلم باستخدام تقنية الصفوف االفتراضية جذاب وممتعأرى أن  .2

 0.05دالة عند  0.596  على الشبكة ةأشعر بارتياح لوجود المعلم .3

 0.01دالة عند  0.920  باستخدام الصفوف االفتراضية تعلمي أشعر بحرية وخصوصية في .4

 0.01دالة عند  0.730  أشعر باإلحراج عند طرح األسئلة المكتوبة أو الصوتية .5

 0.01دالة عند  0.751  توفر فرصة  لممارسة مهارة الكتابة  المحادثة المكتوبةأرى أن  .6

 0.05دالة عند  0.552  حادثةتوفر فرصة  لممارسة الم  المحادثة الصوتية أرى أن .7

 0.05دالة عند  0.626  تعطى فرصة لممارسة االستماع النصوص الصوتيةاعتقد أن  .8

 0.01دالة عند  0.849  يناسب مستواي التعليمي في فقه العبادات الصف االفتراضياعتقد أن  .9

 0.05د دالة عن 0.607 ينتقل من موضوع إلى آخر بشكل متسلسل الصف االفتراضياشعر أن  .10

 0.01دالة عند  0.685  وجود معلملالصف االفتراضي يحتاج بتقنية  تعلم فقه العباداتاعتقد أن  .11

 0.01دالة عند  0.877  ةقدمها المعلمتخطة الدرس التي  أتباعأفضل  .12

 0.01دالة عند  0.893  التقليدي لتعلماأحتاج لوقت أكبر للتعلم عن طريق الصفوف االفتراضية من أرى أنني  .13

 0.05دالة عند  0.596  االفتراضية تعلمت الكثير من الموضوعات من خالل تقنية الصفوفأحس أنى  .14

 0.05دالة عند  0.521  اشعر أن مستوى التعلم بالصفوف االفتراضية يناسبني .15

 0.01دالة عند  0.966  بتقنية الصفوف االفتراضيةأحببت التعلم  .16

 0.01دالة عند  0.869  ل الدرس مناسبةحجم المعلومات التي تعرض خال اشعر أن  .17

 0.01دالة عند  0.703  )الصفوف االفتراضية(أرغب في إكمال تعليمي من خالل هذه التقنية .18

 0.01دالة عند  0.912  الصفوف االفتراضي تقنيةببااللتحاق  الباتي الطتال يأنصح بقية زم .19

 0.05دالة عند  0.530  أفضل تعلم فقه العبادات من خالل الصفوف االفتراضية .20

  ) 4. 11(الجدول                               
مع " ة اإللكترونيمتطلبات بيئة التعلم " المجال الثاني معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  للمجال الدرجة الكلية

 الفقرة .م
معامل 
  االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.918  مكان ا8جھزة التعليمية مناسب وصحياعتقد أن   .1

 0.01دالة عند  0.743  ا8جھزة التعليمية مناسب أن إمكانية توفر أرى  .2

 0.05دالة عند  0.597  متوفرة ميرااالسماعات والمايك والك: المعدات الطرفية ال�زمة مثل أن  أرى  .3

 0.01دالة عند  0.893  ا8جھزة تعمل بكفاءة وسرعة كبيرةاعتقد أن   .4

 0.01دالة عند  0.791  مناسبة للعرض الحاسوب ازجھ حجم شاشةأرى أن   .5

 0.01دالة عند  0.666  عند الحاجة وبسرعةمتوفرة الصيانة الضرورية اعتقد أن خدمة   .6
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  ) 4. 12(الجدول                                 
مع "  معلم في اإلدارة الصفيةدور ال" المجال الثالث معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  للمجال الدرجة الكلية

 الفقرة .م
معامل 
  االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.825 يفيدني عندما أتوقف عن التعلم ةالمعلم اشعر بأن إرشاد .1

2. 
يساعدني  الدرسب عند الدخول لمواقع أو برامج ليس لها عالقة ةه المعلمبينأرى أن ت

  على التركيز
 0.01دالة عند  0.947

 0.01دالة عند  0.861  )صوتي أو كتابي(في حالة تكرار التجاوزات بشكل باشراكره أن تلفت نظري المعلمة  .3

4. 
مشاركتي الكتابية أو في حالة التمادي في التجاوزات بإيقاف  ةعلممال أكره إنذار
  الصوتية

 0.01دالة عند  0.903

 0.01دالة عند  0.961  اعلى تفوقه اكمكافأة له الباتمجموعة من الطلقيادة  ةطالب ةختار المعلمأحب أن ت .5

 0.01دالة عند  0.814  في المشاركة مزيدًا من الحرية ابإعطائه ةالمجتهد ةلطالبل ةالمعلم اقدر مكافئة .6

 0.01دالة عند  0.893  وقت استالم الواجب أو االختبار ةالمعلم ديحدارتاح لت .7

 0.01دالة عند  0.900  الواجب في وقت واحد وأاالختبار  الباتميع الطتسلم جاشعر باالرتياح ل .8

9. 
المخصص من  أو الواجب عند انتهاء الزمن ختبار القصيراال ةسحب المعلمأرى أن 

  مناسباً  خالل الشبكة
 0.01دالة عند  0.904

 0.01عند  دالة 0.764  من الشبكة امن التنبيه إلى إخراجه ةفي عقاب الطالب ةتدرج المعلمأحب  .10

 0.01دالة عند  0.954  جماعي بشكل فردي أو ةرشد  الطالبتشرح أو لتل  اشاشة جهازه ةرسل المعلمأفضل أن ت .11

 0.01دالة عند  0.870  عبر الشبكة ةالطالبإلى  ةالمعلمالتعليمات من ه يوجيسعدني ت .12

 0.05 دالة عند 0.619  افي تقديم المساعدة عندما يطلب منه ةالمعلم أحب سرعة  .13

 0.01دالة عند  0.969  عبر الشبكة بشكل منتظم وفي مكان محدد ختباراترسل االأفضل أن ت .14

 0.01دالة عند  0.957  اختباراً  ارسل لهتعندما  ةبإبالغ الطالب ةالمعلم أفضل قيام .15

 0.01دالة عند  0.975  دون تأخير وٕاعادته الختبارا ةالمعلم حيصحاشعر بالراحة لت .16

 0.01دالة عند  0.945  ختبارالمالحظات الضرورية على االالمعلمة ب كتأحب أن ت .17

 0.01دالة عند  0.660  واإلرشاد المحادثة الصوتية والكتابية لتقديم النصح المعلمة ستخدمأفضل أن ت .18

 0.01دالة عند  0.915  في التعلم ةسير تقدم الطالبة تابعأميل إلى م .19

 0.01دالة عند  0.921  اتبالبين الط الفردية الفروقارغب في التنوع في األنشطة لتالءم  .20
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  ) 4. 13(الجدول 
مع  "  التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية" المجال الرابع معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  للمجال الدرجة الكلية

 الفقرة .م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.05دالة عند  0.554  مستوى األداء  التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية يحسناشعر أن   .1

2.  
التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية يعالج  مشكلة األعداد الكبيرة ويعد اعتقد أن 
  اقتصادياً 

 0.01دالة عند  0.747

 0.01دالة عند  0.761  في التعليم التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية يعزز استخدام التكنولوجياأرى أن   .3

 0.05دالة عند  0.530  الفتراضي يتناسب واالنفجار المعرفيالصف اأعتقد أن   .4

 0.01دالة عند  0.912  كل شرائح المجتمعل يمكن استخدامهالتعلم بتقنية الصفوف االفتراضية اعتقد أن   .5

 0.05دالة عند  0.606  التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية يتيح فرصة التعلم الذاتيأرى أن   .6

 0.05دالة عند  0.577  إمكانات الطالبات منية الصفوف االفتراضية يحسن التعلم بتقناعتقد أن   .7

 0.05دالة عند  0.521  التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية يتعامل مع الجنسين بال مشاكلأرى أن   .8

 0.01دالة عند  0.915  من البيت الطالبة مشاركةيسمح ب تقنية الصفوف االفتراضية استخدام التعلم باعتقد أن   .9

 0.01دالة عند  0.915  بتقنية الصفوف االفتراضية سهلة وواضحة التعلم لغة العرض في اعتقد أن   .10

 0.01دالة عند  0.742  فرصة لمراجعة المادة توفراعتقد أن تسجيالت الصفوف االفتراضية   .11

12.  
فرصة لحضور المادة في حالة التغيب  توفر تسجيالت الصفوف االفتراضيةأرى أن 

  لمباشرعن اللقاء ا
 0.01دالة عند  0.857

  

  ) 4. 14(الجدول 
تعلم مفاهيم الطهارة من خالل الصفوف " المجال الخامس معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 
  للمجال مع الدرجة الكلية "االفتراضية

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة .م

 0.05دالة عند  0.608  في تعلم فقه العبادات اعتقد أن التعلم باستخدام تقنية الصفوف االفتراضية مفيد .1

 0.01دالة عند  0.760  استمتعت بتعلم مفاهيم الطهارة عن طريق الصفوف االفتراضية .2

 0.05دالة عند  0.565  التعلم بالصفوف االفتراضية عمق فهمي لمفاهيم الطهارةاعتقد أن  .3

4. 
مفاهيم عن طريق من مناقشة ما استعصى على فهمه من ال اشعر بالرضا لتمكني
  الصفوف االفتراضية

 0.01دالة عند  0.869

 0.01دالة عند  0.817  لدي الطهارة  االمتحانات القصيرة لعبت دورًا في تثبيت مفاهيماعتقد أن  .5

 0.01دالة عند  0.902  على الدقة في استخدام المفاهيم يساعدنت ةقدمها المعلمتالتغذية الراجعة التي اعتقد أن  .6

 0.01دالة عند  0.864  تحفز التعلم ألنهاالمادة التعليمية  بها يعرض الصف االفتراضيطريقة التي أحب ال .7

  

،  0.01(يتضـــح مـــن الجـــداول الســـابق أن جميـــع الفقـــرات دالـــة إحصـــائيًا عنـــد مســـتوى داللـــة 
  . وهذا يؤكد أن المقياس تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي) 0.05



- 112 - 
 

  ) 4. 15( جدول 
  هبانتمعامالت ارتباط كل مجال من مجاالت االس مصفوفة

 الدرجة الكلية  المجاالت

 المستحدثات دور
 في  التكنولوجية
 التعلم

 بيئة متطلبات
  التعلم

 اإللكترونية

 في المعلم دور
 الصفية اإلدارة

التعلم بتقنية  
الصفوف 
  االفتراضية

مفاهيم تعلم 
من  الطهارة

خالل 
الصفوف 
  االفتراضية

في  تحدثات التكنولوجية دور المس 
 التعلم

0.723 1 / / / / 

 / / / 1 0.608 0.587 ةاإللكتروني متطلبات بيئة التعلم  

 / / 1 0.535 0.578 0.916 دور المعلم في اإلدارة الصفية

 / 1 0.549 0.615 0.581 0.668  التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية 

تعلم مفاهيم الطهارة من خالل  
  فتراضيةاال الصفوف

0.545 0.546 0.528 0.352 0.571 1 

 / / / /  /  /          الدرجة الكلية

مـع بعضـها الـبعض  ذات عالقة قويةأن جميع المجاالت  )4.15( السابق لجدوليتضح من ا
   .الصدقتمتع بدرجة عالية من يوهذا يؤكد أن المقياس 

وذلـــك باســـتخدام لعينـــة االســـتطالعية أفـــراد اعلـــى  المقيــاستـــم تقـــدير ثبـــات  :المقيـــاس ثبـــات      
   .والتجزئة النصفية طريقةو طريقتي معامل ألفا كرونباخ 

تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبـات المقيـاس  :طريقة التجزئة النصفية -1
بطريقة التجزئة النصفية حيث احتسبت درجة النصف األول لكل مجال مـن مجـاالت المقيـاس وكـذلك 

  .الثاني من الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين درجة النصف
  :يوضح ذلك) 4. 16(براون والجدول  ،ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان

  )4. 16(الجدول 
  يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت المقياس

  لتعديلوكذلك المقياس ككل قبل التعديل ومعامل الثبات مجال ا

 المجال  م
عدد 
 الفقرات

  معامل االرتباط
 قبل التعديل

  معامل االرتباط
  مجال االرتباط

 0.969 0.940 20 دور المستحدثات التكنولوجية في التعلم   1

 0.836 0.718 6 ةاإللكترونيمتطلبات بيئة التعلم    2

  0.994 0.989 20 دور المعلم في اإلدارة الصفية   3

 0.941 0.887  12  الصفوف االفتراضيةالتعلم بتقنية    4

 0.908 0.906  7  الفتراضيةا تعلم مفاهيم الطهارة من خالل الصفوف   5

 0.875 0.874  65 الدرجة الكلية   
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أن معــامالت الثبـــات بطريقــة التجزئــة النصـــفية مجــال التعـــديل ) 4. 16(جـــدول يتضــح مــن ال
وهــذا يــدل علــى أن المقيــاس تتمتــع ) 0.87(وأن معامــل الثبــات الكلــي ) 0.99 -0.83(تراوحــت بــين 

  .من الثبات بدرجة عالية جداً 
طريقـة أخـرى مـن طـرق حسـاب الثبـات، وذلـك  ةالباحثـ تاستخدم :)ألفا كرونباخ(طريقة  -2

اس إليجاد معامل ثبات المقياس، حيث حصـلت علـى قيمـة معامـل ألفـا لكـل مجـال مـن مجـاالت المقيـ
  :ضح ذلكيو ) 4. 17(وكذلك للمقياس ككل والجدول 

  )4. 17(الجدول 
  وكذلك للمقياس ككل يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت المقياس  

 ألفا عدد الفقرات المجال  م

 0.949 20 دور المستحدثات التكنولوجية في التعلم   1

 0.849 6 متطلبات بيئة التعلم اإللكترونية   2

 0.984 20 دور المعلم في اإلدارة الصفية   3

 0.905  12  التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية   4

 0.880  7  تعلم مفاهيم الطهارة من خالل الصفوف االفتراضية   5

 0.969  65 الدرجة الكلية   

وأن ) 0.98 - 0.84( تراوحـت بــينأن معــامالت ألفـا كرونبـاخ ) 4. 17(يتضـح مـن الجـدول 
الثبـــات تطمـــئن تمتـــع بدرجـــة عاليـــة مـــن يس وهـــذا يـــدل علـــى أن المقيـــا) 0.96(معامـــل الثبـــات الكلـــي 

  .على عينة الدراسة الباحثة إلى تطبيقه
  

 )Controlling Variables(ضـبط المتغيـرات يمكـن تعريـف   :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريـب
أنه القدرة على تحديد متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة مع عزل أثر المتغيرات الدخيلة تمهيدًا لفرض 

، والعــديلي نــواف( تثبيــت درجــة حــرارة لدراســة أثــر التغيــر فــي الحجــم بتغيــر الضــبط : مثــل. وضالفــر 
2008  :108.(   

 مــن نــوع انــه )Intervening Variable( بــالمتغير الــدخيلوتشــير الباحثــة إلــى المقصــود 
 فــي ؤثريــ ولكنــه ،الباحــث لســيطرة خضــعي وال الدراســة تصــميم فــي دخليــ ال التــي المســتقلة المتغيــرات

وال يســتطيع الباحــث مالحظــة المتغيــر . أو فــي المتغيــر التــابع تــأثيرًا غيــر مرغــوب فيــه، الدراســة نتــائج
كمستوى القلق أو الطموح عند الكشف عن العالقة بين التحصيل وساعات الدراسـة . الدخيل أو قياسه

    ).144:  المرجع السابق(مثًال 
ـــائج ، وتج ـــة التـــي يتوجـــب وانطالقـــًا مـــن الحـــرص علـــى ســـالمة النت ـــار العوامـــل الدخيل نبـــًا آلث

" الباحثـة طريقـة  بنتضبطها والحد من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتعميم، ت
ويعتمـــــد علـــــى تكـــــافؤ وتطـــــابق  ،"المجموعتـــــان التجريبيـــــة والضـــــابطة باختبـــــارين قبـــــل وبعـــــد التطبيـــــق
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ألفـراد العينـة، ومقارنـة المتوسـطات الحسـابية  قصـديالالمجموعتين من خالل االعتماد على االختيـار 
  .وقد تم ضبط متغير التحصيلفي بعض المتغيرات 

  

المجمــوعتين للتعــرف علــى الفــروق بــين  (t-test)تــم اســتخدام اختبــار  :التحصــيلضــبط متغيــر : أوًال 
  :يوضح ذلك) 4. 18(الجدول و  .قبل البدء في التجربةالضابطة والتجريبية 

  

  )4. 18(الجدول 
ومستوى الداللة للتعرف إلى " ت"واالنحرافات المعيارية وقيمة الحسابية المتوسطات   

  على االختبار القبليالفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية 

 العدد مجموعة
 المتوسط
 الكلي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة الداللة  "ت"قيمة 
  مستوى
 الداللة

 1.887 5.235 21.182 33 تجريبية

 

0.064 

 

  غير دالة
 6.085 23.818 33 ضابطة  إحصائياً 

) 0.05(غيــر دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى داللــة " ت"أن قيمــة ) 4. 18(يتضــح مــن الجــدول 
وهذا يعنـي عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة، وهـذا يعنـي 

  .كافؤ المجموعتينت
  

  :اديــل إرشــدلي*
ـــدليل اإلرشـــادي هـــدفي ـــ ال ـــات اســـتخدام الصـــف االفتراضـــي كمســـئول  ىإل تعريـــف المعلـــم بآلي

  : على قادراً  يكون أن من نهويمكّ  ،على مكوناتهو  ،جلسة
  .االفتراضي الصف مفهوم شرح. 1
 يقــدمها التــي والخــدمات المزايــا حيــث مــن التقليــدي، والصــف االفتراضــي الصــف بــين المقارنــة. 2

  .منهما كل
  .االفتراضي للصف الالزمة باإلعدادات مالقيا. 3
  .التعلمية العملية في كمعلم االفتراضي الصف توظيف. 4
  . االفتراضي الصف في المسؤول دور ممارسة. 5
  .االفتراضي الصف استخدام في الجيدة الممارسات تطبيق. 6
  :جزأين من ويتكون ومهارية ،ووجدانية ،معرفية أهداف وفق إعداده تم حيث
 للصــفوف المكونـة للعناصـر وافيــاً  وشـرحاً  االفتراضـية بالصـفوف تعريفــاً  ويتضـمن الـدليل مقدمـة :األول

 مــــن الــــدروس لتنفيــــذ الزمنــــي والمخطــــط الســــتخداماتها عامــــة توجيهــــات يتنــــاول كمــــا االفتراضــــية
  .خاللها
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  :تتضمن درس خطة كل إن حيث، المختارة الدروس وتحضير تدريس خطة :الثاني
  .السلوكية واألهداف العامة األهداف  •
  :هي مراحل ثالث إلى المخطط تقسيم ثم واألنشطة اإلجراءات عرض تم واألنشطة اإلجراءات  •

  .التنفيذ قبل ما مرحلة -
   .العمليات مرحلة -
  .والغلق التقويم مرحلة -

  .االفتراضية بالصفوف المتاحة بالوسائل لدرس تنفيذا خطوات  •
  :بمراحله التقويم  •

 بواســطة تعلمهــن قبــل الفقهيــة المفــاهيم مــن الطالبــات تمكــن مســتوى تحديــد بغــرض: المبــدئي  -
  .االفتراضية الصفوف

  .لديهم التطبيق وتعميق المحتوى في المتضمنة والمعارف المفاهيم تثبيت بغرض: التكويني  -
 بواســطة تعلمهــن بعــد نحوهــا واالتجــاه الفقهيــة المفــاهيم مــن الطالبــات تمكــن لقيــاس: الختــامي   -  

 المحكمــين الســادة مــن عــدد علــى الــدليل عــرض تــم وقــد) 14( رقــم ملحــق.االفتراضــية الصــفوف
 مـن التأكـد وتـم) 11( عـددهم والبـالغ) 12( رقـم ملحـق التكنولوجيـا فـي والمتخصصـين التربويين
  .يرشاداإل الدليل استخدام صالحية

  
  :دليل المتعلم *

  

وعلــى ، كمــتعلمتخدام الصــف االفتراضــي علم بآليــات اســتإلــى تعريــف المــ المــتعلمدليــل  يهــدف
  :أن على قادراً  يكون أن من نهويمكّ ، مكوناته
  .االفتراضي الصف مفهوم ذكري. 1
 كــل يقـدمها التـي والخـدمات المزايـا حيـث مـن التقليـدي، والصـف االفتراضـي الصـف بـين ميـزي .2

  .منهما
  . االفتراضي للصف الالزمة باإلعدادات قومي. 3
  .التعليمة العملية في علمتكم الفتراضيا الصف ستخدمي. 4
  .االفتراضي الصف استخدام في الجيدة الممارسات طبقي .5

 ويتضـمن الـدليل مقدمـة :من ويتكون ومهارية، ووجدانية، معرفية أهداف وفق إعداده تم حيث
 للصــــفوف المكونــــة للعناصــــر وافيــــاً  وشــــرحاً والمطلــــوب مــــن المتعلمــــين  االفتراضــــية بالصــــفوف تعريفــــاً 

  .خاللها من تدريبال لتنفيذ الزمني والمخطط الستخداماتها عامة توجيهات يتناول كما االفتراضية
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 ة خطوات الدراس: خامساً 
إليجـــاد حـــل لمشـــكلة الدراســـة وتســـاؤالتها واختبـــار صـــحة الفـــروض مـــرت الدراســـة بـــالخطوات 

  :التالية
فـي مجـال اسـتخدام االنترنـت من الكتب والمراجع والدراسـات السـابقة  ال بأس بهاستعراض عدد  -

  .ه اإلسالميقوالحاسوب في التدريس وخصوصًا ما يتعلق بتدريس التربية اإلسالمية والف
ــدبلوم  - تبنــى تقنيــة للصــفوف االفتراضــية واســتخدامها فــي تــدريس مــادة فقــه العبــادات لطالبــات ال

ضــي موجــه ب تزويــد رابــط صــف افتراولتحقيــق ذلــك الغــرض قامــت الباحثــة بتقــديم طلــ المتوســط
 وعليــه تــم تزويــد الباحثــة ، لشــؤون قطــاع غــزة جامعــة القــدس المفتوحــة نائــب رئــيسالســيد  إلــى

المشــــرف بجامعــــة القــــدس المفتوحــــة بمنطقــــة  ؛طــــارق فريــــد الطيبـــي :بـــالرابط الخــــاص باألســــتاذ
لغـرض البحـث العلمـي وتطبيـق التجربـة مـن خـالل اسـتخدام الغرفـة ، غـزة  –الوسطى التعليميـة 

  .الفتراضية الخاصة به خالل فترة التجربة فقطالصفية ا
تحديــــد الوحــــدة المــــراد تدريســــها وتحليــــل محتواهــــا، وٕاعــــادة تشــــكيلها بمــــا يتناســــب مــــع تدريســــها  -

  .بالصفوف االفتراضية
  .عدد الحصص وتحديد مدة التجربة ىط زمني لتدريس الوحدة الموزعة علإعداد مخط -
  .رهاإعداد اختبار تحصيلي للوحدة التي تم اختيا -
  .إعداد مقياس اتجاه لقياس اتجاه الطالبات نحو الصفوف االفتراضية -
للمعلم يهدف لتوجيه المعلمين كيفية استخدام وآليات دخول الصفوف  إرشادي إعداد دليل -

   ).14(ملحق رقم  الزمنية والعمليةاالفتراضية والتدريس من خاللها موضحًة ذلك بمراحله 
وتـم ذلـك  الصـفوف االفتراضـية فـي دراسـة مفـاهيم فقـه العبـاداتاسـتخدام  ىتدريب المتعلمين عل -

  .)15(المتعلم المعد من قبل الباحثة ملحق رقم  تدريب باستخدام دليل
قبــل ) التجريبيــة، الضــابطة(المجمــوعتين  ىالتحصــيلي لمــادة فقــه العبــادات علــ تطبيــق االختبــار -

  .البدء بتنفيذ البرنامج
  .قبل البدء بتنفيذ البرنامج) المجموعة التجريبية(دراسة ينة الع ىتطبيق مقياس االتجاه عل -
المجمـــوعتين بعــــد االنتهـــاء مـــن تنفيــــذ  ىالتحصــــيلي لمـــادة فقـــه العبــــادات علـــ تطبيـــق االختبـــار -

  .البرنامج
، بعــــد االنتهـــاء مــــن تنفيــــذ )المجموعـــة التجريبيــــة(عينــــة الدراســــة  ىتطبيـــق مقيــــاس االتجــــاه علـــ -

  .البرنامج
  .لنتائج ومناقشتها وتفسيرهال إلي االتوصتحليل البيانات و  -
  .التوصيات والمقترحاتتقديم  -
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  :التدريس من خالل الصف االفتراضياإلجراءات المتبعة في 
  :دريبما قبل التمرحلة  إجراءات. أ

قامــت الباحثــة بإعــداد المــادة المــراد تدريســها بمــا يتناســب مــع طبيعــة التجربــة حيــث عرضــت  
م إعــداد الفالشــات والعــروض باســتخدام الوســائط المتعــددة فــي عــرض المــادة علــى شــرائح بوربوينــت وتــ

  .المعلم إرشادي دليل )14( رقم محتوى وحدة الطهارة وقد تم عرض ذلك بالتفصيل بملحق
ثم قامت الباحثة بتجهيز المختبر الخاص بالكلية الذي تم التـدريب فيـه علـى اسـتخدام الصـف 

الكاميرات والميكروفونات  الخاصة لكل جهاز وٕاحضار االفتراضي حيث تأكدت من توفر السماعات و 
كمـــا وقامـــت بتجهيـــز البـــرامج الالزمـــة لتشـــغيل ، جديـــد بـــدل التـــالف أو المفقـــود مـــن المعـــدات الطرفيـــة

الصـف االفتراضـي للتـدريب عليـه كمـا واسـتدعت فنـي المختبـر لصـيانة األجهـزة المعطلـة ليصـبح عــدد 
 مجموعة أولـى: دريب الطالبات مقسمة العدد على مجموعتينجهاز استخدمتها الباحثة بت 20األجهزة 
  هم يمثلن العدد الكلي لطالبات المجموعة التجريبية  ،طالبة) 13(والثانية عددها  ،طالبة) 20(عددها 

  :)15( المتعلم رقم  تدريب ملحق دليل :وبعد التقسيم بدأت التدريب بالخطوات التالية
 .االفتراضيتعريف الطالبات على مكونات الصف  •
 .تدريب الطالبات على وظيفة كل إيقونة من اإليقونات المتوفرة لالستخدام •
 .ومتى يمكنهن استخدامها كل أيقونه فائدة استخدامتعريف الطالبات ب •
 .تدريب الطالبات على آلية دخول الصف االفتراضي واستعماله •
  .ع الصف االفتراضي عن بعدتنفيذ درس تجريبي للتأكد من امتالك الطالبات مهارات التعامل م •

ي علـــى ومقيـــاس االتجـــاه القبلـــر القبلـــي علـــى جميـــع أفـــراد العينـــة ثـــم بعـــد ذلـــك نفـــذت االختبـــا 
  .طالبات المجموعة التجريبية

  :إجراءات مرحلة التطبيق.ب
 تقســـــــيم تـــــــم) 12/5/2011 -2011/ 10/3(الفتـــــــرة مـــــــن  فـــــــيبـــــــالتطبيق  ةالباحثـــــــ بـــــــدأت 

   .ساعة وعشرون أربع الساعات ومجموع أسبوع لكل لقاءين بواقع أسابيع ستة على الوحدة موضوعات
وهو اكتساب مفاهيم الفقه اإلسـالمي ر الطالبات بهدف استخدام الصفوف بإخبا قامت الباحثة

  :بتوضيح دور كال من المعلم والمتعلم فتم اتخاذ اإلجراءات التاليةالباحثة مت اكما ق
  :ةقوم به المعلمما ت

 اإللكترونــيعبــر البريــد  اتالمشــارك البــاترة، ثــم إرســال الموعــد للطالمحاضــتخصــيص وقــت  •
 . )(smsأو من خالل رسائل  نالخاص به

 . أو المجموعات المسموح لهم بالمشاركة الباتتحديد الط •
  .إرسال الرابط الخاص بالصف االفتراضي الذي سيتم من خالله التطبيق •
   ....)التوضيحية، ملف مضمون المحاضرةض ملفات العرو ك( إضافة المواد المعززة للمحاضرة •
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  . ة لشرح المحاضرة بالكتابة أو الرسماإللكترونياستخدام السبورة  •
  . عرض الملفات التوضيحية الخاصة بالمحاضرة باختالف أنواعها •
  . في محاورة خاصة ةواحد ةطالب ىكتابيا بشكل جماعي أو التحدث إل الباتمحاورة الط •
  . ةاإللكترونيعطاء اإلذن للتحدث في الميكروفون أو استخدام السبورة بإ الباتإدارة مشاركة الط •
  . فيها الباتومشاركة الط ىنترنت أو ملفات أخر إفتح صفحات  •
تســـجيل المحاضـــرة كاملـــة ووضـــعها فـــي ملـــف المحاضـــرات وٕارســـال رابـــط التســـجيل، ليتســـنى  •

  . أو المعلم الرجوع إليها طالباتلل
 .خول والخروجمعرفة أسماء الحضور وأوقات الد •

  :تاليبال ةكما يسمح  للطالب
  . تإمكانية متابعة تسجيل المحاضرة بالصوت والصورة من خالل الرابط المرسل إليه وقتما شاء •
إمكانيـــة المشـــاركة فـــي المحاضـــرة عـــن طريـــق اســـتخدام الســـبورة البيضـــاء أو الميكروفـــون بعـــد  •

  . ةمن قبل المحاضر  االسماح له
  .ةالحاسوب الشخصي للطالب ىوال رفع الملفات وٕانزالها من •
  .الموجودة في الصف االفتراضي حسب الحاجةإظهار المشاعر واالنفعاالت  •

  :مرحلة التقييم. ج
بعد االنتهاء من تنفيذ تجربة تدريس مفاهيم الفقه اإلسالمي من خالل الصفوف االفتراضية تـم        

تجـاه البعـدي للمجموعـة تين وتنفيـذ مقيـاس االتقييم نتائج التجربة من خـالل االختبـار البعـدي للمجمـوع
  . التجريبية
  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: سادساً 
لعينتـــين مســـتقلتين الختبــــار صـــحة الفـــرض المتعلــــق بـــالفروق بـــين المجمــــوعتين ) ت(اختبـــار .1

 .)(T.test independent sample ضابطة بعد التطبيقالتجريبية وال

متــــرابطتين الختبــــار صــــحة الفــــرض المتعلــــق بــــالفروق بــــين المجموعــــة لعينتــــين ) ت(اختبــــار .2
 ).T .Test paired Sample( التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج

 .معامل مربع إيتا للكشف عن فعالية البرنامج .3
 ).pearson(معامل ارتباط بيرسون .4
 .)spearman - Brown(براون/معامل سبيرمان  .5
 .)Holesty(ي معادلة هولست .6
 .)Cronbach Alpha( لفا كرونباخامل معا .7
 .معامل الصعوبة والتميز .8
  .التكرارات والنسب المئوية .9
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  امســــل الخــالفص

 وتفسيرها ومناقشتها الدراسةنتائج   �
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  ومناقشتها وتفسيرها ج الدراسةنتائ

 يالتـ اإلحصـائية المعالجـات علـى ًبنـاء إليهـا التوصـل تـم التـي النتـائج أهـم الفصـل هـذا يعـرض
 عـن باإلجابـة وذلـكالدراسـة  أدوات خـالل مـن بيانـات مـن تحليلـه و جمعـه تـم مـا ضـوء فـي أجريـت

  .التساؤالت بهذه المرتبطة الفروض صحة من والتحقق البحث تساؤالت
 وحـدة فـي المتوسـط الـدبلوم طالبـات لـدى اكتسـابها يجـب التـي المفـاهيم مـا :السـؤال األول ونصـه

  ؟ هارةالط
 العبــادات فقــه كتــاب مــن )2( رقـم ملحــق الطهــارة وحــدة محتــوى بتحليـل الباحثــة تقامــ :نــهعولإلجابــة 

المقــرر علــى طالبــات الــدبلوم المتوســط بكليــة الزيتونــة للعلــوم والتنميــة وتــم تحديــد األهــداف مــن تحليــل 
  :  الوحدة ثم تقسيم تحليل المحتوى إلى

  ).4(ملحق رقم  اصطالحاً  ةً عرفمُ  الطهارة مفاهيم •
  .تعميماتوال الحقائق •
  .المهارات تحديد •
  .واالتجاهات القيم تحديد •
  . واألنشطة األساليب تحديد •

) 10( ىإلـ القائمـة تقسـيم تـم وقـد القائمـة عليـه تعـدأ الـذي األسـاس مثّـل تحليـل الوحـدة حيث
 الغســل -الوضــوء -االســتنجاء - الحــدث -الــنجس  -األوانــي -هايــالم -الطهــارة" :هــي رئيســة مفــاهيم

  :هي كالتالي للطهارة فرعي مفهوم) 50( منها ويتفرع"  التيمم -المسنون الغسل -المفروض
 .ويندرج تحتها مفهومين فرعيين :الطهارة •
  .ويندرج تحتها ستة مفاهيم فرعية :المياه •
 .ويندرج تحتها مفهوم واحد فرعي :األواني •
 .ويندرج تحته ثمانية مفاهيم فرعية :النجس •
 .رعيةويندرج تحته ثالث مفاهيم ف :الحدث •
 .ويندرج تحته سبعة مفاهيم فرعية :االستنجاء •
 .ويندرج تحته أربعة عشر مفهوم فرعي :الوضوء •
 .فرعية مفاهيم خمسة ويندرج تحته :الغسل المفروض •
 .مفهومين فرعيين تحته ويندرج :الغسل المسنون •
  .مفهومين فرعيين تحته ويندرج :التيمم •

، االنتمــاء مــدى، لغويــاً  الفقـرات صــحة مــدى" اعليهـ للحكــم معــايير ثالثـة الباحثــة صــاغت ولقـد
 الخبــــراء مــــن المحكمـــين الســــادة علـــى عرضــــهاتحكيمهــــا وذلـــك ب وتـــم) 5(ملحـــق رقــــم  "األهميــــة مـــدى

  .وتعديلها وٕاقرارها .المحتوى لتحليل مالءمتها من للتأكد المتخصصين
آلراء السـادة  وفي ضوء ما تم من إجراءات أصبحت قائمة المفاهيم في صـورتها النهائيـة تبعـاً 

وتـــم توضـــيح ذلـــك ، وبـــذلك توصـــلت الباحثـــة لإلجابـــة عـــن الســـؤال األول، )1(ملحـــق رقـــم  المحكمـــين
  .بالتفصيل في الفصل الرابع
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المفـاهيم بوحـدة  اكتسـابللصـفوف االفتراضـية الخـاص ب تـرحالتصور المق ما :السؤال الثاني ونصه
  ؟المتوسط دبلومطالبات ال ىلد طهارةال

 المعلـم سـمات مـن تعـد االفتراضـية الصـفوف إدارة ىعلـ القـدرة أن ىإلـ الباحثـة أشـارت :عنـه ولإلجابة
 ،جيــدة لكترونيــةإ إدارة تحتــاج بــل ،فحســب المعلــم وجــود تطلــبت ال االفتراضــية لصــفوفا حيــث النــاجح

ن نظرًا لتعدد أشكال برامج الصفوف االفتراضية التي تقدمها الشركات المختلفة المعنية في المجال فإو 
 مـن كبيـر عـددل تتمتـع باتسـاع تـدريس غرفـة وهي) ™ Elluminate vClass(الباحثة تقترح استخدام 

 الصــف خــالل مــن المتاحــة البــرامج تكــون أن ذلــك مــن واألهــم ،للقــاء كامــل تســجيل ٕامكانيــةو  الطالبــات
 هـــزةأج بجميـــع الـــتحكم ىعلـــ الكاملـــة القـــدرة ةللمعلمـــ االفتراضـــي الصـــف يعطـــي حيـــث ،العربيـــة باللغـــة

 فــي أســلوب مــن أكثــر اســتخدام ةعلمــللم يتســنى تــىح ؛بالصــف الموجــودة الوظــائف تعــدد مــعالبــات الط
 عرضـت حيـث التجربـة طبيعـة مـع يتناسـب بمـا تدريسـها المـراد المـادة إعدادوتم  ،مفاهيم الطهارة شرح

 عـرض فـي المتعـددة الوسـائط باسـتخدام والعـروض الفالشـات إعـداد وتـم ،بوربوينـت شرائح على المادة
ومـن ثـم ، مالمعلـ إرشـادي دليـل) 14( رقـم بملحـق بالتفصـيل ذلك عرض تم وقد، الطهارة وحدة محتوى

ابط و كتزويــدهم بــر وجهــت الباحثــة الطالبــات آلليــات اســتخدام المكونــات األساســية للصــف االفتراضــي 
تعــرض ذات عالقــة بالموضــوع المشــروح للبحــث عنــه مــن خــالل الــرحالت المعرفيــة للوصــول لمواقــع 

لمجموعــات بغــرف جانبيــة واســتخدام  تقســيم الطالبــات وأيضــاً ، )يوتيــوب(المفــاهيم بصــورة أدائيــة مثــل 
 تحويـلكمـا تـم ، بحيث يكون لكل طالـب دور واضـحلعمل بشكل تعاوني الدردشة الكتابية والصوتية وا

 علـــى لومـــات وصـــور توضـــيحية وفالشـــات تحتـــويعلـــى مع تحتـــوي )بوربوينـــت( رفـــع شـــرائحملفـــات و 
باإلضافة إلى استخدامات اللوح األبيض ذو المزايـا ، تسهيل اكتساب المعرفة المفاهيميةة لعروض حيّ 

القيــام بحلقــة نقــاش  أوالمتعــددة كاســتخدامه إلظهــار لقطــة مــن ســطح المكتــب للشــرح والتوضــيح عليهــا 
ـــــــاءأو ، وطـــــــرح أســـــــئلة للمشـــــــاركة ـــــــى اللق تســـــــجيالت  إرســـــــال يســـــــمحكمـــــــا ، عـــــــرض التصـــــــويت عل

باإلضافة  ،الستنتاج أهم المفاهيم ؛ومناقشة محتوياته ،لالطالع عليهللطالبات وذلك  )ستيريمنج(فيديو
أو عنـــد ، لموقـــف التعليمـــيبالصـــف االفتراضـــي يتطلبهـــا اإلـــى وجـــود مميـــزات متعـــددة وكثيـــرة تســـتخدم 

  . الحاجة
     
  

  

�������  
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  :ونصه ثالثالسؤال ال
 التجريبيـة المجموعـة طالبـات درجـات متوسـطات بـين إحصـائية داللة ذات فروق توجد هل        

  ؟الطهارة مفاهيم اختبار في الضابطة المجموعة درجات ومتوسطات
  

ــــة  ــــهولإلجاب ــــة :عن ــــة بصــــياغة الفرضــــية التالي ــــروق توجــــد ال :قامــــت الباحث ــــة ذات ف      إحصــــائية دالل
)0.05 ≥ α( المجموعــة اتدرجــ ومتوســطات التجريبيــة المجموعــة طالبــات درجــات متوســطات بــين 

تــم حســاب متوســط درجــات  يةالفرضــ هوللتحقــق مــن صــحة هــذ.الطهــارة مفــاهيم اختبــار فــي الضــابطة
 "ت"اختبـــار  الطالبـــات واالنحـــراف المعيـــاري لكـــل مـــن المجموعـــة التجريبيـــة والضـــابطة، وتـــم اســـتخدام

جـات ، للتعـرف إلـى الفـروق بـين متوسـطي در )T-test independent sample( مسـتقلتينلعينتـين 
،   اختبـــــــار التحصـــــــيلطالبـــــــات المجموعـــــــة التجريبيـــــــة وأقـــــــرانهم طالبـــــــات المجموعـــــــة الضـــــــابطة فـــــــي 

  .ذلكيوضح ) 5. 1(والجدول
  )5. 1( جدول 

داللة الفروق ومتوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة " 
  "ار التحصيل الختب في التطبيق البعدي" ت"واالنحرافات المعيارية وقيمة 

 مجموعة
عدد 

 الباتالط

المتوسط 
الحسابي 

  الكلي

االنحراف 
 المعياري

  "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 9.874 40.394 33 التجريبية
3.234 0.002 

دالة عند 
 5.825 33.939 33 ضابطةال 0.01

بـين ) 0.01(عنـد مسـتوى داللـة وجود فروق ذات داللة إحصـائية )  5. 1(يتضح من جدول 
متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة، ومتوســطي درجــات طالبــات المجموعــة الضــابطة فــي 

وهـذا يـدل علـى فاعليـة البرنـامج لصالح أفراد المجموعـة التجريبيـة التطبيق البعدي الختبار التحصيل، 
  .يوضح ذلك )  5. 1(في تنمية تحصيل الطالبات والشكل التالي 

40.39

33.94

30.000

32.000

34.000

36.000

38.000

40.000

42.000

التجريبية   الضابطة 
  

  ) 5. 1(شكل 
  الختبار التحصيل توسطات درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعديم
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  .يوضح ذلك)  5. 2( :والجدول التالي معامل ايتا( رتم حساب حجم األثو 
  :باستخدام المعادلة التالية

  

  

  

  

  )5. 2( جدول
  وحجم التأثير" η 2"  قيمةو  “ت”قيمة يبين 

  T  قيمة)(η 2  حجم التأثير 

 كبير 0.20 3.234 االختبار ككل

  
  

  )5. 3( جدول
 الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير

  األداة المستخدمة
  حجم التأثير

  كبير  متوسط  صغير
η 2 0.01  0.06  0.14  

  

والذي يدل علـى أن ) 0.20(أن حجم األثر كبير حيث بلغ ) 5. 2(ويالحظ من الجدول رقم 
الفــروق فــي التحصــيل بــين المجمــوعتين جــاء نتيجــة اســتخدام الصــفوف االفتراضــية التــي جمعــت بــين 

  .حداثة التكنولوجيا كوسيلة لتعزيز العملية التعليمية وليس لعامل الصدفة
طة حيـث ارتفـع مسـتوى األداء مـن وبالرغم من التحسن الذي طرأ على نتائج المجموعة الضاب

فقــــد وصــــلت نتــــائج المجموعــــة التجريبيــــة التــــي تعرضــــت لتجربــــة الصــــفوف ، )33.9(إلــــى ) 23.8(
ويرجــع  )40.3(وتوصــلت إلــى  )21.1(االختبــار القبلــي التــي كانــت قــي االفتراضــية ضــعف نتائجهــا 

يـر الوحيـد الـذي طـرأ علـى نها تمثل المتغتقنية الصفوف االفتراضية؛ حيث إ تميزالفضل في ذلك إلى 
دفـع ممـا  ،المجموعـة الضـابطة االمجموعة التجريبية المختلفة عن الصفوف التقليدية التي تعرضت له

تمكـــن  ،جيـــدة تقنيـــات تعليميـــةمـــن بهـــا الصـــفوف االفتراضـــية إلـــى تفنيـــد المميـــزات التـــي تميـــز  الباحثـــة
وعروض المتحركة ذات األلوان الحقيقة المتعلم من االستفادة بالوسائط المتعددة من الصوت والصورة 

 األســــاليب بإدخــــال حديثــــة طـــرق إلــــى التقليديــــة التــــدريس طـــرق تغييــــر حيــــث ؛البوربوينـــت والفالشــــات
 البـــاتالط أمـــام الفرصــة وٕاتاحـــة، واالســتيعاب الفهـــم جـــودة فــي يســـاهم والمتنوعــة المتعـــددة اإللكترونيــة

 قــد الــذين والطلبــة المعلمــين ظــروف ومراعــاة، ةمختلفــ وثقافــات مختلفــة أمــاكن مــنالبــات ط مــع للنقــاش
 إلقـاء لمعلمـةل فـيمكن، التعليميـة المؤسسـة إلـى الحضور من ذلك غير أو المرض أو، اإلعاقة تحرمهم

 الصــــفوف وتجمــــع، نبيــــوته مــــن الــــدروس يحضـــــروا أن يمكــــن البــــاتالط وكــــذلك ابيتهــــ مــــن الــــدروس

t2 
= η2 

t2 + df 
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 ردود تســجيل يمكــن كمــا، عاليــة وبتقنيــة ورةوالصــ والــنص الصــوت بــين الــدروس تقــديم فــي االفتراضــية
 تتميـــز كمـــا، نمتـــابعته يســـهل ممـــا نوأعمـــاله، نواجبـــاته تخـــزين وكـــذلك، بســـهولة وتخزينهـــا اتالبـــالط

 بـذلك ويمكن، مختلفة أماكن في الباتالط من كبير عدد واستيعاب، التجهيزات في الكبير باالنخفاض
 الو  ،وقــت أي فــي للــتعلم فرصــة وجــود مــع، التقليديــة التعليميــة المؤسســات فــي الموجــود الزحــام تخفيــف
فالصـفوف االفتراضـية  ...غيرهـاهناك العديد مـن المميـزات و  عالية مهارة إلى معها التعامل في تحتاج

علـى توظيـف أكثـر  ةمـا يسـاعد المتعلمـم وسائط متعددة تنمـي مهـارات التفكيـرو  ،بما تحويه من برامج
وبالتـالي  ،ساعد على تحليل معلومات بشكل أوسـع وأدقفتالمخ  من حاسة ترسل إشارات مجتمعة إلى

وزيـادة فـرص التفاعـل بـين  ،الحـواس على إثـارة مما يساعد، وأكثر وضوحاً  ،تكوين صورة أكثر تكامالً 
 التعليمية بعيًدا عن التلقـين والحفـظ محوًرا للعملية ةمن المتعلم أيضاً  وتجعل ،والمادة التعليمية ةالطالب

كما أن ، هداف المعرفية التعليميةاألمثل من أي التحقق األ ،الفهم واالستيعاب والتطبيق ىلإوالوصول 
واســتخدام وجــود المتعلمــين علــى شــبكة المعلومــات الدوليــة االنترنــت مــن خــالل الصــفوف االفتراضــية 

مـن  يسـهل الحصـول علـى المعلومـاتالرحالت المعرفية وروابط المواقـع ذات العالقـة بمفـاهيم الطهـارة 
سـئلة الطالبـات ألوكـذلك االسـتماع المباشـر ، ممـا يعمـل علـى إثـراء العمليـة التعليميـة ؛مصادر مختلفـة

 بمـا تـوفره مـن فرصـة للتفاعـل والمحاكـاةو الدردشـة وتزويـدها بـالمرجع الـالزم أسواء عن طريق المايك 
لتغذيــة الراجعــة مــن الحصــول علــى ا إمكانيــة إلــىإضــافة ،أكــد تفاعــل الطالبــات مــع المحتــوى التعليمــي 

يقـوم المعرفـة ويسـاعد  ممـا لألسـئلة الفـوريوالتصـحيح  اإلجابـاتخالل مدير االختبارات بعرض نتـائج 
،  " 2008العبـد الكــريم "دراسـة  أفرزتـهمـا  وهــذا يتفـق مـع  ، علـى السـير فـي اتجـاه التطبيـق الصـحيح

  ."2010موهان "ودراسة ، " 2010الشهري "ودراسة 
  
  
  

�������  
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 طالبـــات درجـــات متوســـطات بـــين إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق توجـــد هـــل :ونصـــه ال الرابـــعالســـؤ 
  وبعده؟ التجريب قبل الطهارة مفاهيم اختبار في التجريبية المجموعة

ــــة  ــــهولإلجاب ــــة :عن ــــة بصــــياغة الفرضــــية التالي ــــروق توجــــدال  :قامــــت الباحث ــــة ذات ف     إحصــــائية دالل
)0.05 ≤ α (قبــل الطهــارة مفــاهيم اختبــار فــي التجريبيــة المجموعــة طالبــات درجــات متوســطات بــين 

   . وبعده التجريب
           لعينتـــــــــين مـــــــــرتبطتين" ت"اســـــــــتخدام اختبـــــــــار قامـــــــــت الباحثـــــــــة ب وللتحقـــــــــق مـــــــــن الفرضـــــــــية

)T.test paired sample(  والجدول) يوضح ذلك) 5. 4.  
  ) 5. 4(الجدول 

  اهيم الطهارة قبل التجريب وبعدهمفالمتوسطات واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية 

 العدد  ختباراال

 المتوسط
الحسابي 

 الكلي

االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 5.235 21.182 33 قبلي
9.398 0.000 

دالة عند 
 9.874 40.394 33 ديعب 0.01

  

المجموعة  ت درجاتمتوسطا بين ةلة إحصائيالدوجود فروق ذات ) 5.4(يتضح من الجدول 
، ولقـــد كانـــت الفـــروق لصـــالح المجموعـــة تجريبيـــة فـــي التطبيـــق البعـــديوالمجموعـــة ال القبلـــي التجريبيـــة
  :يوضح ذلك) 5. 2(والشكل التالي  .في التطبيق البعدي التجريبية

  
  
  
  
  
  
  

  ) 5. 2(  كل ش
  يم الطهارةمتوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية قبل وبعد التجريب في اختبار مفاه

21.182

40.394

0
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  " . η 2" مربع ايتايوضح حجم التأثير بواسطة ) 5. 5 (الجدول 
  

  ) 5. 5(الجدول     
 η"و " ت"قيمة 

2
  وحجم التأثير بعد لكل"  

 حجم التأثير T  η 2 درجة الحرية 

 كبير 0.728 9.398 33 الدرجة الكلية

        

ــــر أن حجــــم التــــأثير  الســــابقيتضــــح مــــن الجــــدول  الصــــفوف  تــــأثيرأن وهــــذا يــــدل علــــى كبي
أشــارت النتــائج الرقميــة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي نتــائج االمتحــان و  ،كبيــر االفتراضـية

القبلـــي والبعــــدي للمجموعــــة التجريبيــــة وكانــــت النتــــائج لصـــالح االختبــــار البعــــدي حيــــث كــــان متوســــط 
 )40. 39(دي إلـى تضاعف حتى وصل في االمتحـان البعـ )21. 18 (التحصيل في االختبار القبلي

  .ويعد هذا فرق عالي يكاد يصل إلى الضعف كما جاء حساب حجم التأثير كبير أيضاً 
هذا التحسن في درجة اكتساب الطالبات لمفاهيم الطهـارة إلـى عوامـل وجدانيـة  وترجع الباحثة
شـبكات  عبـر فإن الصورة الجديـدة للـتعلم، جربة الصفوف االفتراضية للطالباتوأخرى معرفية حملتها ت

للتعــرف علــى هــذا الجديــد واإلفــادة منــه وهــذا مــا يشــار إليــه الحاســوب االنترنــت يثيــر اهتمــام المتعلمــين 
 مــــن األهميــــة بمكــــان حســــب مــــا أشــــار البرجــــاويو ) motivation(بالمصــــطلحات التربويــــة التحفيــــز 

ــة تلعــب"فــي دراســته  )2010( ــا دوًرا والتحفيــز اإلنجــاز دافعي الفــرد أداء مســتوى رفــع فــي وخطيــًرا ُمهم 
 وِلَمـا والتعلـيم، التربيـة مجالَ  أبرزها ِمن ولعل  يواِجُهها، التي واألنشطة المجاالت مختلف في وٕانتاجيته
هــذا باإلضــافة إلــى أن وجــود المعلــم علــى  ."التعلــيم َجــْودة مــن الرفــع فــي ُقصــوى أهميــة مــن للتحفيــز

كمــا أن العمــل ، التــي تعودهــا فــي الصــفوف العاديــةوالجديــة  نتواصــل دائــم مــع المــتعلم يشــعره باألمــا
التعاوني يحفز روح الفريق ويثير جوًا من الحـب والتواصـل االجتمـاعي بـين المتعلمـين مـن جهـة وبـين 

وتزيـــل كمـــا أن فرصــة النقـــاش الفــردي مـــع المعلــم تخفـــف الحــرج ، المتعلمــين والمعلـــم مــن جهـــة أخــرى
يالت واالسـتذكار منهـا فـي انيـة معـاودة االسـتماع للتسـجإمك ذلـك أضـف إلـى ،التوتر مما تسـهل الـتعلم

  .الثقة بالنفس واالستقاللية ايكسبهتنمي مهارات التعلم الذاتي مما ف ةختاره المتعلمأي وقت ت
وضــعت الطالبــات موضــع الباحثــات للحصــول علــى ن الصــفوف االفتراضــية أ باإلضــافة إلــى

ن خـالل االستفسـار والحـوار والنقـاش سـواء مـع المعلومات من مصادر متعددة من شـبكة االنترنـت ومـ
قدمت  وٕانماالصفوف االفتراضية لم تقدم المعلومات مجردة  أنذلك  إلىأضف  األقرانمع  أو ةالمعلم

ليــات تطبيقاتهــا فــي آالمفــاهيم لــدى الطالبــات و  اكتســاب قبالصــوت والصــورة والحركــة ممــا عّمــ زودةمــ
 بعــض كــده نتيجــة الدراســة الحاليــة والتــي تتشــابه مــع نتــائجوهــذا مــا تؤ الحيــاة العمليــة لــدى الطالبــات 

 ،"2008انيتـا ومــوراى "ودراسـة ، " 2008خالــد "ودراسـة ، "2010الل "دراسـة  :مثــلالدراسـات السـابقة 
  ."2006المجالي "ودراسة  ،"2010موهان " ودراسة
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جريبيـة فـي درجـات طالبـات المجموعـة التوجد فـروق بـين متوسـطات ت هل :ونصه الخامسالسؤال 

  ؟اتجاهاتهم نحو الصفوف االفتراضية قبل التجريب وبعده

ــــة  ــــهولإلجاب ــــة :عن ــــة بصــــياغة الفرضــــية التالي ــــروقت ال :قامــــت الباحث ــــة  وجــــد ف      إحصــــائيةذات دالل

)0.05 ≤ α(  ـــات المجموعـــة التجريبيـــة فـــي اتجاهـــاتهم نحـــو الصـــفوف بـــين متوســـطات درجـــات طالب

  .االفتراضية قبل التجريب وبعده

  لعينتـــــين مـــــرتبطتين" ت"اســـــتخدام اختبـــــار قامـــــت الباحثـــــة ب :يةالفرضـــــ وللتحقـــــق مـــــن صـــــحة

)T.test paired sample(  كانت النتائج كالتاليو:  

  )5. 6 (الجدول 

الختبار داللة الفروق بين التطبيق القبلي و البعدي لمقياس االتجاه )ت(نتائج اختبار

  المتعلق بالمجموعة التجريبية

 ددالع  التطبيق 
 المتوسط

  الحسابي الكلي

االنحراف 

 المعياري
 "ت"قيمة 

قيمة 

 الداللة
 مستوى الداللة

دور المستحدثات  
التكنولوجية في 

 التعليم

 9.845 65.788 33 قبلي

 0.01دالة عند  0.000 11.536
 6.626 88.818 33 ديعب

متطلبات بيئة التعلم 
 ا�لكترونية

 2.499 12.939 33 قبلي
 0.01دالة عند  0.000 17.973

 4.421  23.121 33 ديعب

دور المعلم في ا�دارة 
  الصفية

 8.558 60.879 33 قبلي
 0.01دالة عند  0.000 15.649

 5.919 89.303 33 ديعب

التعلم بتقنية الصفوف 
 ا�فتراضية

 4.188 28.667 33 قبلي
 0.01دالة عند  0.000 29.957

 3.392 55.515 33 ديعب

 مفاھيم الطھارةتعلم 
من خ�ل الصفوف 

 ا�فتراضية

 3.983 18.636 33 قبلي

 0.01دالة عند  0.000 17.082
 2.547 32.879 33 ديعب

 الدرجة الكلية
 12.518 186.909 33 قبلي

 0.01دالة عند  0.000 29.966
 17.795 289.636 33 ديعب

حصائية بين التطبيق القبلي والبعـدي عنـد وجود فروق ذات داللة إ) 5.6(يتضح من الجدول 

 و لصــالح المجموعــة التجريبيــة ) 289.636- 186.909(علــى كــل بعــد  ،)≥0.01α(مســتوى داللــة 

  :يوضح ذلك)  5. 3(والشكل التالي . في التطبيق البعدي
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متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية قبل وبعد التجريب في اتجاه  )5. 3(شكل 
  البات نحو الصفوف االفتراضيةالط

ر، ممــا يــدل يــكب تبــين أنــه ، ه لــدى طالبــات المجموعــة التجريبيــةالتجــااوبحســاب حجــم تــأثير 
يوضـح حجـم التـأثير بواسـطة )  5. 7(الجـدول على فاعلية البرنامج في زيادة االتجاه لدى الطالبـات و 

  ". η 2"كٍل من 
  )5. 7 (الجدول 

 η"و " ت"قيمة 
2

  جم التأثيروح بعد لكل"  

 أبعاد االتجاهات
درجة 
  الحرية

T η 
2

 حجم التأثير 

 كبير 0.801 11.536 33 ميفي التعل دور المستحدثات التكنولوجية 

 كبير 0.907 17.973 33 ةاإللكترونيمتطلبات بيئة التعلم 

 كبير 0.881 15.649 33  الصفية اإلدارةفي  دور المعلم

 كبير 0.965 29.957 33 التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية

من خالل الصفوف  مفاهيم الطهارةتعلم 
 االفتراضية

 كبير 0.898 17.082 33

 كبير 0.965 29.966 33  الدرجة الكلية

 الصـفوف االفتراضـيةيتضح من الجدول السابق أن حجم التأثير كبير وهذا يدل على أن أثـر 
  .كبير

صــفوف االفتراضــية فــي القيــاس لتجريبيــة نحــو الالمجموعــة ا طالبــاتارتفــاع اتجاهــات ويمكــن إرجــاع 
الصفوف االفتراضية بما تحويه من برامج وسائط متعددة تتصف بالحيويـة واتسـاع دائـرة لكون  يالبعد

الحــواس وتزيــد مــن فــرص التفاعــل بــين الطالبــة  التعامــل المعرفــي واالجتمــاعي وأنهــا تعمــل علــى إثــارة
ســـتغل نشـــًطة وت لـــةكـــون فاعتوًرا للعمليـــة التعليميـــة بحيـــث والمـــادة التعليميـــة وتجعـــل مـــن المتعلمـــة محـــ

186.91

289.64

180.00

185.00

190.00

195.00

200.00

قبلي بعدي
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المشـاركة والتفاعـل وٕاثـارة الحـواس التـي تـوفره  وقـد الحظـت الباحثـة أثنـاء تطبيقهـا للدراسـة جـو احواسـه
وسائط متعددة بما فيها مـن نصـوص ورسـومات وأصـوات  وما تحويه من برامج الصفوف االفتراضية 

مــن  المعلومـاتاإلقبـال علـى الحصـول علـى يسـاعد الطالبــة علـى  نوحركـة وهـذا مـن شـأنه أ ومـؤثرات
كــذلك وجــود  ،لــديهنحســين الخبــرات ممــا يســاعد علــى ت تعلم بشــكل أفضــلتــوأن  خــالل هــذه التقنيــة 

التواصـــل معهـــا بشـــكل فـــردى ســـهل علـــى كثيـــر مـــن الطالبـــات اللـــواتي  وٕامكانيـــةالمعلمـــة علـــى الشـــبكة 
 إثــارة أســبابمــن الخطــأ علــى التفاعــل مــع المعلمــة وهــذا مــن الخــوف  أو ،يعــانين مــن الخجــل الشــديد
لــى جــو مــن إ أدىوكــذلك حــوار الطالبــات والدردشــة مــع بعضــهن الــبعض ، المحبــة لمثــل هــذه التقنيــة

اء واضـحًا فـي البساطة والود مما يحفز الرغبة لديهن في التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية وهذا ما جـ
  "2008خالــد"دراسـةو   "2009الشـهري"ودراسـة" 2009خليـف "دراسـة  ويتفـق مـع ينتـائج القيـاس البعـد

  ". 2005شين"ودراسة" 2009جانو "ودراسة" 2006المجالي"ودراسة 
والــوزن النســـبي لكــل مجــال مـــن  ،قامــت الباحثــة بحســاب مجمـــوع الــدرجات والمتوســطات -2

  :وفق المعيار التالي لتصنيف النسب مجاالت االستبانة 
  مرتفع   فما فوق      80 

  فما فوق        متوسط 65
  ضعيف        65أدنى من

  :يوضح ذلك) 5.8(والجدول  
  )5.8 (الجدول 

  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت المقياس وكذلك ترتيبها في المقياس 
  )33=ن (

 عدد الفقرات الفقرة  م
مجموع 

 االستجابات
وسطالمت  

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 4 88.82 6.626 88.818 2931 20 دور المستحدثات التكنولوجية  في التعليم 1
 5 77.07 4.421 23.121 763 6 متطلبات بيئة التعلم اإللكترونية 2
 3 89.30 5.919 89.303 2947 20  دور المعلم في اإلدارة الصفية 3
 2 92.53 3.392 55.515 1832  12 صفوف االفتراضيةالتعلم بتقنية ال 4
 1 93.94 2.547 32.879 1085  7 تعلم مفاهيم الطهارة من خالل الصفوف االفتراضية 5
  89.12 17.795 289.636 9558  65  المجموع 

حصـلت  تعلم مفاهيم الطهارة مـن خـالل الصـفوف االفتراضـيةيتضح من الجدول السابق أن 
 بـوزن نسـبي  الـتعلم بتقنيـة الصـفوف االفتراضـية ، تلى ذلك %)93.94(قدره  عمرتف وزن نسبي على

 بالمرتبـــة الثالثـــة بـــوزن نســـبي" فـــي اإلدارة الصـــفية  دور المعلـــم، ثـــم جـــاءت %)92.53(قـــدره مرتفـــع 
بـوزن فـي المرتبـة الرابعـة  ميفي التعل دور المستحدثات التكنولوجية، وجاءت %)89.30(قدره  مرتفع

ــتعلموجــاءت %) 88.82(قــدره نســبي مرتفــع  ــات بيئــة ال بــوزن فــي المرتبــة الخامســة واألخيــرة   متطلب
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 مرتفــع وقــدره  ، أمــا درجـة االتجــاه بشـكل عــام حصـل علــى وزن نسـبي%)77.07(نسـبي متوســط قـدره 
موضـحة أن مقيـاس االتجـاه جـاء للتعـرف علـى توجهـات الطالبـات نحـو  :وتشير الباحثـة%).89.12(

 ؛علـــى الطالبـــات قبـــل التطبيـــق وبعـــده بعـــرض مقيـــاس اتجـــاهبالدراســـة وكـــان ذلـــك التقنيـــة المســـتخدمة 
ــائج المجــال األول فجــاءت  دور"  نحــو الطالبــات اتجــاهوالــذي يــنص علــى  المقيــاسمــن مجــاالت  :نت

 جمـع عن فكرة لديهن الطالبات بعض أن حيثبالمرتبة الرابعة "  التعليم في  التكنولوجية المستحدثات
 جهــاز يملكــن ال مــن وخصوصــاً  فكــرة لــديهن لــيس وأكثــرهن الدوليــة المعلومــات بكةشــ عــن المعلومــات

 الصـفوف تقنيـة اسـتخدام عـن فكـرة لديـه لـيس كالهمـا أن واالهـم ؛بيوتهن في انترنت وخطوط حاسوب
 تقنيــــة نحــــو تــــوجههن كــــان إذا فيمــــا الباحثــــة تعــــرف ال وبالتــــالي المعلومــــات عــــن للبحــــث االفتراضــــية

حيـث ، التسـاؤل هـذا عـن أجابت المقياس نتائجو  الدراسة وأسئلة ،سلبياً  أم ايجابياً  ةاالفتراضي الصفوف
  %)23.1(سجلت النتائج البعدية للمقياس بدرجة أعلى من النتائج القبلية بفارق 

 الـــتعلم بيئـــة متطلبـــات "الـــذي يـــنص علـــى اتجـــاه الطالبـــات نحـــو  :نتـــائج المجـــال الثـــانيأمـــا 
رتبــة الخامســة حيــث ال يوجــد لــدى الطالبــات اهتمــام كبيــر بالمســتحدثات فجــاءت فــي الم"  ةاإللكترونيــ

كمــا يتضــح ذلــك ، الثقافـة الحاســوبية بشــكل عـام؛ فضـًال عــن تــدني التكنولوجيـة وتجهيزاتهــا وبرمجياتهــا
  .من خالل المقياس القبلي

ــائج أمــا ــثالثا المجــال نت  اإلدارة فــي المعلــم دور "اتجــاه الطالبــات نحــو  علــى يــنص الــذي :ل
فجــاءت بالمرتبــة الثالثــة حيــث تترتــب األهميــة لــدى المــتعلم حســب اســتخداماته ففــي الصــف "  الصــفية

وهذا ال يقلـل ، يأتي دور المعلم مرشدًا وموجهاً ال يكون على المتعلم و االفتراضي الدور األساسي والفعّ 
  .من أهمية دور المعلم ولكن العبء يقع على المتعلم

ــعأمــا  ــائج المجــال الراب ــتعلم بتقنيــة الصــفوف " الــذي يــنص علــى اتجــاه الطالبــات نحــو  :نت ال
ـــار البعـــدي مشـــيرًة "  االفتراضـــية ـــة لالختب ـــائج الرقمي ـــة؛ حيـــث تناســـبت مـــع النت ـــة الثاني فجـــاءت بالمرتب

ـــة بعـــض  أنفـــة لمميـــزات الصـــفوف االفتراضـــية التـــي فاقـــت الصـــفوف التقليديـــة ـــذكر وتضـــيف الباحث ال
 الـدرس أثنـاء(  اإلنترنـت مـع المتـزامن التعامـل خـالل مـن للمعلومـة الوصـول سرعةالمميزات األخرى ك

 وقــت أي فــي المعلومــة ىعلــ الحصــول تســهيلو ، ســهولة بكــل الدراســية المقــررات تحــديث ٕامكانيــةو ، )
 مـن المحاضـرة إلقـاء أثنـاء المتعلم بها يتزود التي والمرفقات بالملفات البحث خالل من مكان أي ومن
تعلـم مفـاهيم الطهـارة " الـذي يـنص علـى اتجـاه الطالبـات نحـو :ج المجال الخـامسنتائأمـا ، المعلم قبل

جــاءت بالمرتبــة األولـــى وهــذه النتيجــة ناتجـــة عــن شــعور وٕاحســـاس " مــن خــالل الصــفوف االفتراضـــية
الطالبات بأهمية التعلم بتقنية الصفوف االفتراضـية وبفاعليتهـا وتميزهـا عـن الصـفوف العاديـة وقـد أكـد 

، "2008جــانو "الختبــار البعــدي للمجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة وهــذا يتفــق مــع دراســة ذلــك نتــائج ا
  ."2004المبارك"ودراسة " 2009خليف "ودراسة ، "وآخرون شين "ودراسة 
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  المقتـرحاتو  ياتـالتوص
  

فـــي ضـــوء النتـــائج التـــي خرجـــت بهـــا الدراســـة تـــرى الباحثـــة ضـــرورة تقـــديم بعـــض التوصـــيات 
  :نيين والمهتمين والعاملين بالعملية التعليميةوالمقترحات لكل المع

  

  :التوصيات

وخاصـــــًا الصـــــفوف  التعليميـــــة العمليـــــة فـــــي التكنولوجيـــــا دور تفعيـــــل بضـــــرورة الباحثـــــة توصـــــي •
 بصــفة بــةالطل أداء تحســين إلــى ييــؤد )ومعرفــي وجــداني( ايجــابي ثــرأ مــن لهــا لمــا ؛االفتراضــية

 .عامة

مـــن الطـــرق التقليديـــة فـــي  علـــيم الفقـــه اإلســـالمي بـــدالً اعتمـــاد تقنيـــة الصـــفوف االفتراضـــية فـــي ت •
 .مؤسساتنا التعليمية

 مــــــن لالســــــتفادة ؤسســــــات التعليميــــــةالم فــــــي الالزمــــــة والتقنيــــــات والمســــــتلزمات األدوات تــــــوفير •
  .االفتراضية التعلم بيئات رأسها وعلى التكنولوجية المستحدثات

ــــذين و  والمتجــــدد المتميــــز األداء ذوي المعلمــــين وتعزيــــز مكافــــأة •  جديــــد كــــل لتوظيــــف يســــعونال
 بأســـلوب التقيـــد عـــن بعيـــًدا طلبـــتهمل األفضـــل النتـــائج لتحقيـــق التكنولوجيـــا عـــالم فـــي ومســـتحدث
  والتلقين المحاضرة

 العمليــة فــي الصــفوف االفتراضــية اســتخدام بأهميــة يتعلــق فيمــا المعلمــين لــدى القناعــاتغــرس  •
   .تخدامهاالس الالزمة بالمعرفة تزويدهم ثم ومن، التعليمية

ـــى الطلبـــة تعويـــد • ـــتعلم فـــي التكنولوجيـــا مـــن االســـتفادة أهميـــة عل ـــذاتي ال ـــة ذلـــك فـــي بمـــا ال  تجرب
 .االفتراضية الصفوف

 .المجاالت مختلف فيو  ةاالفتراضي حول كيفية توظيف الصفوفن لميعللم تدريبية برامج تقديم •

  .جميع مؤسسات التعليم في التعلمية التعليمية العملية فيالصفوف االفتراضية  استخدام توسيع •

 .االلكتروني التعليم في االفتراضية صفوفال استخدام أهمية بيان إلى تهدف علمية ندوات عقد •

 صــــفوفال فــــي الســــتخدامهاوالمــــواد التعليميــــة  للمنــــاهج لكترونيــــةإ مكتبــــة تأســــيس علــــى العمــــل •
 .االفتراضية
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 الصـفوف االفتراضـيةدعـم  في العالي والتعليم التربية لوزارة الفاعلة والمشاركة المساهمة ضرورة •
 .هذه التقنية تبني خالل من

  

   :المقترحات

ومراحــل ، ىأخــر  مــواد تــدريس فــي االفتراضــية الصــفوف تجربــة تطبيــق يــتم أن الباحثــة تقتــرح •
 .دراسية مختلفة

 التجربــة، هــذه حــول األبحــاث مــن مزيــدمــن حيــث انتهيــت بــإجراء  اءبتــداال إلــى البــاحثين دعــوة •
 .التقنية هذه استخدمت التي ألخرىا والتجارب

 :تاليةال البحوثالدراسات و  بعض إجراء  •

 والمعــــدل االلكترونــــي التعلــــيم فــــي االفتراضــــية صــــفوفال اســــتخدام بــــين العالقــــة عــــن الكشــــف -
  .التحصيلي

 .التفكير أساليب ضبع لتنمية االلكتروني التعليم في االفتراضية صفوفال استخدام فاعلية -

لتــدريس بتخصصــاتهم المختلفــة نحــو اســتخدام الصــفوف االفتراضــية فــي اتجــاه أعضــاء هيئــة ا -
 .تعليمهم

 تدريســها مــع االفتراضــية صــفوفال بعــض المســاقات العلميــة باســتخدام تــدريسل مقارنــة دراســة -
 .التقليدية الصفوفب

  

  

  

�������  
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  ﴾فهرس المصادر والمراجع ﴿ 

  ـادرـــالمص: أوالً 
  .)لعزيز الحكيمتنزيل ا(القرآن الكريم *      
، الرسـالة مؤسسـة، 1ط  "أحمـد مسـند"   (2001)محمـد بـن أحمـد اهللا عبـد ألبي حنبل، ابن - 1

  .بيروت
 "لســان العــرب" ) 1414(محمــد بـن مكـرم أبــو الفضـل ابــن منظـور األنصـاري ، ابـن منظـور - 2

  .بيروت، دار صادر، 13/ج،3ط
ــاني"محمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن بشــار ، نبــارياأل - 3 ــاس الزاهــر فــي مع ، 1ط" كلمــات الن

 .بيروت، مؤسسة الرسالة، 1/ج
  .النجاة طوق دار ،1 ط " الصحيح الجامع"  (2002)إسماعيل بن محمد بخاري،ال - 4
مطبعــة ،  5/ج، 2ط" ســنن الترمــذي" )1975( محمــد بــن عيســى بــن الضــحاك ، ترمــذيال - 5

  .مصر –مصطفى البابي الحلبي 
، دار األنصار، 1/ج" رهان في أصول الفقهالب) " هـ478(عبد الملك بن عبد اهللا ، جوينيال - 6

 .القاهرة
تفســير غريــب مــا فــي  ) "1995(محمــد بــن فتــوح بــن عبــد اهللا بــن حميــد األزدي ، َحِميــديال - 7

 .القاهرة، مكتبة السنة، 1ط" الصحيحين البخاري ومسلم
،  1ط "سـنن الـدارمي" ) 2000(أبـو محمـد عبـد اهللا بـن عبـد الـرحمن بـن الفضـل ، دارميال - 8

  .دار المغني للنشر والتوزيع، السعودية ، 4/ج
 .دمشق، دار الفكر للطباعة، / ج، 1ط" أصول الفقه اإلسالمي) "1986(وهبة ، زحيليال - 9
" ســنن أبــي داود"أبــو داود ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــير األزدي  ، سِجْســتانيال  -10

  .المكتبة العصرية، بيروت،  4/ج
،  2/ج" مسـند اإلمـام الشـافعي ) "1951(ن إدريـس القرشـي أبـو عبـد اهللا محمـد بـ، شافعيال  -11

 .دار الكتب العلمية، بيروت
، 1ط" مسـند الشـاميين) " 1984(سليمان بن أحمـد بـن أيـوب بـن مطيـر الشـامي  ،طبرانيال  -12

 .بيروت –مؤسسة الرسالة ،  4/ج
" لعــينكتــاب ا" أبــو عبــد الــرحمن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تمــيم البصــري ، فراهيــديال  -13

 .دار ومكتبة الهالل، 3/ج
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دار إحيـــاء ،  2/ج"  ســـنن ابـــن ماجـــه" ابـــن ماجــة أبـــو عبـــد اهللا محمــد بـــن يزيـــد ، قزوينــيال  -14
 .الكتب العربية

  المختصـر بنقـل العـدل  المسند الصحيح" مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري ، نيسابوريال  -15
 .بيروت، دار إحياء التراث العربي ، 5/ ج" عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  

  ربيةـب العـالكتـ: ثانياً 
  

ــيم اإللكترونــي) "2007(عمــر ، دالل وســرحان، اســتيتيه -16 ــيم والتعل ــا التعل دار ، 1ط" تكنولوجي
 .وائل للنشر

دار ، المجلــــد األول" مــــن الكتـــاب والســـنة الفقــــه الواضـــح) " 1997(محمـــد بكـــر ، إســـماعيل -17
 .القاهرة، المنار

، 3ط" التربيـــة العمليـــة وطـــرق تدريســـها) " 1994(عبـــد اهللا ، ان وعبـــد المـــنعمإحســـ، األغـــا -18
 .فلسطين

الجامعـة ، كليـة التربيـة" مسـاق أسـاليب تـدريس االجتماعيـات) "1998(المعطـي  األغا، عبـد -19
 .غزة، اإلسالمية

فـــي الميـــدان  تحفيـــز والدافعيـــة وتطبيـــق مبادئهمـــا) " 2010(مـــوالي المصـــطفى ، برجـــاوي -20
 " . التربوي

 .عّمان، مكتبة المجتمع العربي" طرق تدريس الرياضيات) " 2004(نضال ، برهوم -21
، دار الفرقـــان" الميّســر فـــي علــم الــنفس التربــوي) " 1984(توفيــق ، أحمــد ومرعــي، بلقــيس -22

 .األردن
مكتبـة  ، 2ط" المدرسة االلكترونية وأدوار حديثة للمعلـم ) "هــ1425(تودري، عوض حسين  -23

 .الرياض، الرشد
 . الكويت، دار الكتاب" سيكولوجية التعلم ونظريات التعلم) " 1989(جابر  ،جابر -24
ـــة)" 1998(محمـــد  أبـــو جـــادو، صـــالح -25 ، كليـــة العلـــوم 1ط " ســـيكولوجية التنشـــئة االجتماعي

  .التربوية، عمان، دار المسيرة للنشر
) يةالمشـارك فـي الجلسـة االفتراضـ( نشرة إرشادية للدارس) " 2009(جامعة القدس المفتوحة  -26

 .فلسطين، ),(ODLCركز التعلم المفتوح عن بعد" تقنية الصفوف االفتراضية
دار ، 1/ج،1ط" كتاب التعريفات للجرجـاني) " 1983(علي بن الشريف الجرجاني ، جرجاني -27

 . بيروت، الكتب العلمية
 .غزة،مكتبة آفاق "  دليل الباحث في توضيح وتنظيم البحث العلمي) "2006(داود ، حلس -28
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المؤسســــة  ، 1/ج 1ط"القــــرآن وعلومــــه، الحــــديث وعلومــــه )"1986(محمــــد احمــــد ، خلــــف اهللا -29
 .العربية للدراسات والنشر

دار ، 7ط" علـى مـذهب اإلمـام الشـافعيالفقه المنهجـي ) " 2006(مصطفى وآخرون ، الخن -30
 .دمشق، القلم

، وزيـعدار المسـير للنشـر والت، 1ط "أسس بناء المنـاهج التربويـة) " 2004(محمد ، الخوالدة -31
  .ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيعدا .عّمان

 .القاهرة، مكتبة األنجلو" نمو المفاهيم العلمية) " 1974(لبيب ، رشدي -32

 .القاهرة، عالم الكتب، 4ط " علم النفس االجتماعي)"1977(زهرا ن، حامد  -33

 .دار الفكر العربي،  1/ج 2ط"الحديث والمحدثون)" 1936(محمد ، أبو زهو -34

 . األردن، دار الشروق، 1ط" أساليب تدريس العلوم) " 1996(يش عا، زيتون -35

 . األردن، دار الشروق، 2ط" أساليب تدريس العلوم) " 2002(عايش ، زيتون -36

 .الرياض، مكتبة الراشد" تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني) " 2004(أحمد ، سالم -37

دار الفجـــر " ة والتطبيـــقطـــرق تـــدريس الرياضـــيات بـــين النظريـــ) " 1995(حســـن ، ســـالمة -38
 . القاهرة، للنشر

، 1ط" العلميـة وطـرق تدريسـها تنميـة المفـاهيم والمهـارات) " 2000(عادل أبو العز ، سالمة -39
 .األردن، دار الفكر للنشر والتوزيع

، 2ط" العلميـة وطـرق تدريسـها تنميـة المفـاهيم والمهـارات) " 2004(عادل أبو العز ، سالمة -40
 .األردن، زيعدار الفكر للنشر والتو 

مكتبــة األنجلــو ، القــاهرة " مقدمــة فــي علــم الــنفس االجتمــاعي)" 1983(ســويف ، مصــطفى  -41
 .المصرية 

ـــد ، شـــحادة -42 ـــيم اإللكترونـــي) " 2007(ولي ـــيم عـــن بعـــد التكنولوجيـــا والتعل شـــركة ، 1ط" والتعل
 .السعودية، العبيكان لألبحاث والتطوير

ـــــة ل" )1988(الشـــــربيني، زكريـــــا  -43 برنـــــامج مقتـــــرح لطفـــــل مـــــا قبـــــل " ألطفـــــالالمفـــــاهيم العلمي
 .المدرسة،مكتبة اإلنجيلو، القاهرة

ـــوم اإلنســـانية" )2004(أحمـــد رشـــدي، طعيمـــة -44 ـــي العل ـــوي ف ـــل المحت مفهومـــه وأسســـه : تحلي
 .القاهرة،دار الفكر العربي "واستخداماته 

علمية دار اليازوري ال" التعليم عن بعد والتعليم المفتوح) "2007(طارق عبد الرؤوف ، عامر -45
 .عمان، للنشر والتوزيع
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 "ثالثـة بحـوث فـي تطـوير التربيـة العلميـة ) "1988(فيليـب ، محمد واسكاروس، عبد الحميد -46
 . القاهرة، مصر في ضوء المعطيات العلمية المعاصرة المركز القومي للبحوث التربوية

-دواتاأل -المبــــادئ -الفلســــفة التعلــــيم اإللكترونــــي) " 2008(حمــــدي أحمــــد ، عبــــد العزيــــز -47
 . عمان، دار الفكر، 1ط" التطبيقات

 .القاهرة، دار قباء" تنمية المفاهيم العلمية والرياضي لألطفال) " 1997(عّزة ، عبد الفتاح -48
 .القاهرة، دار الفكر العربي، 1ط" تكنولوجيا التعليم اإللكتروني) " 2008(نبيل جاد ، عزمي -49
مكتبـة العبيكـان " لعلـوم السـلوكيةالبحث فـي ا المدخل إلى) "2006(صالح بن أحمـد، عساف -50

 الرياض،
مكتبـــة ،1ط،"طـــرق تـــدريس اللغـــة العربيـــة والتربيـــة الدينيـــة)" 1995(إبـــراهيم محمـــد، عطـــا -51

 .القاهرة،النهضة المصرية
دار ، "ومســتقبل التربيــة فــي الــوطن العربــي التعلــيم عــن بعــد) " 2005(أحمــد عبــد اهللا ، علــي -52

  .القاهرة، الكتاب الحديث
 .مكتبة وهبة، 1/ج، 5ط" تاريخ التشريع اإلسالمي) " 2001(بن خليل  مناع، القطان -53
 .القاهرة، مكتبة األنجلو، 3ط" معلم العلوم) " 1985(رشدي ، لبيب -54
، عالم الكتـب، 1ط" التربية البيئية واجب ومسئولية) " 1999(أحمد ، محمد وفارعة، اللقاني -55

 .القاهرة
 .عليم، اليونسكو، معهد التربية، األردندائرة التربية والت" كتاب المدرسي" مدرسي  -56
فـي مرحلـة الطفولـة  تكـوين المفـاهيم والـتعلم) " 2004(شاكر ، نجم الدين و العبيدي، مردان -57

 .الكويت، الفالح للنشر والتوزيع، 2ط" المبكرة
، عمـان، 2ط " الميسـر فـي علـم الـنفس االجتمـاعي)" 1984(مرعي، توفيق وأحمـد، بلقـيس  -58

  .دار الفرقان
  .عمان" ١، ط  علم النفس االجتماعي) " 2000(ايطة، خليل عبد الرحمن المع -59
دار المعرفـة ، سـكندرية ،اإل ١ط "  علـم الـنفس التربـوي للمعلمـين)" 1991(منسـي، محمـود  -60

 .الجامعية
منشــورات ، مديريــة الكتــب والمطبوعــات الجامعيــة "الــتعلم ونظرياتــه" ) 2001(علــي، منصــور -61

 .الالذقية، جامعة تشرين
األسـس  التعليم االلكتروني)" 2004(احمد عبد العزيـز ،عبد اهللا عبد العزيز والمبارك ،سىمو  -62

 .الرياض ،البيانات، 1ط"والتطبيقات
دار اليـازوري العلميـة للنشـر " استخدام الحاسـوب فـي التعلـيم) " 2008(يحيى محمد ، نبهان -63

 .عمان، والتوزيع
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ـــرحمن وميمـــان، نقيـــب -64 ـــد ال ـــة ، عب ـــةتأصـــي) " 2002(بدري ضـــرورة أوليـــة  ل المفـــاهيم التربوي
 .القاهرة، دار النشر للجامعات، 1ط" لإلصالح التربوي

" مفــاهيم ومصــطلحات فــي العلــوم التربويــة) " 2008(عبــد الســالم ، ســمارة والعــديلي، نــواف -65
 .عّمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 1ط

 

   الـدوريات والمـجالت: ثالثاً 
المجلــــة " ر منــــاهج التـــاريخ فـــي ضـــوء مــــدخل المفهومـــات تطـــوي) " 1987(إبـــراهيم، خيـــري  -66

  .تونس، ، المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة1،ع 7مج  العربية للتربية،

دراســــة لتحديــــد المفــــاهيم العلميــــة للعلــــوم ومــــدى ) " 1986(صــــالح ، عبــــد اهللا وجاســــم ،جــــزاع -67
 .الكويت، 11ع، 3مج، المجلة التربوية" مناسبتها لمراحل التعليم العام

الـــتعلم عـــن بعـــد والتربيـــة االفتراضـــية مخـــرج واســـع للخـــالص مـــن ) " 2003(أحمـــد ، حلـــواني -68
 .، نوفمبر، األردن20، العدد آفاق" النمطية ولفتح آفاق التعلم وتطويره

 .91العدد ، المعـرفـة، الدراسة اإللكترونية الحل في المخلوط).م2002.(عمر ،رافعي  -69

ـــيم) " 1995(قضـــاة، محمـــد  -70 ـــة " الفقـــه اإلســـالمي أهـــداف ومبـــادئ وٕاجـــراء الدراســـات تعل مجل
 ).عمان(األردن، ، الجامعة األردنية3محكمة،ع علمية متخصصة 

ــــا بــــن يحيــــى ، الل -71 ــــي ) "2008(زكري ــــيم االلكترون ــــة التعل ــــة" ثقاف ــــة العربي ) 379(ع المجل
 .الرياض

رســــالة  "تد والجماعــــاادور االتجاهــــات فــــي ســــلوك األفــــر  " )1994(المخزومــــي، أمــــل علــــي  -72
 .5، عددالعربي الخليج

االتجــــاه نحــــو التعلــــيم اإللكترونــــي لــــدى معلمــــي ومعلمــــات ) " 2010(زكريــــا بــــن يحيــــى ، الل -73
مجلــة جامعــة أم القــرى للعلــوم  "المملكــة العربيــة الســعودية - جــدةالمــدارس الثانويــة بمدينــة 

  .مكة المكرمة،جامعة أم القرى، 2ع/2مج، التربوية والنفسية
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   ةــــائل العلـميـــالرسـ :رابعاً 

البديلة للمفـاهيم العلميـة  أثر دورة التعلم في تعديل التصورات) " 2008(رائد يوسف ، األسمر -74
الجامعــــة ، رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة" لــــدى طلبــــة الصــــف الســــادس واتجاهــــاتهم نحوهــــا

 .غزة، اإلسالمية

الفلسطينية لـدى  التاريخيةمستوى اكتساب بعض المفاهيم ) " 2000(عبد الرحمن ، اقصيعة -75
رســالة ماجســتير " طلبــة الصــف التاســع األساســي ومحافظــات غــزة وعالقتهــا بانتمــائهم الــوطني

 .غزة، الجامعة اإلسالمية، غير منشورة

فـي اكتسـاب بعـض  فعالية التدريس وفقًا لنظرية فيجـو تسـكي) " 2006(عزمـي ، الدواهيدي -76
الجامعــة ، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة" ى بغــزةالمفــاهيم البيئيــة لــدى طالبــات جامعــة األقصــ

 .غزة، اإلسالمية

في تنميـة المفـاهيم الفقهيـة واالتجـاه  أثر توظيف المدخل المنظومي) " 2011(إسالم ، الرملي -77
، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة" نحوهــا لــدى طالبــات صــف الحــادي عشــر فــي محافظــة غــزة

 .غزة، الجامعة اإلسالمية

أثر أسلوب حل المشكالت على التحصـيل الدراسـي ) " 2000(مصطفى الزيان، ماجد محمد  -78
رســالة ماجســتير غيــر " فــي مــادة النحــو لــدى طالبــات الصــف الحــادي عشــر فــي محافظــة غــزة

 .منشورة، جامعة األزهر، فلسطين

فــي مــدارس  واقــع اســتخدام التعلــيم اإللكترونــي) " 2008(مشــاعل عبــد العزيــز ، العبــد الكــريم -79
 .السعودية، جامعة الملك سعود، رسالة ماجستير منشورة "ة بمدينة الرياضالمملكة األهلي

لـدى طلبـة الصـف السـادس  برنامج مقترح لتنمية المفاهيم الصـحية) " 2003(ياسين ، عبده -80
 .غزة، الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة" األساسي بمحافظات غزة

ــةاتجاهــات طلبــة مــد)" 2008(ديمــا غســان، علــوان -81 نحــو ) تعلــيم أساســي( ارس الحلقــة الثاني
 ،جســتير غيــر منشــورةرســالة ما "مفهــوم اإلرشــاد النفســي ومــدى وعــيهم بمهــام المرشــد وواجباتــه

  .جامعة دمشق

بمحافظــات غــزة نحــو  اتجاهــات مــديري المــدارس الحكوميــة) "2003(أحمــد محمــد  ،عــوض -82
 الجامعـــة ،اجســـتير غيـــر منشـــورةرســـالة م "قتهـــا بـــأداء المرشـــد التربـــويوعال اإلرشـــاد التربـــوي

 .غزة، اإلسالمية
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فـــي ضـــوء نظريـــة الـــذكاءات  أثـــر برنـــامج بالوســـائط المتعـــددة) " 2008(منـــى خالـــد ، عّيـــاد -83
المتعــددة علـــى اكتســـاب المفــاهيم التكنولوجيـــة وبقـــاء أثــر الـــتعلم لـــدى طالبــات الصـــف الســـابع 

 .ةغز ، الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة" األساسي

في رواية ثمانون عامًا بحثًا عن مخرج في ضوء  المضامين التربوية) " 2007(أماني ، غنيم -84
 .غزة، الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة" الدور التربوي ألدب األطفال

علـى تحصـيل طلبـة الصـف  أثر طريقتي التعلم باالكتشاف الموجـه) " 1997(كلوب، فتحي  -85
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة التربيــة، الجامعــة اإلســالمية، " حــو العاشــر فــي مــادة الن

 .غزة

عبـر  االفتراضـية الصـفوفأثر التدريس باسـتخدام ) " 2004(المبارك، أحمد بن عبد العزيز  -86
علــى تحصــيل طــالب كليــة التربيــة فــي تقنيــات التعلــيم واالتصــال “ االنترنــت”الشــبكة العالميــة 

 .ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض، السعوديةرسالة " بجامعة الملك سعود

نحـو العمـل مـع الطفـل  اتجاهات معلمات رياض األطفال)" 2008(سهام إبراهيم كامل، محمد -87
جامعة القاهرة  ،رسالة ماجستير غير منشورة " في ضوء بعض المتغيرات النفسية والديموجرفية

  .مصر –كلية رياض األطفال ، 

في القرآن الكريم ودالالتهـا  المفاهيم المستمدة من آيات الدعاء) " 2009(وضة ر ، المدهون -88
 .غزة، الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة" التربوية

ــوم) " 2006(ســهى ، أبــو معيلــق -89 ــوى منهــاج العل لطلبــة الصــف الســادس  مــدى تضــمن محت
، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة" لـــبعض مفـــاهيم التربيـــة الوقائيـــة ومـــدى اكتســـاب الطلبـــة لهـــا

 .غزة، الجامعة اإلسالمية

  

   رات ــــؤتمـــالم: خامساً 

وقـــائع المـــؤتمر " التربيـــة التكنولوجيـــة وتكنولوجيـــا التعلـــيم) " 2010( عبـــد اهللاحســـن ، نجـــارال -90
 .فلسطين، أكتوبر 27/28في الفترة بين ، العلمي

ملتقــى " ب الواقــع وطمــوح المســتقبلالتعلــيم اإللكترونــي بــين تجــار ) " 2010( نبيــل، حــويحيال -91
 .فلسطين، ديسمبر 1نوفمبر حتى  29في الفترة بين ، تكنولوجيا المعلومات األول
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تأثير مقرر التاريخ بالمدرسة الثانويـة العامـة والمدرسـة المطـورة علـى ) " 1991(خلف، يحيى  -92
المـؤتمر العلمـي  مجلـدات" تحصيل الطالب للمفاهيم التاريخية في المملكة العربيـة السـعودية 

 .اإلسكندرية، ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس3، مج الثالث

ورقـــة عمـــل  "التقـــدم التكنولـــوجي وأثـــره فـــي العمليـــة التعليميـــة) " 2009(زهيـــر نـــاجي ، خليـــف -93
جامعــة ، فــي العمليــة التربويــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين واقــع وتحــدياتمقدمــة للمشــاركة 

 .نابلس، النجاح الوطنية

دور الــتعلم عــن بعــد فــي تــدريب اختصاصــي المكتبــات ) "2005(مصــبح، محمــد عبــد الحــق  -94
، التربيـــة االفتراضـــية والـــتعلم عـــن بعـــد تحـــديث المـــؤتمر العلمـــي الثـــاني" ومراكـــز المعلومـــات

، 20/11/2005-19فــي الفتــرة مــن . منظومــات الــتعلم الجــامعي المفتــوح فــي الــوطن العربــي
 .عمان، األردن

التعلــــيم المتمــــازج وتــــدريب معلمــــي الرياضــــيات علــــى تنفيــــذ المنهــــاج )" 2005(مفيــــد موســــى،  -95
ــاني" المحوســب ، التربيــة االفتراضــية والــتعلم عــن بعــد تحــديث منظومــات المــؤتمر العلمــي الث

، األردن، 20/11/2005-19فـــي الفتـــرة مـــن . الـــتعلم الجـــامعي المفتـــوح فـــي الـــوطن العربـــي
 .عمان

ـــت) "1999(يعقـــوب، نشـــوان -96 ـــة، وأهدافـــه، وفلســـفته،علم عـــن بعـــد مفهومـــهال " وأهميتـــه فـــي التنمي
، جامعــة القــدس المفتوحــة، ودور تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــؤتمر التعلــيم عــن بعــد

 .فلسطين

 

  المـواقع اإللكترونية: سادساً 

  :موقع المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية -97
 http://www.hrdiscussion.com/hr30450.html         

05-04-2011  04:31 AM 
 :)الجار( أصول تكنولوجيا التعليمموقع  -98

http://instec.wordpress.com/2008/06/15/els         

52011/ / 5:54AM      

  :موقع منھل الثقافة التربوية -99

http://www.manhal.net/articles.php?action=sho    
AM  06:53/2011-03-16  

  :)سكيك/د( موقع الفيزياء التعليمي -100
http://www.hazemsakeek.com/magazine/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=155:-&catid=24&Itemid=33   

  2 /4 /2011 AM 10:43/  

http://www.hrdiscussion.com/hr30450.html
http://instec.wordpress.com/2008/06/15/els       5 2011// 5:54 AM
http://instec.wordpress.com/2008/06/15/els       5 2011// 5:54 AM
http://www.manhal.net/articles.php?action=sho
http://www.hazemsakeek.com/magazine/index.php?option=com_content&view=article&id=155:-&catid=24&Itemid=33
http://www.hazemsakeek.com/magazine/index.php?option=com_content&view=article&id=155:-&catid=24&Itemid=33


- 141 - 
 

  :)ھدى الجھني(موقع المعلوماتية   -101
http://informatics.gov.sa/details.php?id=204 

  PM 11:07،  8/2011/ 2                   :جامعة ا/مام محمد بن سعود ا/س.مية موقع -102
http://forum.imamu.edu.sa/showthread.php?t=2224    

11-4-2011 ،10:08 PM   

  :)الوليدي( موقع جامعة أسيوط  -103
http://kenanaonline.com/users/alwilidy/posts/202091    

23 /12  /2010 PM 2:56/  
  :موقع منتديات فيوتشر  -104

http://www.fu300.com/vb/showthread.php?t=8819    
08-21-2010 ،11:04 PM   

 :) عماد الھودلي(جامعة القدس المفتوحةموقع   -105
http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=3231    

2 /8/2011  ،11:07 PM     
  :)(ODLC بعد عن المفتوح التعلم مركز  -106

 http://odlc.qou.edu     
22 /6 /2011 PM 9:64/  

  :موقع مركز المرابطين للبحث العلمي  -107
http://m2i.maktoobblog.com/1608001/    

27/10 /2010  /12:48   PM   

  :موسوعة ويكيبيديا  -108
http://ar.wikipedia.org/wiki/    

3 /5 /2011  /12:20 PM  
 :طارق سويدان. موقع د  -109

http://www.suwaidan.com/vb1/showthread.php?t=48568    
08-15-2010  ،09:35 AM  

  :)بوف.ح(موقع منتدى ا/مارات   -110
http://www.uae4ever.com/vb1/Emara3/thread66228.html    

2-1102 02:24 pm   

 

 :شبكة اBوس التعليمية  -111
http://www.alaws2006.com/vb/printthread.php?t=37156  

 Apr-2011  25  06:41 PM 
 :)فيض هللا/ د(مستنيرموقع ال  -112

http://www.almostaneer.com/sounds.aspx?id=13  
 :موقع اHلمنيت  -113

http://www.elluminate.com/Products/International/?id=211 
 :موقع للتخاطب البالتوك  -114

http://www.paltalk.com/ 
  :موقع للصف المجاني  -115

http://room2talk.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi 
 :موقع للدخول للصفوف  -116

https://www.hpe-learning.com/Default.aspx 
 :تزامنيالغير موقع للفصل   -117

www.centra.com 

http://informatics.gov.sa/details.php?id=204
http://forum.imamu.edu.sa/showthread.php?t=2224
http://kenanaonline.com/users/alwilidy/posts/202091
http://www.fu300.com/vb/showthread.php?t=8819
http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=3231
http://odlc.qou.edu/
http://m2i.maktoobblog.com/1608001/
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.suwaidan.com/vb1/showthread.php?t=48568
http://www.uae4ever.com/vb1/Emara3/thread66228.html
http://www.alaws2006.com/vb/printthread.php?t=37156
http://www.almostaneer.com/sounds.aspx?id=13
http://www.elluminate.com/Products/International/?id=211
http://www.paltalk.com/
http://room2talk.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi
https://www.hpe-learning.com/Default.aspx
http://www.centra.com/
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  :موقع الفصحى -118    
http://www.alfusha.net/t7294.html    

14/10/2011  /3:19 PM 9 PMt-  

  )وجيه المرسي /د(التربوي  موقع - 119

  http://omar.socialindex.net/thesis.html 
/ 5/ 28  2011   PM 8:34/    
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  )1(ملحق رقم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

  غـزة                                 -امعة اإلسالميةـــالج
  ليـا ــــــات العـــعمادة الدراس

 ةــربيــــــــــــة  التــــــــــــــــكليــ
  سدريـت طــرقج و ـاهــلمنا

                         
م محتوى مساق فقه العبادات للدبلو ل) الطهارة(في وحدة م الطهارة يل مفاهيم قائمة تحليتحك

  المتوسط

  حفظه �/ .....................................................  السيد

  الس�م عليكم ورحمة � وبركاته                                                     

  

ثــر توظيــف الصــفوف االفتراضــية فــي اكتســاب مفــاهيم الفقــه أ : "تقــوم الباحثــة بــإجراء بحــث بعنــوان
متطلبـات الحصـول علـى درجــة ضــمن  "اإلسـالمي لـدى طالبــات الـدبلوم المتوسـط واتجاهــاتهم نحوهـا

  .ة بغزةية من الجامعة اإلسالمية اإلسالميس التربيج وطرائق تدر ر في مناهيالماجست
يتفــرع منهــا مفــاهيم و ة مفــاهيم رئيســ ةق هــذا الهــدف قامــت الباحثــة بإعــداد قائمــة تضــمنت عشــر يــولتحق

الغســــل  -الوضــــوء -االســــتنجاء -الحــــدث  -الــــنجس  -األوانــــي -الميــــاه   -الطهــــارة" :تشــــملفرعيــــة 
م لهـــذه القائمـــة يق التحكـــيـــمن فر ضـــ ادتكميولقـــد تـــم اختيـــار ســـ" التـــيمم  -الغســـل المســـنون -المفـــروض
  .تعديل وحذف وٕاضافة  ما ترونه مناسباً والقيام بال

  : .....................اسم المحكم 
  : ..................ة يالدرجة العلم
           : .....................مكان العمل 

   
   لكم حسن تعاونكم ةً شاكر                        

 رو محمود سمّ سحر / الباحثة  
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  تحليل محتوى وحدة الطهارة

 :أهداف الوحدة •
ـــات تـــزود الطتأن  -  ـــة بالب ـــاهيم المشـــمولة فـــي الوحـــدةمعرفـــة إجمالي ـــنهم علـــى أداء  المف التـــي تعي

  . العبادات الشرعية وفق منهج اهللا
  .طهارةالاليومية من  ماألحكام الشرعية المتعلقة بحياته الباتكتسب الطتأن  - 
 .طبق الطالبات إجراءات الطهارة المقصودة عمليًا ما أمكنأن ت - 
 .أن تستخلص الطالبات القيم المستوحاة من الوحدة كخطوة على طريق خلق االتجاهات - 

 :ويتم تحليل محتوى الوحدة من خالل النقاط التالية
 الوحدة   مفاهيم •
 الحقائق والتعميمات •
 تحديد المهارات •
 تحديد القيم واالتجاهات •
 األساليب واألنشطة تحديد  •

 الحقائق والتعميمات  الوحدة مفاهيم
  

 تحديد المهارات
  

تحديد القيم 
  واالتجاهات

  األساليب  واألنشطة

  الطهارة -
  الطهارة من النجس-
  طهارة الماء-
  طهارة األواني-
  الطهارة من الحدث  -
  االستنجاء -
  الوضوء -
  الغسل المفروض -
  الغسل المسنون -
   .التيمم -
  

طهــــارة فــــرض عــــين ال-
علـــــــــــــى كـــــــــــــل مســـــــــــــلم 

 .ومسلمة
العبادات األدائية تحتاج 

 .إلى طهارة
الطهــــارة تشــــمل المســــلم 
ومــا يحــيط بــه مــن ثــوب 

 .ومكان ومأكل وأدوات
يؤخـــــــذ بـــــــالرخص عنـــــــد 

 .تعذر العزائم
الطهــــارة تمييــــز المســــلم 

 .من الكافر
ـــــة ركـــــن أساســـــي  النظاف

 .من أركان اإليمان
الطهـــــــــــــارة ذو عالقـــــــــــــة 

  .بصحة اإلنسان

االســـتدالل باألدلـــة 
الشـــــــــــرعية علـــــــــــى 

 .المفاهيم 
القيــــــام بالمهــــــارات 

  .األدائية للطهارة
اسـتخدام الصــفوف 
االفتراضـــــــــــــــــــــــــــــــية 
للمجموعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 .التجريبية
حفــــــظ النصــــــوص 
الشرعية من القران 
الكـــــــريم والحـــــــديث 
الشــــــــــــــــــــــريف ذات 

  .العالقة بالطهارة

غـــــــــــــــرس قيمـــــــــــــــة 
النظافـة فــي نفــوس 

 .المتعلمين
الطهـــــــــــارة قائمـــــــــــة 

 . ةعلى النظاف
الطهــــــــارة الماديــــــــة 

الطهـارة  تؤدى إلـى
 .المعنوية

غـــــــــــــــرس قيمـــــــــــــــة 
 االقتصاد

 .وعدم اإلسراف
الحفـــــــــــــاظ علـــــــــــــى 
ـــــــــــاة  ـــــــــــات حي أولوي

 .المسلم
  

اســــــتعمال الصــــــفوف 
 .االفتراضية

القيـــام بأبحـــاث تـــربط 
ـــــــــين الطهـــــــــارة  مـــــــــا ب

 .الشرعية والصحة
حـــث الطالبـــات علـــى 
ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــان بأمثل اإلتي

 .تطبيقية من الواقع
تشــــــــــجيع الطالبــــــــــات 

ى قيـــــــاس الفـــــــرع علـــــــ
ـــــــــــــة ( ـــــــــــــف حياتي مواق

جديـــدة علـــى األصـــل 
  ).النصوص والسنة(
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  أسماء السادة محكمين القائمة

  

  مكان العمل  الدرجة العلمية  اسم المحكم  
  اإلسالمية الجامعة  أستاذ دكتور  مازن هنية د .أ  1
  الجامعة اإلسالمية  دكتور أستاذ  الحولي ماهر د. أ  2
  الجامعة اإلسالمية  أستاذ دكتور  اللوح مالسال عبد د .أ  3
  الجامعة اإلسالمية  دكتوراه  األغا المعطى عبد د. أ  4
  ةياإلسالم الجامعة  دكتوراه  محمد زقوت .د  5
  ةياإلسالم الجامعة  أستاذ مساعد  زياد مقداد. د  6
  ةياإلسالم الجامعة  دكتوراه  صبحي اليازجي .د  7
  امعة األقصىج  أستاذ مساعد  عدنان الكحلوت. د  8
  جامعة األقصى  أستاذ مشارك  رمضان الزيان. د  9

  جامعة األزهر  أستاذ مشارك  مازن صباح. د  10
  جامعة األزهر  أستاذ مساعد  نعيم المصري .د  11
  اإلسالمية الجامعة  أستاذ مساعد  شلدان فايز .د  12
  جامعة األقصى  دكتوراه  مطر ماجد. د  13
  الة الغوثوك  دكتوراه  العطار نايف .د  14
  القدس المفتوحةجامعة   دكتوراه  خليل جبر. د  15
  األقصىجامعة   دكتوراه  ماجد الدلو .د  16
  اإلسالميةالجامعة   دكتوراه  األغا عاطف. د  17
  القدس المفتوحةجامعة   ماجستير  طارق الطيبي .أ  18
  جامعة القدس لمفتوحة  ماجستير  عبد الكريم قشالن. أ  19
  الجامعة اإلسالمية  ماجستير   ينينهاد الثالث. أ  20
  وكالة الغوث  ماجستير   خالد تربان. أ  21
  جامعة غزة  ماجستير  زلفى شمّلخ. أ  22
  اإلسالمية الجامعة  ماجستير   األغا سهير. أ  23
  التربية والتعليم  ماجستير  عائد الربعي. أ  24
  الغوث وكالة         بكالوريوس  عفيفي العرايشي .أ  25
  الغوث وكالة         بكالوريوس  قميلة محمد ةزكي. أ  26
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لطالبات الدبلوم  عباداتمن كتاب فقه ال) وحدة الطهارة( الوحدة األولى مفاهيمتحليل        

  المتوسط 
  تعريف المفهوم  اسم المفهوم  رقم
متوضــئ،  كالوضــوء لمــن كــان غيــر -أو مــا فــي حكمهــا –فعــل مــا تســتباح بــه الصــالة   الطهارة  1

  .والغسل لمن وجب عليه الغسل، وٕازالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان
  .هو استعمال الموسى في حلق العانة  االستحداد  2
جمع ماء، وهي ماء السماء، ومـاء البحـر، ومـاء البئـر، ومـاء النهـر، ومـاء العـين، : المياه  المياه   3

  . وماء الثلج
  الطاهر المطهر  4

  )اته مطهر لغيرهالطاهر في ذ( 
وهو الماء المطلق الباقي على وصف خلقتـه التـي خلقـه اهللا عليهـا، وال يخرجـه عـن كونـه 

  .ماء مطلقًا تغيره بطول مكث، أو بسبب تراب، أو طحلب
  الطاهر المطهر  5

  المكروه
وأن ، أن يكــون بــبالد حــارة: ويشــترط لكراهيتــه .وهــو المــاء المشــمس الــذي ســخنته الشــمس

  .وأن يكون استعماله في البدن آلدمي، بأواٍن منطبعة يكون موضوعاً 
  الطاهر  6

  غير المطهر
  

 ،هــو المــاء القليــل المســتعمل فــي فــرض الطهــارة كالغســل والوضــوء: األول: وهــو قســمان
هــو المــاء المطلــق الــذي خالطــه شــيء مــن الطــاهرات التــي يســتغني عنهــا المــاء : الثــانيو 

  .لمخالطةعادة والتي ال يمكن فصلها عنه بعد ا
 7   هو الماء الذي وقعت فيه نجاسة  سالماء المتنج.  
خمســمائة رطـــل بغـــدادي وتســـاوي مائـــة وأثنـــين وتســـعين كيلـــو غرامـــًا وثمـــان مائـــة وســـبعة   تانالقلّ   8 

  .، ويساوي بالمكعب ذراعًا وربعًا طوًال وعرضًا وعمقاً )كلغ 192، 857(وخمسين غرامًا 
  .ية التي توضع فيها المائعات وغيرهاجمع آنية وهي األوع  األواني   9

  .مستقذر يمنع صحة الصالة، كالدم والبول  النجس   10
  .كاة شرعيةذوهي كل حيوان مات بغير   الميتة  11
  .هي كل نجاسة لها جرم مشاهد، أولها صفة ظاهرة من لون أو ريح، كالغائط أو البول أو الدم  النجاسة العينية  10
نجاسة جفت وذهب أثرها، ولم يبق لها أثر من لـون أو ريـح، وذلـك مثـل بـول أصـاب كل   النجاسة الحكمية  12

  .ثوبًا ثم جف، ولم يظهر له أثر
وهـــي نجاســـة الكلـــب والخنزيـــر، ودليـــل تغليظهـــا أنـــه ال يكفـــي غســـلها بالمـــاء مـــرة كبـــاقي   النجاسة المغلظة  13

  .النجاسات، بل ال بد من غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب
  .وهي بول الصبي الذي لم يأكل إال اللبن ولم يبلغ سنه حولين  جاسة المخففةالن  14
وهــي غيــر الكلــب والخنزيــر، وغيــر بــول الصــبي الــذي لــم يطعــم إال لــبن، وذلــك مثــل بــول   النجاسة المتوسطة  15

  .اإلنسان، وروث الحيوان، والدم
  .عد إليه النتن والفساديريفة، بحيث لو تقع في الماء يفسده إبقاؤها، بمادة الذعة حِ  ذينزع رطوبة الجلد ال  الدباغ  16

  .بدون سيالنالثوب  رش بالماء وغمرال  النضح بالماء  17

  .أمر اعتباري يقوم باألعضاء يمنع من صحة الصالة وما في حكمها  الحدث  18

  .وهو أمر اعتباري يقوم بالجسم كله فيمنع من صحة الصالة وما في حكمها  الحدث األكبر  19
الوجـه، واليـدان، والـرأس، والـرجالن، فيمنـع : هو أمر اعتباري يقوم بأعضـاء اإلنسـان األربعـة، وهـي  الحدث األصغر  20

  .من صحة الصالة ونحوها
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  . هو إزالة النجاسة أو تخفيفها عن مخرج البول أو الغائط  االستنجاء  21
  .مكان قضاء الحاجة  الخالء  22
  .ألرض تقضى فيه الحاجة، ويطلق على ما يخرج من الدبرالمكان المنخفض من ا  الغائط  23
  .يستنجي، سمي بذلك ألن المستنجي يطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج  االستطابة  24
  .وهي األحجار الصغيرة ةبالحجار  مخرج الغائط مسح  االستجمار  25
  .النجس  الِرْكُس   26
  .براز الحيوان مأكول اللحم وغيره  الروث  27
والَوضوء اسم للماء الذي . أعضاء معينة مع النيةفي اسم للفعل الذي هو استعمال الماء   ُوضوءال  28

  .غسلها وتنظيفهابيتوضأ به، وسمي بذلك لما يضفي على األعضاء من وضاءة 
  .قصد الشيء مقرونًا بفعله   النية  29
  .إناء من نحاس  الّتْور  30
  .المـــــاء صبك: صب  أْكفأ  31
  .أخرج الماء الذي أدخله في أنفه  استنثر  32
  .أكمل وأتم  الوضوء بأركانه وسننه  اسبغ  33
  .وهو إمرار اليد على العضو عند غسله  الّدْلك  34
  .أي غسل األعضاء بالتتابع من غير انقطاع، بحيث يغسل العضو الثاني قبل أن يجف األول  المواالة  35
لـرأس والتحجيـل غسـل مـا فـوق المـرفقين فـي اليـدين، ومـا فـوق الغرة غسل جزء من مقدم ا  الغرة والتحجيل  36

  .الكعبين في الرجلين
  .أن يكون جالسًا ومقعدته ملتصقة باألرض  التمكين  37
  .ران للكعبين المصنوعان من جلدتهما الحذاءان السا  الخّفان  38
  .العظمان الناتئان عند مفصل الساق :هما  الكعبان  39
  .رباط يوضع على العضو المكسور ليجبروهي : جمع جبيرة  الجبائر  40
  .أهي رباط يوضع على الجرح ليحفظه من األوساخ حتى يبر و : جمع عصابة  العصائب  41
  .جريان الماء على البدن بنية مخصوصة  الغسل  42
  .دت أسبابهجوهو الذي ال تصح العبادة المفتقرة إلى طهر بدونه، إذا و   الغسل المفروض  43
  .صح الصالة بدونه، ولكن الشرع ندب إليه العتبارات كثيرةي هو الذي  نونالغسل المس  44
أي خلقــة وطبيعةـــ تقتضــيه الطبــاع الســليمة يخــرج مــن أقصــى رحــم المــرأة بعــد : دم جبلــة  الحيض  45

  .بلوغها على سبيل الصحة، في أوقات معلومة
ذل، وهـــذا الـــدم يـــنقض دم علـــة ومـــرض يخـــرج مـــن عـــرق مـــن أدنـــى الـــرحم يقـــال لـــه العـــا  االستحاضة  46

  .الوضوء، وال يوجب الغسل
  .البعد وتطلق الجنابة على المني المتدفق كما تطلق على الجماع  الجنابة  47
  .سمى نفاساً  –وهو الغالب  –وٕاذا أعقب خروج الولد دم . قد تكون الوالدة وال يعقب خروج الولد  الوالدة والنفاس  48
  .اليدين بنية، وعلى وجه مخصوصإيصال تراب طهور للوجه و   التيمم  49
  .هو مجتمع العضد مع الكتف  المنكب  50
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  ةالنهائي لصورةأداة تحليل القائمة با

 

  
 

  
 مفاهيم الطهارة

 مدى األهمية مدى االنتماء مدى صحة الفقرات لغوياً 

غة
صيا

ال
 

الء
إلم

ا
 

مي
تنت

مي 
 تنت

ال
 

 
هم 

م ر  مهم جداً 
غي  مهم

ارة
طه

ال
 

 مفاهيم الطهارة: أوالً 

        الطهارة

        االستحداد

  :مفاهيم لم تذكر ترون إضافتها 
.....................................................................................................................................  

...................................................................................................................... 

ياه
الم

 

 مفاهيم المياه: ثانياً 

        طهارة المياه

        الطاهر المطهر

        الطاهر المطهر المكروه

        الطاهر غير المطهر

        الماء المتنجس

        القّلتان

  :فاهيم لم تذكر ترون إضافتهام 
.........................................................................................................................  

..................................................................................................................... 
ني

ألوا
ا

 
 مفاهيم األواني: ثالثاً 

        األواني

  :مفاهيم لم تذكر ترون إضافتها 

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 
س

نج
ال

 

 مفاهيم النجس: رابعاً 

        النجس

        الميتة

        النجاسة العينية

        النجاسة الحكمية

         النجاسة لمخففة

        النجاسة لمتوسطة

        النجاسة المغلظة

        الدباغ

        النضح
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 مفاهيم الطهارة

 مدى األهمية مدى االنتماء مدى صحة الفقرات لغوياً 

غة
صيا

ال
 

الء
إلم

ا
 

مي
تنت

مي 
 تنت

ال
 

 
هم 

م ر  مهم جداً 
غي  مهم

  :مفاهيم لم تذكر ترون إضافتها 
.......................................................................................................................... 

 
س

نج
ال

 

 مفاهيم الحدث: خامساً 

        الحدث

        الحدث األصغر

        رالحدث األكب

  :مفاهيم لم تذكر ترون إضافتها 
......................................................................................................................................  

................................................................................................................................... 

جاء
ستن

اال
 

 مفاهيم االستنجاء: سادساً 

        االستنجاء

        الخالء

        الغائط

        االستطابة

        الِرْكُس 

        االستجمار

        الروث

  :مفاهيم لم تذكر ترون إضافتها 
.......................................................................................................................... 

وء
وض

ال
 

 مفاهيم الوضوء: سابعاً 

        الوضوء بالضم والفتح

        النية

        الَتْور

        أْكفأ

        استْنثر

        اْسبغ

        الّدلك

        المواالة

        الغّرة والتحجيل

        التمكين

        الخّفان

        الكعبان

        الجبائر

        العصائب
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 مفاهيم الطهارة

 مدى األهمية مدى االنتماء مدى صحة الفقرات لغوياً 

غة
صيا

ال
 

الء
إلم

ا
 

مي
تنت

مي 
 تنت

ال
 

 
هم 

م ر  مهم جداً 
غي  مهم

  :مفاهيم لم تذكر ترون إضافتها 
........................................................................................................................  

................................................................................................................... 

 مفاهيم الغسل المفروض: ثامناً  

ض
رو

لمف
ل ا

غس
ال

 

        الجنابة

        الحيض

        الّنفاس

        الوالدة 

  :مفاهيم لم تذكر ترون إضافتها 
...............................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 مفاهيم الغسل المسنون: تاسعًا  

ال
ون

سن
الم

ل 
غس

 

         الغسل المسنون 

        االستحاضة

  :مفاهيم لم تذكر ترون إضافتها
...............................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 مفاهيم التيمم: عاشراً 

مم
لتي

ا
 

        التيمم

        المناكب

  :مفاهيم لم تذكر ترون إضافتها 
.........................................................................................................................  

............................................................................................................................ 
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  )6(ملحق رقم 
  ادة محكمين االختبارأسماء الس

  
  مكان العمل  الدرجة العلمية  اسم المحكم  الرقم

  الجامعة اإلسالمية  أستاذ دكتور  مازن هنية د. أ  1

  اإلسالمية الجامعة  أستاذ دكتور  الحولي ماهر د. أ  2

  الجامعة اإلسالمية  أستاذ مشارك  سناء أبو دقة د. أ  3

  اإلسالمية الجامعة  دكتور أستاذ  األغا المعطى عبد د.أ  4

  اإلسالمية الجامعة  دكتوراه  محمد زقوت. د  5

  اإلسالمية الجامعة  دكتوراه  صبحي اليازجي. د  6

  الجامعة اإلسالمية  دكتوراه  ختام السحار. د  7

  اإلسالمية الجامعة  أستاذ مشارك  جميل الطهراوى. د  8

  اإلسالمية الجامعة  هدكتورا  عاطف األغا. د  9

  الجامعة اإلسالمية  مساعد ذأستا  دخان نبيل. د  10

  اإلسالمية الجامعة  دكتوراه  هشام زقوت. د  11

  جامعة القدس المفتوحة  دكتوراه  جبر خليل. د  12

  جامعة القدس المفتوحة  ماجستير  طارق الطيبي. أ  13

  جامعة القدس المفتوحة  ماجستير  عبد الكريم قشالن. أ  14

   الغوث وكالة  ماجستير   خالد تربان. أ  15

  جامعة غزة  ماجستير  زلفى شمّلخ. أ  16

  الجامعة اإلسالمية  ماجستير   األغا سهير. أ  17

  التربية والتعليم  ماجستير  عائد الربعي. أ  18

  الغوث وكالة  بكالوريوس  عفيفي العرايشي. أ  19

  الغوث وكالة   بكالوريوس  محمد قميلة زكية. أ  20

  
  

�������  
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  )7(ملحق رقم 
  غـزة                                 -يةالجامعة اإلسالم

  ـات العليـا دراســــادة الــعم
 ـةربيــــــــــــــــــــــة  التـــــــــــكليـــ

  تدريس طــــرقالمناهج و 
    

ي لمحتوى مساق فقه العبادات سالمالفقه اإلفي  )الطهارة( ھيماس مفايتحكيم اختبار لق: الموضوع

  للدبلوم المتوسط

  � حفظه/ .......................................................................  دالسي

  وبركاته � ورحمة عليكم الس�م

 تحمل تدريسال وطرق المناھج في الماجستير درجة لنيل دراسة بإعداد ورسحر سمّ  / ةالباحث قومت
  : عنوان

لدى طالبات الدبلوم المتوسط  ا�س�ميم الفقه ثر توظيف الصفوف ا�فتراضية في اكتساب مفاھيأ
  .واتجاھاتھم نحوھا

 المتضمنة) الطھارة( لمفاھيم متوسطال البات الدبلومط اكتساب مدى لقياس اختبار إعداد ذلك واستلزم
) الطھ�ارة(وح�دة   محت�وى تحلي�ل عل�ى بناء ،من خ�ل الصفوف ا8فتراضية مساق فقه العبادات في

وذل��ك اس��تناداً عل��ى المف��اھيم ال��واردة ف��ي تحلي��ل محت��وى وح��دة ، فق��ه العب��اداتمس��اق  ف��ي المتض��منة
  .الطھارة

  : حيث من وذلك ا8ختبار لتحكيم التفضل سيادتكم من أرجو لذا

  .والمرفق طيه لجدول المواصفات المعد من قبل الباحثة ا8ختبار فقرات م�ئمة مدى

  .ا8ختبار فقرات صياغة صحة مدى

  .ا8ختبار لفقرات ئيةاAم� الصحة مدى

  .التحكيم في مناسبا ترونه ما وحذف إضافة

  : ...........................................................المحكم   اسم

  : ........................................................ ةالعلميدرجة ال

  .........................: .................................. العمل مكان

    والتقدير الشكر جزيل بقبولا وتفضلو         
  

 ورسحر محمود سمّ  /ةالباحث                                                               
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 )8(ملحق رقم 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
 غـزة -الجامعة اإلسالمية

  يـاــــادة الدراسـات العلــعم
  ـربيــةـــــــــــــــــة  التـــــــــــــــــــكليـ

 تدريس المناهج وطـــرق
  
  

  في الفقه اإلسالمي) الطهارة(يم ھاختبار لقياس مفا

..........................                          الشعبة ............................      اسم الطالبة 

  ...........................درجة االختبار ........     .......................التخصص

  الهدف من االختبار: أوًال 

المتضــمنة فــي ) الطهـارة(يهـدف هــذا االختبـار لقيــاس مــدى اكتسـاب طالبــات الـدبلوم المتوســط لمفــاهيم 
  .مساق فقه العبادات) الطهارة(وحدة 

  تعليمات االختبار: ثانيًا 

  .زمن االختبار ساعة واحدة فقط -
  .اكتبي البيانات األولية قبل البدء باإلجابة عن األسئلة -
 .اقرئي األسئلة قراءة جيدة قبل اإلجابة -
 .أجيبي عن أسئلة االختبار بوضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة -
 .ال تضع أكثر من دائرة في إجابة السؤال الواحد -
 .اإلجابة بالقلم األزرق فقط -
 .) صفحات 8( عدد صفحات االختبار  -

 .درجة بمعدل درجة واحدة لكل إجابة صحيحة) 50(مجموع درجات االختبار  -
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بــي عــن األســئلة التاليــة وذلــك بوضــع دائــرة حــول رمــز اإلجابــة الصــحيحة مــن بــين اإلجابــات يأج
  :المذكورة أدناه

  :ُتعّرف الطهارة بأنها فعل  -1
لنجاســة عــن الثــوب والبــدن كالوضــوء لمــن كــان غيــر متوضــأ، وٕازالــة ا" –مــا تســتباح بــه الصــالة  -أ

  ".والمكان
كالوضــوء لمــن كــان غيــر متوضــأ، والغســل لمــن " -أو مــا فــي حكمهــا –مــا تســتباح بــه الصــالة  -ب

  ".وجب عليه الغسل، وٕازالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان
ومن لـم يجـب عليـه  والغسل لمن وجب عليه الغسل -أو ما في حكمها –ما تستباح به الصالة  -ج

  .سلالغ
  .ما تستباح به الصالة وما بحكم الغسل وٕازالة النجاسة عن كل شيء كالثوب والبدن والمكان -د
  : النجس هو كل مستقذر يمنع صحة  -2

  الزكاة -الصالة والصيام             د -الصيام          ج -الصالة        ب -أ
  :من أنواع المياه الطهور ماء  -3

  صحيح) ج ،ب،أ( ما جاء في -البئر        د -بحر          جال -السماء         ب -أ 
  :المجموعة التي تشمل جميع أقسام المياه هي  -4

  .الماء المتنجس، لطاهر غير المطهرا ،الطاهر المطهر المكروه، الطاهر المطهر -أ
  . الماء القليل، الماء المتنجس ، لطاهر غير المطهرا، الطاهر المطهر المكروه -ب
  .الماء المستعمل،الطاهر المطهر ،الماء المتنجس ،لطاهر غير المطهرا -ج
  .الماء المتنجس،الماء القليل،الماء المطلق،الماء المستعمل -د

  :عدا واحدةتعتبر األواني التالية غير جائزة  لالستعمال  -5
  أواني الفضة -أواني الذهب                               ب -أ

  األواني الفخارية -لفضة                      دأواني الذهب وا -ج
  :الماء الطاهر المطهر المكروه هو -6

  .القليل المستعمل في الطهارة كالغسل والوضوء - أ
  .الماء المشمس الذي سخنته الشمس - ب
  .الماء الذي وقع فيه  قليل من النجاسة - ج
  .عنها الماءالمطلق الذي خالطه شيء من الطاهرات التي يستغنى  - د

  :عدا واحدةجميع ما يلي يعد من النجس  -7
  ميتة اإلنسان -الكلب           د -الخنزير          ج -الخمر             ب -أ
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  : ميتة الحيوان النجسة هي -8
  ميتة الجراد -ب                                          ميتة البحر كالحوت -أ

  ميتة اإلنسان -اة شرعية                            دكل حيوان مات بغير ذك -ج
  :نجاسة: تنقسم النجاسة إلى -9

  .عينية وحكمية ومخففة ومتوسطة -أ
  .حكمية مغلظة ومتوسطة -ب
  .                            مخففة ومغلظة ومتوسطة -ج
  .عينية وحكمية -د

  :المجموعة التي ُتمّثل فرائض الوضوء هي -10
  .المواالة -غسل الرجلين -مسح الرأس -السواك -غسل الكفين –مية التس -أ

 -غســـل الـــرجلين إلـــى الكعبـــين -مســـح الـــرأس -اليـــدين إلـــى المـــرفقين -غســـل الوجـــه -النيـــة -ب
  .الترتيب

  . الترتيب -المواالة -اليدين إلى المرفقين -غسل الوجه -المضمضة -االستنشاق -ج
  .الدلك -غسل الرجلين إلى الكعبين  -غسل الوجه -فقيناليدين إلى المر  -التسمية -النية -د

  :ُتعّرف الجبيرة بأنها -11
  .رباط يوضع على الجرح ليحفظه من األوساخ حتى يبرأ -أ

  .رباط يوضع على الجرح والكسر حتى يبرأ -ب
  .رباط يوضع على الكسور لجبر -ج
  . عصبة توضع على الكسر -د

  :ل هيأسباب الغس المجموعة التي تمّثل -12
  . الختان -الوطء -الجماع–الجنابة  -أ

  .الموت –الوالدة  -الحيض -الجنابة -ب
  .الجماع -الختان -الموت -الحيض -ج
  .االستحاضة -الحيض -الجماع -الجنابة -د

  :ُيعّرف االستحداد بأنه استعمال الموسى في حلق -13
                                                 .      الشارب -ب              .     اإلبط -أ

  .اللحية -د          .         العانة - ج
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  :يختلف الماء الطاهر المطهر عن الماء المطهر المكروه بما يلي -14
والمكــروه هــو المــاء المطلــق البــاقي علــى ، المطهــر هــو المــاء المشــمس الــذي ســخنته الشــمس -أ

  . وصف خلقته ال يتغير بطول مكث
والمكـروه هـو ، مطهر هو الماء المطلق الباقي على وصـف خلقتـه وال يتغيـر بطـول المكـثال -ب

  .الماء المشمس الذي سخنته الشمس
والمكـروه هـو المـاء المشـمس الـذي سـخنته ، المطهر هو القليـل المسـتعمل فـي فـرض الطهـارة -ج

  .الشمس
والمكــروه هــو ، عنــه المطهــر هــو المطلــق الــذي خالطــه شــيء مــن الطــاهرات وال يمكــن فصــلها -د

  .الماء المشمس الذي سخنته الشمس
  :مفهوم النجاسة العينية هو -15

  .كل نجاسة لها جرم مشاهد أو لها صفة ظاهرة من لون أو ريح  -أ
  .نجاسة كلية لها صفة وجرم ومشاهد وتكون ظاهرة ذات لون أو ريح -ب
  .اهرةنجاسة كلية لها مشاهدة جرم ذات لون أو ريح وتكون صفته ظ -ج
  .كل نجاسة لها جرم مشاهد له لون وريح وصفته ظاهرة -د

  :التطابق بين مصطلح االستنجاء ومفهومه هو -16
  .كل نجاسة جفت وذهب أثرها  -أ

  .كل نجاسة لها جرم مشاهد أو لها صفة أو لون أو ريح -ب
  .إزالة النجاسة أو تخفيفها عن مخرج البول أو الغائط -ج
  .بة كالدمإزالة النجاسة الرط -د

  :المكان المنخفض من األرض الذي بأنه: يمكن تعريف مفهوم الخالء -17
  .                            يطلق على ما يخرج من الدبر -أ

  .تقضى فيه الحاجة -ب
  .يقضى فيه الحاجة ويطلق على ما يخرج من الدبر -ج
  .يقضى فيه الحاجة ويطلق على ما يخرج من الدبر والقبل -د

  :العبارة األشمل لنواقض الوضوء هي -18
  .الدم -لمس المرأة –لمس الفرج  -كل ما خرج من أحد السبيلين  -أ

  .النوم متمكناً  –زوال العقل  -الريح -الدم -الغائط -البول -ب
  .كل ما خرج من أحد السبيلين  -لمس المرأة   -مس الفرج -زوال العقل -النوم -ج
  .الدم  –مس الفرج  -ريحال -الغائط -البول –النوم  -د
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  :على التتالي هما) والتحجيل، الُغّرة(مفهوما إطالة  -19
  .وغسل ما فوق الكعبين في الرجلين، زيادة في غسل كل أعضاء الوضوء -أ

  .وغسل ما فوق المرفقين في اليدين، غسل جزء من مقدمة الرأس -ب
  .جلينوغسل ما فوق الكعبين في الر ، غسل جزء من مقدمة الرأس  -ج
وغســـل مـــا فـــوق المـــرفقين فـــي اليـــدين ومـــا فـــوق الكعبـــين فـــي ، غســـل جـــزء مـــن مقـــدم الـــرأس -د

  .الرجلين
  :الفرق بين مفهوم الخّفان ومفهوم الكعبان -20

العظمـــان : والخفّـــان همـــا ،الحـــذاءان الســـاتران للكعبـــين المصـــنوعان مـــن جلـــد: الكعبـــان همـــا -أ
  . الناتئان عند مفصل الساق

ـــد مفصـــل الســـاق: االكعبـــان همـــ -ب الحـــذاءان الســـاتران : والخفـــان همـــا ، العظمـــان الناتئـــان عن
  .للكعبين المصنوعان من جلد

الحذاءان الساتران للكعبين :  والخفان هما، العظمان الناتئان عند مفصل الكوع: الكعبان هما -ج
  .المصنوعان من قماش

الحــــذاءان الســــاتران : فــــان همــــاوالخ، العظمــــان الناتئــــان عنــــد مفصــــل الكتــــف: الكعبــــان  همــــا -د
  .للكعبين المصنوعان من جلد وقماش

  :الفرق بين مفهوم الوالدة ومفهوم الّنفاس هو -21
  .أما النفاس هو الدم الخارج عقب خروج الولد، الوالدة قد ال يعقب خروج الولد فيها دم  -أ

  .يوماً  أما النفاس هي دم يمكث أربعون، الوالدة هي الدم الخارج بعد الولد -ب
  .أما النفاس نزول الدم ستون يوماً ، الوالدة هي خروج الولد من الرحم بال دم -ج
  .الوالدة والنفاس كالهما يخرج عقبهما دم يمكث أربعون يوماً  -د

  ):المندوبة(تعتبر من األغسال المسنونة  -22
  .               الميت -االستسقاء -العيدين -الجمعة -أ

  .الوالدة -الحيض -نالعيدي -الجنابة -ب
  .              االستحاضة -الحج -الجمعة -الموت -ج
  .االستسقاء -الجمعة –العيدين  -الحج -د

  :من شروط كراهية الماء المطهر المكروه أن يكون -23
  .بأوان منطبعة   -ببالد باردة   -أ

  .موضوع بأوان نحاس  -ببالد حارة  -ب
  .في بالد حارة  –ميتًا استعماله في البدن آلدمي ولو   -ج
  .موضوع بأوان من حديد ويستخدم في البدن آلدمي  -د
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  :المفهوم الصحيح للنجاسة المغّلظة والنجاسة المخففة هو -24
  .والمخففة هي بول الصبي الذي لم يأكل، المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير -أ

  . ة هي نجاسة الكلبوالمخفف، المغلظة هي بول الصبي الذي لم يبلغ عمره حولين -ب
  .والمخففة هي نجاسة الخنزير،المغلظة هي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام  -ج
  .المغلظة والمخففة هي نجاسة الكلب والخنزير وبول الصبي الذي لم يأكل -د

  :يستعمل مفهوم الدْبغ في نزع  -25
  .الدم وبقايا اللحم من الجلد التي يفسده إبقاؤها بمادة الذعة  -أ

  .رطوبة الجلد التي يفسده إبقاؤها بمادة حّريفة -ب
  .الشعر من الجلد بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن -ج
  .الدم والشعر والرطوبة من الجلد بمادة حريفة -د

  :الخطوات التي تمّثل التيمم الصحيح -26
  .ويديهيضرب بكفيه على التراب الطاهر الذي له غبار ويمسح بهما جميع وجهه  -أ

يضرب بكفيه على التراب الطاهر الـذي ال غبـار لـه ويمسـح  بهمـا الوجـه ويضـرب ضـربه  -ب
  .ثانية ويمسح بهما يديه إلى المرفقين

يضرب بكفيه على التراب الطاهر الذي له غبار ويمسح  بهما الوجه ويضرب ضربه ثانية  -ج
  .ويمسح بهما يديه إلى المرفقين

لطــاهر الـــذي ال غبــار لـــه ضــربة واحــدة ويمســـح  بهمــا الوجـــه يضــرب بكفيــه علـــى التــراب ا -د
  .واليدين معاً 

  :أي العبارات التالية أدق في التعبير عن المفاهيم الصحيحة -27
  .واآلباط هو ما تحت المنكب، هو مجتمع العضد مع الصدر: المنكب -أ

  .واآلباط هو ما تحت المنكب، هو مجتمع العضد مع الكتف: المنكب -ب
  .واآلباط هو ما تحت الكتف، هو العضد مع اآلباط: كبالمن -ج
  .واآلباط هو ما تحت المنكب، هو العضد مع الصدر: المنكب -د

  :شرع الشارع التيمم بالتراب الطاهر ِعوضًا عن: اختاري األكثر دقة -28
  .           الوضوء -أ

  .            الغسل -ب
  .              الوضوء و الغسل -ج
  .ضوء أو الغسلالو  -د 
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  :يقّدر الماء كثيره وقليله بالقّلتين وهي تساوي -29
  )كلغ 292. 857(خمسمائة رطل بغدادي وتساوي  - أ

، )كلـغ 192. 857(وثمـان مائـة وسـبعة وخمسـون غرامـًا ، مائة واثنان وتسعون كيلـو غرامـاً  -ب
  .ويساوي بالمكعب ذراعًا وربعًا طوًال وعرضًا وعمقاً 

  . مكعب ذراعين وربع طوًال وعرضًا وعمقاً يساوي بال - ج
وثمـــان مائـــة وســـبعة ، خمســـمائة رطـــل بغـــدادي وتســـاوي مائـــة واثنـــان وتســـعون كيلـــو غرامـــاً  - د

  .، ويساوي بالمكعب ذراعًا وربعًا طوًال وعرضًا وعمقاً )كلغ 192، 857(وخمسون غرامًا 
  :يتم التطهر من النجاسات المغّلظة كالتالي –30

  .أو البدن أو المكان سبع مرات إحداهن بالتراب غسل الثوب - أ
  .غسل الثوب أو البدن أو المكان ثالث مرات -ب
  .غسل الثوب أو البدن سبع مرات - ج
  .غسل الثوب أو البدن أو المكان -د 

  :يتم االستنجاء بــ  -31
  .وكل ما هو ناعم، والحجر، الماء المطلق -أ

  .والورق، وكل جامد خشن كالحجر، الماء المطلق -ب
  .والورق، والحجر، الماء -ج
  .كل جامد وخشن -د

  :والطهارة من الحدث، الفرق بين مفهوم الطهارة من النجس -32
أمــا الحـــدث أمــر اعتبـــاري يقــوم باألعضـــاء يمنــع مـــن ، الــنجس مســتقذر يمنـــع صــحة الصـــالة -أ

  .صحة الصالة وما في حكمها
  .الحدث  مستقذر يمنع صحة الصالة أما، النجس أمر اعتباري يمنع من صحة الصالة -ب
  .أما الحدث مستقذر يمنع ما في حكم الصالة، النجس مستقذر يمنع صحة الصالة  -ج
  .النجس والحدث  كالهما أمر اعتباري يقوم باألعضاء يمنع ما في حكم الصالة -د

  :واالستطابة هو، الفرق بين االستنجاء -33
  .يب يعنى وضع الطيب على البدن والتط، االستنجاء إزالة عين النجاسة -أ

  .واالستنجاء يعنى التخفيف من النجس، االستطابة بمعنى التطيب من الخبث -ب
واالســـــتطابة بمعنـــــى ، االســــتنجاء إزالـــــة النجاســـــة أو تخفيفهـــــا عـــــن مخـــــرج البـــــول أو الغـــــائط -ج

  .االستنجاء ألن المستنجي يطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج
  .واالستطابة من التطيب بالبخور والعطور، إزالة النجاسةاالستنجاء بمعنى  -د
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  :صّنفي المجموعات التالية أّي منها يعد حدثًا أكبر -34
  .االستحاضة -النفاس -الحيض -ب.                         الريح -الغائط -البول -أ

  .الجماع -النفاس–الحيض  -د.                الجماع–االستحاضة  -الموت -ج
  :اختاري الترتيب الصحيح لفرائض الوضوء من المجموعات التالية -35

  .غسل الرجلين -مسح  بعض الرأس -يناليدين مع المرفق -جميع الوجه -النية -أ
  .مسح الرأس -الرجلين مع الكعبين -اليدين -جميع الوجه -النية -ب

  .الرأس -الرجلين–دين مع المرفقين الي -جميع الوجه -النية -ج     
  .النية –الرجلين  -جميع الرأس -يناليد –غسل الوجه  -د 

  :المقصود بمفهوم الِرْكُس  -36
  .روث الحيوان -ب                     .إخراج اآلدمي -أ

        .كل مخرجات اإلنسان والحيوان -د                           .النجس -ج
  :ُيعّرف الغائط بأنه -37

  .ويطلق على ما يخرج من الدبر، رض تقضى فيه الحاجةالمكان المنخفض من األ -أ
  .يطلق على ما يخرج من الدبر -ب
  .تقضى فيه الحاجة، المكان المستوى من األرض -ج
  .يطلق على ما يخرج من القبل، المكان المنخفض من األرض تقضى فيه الحاجة -د

  :أن) واالستنثار، االستنشاق(الفرق بين مفهومي  -38
  .واالستنثار هو إدخال الماء لألنف، هو إخراج الماء من األنفاالستنشاق  -أ

  .واالستنثار هو إخراج الماء من األنف، االستنشاق هو إدخال الماء لألنف -ب
  .واالستنثار هو إخراج الماء من الفم ، االستنشاق هو إخراج الماء الذي دخل األنف -ج
  .ر هو إخراج الماء الذي دخل األنفواالستنثا، االستنشاق هو إدخال الماء إلى الفم -د

  ):سنن الغسل(الترتيب الصحيح لخطوات الغسل المسنون  -39
ـــم   -تخليـــل الشـــعر وغســـل الـــرأس–الوضـــوء  -غســـل اليـــدين والفـــرج -أ غســـل الشـــق األيمـــن ث

  .التثليث -تعهد المعاطف بالغسل -الدلك والمواالة  -األيسر
  .التثليث-الدلك وتعهد المعاطف -األيسرالشقين األيمن و  -الرأس والشعر -الوضوء -ب
  -خليــل الشــعر وغســل الــرأست -الشــقين األيمــن واأليســر -الوضــوء -غســل اليــدين والفــرج -ج

  .التثليث
تعهــد  -غســل الشــق األيمــن ثــم األيســر والمــواالة   -تخليــل الشــعر وغســل الــرأس–الوضــوء  -د

  .التثليث -المعاطف بالغسل
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  :وأْكفأ -الفرق بين أُكف -40
  .وأكفأ بمعنى صب، اكف بمعنى غرف بكفيه -أ

  .وأكفأ بمعنى غرف بيديه، اكف بمعنى صب الماء -ب
  .وأكفأ بمعنى غرف الماء من اإلناء، اكف بمعنى غرفات كفيه وصب الماء -ج
  .اكف وأكفأ بمعنى غرف وصب الماء -د

  :يدل معنى الّتْور على -41
  اإلبريق -اإلناء             د -ج              الطست -ب           الجردل   -أ

  :والخبز هو، الحكم الشرعي لمن يستنجي بالعظام-42
  مكروه تنزيهياً  -مكروه تحريميًا         د -ج           مكروه -ب       حرام     -أ

  :ُيحّرم استعمال األواني المضّببة ب  -43
  الذهب  -س          دالنحا -ج   الذهب والفضة        -ب        الفضة    -أ

  :يعتبر الدم الجبّلة الخارج من أقصى رحم المرأة -44
  والدة -نفاس               د -حيض                 ج -استحاضة        ب -أ   

  :يعتبر الغسل صحيحًا إذا اغتسل -45
  .ولم يغسل رأسه -ب         .ولم يثلث بغسل األعضاء -أ
  .دون ًأن يغسل يديه -د             .هارةدون أن ينوي الط -ج      

  :عدا واحدةجميع ما يلي غير صحيح  -46
  .محل النية القلب والتلفظ بها سنة -ب.               ال محل للنية والتلفظ بها واجب -أ

  .  محل النية القلب والتلفظ بها فرض -د.            محل النية القلب والتلفظ بها بدعة -ج
  :اإلكمال والتتمة اإلسباغ في الوضوء يعني: العبارة األكثر دقة اختاري -47

            .فقط بأركانه -ب.                              بأركانه وسننه -أ
  .بزيادة غسل األعضاء -د                                .فقط بسننه -ج

  :يعتبر التيمم في حالة الخوف من البرد الشديد -48
    مكروه -حرام                 د -ج            واجب -ب     وب    مند -أ

  :تعتبر المرأة مستحاضة إذا -49
  .كانت تمر بفترة الدورة الشهرية -ب            .وضعت مولوداً  -أ

  . استمر الدم بعد عادتها الشهرية -د    .انقطع دم النفاس عنها -ج
  :حكم صالة من توضأ ونام متمكناً  -50

  .صالته باطلة -ب.                                      صالته صحيحة -أ
  .يجب قضاء الصالة -د.                         يستحب إعادة الوضوء -ج
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  )9(ملحق رقم     
  أسماء السادة محكمين مقياس االتجاه    

  

  مكان العمل  الدرجة العلمية  اسم المحكم  الرقم

  اإلسالمية الجامعة  تدريس وطرق مناهج - اهدكتور   عزو عفانة د .أ  1

  الجامعة اإلسالمية  تدريس وطرق مناهج - دكتوراه  محمد زقوت د. أ  2

  الجامعة اإلسالمية  مناهج وطرق تدريس - دكتوراه  سناء ابو دقة د. أ  3

  الجامعة اإلسالمية  مناهج وطرق تدريس –دكتوراه  فتحية اللولو .د  4

  اإلسالمية الجامعة  تدريس وطرق مناهج -شاركأستاذ م  محمد أبو شقير. د  5

  الجامعة اإلسالمية  أستاذ مشارك مناهج وطرق تدريس  إبراهيم االسطل .د  6

  اإلسالمية الجامعة  الصحة النفسية - دكتوراه  ختام السحار. د  7

  جامعة األزهر  دكتوراه تكنولوجيا المعلومات  إيهاب زقوت .د  8

  جامعة غزة   دكتوراه  نائلة الخزندار. د  9

  الجامعة اإلسالمية  دكتوراه مناهج وطرق تدريس  رحمة عودة .د  10

  الجامعة اإلسالمية  دكتوراه  عاطف األغا .د  11

  الجامعة اإلسالمية  أستاذ مشارك  يجميل الطهراو . د  12

  الجامعة اإلسالمية  علم النفس -أستاذ مساعد  نبيل دخان. د  13

  القدس المفتوحةجامعة   ماجستير  طارق الطيبي .أ  14

  جامعة القدس المفتوحة  ماجستير تكنولوجيا معلومات  اشرف طه. أ  15

  جامعة القدس المفتوحة  ماجستير  عبد الكريم قشالن .أ  16

  جامعة غزة  ماجستير  زلفى شملخ .أ  17

  الغوث  كالة  ماجستير  عفيفي العرايشي .أ  18

  جامعة األمة  ماجستير  أدهم بعلوجي .أ  19

  التربية والتعليم  ماجستير  د الربعيعائ .أ  20

  جامعة األمة  بكالوريوس هندسة حاسوب  إيمان المشهراوي .م  21

  مهندس  بكالوريوس تكنولوجيا معلومات  محمد شملخ. م  22

  جامعة القدس المفتوحة  بكالوريوس هندسة  مهند عّياش .م  23
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  )10(ملحق رقم 
                      غـزة             -الجامعة اإلسالمية

  عليـا ــت الاــــمادة الدراسـع
 ـةــربيــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــكليـ

  تدريس طرقالمناهج و 
  

  نحو تعليم فقه العبادات الدبلوم المتوسط تجاهات طالباتاستبانه اتحكيم : الموضوع
  باستخدام تقنية الصفوف االفتراضية 

  E حفظه.......................................................... / ............. السيد

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  

  : بإعداد دراسة لنيل درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس تحمل عنوان ورسحر سمّ  /تقوم الباحثة 
  

ي لدى طالبات الدبلوم المتوسط واتجاهاتهم أثر توظيف الصفوف االفتراضية في اكتساب مفاهيم الفقه اإلسالم
  .نحوها

، واســتلزم ذلــك إعــداد اســتبانه لقيــاس اتجاهــات الطالبــات نحــو تعلــم فقــه العبــادات باســتخدام تقنيــة الصــفوف االفتراضــية
هــي تقنيــة تعليميــة تعلميــه عبــر االنترنــت، تقــوم علــى تــوفير بيئــة صــفية  :الصــفوف االفتراضــية أنومــن الجــدير بالــذكر 

فاعلية، يمكن من خاللها تقديم اللقاءات وٕاجـراء المناقشـات وتنفيـذ األنشـطة المنهجيـة والالمنهجيـة، بـنفس جـودة وكفـاء ت
غرفة الصف العادية، وتتيح للدارسين والمعلمين حضور اللقاءات واالشتراك في جميع أنشطة الصف االفتراضـي عبـر 

  .الصفيةاالنترنت، دون الحاجة للتواجد الفيزيقي في الغرف 
 ،التعلـيم فـي التكنولوجيـة المسـتحدثات دور: فقـرة موزعـة علـى خمـس مجـاالت هـي) 65(من المقياس هذا يتكون حيث 

 الصـــفوف خـــالل مـــن الطهـــارة مفـــاهيم تعلـــم، االفتراضـــية الصـــفوف بتقنيـــة الـــتعلم،   االلكترونيـــة الـــتعلم بيئـــة متطلبـــات
  :الستبانة وذلك من حيثلذا أرجو من سيادتكم التفضل لتحكيم ا االفتراضية

  .جلهأفقرات االستبانة للهدف التي أعدت من  مةمالئمدى  -
  .الدقة في صياغة  فقرات االستبانةمدى  -
 .إضافة وحذف  وتعديل ما ترونه مناسبا -

  ...............................: ............................اسم  المحكم
  .....................................: ...................الدرجة العلمية 

  : ...........................................................مكان العمل 
  وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والتقدير               

  ورسحر محمود سمّ / الباحثة                                                               
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  )11( ملحق رقم
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

  غـزة                                 - الجامعة اإلسالمية
  ـا ات العليــــــــــعمادة الدراسـ

  ـةـربيــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــكليـــ
  تدريس طــرقالمناهج و 

  استبانه
  االفتراضي صفوفاستخدام تقنية الب اإلسالميمفاهيم الفقه  اكتسابنحو  الباتاتجاهات الط 

   :الطالبة أختي
  بركاته و E رحمة و عليكم الس�م                                                

توظيـف الصـفوف االفتراضـية فـي  أثـر " بعنـوان طـرق التـدريس و جھاالمنـ فـي الماجسـتير درجـة لنيـل دراسـة بـإجراء الباحثـة تقـوم
 للتعـرف مقيـاس الغـرض لهـذا الباحثـة أعـدت وقد"  قه اإلسالمي  لدى طالبات الدبلوم المتوسط واتجاهاتهم نحوهااكتساب مفاهيم الف

فقرة موزعة على ) 65(من المقياس هذا يتكون حيث) الطهارة(الصفوف االفتراضية لتعليم فقه العبادات  استخدام  نحو اتجاهك على
 ،التعلم بتقنية الصـفوف االفتراضـية ، متطلبات بيئة التعلم االلكترونية ،ة في التعليمدور المستحدثات التكنولوجي: خمس مجاالت هي

 فقراتـه عـن تجيبـي أن منـك نرجـو فقـط، لـذا البحـث العلمـي أجـل مـن وضـعت. من خالل الصفوف االفتراضية  مفاهيم الطهارةتعلم 
  .منه الهدف حتى يتحقق وصدق بأمانة

  :التعليمات

 وحياديـة، بدقـة الشخصـي، رأيـك عـن تعبـر التـي الخانـة أمام (X)عالمة  ضعي ثم محور، بكل الخاصة العبارات جيداً  اقرئي 

  .رأيك عن تعبر طالما صحيحة وٕانما العبارة خاطئة، وأخرى صحيحة عبارة ال توجد بأنه علماً 

  :عليها الموافقة درجة عن عبارة لكل المقابل التدرج ويعبر

 .دائماً  معك تتفق ةالعبار  كانت إذا :بشدة موافق  -

 .غالباً  معك تتفق العبارة كانت إذا :موافق  -

  .تقرري أن تستطيعين وال عليك تنطبق ال العبارة كانت إذا :محايد  -

 .غالباً  معك تتفق ال العبارة كانت إذا :معارض  -

        .دائمًا  معك تتفق ال العبارة كانت إذا :بشدة معارض  -

                             

تعاونك                                                                                                                        حسن لك شاكرين                                                                                          
  ورسحر محمود سمّ / الباحثة 
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  :معلومات من أجل الباحثة

  

   ......................................... :اسم الطالبة •
 ....: ......................................التخصص •
 ..................................: المستوى الدراسي •

  

 

  

هل لك خبرة في استخدام  •
 اسوب؟الح

  ال .3   إلى حد ما. 2   نعم. 1
  

هل لك خبرة في التعامل  •
  مع اإلنترنت؟

  إلى حد ما. 2   نعم. 1
 

  ال.3
  

هل سبق أن تعلمت الفقه  •
باستخدام  ياالسالم

  الحاسوب؟
  إلى حد ما. 2   نعم. 1

 
  ال.3

  

هل سبق وان تعلمت  •
باستخدام   يالفقه االسالم

  الشبكات؟
  إلى حد ما. 2   نعم. 1

 
   ال.3
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  في التعلم دور المستحدثات التكنولوجية -أ     

  درجة الموافقة  الفقرات  الرقم
  أعارض بشدة  أعارض  محايد  أوافق  بشدة أوافق

            أعتقد أنني بحاجة للتدريب على استخدام الحاسوب   1
            التعلم باستخدام تقنية الصفوف ا8فتراضية جذاب وممتعأرى أن   2
            على الشبكة ةياح لوجود المعلمأشعر بارت  3

باستخدام الصفوف  أشعر بحرية وخصوصية في تعلمي  4
            ا8فتراضية

خ�ل  أشعر باAحراج عند طرح اFسئلة المكتوبة أو الصوتية  5
            .الصف ا8فتراضي

            توفر فرصة  لممارسة مھارة الكتابة  المحادثة المكتوبةأرى أن   6
            توفر فرصة لممارسة المحادثة  حادثة الصوتيةالم أرى أن  7
            تعطى فرصة لممارسة ا8ستماع النصوص الصوتيةاعتقد أن   8
            يناسب مستواي التعليمي في فقه العبادات الصف ا8فتراضياعتقد أن   9

           ينتقل من موضوع إلى آخر بشكل متسلسل الصف ا8فتراضياشعر أن   10

وجود لالصف ا8فتراضي يحتاج  بتقنيةتعلم فقه العبادات اعتقد أن   11
            معلم

            ةقدمھا المعلمتخطة الدرس التي  اتباعأفضل   12

أحتاج لوقت أكبر للتعلم عن طريق الصفوف أرى أنني   13
            التقليديا8فتراضية من التعلم 

تعلمت الكثير من الموضوعات من خ�ل تقنية أحس أنى   14
            ا8فتراضية الصفوف

            اشعر أن مستوى التعلم بالصفوف ا8فتراضية يناسبني  15
            بتقنية الصفوف ا8فتراضيةأحببت التعلم   16
            حجم المعلومات التي تعرض خ�ل الدرس مناسبةاشعر أن   17

الصفوف (أرغب في إكمال تعليمي من خ�ل ھذه التقنية  18
            )ا8فتراضية

الصفوف  تقنيةببا8لتحاق  الباتي الطت�يح بقية زمأنص  19
            ا8فتراضي

            أفضل تعلم فقه العبادات من خ�ل الصفوف ا8فتراضية  20
 

  :متطلبات بيئة التعلم االلكترونية -ب 
       
  الفقرات  الرقم

  درجة الموافقة
أوافق 
أعارض   أعارض  محايد  أوافق  بشدة

  بشدة

            ناسب ماFجھزة التعليمية  توفر أري أن إمكانية  21

السماعات : المعدات الطرفية ال�زمة مثل أري أن   22
            متوفرة ميرااوالمايكروفون والك

            اFجھزة تعمل بكفاءة وسرعة كبيرةاعتقد أن   23
            مناسبة للعرض الحاسوب جھاز حجم شاشةأرى أن   24

عند متوفرة  الصيانة الضروريةاعتقد أن خدمة   25
            الحاجة وبسرعة

            البرنامج الشبكي يحتاج لتدريب كبيرأعتقد أن   26
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  :ةاإلدارة الصفي في المعلمدور  - ج 

  الفقرات  الرقم
  درجة الموافقة

  أعارض بشدة  أعارض  محايد  أوافق  بشدة أوافق

           .يفيدني عندما أتوقف عن التعلم ةالمعلم اشعر بأن إرشاد  27

عند الدخول لمواقع أو برامج ليس لھا  ةه المعلمبينأرى أن ت  28
  يساعدني على التركيز الدرسب  ع�قة

          

في حالة تكرار التجاوزات بشكل اكره أن تلفت نظري المعلمة   29
 )صوتي  أو كتابي(مباشر

          

في حالة التمادي في التجاوزات بإيقاف  ةعلممال أكره إنذار  30
  بية أو الصوتيةمشاركتي الكتا

          

 الباتلقيادة مجموعة من الط ةطالب ةختار المعلمأحب أن ت  31
  اعلى تفوقھ اكمكافأة لھ

          

مزيداً من  ابإعطائھ ةالمجتھد ةلطالبل ةالمعلم اقدر مكافئة  32
  .في المشاركة الحرية

          

            وقت است�م الواجب أو ا8ختبار ةالمعلم ديحدارتاح لت  33

الواجب في  وأا8ختبار  الباتتسلم جميع الطعر با8رتياح لاش  34
  وقت واحد

          

أو الواجب عند انتھاء  ختبار القصيرا8 ةسحب المعلمأرى أن   35
            مناسباً  الزمن المخصص من خ�ل الشبكة

 امن التنبيه إلى إخراجھ ةفي عقاب الطالب ةتدرج المعلمأحب   36
            من الشبكة

رشد  تشرح أو لتل  اشاشة جھازھ ةرسل المعلمت أفضل أن  37
            بشكل فردي أو جماعي ةالطالب

            عبر الشبكة  ةالطالبإلى  ةالمعلمالتعليمات من ه يوجيسعدني ت  38
            افي تقديم المساعدة عندما يطلب منھ ةالمعلم أحب سرعة   39

 عبر الشبكة بشكل منتظم وفي ختباراترسل ا8أفضل أن ت  40
  مكان محدد

          

            اختباراً  ارسل لھتعندما  ةبإب�غ الطالب ةالمعلم أفضل قيام  41
            دون تأخير وإعادته 8ختبارا ةالمعلم صححاشعر بالراحة لت  42
            ختبارالم�حظات الضرورية على ا8المعلمة كتب أحب أن ت  43

بية لتقديم المحادثة الصوتية والكتا المعلمة ستخدمأفضل أن ت  44
            النصح واAرشاد

            في التعلم ةسير تقدم الطالبة تابعأميل إلى م  45

بين  الفردية الفروقارغب في التنوع في اFنشطة لت�ءم   46
            اتبالالط
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  : التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية -د

  الفقرات  الرقم
  درجة الموافقة

 أوافق
  بشدة

  رضأعا  محايد  أوافق
 أعارض
  بشدة

            التعلم بتقنية الصفوف ا8فتراضية يحسن  مستوى اFداءاشعر أن   47

التعلم بتقنية الصفوف ا8فتراضية يعالج  مشكلة اعتقد أن   48
            اFعداد الكبيرة ويعد اقتصادياً 

التعلم بتقنية الصفوف ا8فتراضية يعزز استخدام أري أن   49
          في التعليم التكنولوجيا

    

            الصف ا8فتراضي يتناسب وا8نفجار المعرفيأعتقد أن   50

كل ل يمكن استخدامهالتعلم بتقنية الصفوف ا8فتراضية اعتقد أن   51
            شرائح المجتمع

            التعلم بتقنية الصفوف ا8فتراضية يتيح فرصة التعلم الذاتيأرى أن   52

إمكانات  منراضية يحسن التعلم بتقنية الصفوف ا8فتاعتقد أن   53
            الطالبات

التعلم بتقنية الصفوف ا8فتراضية يتعامل مع الجنسين أرى أن   54
            ب� مشاكل

يسمح  تقنية الصفوف ا8فتراضية استخدام التعلم باعتقد أن   55
            من البيت الطالبة مشاركةب

ضية بتقنية الصفوف ا8فترا التعلم لغة العرض في اعتقد أن   56
            سھلة وواضحة

            فرصة لمراجعة المادة توفراعتقد أن تسجي�ت الصفوف ا8فتراضية   57

فرصة لحضور  توفر تسجي�ت الصفوف ا8فتراضية أرى أن   58
            المادة في حالة التغيب عن اللقاء المباشر

   :من خالل الصفوف االفتراضية مفاهيم الطهارةتعلم  - ـه

  الفقرات  الرقم
  درجة الموافقة

  بشدة أعارض  أعارض  محايد  أوافق  بشدة أوافق

لصفوف ا8فتراضية ا اعتقد أن التعلم باستخدام تقنية  59
            مفيد في تعلم فقه العبادات

استمتعت بتعلم مفاھيم الطھارة عن طريق الصفوف   60
            ا8فتراضية

التعلم بالصفوف ا8فتراضية عمق فھمي اعتقد أن   61
            اھيم الطھارةلمف

من مناقشة ما استعصى على  اشعر بالرضا لتمكني  62
            فھمه من المفاھيم عن طريق الصفوف ا8فتراضية

ا8متحانات القصيرة لعبت دوراً في تثبيت اعتقد أن   63
            لدي الطھارة  مفاھيم

 يساعدنت ةقدمھا المعلمتالتغذية الراجعة التي اعتقد أن   64
            في استخدام المفاھيم على الدقة

 بھا يعرض الصف ا8فتراضيأحب  الطريقة التي    65
            تحفز التعلم Fنھاالمادة التعليمية 

  

        أشكرك عزيزتي الطالبة على وقتك وتعاونكأشكرك عزيزتي الطالبة على وقتك وتعاونكأشكرك عزيزتي الطالبة على وقتك وتعاونكأشكرك عزيزتي الطالبة على وقتك وتعاونك
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  )12(ملحق رقم 
  

  غـزة                                 -الجامعة اإلسالمية
  ـات العليـا ــــادة الدراســعم
 ـربيــةــــــــــــــــــة التــــــــــــكليـــ

  تدريس طرقالمناهج و 

  
 الفقهفي  بتقنية الصفوف االفتراضية) الطهارة(إرشادي لتدريس مفاهيم دليل تحكيم  : الموضوع

  لمحتوى مساق فقه العبادات للدبلوم المتوسط اإلسالمي
  اهللا حفظه....... .........................../ ................................ السيد

  وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم
  :عنوان تحمل تدريسال وطرق المناهج في الماجستير درجة لنيل دراسة بإعداد ورسحر سمّ  / ةالباحث قومت

  .هم نحوهاأثر توظيف الصفوف االفتراضية في اكتساب مفاهيم الفقه اإلسالمي لدى طالبات الدبلوم المتوسط واتجاهات
  ويتكون )رةالطها( األولى الوحدة االفتراضية الصفوف بتقنية االسالمى الفقه مفاهيم لتدريس المعلم دليل إعداد ذلك واستلزم

ـــة للصـــفوف: األول :مـــن جـــزأين ـــًا للعناصـــر المكون ـــًا بالصـــفوف االفتراضـــية ويشـــمل شـــرحًا وافي ـــدليل ويتضـــمن تعريف  مقدمـــة ال
  .الزمني لتنفيذ الدروس من خاللها والمخطط اهات عامة الستخداماتهاالفتراضية كما يتضمن توجي

  :حيث إن كل خطة درس تتضمن، خطة تدريس وتحضير الدروس المختارة: الثاني

  .األهداف العامة واألهداف السلوكية •
 .اإلجراءات واألنشطة  •
 .خطوات التنفيذ للدرس بالوسائل المتاحة بالصفوف االفتراضية •
  .التقويم بمراحله •

  : حيث من وذلك دليل ال لتحكيم التفضل سيادتكم من أرجو لذا

  .الدليل للغرض المعد من اجله م�ئمة مدى

  . التحكيم في مناسبا ترونه ما وحذف إضافة

  : ............................................................المحكم  اسم
  ............................: ............................ ةالعلميدرجة ال

  : ........................................................... العمل مكان
  والتقدير الشكر جزيل بقبولا وتفضلو                                                              

  ورسحر محمود سمّ / ةلباحثا                                                          
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  )13(ملحق رقم 

  أسماء السادة محكمين الدليل
  

  مكان العمل  الدرجة العلمية  اسم المحكم  الرقم

  الجامعة اإلسالمية  أستاذ مشارك  محمد أبو شقير.د  1

  الجامعة اإلسالمية  دكتوراه  إبراهيم األسطل.د  2

  الجامعة اإلسالمية  دكتوراه  ختام السحار. د  3

  جامعة األقصى  أستاذ مشارك   سن النجارح. د  4

  جامعة األقصى  أستاذ مساعد   سامح العجرمي. د  5

  الجامعة اإلسالمية  دكتوراه   توفيق برهوم. د  6

  جامعة القدس المفتوحة  ماجستير  طارق الطيبي. أ  7

  جامعة القدس المفتوحة  ماجستير  مهند عّياش. أ  8

  جامعة األمة  ماجستير  ادهم بعلوجي. أ  9

  جامعة غزة  ماجستير  شملخ زلفى. أ  10

  جامعة القدس لمفتوحة  ماجستير  سامي حنونة. أ  11
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  )14(ملحق رقم 

  
  غـزة                                 -الجامعة اإلسالمية

  ـا ــــــعمادة الدراسـات العلي
 ـربيـةــــــــــــــــــة  التـــــــــــــكليــ

  سـتدري طرقو المناهج 
    

  دليل إرشادي

 لمحتوى اإلسالمي الفقه في االفتراضية الصفوف بتقنية) الطهارة( مفاهيم لتدريس

  المتوسط للدبلوم العبادات فقه مساق

    
  سحر محمود سمور/ ةالباحثإعداد 

  

  إشراف

  الرنتيسيمحمد  محمود /د                           سحلّ  درويش داود /د

  

  م 2011 - ه 3214

  

  

  

  

  

  



- 174 - 
 

  محتويات الدليل         
  الرقم  الموضوع

  أ  غالف الدليل

  ب  دليل المحتويات

  1  المقدمة

  2  األهداف

  2  القراءات المساعدة

  3  مفهوم الصف االفتراضي

  4  إعداد الصف االفتراضي

  7  استخدام الصفوف االفتراضية

  8  استخدام الصف االفتراضي كمسئول جلسة

  13  ي الصفوف االفتراضية للمعلم والمتعلمالممارسات الجيدة ف

  13  تعليمات الدخول والخروج من الصفوف االفتراضية

  14  تخطيط الوقت

  14  التخطيط للدروس

  15  األواني - المياه  - الطهارة: الموضوع األول 

  18  أنواع الطهارة: الموضوع الثاني 

  20  الوضوء -االستنجاء: الموضوع الثالث

  23  الموضوع الرابع

  26  الموضوع الخامس

  28  الموضوع السادس



- 175 - 
 

 الفقه في االفتراضية الصفوف بتقنية) الطهارة( مفاهيم لتدريس إرشادي دليل

  المتوسط للدبلوم العبادات فقه مساق لمحتوى اإلسالمي

  :المقدمة

ق سـيدنا محمـد الصـاد، والصـالة والسـالم علـى خـاتم األنبيـاء والمرسـلين، الحمد هللا رب العالمين
  ..وبعد، األمين
  :ة/المعلمة الفاضل/المعلم 

تضــع الباحثــة بــين يــديك دلــيًال إرشــاديًا الســتخدام الصــف االفتراضــي خــاص برســالة ماجســتير 
أثـر توظيـف الصــفوف االفتراضـية فـي اكتســاب مفـاهيم الفقـه اإلســالمي لـدى طالبـات الــدبلوم : "بعنـوان

  :ويتكون من جزأين، "المتوسط واتجاهاتهم نحوها
مقدمـة الـدليل ويتضـمن تعريفـًا بالصـفوف االفتراضـية وشـرحًا وافيـًا للعناصـر المكونـة للصـفوف : ألولا

  .والمخطط الزمني لتنفيذ الدروس من خاللها ااالفتراضية كما يتناول توجيهات عامة الستخداماته
  :حيث إن كل خطة درس تتضمن، خطة تدريس وتحضير الدروس المختارة: الثاني
  .امة واألهداف السلوكيةاألهداف الع •
 .اإلجراءات واألنشطة •
 .خطوات تنفيذا لدرس بالوسائل المتاحة بالصفوف االفتراضية •
 :التقويم بمراحله •

بغــــرض تحديــــد مســــتوى تمكــــن الطالبــــات مــــن المفــــاهيم الفقهيــــة قبــــل تعلمهــــن بواســــطة : المبــــدئي - 
 .الصفوف االفتراضية

 .في المحتوى وتعميق التطبيق لديهممنة بغرض تثبيت المفاهيم والمعارف المتض: التكويني - 
لقيــــاس تمكــــن الطالبــــات مــــن المفــــاهيم الفقهيــــة واالتجــــاه نحوهــــا بعــــد تعلمهــــن بواســــطة : الختــــامي - 

  .الصفوف االفتراضية
 مع االحترام والتقدير،،،                                 

  الباحثة
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  عزيزتي المعلمة ،المعلم عزيزي
أن تمكن نفسك مـن اسـتخدام الصـفوف االفتراضـية ولكـي يتسـنى لـك  ىفي الخطوة األول كعلي 

ــيًال الســتخدام  ،ذلــك يجــب أن تتعــرف علــى الصــف نفســه ومكوناتــه ــذا أضــع بــين يــديك دل الصــف " ل
ه المتعــددة فــي اســتخداماتمجــاالت عــرض فيــه مفهــوم الصــف االفتراضــي و يتم ، حيــث ســ"االفتراضــي 

حدى التقنيات التربوية، التـي تسـاعد فـي تحقيـق إالفتراضية هي إن تقنية الصفوف ا؛ العملية التعليمية
  .عبر االنترنت بين المعلم والمتعلمالتواصل 

  :ن تكون قادرًا علىأينبغي  دليلال اهذعلى  االطالعبعد  :هدافاأل
  .شرح مفهوم الصف االفتراضي. 1
ات التـي يقـدمها كـل بين الصف االفتراضي والصف التقليدي، من حيـث المزايـا والخـدم ةقارنم. 2

  .منهما
  .تقوم باإلعدادات الالزمة للصف االفتراضي على جهازك. 3
  .في العملية التعلميةمعلم الصف االفتراضي ك وظفت. 4
  .تمارس دور المسؤول في الصف االفتراضي . 5
  .تطبق الممارسات الجيدة في استخدام الصف االفتراضي. 6
  تفرع منه وي" الصف االفتراضي "  ألولا رئيسان موضوعان دليل ال اتضمن هذوي

  .، و يحقق هذا القسم الهدفين األول والثاني"مفهوم الصف االفتراضي : " القسم األول
  .، ويغطي هذا القسم الهدف الثالث"إعدادات الصف االفتراضي: " القسم الثاني
  .لرابع والخامس، ويغطي هذا القسم الهدفين ا"استخدام الصفوف االفتراضية : " القسم الثالث
، ويغطي هذا القسـم الهـدف "الممارسات الجيدة للمشاركة في الصفوف االفتراضية : " القسم الرابع
  .السادس

ــراءات المســاعدة ــ ا، إن المــادة المعروضــة فــي هــذعزيزتــي المعلمــة/ معلــمعزيــزي ال :الق تحقــق  دليلال
 –لمزيـد مـن الفائـدة  -بأن ترجـع  األهداف المرجوة منها والمرسومة لها بيسر وسهولة، ولكن ننصحك

  :إلى
  www.elluminate.com:، عبر الموقع التالي)Elluminate(خدمة الدعم التي تقدمها شركة  -1

  
  

http://www.elluminate.com/
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: دخل إلى الموقع التجريبـي أالمزج بين القراءة النظرية والتدريب العملي،  اإلمكانحاول قدر  -2
اثنـين مـن  بـدعوة قـممن خالل موقع الشركة إنشـاء صـف افتراضـي مجـاني لثالثـة أفـراد،  يمكنك

أن الممارســــة العمليــــة هــــي  باحثــــة إلــــىوتشــــير ال، التــــدرب علــــى هــــذه التقنيــــةثــــم ليــــه، الـــزمالء إ
المئـــات مـــن المتعلمـــين ويمكـــن التعامـــل معهـــم بكـــل  مارســـة الطبيعيـــة وقـــد يتســـع الصـــف إلـــىالم

  .ي توضيحه بالدليلسهولة ويسر كما سيأت

  
  ما المقصود بالصف االفتراضي؟ 

الصـــف االفتراضـــي هـــو تقنيـــة تعليميـــة تعلميـــة عبـــر االنترنـــت، تقـــوم علـــى تـــوفير بيئـــة صـــفية 
تفاعليــة، يمكــن مــن خاللهــا تقــديم اللقــاءات وٕاجــراء المناقشــات وتنفيــذ األنشــطة المنهجيــة والالمنهجيــة، 

وتتـيح للدارسـين والمعلمـين حضـور اللقـاءات واالشـتراك فـي بنفس جودة وكفاءة غرفة الصـف العاديـة، 
  .جميع أنشطة الصف االفتراضي عبر االنترنت، دون الحاجة للتواجد المادي في الغرف الصفية

 )Wimba:(وهناك العديد من الشركات العالمية التي تقـدم خدمـة تقنيـة الصـف االفتراضـي مثـل
، أمـــا خدمـــة الصـــفوف االفتراضـــية )TDM System(، والشـــركات المحليـــة مثـــل )FarStone (و

وهي أحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال تقنية الصفوف  )Elluminate(فتقدمها شركة  بفلسطين
االفتراضـــية، وتقـــدم خـــدماتها لعـــدد مـــن الجامعـــات ومراكـــز البحـــث العلمـــي والمؤسســـات التربويـــة ذات 

  .السمعة العالمية، في فلسطين
  :يمفهوم الصف االفتراض

عن بعد طفرة نوعية بعد الدخول إلى الحقبة الثانية والتعلم م المفتوح يشهدت أنظمة وأنماط التعل
حيـــث أصـــبح بإمكـــان المســـتخدم أو المتصـــفح لالنترنـــت  )Web2.0 (مـــن االنترنـــت المعروفـــة باســـم

ليـة المشاركة بشكل أكبر في صـياغة محتـوى االنترنـت، ممـا أسـهم فـي خلـق بيئـات تعليميـة أكثـر تفاع
عبــر شــبكات االنترنــت، وظهــور العديــد مــن التطبيقــات التعليميــة التعلميــة التــي تســتخدم هــذه التقنيــات 

  .التفاعلية، ومن أهم هذه التطبيقات تقنية الصفوف االفتراضية
  



- 178 - 
 

  إعداد الصف االفتراضي: والموضوع الثاني 
  

  :آلية الدخول إلى الصف االفتراضي
 )هذا الرابط للفحص فقط: ( ) الصورة(الشكل التاليالنقر على الرابط وعادة يأخذ . 1

  
  .قم تم اختياره  )Guest(التأكد من أن الزر على يمين . 2
االلتـزام  ه وضـع أي بريـد شـرطلكتروني بإمكانوضع عنوان البريد اإللكتروني ومن ال يتوفر لديه بريد إ. 3

  @  ثم متبوعًا بالرمز العائلة  باللغة االنجليزية / االسمأن يضع  بالصيغة العامة مثالً 
  .بالخانة األولى االسم باللغة االنجليزية@  hotmail.com:مثال

  .لعربية بالخانة الثانيةإدخال اسمك باللغة ا. 4
الصـف سـيأخذ ذلـك دقـائق فقـط لتنزيـل الجافـا فـي حـال لـم  انتظر قليال ليتم فـتحو ) (loginاضغط على .5

  .يسبق أن تم تنزيلها على جهازك

  
التحميــل قــد يســتغرق تحميــل البرنــامج بعــض الوقــت فــي المــرة األولــى، أمــا فــي المــرات التاليــة فســيتم  :مالحظــة 

عمليــة الــدخول  وبظهــور الشاشــة التاليــة هــذا يعنــي أن. الصــف االفتراضــيبمجــرد نســخ ولصــق رابــط  والــدخول
أنــت فــي الصــف االفتراضــي ويظهــر اســمك فيــه كمــا فــي الشاشــة  وأخيــراً . للصــف االفتراضــي قــد تمــت بنجــاح

  :التالية

  

http://elluminate.qou.edu/join_meeting.html?meetingId=1287015948744
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  :لتحميل الجافا
  www.java.comاذهب إلى موقع جافا . 1

  
  
  للتحميل Downloadاضغط . 2

  
  )Install(غط تحميل عند ظهور اللوحة التالية اض. 3

  
مــرتين ليقــوم بتثبيــت الجافــا علــى  ACCEPTبعــد حفــظ الملــف علــى جهــازك اضــغط علــي. 4
  جهازك

ســـتجد  الصـــف االفتراضـــي بعـــد تحميـــل البرنـــامج علـــى جهـــازك، ونســـخ ولصـــق رابـــط غرفـــة. 5
  :الشاشة الرئيسة للبرنامج بالشكل التالي

  
ـــى ال مكونـــات الرئيســـة للغرفـــة الصـــفية، وهـــي يمكننـــا مـــن خـــالل الشـــكل الســـابق أن نتعـــرف عل

  :للعرض التالي مجموعة من النوافذ واألشرطة، وفقاُ 

http://www.java.com/
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  :األشرطة -ب                                    :النوافذ -أ
  .العنوان شريط. 1.                   نافذة أسماء المشاركين. 1
  .قوائمال شريط. 2.                   نافذة التخاطب الكتابي. 2
  .األدوات شريط. 3.                            نافذة الصوت. 3
  .الحالة شريط. 4.                      نافذة اللوح األبيض. 4

تقــوم فكــرة الصــف االفتراضــي علــى االتصــال بــالمتعلمين عــن بعــد بطريقــة  :ضــبط إعــدادات الصــوت
لصوت والصـورة ولكـي نضـمن عمـل الصـوت صوتية ويمكن أن يكون االتصال كتابيًا أو عن طريق ا

  : بشكل سليم عبر تقنية الصف االفتراضي البد من ضبط إعدادات الصوت متبعًا الخطوات التالية
  .من قائمة أدوات اختر قائمة الصوت، ومنها اختر معالج إعدادات الصوت. 1

  
  .المناسبةستظهر الشاشة التالية، أنقر موافق بعد التأكد من اختيارك للسماعات . 2

  
  .من الشاشة التالية لتستمع إلى الصوت المسجل) Play(أنقر على تشغيل . 3

  
إذا لم تسـتمع للصـوت المسـجل تأكـد مـن أن السـماعات متصـله مـع جهـازك وتـم إعـدادها بشـكل . 4

  .صحيح
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لتظهـر شاشـة فحـص الالقـط ) OK( ثـم نعـم ) بعد سماعك للصوت المسجل(  Stopأنقر على . 5
 )Mic  .( اختر الالقط وعاده يكون باسمMicrophone  ثمOk كما في الشاشة التالية:  

  
لتبدأ بتسـجيل صـوتك، وهنـا تحـدث )  Record( أنقر على تسجيل ) Ok( بعد النقر على نعم . 6

سـتالحظ ظهـور موجـات الصـوت بـاللون األخضـر كمـا ). هذه المرحلة هامة جدا( حتى يتوقف 
  :في الشكل التالي

  
  .لتستمع إلى صوتك المسجل)  Play( ، ثم تشغيل ) Stop( على توقف أنقر . 7
  .أنقر على توقف ثم مرتين نعم للخروج. 8
وأعـد الكـره . في حالة عـدم سـماعك لصـوتك المسـجل، تأكـد مـن أن الالقـط متصـل مـع حاسـوبك. 9

  .مره أخرى
  .يمكنك فحص الالقط باستخدام أي برمجية أخرى للتأكد من صالحيته :مالحظة

مـن اسـتخدام الصـفوف االفتراضـية بشـكل جيـد المـتعلم /معلـمليـتمكن ال: استخدام الصـفوف االفتراضـية
  :يجب الجمع بين األساس النظري والتدريب العملي

، ووظيفـة كـل منهـا وكيفيـة االسـتخدام األمثــل ومزاياهــا التقنيـة مكونـاتمعرفـة : األسـاس النظـري -1
  .لها

، وذلـك بعـد المكونـات حيث تعمل الممارسة على تحسين استخدام :التدريب العملي على التقنية -2
  .ام التسجيالتأخذ العديد من الدورات للتدريب على التقنية، كما يمكن استخد

، فـإن الصـفوف )مـتعلم -معلـم(من دورين أساسـيين  التقليدي مثلما تتكون األدوار داخل الصف
، ومشــــارك )Moderator(غرفــــة الصــــفية ال مســــئولاالفتراضــــية كــــذلك تتكــــون مــــن دوريــــن أساســــيين 

)Participant(ـــيح  ى/قدم لـــكأ، وســـ فـــي الجـــزء التـــالي مجموعـــة مـــن إرشـــادات االســـتخدام، والتـــي تت
أن الصــف  كمســئول وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــىتطبيــق التقنيــة واســتخدامها بســهولة ويســر كمشــارك أو 
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مسـئول الجلسـة والثـاني يتعلـق بـالمتعلم االفتراضي له استخدامات متعددة أولها ما يتعلـق بـالمعلم وهـو 
المـتعلم لـذا فـان  تن الخصـائص التـي تتـاح للمعلـم كمسـئول جلسـة تزيـد عـن مسـؤولياوإ وهو المشـارك 

  .بعض المميزات اإلضافية تظهر للمعلم وال تظهر للمتعلم
  :استخدام الصف االفتراضي كمسئول جلسة

حــه الصــالحيات مــن قبــل رئــيس الجلســة، ولـــه الــذي يـــتم من مــتعلمأو ال علــمهــو الم :الجلســة مســئول
بعــض  متعلمــينبإعطــاء ال علــمفــي بعــض الحــاالت يقــوم الم صــالحيات علــى كامــل الصــف االفتراضــي

 لمــتعلم، وفــي هــذه الحالــة تتغيــر واجهــة العــرض، وتضــاف بعــض الصــالحيات لالمســئولصــالحيات 
  .ليتمكن من أداء بعض المهام

بعــرض شــرائح باوربوينــت، يمكــن إتبــاع الخطــوات  معلــمة قيــام الفــي حالــ :القيــام بعــرض تقــديمي: أوالً 
  :التالية
  من شريط اللوحة البيضاء: تحميل ملف الباوربوينت أو بعض الملفات األخرى المسوح بها -1

                                                                               قم بالضغط على أيقونة تحميل ملف
  .لتحميل الملف يجب إغالق برنامج الباوربوينت على جهازك• 
  . قد يستغرق تحميل الملف بعض الوقت• 
يمكنك التحكم باالنتقال إلى الشرائح السابقة أو الالحقة مـن خـالل أزرار التقـديم والعـودة التـي  -2

  .تعلو اللوحة البيضاء

  

         إرسال ملف لآلخرين: ثانياً 
  .ة إرسال ملف في شريط األدوات، يمكنك إرسال ملفات لآلخرينمن خالل أيقون

  .الغرفة مسئولهذه الصالحية تمنح عند الطلب من  :مالحظة
  عرض صفحات االنترنت: لثاً ثا

  غير متوافر في نافذة (اضغط على زر بدء رحلة شبكة عنكبوتية في شريط األدوات . 1

                 )المشاركين
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     /http://www.google.ps :مـثالً اكتب العنوان الذي تريد الذهاب إليه  ستظهر لك نافذة. 2
   (ok )اضغط 

  
  

  الغرف الجانبية: رابعاً 
الجلسة تقسيم الموجودين في الغرفة الصفية إلى مجموعات جانبية، لتبادل اآلراء  لمسئوليمكن 

       .لة ال يمكنك التفاعل إال مع األفراد الموجودين معك في الغرفة الجانبيةوتكوين مفهوم، في هذه الحا

               
  

              االختبارات القصيرة: خامساً 
 متعلمـــينبطـــرح بعـــض األســـئلة الموضـــوعية، ويلتـــزم ال الغرفـــة الصـــفية أن يقـــوم لمســـئوليمكـــن 

  .المتاح أو يغلق اإلجابات توالوق باإلجابة عليها من خالل التعليمات المعطاة

  

  
  دعوة المشاركين للدخول إلى الصف االفتراضي :سادساً 

http://www.google.ps/��
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وبالنقر عليها ) (الجلسة  مسئولتتم دعوة من خالل األيقونة األخيرة في شريط أدوات 
 للمتعلمين لمشاركين بإمكانك إرساله )  Copy link( يظهر رابط المشاركين وبالنقر على نسخ الرابط 

   :كما يظهر في الشاشة التالية ،يد اإللكترونيبالبر 

  

  
  :ويمكن اآلن عرض وظيفة كل مكون من مكونات الصف االفتراضي

  .التخاطب الكتابي -1

               
  

للمتعلمـــين وقـــراءة مـــا  مـــن خـــالل نافـــذة التخاطـــب الكتـــابي يمكنـــك الكتابـــة فـــي الشـــريط الســـفلي
   .يرسلونه إليك

   .المحادثة الصوتية -2

  .) (اضغط إشارة الالقط  •

  .. ثم ابدأ في التحدث •
  .لتعطي غيرك الفرصة في التحدث بعد انتهاء التحدث، اضغط إشارة المايك مرة أخرى •

                                               
      .شريط األدوات - 3
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  إليك جدول يوضح اسم ووظيفة كل أيقونة في شريط األدوات
  وظيفتها  األيقونة اسم  الشكل

  
  حفظ

حفظ الموجود على اللوحة البيضاء أو سجل 
  )التخاطب الكتابي(الدردشة 

  

  
  طباعة

 أوطباعة اللوحة البيضاء لكل الشرائح 
  حسب االختيار

  

  
  

  اختيار النسق
  

اضغط على (التحكم في شكل البرنامج 
  )الشكل المالئم القائمة المنسدلة الختيار

  
  قاتالتطبي اركةشم

لتسمح لآلخرين برؤية ملف مفتوح على 
  جهازك

  إرسال ملف  
تتيح إمكانية إرسال ملف من جهازك كما 

  .ترسل الملحق بالبريد اإللكتروني

  

  تشغيل الكاميرا
  

  لتشغيل وٕايقاف تشغيل الكاميرا

  
  مالحظات

لتسجيل المالحظات عليها أثناء جلسة 
  الصف االفتراضي

  
  قيام بعمل او مهمة مالتحديد وقت ال  المؤقت

  
  لعرض المحتوى بصورة كاملة  عرض المحتوى

  
  إلرسال ملفات وسائط وفيديو  مكتبة الوسائط

  :للتعبير عن شعورك بشكل سريع يمكن اختيار واحد من التعبيرات التالية :عرض التعبير -4
  التعبير  الشكل

 
  مرتبك

  
  مضحك

  
  غير موافق

  
  تصفيق
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داء والتغذيـــة الراجعـــة يمكنـــك اختيـــار واحـــد مـــن الرمـــوز التاليـــة مـــن قائمـــة للتصـــويت علـــى األ

              :األدوات وٕاظهارها للمتعلمين

      :انقر على للمتعلمين ولعرض نتائج التصويت

    :انقر على على اللوح البيضاء التصويت نتائج لنشر
   : الخروج لفترة مؤقتة -5
اضـغط إشـارة البـاب ليعـرف اآلخـرون  .أو الـرد علـى الهـاتف مـثالً ة للصـال عند خروجـك لفتـرة مؤقتـة  

    :    أنك غير موجود مؤقتاً 
     :شريط اللوحة البيضاء -6

                                  
أو الكتابة على اللوحـة البيضـاء، وأفضـل وسـيلة  يتكون من مجموعة من األزرار التي تمكنك من الرسم

  .رار هو تجربتها لمعرفة فائدة واستخدام كل منهااألز  ههذ الستكشاف
  الوظيفة/ الشكل  الوظيفة/ الشكل
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  للمعلم والمتعلم  الممارسات الجيدة في الصفوف االفتراضية
ضــمان إجــراء اللقــاء بفاعليــة ونجــاح وهــي  إلــىة قــد تســاعدك هــذه الممارســات /عزيــزي المعلــم 

  :اليكالت
 مـــن للتأكـــد األقـــل علـــى ســـاعة بربـــع المحـــدد الموعـــد قبـــل الصـــفية الغرفـــة إلـــى الـــدخول يجـــب• 

  .الصوت إعدادات خاصة وبصفة البرنامج، إعدادات
االنتباه إلى أن جميع الجلسات مسجلة، ويمكن لآلخرين االطالع عليهـا، لـذلك يرجـى االلتـزام  •

  .بالسلوك المالئم للغرف الصفية
  عن الكتابة عل من خالل أيقونات التعبير ما أمكن بديالً حاول التفا •

أن يعرف عن ذاته ) مشارك( والمتعلم) المسئول(من المعلم عند بداية الجلسة يجب على كل • 
مـن خـالل التخاطـب الكتـابي، أو الصـوتي إذا طلـب ....) االسم، البرنامج، المدينـة أو القريـة(

  .منه ذلك
ــــاءات مســــج•  ــــع اللق ــــذكر أن جمي ــــه يمكــــن إرســــاللة و ت الصــــف ملــــف التســــجيل مــــن خــــالل  ان

أمـــا إذا رغبـــت ). يجـــب أن تكـــون متصـــال باإلنترنـــت لالســـتماع إليـــه( االفتراضـــي أو االميـــل
باالســتماع إليــه دون االتصــال باإلنترنــت فعليــك مراجعــة  المختبــر ليخزنــه لــك علــى فــالش أو 

CD.  
  تعليمات الدخول والخروج من الصفوف االفتراضية

لكـم بعـض  نـذكرجودة العمل وتجنب األخطاء فـي عقـد لقـاءات الصـفوف االفتراضـية،  لضمان
 التعليمــات التــي مــن شــأنها أن تســاعد فــي تجنــب المشــكالت فــي اســتخدام غــرف الصــفوف االفتراضــية

   :وهي كالتالي
 .تطبيق معايير الصف االفتراضيالعمل على  -1
خــروج مــن الجلســة ومــن ثــم  متعلمــينالجميــع والتأكــد مــن خــروج الجلســة بالوقــت المحــدد  إنهــاء -2

الخـروج عـن  علـمفـي حـال تـأخر الم. (وحصوله على التسجيل مباشـرة بعـد انتهـاء الجلسـة المعلم
ي بصـفة مـدير للجلسـة الصـف االفتراضـ إلـىآخر من الدخول  علممن الجلسة لن يستطيع أي م

 .)إلعطاء لقاءه
لسة بالضغط بزر الفأرة األيمن، واختيار في حال لم يخرج المتعلم، يمكن للمعلم إخراجه من الج -3

 .أمر إزالة أو إخراج المتعلم
 علـملقـاءه بسـبب وجـود م إلعطـاءالصـف االفتراضـي  إلىمن الدخول  علمم عدم استطاعة عند  -4

 والطلـــب مـــن فنـــي مختبـــرات  متعلمـــينآخـــر فـــي نفـــس الصـــف عليـــه الـــدخول مـــن خـــالل رابـــط ال
 . حه صالحيات مدير الجلسةالصف االفتراضي لمن إلىالحاسوب للدخول 
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الصـــفوف  إلـــىأن ال يقـــوم بتغييـــر كلمـــة المـــرور الســـم المســـتخدم الـــذي يـــدخل بـــه  علـــمعلـــى الم -5
لقاءاتــــه  إلعطــــاءللــــدخول  ة/معلــــم االفتراضــــية ألن اســــم المســــتخدم يقــــوم باســــتخدامه أكثــــر مــــن

 .االفتراضية
  عزيزتي المعلمة ،المعلم عزيزي

  :قيق األهداف ويكون ذلك من خالل القيام بما يليي لتح/لنجاح التطبيق يجب أن تخطط
  :التخطيط للوقت

تم تقسيم موضوعات الوحدة على ستة أسابيع بواقـع لقـاءين لكـل أسـبوع ومجمـوع السـاعات 
  .أربع وعشرون ساعة

  عدد الساعات  الفترة الزمنية       الموضوع        
  ساعات 4  أسبوع  األواني -المياه –الطهارة 

  ساعات 4  أسبوع  ارةأنواع الطه
  ساعات 4  أسبوع  الوضوء –االستنجاء 

  ساعات 4  أسبوع  المسح على الخفين - الوضوء
  ساعات 4  أسبوع  أحكامه –الغسل أقسامه 
  ساعات 4  أسبوع  التيمم - الغسل المسنون

  ساعة  24  أسابيع 6  الوحدة كاملة

  للمتعلمين )sms(يمكنك التواصل من خالل إرسال رسائل  :مالحظة
  التخطيط للدروس :الجزء الثاني 

  :ثالث مراحل هي إلىتم عرض اإلجراءات واألنشطة ثم تقسيم المخطط 
 مرحلة ما قبل التنفيذ •
 مرحلة العمليات  •
 مرحلة التقويم والغلق •

  األهداف العامة للوحدة  •
 التــي تعيــنهم علــى أداء المفــاهيم المشــمولة فــي الوحــدةمعرفــة إجماليــة بالبــات بتــزود الطتأن  .1

  . العبادات الشرعية وفق منهج اهللا
  .طهارةالاليومية من  ماألحكام الشرعية المتعلقة بحياتهالبات كتسب الطتأن  .2
 .أن تطبق الطالبات إجراءات الطهارة المقصودة عمليًا ما أمكن .3
 .أن تستخلص الطالبات القيم المستوحاة من الوحدة كخطوة على طريق خلق االتجاهات .4
  
 



- 189 - 
 

  
  

  األواني -المياه –الطهارة : الموضوع األول
 :األهداف السلوكية •
 .الطهارة شرعاً  لبةأن تعرف الطا - 
  .المياه وأقسامها أن تعرف الطالبة - 
 .األوانيأن تعرف الطالبة  - 
 :واألنشطة اإلجراءات •

ن الباحثـة اسـتخدمت مـن أعلى أدوات ومميزات عديـدة ومتنوعـة و  أن الصف االفتراضي يحتوي
قمـت بالــدخول  .مــا يـالءم الموضـوعات المشــروحة وحسـب مناسـبتها للمواضــع هـذه األدوات والمميـزات

 .)كما سبق توضيح كيفية الدخول(للصف االفتراضي

  
 :البوربوينت شرائح رفع •
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 :األول بالمفهوم والبدء الشرائح استعراض •

  
 :األبيض اللوح استخدام •

  
م لقطـة مـن سـطح المكتـب علـى اللـوح من استخدامات اللوح األبيض الواضـحة بالصـورة أمـامكم اسـتخدا

والمـذاهب المختلفـة واسـتخدمت أيضـا مـن اللـوح األبـيض  ةاألبيض لتوضيح التعامل مـع كتـب الفقـه المحـو سـب
أدوات التأشــير علــى عناصــر الشاشــة وجــدير بالــذكر أن هنــاك اســتخدامات كثيــرة للــوح األبــيض تســتخدم عنــد 

  .مناسبتها للموضع وقد تم توضيحها سلفاً 
 :الصوتية حادثةالم •

  
 :الكتابية المحادثة •
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 :اللقاء على التصويت •

  
 :االفتراضية الصفوف خالل من المتاحة بالوسائل للدرس التنفيذ خطوات •
  :مرحلة ما قبل التنفيذ -1

 .وتفقد أحوالهن، إلقاء التحية على الطالبات وتهيئتهم تهيئة إيمانية -
 .تهيئة الجو العام للبدء بتنفيذ الدرس -
  .م بعمل إجراءات تشغيل األجهزة واإلعدادات المناسبة لعرض الدرسالقيا -
 . ة بمناقشة الخبرات السابقة لموضوع الدرس/يبدأ المعلم -
 .تالحظ تنفيذ الطالبات لما يوجههم المعلم من إرشادات -

  :مرحلة العمليات -2

  
  :مرحلة التقويم الختامي وغلق الدرس -3

ي للتأكــد مــن تمكــن الطالبــات مــن المفــاهيم وذلــك مــن خــالل بعمــل اختبــار قصــير ختــام يقــوم المعلــم
  :الخطوات التالية ويتبع المعلم استخدام مدير االختبارات

  :   الضغط على  -
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 تحديد اسم االختبار -
  الضغط على أضف سؤال جديد -
 )صح وخطأ -اختيار متعدد(تحديد نوع السؤال  -
 كتابة األسئلة مع إضافة اإلجابة في كل مرة -
 ارحفظ االختب -
 إرسال  االختبار للطالبات مع وضع المؤقت  -
  تزويد الطالبات بتغذية راجعة حول األسئلة -

  
  أنواع الطهارة: الموضوع الثاني

 :األهداف السلوكية •
 .النجس  -الحدث أن تعرف الطالبة  - 
 .الحدث األصغر –الحدث األكبرأن تعرف الطالبة  - 
 .ةالعينية والحكمي،أن تعرف الطالبة كال من النجاسة  - 
 .والمخففة،والمتوسطة، البة النجاسة المغلظةأن تعرف الط - 

 )كما تم توضيحه سابقاً (:رفع شرائح البوربوينت -1:واألنشطة اإلجراءات •
  :استعراض الشرائح والبدء بشرح المفهوم األول -2                       

  
  
  



- 193 - 
 

 استخدام رحلة شبكة عنكبوتيه -3

 
  :اء حلقة نقاش من خاللاستخدام اللوح البيضاء إلجر  -4

 محادثة صوتية   &  محادثة كتابية

  
 

  .)قد سبق توضيحه(التصويت على اللقاء -5
 :خطوات التنفيذ للدرس بالوسائل المتاحة من خالل الصفوف االفتراضية •

 

  :مرحلة ما قبل التنفيذ -1
 .وتفقد أحوالهن، إلقاء التحية على الطالبات وتهيئتهم تهيئة إيمانية -
 .الجو العام للبدء بتنفيذ الدرستهيئة  -
  .القيام بعمل إجراءات تشغيل األجهزة واإلعدادات المناسبة لعرض الدرس -
 . ة بمناقشة الخبرات السابقة لموضوع الدرس/يبدأ المعلم -
 .تالحظ تنفيذ الطالبات لما يوجههم المعلم من إرشادات -
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  :مرحلة العمليات -2

  

  :الدرس قوغل الختامي التقويم مرحلة -3
بعمل اختبار قصير ختامي للتأكد من تمكن الطالبات من المفاهيم وذلك من خالل يقوم المعلم 

  .الخطوات المذكورة أنفاً مدير االختبارات ويتبع المعلم  استخدام

  
  الوضوء -االستنجاء : الموضوع الثالث

 :األهداف السلوكية •
 .الغائط -االستنجاء أن تعرف الطالبة - 
 .الدلك –المواالة  -النية-الوضوءلبة أن تعرف الطا - 
 .أن تعرف الطالبة إطالة الغرة ة والتحجيل - 
 .أن تطبق الطالبة عملية الوضوء بشكل صحيح - 

 :واألنشطة اإلجراءات •
  )كما تم توضيحه سابقاً ( :رفع شرائح البوربوينت -1
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  :استعراض الشرائح والبدء بشرح المفهوم األول -2

  
  :خالل من نقاش حلقة إلدارة نبيةالجا الغرف تقسيم استخدام •
 :الصوتية المحادثة •

  
 :الملفات تحويل استخدام •
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 المحادثة الكتابية  •

  
  مشاركة تطبيقات •

  
  )قد سبق توضيحه( :التصويت على اللقاء •

 :خطوات التنفيذ للدرس بالوسائل المتاحة من خالل الصفوف االفتراضية •
  )كما موضح سابقاً : (مرحلة ما قبل التنفيذ

  :مرحلة العمليات •
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بعمل اختبار قصـير ختـامي للتأكـد مـن تمكـن  يقوم المعلم :مرحلة التقويم الختامي وغلق الدرس
  :مدير االختبارات ويتبع المعلم الخطوات التالية الطالبات من المفاهيم وذلك من خالل استخدام

  :   الضغط على  -
 تحديد اسم االختبار -
  الضغط على أضف سؤال جديد -
 )صح وخطأ -اختيار متعدد(نوع السؤال   تحديد -
 كتابة األسئلة مع إضافة اإلجابة في كل مرة -
 حفظ االختبار -
 إرسال  االختبار للطالبات مع وضع المؤقت  -
 تزويد الطالبات بتغذية راجعة حول األسئلة -

  
  المسح -الوضوء: الموضوع الرابع

 :األهداف السلوكية •
  .اإلسراف أن تعرف الطالبة - 
 .الكعبان ،الخفان ،المسح، التمكن لطالبةأن تعرف ا - 
 .أن تطبق الطالبة  المسح على الخفان - 
 .الجبائر والعصائب أن تعرف الطالبة - 

 :اإلجراءات واألنشطة •
  )كما تم توضيحه سابقاً ( :رفع شرائح البوربوينت •
 :استعراض الشرائح والبدء بشرح المفهوم األول •
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 المحادثة الصوتية •

  
  فات استخدام تحويل المل •
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 المحادثة الكتابية  •

  
  )قد سبق توضيحه( :التصويت على اللقاء •
 :خطوات التنفيذ للدرس بالوسائل المتاحة من خالل الصفوف االفتراضية •

 :مرحلة العمليات&        )كما موضح سابقاً : (مرحلة ما قبل التنفيذ

  

ر قصــير ختــامي  للتأكــد مــن تمكــن ة بعمــل اختبــا/يقــوم المعلــم :مرحلــة التقــويم الختــامي وغلــق الــدرس
  .الطالبات من المفاهيم وذلك من خالل استخدام مدير االختبارات
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  الغسل وأحكامه: الموضوع الخامس

 :األهداف السلوكية •
 .الغسل شرعاً  أن تعرف الطالبة - 
 .الغسل المسنون،الغسل المفروض أن تعرف الطالبة - 
 .الوالدة، فاسالن، الحيض ،الغسل من الجنابة أن تطبق الطالبة - 
 .االستحاضة أن تعرف الطالبة - 

  :اإلجراءات واألنشطة •
  )كما تم توضيحه سابقاً (:رفع شرائح البوربوينت •
 :استعراض الشرائح والبدء بشرح المفهوم األول •

  
  استخدام التقاط صورة  •
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  المحادثة الكتابية •

  
  :استخدام يوتيوب عن طريق رحلة شبكة عنكبوتيه •

  
 :المحادثة الصوتية •

  
  )سبق توضيحه(: التصويت على اللقاء •

 :خطوات التنفيذ للدرس بالوسائل المتاحة من خالل الصفوف االفتراضية •
  )كما هو موضح سابقاً : (مرحلة ما قبل التنفيذ
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  :مرحلة العمليات
  

  

بعمـــل اختبـــار قصـــير ختـــامي للتأكـــد مـــن تمكـــن يقـــوم المعلـــم  :مرحلـــة التقـــويم الختـــامي وغلـــق الـــدرس
 .من خالل استخدام مدير االختباراتمن المفاهيم وذلك  الطالبات

  
  التيمم: الموضوع السادس

 :األهداف السلوكية •
  .التيمم أن تعرف الطالبة - 
 .المنكبين أن تعرف الطالبة - 
 .أن تطبق الطالبة التيمم - 

  )كما تم توضيحه سابقاً (رفع شرائح البوربوينت :اإلجراءات واألنشطة •
 

 :بشرح المفهوم األولاستعراض الشرائح والبدء 
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 المحادثة الكتابية  •

  
 المحادثة الصوتية •

  
 )صوت وصورة(فيديو ستيريمنج  •
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 تحويل ملف وسائط •

  
  )قد سبق توضيحه( :التصويت على اللقاء •
 :خطوات التنفيذ للدرس بالوسائل المتاحة من خالل الصفوف االفتراضية •

  :لة العملياتمرح&  )كما موضح سابقاً : (مرحلة ما قبل التنفيذ
  التقويم خطوات التنفيذ والوسائل األهداف

أن تعرف الطالبة 
 مفهوم التيمم 

ة بعرض الشريحة األولي للتعريف /يقوم المعلم
بمفهوم التيمم ثم يقوم بتحويل فيديو للطالبات 

صوت ( يحتوى على نبذة مختصرة عن الموضوع 
ويتم مناقشة محتواه ومن ثم ) ة /وصورة للمعلم

 مثلة ذات صلة عن المفهوم طرح أ

 عرف مفهوم التيمم؟ -

-  

-  

أن تعرف الطالبة 
 مفهوم المنكبين

ة بعرض موضوع للنقاش عن المفهوم /يقوم المعلم 
وتشارك فيه الطالبات بالمحادثة الصوتية والكتابية 

 ومن ثم التوصل الستخالص المفهوم

 ..............عرف المنكبين

 

أن تطبق الطالبة 
 التيمم

ة بتحويل ملف وسائط  للطالبات للقيام /المعلم يقوم
 بمشاهدة  محتواه ومن ثم تطبيق التيمم

خطوات التيمم  وضحي
 الصحيح عمليًا أمام الكاميرا 

  

بعمـــل اختبـــار قصـــير ختـــامي للتأكـــد مـــن تمكـــن  يقـــوم المعلـــم :مرحلـــة التقـــويم الختـــامي وغلـــق الـــدرس
  .دير االختباراتالطالبات من المفاهيم وذلك من خالل استخدام م
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  )15(ملحق رقم 

  دليل تدريب المتعلم

  ورسحر محمود سمّ  /إعداد الباحثة

  
  محتويات الدليل

  
  الرقم  الموضوع

  أ  غالف الدليل

  ب  دليل المحتويات

  1  المقدمة

  1  األهداف

  2  مفهوم الصف االفتراضي

  3  المطلوب من المتعلمين

  4  إعداد الصف االفتراضي

  8  االفتراضية خدمات الصفوف

  9  نصائح هامة عند استخدام الصفوف االفتراضية

  9  تخطيط الوقت

  
  
  
  
  
  
  



- 206 - 
 

  :عزيزتي المتعلمة/عزيزي المتعلم 
ــــى ــــة الصــــفوف  حت ــــق الهــــدف المنشــــود مــــن دراســــة وحــــدة الطهــــارة باســــتخدام تقني نصــــل لتحقي

مـــن اســـتخدام  ننـــتمك االفتراضـــية البـــد مـــن التعـــرف علـــى الصـــفوف االفتراضـــية وعلـــى مكوناتهـــا وأن
يوضــح  اســتخدام دليــل لهــا يكــون األفضــل أن مــن هفانــ، الصــفوف االفتراضــية بمهــارة وســهولة ويســر

 ولـذا؛ عنـد الحاجـة همعـ التعامـل يـتم الـذي مرجعـيال اإلطـار يعـد أنه حيثاستخدامها  آليات وٕاجراءات
  .نهايتضم أن يجب التي المحتوياتبكامل  الدليل هذا تعلمينالم لجميع أقدم فأنني

  

  :األهداف
  :على قادراً  تكون أن ينبغي الدليل هذا على االطالع بعد

  .االفتراضي الصف مفهوم ذكرت. 1
 كــل يقـدمها التـي والخـدمات المزايـا حيـث مـن التقليـدي، والصـف االفتراضـي الصـف بـين ميـزت. 2

  .منهما
  .جهازك على االفتراضي للصف الالزمة باإلعدادات تقوم. 3
  .التعليمة العملية في علمتكم الفتراضيا الصف تستخدم. 4
  .االفتراضي الصف استخدام في الجيدة الممارسات تطبق. 5

  

   االفتراضي؟ بالصف المقصود ما
ـــة تقنيـــة هـــو االفتراضـــي الصـــف ـــر تعلميـــة تعليمي ـــوفير علـــى تقـــوم االنترنـــت، عب  صـــفية بيئـــة ت

 والالمنهجيــة، ةـمنهجيـــال األنشــطة فيــذوتن المناقشــات وٕاجــراء اللقــاءات تقــديم خاللهــا مــن يمكــن تفاعليــة،
 فـي واالشـتراك اللقـاءات ورـضــح والمعلمـين للدارسـين وتتـيح العادية، الصف غرفة وكفاءة جودة بنفس
  .الصفية الغرف في المادي للتواجد الحاجة دون االنترنت، عبر االفتراضي الصف أنشطة جميع

  

  :متعلمينال من المطلوب: أوالً 
  .إنترنت وخدمة حاسوب جهاز ملديه يتوفر أن. 1
  .مبه خاص إلكتروني بريد ملديه يكون أن. 2
  .الدراسي الفصل بداية من ة/علمالم مع المستمرة المتابعة. 3

  

   :إعداد الصف االفتراضي: ثانياً 
  .تحميل الصف االفتراضي على جهازك"تنصيب 

  

  :آلية الدخول إلى الصف االفتراضي
   .)الصورة(وعادة يأخذ الشكل التالي تشعبي طارتبا فتحالنقر على الرابط . 1
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  .قم تم اختياره Guestالتأكد من أن الزر على يمين . 2
بريد شرط  وضع عنوان البريد اإللكتروني ومن ال يتوفر لديه بريد إلكتروني بإمكانه وضع أي. 3

  @  ثم متبوعًا بالرمز العائلة باللغة االنجليزية / االسمأن يضع  االلتزام بالصيغة العامة مثالً 
  .بالخانة األولى االسم باللغة االنجليزية@  hotmail.com:مثال

  .لعربية بالخانة الثانيةإدخال اسمك باللغة ا. 4
خذ ذلـك دقـائق فقـط لتنزيـل الجافـا فـي انتظر قليال ليـتم فـتح الصـف سـيأو ) (loginاضغط على .5

  .حال لم يسبق أن تم تنزيلها على جهازك

  
قـد يسـتغرق تحميـل البرنـامج بعـض الوقـت فـي المـرة األولـى، أمـا فـي المـرات التاليـة : مالحظة. 6

وبظهـور الشاشـة التاليـة هـذا . فسيتم فتحه بمجرد نسخ ولصـق الـرابط الـذي زودك بهـا مشـرفك
  . ول للصف االفتراضي قد تمت بنجاحيعني أن عملية الدخ

  :أنت في الصف االفتراضي ويظهر اسمك فيه كما في الشاشة التالية وأخيراً 
  

  
  

http://elluminate.qou.edu/join_meeting.html?meetingId=1287015948744
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  :لتحميل الجافا
  . www.java.comاذهب إلى موقع جافا . 1

  
  

  . للتحميل Downloadاضغط . 2

  
  .)Install(حميل عند ظهور اللوحة التالية اضغط ت. 3

  
مـــرتين ليقـــوم بتثبيـــت الجافـــا علـــى  ACCEPTبعـــد حفـــظ الملـــف علـــى جهـــازك اضـــغط علـــي. 4

  .جهازك

  
سـتجد الشاشـة  الصف االفتراضي بعد تحميل البرنامج على جهازك، ونسخ ولصق رابط غرفة. 5

  :الرئيسة للبرنامج بالشكل التالي

  

http://www.java.com/
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ـــا ـــى نتعـــرف أن الســـابق الشـــكل خـــالل مـــن يمكنن  وهـــي الصـــفية، للغرفـــة الرئيســـة مكونـــاتال عل
  :التالي للعرض وفقاً  واألشرطة، النوافذ من مجموعة

  .نافذة أسماء المشاركين. 2                          .شريط األدوات .1
  .نافذة التخاطب الكتابي. 4                          .أيقونة رفع اليد. 3
  .اللوحة البيضاء. 6                           .نافذة الصوت. 5
  .إشارة الخروج المؤقت. 8                          .أشرطة اللوحة. 7
 .التغذية الراجعة والتصويت. 10                     .إشارات االنفعاالت. 9

  عزيزتي المتعلمة توضيح الستخدام كل مكونات الصف االفتراضي/ونتناول اآلن عزيزي المتعلم 
  اطب الكتابيالتخ: أوالً 

  

               
  .من خالل نافذة التخاطب الكتابي يمكنك الكتابة في الشريط السفلي

  المحادثة الصوتية: ثانياً 

   :لتحدثاضغط إشارة رفع اليد لتنبه مسؤول الجلسة إلى رغبتك في ا. 1

   ) ( :عندما يعطيك مسؤول الجلسة اإلذن بالتحدث اضغط إشارة الالقط. 2

   :في التحدثثم ابدأ 
  :خرى لتعطي غيرك الفرصة في التحدثبعد انتهاء التحدث، اضغط إشارة المايك مرة أ. 3

                                               
  

     شريط األدوات: ثالثاً 
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  جدول يوضح اسم ووظيفة كل أيقونة في شريط األدوات إليك
  وظيفتها  اسم األيقونة  الشكل

 

  حفظ
ــى اللوحــة البيضــاء أو ســجل  حفــظ الموجــود عل

  )التخاطب الكتابي(الدردشة 

  

  
  طباعة

حســب  أوطباعــة اللوحــة البيضــاء لكــل الشــرائح 
  .االختيار

  

  
  

  اختيار النسق
  

اضـغط علـى (التحكم في شكل البرنامج البرنامج 
   .)القائمة المنسدلة الختيار الشكل المالئم

  

مشاركة 
  التطبيقات

ــــى لتســــمح لآل ــــوح عل ــــف مفت ــــة مل خــــرين برؤي
  .جهازك

  إرسال ملف  
تتيح إمكانية إرسال ملف من جهازك كمـا ترسـل 

  .الملحق بالبريد اإللكتروني

  

  تشغيل الكاميرا
  

  .لتشغيل وٕايقاف تشغيل الكاميرا

  
  مالحظات

لتسجيل المالحظـات عليهـا أثنـاء جلسـة الصـف 
  .االفتراضي

  عرض التعبير: رابعاً 
  :عورك بشكل سريع يمكن اختيار واحد من التعبيرات التاليةللتعبير عن ش

  التعبير  الشكل

  
  مرتبك

  
  مضحك

  
  غير موافق

 
  تصفيق
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  :للتصويت على األداء والتغذية الراجعة يمكنك اختيار واحد من الرموز التالية

                         
  

: مؤقتة للصالة أو الـرد علـى الهـاتف مـثالً  عند خروجك لفترة  : الخروج لفترة مؤقتة: خامساً 
  .اضغط إشارة الباب ليعرف اآلخرون أنك غير موجود مؤقتاً 

  
   شريط اللوحة البيضاء                                  : سادساً 

يتكون من مجموعة من األزرار التي تمكنك من الرسم أو الكتابة على اللوحة البيضاء، وأفضل 
  .األزرار هو تجربتها لمعرفة فائدة واستخدام كل منها ههذ وسيلة الستكشاف

  

  الوظيفة/ الشكل  الوظيفة/ الشكل

   

    

   

    

   

    

    

    
  



- 212 - 
 

  :التعلمية العملية في االفتراضية الصفوف خدمات
 المختبــر، البيــت،( مكــان أي مــن والنقــاش باألســئلة والمشــاركة اللقــاء حضــور للــدارس يمكــن. 1

  .انترنت وخط حاسوب جهاز فيه يتوافر مكان أي أو.....) اإلنترنت ،مقهى لعمل،ا
 ىإلـ خاللهـا مـن يسـتمع مكـان، وأي وقـت أي فـي اللقاء تسجيل ىإل االستماع للدارس يمكن. 2

  .ومناقشاتهم الدارسين وأسئلة المشرف
 للمـادة فهمـه ءإثـرا ىعلـ تعمـل منهجيـة وال منهجيـة نشـاطات فـي زمالئـه مع الدارس مشاركة. 3

  .العلمية
 وســـائط أي أو الدردشـــة، ونافـــذة البيضـــاء اللوحـــة علـــي بـــالمكتوب يحـــتفظ أن للـــدارس يمكـــن. 4

  .الخاص جهازه علي المشرف، قبل من إرسالها يتم مساندة
 فـــي مشـــاركته خـــالل مـــن األكـــاديمي أدائـــه عـــن فوريـــة راجعـــة تغذيـــة علـــي الـــدارس يحصـــل. 5

  .االفتراضي الصف نشاطات
 ربــات المــوظفين،( الدارســين جميــع تناســب أوقــات فــي االفتراضــية الصــفوف تقــديم مكانيــةإ. 6

  .......)البيوت
  . االنتقال ىإل الحاجة دون العالم في مكان أي من المشرف مع التواصل. 7
  ).Dial Up, ADSL( سرعة بأي انترنت خط أي من اللقاء حضور يمكن. 8
  

  ضية للمعلم والمتعلمالممارسات الجيدة في الصفوف االفترا
يجــب الــدخول إلــى الغرفــة الصــفية قبــل الموعــد المحــدد بربــع ســاعة علــى األقــل للتأكــد مــن إعــدادات 

  .البرنامج، وبصفة خاصة إعدادات الصوت
االنتباه إلى أن جميع الجلسات مسجلة، ويمكن لآلخرين االطالع عليهـا، لـذلك يرجـى االلتـزام • 

  .بالسلوك المالئم للغرف الصفية
أن يعرف عن ذاته ) مشارك(والمتعلم ) المسئول(عند بداية الجلسة يجب على كل من المعلم • 

مـن خـالل التخاطـب الكتـابي، أو الصـوتي إذا طلـب ....) االسم، البرنامج، المدينـة أو القريـة(
  .منه ذلك

لــة االنتبــاه إلــى أعمــدة الصــالحيات فــي نافــذة المشــاركين، إذا لــم تكــن صــالحيات الصــوت مفع• 
فـال تضـغط زر رفـع اليـد، أمـا إذا كانـت صـالحية التخاطـب بالكتابـة غيـر مفعلـة، فـذلك يعنـي 

  .أن مسؤول الغرفة فقط هو من يمكنه رؤية ما تكتب
  .حاول االنتباه للشرح المقدم، تجنب الدخول في نقاشات وأحاديث جانبية• 
  .تابةحاول التفاعل من خالل أيقونات التعبير ما أمكن بديال عن الك• 
  .عن استخدام الصوت ما أمكن من خالل التحادث الكتابي بديالً  أسئلتكاطرح • 



- 213 - 
 

  .الغرفة دائماً  مسئولاتبع تعليمات • 
والضـغط علـى أيقونـة البـاب ) عن طريق الكتابة(عدم مغادرة الغرفة الصفية بدون أذن مسبق • 

  .عند المغادرة وعند العودة
علـم علـى الشاشـة البيضـاء، قـم بتنزيـل البـرامج التاليـة ، لتتمكن من مشاهدة كل ما يعرضه الم• 

  :وقم بتثبيتها على جهازك
)Real Player 10 ،Acrobat Reader 7 ،MP4 Player Setup( 

ــــه يمكــــن إرســــال ملــــف التســــجيل مــــن خــــالل الصــــف •  ــــاءات مســــجلة وان ــــع اللق ــــذكر أن جمي ت
أمـــا إذا رغبـــت ). اع إليـــهيجـــب أن تكـــون متصـــال باإلنترنـــت لالســـتم(  االفتراضـــي أو االميـــل

باالســتماع إليــه دون االتصــال باإلنترنــت فعليــك مراجعــة المختبــر ليخزنــه لــك علــى فــالش أو 
CD.  

  

  عزيزتي المتعلمة المخطط الزمني لفترة التدريب/واليك عزيزي المتعلم 
  

  عدد الساعات  الفترة الزمنية  الموضوع
  ساعة 4  أسبوع  تعريف بالصف االفتراضي ومكوناته

  ساعة 4  أسبوع  لتدريب على استخدام الصف االفتراضيا
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  )16(ملحق 
  الحصول على رابط تسجيل الصف االفتراضي

  

  )1(رقم 

  
  )2( رقم

  
  )3(رقم 
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  )4( رقم

  
  )5( رقم

  
  )6( رقم
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  )17(ملحق رقم 
  مفتاح إجابة وتصحيح االختبار

  

  البدائل  م

  د  ج  ب  أ

25    /      
26      /    
27    /      
28      /    
29        /  
30  /        
31    /      
32  /        
33      /    
34        /  
35  /        
36      /    
37  /        
38    /      
39  /        
40  /        
41      /    
24  /        
34        /  
44    /      
45  /        
46      /    
47  /        
48    /      
49        /  
50  /        

  البدائل  م

  د  ج  ب  أ

1    /      
2  /        
3        /  
4  /        
5        /  
6    /      
7        /  
8      /    
9        /  

10    /      
11      /    
12    /      
13      /    
14    /      
15  /        
16      /    
17    /      
18      /    
19        /  
20    /      
21  /        
22        /  
23      /    
24  /        
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  )19(ملحق رقم 

  


