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 ملخص البحث:

مفهوم الفصول االفتراضية واالختبارات االلكترونية وانواعهما وكيفية ادارتهما يهدف هذا البحث إلى القاء الضوء على 

والقاء الضوء على مميزاتهما وسلبيتهما، والخطوات التي يجب إتباعها لنجاح التعليم باستخدام الفصول االفتراضية. كما 

في بكلية التصاميم والفنون التطبيقية  يهدف إلى التعرف على واقع تطبيق الفصول االفتراضية واالختبارات االلكترونية

 بجامعة الطائف.

تقوم  حاسوبية،بيئة تفاعلية ثالثية االبعاد مولدة بواسطة برامج  (Virtual Realityكما أوجدت تقنية الواقع االفتراضي )

عالت التي تحدث بين بإحاطة المستخدم و إدخاله في عالم وهمى )مصطنع(، بحيث يبدو هذا العالم و كأنه واقعى نتيجة التفا

. فمن خالل تقنية الواقع االفتراضي يمكن تكوين بيئات مختلفة   (Dirr,2011)هذه البيئة االفتراضية وحواس المستخدم 

تحاكى الواقع، وال يمكن للفرد الوصول إليها أو التعايش معها دونة، كما يمكن للمتعلم ومن خالل الواقع االفتراضي، أن يمر 

يكون بوسعه أن يتعلمها في الواقع الحقيقى لعوامل عدة مثل الخطورة أو التكلفة العالية أو ضيق الوقت، بخبرات، قد ال 

 باإلضافة إلى أنها تمكن المتعلم من مشاركة وتفاعلية مع البرنامج التعليمى.

رأي أعضاء هيئة التدريس  كما اهتم البحث بمناقشة نتائج استبانات الفصول االفتراضية واالختبارات االلكترونية بناء على

والطالبات حول الدروس عبر الفصول االفتراضية ورغبتهن بالتعامل معها ومناقشتهن حول تجربتهن مع الفصول 

االفتراضية واالختبارات االلكترونية، كذلك تطرق البحث إلى مناقشة اهمية الفصول االفتراضية لدى الطالبات، باإلضافة 

 ستخدام الفصول االفتراضية واالختبارات االلكترونية من وجهة نظرهن.الى المعوقات والصعوبات ال

وبناءاً على ذلك قد كشف البحث عن رأى أعضاء هيئة التدريس مطابق إلى حد ما مع الطالبات نحو الفصول االفتراضية 

تراضية بشكل كبير خاصة واالختبارات االلكترونية، حيث اتضح أن لديهن االستعداد ويفضلن التعلم عبر نظام الفصول االف

المواد النظرية ألن ذلك ضروري للتجديد ويعد مقياساً للتقدم العلمي من وجهة نظرهن، أما بالنسبة للمواد العملية فالرأي 

 مختلف حيث ان طبيعة هذه المواد تحتاج لمعامل ومقابالت مع أساتذة المواد.

فتراضية واالختبارات االلكترونية خاصة في المناهج كما أوصى البحث فى ضوء ما سبق بضرورة تطبيق الفصول اال

 النظرية بجانب الجزء النظري للمناهج العملية، وذلك لتسهيل وتحسين الممارسة التعليمية والسيما في مجال التعليم عن بعد.

 :الكلمات المفتاحية

  الواقع االفتراضي- االختبارات االلكترونية-الفصول االفتراضية 
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Abstract: 
This research aims to highlight the concept of virtual classes and electronic tests and types, how 

to manage them, highlight their advantages and disadvantages, and the steps to be followed for 

the success of education using virtual classes. It also aims to identify the reality of applying 

virtual classes and electronic tests at the Faculty of Design and Applied Arts at Taif University 

The research also focused on discussing the results of the virtual class questionnaires and 

electronic tests based on the opinion of faculty members and students about lessons across 

virtual classes and their desire to deal with them and discussing their experience with virtual 

classes and electronic tests, as well as the research dealt with a discussion of the importance of 

virtual classes for students, in addition to obstacles and difficulties to use Accordingly, the 

research revealed the opinion of the faculty members is somewhat identical with the students 

towards virtual classes and electronic tests, where it became clear that they are ready and prefer 

to learn through the system of virtual classes in a large part, especially theoretical subjects, 

because this is necessary for renewal and is a measure of scientific progress from their point of 

view, but for practical subjects the opinion is different as the nature of these subjects needs to 

be treated and interviewed with teachers       

  The research also recommended in the light of the above need to apply virtual classrooms and 

electronic tests, especially in theoretical approaches next to the theoretical part of the curriculum 

process, so as to facilitate and improve educational practice, especially in the field of distance 

education. 
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 خلفية البحث:

خالل االلفية الثالثة تطور هائال في تقنيتها،  –الوسائط التكنولوجية التي تستخدم في تنفيذ برامج التعليم عن بعد قد شهدت 

، حيث أصبح من السهل جداً أن تصل Bates) ،2005مما ساعد كثيرا في انتشار نظام التعليم عن بعد وترسيخ برامجه )

مع إمكانية الحصول على التغذية الراجعة في ذات الوقت، مما يسهل على المتعلم المادة العلمية للفئات المستهدفة أينما كانت، 

(. فظهر ما يسمى بالتعليم االفتراضي أو التعليم اإللكتروني أو 2009تقويم أدائه حيث إنه يتعلم تعليماً ذاتياَ )العماس، 

عن بعد ، تتم من خاللها عملية اكتساب المهارات الجامعة االفتراضية أو التعليم المفتوح وكلها عرفت بانها نوع من التعلم 

والمعرفة ،وجراء تفاعالت مدروسة مع المواد العلمية التي يسهل الوصول إليها عن طريق استعمال برامج التصفح ، بحيث 

والمكتبات  يتم استخدامه لمواجهة العديد من المشكالت التي يوجهها التعليم التقليدي، مثل االستعانة بالمعامل االفتراضية

والفصول االفتراضية ، التي تجعل كالً من المعلم والمتعلم قادراً على محكاه العالم الخارجي عن بعد ، دون االنتظام في 

 (.2008المؤسسات التعليمية ) المهدى ،

تقوم  حاسوبية، بيئة تفاعلية ثالثية االبعاد مولدة بواسطة برامج (Virtual Realityكما أوجدت تقنية الواقع االفتراضي )

نتيجة التفاعالت التي تحدث بين  وكأنه واقعىعالم وهمى )مصطنع(، بحيث يبدو هذا العالم  وإدخاله فيبإحاطة المستخدم 

فمن خالل تقنية الواقع االفتراضي يمكن تكوين بيئات مختلفة  .(Dirr,2011)هذه البيئة االفتراضية وحواس المستخدم 

رد الوصول إليها أو التعايش معها دونة، كما يمكن للمتعلم ومن خالل الواقع االفتراضي، أن يمر تحاكى الواقع، وال يمكن للف
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بخبرات، قد ال يكون بوسعه أن يتعلمها في الواقع الحقيقى لعوامل عدة مثل الخطورة أو التكلفة العالية أو ضيق الوقت، 

 نامج التعليمى.باإلضافة إلى أنها تمكن المتعلم من مشاركة وتفاعلية مع البر

( تقنية الواقع االفتراضي بأنها تكنولوجيا تعليم ومعلومات متقدمة، توفر بيئة تعلم مجسمة 327،2003فقد عرف )خميس، 

مولدة بالحاسوب بديلة عن الواقع الحقيقى وتحاكيه، تمكن المتعلم من االنغماس فيها والتفاعل معها، والتحكم فيها بوسائل 

لحاسوب. وتبعا لذلك سمى التعليم الذى يتم باستخدام البريد اإللكتروني والشبكة العنكبوتية، واالتصال خارجية تربط حواسه با

، وبذلك يمكن  )  Virtual Instructionالتفاعلي الثنائي باستخدام برامج الفيديو ذي الكثافة العالية بالتعليم االفتراضي )

اعتبار التعليم االفتراضي أحد صيغ التعليم عن بعد، وفيه يتم االعتماد على )االنترنت( كوسيط أساسي في عمليات التعليم 

والتعلم بالصورة التي تمكن المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات بطريقة ذاتية، يتم التوصل إليها عن طريق استعمال 

كما أنه من المتوقع أن يكون مدخل لمساعدة الجامعات السعودية للدخول إلى بيئة التعليم االنترنت.  برامج التصفح على شبكة

 .االلكتروني

نظام االمتحانات االلكترونية باإلنترنت يساعد الجامعات والمؤسسات التعليمية المتالك امتحان الكتروني يعطي نتائج كذلك 

تامة، ومرونة في تصميم وبناء االمتحان، والتي تسمح بإنشاء نماذج امتحانات متكافئة ليتم توزيعها على الطلبة بصورة 

بنى باإلنترانت على ثالثة أجزاء رئيسة والتي تتفاعل مع بعضها البعض في عملية عشوائية. فنظام االمتحانات االلكترونية ي

إعداد االمتحان للطالب في القسم والمساق المختار، ومن ثم يتم إغالق شاشة االمتحان في الوقت المحدد، وتصحيح االمتحان 

هي امتحاناٌت محددةٌ بزمٍن ُمعين وخاضعٌة ى، وإعطاء النتيجة. إن نظام االمتحان االلكتروني يمكن تعميمه على مساقات أخر

كل من الممتحنين بنظام تشغيلي موحد. ولهذه االمتحانات مميزات عن االمتحانات  كمبيوترلإلشراف، ُتجرى باستخدام 

 الورقية. 

، وأنظمة محاكاة، وعناصر اختبار برمجية تعطي صالحية أكثر وسائط متعددة تشمل هذه االمتحانات اإللكترونية أحياًنا

كما تعمل بعض برامج االمتحانات اإللكترونية باستخدام بنوك األسئلة. يصمم أعضاء هيئة التدريس بنوك أسئلة  .لالمتحان

نامج االمتحان اإللكتروني من خالل عمل مجموعة من األسئلة. يضع البرنامج بعد ذلك أسئلة عشوائية لكل طالب من في بر

هذه المجموعة. وتقدم بعض البرامج خاصية اختيار األسئلة للمدرس، حسب الرغبة. وبهذا الشكل، يحصل كل طالب على 

ر من الدول اآلن على تطبيق نظام االمتحانات اإللكترونية كبديل تعمل الكثي .مجموعة من األسئلة العشوائية منًعا للغش

لطريقة الورق والقلم والتي من عيوبها تسريبات االمتحانات المتكررة، وانتحال هوية أخرى، وتمييز المدرس لطالب عن 

  .أو برامج متخصصة اإلنترنت وهو ما دفع الكثير من الجامعات لعمل امتحانات إلكترونية للطالب من خالل .طالب

ومن  .الكمبيوتر كما تقع االمتحانات اإللكترونية في خانة التقييمات اإللكترونية، حيث يعرض الطالب إنجازاتهم باستخدام

خاصية الحفظ اآللي هي إحدى الخواص  .استخداًما مميًزا التكنولوجيا هذا المنظور الواسع، تستخدم االمتحانات اإللكترونية

ثوان إلى دقيقتين. وقد أُصدرت بعض البرامج التي تقدم مثل هذه  10المشتركة لالمتحانات اإللكترونية، وتندرج من 

وسيتناول البحث الحالي هذه الفصول االفتراضية واالختبارات اإللكترونية وكيف طبقت لتحفيز التعليم  .االمتحانات

لقياس مدى نجاحها في برامج التعليم عن بعد بشكل فعال ، فينبغي أوالً دراسة الواقع ألنها الخطوة األولى االفتراضي، و

لتقويمهم وكذلك للوقوف على بعض مزايا وسلبيات هذا التعليم ، من هنا كان اهتمام الباحثة من خالل هذه الدراسة، للتعرف 

ت االلكترونية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وطالبات جامعة على واقع استخدام الفصول االفتراضية واالختبارا

 الطائف، وأهمية استخدامها والصعوبات التي تقف عائق لتنفيذها في العملية التعليمية أثناء تطبيقها.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
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 مشكلة البحث:

ي الجامعات على مستوى لقد طرأت مؤخرا تغييرات للعالم نظرا لجائحة فيروس كورونا جعلت الهيئات التعليمية والمتمثلة ف

العالم للبحث عن طرق لحل مشكلة إتمام السنة الدراسة بشكل سليم لحل مشكلة توقف التعليم بالطريقة التقليدية، فجامعة 

الطائف تطبقت الفصول االفتراضية واالختبارات االلكترونية لمجابهة المشكلة والوقوف على حلها بشكل سريع وصحيح. 

م المساعدة إلى أعضاء هيئة التدريس وطالبات كلية التصاميم والفنون التطبيقية، بالجامعة ليتمكنوا من فقد أسهم ذلك في تقدي

استكمال الفصل الدراسى بشكل صحيح في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، بالصورة التي تمكن الطالبات من 

لبحث في معرفة إيجابيات وسلبيات تلك التجربة. اكتساب المعارف والمهارات بطريقة صحيحة. ومن هنا تكمن مشكلة ا

 وبذلك تتمحور مشكلة البحث في اإلجابة على السؤال التالى:

ما هو واقع تطبيق الفصول االفتراضية واالختبارات االلكترونية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وطالبات جامعة  

 الطائف

 هدف البحث:

 .مفهوم الفصول االفتراضية واالختبارات اإللكترونية األنواع والمميزات والعيوب وکيفية إدارتهما إلقاء الضوء عى .1

التعرف على أراء أعضاء هيئة التدريس وطالبات الکلية حول واقع استخدام وتوظيف الفصول االفتراضية واالختبارات  .2

 .اإللكترونية فی التعليم والتعلم

 أهمية البحث: 

على اهمية الفصول االفتراضية لدى الطالبات، باإلضافة إلى المعوقات والصعوبات الستخدام الفصول القاء الضوء  .3

 االفتراضية واالختبارات االلكترونية من وجهة نظرهن.

التعرف على واقع تطبيق الفصول االفتراضية واالختبارات االلكترونية في بكلية التصاميم والفنون التطبيقية بجامعة  .4

 الطائف.

 رض البحث:ف

 أن:يفترض البحث 

 .استحسان أعضاء هيئة التدريس وطالبات جامعة الطائف طريقة التعلم والتعلم بواقع الفصول االفتراض .1

 .استحسان أعضاء هيئة التدريس وطلبات جامعة الطائف لتقييم عملية التعليم والتعلم باستخدام االختبارات اإللكترونية .2

 حدود البحث:

( طالبة 87مقرر وذلك عدد ) 14( عضو هيئة تدريس للفصول االفتراضية مقابل 14عدد ) فی:حدود بشرية تمثلت  .1

مقرر،  17عضوة هيئة تدريس بواقع  12الستبيان االختبارات اإللكترونية أجاب عليه عدد  .من تخصصات مختلفة

ى أن بعضهم قاموا باإلجابة ) يرجع اختالف اعداد العضوات والطالبات مع عدد المقررات إلمقرر .31 طالبة لعدد31و

 على أكثر من مقرر لالستبانة الواحدة.(

 الفصول االفتراضية عن طريق البالك بورد الخاص بمنصة بجامعة الطائف حدود مکانية: * .2

 التعليم اإللكتروني:

أضافت الثورة التكنولوجيا التي نعيشها هذه األيام مستحدثات عديدة في وسائل التعليم لم يعد باإلمكان تجاهلها، ألنها طرقت 

أثارت في قدرات المتعلم وإمكاناته، وفتحت له الفرصة ألن يتعلم بمفردة في مناخ طبيعى هادئ وفق مستوياته واستعداداته. 
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كتروني في ظهور طرق وتقنيات حديثة للتعليم والتعلم، منها التعليم االفتراضي حيث ظهر ما كما ساهمت أدوات التعليم اإلل

( 2005يسمى بالفصول االفتراضية والواقع االفتراضي والمعلم االفتراضي والمكتبة االفتراضية، فيرى )الموسى والمبارك، 

اته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات أنها طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبك

وآليات بحث ومكتبات إلكترونية وكذلك بوابات اإلنترنت سواء كان عن بعد أو في الفصل الدراسي ،وقد عرفه )العبادي، 

عليم ( ان التعليم اإللكتروني هو عبارة عن استخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات في النشاطات المطلوبة لعملية الت2002

فهذا التطور في مجال التعليم جاء نتيجة الثورة المعلوماتية وتطور وسائل .لتشمل التعليم اإللكتروني والتدريب اإللكتروني

االتصال، ومن بين هذه المستحدثات تأتى الفصول االفتراضية والتي وجدت إقباال شديداُ من قبل المؤسسات التعليمية ، والتي 

فاعلية الشائعة في نظام التعلم عن بعد .حيث تتيح التفاعل بين المعلم والمتعلمين بالصوت والصورة تعتبر إحدى التقنيات الت

من خالل عرض كامل للمحتوى التعليمي وإمكانية المناقشة وتقديم االختبارات االلكترونية وحفظ المحاضرات مع إمكانية 

عد فعالية وقربا من الواقعية وإحساساً بين المتعلم واألستاذ الرجوع إليها من قبل المتعلمين ، فهى أكثر طرق التعلم عن ب

( ومن التحديات التي تواجه برامج التعلم عن بعد المتبعة في الجامعات السعودية ، سبيل 2004بالقرب والمواجهة )شمو،

عها ، ومن حيث تطوير برامج التعلم عن بعد من حيث توصيل المعلومات إلى المتعلم في مكان وجودة ، ومدى تفاعله م

 تصميم المقررات الدراسية .

 متطلبات التعليم االفتراضي:

إن الغرض من التعليم االفتراضي هو زيادة فرص التعليم للجميع والحصول على مؤهالت ودرجات علمية دون الذهاب إلى 

في العالم في المكتب أو الجامعات ,فهو بمثابة مركز تدريب مفتوح ومستمر بدون حواجز حيث يمكن التواجد في أي مكان 

في المنزل في أي وقت بشرط أن يكون لدى المتعلم أدوات التعليم اإللكتروني المناسبة للدراسة, فالتعليم االفتراضي له 

متطلبات البد من توفرها ، إذ يجب أن يتوفر للمتلقي كمبيوتر مجهزاً بمودم وعتاد الملتيميديا، واشتراك بشبكة إنترنت، 

داً إلكترونياً، وأن يتوفر لديه حد أدنى من المعرفة التقنية في استخدام الكمبيوتر ؛ عموماً يجري التواصل بين وامتالكه بري

الطالب فيما بينهم وبين موقع الدراسة االفتراضي، بتنسيق مسبق، بواسطة وسائل االتصال اإللكتروني وهي البريد 

مكن في حاالت خاصة استخدام تقنيات إضافية و برمجيات خاصة اإللكتروني، وغرف الدردشة، ومنتديات الحوار، كما ي

ن ما يدعى بالقاعة االفتراضية أو الحرم الجامعي االفتراضي، تبعاً لطبيعة المادة التعليمية، والتقنيات المتوفرة لدى  تكوِّ

 .المؤسسة التعليمية

أو غير تزامنية ذاتية حيث ان هذه الفصول  المتطلبات على نوعية الفصول االفتراضية سواء كانت تزامنية وترتكز هذه

ففي المحاضرات المرئية يقوم  صوتية،تحتاج الى متطلبات سواء للمحاضر أو الطالب سواء كانت المحاضرة مرئية أم 

المعلم بإلقاء الدرس مستخدما اللوح األبيض اإللكتروني بدال من اللوح العادي خلف الكاميرا التي تنقل ما يدور في الفصل 

االفتراضي إلى الطرف الثاني، وإذا كان الطرف الثاني مزودا أيضا بكاميرا يمكن للمعلم أن يشاهده ويرد على تساؤالته 

لحظياً. ويمكن أن يدور النقاش بين المعلم وطالب معين دون تدخل طالب آخر، فاألمـر متروك للمعلم، كما له حق مراقبة 

كما انه يمكن أن تتم المحاضرات المرئية عن  .في إدارة االمتحانات عن بعد( حاسب الطالب عن بعد )وهذا له أهمية كبرى

طريق الساتل بإرسال واستقبال الموجات التي تحتوي على الصوت والصورة، كالتلفاز في الحوار المباشرة عن بعد، وقد 

ستخدام جهاز التلفاز الستقبال المحاضرة، تكون المحاضرات المرئية ثنائية االتجاه وهي مكلفة جدا، وقد تكون أحادية االتجاه با

 .ت(ببختي، واستخدام الهاتف للمحاورة. )
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 األدوار الجديدة لكل من المعلم والطالب من خالل التعلم االفتراضي في الفصول االفتراضية:

 األدوار الجديدة للمعلم -

 .بإثارة الجدال ليرشد ويمد بالمصادر التعليميةيتحول المعلم من الحكيم والمحاضر الذي يزود الطالب باإلجابات إلى الخبير 

كما يصبح المعلمين مصممين للخبرات التعليمية مع إمداد الطالب بالدفعة األولى للعمل، وزيادة تشجيعهم على التوجيه 

قدمي الذاتي، والنظر إلى الموضوعات برؤى متعددة مع التأكيد على النقاط البارزة فضالً على التنافس بين المعلمين م

وبذلك يعد المعلم مركز القوة لبنية التغيرات فهو يتحول من العضو المنزوي في مراقبته  .المحتوى للوصول إلى الجودة

 .الكلية لبيئة التعلم إلى عضو في فريق التعلم مشاركاً في البيئة التعليمية كرفيق للطالب المتعلمين

 األدوار الجديدة للطالب  -

ظ الحقائق عن ظهر قلب والتعامل مع أدنى مستوى للمعرفة إلى واضع الحلول للمشكالت تحول الطالب من أوعية تحف

ينقح الطالب أسئلتهم ويبحثوا عن إجابات بأنفسهم، ورؤية الموضوعات بمنظورات متعددة وفقا  .المعقدة التي تبني معارف

فيجب  .ة يؤدي إلى ازدياد خبرات التعلملعملهم في مجموعات، وأداء الواجبات التعاونية مع مالحظة أن تفاعل المجموع

التشديد على تلقائية الطالب وحثهم على االستقالل بذاتهم مع حثهم على إدارة وقتهم وعمليات تعلمهم واالستفادة من مصادر 

 التعلم

 مزايا وسلبيات التعليم االفتراضي )اإللكتروني(:

 في البداية نلقى الضوء على المميزات

في التكلفة: فالفصول االفتراضية ال تحتاج إلى قاعات دراسية وال ساحات مدرسية كما أنها ال تحتاج االنخفاض الكبير  *

 .إلى مواصالت وأدوات مدرسية مكلفة

 .إمكانية التوسع دون قيود من حيث عدد الطالب وأعمارهم* 

ومراكز البحث على الشبكة العالمية  الكم الكبير من األسس المعرفية المسخرة للقاعات االفتراضية من مكتبات وموسوعات *

 .للمعلومات

فتح محاور عديدة في منتديات النقاش في حجرة الدراسة االفتراضية مما يشجع الطالب على المشاركة دون خوف أو  *

 .خجل

اشرة وتحسين إعفاء المعلم من األعباء الثقيلة بالمراجعة والتصحيح ورصد الدرجات ويتيح له التفرغ لمهامه التعليمية المب *

 .األداء واالرتقاء بمستواه والتعامل مع التقنيات الحديثة والنهل من المعارف واكتساب المهارات والخبرات

 . مكان محددين أو مضبوطة في جدول صارم لم تعد عملية التعليم والتعلم محصورة في توقيت أو *

مين في عصر العولمة الذين يريدون استكمال تعليمهم وال هذا التعليم يعد ضروري لتلبية االحتياجات المتزايدة للمتعل* 

 (49, 1425يقدرون على االلتحاق بالجامعات التقليدية .)المبارك,

 :عيوب وسلبيات لهذا النوع من التعليم يكون هناك تحيز ومهما تكن المميزات مغرية فان هناك وحتى ال

إن هذا النوع من التعليم ال يحقق التفاعل الحقيقي بين الطالب ألن كل منهما يعيش في منطقة معينة حيث إن وجود      - 

الطالب داخل الفصل التقليدي يحقق تفاعل اكبر ولكن الباحثين يرون أن تخفيض هذه المشكلة يكون من خالل استخدام البريد 

 .الدردشةاإللكتروني ,فيديو االجتماعات وغرف 

االنتقال من منطقة إلى أخرى أو من دولة إلى أخرى يحقق العديد من االيجابيات: التعرف على عادات وتقاليد جديدة,   - 

االتصال والتفاعل مع طالب من مجتمعات مختلفة, التعلم من النظم والقوانين المختلفة من تلك الدول, وهذا ال يمكن أن 

 .م(2006ضي.)العطيوي , يتحقق بواسطة التعليم االفترا
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 تعريف الفصول االفتراضية: 

هنالك مسميات عدة لهذه الفصول فهنالك من يسميه الفصول اإللكترونية حيث انه لوحظ مدى تداخل التعليم اإللكتروني هنا 

ل المثال بهذا المصطلح الحديث فالبعض عرف كل من التعليم اإللكتروني والتعليم االفتراضي في عبارة واحدة وعلى سبي

( أن التعليم اإللكتروني أو الدراسة اإللكترونية أو التعليم االفتراضي أو الدراسة عن بعد يعد 79, 2002يرى الرافعي)

جميعها مسميات تنصب في المعنى نفسه ،ولكن التعليم اإللكتروني المستخدم في هذه الفصول االفتراضية شبيه بالتعليم داخل 

جود المعلم والطالب , ولكن االختالف يكون بأنها على الشبكة العالمية للمعلومات حيث ال تتقيد الفصول التقليدية من حيث و

 بزمان أو مكان ,حيث ان المتعلم االفتراضي هو متعلم حقيقي لكنه في بيئة الكترونية . 

م عن بعد والتعليم االفتراضي بين التعلي كما أن الفصول االفتراضية إحدى التقنيات الحديثة التي انبثقت عن فكرة الجمع ما

(. والفصول االفتراضية عبارة عن غرفة إلكترونية تشتمل على اتصاالت لصفوف أو أماكن خاصة يتواجد 2001)الجرف. 

فيها المتعلمين، بحيث يتواصلون مع بعضهم البعض ومع المحاضر أو المشرف من خالل موجات أو اسالك ترتبط بالقمر 

(. كما تهدف الفصول االفتراضية إلى تكوين بيئة تعليمية تفاعلية مفتوحة المجاالت 2003 الصناعى. )سالم وسرايا.

واالستخدامات بين المعلم والمتعلم، وتنمى روح العمل الجماعى للمتعلمين ، وكذلك توصل المعلومات بسهولة وبساطة 

علمين والمعلم عن طريق االنترنت وفى أوقات ( ، فهى تعتمد على التقاء المت2003وترسخها في ذهن المتعلم )عبد المنعم .

( ، أما رزق فيصفها  بأنها وسيلة 2003مختلفة، للعمل على قراءة الدرس وأداء الواجبات وإنجاز المشاريع )الخليفة ،

، رئيسية لتقديم الدروس والمحاضرات على االنترنت يتوفر فيها العناصر األساسية التي يحتاجها كل من المعلم والمتعلم 

(. وفى هذا السياق ترى الجرف أن الفصول االفتراضية هي مجموعة 2009وتعتمد على أسلوب التعلم التفاعلى )رزق . 

من األنشطة التي تشبه الفصل التقليدي، حيث يقوم بها المعلم والطالب وتفصل بينهم حواجز مكانية، ولكنهم يعملون معاً في 

حيث يتفاعل الطالب والمعلمون مع بعضهم البعض عن طريق الحوار عبر الوقت نفسه بغض النظر عن مكان تواجدهم، 

 (Black board) االنترنت، كما أن جامعة الطائف اعتمدت في تطبيقها للفصول االفتراضية على نظام البالك بورد

يعتمد  .التعلم اإللكترونيبرنامج مصمم لتقديم التعليم والتعلم اإللكتروني، حيث انه تم تصميمه لتحقيق أفضل بيئة لتقديم 

 التعليم االفتراضي اعتماداً مباشراً على الوسائط اإللكترونية في نقل التعليم عن بعد.

 أنواع الفصول االفتراضية:

 يمكن تقسيم الفصول االفتراضية إلى نوعين هما: 

 ( Synchronous Virtual Classroomالفصول االفتراضية المتزامنة: ) .1

هي أنظمة إلكترونية تتيح التفاعل مع المعلم بالصوت والصورة من خالل عرض كامل للمحتوى العملى على الهواء مباشرة 

من خالل الشبكة الداخلية أو الشبكة العالمية المعلومات، بمناقشات تفاعلية بين المتعلمين والمعلم، وهناك العديد من البرامج 

راضية متزامنة، وتحتوي هذه البرامج على خدمات عديدة مثل غرف الدردشة والبث الجاهزة التي تقوم بعمل فصول افت

 &Lim) المباشر بالفيديو والمشاركة في البرنامج والسبورة البيضاء وغيرها، ومن أمثلة الفصول االفتراضية المتزامنة.

Karol,2004)  

هذه الفصول شبيه بالقاعات الدراسية، ولكن يستخدم فيها المعلم أو الطالب أدوات وبرمجيات مرتبطة بزمن معين )أي يشترط 

 :ومن أمثلة األدوات اإللكترونية المستخدمة هناتواجد المعلم والطالب في نفس الوقت دون حدود للمكان(، 

 .اركة في الكتابة عليهاوهي تساعد جميع الطلبة على المش اللوحة البيضاء: *

 .التواصل بالصوت والصورة والنص بين المعلم وطالبه وبين الطالب بعضهم البعض مؤتمرات الفيديو: *

 (60, 1424التواصل بالنص بين المعلم وطالبه وبين الطالب بعضهم البعض. )المبارك,  غرفة الدردشة:* 
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 ( Asynchronous Virtual Classroomالفصول االفتراضية غير المتزامنة: ) .2

حيث يطلق عليه البعض بأنظمة التعليم  مختلفة،إلكترونية تتم بالتقاء المتعلمين عن طريق اإلنترنت في أوقات  هي فصول

 وهذه الفصول ال تتقيد بزمان أو مكان لذا فهي تستخدم برمجيات وأدوات اإللكترونية غير تزامنية  الذاتي،اإللكتروني 

 :للطالب بأن يتفاعل معها دون حدود المكان أو الزمان ومن أمثلة هذه األدواتحيث أنها تسمح 

 .أداء التمارين والواجبات* 

 .قراءة الدروس* 

 .قائمة المراسالت بين المعلم وطالبه وبين الطالب بعضهم البعض* 

  قائمة الدرجات  *

 (50, 1425,)المباركالمعلم. إرسال األعمال والمشاريع إلى  *

وسمى غير متزامن  الوقت،ولكن ال يجتمعون في نفس  المعلومات،ما يميز هذا النوع أن الجميع يشتركون في نفس النوع من 

ألنه غير مرتبط بوقت محدد لتلقى المعلومة. وهكذا يمكن للفصول االفتراضية أن تجعل التعلم عن بعد محتفظاً بدوره المهم 

في خدمة أولئك الذين يواجهون صعوبات في دخول التعليم الجامعى التقليدي، إما ألسباب شخصية أو اجتماعية أو اقتصادية، 

 األكثر قوة للتنمية االقتصادية وللنمو الذاتي للفرد.وهو بذلك األداة 

   :اإللكترونية االختبارات مفهوم

هي العملية التعليمية المستمرة والمنتظمة التي تهدف إلى تقييم أداء الطالب من بعد باستخدام شبكة االنترنت كما انه هو 

د اختبارات بطريقة سهلة لتطبيقها على الطالب، حيث تمكن المعلم من إعدا وسيلة سهلة لتقويم الطالب إلكترونًيا،

وفورًيا مما يضمن المصداقية والشفافية في التصحيح. فهي مجموعة من األسئلة المتنوعة )اختيار من  إلكترونًيا وتصحح

قوم متعدد، والصواب والخطأ، والتوصيل، والترتيب، وإكمال الفراغ، وغيرها( تم تصميمها بواسطة أحد البرمجيات، حيث ت

 .بقياس مستوى أداء الفرد في مختلف المجاالت التي وضعت من أجلها

وكذلك استخدام الحاسب وتكنولوجيا المعلومات في عملية تقييم األنشطة ذات الصلة باألنشطة الطالبية مستخدما في ذلك 

نيات الحاسب اآللي التي يمكن تق الوسائط المتعددة وبإجراء التعزيز المباشر ويطلق عليها االختبارات المحوسبة هي إحدى

تنفيذ االختبارات التقليدية )الورقية(، أو توظيفها لتوفير قنوات  توظيفها للتغلب على بعض الصعوبات التي يمكن أن تعيق

   .التحصيل العلمي لدى الطالب وترسيخ المعلومات، وتنمية مهارة التعلم الذاتي أخرى لزيادة

 أهمية االختبارات اإللكترونية:

 بالنسبة للطالب تكمن أهميتها في سهولة إجراء االختبار. .1

 بالنسبة للمدرس تكمن أهميتها في تكوين بنك من االسئلة خاص بالمقرر مما يساعد على تطوير وسهوله تصميم االختبار. .2

 اهداف االختبارات اإللكترونية:

 قياس ما وضع االختبار من أجلة. .1

 نواح مختلفة. كشف جوانب القوة والضعف لدى الطالب في .2

 تطوير وتحسين نوعية التعليم والتعلم. .3

 معرفه مستوى الطالب وتصنيفهم إلى مجموعات. .4

 تسهيل عملية إجراء التحليالت اإلحصائية. .5

 تحقيق المساواة بين الطالب مع مراعاة الفروق الفردية. .6

 توفير الوقت والجهد والمال لدى المعلم. .7
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 تنشيط الدافعية للتعلم. .8

 والدقة في النتائج.تحقيق السرعة  .9

 :خصائص االختبار اإللكتروني

 .التفاعلية .1

 .تعدد الوسائط المتعددة كالصوت والصورة والرسوم المتحركة، والصور المتحركة )الفيديو(  . 2

 .. يقيس المهارات التى ال يمكن تقيمها باختبارات الورقة والقلم، حيث يقيس المهارات المعرفية3

. استخدام الشبكات وربط األطراف المعنية مع بعضها إلكترونيا كالمدارس، واآلباء، والمسئولين الحكوميين، ومراجعى 4

 .االختبارات، والمصححين، والطالب

 .القواعد الموحدة التى يسير عليها المشاركون . 5

 .. الدخول على االختبار اإللكتروني من أي مكان وفي الوقت المحدد للطالب6

 .تقديم االختبار لعدد ضخم من األشخاص فى وقت واحد . 7

 .. التغذية الراجعة الفورية التى يتلقها الطالب عقب كل سؤال توضح مدى صحة أو خطأ إجابة المتعلم8

 .الموضوعية والبعد عن الذاتية بحيث يرصد درجات الطالب بناءا على مستوياتهم دون تفرقة أو تمييز .9

 ت اإللكترونية: مميزات االختبارا

 االختبارات االلكترونية لها عدة مميزات منها:

        اعدادها وتطبيقها ومراجعه النتائج سهولة -

 التنوع في األسئلة الموضوعية -

 امكانيه ارفاق ملف صوتي او مقطع فديو او صوره مع كل سؤال -

 امكانيه تحديد وقت زمني تنازلي لالختبار -

 المصححالموضوعية فال تتأثر بذاتيه  -

 المرونة حيث يمكن تطبيقها قبل الشرح وبعده او في اثنائه -

 امكانيه مراقبه الطالب من جهاز المعلم اثناء االختبار -

 السرعة والدقة في طباعه وحفظ معلومات الطالب ونتيجته عند نهاية االختبار -

 تقدم تغذية راجعة للطالب -

 (2004)وديع. .اقتصادية حيث انها توفر الجهد والوقت والمال  -

 اهم جوانب قصور في االختبارات اإللكترونية:

 تتطلب تدريب على مهارات تكنولوجيا لمعلومات. -

 تدخل مهارات اخرى في داللة درجه الطالب مثل مهارات استخدام األجهزة والبرمجيات اإللكترونية. -

   أجهزة الحاسب تحتاج الى صيانة من وقت آلخر.  -

 االلكترونية. ارات العليا في االختبارات الموضوعيةصعوبة قياس القدرات والمه -

 (2004)وديع. .يحتاج المعلم إلى التدريب على التقييم ومهارات تكنولوجيا المعلومات وإدارة االمتحانات -
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 عناصر بناء االختبارات اإللكترونية:

  .تستغرقه الذي والزمن وعددها ونوعها االسئلة -

  .ونوعها المستخدمة المتعددة الوسائط -

 .للمتعلم المقدمة الراجعة التغذية -

  .االختبار تعليمات -

 - .المتاحة التفاعل أدوات -

 المتعلم. من المطلوبة االستجابة أنماط -

 :متطلبات اعداد االختبار اإللكترونية

 توفير البنية التحتية من معامل الحاسب االلي وخطوط اإلنترنت والبرامج المتخصصة والمعلمين المتخصصين -

 تدريب العناصر البشرية من المتعلمين على مهارات االختبار اإللكترونية -

 تدريب المتعلمين على استخدام االختبارات اإللكترونية -

 نشر الوعي بين العاملين في المؤسسات حول جدوى استخدام التكنلوجيا في اعداد وتطبيق وإدارة االختبارات اإللكترونية. -

 

 :اإللكترونيةتصنيف االختبارات 

 :. تصنيف االختبار وفقا للجهة التى تعد االختبار1

وهي التى يعدها مجموعة من االختصاصيين فى مركز القياس والتقويم والمؤسسات ذات الصفة العالمية  اختبارات مقننة،أ. 

 :مثل

 اختبارات الحاسب اآللى مثل ICDL وMicrosoft وأخرى. 

 اختبارات اللغات TOEFL وIELTS وDELF وأخرى. 

 اختبارات ستانفورد بينيه للذكاء. 

 اختبارات القبول الجامعى المقننة. 

ويجب ان تتوافر لديه مهارات استخدام الكمبيوتر واإلنترنت والبرمجيات التى تعد االختبار،  اختبارات من إعداد المعلم،ب. 

 .وتصحيحها offlineأو online حيث يقوم المعلم ببنائها وتصميمها وإداراتها وتطبيقها

 :.  تصنيف االختبار وفقاً لدرجة اعتمادها على التكنولوجيا2

ويتم عمله باستخدام البرامج ويتم تحميلة على القرص الصلب الخاص  :اختبار قائم بذاته على محطات العمل الفرديةأ. 

 .البرنامج، ويتم تطبيقها على عدد محدود من المستخدمين ، ويتم حفظ اإلجابات فىCD-ROM بالكمبيوتر أو

ويتم استخدام خادم واحد أو أكثر يتم  :Closed Network/Intranet ب. شبكات المحلية أو شبكات الكمبيوتر المغلقة

 .وضع االختبارات عليه، ويتم تخزين اإلجابات على نفس الخادم، ويتم تطبيقها على عدد محدود من المستخدمين

ويتم تقديم االختبار عن طريق متصفحات الويب وتكون األسئلة واإلجابات على خادم  :Internetج.شبكات اإلنترنت

مركزى أو أكثر، ويتميز هذا النوع بمرونة الوصول والتقدم لالختبار فى أى وقت، و يتم تطبيقها على عدد غير محدود من 

 .المستخدمين
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 :االختبار اإللكترونىالعوامل المؤثرة فى تصميم وبناء 

تصميم االختبار اإللكتروني قائم على تحديد المواصفات التربوية والفنية الخاصة بشكل واجهة التفاعل وشاشات محتوى 

تحتويها كل شاشة ونوعها والزمن الخاص بكل عنصر فيها وكذلك تحديد  االختبار وتكوينها وذلك بتحديد عدد العناصر التى

 .أدوات اإلبحار والتجول واالتصال وتحديد ترتيبها وأشكالها فى عالقات متطورة تحقق الهدف من االختبار

 :األهداف التربوية للمرحلة التعليمية .1

تخص المرحلة التعليمية للطالب المستهدفين باالختبار، ووضعها كخطوط عريضة تنتظم  يجب دراسة األهداف التربوية التى

 .فوقها عناصر تصميم االختبار

 :خصائص المتعلمين . 2

ينتمون إليها وبذلك يستطيع  يجب على مصمم االختبار أن يتعرف على خصائص الطالب العقلية تبعا للفئة العمرية التى 

 .توفير تقييم يتناسب مع كل مرحلة من حيث الزمن وطرق التفاعل مع االختبار والوسائط المتعددة وأيضا التغذية الراجعة

 :مهارات المتعلمين. 3

قة الجتياز تختلف مهارات المتعلمين من مرحلة ألخرى فى استخدام الحاسب اآللى، ولذا يجب تحليل المهارات المطلوبة بد

 .االختبار اإللكتروني، والتأكيد على اكتساب المستخدم لها قبل البدء فى االختبار

 :الغرض من االختبار .4

 .فهناك اختبارات تكون للتقييم الذاتى واختبارات تكوينية واخرى نهائية، لذا يجب ان يكون الغرض من االختبار واضح

 :أنماط االستجابة .5

المتعلم فأنه يتطلب لإلجابة عليه أن يتفاعل بشكل ما للتعبير عن االستجابة. وذلك إما بالضغط على عند عرض السؤال على 

زر أو كتابة نص أو غيرها من االستجابات التى تأخذ أنماطا مختلفة يتم استخدامها بشكل يتفق مع طبيعة التفاعل الذي يتوقعه 

 .المصمم التعليمى من المتعلم

 :ترتيبات الطوارئ .6

بد أن يضع المصمم فى اعتباره احتمال حدوث مشاكل فنية خاصة بالشبكة أو بالنظام الخاص بأى جهاز، أو أى طارئ ال

أخر يمنع الطالب من مواصلة االختبار، كما علي المصمم وضع حلول للتعامل مع هذه المشاكل وتنبيه الطالب بضرورة 

 (.2004)وديع. .طلب المساعدة عند حدوث أعطال

 تصميم وانتاج االختبارات اإللكترونية:مراحل 

 :يليتمر عملية تصميم وإنتاج االختبارات اإللكترونية بسته مراحل كما 

 )رسم توضيحى لمراحل عمليه تصميم وإنتاج االختبارات اإللكترونية(

التحليل

التصميم

اإلنتاج

النشر
االلكترونى

التطبيق

التقويم
النهائى
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 مرحله التحليل يتم فيها:    -1

 تحديد الهدف العام لالختبار. -

 تحديد خصائص المتقدمين لالختبار. -

 تحليل المادة التعلمية لصياغه محتوى االختبار. -

 تحليل الواقع. -

 ويتم فيها: مرحله التصميم -2

 كتابه اسئلة االختبار. -

 تحديد تعليمات االختبار. -

 تحديد زمن االختبار. -

 وانماط االستجابة. -اختيار اشكال األسئلة -

 اختيار الوسائط المتعددة. -

 تحديد اساليب التغذية الراجعة. -

 اساليب التصحيح.تحديد  -

 ويتم فيها: مرحله انتاج االختبار-3

 اختيار برامج تأليف برمجيه االختبار. -

 ثم تطويرها. التجريب االولي لبرمجية االختبار وتحكيمها -

 ويتم فيها: مرحله النشر والتوزيع االلكتروني -4

 نشر االختبار على االنترنت او االقراص واالسطوانات الرقمية. -

 ر ليتخذه الطالب في اماكن تواجدهم.توزيع االختبا -

 ويتم فيها:مرحله التطبيق -5

 تجريب االختبار على عينة من الطالب. -

 تجميع بيانات تطبيق االختبار. -

 اعالن نتائج االختبار إلكترونيا. -

 : يتم فيها:مرحلة التقويم -6

 ة االختبار.ومدى تامين سري-معرفة مدى صالحية البيئة االلكترونية وصالحية نقله وتوصيله -

 العوامل المؤثرة في تصميم االختبارات اإللكترونية وبنائها:

 االهداف التربوية للمرحلة التعليمية -

 خصائص المتعلمين -

 مهارات المتعلمين  -

 الغرض من االختبار -

 اشكال التقييم االلكتروني -

 (1436التوافق في قدرات التشغيل )عوض.  -
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 إجراءات البحث

 .أعتمد البحث على المنهج الوصفى التحليلى باعتباره متوافقا مع اهداف البحثمنهج البحث:  .1

تم تطبيق التجربة اختيار عينة عشوائية من عضوات هيئة التدريس، وطالبات كلية التصاميم والفنون  عينة البحث: .2

حسب رغبة واستعداد العينة  التطبيقية. جامعة الطائف، حيث تم تصميم االستبانة على النت وتركها عشوائية على الموقع

لإلجابة عليها، وبالتالي لم توضع أية شروط تتحكم في اختيار العدد المسموح له اإلجابة عليها، غير أن يكونوا مما قاموا 

 بالمشاركة في الفصول االفتراضية واالختبارات االلكترونية. 

 البحث على النحو التالى:صممت استبيانات لبلوغ أهداف بناء أداة الدراسة )االستبيانات(:  .3

a) ( فقرة، أما بالنسبة الستبيانه االختبارات 12مكونة من ) الستبيانه الفصول االفتراضية الموجهة لعضوات هيئة التدريس

( فقرة. بجانب خمس فقرات عامة عبارة عن معلومات عامة للعضوة واسم ونوع المقرر 11مكونة من ) االلكترونية فهى

 التي ستقوم تعبئة االستبيانات عليه.

  رابط استبانة الفصول االفتراضية لعضوات هيئة التدريس 

https://docs.google.com/forms/d/1ZJq4Xh1oxCtsQL4PNgXqj8hSxB9mpTC4kUedWxaOAH

w/edit 

  رابط استبانة االختبارات االلكترونية لعضوات هيئة التدريس 

https://docs.google.com/forms/d/1hBnt-IZEs2tRAN1lS_O5h66lo9s5rhF8Jsw7FNG8I-k/edit 

b) فقرة. بجانب ( 10مكون كال منهما من ) استبيانه الفصول االفتراضية واالختبارات االلكترونية الموجهة لطالبات الكلية

 خمس فقرات عامة عبارة عن معلومات عامة للطالبة واسم ونوع المقرر التي ستقوم تعبئة االستبيانات عليه.

 رابط استبانة الفصول االفتراضية الموجهة لطالبات الكلية 

https://docs.google.com/forms/d/1uBI6oK7caoH0mRHwpXoKQWImT-

KWSQSlaUqD5J54yck/edit 

 رابط استبانة االختبارات االلكترونية الموجهة لطالبات الكلية 

https://docs.google.com/forms/d/1tRH-

36BwW8JoBdyWc3rjR7A3ww5LIWZzlgWc47LlN3s/edit 

 

 وفيما يلي روابط نتائج االستبيانات: استخالص النتائج: .4

  ردود عضوات هيئة التدريس الستبيانات الفصول االفتراضية 

https://docs.google.com/forms/d/1ZJq4Xh1oxCtsQL4PNgXqj8hSxB9mpTC4kUedWxaOAH

w/edit#responses 

 رابط ردود طالبات الكلية الستبيانات الفصول االفتراضية 

https://docs.google.com/forms/d/1uBI6oK7caoH0mRHwpXoKQWImT-

KWSQSlaUqD5J54yck/edit#responses 

  كترونيةردود عضوات هيئة التدريس الستبيانات االختبارات االل 

https://docs.google.com/forms/d/1hBnt-IZEs2tRAN1lS_O5h66lo9s5rhF8Jsw7FNG8I-

k/edit#responses  

  االختبارات االلكترونيةرابط ردود طالبات الكلية الستبيانات 

https://docs.google.com/forms/d/1tRH-

36BwW8JoBdyWc3rjR7A3ww5LIWZzlgWc47LlN3s/edit#responses 

  5/2020/ 7ريخ الدخول على الرابط بتا وقد تم

https://docs.google.com/forms/d/1ZJq4Xh1oxCtsQL4PNgXqj8hSxB9mpTC4kUedWxaOAHw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZJq4Xh1oxCtsQL4PNgXqj8hSxB9mpTC4kUedWxaOAHw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1hBnt-IZEs2tRAN1lS_O5h66lo9s5rhF8Jsw7FNG8I-k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uBI6oK7caoH0mRHwpXoKQWImT-KWSQSlaUqD5J54yck/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uBI6oK7caoH0mRHwpXoKQWImT-KWSQSlaUqD5J54yck/edit
https://docs.google.com/forms/d/1tRH-36BwW8JoBdyWc3rjR7A3ww5LIWZzlgWc47LlN3s/edit
https://docs.google.com/forms/d/1tRH-36BwW8JoBdyWc3rjR7A3ww5LIWZzlgWc47LlN3s/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZJq4Xh1oxCtsQL4PNgXqj8hSxB9mpTC4kUedWxaOAHw/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1ZJq4Xh1oxCtsQL4PNgXqj8hSxB9mpTC4kUedWxaOAHw/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1uBI6oK7caoH0mRHwpXoKQWImT-KWSQSlaUqD5J54yck/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1uBI6oK7caoH0mRHwpXoKQWImT-KWSQSlaUqD5J54yck/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1hBnt-IZEs2tRAN1lS_O5h66lo9s5rhF8Jsw7FNG8I-k/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1hBnt-IZEs2tRAN1lS_O5h66lo9s5rhF8Jsw7FNG8I-k/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1tRH-36BwW8JoBdyWc3rjR7A3ww5LIWZzlgWc47LlN3s/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1tRH-36BwW8JoBdyWc3rjR7A3ww5LIWZzlgWc47LlN3s/edit#responses
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 عرض وتحليل ومناقشة النتائج: .5

تم اإلجابة على استبانة البحث من خالل عينة عشوائية من عضوات هيئة التدريس وطالبات باألقسام المختلفة لكلية التصاميم 

 والفنون التطبيقية، جامعة الطائف، وقد تم استخالص النتائج من عينة البحث على النحو التالى:

أوال: لتحقق من صحة الفرض األول والذي ينص على مدى استحسان أعضاء هيئة التدريس وطالبات جامعة الطائف 

  -طريقة التعلم والتعلم بواقع الفصول االفتراضية: 

 استبيانه حصر أراء عضوات هيئة التدريس في واقع تطبيق الفصول االفتراضية: -1

س بالكلية، لعدد أربعة عشر فصل افتراضي لمقررات اقسام الكلية عددها إحدى عشر عضوة من عضوات هيئة التدري

 . %78.6ومقررات محتواه نظرية وعملية بنسبة  %21.4المختلفة ما بين مقررات نظرية فقط بنسبة 

 ال أوافق
إلى حد 

 ما
 أوافق

أوافق 

 بشدة
 م السؤال

64.3% 28.6% 7.1% 0% 
هل يوجد مشكلة في النت عند الدخول على الفصول 

 ."االفتراضية بالنسبة لك
1 

35.7% 28.6% 28.6% 7.1% 
هل يوجد مشكلة في تحميل برامج للشرح أثناء انعقاد 

 الفصول االفتراضية"
2 

64.3% 21.4% 14.3% 0% 
هل يوجد مشكلة عرض في الصور أو عروض 

 "بوربينت أثناء انعقاد الفصول االفتراضية
3 

7.1% 28.6% 28.6% 35.7% 
عضو هيئة التدريس مع الطالب  مكانية محادثةإ

 "ومناقشتهم أثناء انعقاد الفصول االفتراضية
4 

0% 35.7% 14.3% 50% 
التعامل بين عضو هيئة التدريس مع الطالب 

 "ومناقشتهم أثناء انعقاد الفصول االفتراضية
5 

21.4% 21.4% 35.7% 21.4% 
هل عززت الفصول االفتراضية التعليم وسمحت 

 "مستوى دراسته للطالب التقدم في
6 

50% 21.4% 14.3% 14.3% 
هل الفصول االفتراضية أكثر فاعلية من الفصول 

 "التقليدية
7 

0% 7.1% 57.1% 35.7% 

هل استطاع أستاذ المادة توصيل محتوى النظرى 

للمقرر المطلوبة للطالب من خالل الفصول 

 "االفتراضية

8 

0% 14.3% 71.4% 14.3% 

هل استطاع أستاذ المادة توصيل محتوى العملى 

للمقرر المطلوبة للطالب من خالل الفصول 

 ."االفتراضية

9 

0% 14.3% 71.4% 14.3% 
هل استطاع الطالب تحصيل المطلوب منه لمحتوى 

 "المقرر خالل الفصول االفتراضية
10 

7.1% 64.3% 14.3 % 4.3% 
 هل تفضل التدريس بنظام الفصول االفتراضية

 "كطريقة جديدة وفعالة
11 

0% 21.4% 42.9 % 35.7% 
أصبح تطبيق الفصول االفتراضية في التدريس 

 "الجامعى ضرورة في ظل الحاجة إلى التجديد
12 
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 راء عضوات هيئة التدريس في واقع تطبيق الفصول االفتراضية:تحليل آ

عرض الصور والصوت يتسبب مشاكل االتصال في بعض األحيان إلى تعطيل وتضييع الكثير من الوقت. اثناء  -1

 وعروض بوربينت.

 إلى حد ما بسبب مشكلة ضعف االتصال بالنت. تحميل البرامج للشرح أثناء انعقاد الفصول االفتراضية -2

 انعقاد الفصول االفتراضية يتم بشكل جيدا جداالمناقشة والتعامل بين عضوات هيئة التدريس والطالبات أثناء  -3

عززت الفصول االفتراضية التعليم للطالبات التقدم في مستوى دراستهن إلى مستوى جيد جداً مما جعلها أكثر  -4

 فاعلية من الفصول التقليدية

راضية" استطاعت أستاذات المواد توصيل المحتوى النظرى والعملى للمقررات للطالب من خالل الفصول االفت -5

 مما جعل الطالبات يستطعن تحصيل المطلوب منهن لمحتوى المقررات.

وجد أن الفصول االفتراضية يمكن أن تكون متساوية االهمية بالنسبة للفصول العادية، يمكن ان يكونوا مكملين  -6

 لبعضهم البعض، فيمكن الجمع ما بين الفصول االفتراضية والطرق العادي.

انية عرض اعمالهن والتعليق والتعديل والنقد عليه امام الجميع مما يساهم في عدم الطالبات استفادت من امك -7

 تكرار االخطاء وتضييع الوقت في اعادة نفس النقد علي عمل اخر....

 

 :استبيانه حصر أراء طالبات الكلية في واقع تطبيق الفصول االفتراضية .2

عددها سبعة وثمانون طالبة من طالبات الكلية، لعدد سبعة وثمانون فصل افتراضي لمقررات اقسام الكلية المختلفة ما بين 

 . %78.3، ومقررات محتواه نظرية وعملية بنسبة %6.2، ومقررات عملية فقط بنسبة %18.8مقررات نظرية فقط بنسبة 

 أوافق إلى حد ما ال أوافق
أوافق 

 بشدة
 م السؤال

22.4% 46.4% 10.6 % 17.6% 
هل يوجد مشكلة في النت عند الدخول على الفصول 

 االفتراضية بالنسبة لك
1 

53.6% 26.2% 5.9 % 14.3% 
هل يوجد مشكلة في متابعة شرح لبرامج عند أثناء 

 انعقاد الفصول االفتراضية
2 

62.4% 16.5% 8.2 % 12.9% 
 هل يوجد مشكلة في متابعة عرض صور او عروض

 بوربوينت أثناء انعقاد الفصول االفتراضية
3 

7.1% 15.5% 22.6 % 54.8% 
إمكانية محادثة عضو هيئة التدريس ومناقشته أثناء 

 انعقاد الفصول االفتراضية
4 

24.7% 32.9% 25.9 % 16.5% 
هل الفصول االفتراضية اتاحت لك التقدم في مستواك 

 الدراسى
5 

46.4% 22.6% 14.3 % 16.7% 
الفصول االفتراضية أكثر فاعلية من الفصول هل 

 التقليدية
6 

3.6% 16.7% 20.2 % 59.5% 
هل استطاع أستاذ المادة توصيل محتوى النظرى 

 للمقرر المطلوب خالل الفصول االفتراضية
7 

7.1% 19% 13.1 % 60.7% 
للمقرر  هل استطاع أستاذ المادة توصيل محتوى العملى

 المطلوبة خالل الفصول االفتراضية
8 

30.6% 22.4 % 22.4 % 24.7% 
تفضل التدريس بنظام الفصول االفتراضية كطريقة 

 جديدة وفعالة
9 
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19% 25% 26.2 % 29.8% 
أصبح تطبيق الفصول االفتراضية في التدريس 

 الجامعى ضرورة في ظل الحاجة إلى التجديد
10 

 الكلية في واقع تطبيق الفصول االفتراضية:راء طالبات تحلبل آ

 أثناء انعقاد الفصول االفتراضية.محادثة ومناقشه عضو هيئة التدريس وال يوجد مشكلة في متابعة الشرح  -1

شرح البرامج وعرض الصور والصوت وعروض بوربينت تتم متابعتها بشكل جيد جدا خالل الفصول  -2

 االفتراضية.

 هيئة التدريس والطالبات أثناء انعقاد الفصول االفتراضية يتم بشكل جيداجدا المناقشة والتعامل بين عضوات -3

اتاحت الفصول االفتراضية التقدم في مستوى التعليم للطالبات إلى حد ما مما جعل الفصول التقليدية ال غنى  -4

 عنها بجانب التعليم االفتراضي.

قررات للطالب من خالل الفصول استطاعت أستاذات المواد توصيل المحتوى النظرى والعملى للم -5

 االفتراضية" مما جعل الطالبات يستطعن تحصيل المطلوب منهن لمحتوى المقررات.

وجد أن الفصول االفتراضية يمكن أن تكون متساوية االهمية بالنسبة للفصول العادية، يمكن ان يكونوا  -6

أصبح تطبيق ق العادي. بذلك مكملين لبعضهم البعض، فيمكن الجمع ما بين الفصول االفتراضية والطر

 الفصول االفتراضية في التدريس الجامعى ضرورة في ظل الحاجة إلى التجديد

 

ثانيا: لتحقق من صحة الفرض الثانى والذي ينص على مدى استحسان أعضاء هيئة التدريس وطالبات الكلية لتقييم عملية 

  -استخدام االختبارات اإللكترونية: 

 عضوات هيئة التدريس في واقع تطبيق االختبارات االلكترونية:استبيانه حصر أراء  -2

عددها إحدى عشر عضوة من عضوات هيئة التدريس بالكلية، لعدد خمسة عشر اختبار اإللكتروني لمقررات اقسام الكلية 

ومقررات محتواه نظرية وعملية بنسبة  %6.5وعملية فقط بنسبة  %20المختلفة ما بين مقررات نظرية فقط بنسبة 

73.3% . 

 أوافق إلى حد ما ال أوافق
أوافق 

 بشدة
 م السؤال

 1 هل يوجد مشكلة في وضع االختبار اإللكتروني 0% % 18.8 50% 31.3%

12.5% 62.5% 12.5 % 12.5% 
هل يوجد مشكلة في النت أثناء دخول وانعقاد االختبار 

 اإللكتروني بالنسبة للطالب
2 

 3 هل يوجد مشكلة في تحميل نتائج االختبار اإللكتروني 18.8% % 12.5 31.3% 37.5%

18.5% 37.5% 37.5 % 6.5% 
هل يوجد مشكلة في مراعاة الفروق الفردية بين 

 الطالب باالختبار اإللكتروني
4 

 5 سهولة تحديد زمن االختبار اإللكتروني 50% % 25 % 12.5 % 12.5

6.2% 31.3% 56.3 % 6.2% 
هل عزز االختبار اإللكتروني قياس مخرجات المقرر 

 بالنسبة للطالب
6 

25% 43.8% 18.8 % 12.5% 
هل االختبارات االلكترونية أكثر فاعلية من 

 االختبارات التقليدية
7 

43.8% 31.3% 18.8 % 6.2% 
السيطرة على الغش والمصداقية في االختبار 

 اإللكتروني
8 

 9 إمكانية تطبيق االختبار اإللكتروني للمقرر العملى % 18.8 % 0 31.3% 50%
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12.5% 43.8% 25 % 18.8% 
هل توافق على االختبار اإللكتروني كطريقة جديدة 

 وفعالة
10 

12.5% 25% 25 % 37.5% 
أصبح تطبيق االختبار اإللكتروني ضرورة في ظل 

 الحاجة إلى التجديد
11 

 تطبيق االختبارات اإللكترونية:راء عضوات هيئة التدريس في واقع تحليل آ

أثناء دخول وانعقاد االختبار اإللكتروني بالنسبة للطالب، وال  يوجد مشكلة في وضع االختبار اإللكتروني،ال  -1

 وال في تحميل نتائج االختبار اإللكتروني. كما وجد سهولة تحديد زمن االختبار اإللكتروني

عزز قياس مخرجات المقرر ، كما بين الطالب باالختبار اإللكترونيال يوجد مشكلة في مراعاة الفروق الفردية  -2

 بالنسبة للطالب

عزز االختبار اإللكتروني إلى حد كبير، حيث  االختبارات االلكترونية أكثر فاعلية من االختبارات التقليدية -3

 االختبار مباشرة.قياس مخرجات المقرر بالنسبة للطالب في وقت قصير حيث إن نتيجته تظهر بعد االنتهاء من 

مثل تفعيل التواصل بالمراقبة الكاميرا للطالب تحت  .يحتاج إضافة بعض الضوابط ألداء االختبار العملى -4

 سيطرة لمحاضر

تعديل جودة أداء البالك بورد لكثرة االعطال االختبارات االلكترونية غير مجدية في االختبارات العملية حيث  -5

 انه اغلب المقررات عملية.

فأصبح تطبيق االختبار اإللكتروني  جاء بنسبة كبيرة،فقة على االختبار اإللكتروني كطريقة جديدة وفعالة الموا -6

 ضرورة في ظل الحاجة إلى التجديد.

 

 استبيانه حصر أراء طالبات الكلية في واقع تطبيق االختبارات االلكترونية: -1

عددهم واحد وثالثون طالبة من طالبات الكلية، لعدد واحد وثالثون اختبار الكرتوني لمقررات اقسام الكلية المختلفة ما بين 

 .% 37.8ومقررات محتواه نظرية وعملية بنسبة  %، 62مقررات نظرية فقط بنسبة 

 م السؤال أوافق بشدة أوافق إلى حد ما ال أوافق

32.4% 37% 13.5 % 16.2% 
يوجد مشكلة في النت عند الدخول على  هل

 االختبار اإللكتروني.
1 

48.6% 21.6% 16.2 % 13.5% 
هل يوجد مشكلة في تحميل االسئلة االختبار 

 اإللكتروني.
2 

62.2% 16.2% 5.4 % 16.2% 
هل يوجد صعوبة في االسئلة باالختبار 

 اإللكتروني
3 

 مقالية موضوعية كالهما
 4 باالختبار اإللكترونينوعية األسئلة المفضلة 

2.7% 94.6% 2.7% 

35.1% 27% 21.6 % 16.2% 
زمن االختبار اإللكتروني كافى لحل جميع 

 األسئلة
5 

8.5% 8.2% 43.2 % 40.5% 
االختبار اإللكتروني يحتوي على جزء كبير من 

 محتوى المقرر
6 

16.2% 18.9% 27 % 37.8% 
من  هل االختبارات االلكترونية أكثر فاعلية

 االختبارات التقليدية
7 

37 % 24.3% 27 % 10.8% 
هل تفضل تطبيق االختبار اإللكتروني للمقرر 

 العملى
8 
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18.5% 13.5% 27 % 40.5% 
هل تفضل االختبار اإللكتروني كطريقة جديدة 

 وفعالة
9 

21.6 % 24.3% 21.6 % 32.4% 
أصبح تطبيق االختبار اإللكتروني ضرورة في 

 التجديدظل الحاجة إلى 
10 

 راء إضافية لطالبات الكلية في واقع تطبيق االختبارات اإللكترونية:تحليل آ

يوجد مشاكل أثناء دخول وانعقاد االختبار اإللكتروني بالنسبة للطالب، وال في تحميل نتائج االختبار ال  -1

 اإللكتروني.

من ناحية الطالبات لألسئلة الموضوعية وجد استحسان كما  أسئلة االختبار اإللكتروني ال يوجد بها أي صعوبة، -2
 أكثر من غيرها.

 .تاإللكترونية احتوت على جزء كبير من محتوى المقررا تاالختبارا -3

 تاالختبارافضلون يما انهم ك إلى حد كبير. االختبارات االلكترونية أكثر فاعلية من االختبارات التقليدية -4

 الطالبات ال يفضلن تطبيق االختبارات العملية االلكترونية.. ولكن اإللكترونية كطريقة جديدة وفعالة

 

 توصيات البحث:

 -يوصى البحث فى ضوء ما سبق على ما يلى: 

 االستفادة من تجارب وخبرات الجامعات العربية العملية في تطبيق الفصول االفتراضية واالختبارات اإللكترونية. -1

في التعلم عن بعد في نشر المقررات. وتقوية االتجاه اإليجابي للفصول تعميم االستفادة من تقنيات الشبكة العالمية  -2

 االفتراضية واالختبارات اإللكترونية.

تشجيع وتوعية عضوات هيئة التدريس وطالبات جامعة الطائف لالستفادة من إيجابيات الفصول االفتراضية واالختبارات  -3

 اإللكترونية وذلك لتسهيل وتحسين العملية التعليمية.

بضرورة تطبيق الفصول االفتراضية واالختبارات االلكترونية خاصة في المناهج النظرية بجانب الجزء النظرى للمناهج  -4

 العملية.

تزويد المسئولين عن وضع الخطط والبرامج التعليمية بأهمية تطبيق الفصول االفتراضية واالختبارات اإللكترونية داخل  -5

 خطوات تطبيق المقررات الدراسية.

مثل تفعيل التواصل بالمراقبة الكاميرا للطالبات تحت سيطرة عضو هيئة  .افة بعض الضوابط ألداء االختبار العملىإض -6

 التدريس.

 المراجع

الخليفة، هند بنت سليمان: "االتجاهات والتطويرات الحديثة في خدمة التعليم اإللكتروني دراسة مقارنة بين النماذج األربع  .1
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