
 
 

  
    

 كلية التربية   
      المجلة التربوية    

 **         * 

 

تقييم بيئة التعلم االفرتاضية كمدخل لتحسني الفعبلية " 
 " التدريسية يف ضىء مهبرات القرن احلبدي والعشريه

 

    عدادإ

 
 د.حمنود علي موسى

 مدرس القياس والتقويم النفسي  
 يسكمية التربية، جامعة قناة السو    

 أ.د.طاٍر حمند اهلادي
 أستاذ المناهج وطرق تدريس      
 كمية التربية المغة االنجميزية   

 جامعة قناة السويس 
 

 

 
 

 و9102ـ سبتنرب  اخلامس والستوٌاجمللة الرتبوية ـ العدد 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

 

   



 ..............................................تقييم بيئة التعلم االفتراضية كمدخل لتحسين الفعالية 

- 816 - 

 امللخص

القدددرن اليدددادش والعمدددرين هدددم الدددذين يعّممدددون الطددد    ُيعتقدددد أن أ ادددل المعممدددين  دددي     
كيدددن ينظدددرون، ولكدددنوم ال يمبدددرونوم بمددداذا يدددرون، وبالتدددالي  ددد ن الجاهدددل  دددي هدددذا القدددرن 
لددديس هدددو مدددن ال يقدددرأ وال يكتددد ، بدددل هدددو مدددن ال يسدددتطيل أن يدددتعمم وهدددو مدددن ال يدددتعمم بدددل 

ذا كدددان الدددتعمم هدددو جدددو  از السدددفر لممسدددتقبل، هدددو مدددن ال يعيدددد كدددرة الدددتعمم مدددرا  ومدددرا   وا 
 ددد ن المسدددتقبل يتمدددا ينتمدددي لمدددن يعددددون لدددل مدددن اليدددوم، وهدددو ذلددد  السددد   الماادددي قدددوة 
 ددددي أن يغيدددددر العدددددالم ليكدددددون هد دددددل معر دددددة القددددديم ورا  ا مددددديا  ولددددديس معر دددددة اليقدددددا ق 
ويسدددد   ولددددن يكددددون ذلدددد  سددددو د أو ميسددددوراد تال بوجددددود بي ددددا  متنو ددددة ومتباينددددة تفددددي 

رغباتددددل مسددددايرة  سددددالي  الددددتعمم اليدياددددة  قددددد تكددددون هددددذ  البي ددددا  بايتياجددددا  المددددتعمم و 
واقعيددددة أو ا ترااددددية أو مميطدددداد منومددددا،  مددددأ أن ا ميددددرة قددددد تكددددون أ اددددل وأ مددددق تدددد ايراد 
 ددددي القددددرن اليددددادش والعمددددرين لكونوددددا تسددددمو بممدددداركة االت دددداال  والمعمومددددا  وتتدددديو 

لزمدددان والمكدددان، بدددل تنودددا تقددددم الو دددول تلدددأ م دددادر الدددتعمم بسدددوولة وال تتقيدددد بظدددرون ا
د مددددا تعميميددددا يتناسدددد  مددددل الفدددددروق الفرديددددة لممتعممددددين، وا مددددكال الممتمفددددة لمتمطددددديط 
والتنظدددديم والددددتعمم والمراقبددددة والتقيدددديم،  ادددد د  ددددن تتايددددة المندددداطق المم ددددية اال ترااددددية 

 التي تو ر د ماد نفسياد لمتعمم  
و تقيددديم بي دددة الدددتعمم اال تراادددية مدددن وبندددا   مدددأ مدددا سدددبق كدددان هددددن الدراسدددة الياليدددة هددد

ييددددم المفوددددوم وا بعدددداد والم ددددا ص كمددددددمل تلددددأ تيدددددام أو تيسددددين  عاليددددة تدريسدددددية 
تتمامددددددأ والموددددددارا  المطمددددددو  تيقيقوددددددا  ددددددي القددددددرن اليددددددادش والعمددددددرين  تمامدددددد  أداة 
الدراسدددة  دددي اسدددتبيان لجمدددل المعمومدددا  كمقيددداس لتقيددديم بي دددة الدددتعمم اال تراادددية، ومدددمل 

لمقيدددددداس ممسددددددة أبعدددددداد  المعر ددددددي والتعميمددددددي والمددددددوقفي والنفسددددددي واالجتمددددددا ي  هددددددذا ا
 مددددددأ  ينددددددة مددددددن المتطددددددو ين مددددددن  onlineمفددددددردة، وتددددددم تطبيقددددددل  57جددددددا    ددددددي 

مددددددن طدددددد   البكددددددالوريوس  51متطو ددددداد   161مسدددددتمدمي الددددددتعمم اال ترااددددددي و ددددددددهم 
 ;1 و ددددددد %5 :7مدددددن طددددد   الدراسدددددا  العميدددددا بنسدددددبة  91 ، و ددددددد%: 67بنسدددددبة 

دون النظددددر تلددددأ تم  دددداتوم أو أ مددددارهم   %; 17مددددن أ اددددا  هي ددددة التدددددريس بنسددددبة 
أو ممفيددددداتوم الاقا يدددددة  وبعدددددد تجميدددددل البياندددددا ، تدددددم اسدددددتمدام أسدددددمو  التيميدددددل العددددداممي 
التوكيددددددددش ونمذجدددددددة المعادلدددددددة البنا يدددددددة المطيدددددددة المتبدددددددار البنيدددددددة العامميدددددددة لممقيددددددداس 
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اس، وأظوددددر  التيمددددي   منمددددرا  يسددددنة ممددددا يعنددددي والتدددد ايرا  البينيددددة بددددين أبعدددداد المقيدددد
مناسدددبة المقيددداس لطبيعدددة العيندددة  كمدددا تدددم يسدددا  ابدددا  المقيددداس باسدددتمدام معامدددل ألفدددا 

  7:ولمبعددددد المعر ددددي   1;ولمبعددددد المددددوقفي   1;كرونبددددال  بمغدددد  قيمتددددل لمبعددددد التعميمددددي 
ايرا  موجبددددة وأظوددددر  النتددددا ج وجددددود تدددد   ;8و لمبعددددد االجتمددددا ي   5:ولمبعددددد النفسددددي 

مددددن البعددددد النفسددددي تلددددأ البعددددد االجتمددددا ي ممددددا يعنددددي أن الجواندددد  النفسددددية هددددي الميددددر  
الر يسددددي لنمددددو    قددددا  اجتما يددددة سددددوية و  قددددا  موقفيددددة تسددددا د  ددددي ت ددددادة هيكمددددة 
البنددددا  المعر ددددي لدددددم المددددتعمم، كمددددا أظوددددر  تدددد ايرا  سددددببية موجبددددة بددددين أبعدددداد المقيدددداس 

أيددددا كددددان مسددددتوا  وهد ددددل  –موقددددن التعميمددددي  ددددي بي ددددة الددددتعمم الممتمفددددة ممددددا يعنددددي أن ال
تتوقددددن  ميددددل الفعاليددددة التدريسددددية مددددن ييددددم تقددددديم المعر ددددة والتوجيددددل  –واسددددتراتيجياتل 

 نيو م ادرها  ي بي ة اجتما ية تيجابية ونفسية مستقرة 
 

 

 

ن مودددددارا  القدددددر –الفعاليدددددة التدريسدددددية  –  بي دددددة الدددددتعمم اال تراادددددية الكلنـــــات املةتا  ـــــة 
 اليادش والعمرين
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 خلة ة الدراسة:

تمدددكل الع قدددة بدددين الفعاليدددة التدريسدددية ومودددارا  القدددرن اليدددادش والعمدددرين يمقدددة ات دددال 
وتوا دددل بدددين مفدددردا  كدددل منودددا، ما دددة تذا كدددان التفا دددل بينودددا وبدددين بعادددوا يدددتم  دددي 
بي دددددة تعمدددددم ا تراادددددية لودددددا مدددددن السدددددما  والم دددددا ص التدددددي تميزهدددددا  دددددن بي دددددة الدددددتعمم 

يديدددة  ولدددذل ، يدددرم البايادددان اسدددتعراض الممفيدددة النظريدددة لتمددد  المتغيدددرا  مدددل تظودددار التقم
 الع قا  التفا مية بينوا و وال تلأ ممكمة الدراسة اليالية  

 مَارات القرٌ احلادي والعصريً:

تعددددد موددددارا  القددددرن اليددددادش والعمددددرين مددددن متطمبددددا  الجيددددل الجديددددد مددددن الطدددد    ددددي 
تطدددددار تمددددد  المتطمبدددددا  مدددددن المودددددارا  اليياتيدددددة والمونيدددددة،  مجتمدددددل المعمومدددددا   ويتددددد لن

وموددددارا  الددددتعمم واالبتكددددار، ويسددددن التعامددددل مددددل وسددددا ل اال دددد م، وموددددارا  التكنولوجيددددا 
وغيرهدددا  وهدددذا يتطمددد  تنمدددا  أنظمدددة د دددم لتطدددوير مودددارا  القدددرن الوايدددد والعمدددرين وجدددود 

نيددددة  رديددددة لتطددددوير بي ددددا  أنظمددددة قياسددددية وتقييميددددة ومندددداهج وأنظمددددة تعميميددددة وبي ددددة مو
الددددددتعمم، ما ددددددة وأن الددددددتعمم بالتقددددددديم والميااددددددرة والتمقددددددي المسددددددتمدمة  ددددددي الف ددددددول 
الدراسددددية التقميديددددة يركددددز  مددددأ المسددددتوم ا دنددددأ لمموددددارا  المعر يددددة،  ددددي يددددين أن أ مددددأ 
مسدددتوم مدددن المودددارا  المعر يدددة  دددي القدددرن اليدددادش والعمدددرين ال تدددد م  دددي البي دددة الفعميدددة 

  (Huang, Yang & Zheng, 2013)يدددة أو اال تراادددية  مدددأ يدددد سدددوا  التقميد
وذلدددد   ن بي ددددة الددددتعمم  ددددي القددددرن اليددددادش والعمددددرين نظددددام متندددداغم ومتدددد زر مددددل العديددددد 

  (Garrison, 2011)من ا نظمة وتتميز بالم ا ص اآلتية 
تدددد م يممدددق ممارسدددا  جديددددة لمدددتعمم وتقددددم د مددداد بمدددرياد دامدددل البي دددا  الماديدددة التدددي  -1

 تدريس وتعمم نتا ج الموارا   ي القرن اليادش والعمرين 
يدددد م مجتمعدددا  الدددتعمم االيترا يدددة التدددي تمكدددن المعممدددين مدددن التعددداون وتبدددادل أ ادددل  -2

الممارسدددا  ودمدددج مودددارا  القدددرن اليدددادش والعمدددرين  دددي الممارسدددا  التدددي تدددتم دامدددل 
 الف ول الدراسية 

اليدددادش والعمدددرين ذا  ال دددمة بالعدددالم  تمكدددن الطددد   مدددن الدددتعمم  دددي سدددياقا  القدددرن -3
اليقيقدددي   مدددأ سدددبيل المادددال  مدددن مددد ل العمدددل المعتمدددد  مدددأ الممدددرو ا  أو غيرهدددا 
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مددددن ا  مددددال التطبيقيددددة  وتسددددمو بالو ددددول العددددادل تلددددأ أدوا  وتكنولوجيددددا  ومددددوارد 
 جيدة 

 تقدددددم ت دددداميم بنا يددددة متعمقددددة بددددالقرن اليددددادش والعمددددرين لمددددتعمم التعدددداوني والفددددردش -4
والعمدددددل  دددددي الفريدددددق، وتدددددد م الممددددداركة المجتمعيدددددة والممددددداركة الدوليدددددة  دددددي الدددددتعمم 

 سوا  أكان وجواد لوجل أو  بر االنترن  
تعدددددزز القيمددددددة الماددددددا ة لمدددددتعمم  ددددددي البي ددددددة اال تراادددددية لتسددددددويل تو ددددددين الددددددتعمم  -5

المدرسددددددي، وتمددددددير العديددددددد مددددددن الدراسددددددا  تلددددددأ ا مكانددددددا  العاليددددددة لبي ددددددة الددددددتعمم 
ة لمدددددتعمم  ادددددرا  المدددددتعمم مدددددارم الف دددددل الدراسدددددي  وتتميدددددز بي دددددة الدددددتعمم اال تراادددددي

  تددددوا ر االمتيددددار سددددوا  1اال ترااددددي  ددددي اددددو  هددددذ  الموددددارة بسددددتة جواندددد  هددددي   
 مددددأ المسددددتوم المم ددددي لكددددل مددددتعمم بمددددا  ددددي ذلدددد  اسددددتجاباتوم غيددددر المتجانسددددة 

  5لمعمدددددم، و    اليدددددوار المسدددددتمر واليمددددديم بدددددين المدددددتعمم وا6لمجمو دددددا  الدددددتعمم، و  
  تدددوا ر أق دددأ تمكانيدددة لمو دددول تلدددأ م دددادر 6تدددوا ر مدددروط تعمدددم غيدددر مقيددددة، و  

  تمدددددجيل 8  تدددددوا ر تعمدددددم تعددددداوني  دددددالي المسدددددتوم، و  7المعمومدددددا  اليديادددددة، و  
 العمل المستقل وتنوع التفكير النقدش والبيوم المم ية  
و يمدددر  (Chen, 2008)ن ولقدددد أجمدددل غالبيدددة الدارسدددين والمفكدددرين والعممدددا  مادددل تمدددي

(Fisher, 2014)  و جيبسددددددددون كايويدددددددد (Gibson-Cayoyette, 2010)  أن
موددددارا  القددددرن اليددددادش والعمددددرين تتماددددل  ددددي أربددددل  قددددط هددددي االت ددددال والتفكيددددر الناقددددد 

 :4C’sبــــــــ مجمو دددددددددة كموددددددددا  يمدددددددددا يعدددددددددرن  –واليددددددددوار التمددددددددداركي واالبددددددددداع 

communication, critical thinking, collaborative dialog and 

creativity  
تددددرم أن موددددارا  القددددرن اليددددادش والعمددددرين امانيددددة  (Ozanne, 2013)ولكددددن أوزيددددن 

 Cloud Computingواليوسدددددبة السددددديابية  Communicationهدددددي  االت دددددالية 

واالرتباطيددددددددددددددة  Convergenceوالتقاربيددددددددددددددة  Community والمجتمعيددددددددددددددة
Connectedness  والسددددددددددياقيةContextualization  والمجانيددددددددددةFree Cost 

و ن معظددددددم الطدددددد   يعتمدددددددون  8C’sوالمجمو ددددددة  ددددددي  Collaborationوالتمدددددداورية 
ا تمدددداداد كميدددداد  مددددأ معممدددديوم ويددددرون أنوددددم ندددداقمي المعر ددددة المطموبددددة  ددددي  مميددددة تعمموددددم 

يبقددددأ االت ددددال موددددارة جوهريددددة  ددددي القددددرن اليددددادش  schoolingالنظددددامي      المدرسددددي 
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نتاجوددددددا  وأمددددددا  ددددددن اليوسددددددبة والعمددددددرين لمعاونددددددة ا لمتعممددددددين  ددددددي تمددددددار  المعر ددددددة وا 
 دددددد ن مددددددن الموددددددم تيقيددددددق ا مددددددان  –كموددددددارة لمقددددددرن اليددددددادش والعمددددددرين  –السدددددديابية 

جنبددددا تلددددأ جندددد  مددددل  –المعمومدددداتي والم ددددداقية  ددددي م دددددر المعمومددددا  و ددددي  راددددوا 
أن  (Ozanne, 2013)تيقيدددددق اليفددددداظ  مدددددأ الممكيدددددة الفكريدددددة  وكمدددددا تدددددرم أوزيدددددن 

جتمددددل القددددرن اليددددادش والعمددددرين يسددددمو ل متددددداد  بددددر مجتمعددددا  أمددددرم مددددارم نطدددداق م
اليددددددود الجغرا يدددددة بدددددل ويسدددددمو أيادددددا بالغندددددا  والتندددددوع اليتكاكدددددل بالمجتمعدددددا  ا مدددددرم 
وتعزيددددز القدددددرة  مددددأ اسددددتمدام م ددددادر المعمومددددا  الممتمفددددة لمدمددددة المجتمددددل الميمددددي  

ش والعمدددددرين يسدددددمو ل متدددددداد  بدددددر وكمدددددا تدددددرم أوزيدددددن أياددددداد أن مجتمدددددل القدددددرن اليددددداد
مجتمعدددددا  أمدددددرم مدددددارم نطددددداق اليددددددود الجغرا يدددددة بدددددل ويسدددددمو أياددددداد بالغندددددا  والتندددددوع 
اليتكاكددددددل بالمجتمعددددددا  ا مددددددرم وتعزيددددددز القدددددددرة  مددددددأ اسددددددتمدام م ددددددادر المعمومددددددا  
الممتمفددددة لمدمددددة المجتمددددل الميمددددي  ويق ددددد بالتمددددار  تمدددد  العمميددددة التددددي يمددددتر   يوددددا 

تعممددددون مددددن مدددد ل م ددددادر تكنولوجيددددة كمنتددددديا  اليددددوار وتمددددار  ال ددددور المعممددددون والم
ممددددددا يوسددددددل مدددددددم تعمموددددددم  مددددددأ السددددددوا   و ن التقاربيددددددة أو التفكيددددددر  –والسددددددمعيا  

التقددداربي هدددو جدددز  مدددن العمميدددة ا بدا يدددة والبيايدددة  دددي الدددتعمم،   ندددل يدددربط ويولدددن بدددين مدددا 
يجددداد أدوا  لدددربط  هدددو معدددرون بالفعدددل،   ندددل يقددددم أدوا  جديددددة لمتقدددار  بدددين البياندددا  وا 

ال ددددور والفيددددديوها  والوسددددا ط ا مددددرم لعددددرض وتوادددديو ا  كددددار وربطوددددا بالمفدددداهيم ذا  
الع قددددة  ولددددذل ،  دددد ن الي ددددول  مددددأ المعمومددددا  الممتمفددددة والمتنو ددددة يتطمدددد  أن تكددددون 

 البرامج مجانية ومتاية لمجموور 
   Instruction and Learning effectiveness عالية التدريسية والتعميمية 

مددددن أجددددل  وددددم تدددد اير مراقبددددة المددددتعمم  مددددأ أدا ددددل يددددتم اسددددترجاع أربعددددة  نا ددددر لفعاليددددة 
 وهي   (Chou & Liu, 2005)التعمم كما ذكرها تماو وليو

يعددددد  دددددد ا مطددددا   ددددي امتبددددار التي دددديل التددددالي لمعمميددددة التدريسددددية نو دددداد مددددن   1 
يمتمفدددون  دددي قددددرتوم  مدددأ قيددداس تقددددم أندددواع  عاليدددة الدددتعمم، وبمدددا أن المتعممدددين 

مسدددار تعممودددم ل سدددتفادة مدددن مسدددتوم  دددال مدددن الدددتيكم،  يجددد  أن يقتدددرن تيكدددم 
المددددتعمم لمسددددار الددددتعمم  ددددن طريددددق  مميددددا  المراقبددددة الذاتيددددة مددددن مدددد ل بعددددض 

 الموام والمناقما   
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 ,Bandura)اسدددددتناداد تلدددددأ تعريدددددن بانددددددورا  -كفدددددا ة الدددددذا  التكنولوجيدددددة   6 

تمدددير تلدددأ أيكدددام النددداس يدددول قددددراتوم لمو دددول تلدددأ أندددواع ميدددددة التدددي  (1986
مدددددددن ا دا   ومدددددددن المودددددددم  دددددددي سدددددددياق التددددددددري   مدددددددأ المودددددددارا  ا ساسدددددددية 
لتكنولوجيددددا المعمومددددا  تقيدددديم ميددددل المددددتعمم لتطبيددددق مددددا تعممددددو  بالفعددددل  كمددددا أن 
اقددددة الطدددد   بقدددددراتوم  مددددأ اسددددتمدام تكنولوجيددددا المعمومددددا  تعددددد منمددددراد لكفددددا ة 
الددددذا  التكنولوجيددددة واليكددددم  مددددأ قدددددرة المددددتعمم  مددددأ تكمددددال المومددددة باسددددتمدام 
الواقدددددل اال تراادددددي  وو قددددداد لنمدددددوذم لمت دددددميم التدريسدددددي الددددددا عي،  ددددد ن مراقبدددددة 
المددددتعمم تعددددزز كفددددا ة الددددذا  لديددددل ممددددا يزيددددد السدددديطرة  مددددأ مددددا لديددددل مددددن مددددواد 

 تعميمية وييفز  مميا  السر ة والتسمسل  
مم وهددددو منمددددر لتقيدددديم  ا ميددددة التدددددريس والددددتعمم  ددددي المجددددال الراددددا  ددددن الددددتع  5 

ا كدددددداديمي وال ددددددنا ي  مددددددأ يددددددد سددددددوا ، وقددددددد يعتمددددددد نجددددددا  الددددددتعمم بالبي ددددددة 
اال تراادددددية  مدددددأ قبدددددول المدددددتعمم لودددددذا الندددددوع مدددددن أسدددددالي  الدددددتعمم  ونظدددددراد  ن 
التجربدددة والمبدددرة السدددابقة تعدددد  دددام د مومددداد  دددي تيديدددد المواقدددن المسدددتقبمية  مدددن 

لادددددرورش تقيددددديم مددددددم رادددددا الطددددد    دددددن الدددددتعمم بالطريقدددددة المبتكدددددرة لمدددددتعمم ا
اال ترااددددي  وو قدددداد لنظريددددة  ددددرض المكونددددا  تددددزداد درجددددا  الددددتيكم  ددددي درجددددا  

  (Merrill 1983; Williams 1996)راا الطال   ن التعمم 
المندددددال االنفعدددددالي لمدددددتعمم هدددددو منمدددددر لمفعاليدددددة التدريسدددددية والتعميميدددددة  وتنظدددددر   6 

ريددددا  الددددتعمم تلددددأ الددددتعمم كعمميددددة اجتما يددددة تيدددددم بمددددكل أكاددددر  عاليددددة بعددددض نظ
 Vygotsky (1987)مددددن مدددد ل التفددددا    البددددين مم ددددية  وو قدددداد لبيددددوم 

يتدددد لن الددددتعمم مددددن أنمددددطة تبددددادل اجتمددددا ي ومعر ددددي يددددتم ممدددداركتوا مبددددد ياد بددددين 
ا مدددددماص ولكدددددن  دددددي نوايدددددة المطدددددان يدددددتم اسدددددتيعابوا وتم ي دددددوا مدددددن قبدددددل 

أن الوددددددن الر يسدددددي لمتفدددددا    االجتما يدددددة  Piaget (1967)ويدددددرم  ا  دددددراد 
هددددو تيويددددل تفكيددددر الفددددرد بعيددددداد  ددددن المنظددددور النظددددرش الددددتعمم، تذ يمتمدددد  المددددتعمم 
وجوددددا  نظددددر متعددددددة يمكنوددددا تيدددددش  ومددددل المبددددد ي لممددددكمة تعميميددددة ميددددددة 
 ب دددددورة تايدددددر دا عيتدددددل لمدددددتعمم  وتزيدددددد التفدددددا    بدددددين ا مدددددماص تلدددددأ تبدددددادل

 المعر ة والعمميا  االجتما ية  ي تطار انفعالي 
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 :مرا ل عنل ة الةعال ة التدريس ة

مرايدددل معيندددة لمفعاليدددة التدريسدددية  (Marsh & Roche, 1997)يددددد مدددارش ورو  
 لمتعمم اال ترااي 

  أش أن Prior subject interestاالهتمددددددددام المسددددددددبق بالمواددددددددوع  -1
دارسددددين قبددددل بددددد  الددددتعمم قددددد ييقددددق المواددددو ا  ذا  االهتمددددام الممددددتر  بددددين ال

 الفا دة المرجوة من التدري  والتعمم 
  Expected grade-actual gradeالدرجدددددة المتوقعدددددة لمتقددددددير الفعمدددددي  -2

ويعتمدددد تفسدددير متوسدددط درجدددا  المدددتعمم  مدددأ مدددا تذا كانددد  نتا جدددل تظودددر تسددداه د 
  ويددددرم أن  ددددي تقدددددير درجتددددل أو تعممددددل المتفددددوق أو االمت  ددددا  المتواجدددددة مسددددبقاد 

متوسددددط مجمو ددددل العددددام هددددو ويدددددة التيميددددل المناسددددبة لميكددددم  مددددأ أدا  المددددتعمم  
 تتددددراو  معددددام   االرتبدددداط بددددين ا دا  المتوقددددل والمتوسددددط اليددددالي لممددددتعمم بددددين 

 تفا ددددددل  51 1 قيمددددددة الددددددتعمم ، بينمددددددا تبمدددددد    ;6 1 ا دا  الفعمددددددي  و  61 1
ديرا  الذاتيدددة لممعمدددم، بينمدددا   قدددا  المجمو دددا    وتدددنعكس قيمدددة الدددتعمم  دددي التقددد

التفا دددددل لممجمو دددددا  تدددددنعكس  دددددي درجدددددا  أ مدددددأ  دددددي المودددددارا  العميدددددا لمتفكيدددددر 
 لممقررا  الدراسية التي تتطم  تفا    أكار بين المعمم والمتعمم 

  Reason for taking a courseالسدددب   دددي دراسدددة مقدددرر دراسدددي بعيندددل  -3
لدددددأ  دددددالمقررا  االمتياريدددددة تميدددددل  ن تيقددددد ق أ مدددددأ ممددددداركا  لمطددددد    يودددددا وا 
 ت نيفا  ودرجا  أ مأ لمتعمم والتدري  

  ت دددددنن المقدددددررا  ا  دددددع  Workload-difficulty دددددعوبا   ددددد   العمدددددل  -4
وا كاددددر  ددددعوبة تمدددد  التددددي تتطمدددد  المزيددددد مددددن الوقدددد  والجوددددد  مددددأ أنوددددا أكاددددر 

 تيجابية  ي مسار التعمم 
لدراسدددا  النفسدددية  دددي هدددذا ال ددددد   وتمتمدددن نتدددا ج اClass sizeكاا دددة الف دددل  -5

 بعاددددوا يجددددد أن أكاددددر المقددددررا  تقبدددداالد مددددن الطدددد   هددددي أكارهددددا تيجابيددددة  دددددي 
 الف ول ذا  الكاا ة وبعاوم يرم العكس 
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  هندددددا  ندددددزوع لتسدددددجيل Administrative conditionsالظدددددرون ا داريدددددة  -6
عمدددم أاندددا  درجدددا  مرتفعدددة تذا مدددا كانددد  معدددايير التقدددويم معمندددة لمجميدددل وتواجدددد الم

 العممية التقييمية  
  ال يوجددددد تدددد اير نددددو ي لطبيعددددة Students' personalityمم ددددية الطدددد    -7

المم ددددددية م و دددددداد  ددددددي مجددددددال البي ددددددة اال ترااددددددية تذ أنوددددددا تعددددددالج  يددددددو  
 المم ية االنطوا ية والمجل االجتما ي لدم المتعمم 

 خصائص الةعال ة التدريس ة:

-Berbegal)وسدددددددددددترونج ، ا و مددددددددددداريمونيددددددددددددد بربيجدددددددددددال ميرابنددددددددددد  وماسمامدددددددددددوك

Mirabent, Mas-Machuca & Marimon, 2018; Stronge, 2018) 
 الم ا ص الفعالية التدريسية  ي اآلتي 

ــخص  ــه  صــ يفتددددرض  ددددي المعمددددم ممكيتددددل لبي ددددة الددددتعمم االلكترونددددي ومسدددد وليتل  :أواًل: املعلــ
  ويفوددددم ممددددا ر  ددددن نجددددا  المددددتعمم، ويسددددتمدم تجاربددددل المم ددددية ك مامددددة  ددددي التدددددريس

المتعممددددين ويتفا ددددل معوددددم، بددددل ويتفا ددددل مددددل أمطددددا  متعمميددددل وي ددددييوا  مددددأ الفددددور  
ويطددددر  يددددس الفكاهددددة  ددددي مادتددددل التعميميددددة مددددل  تددددو ير مددددادة  مميددددة منظمددددة ومرنددددة 
و فويدددة، ويسدددتجي  لممواقدددن وايتياجدددا  المدددتعمم، واسدددتمدام المغدددة السدددميمة، والبعدددد  دددن 

لممددددتعمم، ويبيددددم  ددددن يمددددول متكا  ددددة  ددددي يالددددة ال ددددراع،  التييددددز ا يجددددابي أو السددددمبي
يسددددتمل باهتمددددام  سدددد مة الطدددد   وتعميقدددداتوم، ويبددددم توقعددددا   اليددددة باسددددتمراركما يجددددرش 
ميادادددددا   رديدددددة مدددددل الطددددد   ويعامدددددل جميدددددل ط بدددددل بالمسددددداواة والعددددددل مدددددل اسدددددتمدام 

 دددددي جميدددددل اليدددددوار ا يجدددددابي والمتفا دددددل مدددددل ط بدددددل واليفددددداظ  مدددددأ الطريقدددددة المونيدددددة 
 ا وقا  ويتيدم بنبرة ويجم  و  مناسبين  

ــتعله   ــة الــ ــ ه ب مــ ــًا: ةدارن وميبــ  مددددأ المعمددددم أن ييددددا ظ  مددددأ ا سددددالي  المعددددززة  :ثاى ــ
لمتفا دددل بدددين المتعممدددين ويددددير ا جدددرا ا   دددي سمسدددمة مدددل تدددو ير المدددواد والمدددوازم ل مدددران 

وردود اابتدددة ومتسدددقة  مدددأ المتعممدددين ويددددير سدددمو  الطددد   مدددن مددد ل توقعدددا  واادددية 
أاندددا  تجدددرا ا  التددددريس وييدددا ظ  مدددأ بي دددة  عميدددة بييدددم تتواجدددد المدددواد ومعددددا  الدددتعمم 
بيالددددة جيدددددة مددددل  مددددل تغطيددددة لتقييمددددا  ا  مددددال الط بيددددة وتقددددديراتوم و دددد م أمطددددا  
تايددددة المياداددددا   الطدددد   بطريقددددة تيجابيددددة وميترمددددة ويمددددجل متعمميددددل  مددددأ التفا ددددل وا 
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ا نمددددطة والموددددام ويددددتيكم  ددددي مسددددار اليدددداال  الطار ددددة لمددددتعمم وييددددا ظ والمناقمددددا   ددددن 
 مدددددأ المسددددداية المم دددددية المقبولدددددة بيندددددل وبدددددين متعمميدددددل وممدددددق الدددددروتين المناسددددد  
رسدددددا  القوا دددددد  لمقابمدددددة ايتياجدددددا  المدددددتعمم ويدددددو ر التعزيدددددز ا يجدددددابي وردود ا  عدددددال وا 

 المناسبة  المدرسية وال فية مل تو ير تجرا ا  الس مة والوقاية
كتابدددة مطدددة الددددرس ب دددورة يوميدددة وتعريدددن المدددتعمم  :ثالجـــًا: ميبـــ ه وموت ـــُ التعل نـــات

ب هددددددددان وجددددددددول العمدددددددل وا نمدددددددطة المسدددددددتمدمة وتدددددددو ير أدوا  التقيددددددديم والتمدددددددميص 
المناسددددبة وتادددددمين بيانددددا  التقيددددديم المبدددددد ي  ددددي ت دددددداد مطدددددة الدددددرس وتدددددو ير  يندددددا  

  التددددي واددددعوا المعمددددم مددددل أدلددددة المندددداهج الدراسددددية العمددددل لممددددتعمم مددددل تمامددددي التقييمددددا
والتركيددددددز  مددددددأ أهدددددددان الددددددتعمم الما ددددددة بمواددددددوع الدددددددرس  وتمددددددمل مطددددددة الدددددددرس 
التجويدددددزا  المتايدددددة وا نمدددددطة واالسدددددتراتيجيا  المتنو دددددة التدددددي ترا دددددي الفدددددروق الفرديدددددة 

 بين ط بل وتقدم التعميما   راية لمجميل 
ــات:  ــا التعل نـ ــة ملب ـ ــًا: مر لـ ويجمدددل التددددريس الفعدددال بدددين جدددوهر ا دارة الجيددددة  رابعـ

لم ددددن الدراسددددي والتنظدددديم والتمطدددديط الفعددددال والم ددددا ص المم ددددية لممعمددددم  ويددددتم  ددددي 
هددددذ  المريمددددة  اسددددتمدام أسدددد مة المددددتعمم لتوجيددددل الدددددرس واسددددتمدام التقييمددددا  المسددددبقة 

فكيددددر العميددددا لتوجيددددل التعميمددددا  وتطددددوير  نا ددددر الدددددرس الفعددددال وتاددددمين اسددددتراتيجيا  الت
واسددددتمدام مجمو ددددا  متنو ددددة مددددن ا نمددددطة واالسددددتراتيجيا   مددددرا  المتعممددددين ومراقبددددة 
ممدددددداركة المتعممددددددين  ددددددي جميددددددل ا نمددددددطة واالسددددددتراتيجيا  واسددددددتمدام أركددددددان الف ددددددل 
بفا ميددددة كيركددددة المعمددددم  ددددي جميددددل أنيا ددددل  تقددددديم الم يظددددا  ب ددددورة مددددفوية أو غيددددر 

 تمطيط لمواجبا  المنزلية لفظية أو مكتوبة ويسا د  ي ال
ــ     ــدو اللـ ــة مقـ ــًا: مرا بـ يمتمددد  المعمدددم الفعدددال ايساسددداد بكيفيدددة أدا  كدددل مدددتعمم  :خامسـ

 دددي ال دددن الدددذش يددددرس بدددل ويسدددتمدم مجمو دددة متنو دددة مدددن ا جدددرا ا  الرسدددمية لر دددد 
وتقيددددديم المتعممدددددين  مدددددأ  ومودددددم لمفددددداهيم ومودددددارا  الددددددرس  و نددددددما يواجدددددل المدددددتعمم 

تددددو ير العدددد م الددد زم لمددددل  هدددذ  الفجددددوة  وتتماددددل هدددذ  المراقبددددة  ددددي    دددعوبة مددددا  عميدددل
تمكدددن الطددد   مدددن تتبدددل العدددروض الما دددة بودددم والواجبدددا  والددددرجا   ويعطدددي ردود  عدددل 
مدددفوية ومكتوبدددة  ت دددداد وادددا ق تقددددم الطالددد  واالنجددداز واتمددداذ قدددرارا  تربويدددة بندددا د  مدددأ 

دة الطدددد   وتقددددديم الانددددا   ويعطددددي بيانددددا  تي دددديل الطدددد   وينتمددددر  ددددي الغر ددددة لمسددددا 
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نتددددا ج االمتبددددارا  المسددددبقة والرسددددوما  البيانيددددة ويدددددرس تقييمددددا  متعددددددة لتيديددددد مددددا تذا 
كدددان الطالددد  لديدددل اتقدددان المودددارة وييددددتفظ بسدددجل ليدددين توا دددمل مدددل الوالددددين ويسددددتمدم 
مطددددط تدددددمل الطالدددد  وييددددا ظ  مددددأ سددددج   المطددددة والتنفيددددذ ويعطددددي التقييمددددا   مددددأ 

منددددتظم ويمددددارس تعميمددددا  متباينددددة بنددددا د  مددددأ تيميددددل التقييمددددا  وا  طددددا  تمددددارين  أسدددداس
 امتباريل التدريبا  لمط   ذوش االيتياجا  الما ة 

 
 : Learner controlضبط املتعله 

يمدددددير ادددددبط المدددددتعمم تلدددددأ الت دددددداميم التعميميدددددة ييدددددم يتمدددددذ المتعممدددددون قددددددراراتوم     
التددددد ق أو أيدددددام التعمدددديم  بمعنددددأ  مددددر يمكددددن الما ددددة  يمددددا يتعمددددق بجواندددد  المسددددار أو 

لممددددتعمم أن يقددددرر السدددديطرة  مددددأ وتيددددرة وتسمسددددل ميتددددوم الددددتعمم المطددددرو   ميددددل بالبي ددددة 
  ويماددددل ميتددددوم المددددادة التعميميددددة المقدمددددة (Chou & Liu, 2005)اال ترااددددية 

لممدددددتعمم  وتمدددددير سدددددر ة الدددددتعمم تلدددددأ معددددددل  دددددرض الميتدددددوم والوقددددد  المقادددددي  مدددددأ 
الفدددردش لمميتدددوم  وهدددذا التسمسدددل يرمدددز تلدددأ ترتيددد  التمايدددل لمميتدددوم الدددذش يدددتم المكدددون 

الو ددددول تليددددل مددددن قبددددل المتعممددددين  وتتاددددمن أسددددس تيدددد  المددددتعمم ا اددددة أنددددواع ممتمفددددة 
 attribution theoryونظريددددة العددددزو  motivation theoryمددددن نظريددددة الدا عيددددة 

  و ددددي  مميددددة information processing theoryونظريددددة معالجددددة المعمومددددا  
تيكددددم المددددتعمم يددددتم الددددتيكم  ددددي أدا  أ اددددل يسددددب  أ مددددأ درجددددا  الددددتعمم  ويقدددداس جددددودة 
ا دا  بقمدددددة  ددددددد ا مطدددددا   دددددي االمتبدددددارا  وتيقيدددددق رادددددا أ مدددددأ  دددددن الدددددتعمم  ويقتدددددر  

أن تيكدددددم المدددددتعمم يدددددندش تلدددددأ نتدددددا ج أ ادددددل تسدددددمو  (Williams, 1996)ويميدددددامز 
 يكم المدر  بممارسة تيجابية لمتعمم دون ت

 :Component display theory (CDT)ىبرية عرض املكوىات 

نظريدددة  دددرض المكوندددا  لت دددمو لمدددتعمم  (Chou & Liu, 2005)طدددور  تمدددو و ليدددو 
تتددد ار  عاليدددة الدددتعمم بالطريقدددة  (Clark, 1994) دددي بي دددة ا تراادددية  و قددداد لبيدددم كددد ر  

لوسددددا ط نفسددددوا  وتعددددد هددددذ  التعميميددددة الماددددمنة  ددددي  ددددرض وسددددا ل اال دددد م بدددددالد مددددن ا
النظريددددة هددددي نظريددددة الت ددددميم التعميمددددي التددددي تقدددددم المبدددداد  التوجيويددددة لت ددددميم أمددددكال 
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العدددددرض كمكوندددددا  أساسددددديا  لمددددددرس  وا تمدددددد  هدددددذ  النظريدددددة كمعيدددددار لبي دددددة الدددددتعمم 
هدددي ا سددداس  Rules  القوا دددد 1التقميديدددة  وييددددد أربعدددة أمدددكال ر يسدددية لمعدددرض هدددم   

  ا مامدددة 6قدددة تعميميدددة  نمدددوذم لمدددتعمم  هدددو نقدددل المعر دددة لممدددتعمم، و  المنطقدددي  ش طري
Examples  وهدددددي  بدددددارة  دددددن الرسدددددوم التوادددددييية والمدددددرو  وا مدددددكال االنفوجرا يكيدددددة

وهدددددو  Recall  االسدددددتد ا   5التدددددي تيددددددد م دددددا ص القا ددددددة التدددددي يدددددتم تعممودددددا، و  
  الممارسددددددددة 6  تددددددددذكير الطدددددددد   بعموميددددددددة نمددددددددوذم الددددددددتعمم وكيفيددددددددة اسددددددددترجا ل، و

practice   وتمدددددير تلدددددأ الجمدددددل بدددددين النظريدددددة والتطبيدددددق مدددددن مددددد ل دراسدددددة اليددددداال
المتعددددددددة  ولتزويددددددد الطالدددددد  بمجمو ددددددة متكاممددددددة مددددددن أدوا  الددددددتعمم، يجدددددد  أن ييتددددددوم 
مايدددددرا  و نا دددددر الدددددتعمم  مدددددأ جميدددددل الم دددددا ص المدددددذكورة  ونتيجدددددة لدددددذل  قدددددد يقدددددرر 

والدددتيكم  دددي الميتويدددا   وو قددداد لنظريدددة ميدددرل المتعممدددون سدددر ة الدددتعمم وتسمسدددل العدددرض 
(Merrill, 1994)   أنددددل  ندددددما يددددتم ت ددددميم الدددددورة التعميميددددة ونمددددوذم العددددرض البددددد

مدددن االسدددتناد تلدددأ نظريدددة  دددرض المكوندددا   يفتدددرض أن يي دددل الطددد    مدددأ مسدددتويا  
أ مددددأ مددددن التي دددديل العممددددي بمددددرط أن يكددددون لددددديوم مسددددتويا  أ مددددأ مددددن الددددتيكم  ددددي 

  التعمم

ويعددددزز الددددتعمم اال ترااددددي الددددتعمم الم ددددمم اليتياجددددا  الفددددرد ورغابتددددل  وييدددددم هددددذا     
الندددوع مدددن الدددتعمم  دددي أش وقددد  مدددن ا وقدددا  و دددي أش مكدددان يرغددد   يدددل المدددتعمم  وييددددم 
هدددذا الندددوع مدددن الدددتعمم  دددي سدددياق مناسددد  ويقددددم هدددذا الدددتعمم كدددل مدددا ييتاجدددل المدددتعمم مدددن 

ن مدددد ل اسددددتراتيجيا  الددددتعمم التددددي يددددتم تم ي ددددوا  ددددرص اكتسددددا  المعر ددددة والموددددارا  مدددد
 وتكين مل أسالي  التعمم الما ة بل وتفاي تل 

ولكدددن لكدددي يدددتم بندددا  قدددرار سدددميم بمددد ن الفعاليدددة التدريسدددية  دددي بي دددة تعمدددم ا تراادددية  يدددرم 
  وهدددي  الطددد   1البايادددان أندددل يدددتم جمدددل المعمومدددا  مدددن م دددادر مدددتأ كمدددا  دددي المدددكل  

وزم  هددددم والمددددريجين والسددددج   الكامددددفة والمسددددجمة لبي ددددة الددددتعمم  أنفسددددوم، والمعممددددين
 بمكوناتوا البمرية وغير البمرية 
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     م ادر جمل المعموما  لقياس الفعالية التدريسية1مكل  

 مةَوو ب مة التعله االفرتاض ة:

ا  والمعممدددددين، أ دددددبي  بي دددددة الدددددتعمم اال تراادددددي مدددددا عة لددددددم كدددددل مدددددن طددددد   الجامعددددد
كوسدددديمة لتقنيددددة الددددتعمم والتعمدددديم وذلدددد  بسددددب  سددددوولة الو ددددول تلددددأ التكنولوجيددددا القا مددددة 

بي ددددة الددددتعمم  (Arslan & Kaysi, 2013) مدددأ الويدددد   و دددرن أرسدددد ن وكايسدددي 
اال ترااددددية  مددددأ أنوددددا بي ددددة تعتمددددد  مددددأ التكنولوجيددددا وهددددي أنظمددددة تتايددددة معتدلددددة ممددددا 

معمومدددددا  مدددددل الممددددداركين والمدرسدددددين اآلمدددددرين وتدددددو ير تسدددددمو بممددددداركة االت ددددداال  وال
الو ددددول تلددددأ مجمو دددددة واسددددعة مددددن ا  دددددول والمددددوارد  وبي ددددة الدددددتعمم اال ترااددددية هدددددي 
مجمو دددة مدددن أدوا  التعمددديم والدددتعمم الواد دددة تلدددأ تطدددوير قددددرا  الدددتعمم لددددم الطددد    بدددر 

 يسددددية لبي ددددة الددددتعمم أجوددددزة الكمبيددددوتر واالنترندددد   ددددي  مميددددة الددددتعمم  وتيتددددوم اآلليددددا  الر 
اال تراادددددية  مدددددأ تمطدددددديط المنددددداهج  تقسدددددديم المنددددداهج تلدددددأ أقسددددددام يمكدددددن تم ي ددددددوا 
وتقييموددددا ، وتتدددديو لمطدددد   الر ايددددة  بددددر االنترندددد  لكددددل مددددن المعمددددم والمددددتعمم، والتوا ددددل 
االلكترونددددددي  البريددددددد االلكترونددددددي، والمناقمددددددا  المترابطددددددة، والدردمددددددة، ونمددددددر الويدددددد  ، 

 لموارد المناهج المارجية  وروابط االنترن  

Colleag
ues 

 
Self 

Alum
ni 

Recor
ds 

Studen
ts 
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كمددددا تعددددرن بي ددددة الددددتعمم اال ترااددددية ب نوددددا بي ددددة تركددددز  مددددأ المددددتعمم وتعتمددددد  مددددأ     
  التكيددددن مددددل 1تطبيددددق تكنولوجيددددا المعمومددددا  واالت دددداال  وتتمتددددل بالم ددددا ص اآلتيددددة   

  تقددددديم الددددد م لمددددتعمم مدددددم 6أسددددالي  الددددتعمم الممتمفددددة وقدددددرا  المددددتعمم  مددددأ الددددتعمم، و  
   تقديم الد م لتطوير المتعممين  5ليياة، و  ا

 ,Huang)كمددددا ذكددددر هددددونج و يددددانج و زنددددج  –وتتمتددددل بالم ددددا ص المعر يددددة اآلتيددددة 

Yang & Zheng, 2013)  

  الواقددددل اال ترااددددي يفددددرض التكامددددل بدددددين البي ددددة الماديددددة والبي ددددة اال ترااددددية  دددددي
 ددددي البي ددددة الماديددددة، تطددددار تعمددددم ذكددددي يعددددزز وظددددا ن ا درا  والمراقبددددة والتنظدددديم 

و ندددد تطبيددددق تقنيددددة الواقددددل المعددددزز يجعددددل التكامددددل بسدددديطاد لمبي ددددة اال ترااددددية مددددل 
 المادية 

  تددددو ر د مدددداد تعميميدددداد يتناسدددد  مددددل الم ددددا ص والفددددروق الفرديددددة لممددددتعمم، وتركددددز
 مددددأ  مميددددا  التعمدددديم والددددتعمم والتنظدددديم الددددذاتي وتقيدددديم ممرجددددا  الددددتعمم وتقددددديم 

ممددددين  كمددددا تنكددددد  مددددأ  مميددددا  مددددا ورا  المعر ددددة  التمطدددديط ميتددددوم لددددتعمم المع
 والمراقبة والتقييم  

  ت ددددمو لمددددتعمم  ددددي اليددددرم الجددددامعي ومارجددددل والددددتعمم الرسددددمي وغيددددر الرسددددمي تذ
 تسا د المتعمم  مأ تيديم معر تل  ند الياجل لمعمل أو لتو ير يياة أ ال 

 مبادئ التعله يف الب مة االفرتاض ة:

وروتدددم  (Huang, Yang & Zheng, 2013)ج ويدددانج وزندددج  اتفدددق كدددل مدددن هدددون
ِوأتكينسددددددن كددددددوليير  (Rotem & Oster-Levinz, 2007)وأوسددددددتر ليفينددددددز 

(Atkinson-Collier, 2015)  مأ المباد  اآلتية  

   مددددما  ا دارة والتنظددديم لعمميدددة الدددتعمم المتادددمنة  دددي المواقدددل هدددي تقدددديم مددددما
   ويعمل كبي ة تدارة تنظيمية ا ترااية لتمغيل بي ة تعميمية  بر االنترن

  اسددددددتعادة المدرسددددددة بددددددالمتعمم والمجتمددددددل تسددددددتند تلددددددأ مبدددددددأ أساسددددددي ل سددددددتمدام
اليقيقددددي لممواقددددل مددددل ا قددددرار بدددد ن العامددددل الر يسددددي  ددددي ت ددددادة ال ددددمة بالمدرسددددة 
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 دددددي نظدددددر المدددددتعمم والمجتمدددددل هدددددو تكامدددددل ا دارة المدرسدددددية  دددددن طريدددددق بي دددددة 
 ق من المتعممين والمعممين وا دارة ا ترااية تممل كل  ري

  ،ينبددددل العامددددل الر يسددددي مددددن اال تددددران بالياجددددة تلددددأ الددددتعمم  ددددي التعدددداون المددددنظم
وهددددو جددددز  موددددم مددددن الددددتعمم  ددددالي الجددددودة الددددذش يسددددتمدم بي ددددة تعمددددم ا ترااددددية  
ويددددو ر الددددتعمم اال ترااددددي تعممدددداد تعاونيدددداد أكاددددر تنو دددداد  مددددا يقدددددم بالمدرسددددة  و ددددي 

يددددددا  النفسددددددية لمددددددتعمم االجتمددددددا ي لباندددددددورا أو  يجوتسددددددكي بمددددددر  أ قددددددا  النظر 
 نظرية تطور المتعمم من منظور اجتما ي ومم ي  

  ا تايددددددةAccessibility ويق ددددددد بوددددددا  تمكانيددددددة الو ددددددول لمجميددددددل، ويددددددنعكس  
نمدددداط المدرسددددة  ددددي قسددددم مفتددددو  مددددن موقددددل الددددتعمم اال ترااددددي ويمكددددن الو ددددول 

قددددة لددددل بالمندددداطق بالمم ددددية اال ترااددددية التددددي تليددددل لعامددددة الندددداس  وهددددذا ال   
تسدددددول تدارة مجمو دددددة مدددددن المتعممدددددين والمدددددوظفين المعتمددددددين مسدددددبقاد مدددددن أجدددددل 

 ا دارة الفعالة لمتعمم 
  الويددددددةUniformity  تذ يجددددد  االلتدددددزام بمعدددددايير وقوا دددددد العدددددرض تلدددددأ جانددددد  

ادددددي ا دارة الواادددددية  بدددددر االنترنددددد  لكدددددل  دددددفية ومنطقدددددة  دددددي الموقدددددل اال ترا
لاددددمان ويدددددة وسددددوولة االسددددتمدام السددددميم والبسدددديط  وسيسددددول ذلدددد  أيادددداد  مددددأ 
مجمو دددا  الدددتعمم وأوليدددا  ا مدددور والمعممدددين مدددن المددددارس ا مدددرم الممددداركة  دددي 

 ا نمطة اال ترااية 
  التفدددددردUniqueness با ادددددا ة تلدددددأ اليفددددداظ  مدددددأ الويددددددة ، يجددددد  أن تكدددددون  

تعبيددددر  ددددن تفددددرد   وسدددديكون اسددددتعداد كددددل مدرسددددة ومعمددددم وطالدددد  قددددادراد  مددددأ ال
المعممدددددين السدددددتمدام بي دددددة ا تراادددددية أكادددددر اسدددددتق لية لدددددديوم  دددددن تدارة الدددددتعمم، 
وت ددددميم بي ددددا  الددددتعمم، واتمدددداذ القددددرارا  بمدددد ن  ددددرض وتنظدددديم المددددواد كمددددا  ددددي 
مواقدددل الدددتعمم اال تراادددي التدددي تدددتم تدارتودددا تيددد  تمدددران  دددارم وانتقدددادا  نو يدددة 

لمعيدددددار التددددددريس وكيفيدددددة تتمدددددام تنفيدددددذ الدددددتعمم والتددددددريس أن لممدددددواد  وال يمكدددددن 
يعمددد  بمدددكل  دددييو، وبالت كيدددد ال يعكدددس النمددداط المدرسدددي ا  ددديل  ولدددذل   ددد ن 
الموقددددل االلكترونددددي لممدرسددددة يعرقددددل هد ددددل، وي ددددبو  ب دددداد، وال يقدددددم مدمددددة، وال 
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امتيدددار يدددندش تلدددأ تدارة مدرسدددية أكادددر كفدددا ة  وهدددذا االسدددتق ل مودددم  يمدددا يتعمدددق ب
 المم ية لنموذم التعمم و قاد لمسياق المم ي أو الجما ي 

  المنطقددددة المم ددددية اال تراادددديةVirtual personal area ولتسددددويل تدارة  
الدددددتعمم بكفدددددا ة   بدددددد أن يكدددددون لكدددددل مدددددن المسدددددتمدمين والمعممدددددين والمتعممدددددين 
مجدددددددالوم المم دددددددي اال تراادددددددي المددددددداص الدددددددذش يعمدددددددل بمدددددددكل مسدددددددتقل و قددددددداد 
المتيددددداراتوم  ويعمدددددل بماابدددددة مزاندددددة ا تراادددددية، ويمكدددددن الو دددددول تليودددددا مدددددن أش 

ية الدددتعمم والمدددواد ا مدددرم جوددداز كمبيدددوتر  بدددر االنترنددد   وتيفدددظ المزاندددة اال ترااددد
و قدددداد ل متيددددار المم ددددي  و ددددي الوقدددد  نفسددددل، يعتبددددر الواقددددل اال ترااددددي موقعدددداد 
 دارة الدددددتعمم المم دددددي والجمدددددا ي، ويدددددتم تيقيدددددق كدددددل ذلددددد  باسدددددتق لية كاممدددددة 

 لممعممين والمتعممين يس  امتياراتوم كاستجابة لمبدأ الويدة 
عددددرن  مددددأ العمميددددا  الياداددددة  يوددددا  تذ أن هنددددا  ولفوددددم بي ددددة الددددتعمم اال ترااددددية، يمددددزم الت

 self-observation   مميددددددا  مرتبطددددددة بالددددددذا  المتمامددددددة  ددددددي  الم يظددددددة الذاتيددددددة 1 
، و self-reactions، وردود أ عددددددددال الددددددددذا  self-judgmentواليكددددددددم  مددددددددأ الددددددددذا  

 والتنظددددديم التعددددداوني self-regulation   مميدددددا  التنظددددديم وتمدددددمل  التنظددددديم الدددددذاتي 6 
co-regulation  التنظدددددددديم التمدددددددداركيshared-regulation   مميددددددددا  الددددددددد م 5و   

والمراقبدددددة مدددددا ورا  المعر يدددددة   scaffoldingوالسدددددقاال   modelingوتمدددددمل  النمذجدددددة 
pre-cognitive monitoring  وهددددذ  العمميددددا  متداممددددة متفا مددددة ال تنف ددددل تيددددداها

  ن ا مرم كما يظور  ي المكل اآلتي 
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    العمميا  الياداة  ي بي ة التعمم اال ترااية 6مكل  
تسدددمم تيدددداها لثمدددرم، ادددم  –وهدددذ  العمميدددا  سدددالفة الدددذكر تدددتم مدددن مددد ل مرايدددل معيندددة 

والت مدددددل الدددددذاتي  forethoughtتددددددور الددددددا رة، وهدددددذ  العمميدددددا  هدددددي  التفكيدددددر المسدددددبق 
self-reflection  وابط ا دا performance control ل اآلتي   كما  ي المك 

 

    مرايدددددل بي ددددددة التعمددددم اال تراايدددددة 5مكل  
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وبمراجعددددة البيددددوم والدراسددددا  السددددابقة أمكددددن لمبدددداياين تيديددددد م ا دددددددص بي دددددددة التعمدددددددم 
مدددددن ييدددددم التنظددددديم  multifacetedل متعدددددددة ا وجددددداال تراايددددددددددة المتمامدددددة  دددددي أنودددددا 

 ذاتيدددداد  monitored  ، وأنوددددا مراقبددددةself- co-shared  ذاتيددددا أو تعاونيددددا أو تمدددداركيا
، وأنودددددددا تمادددددددل لمتقدددددددويم (self-peer–instructorوبدددددددا قران ومدددددددن جانددددددد  المعمدددددددم 

evaluated  ذاتيددددا وبددددا قران ومددددن جاندددد  المعمددددم self- peer-instructor كمددددا   
أن تمددددد  الم دددددا ص يمكدددددن جمعودددددا بمدددددكل  مدددددر مجمدددددوع  دددددي  –أياددددداد –يدددددرم البايادددددان 

:6S’s  بي ددددددة الددددددتعمم اال ترااددددددية  منددددددةsafe  ومنمنددددددةsecured  وانتقا يددددددةselective 
ولكدددددددددددددل  strategicواسدددددددددددددتراتيجية  simulativeوميفدددددددددددددزة  sequencedومتتابعدددددددددددددة 

 ما ية مبررا  منطقية 

 الدراسات السابقة

تلددددأ التيقددددق مددددن  (Alves & Morais, 2017)هددددد   دراسددددة  ألفدددديس ومددددوريس 
اال ترااددددية وأدا  الطددددد   لددددددم طدددد   الجامعدددددا  لمعدددددام الدراسدددددي اسددددتمدام بي دددددة الدددددتعمم 

  وأكددددد  الدراسددددة أن تكددددرار مددددرا  الو ددددول تلددددأ بي ددددة الددددتعمم اال ترااددددية 6117 /6116
وبالتددددددددالي تطددددددددوير -وتقيدددددددديم النتددددددددا ج التددددددددي يقددددددددوم بددددددددل المعممددددددددون  دا  المتعممددددددددين 

طالبددددا  8511سددددة  مددددأ تمبددددي اهتمامدددداتوم وايتياجدددداتوم، وقددددد أجريدددد  الدرا -اسددددتراتيجيا 
جامعيدددداد  وتو ددددم  الدراسددددة تلددددأ وجددددود   قددددة ارتباطيددددة موجبددددة بددددين ا دا  وتكددددرار مددددرا  

 الو ول 

 مدددأ النظريددددة  (Wan & Haggerty, 2008)وا تمدددد  دراسدددة وان وهدددداجرتي     
المعر يددددة االجتما يددددة ودرسدددد  العمميددددا  النفسددددية لممددددتعمم االلكترونددددي وبددددا مص  دددداممي 

قة لتكنولوجيددددا المعمومددددا  واالت دددداال  والكفددددا ة اال ترااددددية والتددددي وجددددد لوددددا المبددددرة السدددداب
طالبدددداد  ددددينياد مدددداركوا  ددددي الدددددورا   5:5تدددد اير تيجددددابي  وامتبددددر   راددددياتوا  مددددأ  ينددددة 
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التدريبيدددددة  بدددددر االنترنددددد   وأكدددددد  الدراسدددددة وجدددددود تددددد اير تيجدددددابي لمكفدددددا ة اال تراادددددية 
 لكتروني والمبرة السابقة  مأ نتا ج التعمم اال 

طالبددددداد مدددددن  :61بتطبيدددددق  عاليدددددا  دراسدددددتل  مدددددأ  (Lwoga, 2014)وقدددددام لويجدددددا    
الفرقدددددة ا ولدددددأ الجامعيدددددة  دددددي تنزانيدددددا  وقدددددد اسدددددتمدم نمذجدددددة المعادلدددددة البنا يدددددة لدراسدددددة 
الع قددددا  بددددين العوامددددل الموقفيددددة  جددددودة التدددددري  لمنظددددام والمدددددر   والعوامددددل االجتما يددددة 

 ، والراددددا  ددددن االسددددتمدام  والعوامددددل النفسددددية  نيددددة االسددددتمدام  الددددد م االجتمددددا ي المدددددر 
المسددددتمر لبي ددددة الددددتعمم اال ترااددددي  لتيقيددددق أهدددددان دراسددددتل  وقددددد تو ددددم  الدراسددددة تلددددأ 
وجددددود تدددد ايرا  تيجابيددددة بددددين العوامددددل الموقفيدددددة تلددددأ العوامددددل االجتما يددددة  كمددددا وجدددددد  

 النفسية ت ايرا  تيجابية من العوامل االجتما ية تلأ العوامل 

يمدددو وديجيدددرا وديوكدددار       ,Padhy, Emo, Djira & Deokar)ودرس بدددادلي وا 

باسددددتمدام نمذجددددة المعادلددددة البنا يددددة لمع قدددددا  السددددببية بددددين متغيددددرا  الدا عيدددددة   (2015
والمم ددددية  توقعددددا  الفددددرد المم ددددية، وتوقعددددا  البي ددددة  والعوامددددل االجتما يددددة  المبددددرة 

يدددددددا  االجتما يدددددددة   مدددددددأ العوامدددددددل الموقفيدددددددة  الفعاليدددددددة السدددددددابقة االجتما يدددددددة، والمقتر 
التددددددريس الميتممدددددة   وتو دددددم  الدراسدددددة تلدددددأ تددددد ايرا  تيجابيدددددة مبامدددددرة مدددددن العوامدددددل 

 االجتما ية تلأ العوامل الموقفية 

قامددا بدراسددة تددد ايرا  بعددض العوامدددل  (Chua & Chua, 2017)أمددا تمددوا وتمدددوا     
االجتما يدددددة  الدددددد م المددددددر ، واالتجدددددا  نيدددددو الدددددتعمم االنفعاليدددددة  االيتياجدددددا  النفسدددددية  و 

اال تراادددددي  والمعر يدددددة   قبدددددا  اسدددددتمدام الدددددتعمم اال تراادددددي، والاقا دددددة   مدددددأ العوامدددددل 
مدددددن  561الموقفيددددة  االسدددددتراتيجيا ، والتدددددري ، واالدارة االلكترونيدددددة   مدددددأ  ينددددة بمغددددد  

ناادددداد  وتو ددددم  ال دراسددددة تلددددأ وجددددود تدددد ايرا  طدددد   المريمددددة الاانويددددة الماليزيددددة ذكددددورا وا 
موجبددددة مبامددددرة مددددن العوامددددل االجتما يددددة تلددددأ المعر يددددة وتدددد ايرا  مبامددددرة موجبددددة مددددن 

 العوامل االجتما ية والمعر ية تلأ العوامل الموقفية 
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 ,Cardoso)كمدددددددا اسدددددددتمدم كاردوسدددددددو و يريدددددددرا وأبدددددددرانتيس وسددددددديبرا وكوسدددددددتا     

Ferreira, Abrantes, Seabra & Costa, 2011) ذجدددة الع قدددا  السدددببية نم
طالبدددا مدددن المددددارس الاانويدددة بالبرتغدددال وذلددد  لدراسدددة التددد ايرا   6111 مدددأ  يندددة بمغددد  

بدددددين العوامدددددل المم دددددية  تقددددددير الدددددذا  االجتمدددددا ي المدددددنمفض  والعوامدددددل االجتما يدددددة 
 التفا ددددل االجتمددددا ي بددددين المعمددددم والمددددتعمم، وبددددين الطدددد   وبعاددددوم الددددبعض  والعوامددددل 

لتي دددديل الندددداتج ، وتو ددددم  الدراسددددة تلددددأ وجددددود تدددد ايرا  سددددببية سددددالبة مددددن المعر يددددة  ا
العوامدددددل المم دددددية تلدددددأ العوامدددددل االجتما يدددددة وتددددد ايرا  سدددددببية موجبدددددة مدددددن العوامدددددل 

 االجتما ية تلأ العوامل المعر ية 

 مدددأ  يندددة بمغددد   (Hussein & Mohamed, 2007)وتيقدددق يسدددين وميمدددد     
اادددددي لطددددد   الجامعدددددة ب ندونيسددددديا والدددددذين تراويددددد  مدددددن مسدددددتمدمي الدددددتعمم اال تر  186

 امددددددا مددددددن النمددددددوذم البنددددددا ي لمع قددددددا  بددددددين  61تلددددددأ أكاددددددر مددددددن  61أ مددددددارهم بددددددين 
م ددددددا ص الميااددددددر  المدددددددرس  والعوامددددددل التكنولوجيددددددة والت ددددددميم التدريسددددددي وكفددددددا ة 

 الذا  التكنولوجية والد م المدر  وقد كان  جميل الت ايرا  مبامرة موجبة 
تمامدد  ممددكمة الدراسددة  ددي ووجددود  جددوة بيايددة تظوددر الع قددة بددين تقيدديم   لدراســة مصــكلة ا

 بي ة التعمم اال ترااية وتيسين الفعالية التدريسيةو 
ــة ــ ال الدراسـ هدددل يمكدددن لتقيددديم بي دددة الدددتعمم اال تراادددية أن يسدددوم  دددي تيسدددين الفعاليدددة  :سـ

 التدريسية  ي او  موارا  القرن اليادش والعمرين؟
ــرض الدرا ــةفــ توجددددد   قددددا  سددددببية مبامددددرة بددددين أبعدددداد مقيدددداس تقيدددديم بي ددددة الددددتعمم  :ســ

اال ترااددددية  النفسددددي، االجتمددددا ي، التعميمددددي، المددددوقفي، المعر ددددي  والتددددي مددددن الممكددددن أن 
 .تنار  ي الفعالية التدريسية

الو ددددول تلددددأ ت ددددادة ترتيدددد  أولويددددا  العوامددددل المددددنارة  ددددي بي ددددة الددددتعمم  أٍن ــــة الدراســــة:
 كمنمر لمفعالية التدريسية تيقيقاد لموارا  القرن اليادش والعمرين  اال ترااية
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 ميَج ة الدراسة:

 سار  تجرا ا  الدراسة  مأ النيو اآلتي  :ةتراءات الدراسة
مفددددردة تيدددد  ممسددددة  57ت ددددداد أداة الدراسددددة المتمامددددة  ددددي اسددددتبيان مكددددون مددددن  -

 مياور  معر ي، موقفي، تعميمي، نفسي، اجتما ي  مر ق  
 ن  ددددددن رغبددددددا  رواد الفيسددددددبو  مددددددن اليا ددددددمين  مددددددأ البكددددددالوريوس و اال دددددد -

طدددددد   الدراسددددددا  العميددددددا وأ اددددددا  هي ددددددة التدددددددريس، مددددددن جميددددددل التم  ددددددا  
متطو دددددددا  161لمممددددددداركة  دددددددي الدراسدددددددة، وكانددددددد  النتيجدددددددة الي دددددددول  مدددددددأ 

  بكالوريوس، دراسا   ميا، أ اا  هي ة تدريس  
ابا  ال دددددييية ومعالجتودددددا وتدددددم تجميدددددل االسدددددتج ONLINEتطبيدددددق االسدددددتبيان  -

تي ددددددا يا باسددددددتمدام التيميددددددل العدددددداممي التوكيدددددددش ونمذجددددددة المعادلددددددة البنا يددددددة 
المطيددددددة المتبددددددار البنيددددددة العامميددددددة لممقيدددددداس والتدددددد ايرا  البينيددددددة بددددددين أبعدددددداد 

 المقياس 
 ىتائج الدراسة وميا صتَا

لنفسدددي تلدددأ تعدددرض نتدددا ج الدراسدددة لابدددا  المقيددداس مدددل وجدددود تددد ايرا  موجبدددة مدددن البعدددد ا
البعدددد االجتمدددا ي ممدددا يعندددي أن الجوانددد  النفسدددية هدددي الميدددر  الر يسدددي لنمدددو    قدددا  
اجتما يدددددة سدددددوية و  قدددددا  موقفيدددددة تسدددددا د  دددددي ت دددددادة هيكمدددددة البندددددا  المعر دددددي لددددددم 
المدددتعمم، كمدددا أظودددر  تددد ايرا  سدددببية موجبدددة بدددين أبعددداد المقيددداس الممتمفدددة ممدددا يعندددي أن 

تتوقددددن  –أيددددا كددددان مسددددتوا  وهد ددددل واسددددتراتيجياتل  –الددددتعمم  الموقددددن التعميمددددي   ددددي بي ددددة
 ميددددل الفعاليددددة التدريسددددية مددددن ييددددم تقددددديم المعر ددددة والتوجيددددل نيددددو م ددددادرها  ددددي بي ددددة 

 اجتما ية تيجابية ونفسية مستقرة 
 

 أواًل: صدق مق اس مق  ه ب مة التعله االفرتاض ة:

ردا  مقيددددداس تقيدددددديم اسدددددتمدم ال ددددددق البندددددا ي ليسدددددا  الم ددددددا ص السددددديكومترية لمفددددد
بطريقدددددة أق دددددأ ايتمدددددال  Lisrel 8.51البي دددددة اال تراادددددية، وذلددددد  مسدددددتمدماد بدددددرنمج 

Maximum Likelihood (ML)  و يما يمي منمرا  المطابقة لمنموذم 
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RMSEA X المنمر
2
/df NNFI GFI AGFI 

 5; 1 1; 1 1; 1 6 15 1:1 1 القيمة

يددددل العدددداممي التوكيدددددش ممددددا يعنددددي وأسددددفر  النتددددا ج  ددددن منمددددرا  يسددددنة لنمددددوذم التيم
مناسدددددبة البندددددا  المفتدددددرض لمنظريدددددة مدددددل طبيعدددددة بياندددددا  العيندددددة، و يمدددددا يمدددددي تمدددددبعا  

 المفردا   مأ ا بعاد 

 قيمة   المط  المعيارش الت اير م البعد

 البعد المعر ي

1 1 796 1 118 56 9; 
6 1 975 1 119 65 96 
5 1 :6: 1 11: 69 :5 
6 1 8;9 1 119 61 66 
7 1 767 1 118 56 96 
8 1 818 1 118 59 19 
9 1 8;1 1 119 61 ;6 

 البعد النفسي

: 1 7:: 1 119 55 ;6 
; 1 7:1 1 119 56 56 
11 1 96; 1 11: 61 69 
11 1 677 1 118 69 :7 
16 1 8;: 1 11: 5; 55 
15 1 96: 1 11: 61 19 
16 1 856 1 119 58 51 

  يالبعد االجتما

17 1 6;7 1 119 19 :1 
18 1 676 1 119 17 51 
19 1 118 1 118 8 8: 
1: 1 :79 1 167 56 78 
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1; 1 9:5 1 166 55 16 
61 1 786 1 161 6: ;1 

 البعد التعميمي

61 1 867 1 117 66 15 
66 1 851 1 117 61 15 
65 1 7:1 1 117 5: 51 
66 1 :57 1 118 76 61 
67 1 977 1 118 6: 61 
68 1 9;1 1 118 71 11 
69 1 8;; 1 118 67 1; 
6: 1 915 1 118 67 ;6 
6; 1 8;; 1 118 67 17 

 البعد الموقفي

51 1 ;16 1 11: 71 6; 
51 1 986 1 119 66 97 
56 1 978 1 119 66 66 
55 1 881 1 118 61 18 
56 1 98; 1 119 67 51 
57 1 9;1 1 119 68 6; 

أسدددفر  النتدددا ج  دددن تمدددبل مفدددردا  المقيددداس  مدددأ ا بعددداد وكانددد  جميدددل التمدددبعا  دالدددة و 
  17 1اي ا ياد  ند مستوم داللة 

 

 

 

 



 ..............................................تقييم بيئة التعلم االفتراضية كمدخل لتحسين الفعالية 

- 856 - 

 ثاى ًا: ثبات املق اس:
يسددددد  البايادددددان ابدددددا  مقيددددداس تقيددددديم بي دددددة الدددددتعمم اال تراادددددية باسدددددتمدام طريقدددددة ألفدددددا 

و يمدددددا يمدددددي قددددديم  75; 1كرونبدددددال وبمددددد  معامدددددل ألفدددددا لمفدددددردا  المقيددددداس ككدددددل القيمدددددة 
 معام   ألفا لكل بعد 

وتراويددددد  قددددديم معدددددام   ألفدددددا  ندددددد  ;6: 1البعدددددد المعر دددددي  بمددددد  معامدددددل ألفدددددا   1
بينمدددا تراويددد  معدددام   االرتبددداط  65: 1تلدددأ  11: 1اسدددتبعاد كدددل مفدددردة بدددين 

   ولم يستبعد أش من مفردا  البعد 968 1تلأ  719 1الم يو بين 
وتراويددددد  معددددام   ألفددددا  ندددددد  61: 1ا لمبعددددد البعددددد النفسددددي  بمدددد  معامدددددل ألفدددد  6

وتراويددددد  معدددددام   االرتبددددداط  66: 1تلدددددأ  :98 1اسدددددتبعاد كدددددل مفدددددردة بدددددين 
 دددددددارتفل  11ولدددددددم واسدددددددتبعد  المفدددددددردة  871 1تلدددددددأ  6;5 1الم ددددددديو بدددددددين 

  66: 1تلأ  61: 1معامل ألفا من 
فددددا وتراويدددد  قدددديم معددددام   أل ;:8 1البعددددد االجتمددددا ي  بمدددد  معامددددل ألفددددا لمبعددددد   5

وتراويددددد  قددددديم معدددددام    ;;8 1تلدددددأ  816 1 ندددددد اسدددددتبعاد كدددددل مفدددددردة بدددددين 
 دددددارتفل  61واسدددددتبعد  المفدددددردة  766 1تلدددددأ  658 1االرتبددددداط الم ددددديو بدددددين 

  ;;8 1تلأ  ;:8 1معامل ألفا من 
وتراويددد  قددديم معدددام   ألفدددا  ندددد  11; 1البعدددد التعميمدددي  بمددد  معامدددل ألفدددا لمبعدددد   6

وتراويدددد  قدددديم معددددام   االرتبدددداط  8;: 1تلددددأ  ;9: 1اسددددتبعاد كددددل مفددددردة بددددين 
 ولم تستبعد أش من مفردا  البعد  9:7 1تلأ  795 1الم يو بين 

وتراويددد  قددديم معدددام   ألفدددا  ندددد  ;;: 1البعدددد المدددوقفي  بمددد  معامدددل ألفدددا لمبعدددد   7
وتراويددددد  معدددددام   االرتبددددداط  6;: 1تلدددددأ  87: 1اسدددددتبعاد كدددددل مفدددددردة بدددددين 

 ولم تستبعد أش من مفردا  البعد  :5: 1تلأ  876 1الم يو بين 
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 ثالجًا: م شرات اال صاء الوصةي ألبعاد مق اس مق  ه ب مة التعله االفرتاض ة:
 يس  الباياان منمرا  االي ا  الو في وكان   مأ النيو التالي  

 التفرطو االلتوا  التباين المتوسط المتغير 
 :6 1 71 1 :; 68 16 17 المعر ي
 15 1 89 1 :; 61 66 16 النفسي

 65 1 57 1 16 18 88 11 االجتما ي
 :5 1 86 1 61 71 18 ;1 التعميمي
 11 1 ;8 1 97 69 6; 16 الموقفي

يتادددو مدددن الجددددول ا تداليدددة توزيدددل أبعددداد مقيددداس تقيددديم بي دددة الدددتعمم اال تراادددية، ييدددم 
  وكاندددددد  متوسددددددط درجددددددا  ;8 1تلددددددأ  57 1تراويدددددد  قدددددديم معددددددام   االلتددددددوا  بددددددين 

 جيبين المتطو ين  ي البعد التعميمي أ مأ ام البعد المعر ي المست

 رابعًا: الع  ات الب ي ة بني أبعاد مق  ه ب مة التعله االفرتاض ة:

 Structural equation modelingأجددددرش التيميددددل لنمددددوذم المعادلددددة البنا يددددة 

(SEM)  باسددددددددتمدام برنددددددددامج الميددددددددزرل بطريقددددددددة أق ددددددددأ ايتمددددددددالMaximum 

Likelihood (ML)  لتيميددددددل الع قددددددا  بددددددين أبعدددددداد مقيدددددداس تقددددددويم بي ددددددة الددددددتعمم
 اال ترااية، و يما يمي منمرا  يسن المطابقة لبيانا  النموذم  

  تدول )(: م شرات امللابقة للينوذج البيائي ملتغريات الدراسة

RMSEA X المنمر
2
/df NNFI GFI AGFI SRMR 

 11 1 5; 1 5; 1 5; 1 : 16 ;:1 1 القيمة
 قدددد مددددرم  ددددن  RMSEAأسددددفر  النتدددا ج  ددددن منمدددرا  يسددددنة  يمددددا  ددددا منمددددر  وقدددد

 المدم الماالي لل، و يما يمي مكل يواو النموذم البنا ي بمساراتل الدالة 
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 مكل     النموذم البنا ي لمتغيرا  الدراسة بت ايراتل السببية الدالة 

 راسة و يما يمي قيم الت ايرا  السببية المبامرة بين متغيرا  الد

 تدول )(: التأثريات السبب ة بني متغريات الدراسة.

 قيمة   المط  المعيارش الت اير المتغير التابل المتغير المستقل
 91 7 191 1 ;9; 1 الموقفي االجتما ي
 16 7- 1:8 1 651 1- االجتما ي المعر ي
 91 65 166 1 69; 1 المعر ي الموقفي 
 65 :6 171 1 659 1 االجتما ي النفسي

أسدددفر  النتدددا ج  دددن تددد اير مبامدددر موجددد  مدددن البعدددد االجتمدددا ي تلدددأ المدددوقفي وهدددذا يعندددي 
أن االت ددددال واليددددوار التمدددداركي يولددددد نمطدددداد  ددددي االبددددداع  ددددي المواقددددن الجما يددددة لمددددتعمم 
ويعمدددل  مدددأ تناقدددل المعدددارن والمودددارا  بدددين الطددد    دددي جدددو ا تراادددي بعيدددداد  دددن ممدددا ر 

 ,Chen, 2008; Fisher)جددددل وغيرهددددا وهددددذا يتفددددق مددددل المددددتعمم االجتما يددددة كالم

2014; Gibson-Cayoyette, 2010)  
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تددددرم أن  Chou & Liu (2005)واتفقدددد  النتددددا ج مددددل نظريددددة اددددبط المددددتعمم لددددددددد 
المعر دددة تتدددو ر بمدددكل  دددردش لددددم المدددتعمم وأن التمايدددل لمميتدددوم يتطمددد   مميدددا  دا عيدددة 

ة مددددن أجددددل معالجددددة المعموماتوا  ددددادة نسددددجوا ومعر يددددة قددددد التوجددددد تال  ددددي بي ددددة اجتما يدددد
 دددي أدا  أ ادددل  كمدددا أن بي دددة الدددتعمم اال تراادددي هدددي بي دددة ناتجدددة لمتددد ايرا  التبادليدددة بدددين 

  Arslan & Kaysi (2013)المعر ة واالجتما ية كما أمار تليوا 

كمدددددا أن تددددد اير الجانددددد  المدددددوقفي مدددددناراد ايجابيددددداد  دددددي الناييدددددة المعر يدددددة،  ددددد ذا وادددددع  
ر دددة المتعممدددة  دددي تطددداراد اجتما يددداد يياتيددداد كممدددا كدددان اكتسدددا  المعر دددة ايجابيددداد، وكممدددا المع

كانددد  متغيدددرا  الموقدددن التعميمدددي موي دددة لمدددتعمم كممدددا أد  لزيدددادة بندددا  المعر دددة   ممددداركة 
المعر دددددة الناتجدددددة  دددددي الموقدددددن التعميمدددددي أدم تمدددددا   دددددادة هيكمدددددة البنيدددددة المعر يدددددة، أو 

    Huang et al. (2013)متغيراتل وهذا اتفق مل تغيير واستبدال بعض 

أسدددفر  النتدددا ج  دددن تددد اير سدددببي موجددد  مدددن البعدددد النفسدددي تلدددأ البعدددد االجتمدددا ي  ودددذا 
يعندددي أندددل كممدددا كانددد  اليالدددة النفسدددية موي دددة لمفدددرد كممدددا انددددمج الفدددرد اجتما يددداد  دددي جدددو 

 ترااددددي يكددددون   كمددددا أن الددددتعمم االGarrison (2011)الددددتعمم وهددددذا مددددا تو ددددل تليددددل 
تعاونيددداد كممددددا وتدددذو  اليدددددود النفسدددية لممددددتعمم وبما دددة المجددددل االجتمدددا ي السددددا د لدددددم 
المدددددتعمم  دددددي المواقدددددن اليياتيدددددة الطبيعيدددددة دامدددددل ال دددددن الدراسدددددي   ددددد وة  مدددددأ ذلددددد  
 ددددالمتعمم يمجدددد  لجددددو الددددتعمم اال ترااددددي  ندددددما يكددددون ماددددغوطاد نفسددددياد م و دددداد  ندددددما 

 يقتر  مواقن التقييم 

التدددددي تدددددرم أن المكوندددددا  السدددددابقة  Ozanne (2013)متمفددددد  النتدددددا ج مدددددل دراسدددددة وا
لمنمددددوذم البنددددا ي متغيددددرا  ناقمددددة لمتغيددددر المعر ددددة  ددددي بي ددددة الددددتعمم الرسددددمي، تذ تمتمددددن 

 بي ة الراسة اليالية   وة  مأ كان المتغيران المعر ي والموقفي متغيرا  ناقمة 

 ددددي أن الددددتعمم هددددو تبددددادل  Vygotsky (1987)واتفقدددد  النتددددا ج مددددل مددددا تو ددددل تليددددل 
اجتمددددا ي ومعر ددددي يددددتم ممدددداركتل بددددين ا مددددماص  ويمكددددن أن  ددددزم هددددذا التبددددادل بسددددب  
تجدددددرا ا  وتنظددددديم بي دددددة الدددددتعمم اال تراادددددية التدددددي  دددددزز  التفا دددددل وسدددددار    دددددي تددددددار  
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أمطدددا  الطددد   وتمدددجيعوم وتدددو ير مسددداية مم دددية لمتعبيدددر  دددن أرا ودددم دون لدددوم وهدددذا 
  Stronge (2018)راسة ما أيدتل د

وقدددد ياولددد  الدراسدددة التيقدددق مدددن المسدددارا  التبادليدددة بدددين البعددددين المدددوقفي واالجتمدددا ي 
واالجتمدددددا ي والنفسدددددي تال أن هدددددذين المسدددددارين كاندددددا  دددددديمي التددددد اير وهدددددذا امتمدددددن مدددددل 

 بالرغم من االتفاق  ي اجرا ا  الدراسة  Lwoga (2014)نتا ج 

لجدددو  المدددتعمم تلدددأ تمددد  المقدددررا  والدددتعمم اال تراادددي يكدددون والمت مدددل  دددي النتدددا ج يجدددد أن 
امتياريددداد ومدددن ادددم ييقدددق أ مدددأ ممددداركا  لمدددا يتدددو ر  يدددل مدددن معدددايير التددددري  وتمفيدددن 
أ بدددا  العمدددل وتقميدددل الوقددد  والجودددد المدددوزع  دددي البي دددة الواقعيدددة لجميدددل الطددد   ومدددن ادددم 

 Marsh & Roche سدددر ة تقدددويم مسدددار الدددتعمم لمجانددد  االيجدددابي وهدددذا يتفدددق مدددل

(1997)  

وقددددد ترجددددل تدددد اير البي ددددة الموقفيددددة تلددددأ تددددو ير س سددددل مددددن التوقعددددا  الوااددددية وردود 
اال عددددال الاابتددددة والتغذيددددة الراجعددددة سددددوا   ددددن طريددددق المياداددددا  أو المناقمددددا  ب دددددورة 

 ,Marsh & Roche, 1997; Stronge)تاددرش الناييددة المعر يددة وهددذا يتفددق مددل 

2018)  

لدددأ بعدددض السدددما  المم دددية التدددي يمكدددن أن تدددنار  دددي الناييدددة المعر يدددة أو قدددد يرجدددل ت
مدددددن نددددداييتين ا ولدددددأ  دددددن طريدددددق  ديدددددض المجدددددل االجتمدددددا ي والدددددتممص مدددددن  يدددددو  

، ومدددن ناييدددة Marsh & Roche (1997)المم دددية االنطوا يدددة وهدددذا يتفدددق مدددل 
أمددددرم  ددددن طريددددق ترسددددية المسدددداية المم ددددية بددددين المعمددددم والمددددتعمم مددددل وجددددود تدددددامل 

-Berbegalبينومددددددا بمددددددا يرا ددددددي الفددددددروق الفرديددددددة بينومددددددا وهددددددذا مددددددا اتفددددددق  ميددددددل 

Mirabent et al. (2018)    

ولددددم تكددددن لمناييددددة التربويددددة أو التعميميددددة تدددد ايراد تذ أن الددددتعمم  ددددي البي ددددة اال ترااددددية مبنيدددداد 
 مدددددأ أسددددداس نفسدددددي تربدددددوش اجتمدددددا ي ليرا دددددي ظدددددرون الدددددتعمم ال دددددييية ولودددددذا  ودددددو 

جمددد  مدددن تددد اير   مدددأ أش مدددن متغيدددرا  الدراسدددة الياليدددة  وقدددد يرجدددل مادددبوط ب دددورة ي



 ..............................................تقييم بيئة التعلم االفتراضية كمدخل لتحسين الفعالية 

- 85; - 

الباياددددان  دددددم تدددد اير الناييددددة التربويددددة  ددددي أش مددددن متغيددددرا  الدراسددددة تلددددأ امتيددددار بي ددددة 
تعمدددم اترااددددية ياكدددد  الواقددددل اال ترااددددي لنظريددددة  ددددرض المكونددددا  ب ركانوددددا ا ربعددددة وهددددي 

  والتدددددي Clark (1994)فدددددق مدددددل القوا دددددد وا مامدددددة واالسدددددتد ا  والممارسدددددة وهدددددذا يت
والتدددددي ا ترادددد  زيددددادة التي دددديل المعر ددددي بزيدددددادة  Merrill (1994)واددددل مباد وددددا 

ذ أن  مميدددا  الدددتيكم مادددبوطة مدددن ييدددم الزيدددادة  مسدددتويا  الدددتيكم  دددي مايدددرا  الدددتعمم وا 
 ددددي مايراتوددددا  دددد ن هددددذا التدددد اير  ددددي البي ددددة الموقفيددددة يددددنعكس بالاددددرورة  مددددأ الناييددددة 

 المعر ية  

 ددددي أن االيتياجددددا   Chua & Chua (2017)تتفددددق الدراسددددة جز يدددداد مددددل دراسددددة و 
النفسددددية لمددددتعمم مددددناراد  ددددي العمميددددا  االجتما يددددة كالددددد م االجتمددددا ي المدددددر  وتيسددددين 
االتجدددا  نيدددو الدددتعمم وهدددو مدددا تفتقدددر تليدددل بي دددة الدددتعمم الواقعيدددة تلدددأ يدددد مدددا  وبدددالرغم مدددن 

اجددددرا ا  الدراسددددة بم ددددوص المريمددددة الدراسددددية هددددذا االتفدددداق تال أنددددل يوجددددد امددددت ن  ددددي 
واقا ددددة بي ددددة العينددددة  وتعدددداني الدراسددددة الياليددددة مددددن ميدددددد ر يسددددي وهددددو أنوددددا لددددم تقدددديس 

 مدم اقا ة العينة الستمدام بي ة التعمم اال ترااي 

الددددذش يددددرم أن الفعاليددددة التدريسددددية  Padhy et al. (2015)وباالمددددارة تلددددأ أرا  
 Hussein)دة الناييدددة الموقفيدددة  وقدددد اتفقددد  الدراسدددة مدددل الميتممدددة هدددي انعكاسددداد لجدددو 

& Mohamed, 2007; Padhy et al., 2015)  دددي تددد اير الناييدددة االجتما يدددة 
  مأ الموقفية  

ويمكدددددن الممدددددوص بدددددبعض االسدددددتنتاجا  العامدددددة التدددددي يمكدددددن تجمالودددددا  دددددي أن اسدددددتمدام 
سددددما  النفسددددية كالمجددددل الددددتعمم اال ترااددددي يتويدددد  المددددتعمم نفسددددياد وتتعدددددل لديددددل بعددددض ال

والمدددون واالنطوا يدددة والدددتيكم  دددي الدددذا  وهدددذا يدددنعكس  دددي تفدددا    تمددداركية تبددددو  دددي 
تنظدددديم تعدددداوني وتمدددداركي و مميددددا  الددددد م وهنددددا تنمددددو العمميددددا  الموقفيددددة  ددددن طريددددق 
اسدددتمدام وا  دددادة تددددوير الويكدددل المعر دددي لددددم المدددتعمم  دددي  مميدددا  التفا دددل والمناقمدددا  

ادددم تكدددون الع قدددا  بدددين الناييدددة المعر يدددة والموقفيدددة تبادليدددة تبددددو  دددي  والميادادددا  ومدددن
السددددقاال  والمراقبددددة مدددداورا  المعر يددددة ردود أ عددددال الددددذا  الدا مددددة بددددين ا قددددران وبعاددددوم 
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وبيدددنوم وبدددين معممدددوهم  ومدددن ادددم  دددالتعمم اال تراادددي يولدددد مدددتعمم ناقدددد مبددددع قدددادر  مدددأ 
جياد  دددي تفا مدددل مدددل مم ددديا  جديددددة  دددي كدددل التفا دددل بال دددورة التدددي تقمدددل المجدددل تددددري

موقدددددن تفا دددددل وتدددددو ر المسددددداية لنقدددددد اال كدددددار وتقدددددديموا ب دددددور مبد دددددة  دددددي كدددددل مدددددرة 
وتطويدددددل المعدددددارن والمعمومدددددا  المتدددددو رة لديدددددل  دددددي تمدددددكيل الموقدددددن التعميمدددددي وتمطدددددي 

 مستوياتل  

ندددة وتعددداني الدراسدددة مدددن بعدددض الميدددددا  منودددا أنودددا لدددم تطبدددق  مدددأ  ددددد كبيدددر مدددن العي
التطو يددددة التددددي أجريدددد   ميوددددا  عاليددددا  الدراسددددة أش أنوددددا قددددد تعدددداني مددددن  ددددعوبة  ددددي 
تطبيقودددددا  مدددددأ  يندددددا  أمدددددرم مدددددن نفدددددس الجامعدددددا  الم دددددرية أش تعددددداني مدددددن ال ددددددق 
المدددددارجي  و ددددد وة  مدددددأ ذلددددد   تعددددداني الدراسدددددةمن ميددددددد وهدددددو أن البايادددددان لدددددم يطبقدددددا 

اد لددددديوا ذكددددا  اجتما يدددداد  اليدددداد أدم مقياسدددداد لمددددذكا  االجتمددددا ي لمتعددددرن هددددل العينددددة مسددددبق
 تلأ نمو البعد الموقفي أم أن هذا راجعاد لت ميم الدراسة 

كمدددا تعددداني الدراسدددة مدددن بعدددض الميدددددا  مادددل  دددغر يجدددم العيندددة النسدددبي والتدددي بمغددد  
متطددددددوع، تذ ال يجعددددددل القددددددرار التربددددددوش لتعمدددددديم النتددددددا ج مواددددددل المدددددد   كمددددددا أن  161

ادددا  دددن بي دددة الدددتعمم اال تراادددي التدددي مادددل لودددا مسدددبقاد  الدراسدددة لدددم تطبدددق مقيددداس الر 
كمددددا أن العينددددة الممامددددة لمسددددتويا  العينددددة  طالدددد  بكددددالوريوس أو دراسددددا   ميددددا،  اددددو 

 هي ة تدريس   غيرة نسبياد 

وتو دددي الدراسددددة ب  دددادة تجددددرا  الدراسدددة بعددددد التيقدددق مددددن الدددذكا  االجتمددددا ي والتي دددديل 
أو أدوا  تعمدددم البي دددة اال تراادددية كدددي يمكدددن تيقيدددق ومددددم الرادددا  دددن الدددتعمم االلكتروندددي 

ال دددددق الددددداممي  ددددي أدوا  الدراسددددة  أو لعمددددل اددددبط  ددددارم  يددددد المتغيددددرا  السددددابقة  
 وكي تكون نتا ج الدراسة أكار مرونة  ي  نا ة القرار التربوش 
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