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ملخص: 

هدفت هذه �لدر��سة �إىل �لبحث يف �لطرق و�لإجر�ء�ت �لتي ت�ساعد على حت�سني �إفادة 
�لطلبة من �ل�سفوف �لفرت��سية يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة، من خالل �لوقوف على و�قع 
ت�سجيالتها،  من  �لإفادة  �أو  فيها  �لطلبة  م�ساركة  تعوق  �لتي  �لعو�مل  وحتديد  ��ستخد�مها، 
ومن ثم �تخاذ �لإجر�ء�ت �لكفيلة مبعاجلتها. و�تبع �لباحث يف هذه �لدر��سة منهج �لبحث 
يف  للدر��سة  �لإجر�ئية  �خلطة  ُطبقت  وقد  و�لنوعي،  �لكمي  �لأ�سلوب  باعتماد  �لإجر�ئي 
�إىل  �لدر��سة  و�أ�سارت نتائج  2013-2014م،  �لعام �جلامعي  �لأول و�لثاين من  �لف�سلني 
فعالية تلك �لإجر�ء�ت مبعاجلة معوقات ��ستخد�م �لطلبة لل�سفوف �لفرت��سية يف �جلامعة 
وحت�سني �إفادتهم منها، حيث بينت نتائج �لدر��سة حت�سنًا كبري�ً وو��سحًا يف قناعة �لطلبة 
فيها،  �مل�ساركني  بعدد  ملحوظًا  �رتفاعًا  وكذلك  وفائدتها،  �لفرت��سية  �ل�سفوف  باأهمية 

و�إقباًل كبري�ً على م�ساهدة ت�سجيالتها. 
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Improving Students’ Benefit from Virtual Classes
at Al- Quds Open University in Palestine

Abstract: 

This Action Research aimed at investigating the methods and procedures 
that help improve students’ benefits from virtual classes at Al Quds Open 
University, by realizing the reality of their use, and to identify the factors that 
hinder students from participating in the virtual classes or benefiting from their 
recordings, and then to follow procedures to address these factors. This action 
research adopted both the quantitative and qualitative methods. The research 
was applied in the first and the second semesters of the academic year 2013- 
2014. The results of the study indicated the usefulness of the procedures used 
to address the obstacles that hinder students from participating in the virtual 
classes at the university and increase their effectiveness. Also, the results of 
the study showed a significant and considerable improvement in persuading 
students with the importance of the virtual classes and their usefulness. In 
addition, the results indicated a remarkable increase in the number of the 
participants, and their willingness to watch the virtual class recordings. 
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مقدمة: 

�ملعلومات و�لت�سالت يف  و�ل�رسيعة يف جمال تكنولوجيا  �ملتالحقة  �لتطور�ت  �إن 
وقتنا �حلايل، يو�كبها تطور�ت يف �ستى جمالت �حلياة، وجمال �لتعليم و�لتعلم له ن�سيب 
باأن  فيها  و�لعاملني  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  على  �لقائمني  لدى  �سك  هناك  يعد  فلم  منها، 
�أن  �لتعليمية وخمرجاتها، ولذ�، جند  �لعملية  �لإلكرتوين بات ركيزة ر�فعة لتح�سني  �لتعلم 
�ملوؤ�س�سات �لتعليمية عرب دول �لعامل مبختلف م�ستوياتها وبتنوع طبيعة �أهد�فها و�أنظمتها 
�لتعليمية ت�سع �لتعلم �لإلكرتوين ن�سب �أعينها يف خططها و��سرت�تيجياتها، �ساعية لتوظيف 

م�ستجد�ته لديها من �أجل �لتح�سني و�لتطوير.
ولعل موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل لها �لهتمام �لأكرب يف هذ� �ملجال، فهناك تز�يد مت�سارع 
�ملتحدة  �لوليات  ففي  �جلامعات؛  يف  �لإلكرتوين  �لتعلم  توظيف  على  �لإقبال  يف  عامليًا 
�لأمريكية وحدها ز�د عدد �لطلبة �مللتحقني يف �ملقرر�ت �ملقدمة عرب �سبكة �لإنرتنت عن 
 2012 �لأقل خالل خريف عام  �إلكرتوين و�حد على  )6.2( مليون طالب م�سجل يف مقرر 

. )Allen & Seaman، 2012(
توظيف  �أ�سا�س  على  تبنى  �لتي  �لتعليمية  �لتعلمية  �لعملية  هو  �لإلكرتوين  و�لتعلم 
تعليمية  بيئة  لتو�فر  وبرجميات،  و�سبكات  �أجهزة  من  و�لت�سالت  �ملعلومات  تكنولوجيا 
ظروفه  بح�سب  تعلمه  متابعة  للمتعلم  وتتيح  و�ملكان،  �لزمان  حيث  من  مرنة  وتعلمية 
�ملتعلم مع  يتو��سل  )Synchronous( وفيها  �إما ب�سورة متز�منة  وحاجاته وقدر�ته، 
ب�سورة  �أو  �لوجاهي،  �لتعليم  �إىل  �أقرب  �لتعلم  يجعل جو  مبا�رسة، مما  �ل�سبكة  �ملعلم عرب 
�لتعليمية �ملقدمة  غري متز�منة )Asynchronous( وفيها يتو��سل �ملتعلم مع �ملادة 
له عرب �حلو��سيب �أو �ل�سبكة، �أو مع �ملعلم عرب �ل�سبكة لكن بطرق غري مبا�رسة دون �حلاجة 

لتو�جدهما معًا يف �لوقت نف�سه.
�ملجال  يف  فو�ئده  وقنو�ته  باأ�سكاله  �ملتز�من  غري  �لإلكرتوين  �لتعلم  �أثبت  ولقد 
�لتعليمي عرب �سنو�ت، وبالرغم من �لفو�ئد �لتي حققها، �إل �أن كثري�ً من �لطلبة يف �لأنظمة 
و�لنقطاع  بالعزلة  �سعورهم  من  يعانون  ز�لو�  ما  بعد  عن  �لتعلم  تعتمد  �لتي  �لتعليمية 
�ملتز�من  �لإلكرتوين  �لتعلم  لتوظيف  توجه  هناك  �أ�سبح  لذ�،  �أد�ئهم،  على  �سلبًا  يوؤثر  مما 
ويف   ، )�لت�سات(  �لكتابية  �لن�سو�س  على  �ملعتمد  �لتز�مني  �لتو��سل  بتقنيات  بد�أ  و�لذي 
�لفرتة �لأخرية ز�د �لهتمام با�ستخد�م تقنيات تز�منية حديثة تقدم خدمات �أكرث تفاعلية 
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و�مل�ستند�ت،  �لتطبيقات  وم�ساركة  و�لفيديوي  �ل�سوتي  و�لتخاطب  �لبي�ساء  كاللوحة 
�إ�سافة �إىل ت�سهيالت �أخرى )Falloon، 2011( وهو ما يطلق عليه )�ل�سف �لفرت��سي( 

. )Virtual Classroom(
�ملتز�من  �لتو��سل  مل�ستخدميه  ي�سمح  �إلكرتوين  نظام  هي  �لفرت��سي  �ل�سف  فتقنية 
يف �لوقت نف�سه عرب �ل�سبكة بهدف عقد �للقاء�ت و�حللقات �لدر��سية و�ملناق�سات و�لعرو�س 
�لتو��سل �ملتز�من  �إمكانية  �لوظائف، فهي تتيح للطلبة و�ملدر�سني  �لتقدميية وغريها من 
با�ستخد�م جمموعة من �خلدمات و�لت�سهيالت �لتقنية كالتخاطب �ل�سوتي و�لكتابي و�للوحة 
�لبي�ساء �لتفاعلية وم�ساركة �لتطبيقات و��ستطالعات �لر�أي و�لت�سويتات و�لتعابري و�لغرف 

�جلانبية وغريها.
و�أبرز ما مييز هذه �لتقنية �أنها متثل بيئة تعليمية �فرت��سية لتنفيذ �لتعليم �ملتز�من 
�أ�سار يزر )Yuzer، 2007( �إىل �أن هذه �لتقنية  �لتفاعلي و�لن�ساط عن بعد بفعالية، وقد 
�حلديثة ذ�ت �أ�س�س مدرو�سة يف ت�سميمها للتدري�س عرب �لإنرتنت �أثبتت �أهميتها وفاعليتها 
و�لتنظيمات  و�ملو�د  و�لأدو�ت  �لطرق  ت�سم  فهي  �أهد�فها،  وحققت  �لتعليمية  �لعملية  يف 

و�لإمكانات وفق �أ�سلوب �لنظم ونظريات �لتعليم و�لتعلم ب�سكل متكامل.
در��سة  بينته  ما  وهذ�  �لفرت��سية،  �ل�سفوف  يف  جد�ً  ومهم  حا�سم  عن�رس  فالتفاعل 
)مارتن( و�آخرين )Martin;Parker & Deale، 2012( �ملتعلقة بدر��سة �لتفاعل يف 
�لطلبة �مل�ستخدمني لل�سفوف  �أكدت نتائجها ر�سا  �ل�سفوف �لفرت��سية �ملتز�منة، و�لتي 
بني  �أم  و�ملدر�س  �لطلبة  بني  �لتفاعل  �سو�ٌء  توفرها،  �لتي  �لتفاعل  درجة  عن  �لفرت��سية 
و�ملحتوى  �لطلبة  بني  �أو  و�أدو�تها  �لتقنية  تطبيق  وو�جهة  �لطلبة  بني  �أو  �أنف�سهم  �لطلبة 
�لتعليمي �ملقدم من خاللها، وركز �لطلبة يف �آر�ئهم على فائدة ما توفره هذه �لتقنية من 

تغذية ر�جعة فورية خالل �لتو��سل �ملبا�رس عربها.
فيما هدفت در��سة مري )Murry،2005( �إىل �لبحث يف �جلانب �لنف�سي مل�ستخدمي 
�ل�سفوف �لفرت��سية وتاأثري هذه �لتقنية �لإلكرتونية على ديناميكية �لإن�سان، وقد بينت �أنه 
وبالرغم من وجود �أ�سكال من �ل�سعوبات يف بع�س �لأحيان، فاإن �ملعلمني و�لطلبة جنحو� 
�لدر��سة  نتائج  تو�سلت  وقد  فعالة،  �ت�سال  و�سيلة  يف  متو��سل  �إدر�كي  مفهوم  �إن�ساء  يف 
�لعاطفي  �لنقطاع  من  بالرغم  �لفعلي  و�لرت�بط  بالتو��سل  و�ملعلمني  �لطلبة  �سعور  �إىل 
�لتقنية مثلت و�سطًا تفاعليًا �ساعد كاًل من �ملعلمني  باأن هذه  �لدر��سة  و�أكدت  �ملح�سو�س، 

و�لطلبة على �لتو��سل و�لتاأثري و�لتاأثر.
وقد بني بودي )Bodie، 2009( �أن �لن�سيب �لأكرب يف �لتاأثري على جناح تطبيق هذه 
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�لتقنية يف �لعملية �لتعليمية هو �سلوك �ملعلم �للفظي وغري �للفظي فيها، و�أن وجود م�ستوى 
ت�سهم  �لفرت��سي  �ل�سف  تقنية  وبني  �ملعلم  �سلوكيات  بني  و�لرتباط  �لتفاعلية  من  عاٍل 
يف زيادة ر�سا �ملتعلمني نحو هذه �لتقنية، فل�سلوكيات �ملعلم �لتفاعلية �أهمية كربى يف 
تقريب وجهة نظر �ملتعلم ونف�سيته من �لتقنية �لتعليمية �جلديدة ور�ساه وتفاعله وقناعته 

يف �مل�ساركة فيها و�لإفادة منها.
 )Rich & others، 2009( ويتو�فق هذ� مع ما تو�سلت له در��سة ريت�س و�آخرين
�ملتز�منة  �لفرت��سية  �ل�سفوف  تطبيق  يف  و�ل�سعف  �لقوة  نقاط  معرفة  يف  بحثت  �لتي 
بجامعة �أثينا بولية �لأباما بالوليات �ملتحدة �لأمريكية من وجهة نظر عينة من �ملعلمني 
تطبيق هذه  �أعاقت  �لتي  �ل�سعوبات  من  �أن هناك عدد�ً  �إىل  �لدر��سة  تو�سلت  فقد  و�لطلبة، 
ومع  بينهم  فيما  �لطلبة  تو��سل  عدم  ومنها  �لأمر،  بادئ  يف  �ملطلوب  بال�سكل  �لتقنية 
معلميهم، وعدم �رتياحهم من تطبيق هذه �لتقنية كونها جديدة عليهم، ول تتالءم مع ما يتم 
تطبيقه يف �ل�سفوف �لتقليدية، و�أن جناح هذه �لتقنية يف �لتعليم مرتبط بنجاح �ملعلمني 
يف تطبيقها، و�إيجاد �لطرق �لفعالة ملمار�ستها، فيما بينت �لنتائج �لنهائية للدر��سة جناح 
�إلكرتونية ومناق�سات  هذه �لتقنية بتوظيفها للمحا�رس�ت عن بعد ملا ت�سمله من �سبور�ت 
هذه  ��ستخد�م  عززت  �فرت��سية  م�ساعدة  و�أدو�ت  �إلكرتونية  تعليمية  وو�سائل  �فرت��سية 

�لتقنية يف �لتعليم عن بعد بنجاح.
وميكن توظيف �ل�سفوف �لفرت��سية يف �لعملية �لتعليمية بطرق عدة لتحقيق �أهد�ف 
هو  والتعلم  التعليم  الفرتا�صية يف  ال�صفوف  ا�صتخدام  مربرات  اأبرز  ولعل  متنوعة، 

 : (Martin & Parker, 2014)

مناق�سة مفاهيم �ملقرر�ت و�أعمالها �ملقدمة للطلبة بطرق متز�منة وتو�سيحها. ♦
تعليم �لطلبة يف �أماكن تو�جدهم من مو�قع جغر�فية خمتلفة. ♦
توفري قنو�ت للحو�ر و�لتو��سل و�إمكانية �إي�سال �ملو�د �لتعليمية للطلبة. ♦
مع  ♦ �ل�سبكة  �ملبا�رس عرب  للتو��سل  �لتدري�س  لأع�ساء هيئة  �ساعات مكتبية  توفري 
�لطلبة.
��ست�سافة �خلرب�ء و�ل�ست�ساريني و�ملتحدثني يف �ملو��سيع �ملطروحة من مو�قع  ♦

خمتلفة.
�أر�سفة ت�سجيالت �ملحا�رس�ت �لفرت��سية و�لحتفاظ بها وتوفريها للطلبة لالإفادة  ♦

من �إعادة م�ساهدتها يف �أي وقت.
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تعزيز �لتفاعل وتوفري �لتعليم �لتعاوين بني �لطلبة، خا�سة با�ستخد�م خدمة �لغرف  ♦
�جلانبية.
تقدمي �ملحتوى �لتعليمي للطلبة يف بيئة �فرت��سية. ♦

مناف�سًا  تعُدّ  �أنها  �لر�أي  �إىل  �لفرت��سية  �ل�سفوف  توظيف  لهم خربة يف  ويذهب من 
ومنها  الفرتا�صية  ال�صفوف  بها  متتاز  التي  لل�صمات  وذلك  �لتقليدية؛  لل�سفوف  قويًا 

)�لبغد�دي، 2011( : 
�سهولة �ل�ستخد�م.. 1
قلة �لتكاليف.. 2
تغطية عدد كبري من �لطلبة يف مناطق جغر�فية خمتلفة ويف �أوقات خمتلفة.. 3
حتقيق �لتعليم �لتفاعلي.. 4
تطبيق طر�ئق �لتعليم �ملتنوعة كاملناق�سات و�لتعليم �لتعاوين و�لت�ساركي و�لتعليم . 5

باملجموعات وغريها.
�إد�رة �ملعلم للم�ساركات �ل�سفية و�لتحكم ب�سالحيات �لطلبة، مما ي�ساعده يف �إد�رة . 6

�ل�سف وتنظيمه.
ومن . 7 �لفرت��سية،  للف�سول  �لأ�سا�سية  و�خلو��س  �ملتو�فرة  �لت�سهيالت  ��ستخد�م 

�لتخاطب  وخا�سية  �لكامري�،  ت�سغيل  وخا�سية  �ل�سوتي،  �لتخاطب  خا�سية  �أبرزها: 
�لكتابي، و�ل�سبورة �لإلكرتونية )�للوحة �لبي�ساء( ، و�مل�ساركة �ملبا�رسة لالأنظمة و�لرب�مج 
وتو��سله  �ملدر�س  و�لطلبة، ومتابعة  �ملدر�س  وتبادلها بني  �مللفات  و�إر�سال  و�لتطبيقات، 
لكل طالب على حدة �أو ملجموعة من �لطلبة، وعر�س �مللفات على �للوحة �لبي�ساء كملفات 
و�لفيديو  كال�سور  �ملتعددة  �لو�سائط  وعر�س  وغريها،  و�مل�ستند�ت  �لتقدميية  �لعرو�س 

و�ل�سوتيات، و�إعد�د وتطبيق �لمتحانات �ملبا�رسة، و��ستطالع �لر�أي و�لت�سويت.
قدرة  زيادة  �إىل  يوؤدي   )2009( خليف  بني  كما  �لفرت��سية  �ل�سفوف  فا�ستخد�م 
و�ملعلمني،  �لطلبة  بني  و�لتفاعل  �لتو��سل  فر�سة  وزيادة  �ملعلومة،  �إي�سال  على  �ملعلم 
للدرو�س  �لو�سول  �سهولة  �إىل  بالإ�سافة  وحما�سهم،  �لطالب  لدى  �لتعلم  د�فعية  وزيادة 
�ملقدمة، وحت�سني �لتح�سيل �لعلمي لدى �لطالب، و�لتو��سل وتبادل �خلربة بني �ملعلمني.
و�أن ��ستخد�م �ل�سفوف �لفرت��سية، ل يحتاج �إىل خربة كبرية يف �حلا�سوب، ف�ساًل عن �أن 

��ستخد�مها يوؤدي �إىل زيادة مهار�ت ��ستخد�م �حلا�سوب.
حت�سني  على  �لتعليم  يف  �لفرت��سية  �ل�سفوف  توظيف  فعالية  �لدر��سات  �أثبتت  وقد 
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�لتح�سيل �لدر��سي لدى �لطلبة مقارنة بالتعليم �لتقليدي، و�أنه مكافئ يف نتائجه لنتائج 
�ست من خالل  ُدرِّ �لتي  �لدر��سية  �ملو��سيع  تنوعت  وقد  �لأدنى،  �لوجاهي يف حده  �لتعليم 
�لدر��سية  �مل�ستويات  تنوعت  كما  �لدر��سات،  تلك  تناولتها  و�لتي  �لفرت��سية،  �ل�سفوف 
مبختلف  �ملدر�سية  �ملرحلة  فمنها  فيها،  �لفرت��سية  لل�سفوف  �مل�ستخدمني  للطلبة 
م�ستوياتها، و�لدبلوم، و�لتعليم �جلامعي، مما يوؤكد �أن توظيف �ل�سفوف �لفرت��سية ينا�سب 
خمتلف �ملو��سيع و�ملر�حل �لدر��سية؛ فدر��سة �ملبارك )2004( �لتي هدفت �لتعرف �إىل �أثر 
“�لإنرتنت” على حت�سيل طالب كلية  �ل�سبكة �لعاملية  ��ستخد�م �ل�سفوف �لفرت��سية عرب 
�لرتبية بجامعة �مللك �سعود يف مقرر تقنيات �لتعليم و�لت�سال، بينت نتائجها �أن ��ستخد�م 
�ل�سفوف �لفرت��سية يوؤثر على فاعلية �لتح�سيل �لدر��سي لدى �لطالب مثل �لأثر �لناجم عن 
�لدر��سة �لتقليدية.ودر��سة �ملجايل و�لقبيالت )2008( �لتي هدفت �لتعرف �إىل مدى جدوى 
تقنية �ل�سفوف �لفرت��سية يف حت�سني م�ستويات حت�سيل طلبة �ل�سف �لثالث �لإعد�دي للغة 
�لتعلم �لفردي �ملدّعم باحلا�سوب، وكذلك مقارنة  �لإجنليزية يف �سلطنة ُعمان مقارنة مع 
كلتيهما  �لطريقتني  فعالية  نتائجها  �أظهرت  و�لتي  بالطريقتني،  �لتعلم  نحو  �جتاهاتهم 
يف حت�سني م�ستويات حت�سيل �لطلبة، ولكن ب�سكل �أكرب ل�سالح �لتعلم عرب تقنية �ل�سفوف 
�لفرت��سية، كما �أظهر �ملتعلمون مياًل نحو �لطريقتني كلتيهما ولكن ب�سكٍل �أكرب نحو �لتعلم 
عرب تقنية �ل�سفوف �لفرت��سية.ودر��سة خليف )2009( �لتي هدفت تقييم جتربة ��ستخد�م 
�ل�سفوف �لفرت��سية يف �لتعليم لتقدمي �لدرو�س �ملبا�رسة عرب �لإنرتنت من خالل �لطالب 
و�ملعلمني �ملنت�سبني ل�سبكة �لأو�س �لتعليمية يف فل�سطني، وبخا�سة طلبة �ملرحلة �لثانوية 
و�سلبياتها  �لفرت��سية  �ل�سفوف  ��ستخد�م  �إيجابيات  حول  �آر�ئهم  معرفة  بغر�س  �لعامة، 
�ملبا�رسة  �لدرو�س  تلك  من  �لطلبة  �إفادة  حتقق  �إىل  نتائجها  �أ�سار�ت  و�لتي  ومعوقاتها، 
�ملقدمة عرب �ل�سفوف �لفرت��سية، و�إقبال �ملعلمني على ��ستخد�مها ون�رس فكرتها بني �لطلبة 
وت�سجيعهم على ��ستخد�مها.ودر��سة �لقحطاين )2010( �لتي هدفت �لتعرف �إىل �آر�ء �أع�ساء 
هيئة �لتدري�س يف برنامج �لتعليم عن بعد �مل�ستخدمني لنظام �ل�سفوف �لفرت��سية بجامعة 
�مللك عبد �لعزيز مبدينة جدة حول �أهمية ��ستخد�م �ل�سفوف �لفرت��سية ومعوقاتها، و�لتي 
�ل�سفوف  ��ستخد�م  �لتدري�س نحو  �أع�ساء هيئة  لآر�ء  �حل�سابي  �ملتو�سط  �أن  نتائجها  بينت 
�لفرت��سية يف برنامج �لتعليم عن بعد قد بلغ )3.93( مبعنى تاأييد غالبية عينة �لدر��سة 
�لتعليم عن بعد بجامعة �مللك  ��ستخد�م �ل�سفوف �لفرت��سية يف برنامج  ومو�فقتها على 
عبد �لعزيز مبدينة جدة.ودر��سة �سّمور )2011( �لتي هدفت �لتعرف �إىل �أثر توظيف �ل�سفوف 
�لدبلوم  لدى طالبات  بالطهارة  �ملتعلقة  �لإ�سالمي  �لفقه  �كت�ساب مفاهيم  �لفرت��سية يف 
�ملتو�سط و�جتاهاتهم نحوها، و�لتي �أ�سارت نتائجها �إىل �أن ��ستخد�م �ل�سفوف �لفرت��سية 
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يف تدري�س مفاهيم �لطهارة �أكرث فاعلية و�إيجابية من تدري�س مفاهيم �لطهارة من خالل 
�ل�سفوف  �إىل فاعلية  �لتعرف  �لتي هدفت  �لغني )2012(  �لتقليدية.ودر��سة عبد  �ل�سفوف 
�لفرت��سية يف تنمية كل من مهارة �لتحوير بني �سورتني )Morphing( ومهارة �لتغري 
يف  �لفرت��سية  �ل�سفوف  فاعلية  وكذلك   ،  )Warping( لل�سورة  �لب�رسية  �لهيئة  يف 
حت�سيل �ملعارف �لنظرية �ملرتبطة مبهار�ت معاجلة �ل�سور �لرقمية، لدى طالب ق�سم علوم 
و�لتي  �ل�سعودية،  �لعربية  باململكة  خالد  �مللك  جامعة  يف  و�لآد�ب  �لعلوم  بكلية  �حلا�سب 
يف  �لفرت��سي  �ل�سف  ��ستخدمت  �لتي  �لتجريبية  �ملجموعة  �أف�سلية  �إىل  نتائجها  �أ�سارت 
ملهار�ت  �ملالحظة  بطاقة  وكذلك  �لنظرية  �ملفاهيم  حت�سيل  لختبار  �لبعدي  �لتطبيق 
�ل�سعودية.ودر��سة  �لعربية  باململكة  �حلا�سب  علوم  طالب  لدى  �لرقمية  �ل�سور  معاجلة 
�أثر �لتعليم �ملدمج وتطبيق  �إىل �لتحقق من  ديكمنلي )Dikmenli، 2013( �لتي هدفت 
�جلغر�فيا  مقرر  يف  �لتا�سع  �ل�سف  لطلبة  �لدر��سي  �لتح�سيل  على  �لفرت��سية  �ل�سفوف 
و�جتاهاتهم نحوه باملقارنة مع �لتعليم �لوجاهي �لتقليدي، و�لتي �أظهرت نتائجها دللة 
�إح�سائية مل�ساهمة ��ستخد�م �ل�سفوف �لفرت��سية يف حت�سني �لتح�سيل �لدر��سي للطلبة يف 

�ملقرر وحت�سني �جتاهاتهم نحوه.
ولكن هناك عدد من الإجراءات التي ل بد من القيام بها من اأجل توظيف ال�صفوف 
اأبرزها  بنجاح  التعليمية  العملية  اعتمادها يف  بغية  فعاليتها  وزيادة  الفرتا�صية 

 : (Martin & Parker, 2014)

�لفرت��سية  ♦ �ل�سفوف  تقنية  بطبيعة  و�لطلبة  و�ملدر�سني  �لكليات  �إد�ر�ت  توعية 
و�أهميتها ومز�ياها.

عقد ور�سات �لعمل و�لدور�ت �لتدريبية لأع�ساء هيئة �لتدري�س و�لطلبة لتمكينهم  ♦
من ��ستخد�م هذه �لتقنية.

هذه  ♦ بخ�سو�س  و�لطلبة  �لتدري�س  هيئة  لأع�ساء  �ملتو��سل  �لفني  �لدعم  توفري 
�لتقنية.

وحتى تكون �ل�سفوف �لفرت��سية بدياًل ناجحًا لل�سفوف �لدر��سية �لتقليدية ب�سورة 
وهناك  �لتعليم،  يف  توظيفها  لعملية  و��سرت�تيجيات  خطط  و�سع  يتطلب  هذ�  فاإن  فعالة، 
�لعملية  يف  توظيفها  باإف�سال  كفيلة  وهي  �لفرت��سية،  �ل�سفوف  جناح  تعوق  �أمور  ع�رسة 
�لتعليمية �إذ� مل توؤخذ باحل�سبان عند �لتخطيط و�لتطبيق لها، وهذه املعوقات الع�رشة هي 

 : (Byham & Lnag, 2014)

فالفو�ئد . 1 �لفرت��سية:  �ل�سفوف  ل�ستخد�م  و�أغر��س  و��سحة  �أهد�ف  عدم حتديد 
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و�لإمكانات �لتي متتلكها وحتققها �ل�سفوف �لفرت��سية ل تعني بال�رسورة �أنها هي �خليار 
در��سة منطلقة من عدد من  �خليار على  يبنى هذ�  �أن  بل يجب  د�ئمًا،  �لتعليم  �لأف�سل يف 
�لت�ساوؤلت، منها: هل توجد �أهد�ف ومربر�ت و��سحة ل�ستخد�م �ل�سفوف �لفرت��سية؟ وهل 
ميكن ��ستبد�لها تعوي�سًا عن �ل�سفوف �لتقليدية لتوؤدي �أهد�فها �أو حت�سن منها؟ وما �لنتائج 
�ملتوقعة من ��ستخد�مها؟ وهل يتفهم �لطلبة �سبب ��ستخد�مها و�لوظائف و�لفو�ئد من ذلك 

�ل�ستخد�م؟ 
له . 2 تقدم  باأن  ياأمل  فالطالب  وتاأمالتهم:  �لطلبة  توقعات  م�ستوى  على  لي�ست 

حما�رس�ت يلم�س فو�ئدها عرب �ل�سفوف �لفرت��سية، فاإذ� فهم �لطالب �أو وجد عند �لتطبيق 
فاإن  منها،  يلقي  و�سخ�س  تعر�س  �رس�ئح  عن  فقط  عبارة  هو  �إمنا  �لفرت��سي  �ل�سف  �أن 
د�فعيتهم للتعلم عرب هذه �لتقنية �ستكون متدنية، و�سيعوق هذ� د�فعيتهم للتعلم من خاللها، 

�أو عدم �لرتكيز و�ملتابعة خالل �جلل�سة �لتعليمية و�لن�سغال عنها باأمور �أخرى.
�ل�سفوف . 3 �لفرت��سية:  �ل�سفوف  يف  منا�سبة  )�أجو�ء(  تعلمية  بيئة  �إىل  �لفتقار 

�لفرت��سية لي�ست م�سممة للتعليم �جلماعي يف غرفة �سفية و�حدة يكون فيها درجة �أف�سل 
�لذي  �ل�سخ�سي  حا�سوبه  طالب  فلكل  وم�ساركتهم،  �لطلبة  تركيز  على  �ل�سيطرة  حيث  من 
يتو��سل من خالله، فاعتماد غرفة �سفية و�حدة بحا�سوب وخط و�حد �سيحد من توظيف 
مثاًل،  �جلانبية  �لغرف  كخدمة  �لتقنية  هذه  تقدمها  �لتي  و�لوظائف  و�خلدمات  �لأدو�ت 
خالله،  من  ليتو��سل  �ل�سخ�سي  وجهازه  به  �خلا�س  موقعه  طالب  لك  يكون  �أن  و�لأف�سل 
وباإمكان �لطلبة �أثناء �للقاء �لفرت��سي �لإعالن لغريهم �أنهم منخرطون بالتعليم و�لتدريب 

حتى ل يقاطعهم �أحد.
�ل�سفوف . 4 تقنيات  ما  حد  �إىل  تختلف  �لتقنية:  حول  �لكافية  �ملعرفة  �إىل  �لفتقار 

�لفرت��سية من و�حدة لأخرى من حيث طبيعتها ومكوناتها و�أدو�تها ووظائفها، لذ�، من 
�ل�رسوري �لتعرف �إىل �لتقنية �لتي �ستعتمد لل�سفوف �لفرت��سية ومدى مالءمتها للحاجات 
ومنا�سبتها لال�ستخد�م قبل �رس�ئها، وبعد �نتقاء �لتقنية �لأن�سب، يجب �عتماد جهة �أو �سخ�س 
و�حد على �لأقل لبناء قدر�ته للتمكن من تلك �لتقنية، و�لتعرف �إىل �إمكاناتها ومكوناتها، 

و�لأهم من ذلك كيفية متابعتها من حيث �كت�ساف �لأخطاء ومعاجلتها.
�لفرت��سية . 5 لل�سفوف  منا�سبني  م�رسفني  لختيار  مدرو�سة  خطة  و�سع  عدم 

وتدريبهم ومتابعتهم، فلي�س جميع م�رسيف �ل�سفوف �لتقليدية منا�سبني وجيدين لالإ�رس�ف 
على �ل�سفوف �لفرت��سية، بالرغم �أن منهم من يكون مبدعًا يف �لتعليم �لتقليدي، وبع�سهم 
مل�رسيف  قائمة  حتديد  وعند  �لتقنيات،  خالل  من  �أف�سل  �لطلبة  مع  تو��سله  يكون  �لآخر 
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�ل�سفوف �لفرت��سية �لناجحني مبهماتهم و�لذين لديهم ر�سًا باأعمالهم، فيجب �لهتمام 
على  للمحافظة  معهم،  �لر�جعة  �لتغذية  وتبادل  ومتابعتهم  مهار�تهم  بتطوير  �ملتو��سل 

متيزهم وعطائهم.
عدم وجود جهة للدعم �لفني: حيث من �ملهم وجود �سخ�س �أو جهة لديها �خلربة يف . 6

�لتقنية لت�رسف على �لتقنية و��ستخد�مها، وتقدمي �لتوجيه و�لإر�ساد و�لدعم �لفني للم�رسفني 
على �ل�سفوف �لفرت��سية.

عدم م�ساركة �لطلبة يف �ل�سفوف �لفرت��سية: من �ملهم توظيف �لأدو�ت و�لت�سهيالت . 7
�ملتو�فرة يف تقنية �ل�سفوف �لفرت��سية لتحفيز �لطلبة على �مل�ساركة و��ستخد�م �لتخاطب 
�أدو�ت �لتفاعل و�لتغذية �لر�جعة و�لتعليقات و��ستطالع  �أو  �أو �لكتابي )�لدرد�سة(  �ل�سوتي 
�لفرت��سي  �للقاء  كان  �لتفاعل.وكلما  من  جو  حتقيق  يف  ي�ساعد  ذلك  و�لت�سويت،  �لر�أي 
و�مل�ساركة  للح�سور  �لطلبة  وز�د حتفيز  فر�سة جناحه،  ز�دت  ن�سطًا  �لطلبة  ودور  تفاعليًا 
فيه، ولذلك من �ملهم تعريف �لطلبة بالأدو�ت و�لت�سهيالت �ملتو�فرة يف �لتقنية وتدريبهم 
�ل�سفوف  د�خل  �لتعليمية  بالعملية  �نخر�طهم  وبالتايل  ��ستخد�مها،  عليهم  لي�سهل  عليها، 

�لفرت��سية ب�سهولة.
�لتغا�سي عن توفري مادة علمية . 8 للطلبة: فمن �خلطاأ  �لتعليمية  عدم توفري �ملادة 

تعليمية للطلبة للمو�سوع �لذي �سيتم تناوله يف �ل�سف �لفرت��سي؛ حيث يجب تزويد �لطلبة 
قبل عقد �للقاء �لفرت��سي بتلك �ملادة �لتعليمية �لتي يحتاجونها �سو�ٌء كانت على �سكلها 

�لتقليدي �ملطبوع، �أم من خالل �إر�سالها �إلكرتونيًا �أو رفعها على �سبكة �لإنرتنت.
على . 9 يجب  حيث  مرة:  لأول  بتنفيذه  �ل�رسوع  قبل  �لفرت��سي  �ل�سف  جتريب  عدم 

لقاء�ته  بعقد  �لبدء  قبل  �مل�ساركني  من  جمموعة  مع  جتربته  �لفرت��سي  �ل�سف  م�رسف 
�لر�سمية لأول مرة، وهذ� ي�سمح له بالطالع على ما ميكن تنفيذه وما يجب �لتعديل فيه �أو 

تطويره.
يحتاج . 10 �مل�رسف  فاإن  �لتقليدية،  �ل�سفوف  يف  هو  كما  و�لتدريب:  �ملمار�سة  عدم 

هذ�،  �إىل  حتتاج  �أي�سًا  �لفرت��سية  �ل�سفوف  فاإن  للممار�سة،  و�لتدرب  للتح�سري  وقت  �إىل 
مما  �أدو�ته،  ��ستخد�م  من  متمكنًا  �لفرت��سي  �ل�سف  م�رسف  جتعل  و�لتدريب  فاملمار�سة 
ي�ساعده على عقد �للقاء�ت �لفرت��سية ب�سال�سة، وحتقيق �أف�سل �لنتائج و�خلرب�ت �لتعليمية 

للطلبة.
وفو�ئد ��ستخد�م تقنية �ل�سف �لفرت��سي قد تعود على خمتلف �ملوؤ�س�سات �لتعليمية 
�ل�سفوف  كانت  فاإذ�  �ملفتوح،  �لتعليم  موؤ�س�سات  هو  منها  �لأول  �مل�ستفيد  ولكن  عامة، 
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�لفرت��سية تعد حاًل للم�سكالت و�لعقبات �لتي تو�جه �لنظم �لتعليمية ل�ستيعاب متغري�ت 
�لع�رس ومتطلباته )�ملبارك، 2004( ، فهي تعدُّ من متطلبات �أنظمة �لتعليم �ملفتوح �لتي 
تعتمد �لتعلم �ملتز�من عن بعد يف �أمناطها �لتعليمية؛ حتقيقًا لفل�سفتها ومبادئها �لتعليمية؛ 
وذلك لإمكانية توظيف هذه �لتنقية مبا يتالءم مع نظام �لتعليم �ملفتوح ويتو�فق مع فل�سفته 
بينت  �لتي   )2011( وريان  �ساهني  در��سة  �أكدته  ما  �أهد�فه.وهذ�  ويحقق  مبادئه  ويدعم 
�إح�سائيًا يف �جتاهات طلبة جامعة �لقد�س �ملفتوحة نحو �ل�سفوف  �أن هناك فروقًا د�لة 
�أكرث من  �لفرت��سية تعزى ملتغري �حلالة �لوظيفية ول�سالح فئة �لعاملني؛ حيث حاجتهم 
بحكم  و�ملكانية  �لوقتية  تر�عي ظروفهم  ت�سهيالت  فيها  �لتي وجدو�  �لتقنية  لهذه  غريهم 
�لتز�مهم باأعمالهم، فمثلت هذه �لتقنية قناة للتو��سل مع �ملحا�رس�ت دون �حل�سور �إىل مقر 
�جلامعة من خالل ح�سورها �فرت��سيًا من خالل �سبكة �لإنرتنت، �أو �لرجوع �إىل ت�سجيالتها 
حل�رسوها يف �لوقت و�ملكان �ملنا�سبنينْ لهم، يف حني بينت �لدر��سة �أنه ل توجد فروق د�لة 
�إح�سائيًا يف درجة �جتاهاتهم تعزى ملتغري �جلن�س �أو �لتخ�س�س �أو �ل�سنة �لدر��سية، فجميع 
�لطلبة باختالف جن�سهم وتخ�س�ساتهم و�سنو�ت در��ستهم يحظون بالفر�سة و�لفائدة من 

هذه �لتقنية.
�لتعليم و�لتعلم، وهو  ��سرت�تيجيات  فالتعليم �ملفتوح نظام يت�سمن مدى و��سعًا من 
نظام تعليمي يتيح فر�س متابعة �لدر��سة و�لتعلم لكل ر�غب فيه و قادر عليه علميًا وعقليًا 
ومعرفيًا، بغ�س �لنظر عن عمره ومكان �إقامته ومدى تفرغه للدر��سة �ملنتظمة )م�سطفى، 
2012( ، و�أبرز �ملبادئ �لتي يقوم عليها هي تنوع ��سرت�تيجيات �لتعليم و�لتعلم، وتعدد 
قنو�ت �لت�سال و�لتو��سل، ودعم �لتعلم �لذ�تي، ومرونة �لتعلم من حيث �لزمان و�ملكان، 
باأنو�عها  �لإلكرتوين  �لتعلم  �أمناط  توظيف  خالل  من  بقوة  دعمها  ميكن  �ملبادئ  وهذه 

�ملختلفة، و�أبرزها �ل�سفوف �لفرت��سية.
وجامعة �لقد�س �ملفتوحة ر�ئدة �لتعليم �ملفتوح يف �لوطن �لعربي، وهي من �جلامعات 
يف  �لإلكرتوين  �لتعلم  بتوظيف  وباهتمام-  ُتعنى-  �لتي  �لإقليمي  �مل�ستوى  على  �لأوىل 
��سرت�تيجياتها �لتعليمية؛ بهدف حت�سني جودة �لعملية �لتعليمية و�لتعلمية، ورفع م�ستوى 
�لعملية  �أطر�ف  بني  و�لتو��سل  لالت�سال  متعددة  قنو�ت  ولتوفري  جهة،  من  خمرجاتها 
هذ�  يف  متخ�س�سة  وتربوية  فنية  مر�كز  �جلامعة  �أن�ساأت  وقد  �أخرى،  جهة  من  �لتعليمية 
�لتطوير  �مل�سوؤول عن   )ICTC( و�لت�سالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  مركز  منها:  �ملجال، 
�لتقني وحو�سبة �أعمال �جلامعة، ومركز �إنتاج �لو�سائط �لتعليمية )MPC( �لذي يوفر �أحدث 
�خلدمات �لفنية: )ت�سوير، ومونتاج، و�سوت، وجر�فيك�س( لإنتاج و�سائط تعليمية م�ساندة، 
ومركز �لتعليم �ملفتوح )OLC( �لذي يعمل على تطوير بيئات �لتعلم و�لتدريب �لإلكرتوين 
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بالتعاون مع مر�كز ودو�ئر �جلامعة �ملختلفة، ورفع كفايات �لعاملني يف �لتعليم �ملفتوح 
و�لتعلم �لإلكرتوين.

�لتعليمية؛  ��سرت�تيجياتها  يف  �ملدمج  �لتعليم  منط  �ملفتوحة  �لقد�س  جامعة  وتعتمد 
وهو منظومة لتقدمي �لرب�مج �لتعليمية �أو �لتدريبية من خالل ��ستخد�م تقنيات �ملعلومات 
�إلكرتونية تفاعلية بطريقة متز�منة  و�لت�سالت )�لإنرتنت( لتوفري بيئة تعليمية/ تعلمية 
�أو غري متز�منة، مع وجود �لتفاعل بني �ملدر�س و�لطالب وجهًا لوجه من خالل �ل�سفوف 
�لنمط،  بهذ�  �لدر��سية  تقدم مقرر�تها  �ملفتوحة  �لقد�س  .فجامعة   )2007 �لتقليدية )عالم، 
فاإىل جانب �خلدمات �لتعليمية �لتقليدية و�أبرزها �للقاء�ت �لوجاهية �لتي تعقدها �جلامعة 
متمثلة  �لإلكرتوين  �لتعلم  خدمات  من  متنوعة  �أمناطًا  �جلامعة  تقدم  فروعها،  خمتلف  يف 
�ل�سفحات  وخدمات  �لفرت��سية،  �ل�سفوف  وحما�رس�ت  �لأكادميية،  �لبو�بة  بخدمات 
�لدر��سية  للمو�د  �لتفاعلي  �لإلكرتوين  �لتعلمي  و�ملحتوى  �لدر��سية،  للمقرر�ت  �لإلكرتونية 
�لتعلم  �لإنرتنت، وكذلك خدمة  �سبكة  �لإلكرتونية على  �ملقدم من خالل من�سات �جلامعة 

. )mlearning( لنقال�
�لذي  �لإلكرتوين  �لتعلم  �أمناط  �أبرز  �ل�سف �لفرت��سي يف �جلامعة من  ويعد توظيف 
ت�ستخدمه لتوفري بيئة تعليمية وتعلمية حتاكي �ل�سف �لتقليدي لتحقيق جو تعليمي تفاعلي 
�ملنت�رسة يف  �جلامعة  فروع  للمقرر�ت يف  �لوجاهية  �ملحا�رس�ت  تعقد  ففي حني  مثايل، 
فل�سطني، فاإن تلك �ملقرر�ت ترثى مبحا�رس�ت �فرت��سية مبا�رسة عرب �لإنرتنت، حيث ميكن 
للطلبة ح�سورها و�لتفاعل معها ب�سورة مبا�رسة، ويف �لوقت ذ�ته، فاإن تلك �ملحا�رس�ت 
�لفرت��سية ت�سجل لتكون متو�فرة للطلبة، لي�ستفيدو� من م�ساهدتها متى ي�ساوؤون، و�أينما 

وكيفما يرغبون.

الشعور باملشكلة وحتديدها: 
�لتدري�س يف  �أع�ساء هيئة  �أحد  نه  كونْ �لباحث،  بيئة عمل  �لدر��سة يف  تبلورت م�سكلة 
جامعة �لقد�س �ملفتوحة ومكلفًا باإد�رة مركز �لتعليم �ملفتوح �مل�سوؤول عن تطوير ومتابعة 
تنفيذ �أمناط �لتعلم �لإلكرتوين يف �جلامعة، ففي �لف�سل �لدر��سي �لأول )1131( من �لعام 
�جلامعي 2013/ 2014 ويف �لوقت �لذي لحظ فيه �لباحث ر�سا عدد من �أع�ساء هيئة 
�لتدري�س �مل�رسفني عن �للقاء�ت �لفرت��سية عرب تقنية �ل�سفوف �لفرت��سية، لحظ �أي�سًا 
يف  �مل�ساركني  �لطلبة  �أعد�د  وقلة  بها،  �لطلبة  �هتمام  �نخفا�س  من  منهم  �آخر  عدد  تذمر 
تلك �للقاء�ت، و�أن هذه �لأعد�د �آخذة بالتناق�س، و�أن بع�س تلك �للقاء�ت تخلو من م�ساركة 

�لطلبة فيها.
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�لفرت��سية  �ل�سفوف  مبو�سوع  �ملتعلق  �لنظري  لالأدب  �لباحث  رجوع  وعند 
وريان  �ساهني  من  كل  در��ستي  نتائج  مع  مالحظته  تو�فقت  حولها،  �ل�سابقة  و�لدر��سات 
)2011( وقرو�ين )2011( ، حيث بينت در��سة �ساهني وريان )2011( �أن �جتاهات طلبة 
جامعة �لقد�س �ملفتوحة نحو ��ستخد�م تقنية �ل�سفوف �لفرت��سية يف �لتعلم كانت بدرجة 
�لطلبة  �لتقنية من جهة، وحاجة  هذه  �إىل حد�ثة  �لنتيجة  هذه  �لباحثان  ويعزو  متو�سطة، 
قرو�ين  در��سة  تو�سلت  كما  �أخرى،  يخ�سها من جهة  و�لتدريب مبا  و�لتوعية  �لإر�ساد  �إىل 
)2011( �إىل �أن �جتاهات �لطلبة نحو ��ستخد�م �لتو��سل �لفوري �ملتز�من وغري �ملتز�من يف 
بيئة �لتعلم �لإلكرتوين يف فرع �سلفيت يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة كانت متو�سطة، ونتيجتا 
مما  �لفرت��سية،  �ل�سفوف  توظيف  �آليات  ي�سوب  خلل  وجود  �إىل  موؤ�رس  �لدر��ستني  هاتني 
جعل �جتاهات �لطلبة نحوها لي�س بامل�ستوى �ملن�سود، فاآر�ء �لطلبة و�جتاهاتهم نحو هذه 
�لتقنية من �لأمور �ملهمة، فاإن كانت موجبة عملت على زيادة د�فعيتهم لتوظيفها و�لإقبال 
على ��ستخد�مها وتفعيل فو�ئدها، و�إن كان �سالبة �سكلت حو�جز ومعوقات يف ذلك، وتزد�د 
تلك �لآر�ء و�لجتاهات �ملوجبة بازدياد توعية �لطلبة بهذه �لتقنية وفو�ئدها، وترتقي تلك 
�لجتاهات �أكرث فاأكرث عند تفاعلهم مع تلك �لتقنية و��ستخد�مها بح�سور لقاء�ت �فرت��سية 
�أن هناك فروقًا  �أكدته در��سة �ساهني وريان )2011( �لتي بينت  ناجحة عربها، وهذ� ما 
د�لة �إح�سائيًا يف درجة �جتاهات طلبة جامعة �لقد�س �ملفتوحة نحو �ل�سفوف �لفرت��سية 
تعزى ملتغري ح�سور لقاء�ت عرب تقنية �ل�سفوف �لفرت��سية ول�سالح �لطلبة �لذين ح�رسو� 

لقاء�ت �فرت��سية.
وبرجوع �لباحث �إىل �لإح�ساء�ت �ملتعلقة بال�سفوف �لفرت��سية يف �لف�سل �لدر��سي 
�لثاين )1122( من �لعام �جلامعي 2012/ 2013 تبني �أن عدد �ملقرر�ت �لدر��سية �لتي 
عدٌد  �ملقرر�ت  تلك  من  مقرر  لكل  عقد  وقد  مقرر�ً،   )47( هي  �فرت��سية  لقاء�ت  لها  عقد 
 )348( ومبجموع  �لو�حد،  للمقرر  �فرت��سية  لقاء�ت   )8( مبعدل  �لفرت��سية  �للقاء�ت  من 
تلك  يف  �مل�ساركني  �لطلبة  عدد  جمموع  وكان  جميعها،  �ملقرر�ت  تلك  يف  �فرت��سيًا  لقاًء 
�للقاء�ت �لفرت��سية هو )3962( ، وبن�سبة )11.38( للقاء �لو�حد، وهذه �لإح�ساء�ت �آخذة 

بالتناق�س خالل �لف�سل �لدر��سي �لأول )1131( من �لعام �جلامعي 2013/ 2014.
وعلى ذلك، كان ل بد من �لوقوف على هذه �مل�سكلة، و�لبحث يف �لطرق و�لإجر�ء�ت 
�ل�سفوف  تقنية  �ملقدمة من خالل  �لتعليمية  �خلدمات  مع  �لطلبة  تفاعل  بتح�سني  �لكفيلة 
�ل�سوؤ�ل  �لدر��سة من خالل  وبالتايل، مت حتديد م�سكلة  �إفادتهم منها،  وزيادة  �لفرت��سية، 

�لبحثي �لرئي�س �لآتي: 
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الفرتا�صية يف جامعة  ال�صفوف  الطلبة من  اإفادة  كيف ميكن حت�صني 
القد�س املفتوحة؟ 

ولتتمكن �لدر��سة من �لإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل �سعيًا حلل م�سكلتها �لبحثية، فقد �نبثق 
عن هذ� �ل�سوؤ�ل �لرئي�س ثالثة �أ�سئلة بحثية �سعت �لدر��سة �لبحث فيها و�لإجابة عنها، هي: 

ما و�قع ��ستخد�م �ل�سفوف �لفرت��سية ومعيقاتها يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة؟  ●
ما �لإجر�ء�ت �لكفيلة بتح�سني �لإفادة من �ل�سفوف �لفرت��سية يف جامعة �لقد�س  ●

�ملفتوحة؟ 
�لفرت��سية  ● �ل�سفوف  �لإفادة من  �لدر��سة على حت�سني  �إجر�ء�ت  تنفيذ  ما فعالية 

و�آر�ء �لطلبة نحوها يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة؟ 

أهداف الدراسة: 
�إفادة  حت�سني  على  ت�ساعد  �لتي  و�لإجر�ء�ت  �لطرق  يف  �لبحث  �لدر��سة  هذه  هدفت 
�لطلبة من �ل�سفوف �لفرت��سية يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة؛ من خالل �لوقوف على و�قع 
��ستخد�مها، وحتديد �لعو�مل �لتي تعوق م�ساركة �لطلبة فيها �أو �لإفادة من ت�سجيالتها، ومن 

ثم �تخاذ �لإجر�ء�ت �لكفيلة مبعاجلتها.

أهمية الدراسة: 
�ملفتوحة؛  �لقد�س  جلامعة  بالن�سبة  مو�سوعها  �أهمية  يف  �لدر��سة  هذه  �أهمية  تكمن 
حيث تعتمد �جلامعة �ل�سفوف �لفرت��سية كاأحد �أبرز �أمناط �لتعلم �لإلكرتوين �لذي توظفه 
يف ��سرت�تيجياتها �لتعليمية، و�ست�ساعد هذه �لدر��سة باإجر�ء�تها ونتائجها جامعة �لقد�س 
�ملفتوحة باخل�سو�س، و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية �لتي ت�ستخدم �ل�سفوف �لفرت��سية �أو ت�سعى 
حت�سني  �ساأنها  من  �لتي  �ملمار�سات  و�عتماد  �لقر�ر�ت  �تخاذ  على  بالعموم  ل�ستخد�مها 
��ستفادة �لطلبة من هذ� �ل�ستخد�م، وبالتايل �لرتقاء مب�ستوى خمرجات �لعملية �لتعليمية 

و�لتعلمية وحتقيق �أهد�فها.

حدود الدراسة: 
يف  فروعها  مبختلف  �ملفتوحة  �لقد�س  جامعة  طلبة  على  �لدر��سة  هذه  �قت�رست 
فل�سطني، و�مل�سجلني يف مقرر �أو �أكرث يف خمتلف �لكليات و�لتخ�س�سات يف �لف�سل �لأول 

)1131( و�لثاين )1132( من �لعام �جلامعي 2013-2014م.
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مصطلحات الدراسة: 

ال�صف الفرتا�صي: نظام �إلكرتوين ي�سمح مل�ستخدميه بالتو��سل �ملتز�من يف �لوقت  ◄
نف�سه عرب �ل�سبكة بهدف عقد �للقاء�ت و�حللقات �لدر��سية و�ملناق�سات و�لعرو�س �لتقدميية 
وغريها من �لوظائف، فهي تتيح للطلبة و�ملدر�سني �إمكانية �لتو��سل �ملتز�من با�ستخد�م 
جمموعة من �خلدمات و�لت�سهيالت �لتقنية كالتخاطب �ل�سوتي و�لكتابي و�للوحة �لبي�ساء 
�لتفاعلية وم�ساركة �لتطبيقات و��ستطالعات �لر�أي و�لت�سويتات و�لتعابري و�لغرف �جلانبية 

وغريها.
التعليم املفتوح: م�سطلح يت�سمن مدى و��سعًا من ��سرت�تيجيات �لتعليم و�لتعلم،  ◄

ر�غب فيه وقادر عليه علميًا  لكل  و�لتعلم  �لدر��سة  يتيح فر�س متابعة  تعليمي  فهو نظام 
�ملنتظمة  للدر��سة  تفرغه  ومدى  �إقامته  ومكان  عمره  عن  �لنظر  بغ�س  ومعرفيًا،  وعقليًا 

)م�سطفى، 2012( .
جامعة القد�س املفتوحة: جامعة فل�سطينية �أن�سئت يف بد�ية عام 1991، تعمل  ◄

على تقدمي �خلدمات �لتعليمية و�لتدريبية وفق فل�سفة �لتعليم �ملفتوح، وتهدف �إىل �إي�سال 
و�لتكنولوجية  �لعلمية  �إىل �رس�ئح �ملجتمع كافة، مبا يتالءم و�مل�ستجد�ت  �لعلم و�ملعرفة 

�حلديثة )جامعة �لقد�س �ملفتوحة، 2014( .

منهج الدراسة وإجراءاتها: 

منهج الدراسة: 

�تبع �لباحث يف هذه �لدر��سة منهج �لبحث �لإجر�ئي باعتماد �لأ�سلوب �لكمي و�لنوعي؛ 
ميثل  �لإجر�ئي  فالبحث  �أهد�فها،  حتقيق  على  و�إمكانيته  �لدر��سة  لطبيعة  مالءمته  حيث 
تربوية  م�سكلة  لدر��سة  �لرتبويني  من  جمموعة  �أو  تربوي  بها  يقوم  منهجية  تق�ٍس  عملية 
حلدوثها،  �مل�سببة  و�لعو�مل  فهمها  بهدف  وذلك  و�لتعلم؛  �لتعليم  بعمليتي  تتعلق  معينة 
وتطبيق ��سرت�تيجيات منا�سبة لعالجها )�لفر�جي، 2008( ، ويطلق عليه �أي�سًا �ل�ستق�ساء 
�لتطبيقي �لعملي، فهو من �لأبحاث �لتطبيقية �ملوجهة نحو حل م�سكلة ما مع تاأمل �لو�قع 

و��ستق�ساء �ملا�سي )عودة و�رسير، 2004( .
خطو�ت  مع  عام  ب�سكل  تتو�فق  خطو�ته  �أن  جند  �لإجر�ئي  �لبحث  �أدبيات  ومبر�جعة 
مناهج �لبحث �لعلمي وتتبع �أ�س�س �لتفكري �لعلمي فيه، �إل �أن هذه �خلطو�ت تت�سف باملرونة 
اتبعها  التي  اخلطوات  تلك  واأهم  عالجها،  و�إجر�ء�ت  �لعالج  قيد  �مل�سكلة  لطبيعة  وفقًا 



29

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )11( - تشرين 

الباحث هي:  
جمع �لبيانات حول �مل�سكلة وحتليل �أ�سبابها. 1
و�سع خطة �لعمل . 2
تنفيذ خطة �لعمل )�لتطبيق �لإجر�ئي( . 3
جمع �لبيانات ومناق�سة �لنتائج . 4
�ل�ستنتاجات و�لتو�سيات. 5

وفيما ياأتي تو�صيح لتلك اخلطوات: 
جمع البيانات حول امل�صكلة وحتليل اأ�صبابها:  ♦

فبهدف �لإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لبحثي �لأول، و�لذي ن�سه: »ما و�قع ��ستخد�م �ل�سفوف 
�لفرت��سية ومعوقاتها يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة؟ «، وبغر�س �لوقوف على و�قع ��ستخد�م 
�رسع  �ل�ستخد�م،  هذ�  معيقات  لتحديد  �سعيًا  وحتليله؛  �جلامعة  يف  �لفرت��سية  �ل�سفوف 
�ل�سفوف  �لبيانات �ملتعلقة با�ستخد�م  )1131( بجمع  �لأول  �لدر��سي  �لف�سل  �لباحث يف 
و�ل�ستبانة  �لبوؤرية،  �ملجموعات  هي:  طرق،  ثالث  م�ستخدمًا  �جلامعة  يف  �لفرت��سية 
�لإلكرتونية، وحتليل ناقد لتقنية �ل�سف �لفرت��سي �مل�ستخدم و�لإجر�ء�ت �ملتعلقة بتنفيذها.

Ú   :اأولً- املجموعات البوؤرية
�جتمع �لباحث مع ثالث �سعب من �ل�سعب �لدر��سية يف مقرر�ت خمتلفة كل على حدة 
يف �إحدى فروع �جلامعة، �ختريو� بالطريقة �لع�سو�ئية وو�سل عددهم )93( طالبًا، وطرح 
و�لرتكيز  �جلامعة،  يف  �لفرت��سية  �ل�سفوف  مبو�سوع  �ملتعلقة  �لأ�سئلة  من  عدد�ً  عليهم 
على مدى معرفتهم بطبيعة هذه �لتقنية، و�إذ� كانت لهم جتربة بامل�ساركة �ملبا�رسة فيها، 
لدى  ت�سجيالتها  �ل�ستفادة من  �أو  بها  �مل�ساركة  �أ�سباب عدم  ت�سجيالتها، وما  �أو م�ساهدة 

بع�سهم.
وقد خرج الباحث باملعلومات الآتية: 

ن�سبة عالية منهم و�سلت �إىل )75%( تقريبًا ل يعلمون عن هذه �لتقنية وتوظيفها  -
تكن  مل  �أولهما:  �سببان،  لها  يكون  قد  �لعالية  �لن�سبة  هذه  �أن  �لباحث  ويرى  �جلامعة،  يف 
مقرر�ت �جلامعة جميعها تقدم بنمط �لتعليم �ملدمج بتوظيف �ل�سفوف �لفرت��سية فيها، 
�أي بن�سبة )20%( من  ؛  )47( مقرر�ً يف �لف�سل �لدر��سي )1122(  بل هي عدد حمدود بـِ 
مقرر�ته. من   )%30( بن�سبة  �أي  )1131(؛  �لدر��سي  �لف�سل  يف  مقرر�ً   )70( و  مقرر�ته، 
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�لتقنية  للطلبة وحتفيزهم لال�ستفادة من توظيف هذه  �لتعميم  �آليات  وثانيهما: نق�س يف 
يف �لتعلم.

بع�س �لذين يعلمون عن هذه �لتقنية ل يعرفون كيفية �لو�سول �إىل تلك �للقاء�ت  -
و�مل�ساركة بها �أو كيفية �لرجوع �إىل ت�سجيالتها لال�ستفادة منها.

�ل�سفوف  - لتلك  �لدخول  حاولو�  �لتقنية،  هذه  عن  يعلمون  �لذين  من  �آخر  بع�س 
�لفرت��سية، ومل يتمكنو� من �مل�ساركة ب�سبب �حتياج �لتقنية �مل�ستخدمة �آنذ�ك �إىل حتميل 
بالطريقة  و�إعد�دها  حتميلها  ي�ستطيعو�  مل  حيث  �جلافا،  وهي  لت�سغيلها،  خا�سة  برجمية 

�ل�سليمة ل�سعف خربتهم باملجال �لتقني يف برجميات �حلا�سوب.
بع�س �آخر من �لذين يعلمون عن هذه �لتقنية، مل ي�ساركو� فيها ب�سبب عدم تنا�سب  -

�أوقات �نعقادها �ملبا�رس معهم ب�سبب ظروفهم �ل�سخ�سية و�لتز�ماتهم �حلياتية.
ب�سبكة  - �لت�سال  خدمة  تو�فر  عدم  ب�سبب  فيها  �مل�ساركة  ي�ستطيع  ل  �آخر  بع�س 

�لإنرتنت لديهم، �أو �نقطاع تلك �خلدمة �أو �نقطاع �لتيار �لكهربائي وقت �للقاء �لفرت��سي 
�ملنعقد.
لديه  - كان  من  ومنهم  �لفرت��سية،  �للقاء�ت  تلك  يف  �ساركو�  قد  �لآخر  وبع�سهم 

�أو مب�ساهدة  �ملبا�رسة فيها،  �سو�ء بامل�ساركة  �إفادتهم منها  و�أعربو� عن  ر�سا عاٍل عنها، 
�للقاء�ت  تلك  بع�س  بخ�سو�س  حتفظهم  عن  منهم  �لآخر  �لبع�س  �أعرب  فيما  ت�سجيالتها، 
�لفرت��سية باأن مو��سيعها غري حمفزة للم�ساركة بها، و�أن بع�سها كان يقت�رس على عر�س 

�مل�رسف لل�رس�ئح وقر�ءتها مما يخلق جو�ً من �مللل فيها.
Ú  :ثانياً- ال�صتبانة الإلكرتونية

�إلكرتونية �سملت )6( فقر�ت مغلقة حول �ل�سفوف �لفرت��سية  طور �لباحث ��ستبانة 
ُيجاب عنها بـِ )نعم/ ل( ، وقد تاأكد �لباحث من �سدقها بعر�سها على عدد من خرب�ء �لتعلم 
كما  �أجله،  من  و�سعت  ما  لتقي�س  منا�سبتها  �إىل  �أ�سارو�  و�لذين  �جلامعة،  يف  �لإلكرتوين 
��ستخدم �لباحث معادلة )كرونباخ �ألفا( حل�ساب معامل �لثبات لها، و�لتي �أ�سارت نتائجها 
)0.96( ومنا�سبة ل�ستخد�مها.وقد �ختريت عينة  �ل�ستبانة بدرجة ثبات عالية  �إىل متتع 
لها  �لتي  �ملدجمة  �جلامعة  من طلبة مقرر�ت  فرد�ً   )127( ��ستطالعية مكونة من  ق�سدية 
لقاء�ت �فرت��سية يف �لف�سل �لدر��سي �لأول )1131( من �لعام �جلامعي 2013/ 2014، 
وتعد �أفر�د هذه �لعينة من �لطلبة �مل�ستخدمني ل�سبكة �لإنرتنت و�ملهتمني مبتابعة �لر�سائل 
يلخ�س  �لفقر�ت  لتلك  جدول  ياأتي  وفيما  للجامعة،  �لأكادميية  �لبو�بة  على  و�لتعميمات 

��ستجابات �لعينة: 
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الجدول (1) 
األعداد والنسب المئوية إلجابات الطلبة عن فقرات االستبانة االلكترونية 

حول الصفوف االفتراضية قبل تطبيق الخطة التنفيذ للدراسة: 

رقم 
الفقرةالفقرة

الإجابة بـ )ل( الإجابة بـ )نعم( 

الن�صبة العدد
الن�صبة العدداملئوية

املئوية

31%6940%87هل تعلم ما هي �ل�سفوف �لفرت��سية؟ وما  طبيعتها؟ 1

2
هل مت �إعالمك منذ بد�ية �لف�سل بطبيعة �ملقرر�ت �ملدجمة و�أن لها 

49%5162%65لقاء�ت �فرت��سية؟ 

3
هل مت �طالعك على طبيعة �للقاء�ت �لفرت��سية للمقرر و�آلية 

61%3978%49�لدخول �إليها و�مل�ساركة و�ل�ستفادة منها؟ 

4
هل مت تعريفك بكيفية �لطالع على جدول مو�عيد �للقاء�ت 

61%3977%50�لفرت��سية و�لإفادة من ت�سجيالتها؟ 

5
هل كانت ت�سلك ر�سائل من �أ�ستاذك عن تلك �للقاء�ت وحتفزك 

43%5755%72للم�ساركة بها و�ل�ستفادة منها؟ 

6
هل ت�سعر �أنه من �ملفيد لك عقد لقاء�ت �فرت��سية ترثي معلوماتك 

39%6150%77يف در��سة �ملقرر؟ 

يالحظ من �لبيانات �لو�ردة يف �جلدول )1( �أن �لن�سب �ملئوية ملن �أجاب ِبـ )نعم( من 
�أفر�د �لعينة هي ن�سب متدنية ولي�ست مر�سية، وبخا�سة �أن �أفر�د هذه �لعينة �لق�سدية هم من 
�لطلبة �مل�ستخدمني ل�سبكة �لإنرتنت و�ملهتمني مبتابعة �لر�سائل و�لتعميمات على �لبو�بة 
�لأكادميية للجامعة، وهذه �لنتائج تبني �سعفًا و��سحًا لدى �لطلبة من �لناحية �ملعرفية 
و�لعملية مبو�سوع �ل�سفوف �لفرت��سية، وحاجتهم للتوعية و�لتثقيف بها وماهيتها و�آلية 
�مل�ساركة بها و�ل�ستفادة من ت�سجيالتها، كما ت�سري �لنتائج �إىل �سعف يف تو��سل �أع�ساء 
هيئة �لتدري�س مع �لطلبة من خالل �ملر��سالت عرب �لبو�بة �لأكادميية لإعالمهم عن �للقاء�ت 
�لفرت��سية ومو��سيعها ومو�عيدها وحتفيزهم للم�ساركة و�ل�ستفادة منها ومن ت�سجيالتها.

Ú  ثالثاً- حتليل ناقد لتقنية ال�صف الفرتا�صي امل�صتخدمة والإجراءات املتعلقة
بتنفيذها: 

قام �لباحث يف �لف�سل �لدر��سي )1131( بدر��سة �لتقنية �مل�ستخدمة لتنفيذ �ل�سفوف 
م�ساركة  تعوق  قد  �لتي  �لأمور  من  عدد�ً  وحدد  بعقدها،  �ملتعلقة  و�لإجر�ء�ت  �لفرت��سية 

�لطلبة بها و�إفادتهم منها بالآتي: 
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بالرغم من �أن �لتقنية �مل�ستخدمة هي من �لتقنيات �ملعتمدة و�مل�سهورة عامليًا، �إل  -
�أن ت�سغيلها يحتاج من م�ستخدميها �إىل حتميل برجمية )جافا( باإ�سد�ر حمدد على جهاز 
�حلا�سوب، ويف حني �أن هناك عدد�ً من �لطلبة لي�ست لديهم �ملهارة يف حتميل �لربجميات 
على �حلا�سوب و�لتاأكد من �إ�سد�رها وجناح ت�سغيلها، فاإن هذ� ميثل معوقًا للطلبة للدخول 
�لتقنية �مل�ستخدمة عالية  �أن تكلفة هذه  �لإفادة من ت�سجيالتها، علمًا  �أو  و�مل�ساركة فيها 

جد�ً.
�لفرت��سية  - �ل�سفوف  لتو��سل م�رسيف  )مر��سالت(  �ت�سال مبا�رسة  قناة  ل توجد 

مع طلبة مقرر�تهم جميعهم يف خمتلف �لفروع؛ لإعالمهم و�إر�سادهم وتذكريهم وحتفيزهم 
تو��سل  خالل  من  ذلك  يتم  و�إمنا  �ملدجمة،  ملقرر�تهم  �لفرت��سية  باللقاء�ت  يتعلق  مبا 
�لفروع،  يف  �ملقرر�ت  تدري�س  هيئة  �أع�ساء  مع  �لفرت��سية  �ل�سفوف  م�رسيف  )مر��سالت( 
و�لعتماد عليهم مبر��سلة طالبهم يف فروعهم لإعالمهم و�إر�سادهم وتذكريهم وحتفيزهم 
�أن  مبا يتعلق باللقاء�ت �لفرت��سية، وقد تذمر عدد من م�رسيف �ل�سفوف �لفرت��سية من 
هناك بع�سًا من �أع�ساء هيئة �لتدري�س ل يتجاوبون بالطريقة �ملطلوب للقيام بهذ� �لدور، 
وهذ� ي�سبب �نقطاعًا يف حلقة �لتو��سل بني م�رسيف �ل�سفوف �لفرت��سية و�لطلبة، مما ي�سكل 

معوقًا مل�ساركة �لطلبة يف تلك �للقاء�ت �لفرت��سية �أو �لإفادة من ت�سجيالتها.
لي�ست مقرر�ت �جلامعة جميعها هي مقرر�ت بنمط �لتعليم �ملدمج؛ فاملقرر�ت �لتي  -

لها لقاء�ت �فرت��سية يف �لف�سل )1131( حمدودة بعدد )70( مقرر�ً، وكل مقرر من تلك 
ي�سعر  �لوجاهية، وهذ� ما  �للقاء�ت  �للقاء�ت �لفرت��سية يكافئ عدد  له عدد من  �ملقرر�ت 
من  يقلل  �لوجاهية، مما  للقاء�ت  �إعادة  �إل  ما هي  �لفرت��سية  �للقاء�ت  هذه  باأن  �لطالب 
�لالزم  من  �أكرث  يعدُّ  �لفرت��سية  �للقاء�ت  من  �لعدد  هذ�  �أن  كما  بها،  لالهتمام  د�فعيتهم 
و�ملطلوب يف �سوء توظيفها كلقاء�ت د�عمة للقاء�ت �لوجاهية و�إثر�ئية لها يف بيئة �لتعليم 

�ملدمج، لت�ساعد �لطلبة على تعميق فهمهم، ولي�ست بديلة عنها.
وبناًء على �ملعلومات �لتي ُجمعت وُحلِّلت بالطرق �لثالث �سابقة �لتو�سيح و�ملتعلقة 
بو�قع ��ستخد�م �ل�سفوف �لفرت��سية يف �جلامعة، و��ستناد�ً �إىل �لأدبيات �خلا�سة بال�سفوف 
�لفرت��سية بالعموم، ومعوقات جناح �ل�سفوف �لفرت��سية وتوظيفها يف �لعملية �لتعليمية 
يف  �لفرت��سية  �ل�سفوف  ل�ستخد�م  �ملعوِّقة  �لعو�مل  �لباحث  حدد  باخل�سو�س،  �لتعلمية 

جامعة �لقد�س �ملفتوحة بالآتي: 
م�سكالت فنية لدى بع�س �لطلبة يف عملية �لدخول و�مل�ساركة يف �ل�سف �لفرت��سي  -

حمدد  �إ�سد�ر  حتميل  يف  �ملحدودة  مهار�تهم  ب�سبب  ت�سجيالته؛  م�ساهدة  من  �لإفادة  �أو 
لربجمية )جافا( على حو��سيبهم، و�لتي يتطلبها ت�سغيل تقنية �ل�سف �لفرت��سي �مل�ستخدم.
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�ل�سفوف  - طبيعة  بخ�سو�س  �ل�رسورية  �ملعرفة  �إىل  �لطلبة  من  كبري  عدد  �فتقار 
بامل�ساركة  �سو�ٌء  منها  و�لإفادة  �إليها  �لو�سول  وكيفية  �لتعليمية،  وفو�ئدها  �لفرت��سية 

�ملبا�رسة �أم م�ساهدة ت�سجيالتها.
عدم تنا�سب �أوقات �نعقادها �ملبا�رس مع �أوقات بع�س �لطلبة. -
عدم تو�فر خدمة �لت�سال ب�سبكة �لإنرتنت لدى بع�سهم، �أو �لنقطاع �ملتكرر للتيار  -

�لكهربائي يف بع�س �ملناطق وقت عقد �للقاء �لفرت��سي.
خلل يف عملية تو��سل م�رسف �ل�سف �لفرت��سي مع طلبة مقرره جميعهم يف فروع  -

ود�فعيتهم  �هتمامهم  وزيادة  وحتفيزهم  و�إر�سادهم  �إعالمهم  عملية  يعوق  مما  �جلامعة، 
للم�ساركة فيها �أو �لو�سول و�لإفادة من ت�سجيالتها.

بع�س �للقاء�ت �لفرت��سية كانت تقت�رس على طريقة �لعر�س و�لإلقاء، ول تعتمد  -
�لتعليمي، وي�سفي  �لطالب فيها، مما يخف�س منتوجها  �لن�سط وتفعيل دور  �لتعلم  �أ�ساليب 

عليها جو�ً من �مللل بالن�سبة للطلبة.
وتدفعه  - �لطالب  �هتمام  ت�سد  ل  عناوين  حتمل  كانت  �لفرت��سية  �للقاء�ت  بع�س 

بع�س  يف  �حلاجة  عن  �لز�ئد  �لفرت��سية  �للقاء�ت  عدد  ولعل  فيها،  �ملتابعة  �أو  للم�ساركة 
�ملقرر�ت �ساعد يف حدوث ذلك.

وضع خطة العمل: 

الكفيلة  الإجراءات  “ما  �لثاين، و�لذي ن�سه:  �لبحثي  �ل�سوؤ�ل  �لإجابة عن  فبهدف 
املفتوحة؟”،  القد�س  الفرتا�صية يف جامعة  ال�صفوف  الإفادة من  بتح�صني 
و�سع �لباحث خطة تنفيذية لإجر�ء�ت �لعمل للحد من �لعو�مل �ملعوقة ل�ستخد�م �ل�سفوف 
�لفرت��سية يف �جلامعة، وذلك باإ�رس�ف �إد�رة �ل�سوؤون �لأكادميية يف �جلامعة، وبالتعاون 

مع عماد�ت كلياتها، وتكونت هذه اخلطة من مرحلتني: 
Ú  لف�سل� يف  �لآتية  لالإجر�ء�ت  �لتخطيط  و�سملت  �لتجريب:  ملرحلة  �لتخطيط  �أوًل- 

�لدر��سي �لأول )1131( من �لعام �جلامعي 2013/ 2014: 
وتت�سف . 1 منها  �لحتياجات  تلبي  �لفرت��سية  لل�سفوف  جديدة  تقنية  �عتماد 

بال�سهولة من حيث ��ستخد�مها و�مل�ساركة فيها وم�ساهدة ت�سجيالتها.
عقد لقاء�ت �فرت��سية لعدد من مقرر�ت �جلامعة �ملدجمة من خالل �لتقنية �جلديدة، . 2

وبتحديد مو��سيع ت�سد �هتمام �لطلبة وحتفزهم للم�ساركة و�ل�ستفادة منها.
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تقدمي �لإر�ساد و�لدعم �لفني من قبل مركز �لتعليم �ملفتوح مل�رسيف تلك �للقاء�ت . 3
�لفرت��سية حول مهار�ت ��ستخد�م �أدو�ت �لتقنية �جلديدة، و��سرت�تيجيات �لتعليم �ملنا�سبة 

لتوظيفها يف تلك �للقاء�ت.
�لإعالن للطلبة عرب عدد من �لقنو�ت حول تلك �للقاء�ت ومو��سيعها ومو�عيدها، . 4

وحتفيزهم للم�ساركة و�لإفادة منها، وتقدمي �لدعم �لفني و�لإر�ساد لهم.
مركز . 5 يف  �لفني  �لدعم  مبتابعة  �ملحددة  مو�عيدها  يف  �لفرت��سية  �للقاء�ت  عقد 

�لتعليم �ملفتوح.
تقييم مرحلة �لتجريب.. 6
Ú  ثانيًا- �لتخطيط ملرحلة �لتعميم: و�سملت �لتخطيط لالإجر�ء�ت �لآتية خالل �لف�سل

 :2014 �لدر��سي �لثاين )1132( من �لعام �جلامعي 2013/ 
تعميم توظيف �ل�سفوف �لفرت��سية على مقرر�ت �جلامعة جميعها مبنهجية �أكرث . 1

فعالية و�أقل تكلفة.
�ل�سف �لفرت��سي، وبني طلبة مقرره . 2 للتو��سل �ملبا�رس بني م�رسف  تطوير ر�بط 

جميعهم يف فروع �جلامعة.
�لفرت��سية . 3 �ل�سفوف  مل�رسيف  �لتعلم  ذ�تية  �إلكرتونية  تدريبية  من�سات  تطوير 

من  ومتكينهم  به،  �خلا�سة  مهار�تهم  بناء  بهدف  �لفرت��سي  �ل�سف  تقنية  حول  و�لطلبة 
��ستخد�مه.

�ل�سفوف �لفرت��سية حول تقنية . 4 �إر�سادية وتدريبية مل�رسيف  تنفيذ ور�سات عمل 
�ل�سف �لفرت��سي.

توطيد �لتو��سل �مل�ستمر بني مركز �لتعليم �ملفتوح وم�رسيف �للقاء�ت �لفرت��سية . 5
و�لطلبة.
ت�سجيالتها . 6 وتوفري  �ملبا�رس،  �لفني  بالدعم  ومتابعتها  �لفرت��سية،  �للقاء�ت  عقد 

للطلبة بو�سول �سهل، و�حل�سول على �لتغذية �لر�جعة حولها.
تنفيذ خطة العمل )التطبيق اإلجرائي( : 

ُنفِّذت خطة العمل كما خطط لها على مرحلتني، وفيما ياأتي تو�صيح لإجراءات 
كل مرحلة: 

اأولً- تنفيذ مرحلة التجريب: و�لتي �أجنزت يف �لف�سل �لدر��سي �لأول )1131(  ♦
من �لعام �جلامعي 2013/ 2014، حيث نفِّذ ما خطط له فيها من خالل �لإجر�ء�ت �لآتية: 
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Ú  :اعتماد تقنية جديدة لل�صفوف الفرتا�صية
قام �لباحث �سمن فريق من مركز �لتعليم �ملفتوح بالبحث و�لدر��سة حول �لتقنيات 
ثالثة  على  معتمدين  ومز�ياها  وخ�سائ�سها  �لفرت��سية  لل�سفوف  �مل�ستخدمة  �لعاملية 
�ل�سنوية، وتو�فر �ملميز�ت و�خل�سائ�س �ملرغوبة، و�سهولة  �لتكاليف  �أ�سا�سية هي:  معايري 

�لو�سول و�ل�ستخد�م.
ويف �سوء هذه �ملعايري وبناًء على �ملو��سفات �لتي تتو�فق مع حاجة �جلامعة يف 
�ل�ستخد�م، �ختريت �إحدى تلك �لتقنيات، و�لتي كان من مز�ياها �سهولة �ل�ستخد�م و�لدخول 
�إعد�د�ت خا�سة  �أو  للم�ساركة فيها وم�ساهدة ت�سجيالتها، وهي ل تطلب حتميل برجميات 

بها على جهاز حا�سوب �مل�ستخدم لت�سغيلها.
مت ��ست�سارة مركز تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت يف �جلامعة )ICTC( حول  -

تلك �لتقنية، وقام �لأخري بتقومي �لتقنية، وكانت مالحظاتهم �إيجابية حولها، كما مت �طالع 
على  و�ملو�فقة  ومز�ياها،  �لتقنية  تلك  طبيعة  على  �جلامعة  يف  �لأكادميية  �ل�سوؤون  �إد�رة 
جتريبها، وبالتايل، قام �لفريق بالتو��سل مع �ل�رسكة �ملنتجة لتلك �لتقنية، و�لطلب منها 

بتجربتها ملدة �سهر.
من  - عدد  وبتنفيذ  �سهر،  ملدة  لتجربتها  �ل�ستخد�م  �سالحيات  �ل�رسكة  تلك  منحت 

�ملفتوح  �لتعليم  مركز  طاقم  من  خمتلفة  فئات  وباإ�رس�ك  عربها،  و�ملحا�رس�ت  �لور�سات 
وفنيي �لتعلم �لإلكرتوين يف فروع �جلامعة وجمموعة من �أع�ساء هيئة �لتدري�س و�لطلبة، 
�لطلبة  �أخذت تغذيات ر�جعة من  �لتدري�س تقارير حولها، كما  �أع�ساء هيئة  وقد طلب من 

و�لفنيني حولها، وكانت �لآر�ء بالعموم �إيجابية ت�سب يف م�سلحة �عتمادها.
�ل�سوؤون �لأكادميية يف �جلامعة  - �لتعليم �ملفتوح لإد�رة  �إد�رة مركز  قدِّم طلب من 

لعتماد هذه �لتقنية �جلديدة مدعومًا بتقرير جتربتها، ومتت �ملو�فقة عليه، و�عتمدت هذه 
�لتقنية �جلديدة وبفارق كبري من حيث �لتكلفة �ملالية عن �سابقتها.

Ú  ختريت خم�سة مقرر�ت من مقرر�ت �جلامعة �ملدجمة لعقد لقاء�ت �فرت��سية لها�
م�رسيف  مع  �لت�ساور  وبعد  �لن�سفية،  �لمتحانات  قبيل  وذلك  �جلديدة،  �لتقنية  خالل  من 
تلك �ملقرر�ت حددت مو��سيعها حتت عنو�ن “مر�جعات عامة حول �ملقرر ومناق�سات يف 
�أ�سئلته”، وهي مو��سيع ت�سد �هتمام �لطلبة وحتفزهم للم�ساركة و�لإفادة منها، وبخا�سة �أن 
فرتة �نعقادها م�رسفة على �لمتحانات، وهذ� ما يحتاجه ويف�سله ويفيد منه �لطالب يف 

تلك �لفرتة.
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Ú  عقد مركز التعليم املفتوح ور�صة عمل افرتا�صية من خالل �لتقنية �جلديدة مع
م�رسيف �ملقرر�ت �لتي �سيتم عقد لقاء�تها �لفرت��سية عرب �لتقنية �جلديدة، ومت �لرتكيز فيها 

على: 
و�آليات  - �جلديدة  �لتقنية  تتيحها  �لتي  و�لت�سهيالت  �خلدمات  ومناق�سة  تو�سيح 

توظيفها يف �لعملية �لتعليمية عربها بغية رفع قدر�تهم فيها ومتكنهم منها.
�للقاء�ت  - ملو��سيع  مالءمة  �لأكرث  �لتعليم  ��سرت�تيجيات  ومناق�سة  تو�سيح 

�لذهني، وعدم  �أ�سلوب �حلو�ر و�ملناق�سة و�لع�سف  �ستعقد، و�لرتكيز على  �لتي  �لفرت��سية 
)�لدرد�سة(  �لكتابي  �لتخاطب  خالل  من  �مل�ساركة  على  �لطلبة  وحتفيز  بالإلقاء،  �لإطالة 
بالدرجة �لأوىل و�لتخاطب �ل�سوتي قدر �لإمكان �أي�سًا، و�لهتمام باإعطاء �لتغذية �لر�جعة 

�ملبا�رسة حول تلك �لنقا�سات و�لردود.
Ú  لقاءاتها عن  املقررات  تلك  لطلبة  بالإعالن  املفتوح  التعليم  مركز  قام 

وحتفيزهم  و��ستخد�مها،  �إليها  �لو�سول  وطريقة  ومو�عيدها  ومو��سيعها  الفرتا�صية 
للم�ساركة و�ل�ستفادة منها، وتقدمي �لدعم �لفني و�لإر�ساد لهم، وذلك من خالل: 

هيئة  - �أع�ساء  على  فرع  كل  ليعمم  �جلامعة  لفروع  �ملفتوح  �لتعليم  مركز  مر��سلة 
تدري�سه بالإعالن عن تلك �للقاء�ت �لفرت��سية يف �أثناء حما�رس�تهم �لتقليدية �لوجاهية.

مر��سلة م�رسيف �للقاء�ت �لفرت��سية لطلبتهم، و�لطلب من �أع�ساء هيئة تدري�س تلك  -
�ملقرر�ت �أي�سًا ملر��سلة طلبتهم، وذلك عرب مر��سالت �لبو�بة �لأكادميية، حول تلك �للقاء�ت 

�لفرت��سية.
تلك  - لطلبة  �لأكادميية  �لبو�بة  على  ح�سابه  عرب  �ملفتوح  �لتعليم  مركز  مر��سلة 

�لدخول  �إر�ساد�ت  وتقدمي  �لفرت��سية،  �للقاء�ت  تلك  حول  لهم  و�لتو�سيح  �ملقرر�ت، 
و�ل�ستخد�م.

Ú  ُعقدت اللقاءات الفرتا�صية اخلم�صة يف مواعيدها املحددة، وقام مركز �لتعليم
�ملفتوح من خالل فريق �لدعم �لفني مبتابعتها �ملبا�رسة ل�سمان �سريها.وبعد �نعقاد تلك 
�للقاء�ت �لفرت��سية، قام مركز �لتعليم �ملفتوح بتوفري ت�سجيالتها جلميع �لطلبة �مل�سجلني 
يف تلك �ملقرر يف خمتلف �لفروع، ومر��سلتهم لإعالمهم عنها، وعن طريقة �لو�سول لتلك 

�لت�سجيالت لالإفادة منها.
Ú  :ُقوِّمت التجربة بثالث طرق
تلك  - بينت  حيث  فيها:  �مل�ساركني  �لطلبة  �أعد�د  حول  �لإح�سائية  �لبيانات  جمع 
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طالبًا،   )57-17( بني  تر�وح  �للقاء�ت  تلك  يف  �مل�ساركني  �لطلبة  عدد  �أن  �لإح�ساء�ت 
لتز�يد  جيد  موؤ�رس  �لو�حد.وهذ�  للقاء  طالبًا   )30( ومبعدل  طالبًا،   )157( كلي  ومبجموع 
�أعد�د �مل�ساركني يف �ل�سفوف �لفرت��سية، مقارنة مبعدل �لطلبة �مل�ساركني يف �ل�سفوف 

�لفرت��سية يف �لف�سل �لدر��سي �ل�سابق )1122( و�لذي بلغ )11.38( .
�للقاء�ت  - تلك  م�رسيف  من  �ملفتوح  �لتعليم  مركز  تلقاها  �لتي  �لر�جعة  �لتغذية 

�لفرت��سية: حيث عربو� عن ر�ساهم من تفاعل �لطلبة يف تلك �للقاء�ت، ومل�سو� �إفادة �لطلبة 
تلك،  ملقرر�تهم  �للقاء�ت  هذه  مثل  عقد  لتكر�ر  �لطلبة  رغبة  �إىل  �أ�سارو�  وقد  ردودهم،  من 

وملقرر�ت �أخرى يف �مل�ستقبل.
�لتغذية �لر�جعة �لتي تلقاها مركز �لتعليم �ملفتوح من طلبة تلك �ملقرر�ت: فبعد  -

مر��سلة طلبة تلك �ملقرر�ت بخ�سو�س توفري ت�سجيالت تلك �للقاء�ت لهم لال�ستفادة منها، 
عرب كثري من �لطلبة �سو�ٌء من ح�رس تلك �للقاء�ت �أم من �ساهد ت�سجيالتها عن �إفادتهم منها.

و�إذ� ما �عتربنا �أن عدد �مل�ساركني يف تلك �للقاء�ت �لفرت��سية حمدوٌد بالن�سبة للعدد �لكلي 
�لكلي  �للقاء�ت هو ما يجعل �ملجموع  تلك  ت�سجيالت  فاإن توفري  �لفروع،  لهم يف خمتلف 
�ل�سفوف  توظيف  �لتعليمية من  �لفائدة  قد حتققت  تكون  فبذلك  للم�ستفيدين منها مقنعًا، 

�لفرت��سية �سو�ء من �مل�ساركة فيها تز�منيًا، �أم غري تز�مني عرب م�ساهدة ت�سجيالتها.
ثانياً- تنفيذ مرحلة التعميم: و�لتي �أجنزت يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين )1132(  ♦

من �لعام �جلامعي 2013/ 2014، حيث مت تنفيذ ما خطط له فيها من خالل �لإجر�ء�ت 
�لآتية: 
Ú  مع وبالتعاون  اجلامعة،  يف  الأكادميية  ال�صوؤون  اإدارة  مع  الت�صاور  بعد 

�جلامعة  �لفرت��سية على مقرر�ت  �ل�سفوف  ��ستخد�م  �إعمام  �إمكانية  در��سة  كلياتها متت 
�إن  �إذ  لكل مقرر بح�سب طبيعته و�حتياجه،  �لفرت��سية  �للقاء�ت  جميعها، مع حتديد عدد 
توظيف �ل�سفوف �لفرت��سية يف �جلامعة هو يف �سوء منط �لتعليم �ملدمج، و�لهدف منها 
�إىل  حتتاج  �لتي  �لدر��سية  �ملقرر�ت  ملو��سيع  �لطلبة  فهم  وتعميق  �لوجاهي  �لتعليم  دعم 
�إ�سافات من �ل�رسح و�لتو�سيح و�لتدريب و�ملر�جعة، فال حاجة �إىل �أن يكون عدد �للقاء�ت 
�لفرت��سية للمقرر�ت يكافئ عدد �للقاء�ت �لوجاهية كما هو جار �لعمل به، وعليه فقد ُحدِّد 
عدد �للقاء�ت �لفرت��سية للمقرر�ت بناًء على معيار حاجة �ملقرر لدعم مو�سوعاته بالتعليم 

�لفرت��سي بجانب �للقاء�ت �لوجاهية �لتقليدية، وبالتايل: 
�أ�سبحت جميع مقرر�ت �جلامعة تقدم بنمط �لتعليم �ملدمج، ولها لقاء�ت �فرت��سية  -

تدعم �للقاء�ت �لوجاهية.
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وحاجته  - �ملقرر  طبيعة  بح�سب  لآخر  مقرر  من  تختلف  �لفرت��سية  �للقاء�ت  عدد 
لها، فاملقرر�ت ذ�ت �لطابع �لعملي كمقرر�ت كلية �لتكنولوجيا و�لعلوم �لتطبيقية، وكذلك 
�لريا�سيات  تخ�س�س  كمقرر�ت  و�لتدريبات  �لأمثلة  من  مزيٍد  �إىل  حتتاج  �لتي  �ملقرر�ت 

و�ملحا�سبة، �أعطيت عدد�ً من �للقاء�ت �لفرت��سية �أكرث من �ملقرر�ت ذ�ت �لطابع �لنظري.
�أ�سبحت �للقاء�ت �لفرت��سية حتمل عناوين مركزة وتتناول مو��سيع ذ�ت �أهمية  -

بالن�سبة للطلبة يف مقرر�تهم، �أو مو��سيع لها درجة �أعلى من �ل�سعوبة وحتتاج �إىل مزيٍد من 
�ل�رسح و�لأمثلة و�لتدريبات و�لإثر�ء، مما يعمل على زيادة قيمتها �لعلمية و�لتعليمية لهم، 

وت�سد �هتمامهم للم�ساركة فيها �أو م�ساهدة ت�سجيالتها.
تعدُّ هذه �لآلية يف توظيف �ل�سفوف �لفرت��سية �أقل تكلفة من �سابقتها؛ فالنفقات  -

�ملالية �ملرتتبة على توظيف �ل�سفوف �لفرت��سية ملقرر�ت �جلامعة جميعها تعادل �لنفقات 
�ملالية �ملرتتبة على توظيفها ل�سبعني مقرر�ً، كما كان يعمل بها يف �ل�سابق.

Ú  بالتن�سيق بني مركز �لتعليم �ملفتوح ومركز تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت يف
ر �لأخري ر�بطًا على �سفحة كل م�رسف من م�رسيف �ل�سفوف �لفرت��سية؛ ليتيح  �جلامعة، طوَّ

�إمكانية �لتو��سل باملر��سالت بينه وبني طلبة مقرره جميعهم يف خمتلف فروع �جلامعة.
Ú  قام مركز �لتعليم �ملفتوح من خالل ق�سم �لتدريب �لإلكرتوين فيه باإعد�د برنامج

حول  و�لطلبة  �لفرت��سية،  �ل�سفوف  مل�رسيف  وتطويره  �لتعلم  ذ�تي  �إلكرتوين  تدريبي 
�لتو�سيحية  و�لفيديوهات  و�ل�سور  و�لر�سوم  بالن�سو�س  مدعوم  �لفرت��سي  �ل�سف  تقنية 
و�لإر�سادية بهدف بناء مهار�تهم ومتكينهم من ��ستخد�مه، وقد ُن�رس لهم من خالل من�سة 
�لتدريب �لإلكرتوين �خلا�سة باأع�ساء هيئة �لتدري�س و�أخرى خا�سة بالطلبة، ليكون متاحًا 

لهم على مد�ر �لوقت، وليتمكنو� من �لإفادة منه يف �أي زمان ومن �أي مكان.
Ú  من �سل�سلة  بتنفيذ  �لإلكرتوين  �لتدريب  ق�سم  �ملفتوح من خالل  �لتعليم  مركز  قام 

�لور�سات �لإر�سادية و�لتدريبية �لفرت��سية و�لوجاهية مل�رسيف �ل�سفوف �لفرت��سية حول 
تقنية �ل�سف �لفرت��سي، وكانت كالآتي: 

ور�سة عمل متهيدية �إر�سادية �فرت��سية �أ�رسف عليها فريق من مركز �لتعليم �ملفتوح  -
�لفرت��سية  �لتدريبية  �لور�سات  على  �سي�رسفون  �لذين  �لتدريب  فريق  �أع�ساء  ��ستهدفت 

و�لوجاهية.
ور�سات تدريبية �إفرت��سية )6 ور�سات( �أ�رسف على �لتدريب فيها نخبة من �أع�ساء  -

هيئة �لتدري�س �أ�سحاب �خلربة، وقد ��ستهدفت م�رسيف �ل�سفوف �لفرت��سية موزعني يف تلك 
�لور�س بح�سب كلياتهم.
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يف  - �لإلكرتوين  �لتعلم  فنيو  فيها  �لتدريب  على  �أ�رسف  وجاهية  تدريبية  ور�سات 
فروع �جلامعة، وقد ��ستهدفت �لفئات نف�سها )م�رسيف �ل�سفوف �لفرت��سية( ، ولكن ب�سورة 

وجاهية ويف فروعهم، لزيادة �ملمار�سة و�لتدريب لرفع قدر�تهم ومهار�تهم.
�لإلكرتوين غرفًا �فرت��سية على  - �لتعلم  �لتعليم �ملفتوح من خالل ق�سم  ر مركز  وفَّ

مد�ر �لوقت وملدة �أ�سبوعني، لتكون متاحة مل�رسيف �ل�سفوف �لفرت��سية من �أجل �لتدريب 
و�ملمار�سة.

�أتاح مركز �لتعليم �ملفتوح فر�سة مل�رسيف �ل�سفوف �لفرت��سية بحجز موعد لعقد  -
لقاء �فرت��سي جتريبي مع جمموعات من طلبتهم بهدف �لتجريب �لعملي من �أجل مزيٍد من 

�لتدريب و�ملمار�سة على �لتقنية.
Ú  ملفتوح� �لتعليم  مركز  مر��سالت  خالل  من  با�ستمر�ر  �لطلبة  متابعة  عملية  متت 

ومر��سالت م�رسيف لقاء�تهم �لفرت��سية خالل �لف�سل �لدر��سي، �سو�ٌء قبل فرت�ت �نعقادها 
يتعلق  مبا  وحتفيزهم  وتذكريهم  وتوجيههم  �إر�سادهم  بهدف  ذلك؛  بعد  �أو  ذلك  خالل  �أم 
�إليها  �لدخول  و�آلية  ومو�عيدها  وفو�ئدها  و�أهميتها  �لفرت��سية  �ل�سفوف  با�ستخد�م 

للم�ساركة فيها �أو �لو�سول �إىل ت�سجيالتها.
Ú  عقدت �للقاء�ت �لفرت��سية للمقرر�ت خالل �لف�سل �لدر��سي بح�سب �جلد�ول �لتي

�أعدت لها، و��ستملت بع�س �ملقرر�ت على لقاءين �فرت��سيني خالل �لف�سل �لدر��سي مبعدل 
�فرت��سية باملعدل  لقاء�ت  �أربعة  �أخرى على  ��ستملت مقرر�ت  �لو�حد، فيما  للقاء  �ساعتني 
نف�سه، وقام مركز �لتعليم �ملفتوح، ومن خالل فريق �لدعم �لفني مبتابعتها مبا�رسة خالل 
�نعقادها يف �أوقاتها ل�سمان �سريها وتقدمي �مل�ساعد�ت �لفنية وحل �مل�سكالت �إذ� ما حدثت.

مجع البيانات ومناقشة النتائج: 

فبهدف �لإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لبحثي �لثالث، و�لذي ن�سه: “ما فعالية تنفيذ اإجراءات 
الدرا�صة على حت�صني الإفادة من ال�صفوف الفرتا�صية واآراء الطلبة نحوها 
يف جامعة القد�س املفتوحة؟”، جمع �لباحث �لبيانات يف �أثناء تطبيق �إجر�ء�ت خطة 
�لعمل )�لتطبيق �لإجر�ئي( وبعد �نتهائها م�ستخدمًا ثالث طرق، هي: �ل�ستبانة �لإلكرتونية، 
و�إح�ساء�ت �ل�ستخد�م، وحلقات نقا�س )غري تز�منية( ، وفيما ياأتي تو�سيٌح لها ولنتائجها: 

اأولً- ال�صتبانة الإلكرتونية:  ●
�لإلكرتونية  �ل�ستبانة  �لباحث تفعيل  �أعاد  �لدر��سة،  تنفيذ خطة  �إجر�ء�ت  �نتهاء  بعد 
باإ�سافة  �لدر��سة، مع تعديل على فقر�تها  �إجر�ء�ت خطة  �سابقًا قبيل تطبيق  �لتي طورها 
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فقرتني على فقر�تها �ملغلقة، وفقرة مفتوحة لإبد�ء ر�أي �لطالب حول �ل�سفوف �لفرت��سية 
مقرر�ت  خمتلف  طلبة  من  فرد�ً   )1230( من  تكونت  ع�سو�ئية  عينة  على  وذلك  بحرية، 
وكان   ،2014/2013 �جلامعي  �لعام  من   )1132( �لثاين  �لدر��سي  �لف�سل  يف  �جلامعة 

ملخ�س �إجاباتهم عن فقر�تها �ملغلقة كما يف �جلدول �لآتي: 
الجدول (2) 

األعداد والنسب المئوية إلجابات الطلبة عن فقرات االستبانة اإللكترونية 
حول الصفوف االفتراضية بعد تطبيق إجراءات الدراسة: 

رقم 
الفقرةالفقرة

الإجابة بـ )ل( الإجابة بـ )نعم( 

الن�صبة العدد
الن�صبة العدداملئوية

املئوية

7%9382%1148هل تعلم ما هي �ل�سفوف �لفرت��سية؟ وما  طبيعتها؟ 

هل مت �إعالمك منذ بد�ية �لف�سل بطبيعة �ملقرر�ت �ملدجمة و�أن لها 
19%81234%996لقاء�ت �فرت��سية؟ 

هل مت �طالعك على طبيعة �للقاء�ت �لفرت��سية للمقرر و�آلية 
20%80245%985�لدخول �إليها و�مل�ساركة و�ل�ستفادة منها؟ 

هل مت تعريفك بكيفية �لطالع على جدول مو�عيد �للقاء�ت 
24%76296%934�لفرت��سية و�ل�ستفادة من ت�سجيالتها؟ 

هل كانت ت�سلك ر�سائل من �أ�ستاذك عن تلك �للقاء�ت وحتفزك 
7%9391%1139للم�ساركة بها و�لإفادة منها؟ 

هل ت�سعر �أنه من �ملفيد لك عقد لقاء�ت �فرت��سية ترثي معلوماتك 
16%84197%1033يف در��سة �ملقرر؟ 

42%58516%714هل �ساركت يف لقاء�ت �فرت��سية ملقرر�تك؟ 

35%65434%796هل �ساهدت ت�سجيالت لقاء�ت �فرت��سية ملقرر�تك؟ 

يالحظ من خالل �جلدول وبالتحديد ��ستجابات �لطلبة عن �لفقرة �لأوىل من �ل�ستبانة 
�أن ثقافة �لطلبة ومعرفتهم بال�سفوف �لفرت��سية �أ�سبحت بدرجة مرتفعة جد�ً، وهي �أعلى 
بكثري من نتائج �لدر��سة �ل�ستطالعية قبيل تطبيق �إجر�ء�ت خطتها �لتنفيذية، كما يالحظ 
�أن عملية �لتو��سل مع �لطلبة من  وبالتحديد من خالل ��ستجاباتهم على �لفقر�ت )5-2( 
�أجل �إعالمهم و�إر�سادهم وحتفيزهم بخ�سو�س �ل�سفوف �لفرت��سية �أ�سبحت �أعلى، وو�سلت 
�إىل درجة مرتفعة، وكان له �أثر موجب على �لطلبة، وقد �أ�سار عدد من �لطلبة �إىل ذلك من 
خالل مد�خالتهم يف حلقات �لنقا�س �خلا�سة باملقرر�ت، وعلى �سبيل �ملثال ل �حل�رس نذكر 



41

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )11( - تشرين 

مد�خلة �لطالبة )عفاف عايد �أ.هـ.( كما وردت منها: »بالفعل �نا ��ستمتعت بهاملادة كثري، 
�للي  للر�ساءل  وبالن�سبة  عليها  متعوب  �نه  و��سح  وبالفعل  م�سوقة  كانت  عر�سها  طريقة 
كانت تو�سلنا من �ل�ستاذ فهذ� كان �أهم جزء بهاملادة لأنها كانت د�ميا بتخلينا متو��سلني 
مع �ملادة وما نن�ساها وبالعك�س �نا كنت �نب�سط كل ما تو�سلنا ر�ساله ولول هاي �لر�سائل 

�نا ما كنت تابعت �ملادة هيك يا ريت بكل �ملو�د يتو��سل �ل�ستاذ معنا هيك ».
�أعلى  �أي�سًا  �أ�سبحت  وفائدتها  �لفرت��سية  �ل�سفوف  باأهمية  �لطلبة  قناعة  �أن  كما 
وبدرجة مرتفعة وهذ� ما بينته نتيجة �لفقرة )6( من ��ستجابات �لطلبة عن �ل�ستبانة.كما 
يالحظ من نتيجة ��ستجابة �لفقرة )7( �أن ن�سبة �لطلبة �لذين �ساركو� باللقاء�ت �لفرت��سية 
�ملتعلقة   )8( �لفقرة  �أعلى يف  و�لن�سبة كانت  �لعينة،  �أكرث من ن�سف  ب�سورة متز�منة هي 
مب�ساهدة �لطلبة لت�سجيالت �للقاء�ت �لفرت��سبة ملقرر�تهم و�لتي بلغت )65%( من عينة 
�لدر��سة.وبالرغم من هذه �لدرجات �ملرتفعة و�ملطمئنة، �إل �أنه يجب متابعة �جلهود لرفع 
بتوظيف  �لطلبة  تعود على  فو�ئد  لذلك من  �أعلى من هذ�، ملا  �إىل م�ستويات  �لدرجات  تلك 

�ل�سفوف �لفرت��سية يف تعليمهم وتعلمهم.
�لإلكرتونية،  �ل�ستبانة  يف  �ملفتوحة  �لفقرة  عن  با�ستجابتهم  �لطلبة  ردود  عن  �أما 
تلك  در��سة  وبعد  �لفرت��سية،  �للقاء�ت  حول  ر�أيهم  عن  ليعربو�  لهم  �ملجال  فتحت  و�لتي 
�لردود و�لآر�ء، فقد كانت غالبيتها �لعظمى موجبة بدرجة عالية، وت�سري �إىل قناعة �لطلبة 
بها و�إفادتهم منها ورغبتهم بال�ستمر�ر بها، بل �إن بع�س �لطلبة ذهب للمطالبة بزيادة عدد 
�للقاء�ت �لفرت��سية للمقرر�ت، فيما كان جزء من تلك �لردود يحمل مالحظات �أو حتفظات 
لدى �لطلبة، وفيما ياأتي مناذج لتلك الآراء كما وردت من الطلبة يف ا�صتجاباتهم، مع 

تعقيب الباحث عليها: 
Ú  أنها حما�رسه ل تختلف عن� �أنها مفيدة جد� و�أح�س  رد )1(: »بكل �سدق و�أمانة 

�للقاء�ت �ملبا�رسة و��ستمتع بها �ميا ��ستمتاع وجتعلني �فتخر باجلامعة �لتي �نتمي �إليها 
ومب�ستو�ها وبارك �هلل فيكم ومزيد� من �لتقدم«.

Ú  رد )2(: »عندما �أخرب �أحد من معاريف �أو �أ�سدقائي غري �لد�ر�سني بجامعة �لقد�س
�ملفتوحة حول هذه �لتقنية ي�سيبهم بع�س �ل�ستغر�ب و�لده�سة حول �ل�سفوف �لفرت��سية 
)�لقد�س(  �ل�سم  فيكفي  بها  نعتز  وحقا  �لر�ئعة،  �خلدمة  هذه  على  جلامعتنا  �سكر�  فحقا���� 

ودمتم ذخر���� لنا..«.
Ú  بر�جمها و�لتقدم يف  �لتطور  �إىل  ترتقي  �ملفتوحة  �لقد�س  »د�ئما جامعه   :)3( رد 

و�لتقدم  �لجتهاد  من  ومزيد�ً  �لأف�سل  �إىل  �لفرت��سية  �ل�سفوف  تطورت  ولقد  �للكرتونية 
�سكر� لكم«.
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Ú  رد )4(: »�أتقدم بال�سكر و�لمتنان للقائمني على فكرة �ل�سفوف �لفرت��سية رئي�سا
و�إفادة  للمعلومات  �إثر�ء  من  �ل�سفوف  لهذه  ملا  ومتعلمني  وعاملني  وتربويني  و�إد�ريني 

للطلبة«.
Ú  رد )5(: »�ل�سفوف �لفرت��سية طريقة ر�ئعة جد� جد� ولها مز�يا عدَّة وهي من �أروع

�لأفكار �لتي مرت علي«.
Ú  رد )6(: »يعطيكم �ألف عافية �للقاء�ت �لفرت��سية ر�ئعة جد� وب�رس�حة �ساعدتني

جد� جد� ب�سبب عملي ل ي�سمح يل بح�سور �ملحا�رس�ت فكانت �سند� يل يف در��ستي بارك 
�هلل لكم جهودكم«.

Ú  بكل �أنا  لأين  �لفرت��سية  �للقاء�ت  هذه  على  �لعاملني  كل  ��سكر  �أن  »�أود   :)7( رد 
�رس�حة ��ستفدت كثري�ً منها و�سكر�ً على حر�سكم على م�ساعدتنا«.

Ú  للطلبة يفيدنا كثري�ً، وخا�سة  للطالب  ر�ئع  �إجناز  �لفرت��سية  »�للقاء�ت   :)8( رد 
�لذين ل ي�ستطيعون �حل�سور للجامعة و�سكر� لكم.«

Ú  رد )9(: »ر�ئع جد� لكن لو كانت �أكرث تكون �أف�سل »مع بالغ �سكري و�متناين على
هذه �خلدمات �سدقا«.

Ú  بعمق �ملادة  تفهم  �ن  متنح  لأنها  جد�  ممتازة  �لفرت��سية  »�للقاء�ت   :)10( رد 
و�سكر�«.

Ú  ف�سل كل  يف  و  �مل�ساقات  لكل  �لفرت��سية  �ل�سفوف  مو��سلة  »�أمتنى   :)11( رد 
در��سي قادم لأنها مفيدة علميًا و ر�ئعة مع �ل�سكر �جلزيل لكم«.

Ú  �بهذ �ل�ستمر�ر  ر�ئع وفعال ونتمنى  �لفرت��سية نظام  �للقاء�ت  »نظام   :)12( رد 
�ملجال«.

Ú  رد )13(: »تزويد عدد �للقاء�ت وخ�سو�سًا يف �ملو�د �لكثيفة و�ل�سعبة وتب�سيطها
لنا«.

Ú .»�رد )14(: »�أمتنى �لإبقاء وتطوير هذه �لتقنية لأنها مفيدة جد
Ú  أن يتم تكثيف �ل�سفوف �لفرت��سية فجامعتنا كونها جامعة� رد )15(: »�آمل يف 

تعليم مفتوح، �أحبذ �أن �أعتمد على �ل�سفوف �لفرت��سية �أكرث من �للقاء�ت �لوجاهية«.
Ú  رد )16(: »�أنا خريج وب�رس�حة هذه �لتقنية ر�ئعة ومفيدة وتظهر فرقًا يف �لتح�سيل

و�أمتنى جلامعتنا �لتقدم دوما«.
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Ú  �رد )17(: »�لتقنية �مل�ستخدمة يف �ل�سفوف �لآن جيدة جد� و�أمتنى �أن تبقى و�سكر
لكم«.
Ú  �رد )18(: »�ل�ستمر�ر يف عقد �للقاء�ت �لفرت��سية يف كل �ملقرر�ت، لأن فعال جد

مفيدة وت�سم نقا�سًا و��سعًا بني �لطالب يف كافة �لفروع.�أ�سكر كل من �ساهم يف وجودها«.
Ú  رد )19(: »�لف�سل �ملا�سي مل ��سمع بها قطعيا فقط هذ� �لف�سل عرفت.و�أنا معها

�لفائدة وت�ساعده على  نف�س  �لطالب  �لعادية، وتعطي  ت�سبه �ملحا�رسة  �أنها  ب�سدة، خا�سة 
متابعة �ملادة بدل من �لدر��سة وقت �لمتحان فقط.�أنا كطالبة ��ستفدت جد� وح�سور �للقاء 
�لتدري�س  لأ�ساليب  و�لتحديث  �لتطور  من  مبزيد  للموظف.�أمنياتي  بكثري  �أ�سهل  �ملنزل  يف 

و�عترب هذ� نقلة نوعية يف �جلامعة«.
Ú  رد )20(: »بتمنى �نو ي�ستمر هذه �للقاء يف �ل�سفوف �لفرت��سية لأنه ي�سجع �لطالب

على �حل�سور و�كت�ساب معلومات جديدة.بتمنالكم �ملزيد من �لتقدم و�لتطور«.
Ú  رد )21(: »�عتقد �أن �إتاحة م�ساهدة �للقاء �لفرت��سي غري �ملبا�رس ملن فاته �للقاء

�ملبا�رس حل لأي عقبة ويرثي �ملادة ويجعلنا ن�ساهده مر�ت عديدة.بوركت جهودكم«.
Ú  فرت��سية..فعال� نظام �سفوف  ��ستغلت على  �أنها  للجامعة  �جناز  »�كرب   :)22( رد 

نظام ر�قي ومفيد للطالب«.
Ú  ،لطالب و�للقاء�ت كثري مفيدة يل� رد )23(: »م�سكورين على �هتمامكم مب�سلحه 

لأين يف حما�رس�ت ما بقدر �ح�رسها باجلامعة فاللقاء كثري ب�رسح �ملهم وبن�ستفيد منو 
خطوة كثري ر�ئعة منكم «.

Ú .»رد )24(: »�سكر� على خدمة �ل�سفوف �لفرت��سية لقد هونت علي �لكثري من �ملو�د
Ú  رد )25(: »�أف�سل �أن يتم �إعطاء �ملحا�رسة �لتي تعقد يف �جلامعة بنف�س �لوقت �أن

تعطى عرب �ل�سفوف �لفرت��سية وذلك لعدم �لقدرة على �ملجيء �إىل �جلامعة با�ستمر�ر وذلك 
لظروف و�أ�سباب �جتماعية و�أخرى مادية و خا�سة �ملقرر �لذي مييل �إىل �لفهم و�ل�رسح �كرت 
من �حلفظ و�لقر�ءة...�ساكرين ح�سن �هتمامكم، ويرجى �لأخذ بر�أيي على حممل �جلد، فانا 
جزيل  مثلي...ولكم  �جلامعة  يف  �للو�تي  �لطالبات  من  �لعديد  كر�أي  ور�أيي  جامعية  طالبة 

�ل�سكر...«.
Ú  رد )26(: »�للقاء�ت �لفرت��سية مفيدة جد� جد� �أرجو �ن تو��سلو� هذ� �لنمط لأنه

جد� ر�ئع ومميز و�سكر� جزيال«.
Ú  رد )27(: »�أود �أن �أ�سكركم جزيل �ل�سكر لهذه �خلطوة �لبناءة �لتي �أثرت معلوماتي
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ورفعت من حت�سيلي �لعلمي لقد ��ستفدت كثري� و�أمتنى �أن ل تلغو هذ� �مل�رسوع �ملهم و�ثني 
على جهودكم مرة ثانية...«.

Ú  رد )28(: »نرجو منكم �أن تزيدو� من �للقاء�ت �لفرت��سية خا�سة لطالب تخ�س�س
�لريا�سيات و�سكر� جلهودكم«.

Ú .رد )29(: »�إعطاء وقت �كرب للقاء.�أو زيادة عدد �للقاء�ت خا�سة قبل �لمتحانات
و�سكر� جزيال«.

Ú  لتيار� �نقطاع  حال  يف  لبقائها  وت�سجياًل  مبا�رسه  ح�سورها  »نف�سل   :)30( رد 
�لكهربائي«.

Ú  لذلك ب�سيطة  ومو��سفات  بطيء  حا�سوب  جهاز  وعندي  موظف  »�أنا   :)31( رد 
ح�رست لقاء�ت م�سجلة وبالفعل مهمة جد� ومفيدة ونرجو �ل�ستمر�ر �ساكر� جلهودكم مع 

�لحرت�م«.
Ú  رد )32(: »نعم �أف�سل ح�سور ت�سجيالتها بال من ح�سورها مبا�رسة لأين قد �أكون

فقد  مبا�رسة  �ح�رسها  �أنا  با�ستطاعتي  كان  و�إذ�  طارئ  مكان  �أي  يف  رمبا  �أو  عملي  يف 
�ح�رسها«.

Ú  رد )33(: »�قرتح �ل�ستمر�ر على هذ� �لنظام من �ل�سفوف �لفرت��سية لأنها �أف�سل
�سنة بالن�سبة لل�سفوف �لفرت��سية و�أي�سا بالن�سبة للت�سجيالت لن حجم �لت�سجيل �سغري 

جد� �أرجو �ل�ستمر�ر و �لتقدم«.
Ú  رد )34(: »�للقاء�ت �لفرت��سية م�رسوع ر�ئع وبجد �أنا كثري ��ستفدت من �لت�سجيل

وفهمت �ملو�د �سكر� �لكم ونتمنى لكم مزيد� من �لتقدم«.
هذه �لردود �لتي مت �رسدها هي حرفيًا كما وردت من �لطلبة، وهي مناذج  تعقيب: 
قناعتهم  مدى  خاللها  من  ويت�سح  �لدر��سة،  عينة  �لطلبة  ردود  من  �لأكرب  �لنمط  متثل 
�أم  �ملتز�منة  بامل�ساركة  �سو�ٌء  �لإلكرتوين  �لتعلم  من  �لنمط  هذ�  من  و�إفادتهم  ور�ساهم 
مب�ساهدة �لت�سجيالت، مما دعا عدد�ً منهم �إىل �لطلب لزيادة عدد �للقاء�ت �لفرت��سية لبع�س 
�ملقرر�ت، بل ذهب عدد منهم لأبعد من ذلك، حيث عربو� عن �عتز�زهم و�فتخارهم بجامعتهم 
جامعة �لقد�س �ملفتوحة، ملا مل�سوه من �هتمام بتطويرها �أمناط تعلمية �إلكرتونية متميزة 

كال�سفوف �لفرت��سية تدعم تعلمهم.
�أما بخ�سو�س �لردود �لتي حملت عدد�ً من �ملالحظات �أو �لتحفظات فكانت حمدودة، 
وقد تكررت بفحو�ها وتر�وحت حول نقاط حمددة، وفيما ياأتي مناذج متثلها كما وردت 
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من الطلبة مع تعقيب الباحث عليها: 
Ú  رد )35(: »�نقطاع �لكهرباء يف قطاع غزة �سبب عدم ح�سوري للقاء�ت بالإ�سافة

�إىل عدم تو�فر �نرتنت«.
Ú  رد )36(: »��سكر كل من �ساهم يف �إجناز هذ� �لنوع من �لتعليم ، و�أرجو �أن يكون

هناك مو�عيد بديلة لكل من مل ت�سمح له �لفر�سة بامل�ساركة بال�سف �لفرت��سي ،،،،،،�سكر�«.
Ú  رد )37(: »رجاء نتمنى منكم حل م�سكلة �لتعار�س يف مو�عيد �ل�سفوف �لفرت��سية

�سفوف  موعد  نف�س  يف  �لفرت��سي  �سفها  موعد  يكون  �ملو�د  من  �لعديد  هنالك  �إن  حيث 
�أخرى «.

Ú .»رد )38(: »بع�س مو�عيد �للقاء�ت مل يكن منا�سبًا
مل�ساهدة  جلووؤهم  هو  عالجها  �لطلبة  من  وردت  �لتي  �ملالحظات  هذه  تعقيب: 
ت�سجيالت �ل�سفوف �لفرت��سية �لتي يتم توفريها للطلبة بعد عقد �للقاء �لفرت��سي �ملبا�رس، 
فهناك كثري من �لطلبة �لذين و�جهو� مثل هذه �حلالت جلاأو� �إىل تلك �لت�سجيالت و��ستفادو� 
�لذين ل ميتلكون خدمة �ل�سرت�ك بالإنرتنت في�ستطيعون حتميل تلك  �لطلبة  منها، وحتى 
�لت�سجيالت ب�سهولة على �أقر��سهم �لقابلة للنقل، ليتمكنو� من م�ساهدتها على حو��سيبهم، 
دون �ت�سالها ب�سبكة �لإنرتنت متى يرغبون وبعدد �ملر�ت �لتي يحتاجون، ولذ� يجب متابعة 

�إر�ساد م�رسيف �ل�سفوف �لفرت��سية ومركز �لتعليم �ملفتوح للطلبة بهذ� �خل�سو�س.
Ú  ل�سوت� م�سكالت  مثال  �لتقدمي  م�ستوى  على  �أكرث  حت�سني  �إىل  »بحاجة   :)39( رد 

و�لتقطيع �أو �لت�سوي�س �ساكرين لكم جهودكم �مل�ستمرة.«
�لفرت��سي  �ل�سف  تقنية  يف  بال�سوت  �ملتعلقة  �لفنية  �مل�سكالت  هذه  �إن  تعقيب: 
وهو  �لتقنية،  بهذه  �خلا�س  �ملكتب  �سطح  تطبيق  ��ستخد�م  عدم  نتيجة  حتدث  �مل�ستخدم 
تطبيق ب�سيط يقوم م�رسف �ل�سف �لفرت��سي بالدخول �إىل �لتنقية من خالله، ليوفر كفاءة 
�أعلى لتطبيق �لتقنية، لذ� يجب �لتز�م م�رسف �ل�سف �لفرت��سي بهذ� �لتطبيق، و�لذي يوفره 

مركز �لتعليم �ملفتوح مل�رسيف �ل�سفوف �لفرت��سية جميعهم.
Ú .»رد )40(: »�أنا غري مهتمة مبثل هذه �لتقنيات

ردود  من   %2 تتجاوز  مل  �لطلبة  ردود  من  جد�ً  قليلة  ن�سبة  ميثل  �لرد  هذ�  تعقيب: 
�أنه يجب �لهتمام مبعاجلة هذه  �إل  �أ�سحابها،  �لدر��سة، و�لتي تعرب عن عدم قناعة  عينة 
�حلالت، وذلك من خالل حتفيزهم للم�ساركة و�لإفادة من �ملو��سيع �لتي تتناولها �ل�سفوف 
�لفرت��سية، فاإذ� ما �نخرط �لطالب مع هذه �للقاء�ت �سو�ٌء ب�سورتها �ملتز�منة �أم م�ساهدة 
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ت�سجيالتها، ف�ستكون �لفائدة �لتي يلم�سها منها كفيلة بتغيري �جتاهاته نحو هذه �لتقنية.
Ú  رد )41(: »يا حبذ� لو طورت �ل�سفوف �لفرت��سية ليتم دخولها عن طريق �لهاتف

�ملحمول، فاأنا �أعاين �سعوبة لعدم تو�جد �نرتنت عندي على �جلهاز يف �لبيت«.
تقنية  لالإفادة من  �لطلبة  �هتمام  �لردود مدى  من  ومثيالته  �لرد  هذ�  يبني  تعقيب: 
�ل�سفوف �لفرت��سية، كما يبني مدى وعيهم لال�ستفادة من �لو�سائل �لتكنولوجيا بالعموم، 
من  )�ملحمول(  �لنقال  �أجهزة  خالل  من  �لفرت��سية  �ل�سفوف  خدمات  توفري  ميزة  وتعد 
�لت�سهيالت �لتي متتاز بها تقنية �ل�سف �لفرت��سي �جلديدة �لتي �عتمدتها جامعة �لقد�س 
�ملفتوحة، وهناك عدد من �لطلبة ��ستخدمو� هذه �مليزة و�ساركو� يف �للقاء�ت �لفرت��سية 
من خالل �أجهزتهم �لنقالة )�ملحمولة( ، ومنهم من �ساهد �لت�سجيالت من خاللها، لذ� يجب 

�لعمل على توعية �لطلبة كافة بهذ� �مليزة، وتوفري �لدعم و�لإر�ساد لهم ل�ستخد�مها.
Ú  رد )42(: »�أف�سل �ن يتم متابعة �ملن�سقني؛ لأن بع�س �ملن�سقني؛ ل ميكنهم �إي�سال

�ملعلومة ب�سكل جيد«.
Ú  رد )43(: »بع�س �إجاباتي قد تنطبق على مقرر ما ول تنطبق على مقرر �آخر، فمثال

�أن  �لأ�ساتذة كان بع�سهم ير�سل ويتابع با�ستمر�ر يف حني  �لت�سجيع من  بالن�سبة لر�سائل 
بع�سهم �لآخر مل يبادر لعمل هذه �خلطوة«.

Ú  رد )44(: »�إر�سال ر�سائل �أكرث على �لبو�بة بخ�سو�س �ل�ستخد�م و�ل�سرت�ك لل�سف
�لفرت��سي”.

Ú .»رد )45(: »تذكري �لطالب مرة �أخرى مبوعد �للقاء قبل عر�سه بيوم فقط لتذكريه
Ú  رد )46(: »�مل�سكلة �أن �أ�ستاذ �للقاء يفر�س نف�سه ول ي�ستجيب كثري�ً لأ�سئلة �لطالب

يف �أثناء �للقاء«.
Ú  أكرث� �نتباههم  �لطلبة عن �ملو�سوع و�أهميته و�سد  رد )47(: »�أرجو زيادة توعية 

له«.
Ú  لأنه عالنت  وتنزلوها  كمان  �ملحا�رس�ت  ت�سجلو�  �إنكم  بتمنى  »�أنا   :)48( رد 

عاجلامعه  ييجو�  مابقدرو�  �ملتزوجات  مثل  باجلامعة  يح�رسوها  بقدرو�  ما  طالب  يف 
للمحا�رس�ت يا ريييييييييييت«.

Ú  رد )49(: »�سكر� كثري�ً على هذ� �ملو�سوع �لذي �أفادين بهذ� �لف�سل.لكن من �أ�ستاذ
لأ�ستاذ تختلف ن�سبة �ل�ستفادة.مو�د كتيري ��ستفدت منها ومو�د مو كتيري«.

Ú .»رد )50(: »ل نعرف �لدخول �إليها فريجى تعليم ع ��ستخد�مها
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Ú  رد )51(: »�أمتنى �أنو يكون يف تعميم قبل �للقاء�ت �لفرت��سية عن طريق ر�سالة من
�لدكتور �أو من خالل �ملحا�رسة...ع�سان كل �لطالب ي�ستفيدو�«.

Ú  على �ملز�يا  من  �ملزيد  �إدخال  و�قرتح  وممتعه  جد�  مفيدة  »�للقاء�ت   :)52( رد 
�للقاء�ت �أحيانا يكون �للقاء م�ستو�ه متدين )يكون جمرد �رسد ملعلومات �لكتاب دون �رسح 

وتف�سري( فال ��ستفيد كثري�«.
تعقيب: يف �لوقت �لذي ت�سري فيه هذه �لردود �إىل �هتمام �لطلبة باللقاء�ت �لفرت��سية 
وقناعتهم بها و�إفادتهم منها، فهي ت�سري �أي�سًا �إىل نق�س يف دعم بع�س م�رسيف �ل�سفوف 
�لفرت��سية لهم من خالل تو��سلهم معهم عرب �ملر��سالت لتوجيههم وحتفيزهم وتذكريهم 
مبا يتعلق باللقاء�ت �لفرت��سية، و�أنهم – و�إن كان عددهم حمدود�ً- مل يرتقو� مبهماتهم 
�لتو��سل �مل�ستمر مع طلبته لإر�سادهم وتذكريهم وحتفيزهم  للم�ستوى �ملطلوب من حيث 
�أو م�ساهدة ت�سجيالتها،  �للقاء�ت �لفرت��سية �ملبا�رسة،  للم�ساركة و�ل�ستفادة من ح�سور 
فقد يكونون قد قامو� مبر��سلة طالبهم لكن دون تو��سل م�ستمر، كما �أن هناك منهم من مل 
و�ملناق�سة  �لفرت��سية، كاحلو�ر  �للقاء�ت  بها يف  �ملو�سى  �لن�سط  �لتعلم  �أ�ساليب  ي�ستخدم 
م�رسيف  معظم  �أن  حني  �للقاء.يف  يف  للم�ساركة  للطلبة  �لفر�سة  و�إعطاء  �لذهني  و�لع�سف 
�ل�سفوف �لفرت��سية قامو� باأدو�رهم كما يجب، ومنهم من �أدى مهماته بطرق �إبد�عية، فكان 

جناح تلك �للقاء�ت �لفرت��سية و�أثرها �ملوجب على �لطلبة ح�سيلة جهودهم و�هتمامهم.
على  �لإ�رس�ف  يف  �لتدري�س  هيئة  ع�سو  رغبة  �أن  لحظ  �لباحث  متابعة  خالل  ومن 
�أدو�  �لذين  و�أن  طردية،  بعالقة  �أد�ئهم  فعالية  على  كبري  �أثر  لها  �لفرت��سية  �ل�سفوف 
ات، وعليه، قام  �أدو�رهم ب�سكل فعال هم �لذين ميتلكون رغبة عالية يف تلك �لأدو�ر و�ملهمَّ
بلغت  �لفرت��سية  �ل�سفوف  م�رسيف  من  ع�سو�ئية  عينة  على  �إلكرتوين  با�ستطالع  �لباحث 
)104( م�رسفًا، لالطالع على �آر�ئهم حول رغبتهم بالعمل كم�رسفني لل�سفوف �لفرت��سية، 
فبينت نتائجه �أن ن�سبة )58%( منهم لديهم رغبة عالية جد�ً يف ذلك، وي�سعرون بالر�حة 
و�ل�ستمتاع بالإ�رس�ف على �للقاء�ت �لفرت��سية، و�أن ن�سبة )30%( من تلك �لعينة كانت 
رغبتهم ترت�وح بني متو�سطة وجيدة، بينما ن�سبة )13%( كانت رغبتهم متدنية.وهذه �لن�سب 
بالعموم ن�سب طبيعية، �إذ لي�س كل من �أجاد �لتعليم �لوجاهي قادر�ً على �أن يجيد �لتعليم 
�لفرت��سي با�ستخد�م �لتقنيات �خلا�سة به، و�أن هناك من يبدع بالتدري�س خالل �ل�سفوف 
�لنجاح و�لإبد�ع. �لوجاهية، و�لرغبة بهذ� �ملجال هي نو�ة  �للقاء�ت  �أكرث من  �لفرت��سية 

�أن تكون تكليفات م�رسيف �ل�سفوف �لفرت��سية  لذ� من �ل�رسورة، بل غاية يف �ل�رسورة، 
مرتكزة على معايري مدرو�سة من �أبرزها �لرغبة يف �لعمل بهذ� �ملجال جنبًا �إىل جنب مع 

�خلربة و�لتخ�س�س �لعلمي بالن�سبة للمقرر�ت �لدر��سية.
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ثانياً- اإح�صاءات ال�صتخدام:   ●
بلغ عدد �ملقرر�ت �لتي وظفت فيها �ل�سفوف �لفرت��سية يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 
)1132( من �لعام �جلامعي 2013/ 2014 و�لذي ُطبِّقت فيه �إجر�ء�ت هذه �لدر��سة )199( 
مقرر�ً، وهي متثل جميع �ملقرر�ت �لدر��سية �لتي تطرحها �جلامعة يف ذلك �لف�سل، و�لتي لها 
لقاء�ت وجاهية، وكان جمموع �للقاء�ت �لفرت��سية �لتي عقدت لها )487( لقاًء �فرت��سيًا، 
فيما كان عدد �ملقرر�ت �لتي وظفت فيها �ل�سفوف �لفرت��سية يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين 
)1122( من �لعام �جلامعي 2012/ 2013 )47( مقرر�ً، وكان عدد �للقاء�ت �لفرت��سية 
لتوظيف  �ملالية  �لتكلفة  �أن  �إىل  �لإ�سارة  وجتدر  �فرت��سيًا،  لقاًء   )348( فيه  عقدت  �لتي 
�ل�سفوف �لفرت��سية على جميع �ملقرر�ت )199 مقرر�ً( يف �لف�سل �لدر��سي �لثاين )1132( 
يكافئ �لتكلفة �ملالية لتوظيف �ل�سفوف �لفرت��سية على )70( مقرر�ً يف �لف�سل �لدر��سي 
�للقاء�ت �لفرت��سية للمقرر�ت بناًء على  �آلية حتديد عدد  �إىل  ؛ وهذ� يعود  �لأول )1131( 

طبيعتها وحاجتها.
كما بلغ عدد �لطلبة �لذين �ساركو� يف �للقاء�ت �لفرت��سية ب�سورة متز�منة )مبا�رسة( 
�لدر��سي  �لف�سل  �لعدد يف  �لثاين )1132( )8062( طالبًا، فيما كان  �لدر��سي  �لف�سل  يف 
�ملتز�منة  �مل�ساركة  من  �مل�ستفيدين  �لطلبة  �أعد�د  �أن  �أي  طالبًا،   )3962( هو   )1122(
)�ملبا�رسة( يف �ل�سفوف �لفرت��سية ت�ساعفت، وتز�يد معدل عدد �لطلبة يف �للقاء �لو�حد 
من )11.38( طالبًا يف �لف�سل �لدر��سي )1122( �إىل )16.55( طالبًا يف �لف�سل �لدر��سي 
)1132( ، وقد �سهدت بع�س �للقاء�ت �لفرت��سية يف �لف�سل �لدر��سي )1132( م�ساركات 
عدد  كان  �للقاء�ت  تلك  من  �آخر  بع�سًا  �أن  �إل  �لو�حد،  �للقاء  يف  طالب   )100( جتاوز�ت 
�حل�سور فيها غري مر�ٍس، ويرى �لباحث �أن �أبرز �أ�سباب تدين عدد �لطلبة يف بع�س �للقاء�ت 
�لفرت��سية هو عدم �لتو��سل �مل�ستمر مل�رسف �ل�سف �لفرت��سي مع طلبة �ملقرر لإر�سادهم 
وتوعيتهم بخ�سو�س �للقاء�ت �لفرت��سية و�أهميتها وفائدتها لهم، وتذكريهم مبو�عيدها، 
فال يكفي �لقيام بذلك فقط يف بد�ية �لف�سل �لدر��سي، ومن ثم �لنقطاع عنهم بهذ� �خل�سو�س.

�لفرت��سية  باللقاء�ت  تز�منيًا  �مل�ساركني  �لطلبة  �أعد�د  �إح�ساء�ت  كانت  ما  و�إذ� 
ت�سري �إىل تز�يد ملحوظ بعد تنفيذ �إجر�ء�ت �لدر��سة، فاإن �إح�ساء�ت �لطلبة �مل�ستفيدين من 
ت�سجيالتها )م�ساهدتها ب�سورة غري متز�منة( ت�سري �إىل تز�يد عال جد�ً، وخا�سة مع �سهولة 
و�سول �لطلبة �إليها و�سهولة ت�سغيلها، وقد �أ�سارت �ل�رسكة �ملزودة لتقنية �ل�سف �لفرت��سي 
)م�ساركة،  �حلركات  عدد  �أن  معها  �ملفتوح  �لتعليم  مركز  تو��سل  �أثناء  يف  �مل�ستخدم 
وم�ساهدة، وحتميل( �خلا�س بطلبة �جلامعة هو من �لأعد�د �مللفتة لالنتباه؛ حيث ميثل �أكرب 
�لإح�ساء�ت مقارنة باملوؤ�س�سات �لتعليمية �لأخرى �ملتعاقدة مع �ل�رسكة و�مل�ستخدمة لتلك 
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�لتقنية، كما �أ�سار مركز تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت يف �جلامعة من خالل �إ�رس�فه 
ومتابعته للجانب �لفني للتقنية �إىل �أن هناك �إقباًل كبري�ً على حتميل ت�سجيالت �ل�سفوف 
�لفرت��سية  �ل�سفوف  ت�سجيالت  حتميل  عدد  جتاوز  �لفرت�ت  بع�س  يف  و�أنه  �لفرت��سية، 
بها  �لطلبة  �هتمام  مدى  يبني  وهذ�  �ساعة،   )24( من  �أقل  خالل  حتميل  عملية   )1700(
و�لإفادة منها، ويوؤكد �أن �لإفادة من توظيف �ل�سفوف �لفرت��سية ل يقت�رس على �مل�ساركة 
�إليها  للرجوع  للطلبة  �لكربى، حيث هي متاحة  �لفو�ئد  لت�سجيالتها  و�إمنا  �ملبا�رسة فيها، 
وم�ساهدتها متى ي�ساوؤون، ويف �أي مكان يتو�جدون، وبعدد �ملر�ت �لتي يحتاجون، وباآلية 

�سهلة �لو�سول و�لت�سغيل.
وعليه، فاإن عدد �لطلبة �مل�ساركني تز�منيًا يف �للقاء�ت �لفرت��سية لي�س هو �ملوؤ�رس 
ذلك؛  يف  �لأهمية  يف  غاية  موؤ�رس  هناك  و�إمنا  منها،  �لطلبة  ��ستفادة  مدى  على  �لوحيد 
�أن توفري هذه  وهو عدد �لطلبة �مل�ستفيدين من ت�سجيالتها ومدى �لإفادة منها، وبخا�سة 
�لت�سجيالت للطلبة عالج عدد�ً من م�سكالتهم �ملتعلقة بعدم تنا�سب وقت �للقاء �لفرت��سي 
�ملبا�رس لأ�سباب خمتلفة تتعلق بظروفهم �ل�سخ�سية، كما �أن �إمكانية حتميل تلك �لت�سجيالت 
من  عليها  �حل�سول  على  �لإنرتنت  ب�سبكة  �لت�سال  خدمة  ميتلكون  ل  �لذين  �لطلبة  �ساعد 
خمترب�ت �جلامعة �أو �أي �أماكن �أخرى متاحة لهم، وم�ساهدتها على حو��سيبهم ب�سهولة دون 
�حلاجة �إىل حتميل و�إعد�د برجميات خا�سة لذلك، ودون �حلاجة لالت�سال ب�سبكة �لإنرتنت.

ثالثاً- حلقات نقا�س )غري تزامنية( :  ●
قام �لباحث وعدد من م�رسيف �ل�سفوف �لفرت��سية بفتح حلقات نقا�س )غري تز�منية( 
�ملجال  فتح  بهدف  �لفرت��سية«؛  �للقاء�ت  »تقومي  عنو�ن  حتت  مقرر�تهم  من�سات  على 
لطلبتهم ليعربو� عن �آر�ئهم بخ�سو�سها، وقد بينت تلك �لآر�ء بالعموم �جتاهاتهم �ملوجبة 
وفيما ياأتي بع�س تلك  �إفادتهم منها،  و�لعالية جد�ً نحو تلك �للقاء�ت، وعربو� عن مدى 

الآراء كما وردت من الطلبة: 
Ú  :مناذج لآر�ء �لطلبة حول �إفادتهم من �مل�ساركة �ملبا�رسة يف �للقاء�ت �لفرت��سية
�بت�سام عبد �لرحمن م.�س.: »�نا ب�رس�حة ��ستفدت كتري خا�سة �ين ما ح�رست ول  -

حما�رسة باجلامعة لكن �حلمد هلل كان لقاء ر�ئع جد� و��سئلة �لتقومي ر�ئعة و�سكر� جلهودكم 
�لطيبة«.

يف  - لنا  قدمته  ما  على  �ل�سكر  جزيل  �أ�سكرك  بدء  ذي  »بادئ  م.خ.ر.:  د�وود  نا�رس 
جل�سة �لأم�س يف �ل�سف �لفرت��سي، و�لذي �أدعو جميع �لّطالب ح�سور ت�سجيله ملا كان فيه 
من فائدة و�سمول و�رسح لأغلب مفرد�ت وم�سطلحات �ملقرر، فال�سفوف �لفرت��سية ذروة 
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�أهم مرتكز ود�عم لطالب �لتعلم �لذ�تي و�لتعلم عن  �سنام �جلامعة، وهي من وجهة نظري 
بعد، ففيها يكون �لتو��سل مع من�سق �ملادة ب�سكل مبا�رس، ودون حو�جز، وعلى مد�ر �أكرث 
من �ساعتني، باإمكان �لطالب �أن ي�ساأل ويجيب، �أو يفهم وي�ستف�رس، �أو يعلق وي�سارك، وبعد 
كل ذلك، باإمكانه �لرجوع �إىل �ملادة �مل�سجلة وعمل تغذية ر�جعة عن �أد�ئه، ونقاط �سعفه 

وقوته«.
حممد فرج ف.ق.: »�جزم من ح�رس �لقاء�ت �لفرت��سية وجد �ن �لمتحان �لنهائي  -

كان غاية يف �ل�سهولة«.
رو�ن حممد ع.ر.: »��ستفدنا �كتري من �ل�سفوف �لفرت��سية وهاد �سهل علينا �ملادة  -

مع �نه كنت �كتري خايفة منها«.
بتو�سل  - �ملعلومات  �جلامعة،  فيها  قامت  خطوة  �أح�سن  »هاي  م.هـ.:  علي  حممد 

.»%100
زينب جميل ح.ر.: »لقاء �كرث من ر�ئع..لدرجة �نه �هلي ح�رسو� معي �ملحا�رسة.. -

لتكنولوجيا  �ل�سليم  �ل�ستخد�م  مفهوم  فّعل  فعال  �يل  هالتو��سل  من  كثري  مب�سوطني  كنا 
و�لتو��سل عن بعد.. �سحيح �نا د�ر�س بكالوري�س �ربع �سنني ولكن مل �حظى بهذه �لفر�سة 

�لتعليمية �لتعلمية عن بعد فر�يت بها �لفائدة، لذ� بارك �هلل جهودكم«.
Ú  :مناذج لآر�ء �لطلبة حول �إفادتهم من ت�سجيالت �للقاء�ت �لفرت��سية
�للقاء مبا�رس ب�س ح�رسته م�سجل كثييري  - »�نا ما قدرت �ح�رس  �أحمد م.م.:  �سناء 

حلو ومفيد و�سامل للمادة �ملطلوبة بالمتحان وبامكان �للي ح�رس �للقاء يكووون جاهز 
لالمتحان من كله وم�سكووور دكتور«.

هناء حامد ع.م.: »�نا ح�رست �للقاء �لثاين ت�سجيل كان يف قمة �لإبد�ع  و�لروعة  -
و�لتاألق مبعنى �لكلمة يعني كان مفيد كثري وبتوقع �جلميع رح يجيب 100% يف �لمتحان 
وغري هيك كان وقته �ساعتني وح�رسته يف وقت متاأخر كل ما بدي �طلع منه �حكي كمان 

�سوي ..كمان �سوي حتى �ين خل�سته جميعه«.
�ساميه حممد �س.ز.: »لقد ح�رست �ل�سف �مل�سجل ومل �أح�رسه مبا�رس، مل �أكن �علم  -

كثري�ً  ��ستفدت  وب�رس�حة  �مل�سجلني  �للقائني  �ىل  ��ستمعت  ولكني  �لفرت��سية  بال�سفوف 
كثري�ً و�رحتت و�سعرت باأنها مادة �سهلة بعد �ل�ستماع حل�رستكم �لكرث من ر�ئع يف عر�س 

�ملادة،  جز�كم �هلل كل خري«.
من  عدد  �ملفتوح  �لتعليم  مركز  ورد  قد  �أنه  �ل�سياق  هذ�  يف  �إليه  �لإ�سارة  جتدر  ومما 
مر��سالت �لطلبة بعد �نتهاء �لف�سل �لدر��سي )1132( ي�ستف�رسون حول �إمكانية عقد لقاء�ت 
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�فرت��سية على �لف�سل �ل�سيفي �لتايل للف�سل �لدر��سي )1132( ، ويطالبون بذلك، ومن بني 
تلك �ملر��سالت كما وردت على �سبيل �ملثال ل �حل�رس: 

ول  - لل�سيفي  �فرت��سية  �ذ� يف  �سفوف  ن�ساأل  بدنا  �سمحتو  »لو  م.ط.:  عزيز  فاتن 
لأ؟؟؟؟؟؟؟؟  لأنو و�هلل منحتاج �لهن كثري«.

�سوز�ن توفيق م.ح.: »�نا منزلة حما�سبة �رسكات 1 و �لقانون �لتجاري و �ح�ساء  -
تطبيقي وما بعرف �لهم لقاء�ت �فرت��سية و مر�جعة قبل �لمتحانات ول لأ؟«.

ب�سائر نادر م.ج.: »�ود طلب �ل�سف �لفرت��سي �ل�سابق ملادة تعليم �للغة �لجنليزية  -
للمرحلة �لبتد�ئية �ذ� كان بالمكان«.

االستنتاجات: 
�لقد�س  جامعة  يف  �لفرت��سية  �ل�سفوف  ��ستخد�م  و�قع  على  �لوقوف  خالل  من 
�ملفتوحة، عملت هذه �لدر��سة على حتديد �لعو�مل �لتي تعوق م�ساركة �لطلبة يف �ل�سفوف 

�لفرت��سية �أو �لإفادة من ت�سجيالتها، و�لتي متثلت بالآتي: 
م�سكالت فنية لدى بع�س �لطلبة يف عملية �لدخول و�مل�ساركة يف �ل�سف �لفرت��سي . 1

حمدد  �إ�سد�ر  حتميل  يف  �ملحدودة  مهار�تهم  ب�سبب  ت�سجيالته؛  م�ساهدة  من  �لإفادة  �أو 
لربجمية )جافا( على حو��سيبهم، و�لتي يتطلبها ت�سغيل تقنية �ل�سف �لفرت��سي �مل�ستخدم.

�ل�سفوف . 2 طبيعة  بخ�سو�س  �ل�رسورية  �ملعرفة  �إىل  �لطلبة  من  كبري  عدد  �فتقار 
بامل�ساركة  �سو�ٌء  منها  و�لإفادة  �إليها  �لو�سول  وكيفية  �لتعليمية،  وفو�ئدها  �لفرت��سية 

�ملبا�رسة �أم م�ساهدة ت�سجيالتها.
عدم تنا�سب �أوقات �نعقادها �ملبا�رس مع �أوقات بع�س �لطلبة.. 3
عدم تو�فر خدمة �لت�سال ب�سبكة �لإنرتنت لدى بع�س �لطلبة، �أو �لنقطاع �ملتكرر . 4

للتيار �لكهربائي يف بع�س �ملناطق وقت عقد �للقاء �لفرت��سي.
خلل يف عملية تو��سل م�رسف �ل�سف �لفرت��سي مع طلبة مقرره جميعهم يف فروع . 5

ود�فعيتهم  �هتمامهم  وزيادة  وحتفيزهم  و�إر�سادهم  �إعالمهم  عملية  يعوق  مما  �جلامعة، 
للم�ساركة فيها �أو �لو�سول و�لإفادة من ت�سجيالتها.

بع�س �للقاء�ت �لفرت��سية كانت تقت�رس على طريقة �لعر�س و�لإلقاء، ول تعتمد . 6
�لتعليمي، وي�سفي  �لطالب فيها، مما يخف�س منتوجها  �لن�سط وتفعيل دور  �لتعلم  �أ�ساليب 

عليها جو�ً من �مللل بالن�سبة للطلبة.
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وتدفعه . 7 �لطالب  �هتمام  ت�سد  ل  عناوين  حتمل  كانت  �لفرت��سية  �للقاء�ت  بع�س 
بع�س  يف  �حلاجة  عن  �لز�ئد  �لفرت��سية  �للقاء�ت  عدد  ولعل  فيها،  �ملتابعة  �أو  للم�ساركة 

�ملقرر�ت �ساعد يف حدوث ذلك.
ويف �سوء ذلك ُو�سعت خطة عمل �إجر�ئية نفذت �سعيًا ملعاجلة تلك �ملعوقات، و�لتي 
�لفرت��سية  بال�سفوف  ومعرفتهم  �لطلبة  ثقافة  وو��سحًا يف  كبري�ً  نتائجها حت�سنًا  بينت 
�للقاء�ت  يف  �مل�ساركني  بعدد  ملحوظًا  �رتفاعًا  وكذلك  وفائدتها،  باأهميتها  وقناعتهم 

�لفرت��سية، و�إقباًل كبري�ً على ت�سجيالتها، ودرجة عالية لر�ساهم و�إفادتهم منها.

التوصيات: 
يرى  �لباحث  فاإن  �لدر��سة،  �إجر�ء�ت  �لتي حققتها  �لإيجابية  �لنتائج  من  �لرغم  على 
�أي�سًا �رسورة متابعة �جلهود و�ل�سبل للتطوير و�لتح�سني لتعم �لفائدة �لعلمية و�لتعليمية من 
�ل�سفوف �لفرت��سية طلبة �جلامعة جميعهم دون ��ستثناء وبطرق فّعالة، وبهذ� �خل�سو�س 

يو�سي �لباحث بالآتي: 
متابعة �لهتمام بالعو�مل �لتي حددتها �لدر��سة، و�لتي �ساعدت على حت�سني �إفادة . 1

�لطلبة من �ل�سفوف �لفرت��سية.
يف . 2 �لإلكرتونية  من�ساتها  على  للمقرر�ت  �لفرت��سية  �ل�سفوف  ت�سجيالت  توفري 

�لف�سول �لالحقة؛ لي�ستفيد منها �لطلبة �جلدد يف تلك �ملقرر�ت كم�سادر تعلمية.
فروعهم . 3 �جلامعة يف  لطلبة  و�لتدريبية  �لإر�سادية  �لعمل  ور�سات  �سل�سلة من  عقد 

حول �ل�سفوف �لفرت��سية، لي�رسف عليها فنيو خمترب�ت �لتعلم �لإلكرتوين يف تلك �لفروع، 
بالتن�سيق مع مركز �لتعليم �ملفتوح يف �جلامعة.

�لفرت��سية . 4 و�ل�سفوف  عامًة  �لإلكرتوين  �لتعلم  خلدمات  �إر�سادي  دليل  �إعد�د 
ع لطلبة �جلامعة جميعهم، ليكون د�عمًا لهم جنبًا �إىل جنب مع �ملن�سة �خلا�سة  خا�سًة، يوزَّ

بالإر�ساد و�لتدريب �لتي ي�رسف عليها ق�سم �لتدريب �لإلكرتوين يف مركز �لتعليم �ملفتوح.
�أع�ساء . 5 �ختيار  عند  �لفرت��سية  �ل�سفوف  على  بالإ�رس�ف  �لرغبة  معيار  �عتماد 

هيئة �لتدري�س �مل�رسفني عليها جنبًا �إىل جنب مع معيار �خلربة �لعلمية و�لتخ�س�س باملقرر 
�لدر��سي.
�لقيام باأبحاث �إجر�ئية �أخرى تعمل على حل �مل�سكالت �ملتعلقة بتوظيف �أمناط . 6

�لتعليمية  خمرجاتها  وحت�سني  فعاليتها  م�ستوى  ورفع  �جلامعة  يف  �لإلكرتوين  �لتعلم 
و�لتعلمية.
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