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 ناو الصفوف االفتراضية بين الواقع والمستقبل في زمن كور 
 )ورقة عمل(    

 م. د. أسوان صابر ماجد                                      

    
 مستخلص:ال

في ظل أزمة جائحة فايروس كورونا وما فرضته األزمة من تباعد، تم 
التحول إلى نظام التعلم عن بعد بالمؤسسات التعليمية كبديل للتعليم التقليدي، 
لضمان استمرارية العملية التعليمية، واتجه االهتمام إلى الصفوف االفتراضية؛ لما 

مكانيات لدمج الطلبة في التعلم. حيث توفر هذه الصفوف االفتراضية لها من إ
تقنيات تساعد على تفاعل عضو هيئة التدريس مع طالبه، وتفاعل الطلبة بعضهم 
مع بعض. والستخدام هذه التقنية بشكلها األمثل يحتاج عضو هيئة التدريس إلى 

ة الستغالل كل ما توفره إتقان مهارات التدريس الجيد، وكذلك اإللمام بهذه التقني
 من إمكانيات للتفاعل بالصوت والصورة.

وقد أشارت العديد من الدراسات السابقة إلى أن استخدام الفصول 
االفتراضية في التدريس يزيد من فعالية التدريس ويحقق نتائج إيجابية مقارنة 

 بالطرق العادية.
 .كورونا -تقبلالواقع والمس -الصفوف االفتراضية :ةمفتاحيالكلمات ال
 
 
 
 
 



 الصفوف االفتراضية بين الواقع والمستقبل في زمن كورونا
 )ورقة عمل(    

 

 

29 

 

Summary of the research 

 
In light of the crisis of the Coronavirus pandemic and the 

divergence imposed by the crisis, a shift has been made to the 

distance learning system in educational institutions as an 

alternative to traditional education, to ensure the continuity of 

the educational process, so attention turned to virtual classes. 

Because of its potential to immerse students into learning. 

These virtual classes provided techniques that help the 

interaction of a faculty member with students, and the 

interaction of students with each other. In order to use this 

technology in its optimal form, a faculty member needs to 

master good teaching skills, as well as familiarity with this 

technology to exploit all the possibilities it provides for 

interaction with sound and image. 

Many previous studies have indicated that the use of 

virtual classrooms in teaching increases the effectiveness of 

teaching and achieves positive results compared to the regular 

methods. 
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 مقدمة:
ومييا فرضييته األزمية ميين تباعييد، وتعليييق ئحيية فيايروس كورونييا فيي ظييل أزميية جا     

بالمؤسسيات التعليمييية  عين بعييدالتحييول إليى نظيام الييتعلم الدراسية لفتيرات مطوليية، تيم 
العديييد مييين  تظهيير . و لضييمان اسييتمرارية العملييية التعليمييية ،كبييديل للتعليييم التقليييدي

فيي مجيال التعلييم مين  لتفاعلييةالتطبيقات التعليمية التعلمية التيي تسييتخدم التقنييات ا
، وميييين أهيييم هييييذه التطبيقييات هييييو تقنيييية الصييفوف االفتراضيييية التيييي تهييييتم ببيئييية بعييد

. حييييث اإلنترنيييتتفاعليييية متزامنيييية تحيييياكي الصييييف التقلييييدي ولكيييين تييييتم ميييين خييييالل 
المييادة العلمييية مييين خيييالل الشيييرائو، وميكروفييون  عليييةتييوفر لييوت افتراضييي تعييرض ي

اء النقييياو ونافيييذة للمحادثييية الكتابييية، وتبيييادل الملفيييات بشيييتى أنواعهيييا، وتيييوفر إلجييير 
 ،(www.qou.eduأيضيييال ةليييية للتجييييوال مييين خيييالل الصيييف إليييى الشيييبكة العالميييية  

حييييث أن التعلييييم اإللكترونيييي عبييير الصيييفوف االفتراضيييية ذو تييي ثير إيجيييابي علييييييى 
 (902: 9002، خليفة ية مييين الناحية األكاديمية. العملية التعليمية وعليييى أداء الطلبيي

تقيييوم عليييى خليييق بيئييية  اإلنترنيييتتقنيييية عبييير  ب نيييهالصيييف االفتراضيييي  وُيعيييرف    
تعليميييية شيييبيهة ببيئييية الصيييف العاديييية، ويمكييين مييين خاللهيييا أن يقيييوم المعليييم بتقيييديم 
المحاضييييرة بالصييييوت والصيييييورة والكتابيييية، كميييييا يمكنييييه عيييييرض مقيييياطع مصيييييورة أو 

ة للطلبيييية، وتتميييييز بيئيييية الصييييف االفتراضييييي بتفاعلييييية عالييييية بييييين المعلييييم مسييييموع
 (8: 9029 االسطل، والمتعلم.

وتعنى عملية محاكاة  (Virtualكلمة افتراضية هي ترجمة للمصطلو االجنبي      
بيئييية تفاعلييية متزامنيية تحيياكي اللقيياء التقليييدي فييي الجامعيية بمييا فيهييا ميين مقييررات، 

مكتبييييات الكترونييييية، أعضيييياء هيئيييية تييييدريس، طييييال ،  غييييرف، مختبييييرات حاسييييو ،
مرشدين، وفنيين، وجميعهم يشكلون قيمة حقيقيية موجيودة فعيال لكين التواصيل بيينهم 

  .(999:  9002 الخطي ،والحواسي   اإلنترنتيكون من خالل شبكة 
عليية التيدريس ويحقيق اأن استخدام الفصول االفتراضيية فيي التيدريس يزييد مين ف    

( وجييود 9029 جابييية مقارنيية بييالطرق العادييية فقييد اشييارت دراسيية العجرمييي نتييائج إي
إحصيييائية فيييي الجانييي  المعرفيييي لمهيييارات التيييدريس الفعيييال لصيييالو  الليييةدذو فيييرق 

داللييييية ذو ( وجيييييود فيييييرق 9020التطبييييييق البعيييييدي، كميييييا بينيييييت دراسييييية القحطييييياني  
اضيييية تعيييز  إحصيييائية بيييين اسيييتجابات عينييية الدراسييية نحيييو اسيييتخدام الفصيييول االفتر 

لمتغير درجة اإللمام باستخدام الحاس  اآللي لصالو المجموعة التيي درجية إلمامهيا 
 باستخدام الحاس  اآللي عالية. 
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( إلييى أن بداييية الجامعييات االفتراضييية بييدأ فييي جامعيية 9009  أشييار مييازنوقييد     
 نيويييورك بشييمال شييرق إسييبانيا بكلييية افتراضييية واحييدة ميين كليييات الجامعيية، وكانييت
تجربييية مشيييجعة جيييدال مميييا حيييدا بالعدييييد مييين مؤسسيييات التعلييييم العيييالي إليييى خيييوض 

صييدر تقرييير  9000( أنييه فييي أوائييل عييام Olsen  9000 التجربيية نفسييها، وبييي ن 
مؤسسة متخصصة مكرسة للتدري  عبر االتصيال  900يوضو أن هناك أكثر من 

 : 9009 ،زنمييافييي:   Online-Trainingالمباشيير فييي الواليييات المتحييدة وحييدها  
( ونمييييو الجامعييييات االفتراضييييية ليييييس ظيييياهرة مقتصييييرة علييييى الواليييييات المتحييييدة 29

 Korean Virtual ت سسيت جامعية كورييا االفتراضيية 2228األمريكية، ففيي عيام 
University   كصيييغة ميين صييي  إصييالت التعليييم العييالي، وبعييد ثييالث سيينوات بليي

ليميال لنيل شهادة بكالوريوس، يستفيد ( برنامجال تع22عدد البرامج التي تقدمها نحو  
 Seoul( طالبييييال. كمييييا قييييدمت جامعيييية سيييييؤول االفتراضييييية 9990منهييييا زهيييياء  

National University Virtual Campus (SNU)   واحييد وعشييرين مقييررال
 Virtualإلكترونيييييال وكييييذلك قييييدمت جامعيييية مييييونتيري االفتراضييييية فييييي المكسيييييك 

University of Monterrey, Mexico  شيييهادة  29بيييرامج تمييينو بموجبهيييا
تصيييل ل اإلنترنيييتو  Teleconferencingماجسيييتير باسيييتخدام االجتماعيييات الهاتفيييية 

 22مركزال تعليميال في أنحاء المكسيك، فضالل عين  990طال  في  900.000إلى 
موزعييال علييى بقييية بلييدان أمريكييا الالتينييية، و هييذا مييا أشييار إليييه البنييك الييدولي  مركييزال 

( 22كما أنش ت كندا الحرم الجامعي االفتراضيي المكيون مين  .  (  29: ،9009 
مقررال إلكترونيال يخدم ما  9900درجة علمية، و 990جامعة يقدم فيها ما يزيد على 

 Africanطاليييي . كييييذلك الجامعيييية االفتراضييييية األفريقييييية  200،000يزيييييد عيييين 

virtual University 

 أنواع الصفوف االفتراضية: 
 (Synchronous Virtual Classroom  :فتراضية المتزامنةالصفوف اال .2

هيي فصييول شييبيهة بالقاعيات الدراسييية، يسييتخدم فيهيا المعلييم أو الطاليي  أدوات      
وبرمجيييات مرتبطيية بييزمن معييين. أي يشييترط فيهييا تواجييد المعلييم والطاليي  فييي نفييس 

 (.20:  9009 المبارك، الوقت دون حدود المكان. 
 
 غير المتزامنة: ضيةالصفوف االفترا.0
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(Asynchronous Virtual Classroom) 

يطلق عليها البعض أنظمة التعلم اإللكتروني الذاتي إذ تمكن الطلبة من 
مراجعة المادة التعليمية والتفاعل مع المحتو  التعليمي من خالل الشبكة العالمية 

اعل غير التزامني للمعلومات بواسطة بيئة التعلم الذاتي وهو ما يعرف بالتعلم والتف
 Asynchronous "المبارك، (. وهذه الفصول "ال يتم التقيد فيها بزمان وال مكان 

9002  :90) 
 :الصفوف االفتراضية خصائص

تتصيييف الصيييفوف االفتراضيييية بالعدييييد مييين الخصيييائ  تتمثيييل فيييي اتاحتهيييا 
 اإلمكانات التالية:

 السبورة اإللكترونية.  .2
 برامج والتطبيقات. المشاركة المباشرة لألنظمة وال .9
 . والطلبةإرسال الملفات وتبادلها مباشرة بين المدرس  .9
 متابعة المدرس وتواصله لكل طال  على حدة أو لمجموع الطلبة في ةن واحد. .9
 خاصية استخدام برامج العرض اإللكتروني. .9
 خاصية استخدام برامج عرض األفالم التعليمية. .2
 عليها. خاصية توجيه األسئلة المكتوبة والتصويت .9
 خاصية توجيه أوامر المتابعة لما يعرضه المدرس للطلبة. .8
 خاصية إرسال توصيله ألي متصفو لطال  واحد أو لجميع الطلبة.  .2

 خاصية السمات لدخول أي طال  أو إخراجه من الفصل. .20
 خاصية السمات أو عدمه للكالم. .22
 خاصية السمات للطباعة. .29
 .خاصية تسجيل المحاضرة  الصوتية والكتابية( .29
 خاصية التخاط  المباشر. .29
 (www.qou.edu دعمه للغة العربية واللغة اإلنجليزية. .29

 :متطلبات الفصول االفتراضية
أن إنشاء الفصول االفتراضية يعتمد على عدد  (22:  9009 ذكر عبد الرزاق     

 من المتطلبات، منها:
ة بنييية تحتييية شييياملة تتمثييل فيييي وسييائل اتصيييال سييريعة وأجهيييزة ومعامييل حديثييي .2

 للحاسو . 
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ت هيييل المدرسييين وتييدريبهم علييى اسييتخدامات التقنييية والتعييرف إلييى مسييتجدات  .9
 العصر في مجال التعليم. 

 االستثمار في بناء مقررات تعليمية إلكترونية.  .9
 بناء أنظمة وتشريعات تهم في دعم العملية التعليمية بشكلها المعاصر. .9
 عليم بشكلها الجديد. بناء أنظمة معلومات قادرة على إدارة عملية الت .9

 :عيوب الصفوف االفتراضية
 أن عيو  الصفوف االفتراضية تكمن في التالي:  (90: 9022  ير  البغدادي     

ضيييرورة أن يكيييون المعليييم عليييى قيييدر كبيييير مييين المعرفييية بالتعاميييل ميييع الفصيييول  .2
 االفتراضية وكيفية التعامل مع الطال  من خاللها. 

عليييى اسيييتخدام الحاسييي  اإللكترونيييي وضيييرورة  ضيييرورة أن يكيييون للطالييي  القيييدرة .9
 .  اإلنترنتتوفر شبكة 

ضرورة توفر محتو  تعليمي مناسي  للنشير عليي المواقيع باللغية التيي يسيتوعبها  .9
 الطال . 

 .ومتابعة لنظام الفصول االفتراضيةضرورة وجود نظام إدارة  .9
 :خاتمة

 في ظل ما تم عرضه يتضح: 
على مجال التعليم، وما ترت  علييه ونا أزمة جائحة فايروس كور  أن ت ثيرات

كبييديل للتعليييم بالمؤسسييات التعليمييية  عيين بعييدالتحييول إلييى نظييام الييتعلم ميين تباعييد، و 
الصييفوف التواصييل والتفاعييل مييع الطلبيية. تييم االهتمييام باسييتخدام لضييمان  ،التقليييدي

؛ لميييا لهيييا مييين ممييييزات تسييياعد عليييى تفاعيييل عضيييو هيئييية التيييدريس ميييع االفتراضيييية
مييين خيييالل ميييا تيييوفره مييين العدييييد مييين  وتفاعيييل الطلبييية بعضيييهم ميييع بعيييضطالبيييه، 
وتوظيف كل إمكاناتهيا، األمثل  بالشكل الصفوف االفتراضيةاستخدام وأن  األدوات.

، ومهيييارات مهيييارات التيييدريس الجييييدبعضيييو هيئييية التيييدريس  يتطلييي  أن ييييتم ت هييييل
مختلفيية ميين  السييتغالل كييل مييا تييوفره ميين إمكانيييات اسييتخدام الصييفوف االفتراضييية

 خالل عقد ورو التدري  المستمر.
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( 2(. بيئات التعلم االفتراضية. مجلة كلية التربية، ع 9022البغدادي، محمد رضا.  
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(. أثر التدريس باستخدام الفصول االفتراضية 9009المبارك، أحمد بن عبد العزيز.  
  كلية التربية في تقنيات على تحصيل طال اإلنترنتعبر الشبكة العالمية 

 التعليم واالتصال بجامعة الملك سعود. الرياض رسالة ماجستير.
(. الجامعات االفتراضية وةفاق التعليم عن بعد لبناء 9009مازن، حسام محمد.  

مجتمع المعرفة والتكنولوجيا العربي طبقال لمستويات معيارية مقترحة للتعليم. 
 -مناهج التعليم والمستويات المعيارية  -المؤتمر العلمي السابع عشر 

 .2مج  ،مصر 
(. استخدام الفصول االفتراضية لتقديم الدروس لطلبة الثانوية 9002خليف، زهير.  

العامة، ورقة عمل مقدمة للمشاركة في مؤتمر العملية التربوية في القرن 
 نابلس في -الحادي والعشرين : واقع وتحديات، المنعقد في جامعة النجات

 أكتوبر. 28- 29الفترة: 
واقع استخدام تقنية الصفوف االفتراضية في  (:9029االسطل، عال ياسين على . 

تدريس المقررات التربوية في جامعة القدس المفتوحة وسبل تطويرها، رسالة 
 ماجستير، كلية التربية ،جامعة القدس المفتوحة 

على الفصول االفتراضية (. فعالية برنامج مقترت قائم 9029العجرمي، سامو.  
ellumniate  في تنمية بعض مهارات التدريس الفعال لد  الطلبة المعلمين

بجامعة القدس المفتوحة. أبحاث المؤتمر التربوي الدولي األول ... التربية 
بين المحلية والعالمية في القرن الحادي والعشرين، بالشراكة مع جامعة 

 نوفمبر.  29- 22 األقصى، األزهر والجامعة اإلسالمية وجامعة
عالم الكت   ،2: جامعات افتراضية  نماذج حديثة( ط9002حمد.الخطي ، أ

 الحديث، اربد.
( بناء مجتمعات المعرفة تحديات جديدة تواجه التعليم العالي، 9009البنك الدولي 

 القاهرة، مطبوعات الشرق األوسط.
استخدام الفصول االفتراضية (. واقع 9020القحطاني، ابتسام بنت سعيد بن حسن.  

في برنامج التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جامعة 



 الصفوف االفتراضية بين الواقع والمستقبل في زمن كورونا
 )ورقة عمل(    
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قسم المناهج والوسائل التعليمية،  –الملك عبد العزيز بجدة. رسالة ماجستير 
 كلية التربية.، جامعة أم القر 
التعليمية (. تصميم برنامج مقترت قائم على االحتياجات 9020عبد الرزاق، السعيد.  

إكسا  الطال  معلمي الحاس  اآللي مهارات إعداد أدوات على وأثره 
 .اإلنترنتالفصول االفتراضية لمقررات الحاس  على شبكة 

 
 

 

 
 
 


