دراسة مقارنة بين التعميم التقميدي والتعميم االفتراضي (تصميم نظام تعميمي افتراضي)
ميس الريم عضيد الصائغ
مساعد باحث

جامعة الموصل –كمية عموم الحاسبات والرياضيات – قسم عموم الحاسبات

الخالصة
يمثل التعميم االفتراضي وما رافقه من تقدم عممي وتقني مصد ار أساسيا من مصادر النمو العممي و ما
وصمت إليه التقنية في السنوات األخيرة من مكانة تقوم عميها بشكل أساس العديد من برامج التعميم

اإلفتراضي.
ومن هذا المنطمق تم تصميم برنامج تعميمي افتراضي(جغرافية لمصف االول المتوسط )Geography

يعتبر المبنة االولى في مجال فتح مدارس افت ارضية الكترونية عمى مستوى العراق ليمعب دو ار في تغيير
آليات التعميم وطرق التدريس ،والذي يسر ذلك استخدام التقنيات الحديثة من برامج صوت وصورة وقواعد

بيانات لتقدم الفصول الدراسية في أي مكان من العالم ،ليصبح التعميم عن بعد أم ار يفرض نفسه في العممية

التربوية التعميمية.
تم عمل استبانة لمعرفة اهمية التعميم االفتراضي عمى  55تدريسي لموضوع الجغرافية و 011طالب من

الصف االول المتوسط من مدارس مختمفة في مدينة الموصل وبينت النتائج عمى اهمية االنترنيت
والحاسوب والتعميم االفتراضي في تطوير العممية التعميمية.

 .1المقدمة

يتسممم عص مرنا الحممالي بالتقممدم العممممي والتقنممي الهائممل والممذي سمماهم فممي إحممداث كثيممر مممن التغي مرات فممي شممتى ميممادين الحيمماة

المختمفة،االجتماعيممة والثقافيممة واالقتصممادية والتربويممة و.يرهمما  .وقممد دخممل مجتمعنمما عصممر التقنيممة مممن أوس م

أبوابهمما فهممو أحممد

المسمتهمكين لمنتجاتهمما المتنوعممة ولتنمممي الدولممة ذاتهمما وأفرادهمما عميهمما مواكبممة .يرهمما مممن الممدول المتقدمممة والمتحضمرة .ولممم يعممد
ممكنماً تممرك العمميممة التعميميممة بمراحمهمما المختمفممة دون أن تتنمماول هممذت التكنولوجيمما الحديثممة لمسممايرة التطممورات السمريعة فممي هممذا
العصممر  ،لممذا .ممدا التطمموير والتحممديث مممن خمملل التخطمميط الجيممد مممن أهممم األهممداف التممي يسممعى التربويممون لتحقيقهمما لتمبيممة
احتياجممات المجتم م ومطالممب نمممو المتعممممين لقممد أدركممت أمممم كثي مرة أهميممة التخطمميط لبنممام مجتم م متقممدم يكممون أساسممه العمممم
والمعرفة)7 ،4 ،2 ،1( .

لقد اصبح الحاسوب وتطبيقاته جزماً ال يتج أز من حياة المجتمعات العصرية .وقد أخذت تقنية المعمومات المبنية حول
تغير أوجه الحياة المختمفة في زمن قياسي .ثم ولدت
الحاسوب تغزو كل مرفق من مرافق الحياة .فاستطاعت هذت التقنية أن ّ
شبكة اإلنترنت من رحم هذت التقنية فأحدثت طوفاناً معموماتياً .وأصبحت المسافة بين المعمومة واإلنسان تقترب من المسافة
التي تفصمه عن مفتاح جهاز الحاسوب شيئ ًا فشيئاً .وأما زمن الوصول إليها فأصبح بالدقائق والثواني .فكان لزاماً عمى كل

التغيرات المتسارعة في
مجتم يريد المحاق بالعصر المعموماتي أن ينشئ أجياله عمى تعمّم الحاسوب وتقنياته ويؤهمهم لمجابهة ّ
هذا العصر .لذا فقد قامت بعض الدول بوض خطط معموماتية استراتيجية ومن ضمنها جعل الحاسوب وشبكة اإلنترنت
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عنص اًر أساسياً في المنهج التعميمي" .وتختمف خطط إدخال المعموماتية في التعميم تبعاً الختلف الدول .وعمى أي حال فإن
التوجه العام حالياً هو االنتقال من تدريس عموم الحاسب اآللي نحو االهتمام بالتخطيط لزيادة التدريس المعتمد عمى
المعموماتية عبر المناهج الدراسية(.)2 ،1

ونظ ار لمثورة الهائمة التي حدثت في تقنيات االتصاالت والمعمومات والتي توجت أخيم اًر بشمبكة المعموممات الدوليمة (انترنمت) فقمد

اسممتثمر التعممميم هممذا التقممدم بطريقممة موازيممة فممي وسممائمه ،فظهممرت االسممتفادة مممن ه مذت التقنيممات داخممل قاعممة الصممف وبممين أروقممة
المدرسة ،إال أن األمر األكثمر إثمارة همو تأسميس تعمميم متكاممل معتممد عممى همذت التقنيمات وهمو مما سممي بمالتعميم االلكترونمي أو

االفتراضي (. )4 ،0( )Virtual Learning
ان العوامل التي تشج التعميم االفتراضي هي زيادة أعداد المتعممين بشكل حاد بحيث ال تستطي المدارس المعتادة استيعابهم

جميعا كما ان المدارس بدأت تئن من األعداد المتراكمة ممن المتعمممين ،ونمرى أن مثمل همذا النموع ممن التعمميم ينبغمي أن يشمج

في المستويات التعميمية جميعهما .كمما يعمد همذا التعمميم ارفمدا كبيم ار لمتعمميم المعتماد ،فميمكن أن يمدمج همذا األسمموب مم التمدريس
المعتاد فيكون دعما له ،وفي هذت الحالة فإن المعمم قد يحيل التلميذ إلى بعض األنشطة أو الواجبات المعتمدة عممى الوسمائط
االلكترونية .و يرى البعض مناسبة هذا النوع من التعميم لمكبار الذين ارتبطوا بوظائف وأعمال وطبيعة أعمالهم ال تمكمنهم ممن
الحضور المباشر لصفوف الدراسة .ونظ ار لطبيعة المرأة وارتباطها األسري ،فإن هذا النوع من التعميم ّيعد واعدا لتثقيف ربات
البيوت ،ومن يتولين رعاية المنازل وتربية أبنامهن (.)5 ،0

كممما ان تعقيممدات نظممام التعممميم الحممالى ومشمماكمه المتشممابكة والتممى ال تنتهممى .الجمي م يشممتكى  ،الطمملب والمدرسممون والمممدرام
والنظممار وأوليممام األمممور .ومممن أمثمممة الشممكاوى مممن نظممام التعممميم الحممالي كث مرة الم مواد الد ارسممية ،صممعوبة اإلمتحانممات  ،طممول
سنوات الدراسة  ،التركيز عمى الحفظ والتمقين  ،حفظ األسمئمة و أجوبتهما النموذجيمة  ،إرتفماع نسمبة الرسموب  ،األميمة التعميميمة

 ،ا لهدر التعميمي والتسرب  ،الدروس الخصوصيه  ،إنشغال المدرسين بطرق أخرى لمكسب لضعف رواتبهم  ،مشماكل المبمانى
والتجهي مزات  ،و مشمماكل سممموك الطمملب و.يرهمما مممن مشمماكل العمميممة التعميميممة وعناص ممرها مممن مممنهج وكتممب وطممرق تممدريس
ومدرسمين ورواتممب و إدارة تعميميمة وتعممميم خماص( ،)5 ،4 ،3 ،5 ،0للسممباب اعملت قممادت المى االسممتفادة ممن مميمزات التعممميم
االفتراضي واالتجات نحو تاسيس مدارس الكترونية.

كممما شممهد الع مراق هج مرات آلالف العقممول العمميممة العراقيممة فممي مختمممف التخصصممات العمميممة فضممل عممن توقممف تممدفق التقنيممة
الحديثممة إلممى المجتم م الع ارقممي بسممبب الحممروب والحصممار وهممي فت مرة جمماوزت الثلثممة عقممود أدت إلممى اسممتقرار هممذت العقممول فممي
مجتمعمات العمالم المختمفمة ممما أصمبح ممن المتعمذر عودتهما إلمى أرض الموطن ممرة أخمرى بغمرض االسمتقرار ،فضمل عمن خمقهمما
لظروف حياتية صعبة دفعت الكثير من العمراقيين إلمى تمرك مواصممة تعمميمهم  ،وممن هنما فمان التعمميم االفت ارضمي سيشمكل حمل
مناسبا الستثمار العقول العراقية المهاجرة و.ير المهاجرة من خلل عممها في التعميم االفت ارضمي  ،وتفمتح البماب واسمعا لمدخول

التعميم االفتراضي إلمى العمراق لتوسمي دائمرة التخصصمات الجديمدة وتسمهم فمي تحسمين بمرامج التمدريب والتعمميم المسمتمر وتموفير
فرص العمل لمكثير ممن فقدوا أعمالهم بسبب الظروف التي ّمر بها العراق ( )01
يهدف البحث الى وض اقتراح لتغييرالعممية التعميمية  ،تغيي ار يتلمم م عصر المعموماتية الذى نعيش فيه كما يهدف الى
تغيير كمى وشامل لنظام التعميم الحالى بكل مشاكمة وتبنى نظاماّ أخر يصمح ألجيال عصر المعمومات وثورة المعرفة والذكام
الصناعى عن طريق االستفادة من شبكة اإلنترنت والتعميم االفتراضي في تصميم برنامج تعميمي افتراضي (جغرافية لمصف

االول المتوسط  )Geographyلتعميم منهاج الجغرافية في المدارس المتوسطة بهدف تأهيل الطالب إلى التفاعل م المحيط
بكفامة وفاعمية ولمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين.يهدف البحث الى مناقشة المراحل التي مر بها التعميم ومنها تعريف
التعميم التقميدي التعميم باستخدام الحاسوب والتعميم االفتراضي ،االطلع عمى تجارب الدول العربية والعالمية في التعميم
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االفتراضي لنستخمص منها الفوائد .بعد ذلك نناقش كفامة البرنامج التعميمي المنفذ في البحث .مدى تقبل المعمم والطالب
لمتعامل م تقنية الحاسوب االنترنيت في التعميم .الفوائد التي يمكن أن تحدثها تقني التعميم الفتراضي وفي نهاية هذت البحث
نخمص إلى فكرة المدرسةاالفتراضية وفوائدها.

 .2التعميم التقميدي
يرتكز التعميم التقميدي عمى ثلثة محماور أساسمية  ،وهمي المعممم والممتعمّم والمعموممة .وقمد وجمد التعمميم التقميمدي منمذ القمدم وهمو
مسممتمر حتممى وقتنمما الحاضممر .وال نعتقممد أنممه يمكممن االسممتغنام عنممه بالكمّيممة لممما لممه مممن إيجابيممات ال يمكممن أن يوجممدها أي بممديل
آخر .فمن أهمم إيجابياتمه التقمام المعممم والممتعمّم وجهماً لوجمه .وكمما همو معمموم فمي وسمائل االتصمال فهمذت أقموى وسميمة للتصمال
ونقممل المعمومممة بممين شخصممين .ففيهمما تجتمم الصممورة والصمموت بالمشمماعر واألحاسمميس  "،حيممث تممؤثر عمممى الرسممالة والموقممف

التعميمي كاملً وتتأثر به وبذلك يمكن تعديل الرسالة وبهذا يتم تعديل السموك ويحدث النمو (تحدث عممية المتعمّم)"  .]8ولكمن

في العصر الحاضر يواجه التعميم التقميدي منفرداً بعض المشكلت مثل الزيادة الهائمة في أعداد السكان ومما ترتمب عميهما ممن
زيادة في أعداد الطلب ،قمة أعداد المعممين المؤهمين تربوياً ،االنفجار المعرفي الهائل وما ترتب عميه من تشمعب فمي التعمميم،
القصور في مراعاة الفروق الفردية بين الطلب .فالمعمم ممزم بإنهام كم من المعمومات في وقت محدد مما قمد ال يم ّكمن بعمض

المتعمّمين من متابعته بنفس السرعة ،.م بروز مثل همذت المشمكلت  ،فمإن الحاجمة تمدعو إلمى اسمتخدام وسمائل تعميميمة تسماعد
عمى التخفيف من آثارها.

 .3التعميم باستخدام الحاسوب
يمثممل الحاسمموب قمممة ممما أنتجتممه التقنيممة الحديثممة .فقممد دخممل الحاسمموب شممتى منمماحي الحيمماة بممدماً مممن المنممزل وانتهمماماً بالفضممام

الخارجي .وأصبح يؤثر في حياة الناس بشكل مباشر أو .ير مباشر .ولما يتمت به من مميزات ال توجد في .يرت من الوسائل
التعميميمة فقمد اتسم اسمتخدامه فمي العمميمة التعميميمة .ولعمل ممن أهمم همذت المميمزات التفاعميمة حيمث يقموم الحاسموب باالسمتجابة

لمحمدث الصمادر عمن الممتعمّم فيقمرر الخطموة التاليمة بنماماً عممى اختيمار الممتعمّم ودرجمة تجاوبمه .وممن خملل ذلمك يمكمن م ارعماة
الفروق الفردية لممتعمّمين ()8

 .4التعميم االفتراضي()Vertual Education
التعميم االفتراضي هو التعميم عن بعد باستخدام وسائل االتصال الحديثة  .حيث ان التعميم االلكتروني أو االفت ارضمي همو ذلمك
النمموع مممن التعممميم ال ممذي يعتمممد عم ممى اسممتخدام الوسممائط االلكترونيممة ف ممي االتص ممال بممين المعممممين والمتعممممين وبممين المتعممممين
والمؤسسمة التعميميمة برمتهما ،وهنماك مصمطمحات كثيمرة تسمتخدم بالتبمادل مم همذا المصمطمح منهما

()Online Education

و( ( Web Based Educationو( .)Electronic Educationيقمول دوبمس وفميمب "إن الممتعمم افت ارضميا(إلكترونيا) همو
متعمم حقيقي لكنه يتعمم في بيئة إلكترونية")4 ،5 ،0(.

 . 1-4ادوات التعميم اإلفتراضي
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أدوات التعميم االفتراضي هي كمل وسمائل االتصمال الحديثمة مثمل الكمبيموتر المتصمل باالنترنمت  ،التمفماز التفماعمي  ،أجهمزة ال م
) (Palmو أجهزة الم  (WAP ) .هذت األدوات سوف تكون فمي أحمد األيمام ممن القنموات المهممة لمتعمميم التفماعمي و االنتقمالي
الذي يظهر في التعميم االفتراضي والتعميم باستخدام األجهزة المتنقمة او ما يسمى بم )05 ،00( ( Mobile learning ).
ومه اهم االدوات التي يستخذمها التعليم االفتراضي هي االوترويت وكما يلي()05 ،00


البريددد اإللكترونددي مممن أهممم الوسممائل المفيممدة فممي مجممال التعممميم اسممتخدام البريممد اإللكترونممي لتسممهيل اتصممال الطمملب

فيمما بيمنهم وتبمادل المعمومممات واألفكمار التربويمة والتواصمل خممارج الصمف الد ارسمي بمل والتواصممل مم طملب مممن دول
أخممرى .كممذلك يسممتفيد المعمممم مممن البريممد اإللكترونممي بالتواصممل مم زملئممه وطلبممه ومممن أشممكال البريممد اإللكترونممي ممما

يمي البريد الشخصي ويمكن الحصول عميه مجاناً من مواق مثل ياهو وهوتميمل  ،قموائم البريمد الخاصمة بمالمواق
.



إنشاء مواقع لمقررات دراسية معينة مثل الرياضيات ،أو مواقدع لددورات وورش تعميميدة  :ويمكمن لممعممم أن ينشمئ
موق لطلبه فقط أو لطلب البمد الذي يعيش فيمه أو جميم الطملب حمول العمالم  .فمالمعمم يسمتطي المتحكم بمالموق

وتحديد المشاركين .وتقدم هذت الخدمة كذلك مجاناً.


زيارة أدلة المواقع التربوية زيمارة مواقم أدلمة المواقم التربويمة العربيمة واألجنبيمة والتمي تضمم أ.ممب المواقم التربويمة



زيارة المواقع المتخصصة زيارة المواق العربية واإلنجميزية التي تتناسب م تخصص الطالب.

تحت موق واحد وتسهل الوصول إلى عدد كبير من المواق التربوية مثل دليل المواق التربوية العربية



اسددتخدام مواقددع البحددث الش د يرة مثممل محركممات البحممث التممي تقممدم خدمممة البحممث بعممدد مممن المغممات بممما فيهمما المغممة



إنشدداء المواقددع الشخصددية يمكممن ألي معمممم أن ينشممئ موقم شخصممي بتكمماليف بسمميطة لحجممز االسممم الممذي يختممارت

العربية

المعمممم مممن أحممد المواقم الشممهيرة بحجممز األسمممام،او الستضممافة الموقم فممي أحممد المواقم الشممهيرة .ومممن خمملل الموقم

يستطي أن يتواصل م اآلخرين.

 . 2-4لماذا التعليم اإلفتراضي
سيحدث التعميم االفتراضي ثورة في التعميم والتدريب وهذت حقيقة مؤكدة ستحدث في كل الفصول الدراسية في العمالم العربمي ،
فالتدريب االفتراضي سيكون هو الجيل القادم في التدريبات المرئية المساعدة  .وسموف ينممو التمدريب االفت ارضمي ليصمبح اكبمر
مممن ب مرامج االتصمماالت اللسمممكية المتطممورة .كممما إن التعممميم االفت ارضممي يعمممل عمممى تطمموير المجتمعممات باسممتخدام االنترنممت.

()05 ،00 ،5،0

وهناك عوامل تشج عمى هذا النوع من التعميم ومنها
 زيادة أعداد المتعممين بشكل حاد ال تستطي المدارس المعتادة استيعابهم جميعا.
 يعد هذا التعميم رافدا كبي ار لمتعميم المعتاد
 قمة أعداد المعممين المؤهمين تربوياً

 نظ ار لطبيعمة الممرأة وارتباطهما األسمري ،فإننما نمرى أن همذا النموع ممن التعمميم ّيعمد واعمدا لتثقيمف ربمات البيموت ،وممن يتمولين
رعاية المنازل وتربية أبنامهن.
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 وهذا النظام ُيم َكن الذين فاتتهم فرص التعميم بسبب العمر أو ألسباب أخمرى ويسماعد المموظفين وربمات البيموت فمي إكممال
تعميمهم الجامعي دون ضرورة لمحضور والدوام اليومي في قاعات الدرس .
 ومممن إيجابياتممه أيضمما قمممة التكمفممة الماديممة ،سممرعة الحصممول عمممى المعمومممات ،المرونممة فممي الوقممت والعمممل ،إعطممام التعممميم
صفة العالمية ،تطوير مهارات الطلب عمى استخدام الحاسوب ،عدم التقيد بالساعات الدراسية.

 . 3-4المتعمم افتراضيا
ان مصمطمح الممتعمّم االفت ارضمي ( )Virtual Learner( ،)Virtual Learnerأو أل ( )Virtual Studentهمو المذي يحمل
محل الطالب في الجمسات التعميمية عند عدم تمكنه من حضورها ،أو رفيمق الد ارسمة االفت ارضمي)Companion Virtual( ،
وهمؤالم فممي الحقيقممة ليسموا طلبماً وال رفقممام حقيقيممون ،فالطالممب أو الرفيممق اإللكترونممي هنمما عبممارة عممن برنممامج إرشممادي وتعميمممي

ذكي يتفاعل معه الطالب الحقيقي ،فبدالً من اختيار طالمب حقيقمي يمكنمه اختيمار طالمب افت ارضمي يتشمارك معمه فمي الوصمول
إلى حمول لممشكلت ،ويتبادل معه األدوار. )4 ،0 (.

 .4-4المعمم افتراضيا
وهو المعمم الذي يتفاعل م المتعمم افتراضيا ،ويتولى أعبام اإلشراف التعميمي عمى حسمن سمير المتعمم ،وقمد يكمون همذا المعممم
داخل مؤسسة تعميمية أو في منزله ،و.البا ال يرتبط هذا المعممم بوقمت محمدد لمعممل وانمما يكمون تعامممه مم المؤسسمة التعميميمة

بعدد المقررات التي يشرف عميها ويكون مسؤوالً عنها وعدد الطلب المسجمين لديه(.)4 ،0

 .5التجارب السابقة

نستعرض هنا تجارب الدول العالمية والعربية في مجال الحاسوب واالنترنيت في التعميم والتعميم االفتراضي ومنها :

كندا بدأت كندا مشروع استخدام اإلنترنت في التعميم في عام 0993م .كانت البداية في إحدى الجامعات حيث قام الطلب
بتجميم وترتيممب بعممض المصممادر التعميميممة عمممى الشممبكة .ثممم طم ّمور األمممر إلممى التعمماون مم القطاعممات الخاصممة والعامممة فكممان
مشروع ))6(. (SchoolNet

كوريما

فممي مممارس 0996م أعممن عممن بدايممة مشمروع ) (KidNetإلدخممال شمبكة اإلنترنممت فممي ريماض االطفممال والمممدارس

االبتدائية الكورية .ثم توس المشروع ليشمل الممدارس المتوسمطة والثانويمة  ،ثمم الكميمات والجامعمات .وقمد قمام همذا المشمروع ممن
خملل التعماون بمين شمبكة الشمباب العالميمة ممن أجمل السملم ) (GYNالتمي نشمأت فمي جامعمة واليمة متشمجن األمريكيمة واحمدى
الصحف الكورية من جانب وو ازرة االتصاالت والمعمومات وو ازرة التعميم الكوريتين من جانمب آخر.وفمي (5115 - 5113م)

تم تحقيق الهدف بتوفير الخدمة لكل مدرسة ابتدائية)6( .

سنغافورة :تبنت و ازرة التعميم السنغافورية بالتعاون م مجمس الحاسوب الوطني ( National Computer board,
 )NCBمشروع ربط المدارس بشبكة اإلنترنت .وكان الهدف هو توفير مصادر المعمومات لممدارس .ففي عام 0993م بدأ
المشروع بست مدارس .وقد قادت التجربة إلى ربط المدارس والمشرفين عمى التعميم بالشبكة .كما تم ربط و ازرة التعميم بشبكة
اإلنترنت .بعد ذلك توس المشروع ليشمل الكميات المتوسطة ( .)Junior Collegesوقد وضعت خطة باسم (تقنية

المعمومات  )IT 5111 – 5111لجعل سنغافورة (جزيرة الذكام) في القرن القادم)6( .
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الواليات المتحدة االمريكية

مدرسة فموريدا االفتراضية (( )Florida Virtual School (FVS

بدأت مدرسة فموريدا االفتراضية  Florida Virtual Schoolأنشطتها في أ.سطس  0997كمشروع وصل بين المدرستين
اإلقميميتين الحكوميتين  Public Schools Orange Countyومدرسة  Alachua Countyالمتمين انطمقتما فمي فضمام
اإلنترنت عام  ،0996وذلك بطاقة  05تربوي خدموا في وظائف اإلدارة والتعميم والتطموير .وكانمت مهممة المشمروع همي وضم

مدرسة ثانوية كاممة عبمر اإلنترنمت بحممول عمام  5110وتضممين الخمدمات الطلبيمة فيهما لتمكمين الطملب ممن االنتقمال بنجماح
لمعاهد مما بعمد الثانويمة و لمجمال العممل .ولمحفماظ عممى األدام المتميمز ،فقمد صممم محتموى المقمررات ليطمابق متطمبمات معمايير
إدارة واليمة فموريمدا سنشماين  Florida Sunshine State Standardsومقماييس أخمرى مهممة مثمل مسمابقات SCANS
التي يدعمها كل من التعميم والمجتمعات المهنية( .موق المدرسة عمى اإلنترنت)03( ) http://www.flvs.net

استعرضنا اعلت تجارب الدول في العالم التي شجعت التعميم االفتراضي باستخدام االنترنيت ونستعرض تجارب الدول العربية
مثممل المممك ممة العربي ممة السممعودية ودول ممة االم ممارات العرابي ممة المتحممدة والمممك ممة االردني ممة بجع ممل مق ممررات الم ممدارس ترس ممل عب ممر
اإلنترنممت ،ولزيممادة نجمماح الطمملب فممي المقممررات ،تقممدم لهممم تشممكيمة متنوعممة مممن المصممادر القائمممة عمممى اإلنترنممت ،والمصممادر
القائمممة عمممى التقنيممة ،والمصممادر التقميديممة ،ويتصممل المعممممون بممالطلب وأوليممام األمممور عممن طريممق البريممد العممادي ،والهمماتف،
والبريد اإللكتروني ومجموعات المحادثة عبر اإلنترنت.

ومممن خمملل التجممارب السممابقة و.يرهمما نسممتنتج الفوائممد التممي يمكممن أن تجنممى مممن التعممميم االفت ارضممي وباسممتخدام االنترنيممت وهممي
اعتبار الحاسوب واالنترنيت ممن وسمائل التعمميم االساسمية ومحاولمة اعتمماد االنترنيمت والتعمميم االفت ارضمي ضممن عمميمة تطموير
التعميم وتوفير مكتبات افتراضية .نية بأنواع المعرفة بمغة المعممين والمتعممين .

 .6البرنامج التعميمي (جغرافية لمصف االول المتوسط )Geography

مممن خمملل االطمملع عمممى تجممارب الممدول العربيممة والعالميممة انطمقممت فك مرة البحممث بتصممميم مدرسممة افت ارضممية ( موقم إلكترونممي)

يخدم القطاع التعميمي بالدرجة األولمى .ويكمون همذا الموقم مرتبطماً بشمبكة اإلنترنمت حيمث يمكمن الوصمول إليمه عمن طريمق همذت
الشبكة .وتطوي البرنامج التعميمي لمعمل عمى اإلنترنمت ليمتمكن العديمد ممن المسمتخدمين ممن تنفيمذ همذا البرنمامج ولمو كمانوا فمي
أماكن متباعدة .كما استخدمت نظم الحماية إلعطام صلحيات مختمفة لمدخول إلى المادة العممية المواد الموجودة في الموق .
ومن هذا المنطمق تم تصميم البرنامج  Geographyوهو برنامج يساعد الطمبة عمى دراسة موضوع الجغرافيمة لمصمف االول

المتوسممط ويسمماعد مدرسممي مممادة الجغرافيممة عمممى الممتخمص مممن المشممكلت والصممعوبات التممي يعممانون منهمما لتوضمميح همذت المممادة
لمطلب من حيث صعوبة المادة ووسائل التوضيح و.يرت .ومن خلل البرنامج  Geographyنهدف الى ابراز دور تكنولوجيا
المعمومممات فممي العمميممة التعميميممة .كممما يهممدف البرنممامج  Geographyالممى تمموفير برنممامج تعميمممي حيممث يمكممن االسممتفادة منممه
داخمل الفصمل وخارجمه ،كمما يسماعد البرنمامج المصممم عممى التواصمل بمين مختممف فئمات القطماع التعميممي (الطالمب والمعممم

والمشرف) من خلل البريد اإللكتروني وربط الطالب بالمدرسة خارج اوقات المدوام.ويسماعد ايضما فمي نشمر الثقافمة الحاسموبية
مممن خمملل تشممجي القطمماع التعميمممي القتنممام الحاسمموب واس متخدامه كممي يتمكنموا مممن اسممتخدام البرنممامج التعميمممي المنشممور عمممى
شبكة االنترنيت.
في هذا البحث تم تصميم البرنمامج التعميممي جغرافيمة الصمف االول المتوسمط ،الحمظ الشمكل ( )0لينشمر عممى شمبكة االنترنيمت
ويكمون حجمر اسماس فمي التعمميم االفت ارضمي فمي التعمميم لمم ارحمل المتوسمطة عممى مسمتوى مدينمة الموصمل ليسمتفاد منمه مدرسممي
ومدرسات مادة الجغرافية لمصف االول المتوسط موزعين عمى عدد من المدارس ليكون تنفيذ البرنامج تحت اشرافهم كمعممين
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افت ارضمميين ليممتم االسممتفادة منممه مممن قبممل عينممة مممن طمبممة الصممف االول المتوسممط بعمممر  04-03سممنة فممي عممدد مممن المممدارس
المتوسطة المختمفة في مدينة الموصل وتم تطبيق البرنامج المصمم عمى هذت العينة من الطمبة والمدرسين
تمت عمميمة اعمداد وتطموير البرنمامج التعميممي ممن خملل تحديمد االهمداف التعميميمة لمبرنمامج بدقمة ممن خملل تحديمد مسمتوى
المتعممممين وبالتممالي اختيممار المممادة التعميميممة المناسممبة لممتعممممين وتحديممد المممادة التعميميممة التممي يتكممون منهمما البرنممامج وهممي تعممميم

الجغرافيممة تحديممد نظممام عممرض المممادة التعميميممة لمبرنممامج وه ممذا تطمممب ترتيبمما لممممادة التعميميممة بحيممث تتممدرج مممن االسممهل الممى
االصعب وتصميم اطارات البرنامج اي تقسميم الممادة التعميميمة المى وحمدات صمغيرة جمدا يكمون كمل منهما اطمار او خطموة وكمل
اطار يتكون من المعمومات والمثيرات واالستجابات التي يتبعها التغذية الراجعة والتعزيز الفوري وتمت برمجمة الممادة التعميميمة
باستخدام لغة  ASP.netوتم تجريمب البرنمامج وتعديممه وذلمك ممن خملل تجريبمه عممى عينةعشموائية ممن الطمبمة بنماما عممى مما
يحصل عميه من تغذية راجعة من الطمبة نشر البرنامج عمى االنترنت باستخدام موق حر بدون مقابل مادي وكذلك استنسخ
البرنامج ووزع عمى الفئة المستهدفة.

الشكل ( )1الصفحة الرئيسية لمبرنامج التعميمي االفتراضي (جغرافية لمصف االول المتوسط)
وفيما يمي األقسام المقترحة لممدرسة االفتراضية
أوالً :المواد الدراسية الجغرافية كشرح لممادة العممية  ،روابط لممواقم ذات الصممة عممى اإلنترنمت ،كمما يكمون هنماك مجمال
لمطالم ممب لطم ممرح األسم ممئمة وتمقم ممي اإلجابم ممات عميهم مما واختبم ممار لمطمبم ممة  .ويشم ممرف عمم ممى هم ممذا القسم ممم اعضم ممام الهيئم ممة التدريسم ممية
المتخصصين بموضوع الجغرافية
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ثانيداً :اإلرشداد الطالبدي :و يضمم المدليل التربموي  ،مشمكلت وحممول  ،روابمط لممواقم ذات الصممة عممى اإلنترنمت ،يسمتطي

الطالب اإلطملع عممى مما همو موجمود  ،كمما يمكنمه أن يطمرح أي تسماؤالت أو استفسمارات أو مشمكلت (عاممة أو خاصمة) عمن

طريق التحاور اآلني  ،أو عن طريق وض االستفسارات وانتظار الرد .
ثالثاً :شؤون الطالب ويضم األنظمة المتعمقة بالطلب واالختبارات ،االستفسارات ……… الخ .

رابعددداً :المعمدددم  :ه ممذا القسم مم خ مماص ب ممالمعممين واإلداري ممين والمشم مرفين فق ممط ويض ممم دروس مثالي ممة ،تج ممارب الغي ممر ،ط ممرق

تدريس،اقتراحات واستفسارات  ،روابط لممواق ذات الصمة عمى اإلنترنت .

 .7مناقشة النتائج

تممم تنفيممذ البرنممامج التعميمممي الجغرافيممة لمصممف االول المتوسممط مممن قبممل عينممة مممن مدرسممي وطمملب المرحمممة االولممى المتوسممطة
وحتى نتبين مدى استفادة مدرسي مادة الجغرافية من البرنامج التعميمي فقد عممت استبانة تم توزيعها عمى عينة عشموائية بمم
عددها 55مدرس ومدرسة من مدارس متوسطة مختمفة .يبين الجدول ( )0أهم نتائجها.
ت

العبارة

العدد

النسبة الى العدد الكمي

1

يؤيدون استخدام التعميم االفتراضي في العممية التعميمية

21

%84

2

يؤيدون استخدام الحاسوب في العممية التعميمية خارج الصف

22

%88

3

يؤيدون استخدام االنترنيت في العممية التعميمية خارج الصف

22

%88

4

يمتمكون جهاز حاسوب من اعضام الهيئة التدريسية

19

%76

5

يعتقدون ان التعامل م الحاسوب .ير صعب

21

%84

6

يمتمك م ممون االتص م ممال مم م م ش م ممبكة االنترني م ممت م م ممن اعض م ممام الهيئمم ممة 15

%66

7

يعتقدون ان التعامل م االنترنيت .ير صعب

21

%84

التدريسية

جدول ( )1نتائج استبانة اعضاء ال يئة التدريسية لمادة الجغرافية
نلحظ من نتائج االستبانة مشجعة وايجابية بشكل عام فيما يخص االستفادة من الحاسوب واالنترنيت في العممية التعميمية
واعتبار التعميم االفتراضي خطوة مهمة وفعالة في تطوير العممية التعميمية في العالم العربي بصورة عامة والعراق بصورة
خاصة.
ولنتبين موقف الطلب فقد عممت استبانة لطلب المرحمة المتوسطة ،وزعت عمى  011طالب من عشر مدارس .يبين

الجدول ( )5أهم نتائجها .وكما يتضح من الجدول  ،فإن النتائج في صالح التعميم االفتراضي في العممية التعميمية.
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ت

العبارة

العدد

النسبة الى العدد الكمي

1

لديهم اجهزة حاسوب في المنزل

85

%85

2

لديهم خدمة شبكة االنترنيت

73

%73

3

يعتقم م م م م مد ان اس م م م م ممتخدام الحاسم م م م م مموب داخ م م م م ممل الص م م م م ممف سيسم م م م م ممهل 91

%91

4

يعتقد ان استخدام االنترنيت داخل الصف سيسهل العمميةالتعميمية 91

%91

5

يعتقد ان استخدام الحاسوب خارج الصف سيسهل العمميةالتعميمية 86

%86

6

يعتقد ان استخدام االنترنيت خارج الصف سيسهل العمميةالتعميمية 86

%86

7

يعتقدون ان التعامل م الحاسوب .ير صعب

93

%93

8

يعتقد ان التعميم االفتراضي (البرنامج التعميمي لمادة الجغرافية)مفيد 92

%92

العمميةالتعميمية

جدول ( )2نتائج استبانة الطالب

.8االستنتاجات

من خلل االطلع عمى تجارب دول العالم والدول العربية تم االستنتاج بان المجموعات التجريبية (التي درست باستخدام

الحاسوب واالنترنيت (التعميم االفتراضي) ) قد تفوقت عمى المجموعات المحافظة التي لم تستخدم فكرة التمعيم االفتراضي.
كما توصمت نتائج االستبيان الموضح في الجدول  0و  5حول التعميم االفتراضي في تدريس مادة الجغرافية وتصميم
مجتم تعميمي افتراضي الى اهميته واصبح التعميم بالحاسوب و االنترنيت في الوقت الراهن أم اًر مسمماً به .كما ان التعميم

االفتراضي وفر المساندة العضام الهيئة التدريسية بايجاد نوع من التوازن في توصيل المعمومات لمطلب لمتخمص من مشكمة
االختلف في قدرات المدرسين عمى توصيل المادة ،وتوفير المرونة في التعمم من خلل مراعاة الفروق الفردية لمطمبة
فالطالب يتعمم بالسرعة والوقت الذين يختارهما ،.كذلك فان استخدام شبكة االنترنيت توجد نوعاً من التوحيد في الموضوعات

التي يراد إيصالها لمطلب وذلك من خلل توحيد مصدر المعمومات .حل مشكلت الطلب الذين يتخمفون عن زملئهم

لظروف قاهرة كالمرض وخصوصا في الظروف التي يعيشها الطلب في العراق حيث يمكنهم المتابعة في وقت آخر .كما

يساعد التعميم االفتراضي في زيادة حصيمة الطالب العممية من خلل إيجاد بيئة مشوقة ومشجعة عمى التعمم .التعميم
االفتراضي يعتبر جزماً من علج الدروس الخصوصية.

وبهذا يعتبر الحاسوب واالنترنيت والتعميم االفتراضي واقعا يجب االخذ به في تطوير العممية التعميمية عمى مستوى العراق.

 .9االعمال المستقبمية

تصميم مدرسة الكترونية وتحديد االعتماد النظامي لشهاداتها.

المصادر

-0ابراهيم المحيسن" ، 0996 .المعموماتية في التعميم" ،مجمة عربيوتر ،عدد .73

-5ابم مراهيم المحيس ممن 0453 .ه م م " ،التعم مميم االلكترون ممي ت ممرف ام ض ممرورة" ،ورق ممة عم ممل مقدم ممة ال ممى الن ممدوة العممي ممة (مدرس ممة
المستقبل) ،جامعة الممك سعود.
-3حورية المالكي5110 .م " ،اإلنترنت في العممية التعميمية"  ،و ازرة التربية والتعميم والتعميم العالي،الدوحة .
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 -4حيممدر طالممب األحمممر  ،التعممميم االلكترونممي ...حاجممة أم وجاهممة ،مركممز الفم مرات لمتنميممة والد ارسممات االسممتراتيجية،جامعة
بابل -كمية الفنون الجميمةhttp://fcdrs.com/nashra/004.html.
-5عبذ الحميذ قاسم مظهر " .وحى رؤية مسةتلبلي للتعلةيم للمسة سةى اللادمة غفرةار ويةر م لىفة " دكتةىار فةه هىذسة وعلةى
الطيران والفضاء مه معهذ جىرجيا للترىىلىجيا ،غتالوتا ،والي جىرجيا ،الىاليات المتحذ األمريري
-6عبد القادر الفنتوخ ومهندس عبد العزيز السمطان0999 .م " ،اإلنترنت في التعميم مشمروع المدرسمة اإللكترونيمة"  ،رسمالة
الخميج العربي  ،الرياض ،عدد .70

-7عبداهلل سعد العمري5110 .م  "،تكنولوجيا الحاسوب في العممية التعميمية" ،مجممة د ارسمات فمي المنماهج وطمرق التمدريس ،
العدد الثالث والسبعون  ،مصر -القاهرة .
 -8مصممطفى بممن محمممد عيسممى فلتممه.1416همم " ،المممدخل إلممى التقنيممات الحديثممة فممي االتصممال و التعممميم" .الطبعممة الثالثممة

جامعة الممك سعود .

-9هشام محمد الحرك" .اإلنترنت في التعميم مشروع المدرسة اإللكترونية"
Swadi H., Vertual Iraq University , Http://www.annabaa.org/nbahome/nba70/ivu.htm -01
http://www.eschool.gov.sa/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=33-00

http://www.khayma.com/education-technology/in3.htm -05

http://www.flvs.net -03

11

