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ABSTRACT 

 Virtual learning is an essential source of growth in scientific in recent years by 

standing in the basis of many of the virtual learning programs. In this research virtual 

learning program has been designed (geographical for First primary school) as the first 

building block in opening electronic and virtual schools in Iraq to play a role in 

changing the mechanisms of education and teaching methods, which facilitated the use 

of modern techniques of voice and image programs and databases to provide classes in 

School anywhere in the world, for a study out of school  is necessary in the educational 

process. 

 Identification has been done to determine the importance of virtual learning on 

25 teachers on the subject of geographical and 100 students from first primary school of 

different schools in the city of Mosul, the results showed the importance of the Internet 

and computer and virtual learning in the development of learning process. 

Keywords: mechanisms of education, teaching methods, virtual learning,  

 افتراضي( دراسة مقارنة بين التعليم التقليدي والتعليم االفتراضي )تصميم نظام تعليمي
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 جامعة الموصل ، كلية علوم الحاسبات والرياضيات 
 0٤/١٢/٢٠٠۸ تاريخ قبول البحث:                                ٢٥/0٩/۲۰۰۸ تاريخ استالم البحث:

 الملخص
ما  علمي ومصادر النمو ال من  ااالفتراضي وما رافقه من تقدم علمي وتقني مصدرا أساسي يمثل التعليم 

. فتراضيعديد من برامج التعليم اإلالوصلت إليه التقنية في السنوات األخيرة من مكانة  تقوم عليها بشكل أساس 
يعتبر ربما  (Geographyط للصف االول المتوس ةتم تصميم برنامج تعليمي افتراضي)جغرافي االساس هذا  وعلى 

غيير آليات التعليم عب دورا في تليلاللبنة االولى في مجال فتح مدارس افتراضية الكترونية على مستوى العراق 
والذي يسر ذلك استخدام التقنيات الحديثة من برامج صوت وصورة وقواعد بيانات لتقدم الفصول   ،وطرق التدريس

 .ة التعليميةبوير التعليم عن بعد أمرا يفرض نفسه في العملية التليصبح الدراسية في أي مكان من العالم، 
طالب من   100و جغرافيةتدريسي لموضوع ال 25اهمية التعليم االفتراضي على  تم عمل استبانة لمعرفة 

من مدارس مختلفة في مدينة الموصل وبينت النتائج على اهمية االنترنيت والحاسوب   الصف االول المتوسط
 عليم االفتراضي في تطوير العملية التعليمية.والت

 آليات التعليم، طرق التدريس، التعليم االفتراضي.الكلمات المفتاحية: 
 . المقدمة 1

ساهم في إحداث كثير من التغيرات في شتى  يتسم عصرنا الحالي بالتقدم العلمي والتقني الهائل والذي 
تنمي  ول واالقتصادية والتربوية وغيرها . وقد دخل مجتمعنا عصر التقنية والثقافية ميادين الحياة المختلفة،االجتماعية

ولم يعد ممكنًا ترك العملية التعليمية  . مواكبة غيرها من الدول المتقدمة والمتحضرة الدولة ذاتها وأفرادها عليها
لذا غدا   في هذا العصر ،دون أن تتناول هذه التكنولوجيا الحديثة لمسايرة التطورات السريعة  بمراحلها المختلفة
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التربويون لتحقيقها لتلبية احتياجات  التطوير والتحديث من خالل التخطيط الجيد من أهم األهداف التي يسعى
كثيرة أهمية التخطيط لبناء مجتمع متقدم يكون أساسه العلم   لقد أدركت أممو  نمو المتعلمينرفع مستوى المجتمع و 

 ( 7، 4، 2، 1). والمعرفة
ثورة الهائلة التي حدثت في تقنيات االتصاالت والمعلومات والتي توجت أخيرًا بشبكة المعلومات لنظرا لو  

تأسيس تعليم متكامل معتمد ب فظهرت االستفادة من هذه التقنيات ا التقدم د استثمر التعليم هذفق الدولية )انترنت(
 .(1،4) (Virtual Learning)على هذه التقنيات وهو ما سمي بالتعليم االلكتروني أو االفتراضي 

المدارس بدأت تئن من بحيث ان  زيادة أعداد المتعلميناالفتراضي هي  التعليم العوامل التي تشجعان  
يعد هذا التعليم رافدا كبيرا للتعليم المعتاد، فيمكن أن يدمج هذا األسلوب مع كما األعداد المتراكمة من المتعلمين، 

له، وفي هذه الحالة فإن المعلم قد يحيل التالميذ إلى بعض األنشطة أو الواجبات  التدريس المعتاد فيكون دعما 
يرى البعض مناسبة هذا النوع من التعليم للكبار الذين ارتبطوا بوظائف  و المعتمدة على الوسائط االلكترونية.

المرأة وارتباطها األسري، ونظرا لطبيعة   وأعمال وطبيعة أعمالهم ال تمكنهم من الحضور المباشر لصفوف الدراسة.
، كما ان  هذا النوع من التعليم ّيعد واعدا لتثقيف ربات البيوت، ومن يتولين رعاية المنازل وتربية أبناءهن فإن

شهد العراق هجرات آلالف كما (، 5، 4، 3، 2، 1) تعقيدات نظام التعليم الحالى ومشاكله المتشابكة والتى ال تنتهى
ية في مختلف التخصصات العلمية فضال عن توقف تدفق التقنية الحديثة إلى المجتمع العراقي العقول العلمية العراق

بسبب الحروب والحصار وهي فترة جاوزت الثالثة عقود أدت إلى استقرار هذه العقول في مجتمعات العالم المختلفة  
عن خلقها لظروف حياتية مما أصبح من المتعذر عودتها إلى أرض الوطن مرة أخرى بغرض االستقرار، فضال 

صعبة دفعت الكثير من العراقيين إلى ترك مواصلة تعليمهم ، ومن هنا فٍان التعليم االفتراضي سيشكل حال مناسبا 
 (. 10الستثمار العقول العراقية المهاجرة وغير المهاجرة من خالل عملها في التعليم االفتراضي) 

 تصميم برنامج تعليمي  فيالتعليم االفتراضي فكرة و  تاإلنترن االستفادة من شبكةتم البحث في هذا  
كخطوة  في المدارس المتوسطة  منهاج الجغرافية تعليمل (Geographyللصف االول المتوسط  جغرافية)افتراضي 

إلى التفاعل مع المحيط بكفاءة وفاعلية ولمواجهة تحديات القرن الطالب بهدف تأهيل  اولى لبناء مدرسة افتراضية 
التعليم ، التعليم التقليديتعريف ومنها  ر بها التعليمالتي م المراحلمناقشة تم في هذا البحث  .والعشرين الواحد

 االفتراضي  التعليم في ، االطالع على تجارب الدول العربية والعالمية التعليم االفتراضي، باستخدام الحاسوب
تقبل المعلم والطالب   مدى .يمي المنفذ في البحثكفاءة البرنامج التعلنناقش  بعد ذلك. لنستخلص منها الفوائد

وفي نهاية   فتراضيالتعليم اال تي يمكن أن تحدثها تقنيالفوائد الو  في التعليم الحاسوب االنترنيت للتعامل مع تقنية
  .وفوائدها ةالمدرسة االفتراضينخلص إلى فكرة  بحث ال اهذ

 التقليدي التعليم .2
المعلم   من أهم إيجابياته التقاءو الثة محاور أساسية ، وهي: المعلم والمتعّلم والمعلومة.ث يرتكز التعليم التقليدي على

لالتصال ونقل المعلومة بين شخصين. ففيها تجتمع الصورة والصوت  أقوى وسيلة وهي والمتعّلم وجهًا لوجه
 لزيادةا بعض المشكالت مثل الحاضر يواجه التعليم التقليدي منفرداً  [. ولكن في العصر8بالمشاعر واألحاسيس ، ]

نفجار ، االأعداد المعلمين المؤهلين تربوياً  قلة ،البالهائلة في أعداد السكان وما ترتب عليها من زيادة في أعداد الط 
فالمعلم ملزم   .القصور في مراعاة الفروق الفردية بين الطالب، عليه من تشعب في التعليم المعرفي الهائل وما ترتب
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بروز مثل   ، معمن متابعته بنفس السرعة المعلومات في وقت محدد مما قد ال يمّكن بعض المتعّلمينبإنهاء كم من 
  .استخدام وسائل تعليمية تساعد على التخفيف من آثارها هذه المشكالت ، فإن الحاجة تدعو إلى

 . التعليم باستخدام الحاسوب3
في حياة الناس ولما يتمتع به من مميزات ال  ثريمثل الحاسوب قمة ما أنتجته التقنية الحديثة وأصبح يؤ  

المميزات: التفاعلية  من الوسائل التعليمية فقد اتسع استخدامه في العملية التعليمية. ولعل من أهم هذه توجد في غيره
درجة  الخطوة التالية بناءًا على اختيار المتعّلم و  حيث يقوم الحاسوب باالستجابة للحدث الصادر عن المتعّلم فيقرر

 (8) الفروق الفردية للمتعّلمين تجاوبه. ومن خالل ذلك يمكن مراعاة

 ( Vertual Education). التعليم االفتراضي4
التعليم االلكتروني أو حيث ان   .الحديثة تعليم االفتراضي هو التعليم عن بعد باستخدام وسائل االتصال ال 

استخدام الوسائط االلكترونية في االتصال بين المعلمين االفتراضي هو ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على 
والمتعلمين وبين المتعلمين والمؤسسة التعليمية برمتها، وهناك مصطلحات كثيرة تستخدم بالتبادل مع هذا المصطلح  

يقول دوبس   .(Electronic Educationو) Web Based Education( و) )Online Education)   منها:
 ( 4، 2، 1.)هو متعلم حقيقي لكنه يتعلم في بيئة إلكترونية" (إلكترونياافتراضيا)تعلم وفليب: "إن الم

 االفتراضي التعليم  أدوات  4.1
الكمبيوتر المتصل باالنترنت ، التلفاز   أدوات التعليم االفتراضي هي كل وسائل االتصال الحديثة مثل  

األدوات سوف تكون في أحد األيام من القنوات المهمة هذه   ( WAP) أجهزة الـو  ( Palm) التفاعلي ، أجهزة الـ
 Mobile)بـ      المتنقلة او ما يسمى  والتعليم باستخدام األجهزة االفتراضيالتفاعلي الذي يظهر في التعليم  للتعليم

learning ) (11 ،12) 
 (12، 11)ومن اهم االدوات التي يستخدمها التعليم االفتراضي هي االنترنيت وكما يلي

وتبادل المعلومات واألفكار   فيما بينهم لتسهيل اتصال الطالب استخدام البريد اإللكتروني: البريد اإللكتروني •
التربوية والتواصل خارج الصف الدراسي بل والتواصل مع طالب من دول أخرى. كذلك يستفيد المعلم من  

 .البريد اإللكتروني بالتواصل مع زمالئه وطالبه
ويمكن للمعلم أن  : ات دراسية معينة مثل الرياضيات، أو مواقع لدورات وورش تعليمية إنشاء مواقع لمقرر  •

ينشئ موقع لطالبه فقط أو لطالب البلد الذي يعيش فيه أو جميع الطالب حول العالم . فالمعلم يستطيع 
 .التحكم بالموقع وتحديد المشاركين. وتقدم هذه الخدمة كذلك مجاناً 

زيارة مواقع أدلة المواقع التربوية العربية واألجنبية والتي تضم أغلب المواقع  :  ربويةزيارة أدلة المواقع الت •
 دليل المواقع التربوية العربيةالتربوية تحت موقع واحد وتسهل الوصول إلى عدد كبير من المواقع التربوية مثل 

 .الطالب واإلنجليزية التي تتناسب مع تخصصيارة المواقع العربية ز : زيارة المواقع المتخصصة •

التي تقدم خدمة البحث بعدد من اللغات بما فيها اللغة  مثل محركات البحث :  استخدام مواقع البحث الشهيرة •
 العربية

يمكن ألي معلم أن ينشئ موقع شخصي ومن خالل الموقع يستطيع أن يتواصل  :  إنشاء المواقع الشخصية •
 مع اآلخرين.

 

http://www.almekbel.net/AES/
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 لماذا التعليم اإلفتراضي 4.2  
وهذه حقيقة مؤكدة ستحدث في كل الفصول الدراسية   ورة في التعليم والتدريبث سيحدث التعليم االفتراضي  

كما إن التعليم    لمرئية المساعدة.ا  كون هو الجيل القادم في طرق التعليم سي االفتراضي عليم، فالت في العالم العربي
وهناك عوامل تشجع على هذا النوع  . (1،2،11،12) االنترنت ضي يعمل على تطوير المجتمعات باستخداماالفترا

 من التعليم ومنها:
  .زيادة أعداد المتعلمين بشكل حاد ال تستطيع المدارس المعتادة استيعابهم جميعا •
 أعداد المعلمين المؤهلين تربوياً  قلة •

فإننا نرى أن هذا النوع من التعليم ّيعد واعدا لتثقيف ربات البيوت، ومن  وارتباطها األسري، را لطبيعة المرأة نظ •
 يتولين رعاية المنازل وتربية أبناءهن.

وهذا النظام ُيمَكن الذين فاتتهم فرص التعليم بسبب العمر أو ألسباب أخرى ويساعد الموظفين وربات البيوت  •
 اليومي في قاعات الدرس .  في إكمال تعليمهم الجامعي دون ضرورة للحضور والدوام  

ومن إيجابياته أيضا قلة التكلفة المادية، سرعة الحصول على المعلومات، المرونة في الوقت والعمل، إعطاء   •
 التعليم صفة العالمية، تطوير مهارات الطالب على استخدام الحاسوب، عدم التقيد بالساعات الدراسية. 

  ا  فتراضياالمتعلم 4.3   
 Virtual)ـ أو أل (Virtual Learner) (،Virtual Learnerعّلم االفتراضي )مصطلح المت ان 

Student ) الذي يحل محل الطالب في الجلسات التعليمية عند عدم تمكنه من حضورها، أو رفيق الدراسة  هو
لرفيق  وهؤالء في الحقيقة ليسوا طالبًا وال رفقاء حقيقيون، فالطالب أو ا ( Virtual Companionاالفتراضي، )

اإللكتروني هنا عبارة عن برنامج إرشادي وتعليمي ذكي يتفاعل معه الطالب الحقيقي، فبداًل من اختيار طالب 
 ( 1،4) . يمكنه اختيار طالب افتراضي يتشارك معه في الوصول إلى حلول للمشكالت، ويتبادل معه األدوار  حقيقي

  افتراضياالمعلم 4.4  
، ويتولى أعباء اإلشراف التعليمي على حسن سير التعلم، وقد  افتراضيامتعلم الذي يتفاعل مع الوهو المعلم  

يكون هذا المعلم داخل مؤسسة تعليمية أو في منزله، وغالبا ال يرتبط هذا المعلم بوقت محدد للعمل وإنما يكون 
طالب المسجلين تعامله مع المؤسسة التعليمية بعدد المقررات التي يشرف عليها ويكون مسؤواًل عنها وعدد ال

 (. 4، 1لديه)

 التجارب السابقة  .5
  :ومنها نستعرض هنا تجارب الدول العالمية والعربية في مجال الحاسوب واالنترنيت في التعليم والتعليم االفتراضي

الجامعات حيث قام  م. كانت البداية في إحدى1993إلنترنت في التعليم في عام كندا مشروع استخدام ا بدأت:  كندا
األمر إلى التعاون مع القطاعات الخاصة   الطالب بتجميع وترتيب بعض المصادر التعليمية على الشبكة. ثم طّور

 (6). (SchoolNet) والعامة فكان مشروع
رياض االطفال   إلدخال شبكة اإلنترنت في  (KidNet) م أعلن عن بداية مشروع1996في مارس :  كوريا

المشروع ليشمل المدارس المتوسطة والثانوية ، ثم الكليات والجامعات. وقد قام   المدارس االبتدائية الكورية. ثم توسعو 
في جامعة والية   التي نشأت (GYN) المشروع من خالل التعاون بين شبكة الشباب العالمية من أجل السالم هذا

http://fcdrs.com/nashra/004.html#_edn6#_edn6
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والمعلومات ووزارة التعليم الكوريتين من  ألمريكية وإحدى الصحف الكورية من جانب ووزارة االتصاالتمتشجن ا
 ( 6).م( تم تحقيق الهدف بتوفير الخدمة لكل مدرسة ابتدائية2005 - 2003) وفي جانب آخر.
 ,National Computer boardتبنت وزارة التعليم السنغافورية بالتعاون مع مجلس الحاسوب الوطني )سنغافورة: 

NCB  مشروع ربط المدارس بشبكة اإلنترنت. وكان الهدف هو توفير مصادر المعلومات للمدارس. ففي عام )
م بدأ المشروع بست مدارس. وقد قادت التجربة إلى ربط المدارس والمشرفين على التعليم بالشبكة. كما تم 1993

(. وقد  Junior Collegesالمشروع ليشمل الكليات المتوسطة )ربط وزارة التعليم بشبكة اإلنترنت. بعد ذلك توسع 
 ( 6) .)جزيرة الذكاء( في القرن القادم  ( لجعل سنغافورةIT 2000 – 2000وضعت خطة باسم )تقنية المعلومات 

بدأت مدرسة   Florida Virtual School (FVS) ))   مدرسة فلوريدا االفتراضية: الواليات المتحدة االمريكية 
كمشروع وصل بين المدرستين   1997أنشطتها في أغسطس  Florida Virtual School  ا االفتراضيةفلوريد

اللتين انطلقتا في  Alachua County ومدرسة  Orange County Public Schoolsاإلقليميتين الحكوميتين 
كانت مهمة و  تربوي خدموا في وظائف اإلدارة والتعليم والتطوير. 15، وذلك بطاقة 1996فضاء اإلنترنت عام 

وتضمين الخدمات الطالبية فيها لتمكين  2001المشروع هي وضع مدرسة ثانوية كاملة عبر اإلنترنت بحلول عام 
محتوى   وللحفاظ على األداء المتميز، فقد صمم الطالب من االنتقال بنجاح لمعاهد ما بعد الثانوية و لمجال العمل.

ومقاييس   Florida Sunshine State Standardsالمقررات ليطابق متطلبات معايير إدارة والية فلوريدا سنشاين 
 .(13) التي يدعمها كل من التعليم والمجتمعات المهنية SCANSأخرى مهمة مثل مسابقات 

دام االنترنيت ونستعرض تجارب استعرضنا اعاله تجارب الدول في العالم التي شجعت التعليم االفتراضي باستخ
مقررات  الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ودولة االمارات العرابية المتحدة  والمملكة االردنية بجعل 

ترسل عبر اإلنترنت، ولزيادة نجاح الطالب في المقررات، تقدم لهم تشكيلة متنوعة من المصادر القائمة  ارسالمد
ادر القائمة على التقنية، والمصادر التقليدية، ويتصل المعلمون بالطالب وأولياء األمور عن  على اإلنترنت، والمص

 طريق البريد العادي، والهاتف، والبريد اإللكتروني ومجموعات المحادثة عبر اإلنترنت.
 تخدام االنترنيتباساالفتراضي و الفوائد التي يمكن أن تجنى من التعليم ستنتج ل التجارب السابقة وغيرها نمن خالو 

ضمن  والتعليم االفتراضي اعتبار الحاسوب واالنترنيت من وسائل التعليم االساسية ومحاولة اعتماد االنترنيت وهي 
  .بأنواع المعرفة بلغة المعلمين والمتعلمين غنيةوتوفير مكتبات افتراضية  التعليمعملية تطوير 

 (  Geographyسط للصف االول المتو  جغرافيةالبرنامج التعليمي ) .6
من خالل االطالع على تجارب الدول العربية والعالمية انطلقت فكرة البحث بتصميم مدرسة افتراضية  

حيث يمكن  ويكون هذا الموقع مرتبطًا بشبكة اإلنترنت ،  يخدم القطاع التعليمي بالدرجة األولى( موقع إلكتروني)
اإلنترنت ليتمكن العديد من المستخدمين  ج التعليمي للعمل علىامنع البر ي. وتطو عن طريق هذه الشبكةالوصول إليه 
اء صالحيات مختلفة للدخول  نظم الحماية إلعطاستخدمت كما  ،متباعدة امج ولو كانوا في أماكننالبر  امن تنفيذ هذ

  .الموجودة في الموقع المواد المادة العلميةإلى 
موضوع دراسة على الطلبة ساعد ي برنامجو وه Geographyالبرنامج  ومن هذا المنطلق تم تصميم  

صعوبات التي  المشكالت والالتخلص من يساعد مدرسي مادة الجغرافية على للصف االول المتوسط و  جغرافيةال
 ومن خالل البرنامج .وسائل التوضيح وغيرهعوبة المادة و ص ه المادة للطالب من حيثذلتوضيح همنها  يعانون 

Geography  كما يهدف البرنامج  .التعليمية دور تكنولوجيا المعلومات في العمليةنهدف الى ابرازGeography 
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 كما يساعد البرنامج المصمم على  ،وخارجه  حيث يمكن االستفادة منه داخل الفصل برنامج تعليميتوفير  الى 

ربط الطالب  و  ترونيوالمشرف( من خالل البريد اإللك التواصل بين مختلف فئات القطاع التعليمي )الطالب والمعلم
قتناء ال القطاع التعليمي من خالل تشجيع نشر الثقافة الحاسوبية  ويساعد ايضا في.الدوام اوقات بالمدرسة خارج
  استخدام البرنامج التعليمي المنشور على شبكة االنترنيت.تخدامه كي يتمكنوا من الحاسوب واس

والشكل   (1، الحظ الشكل )الصف االول المتوسط جغرافيةتعليمي البرنامج الصميم م تفي هذا البحث ت 
لمراحل المتوسطة على مستوى  التعليم  لينشر على شبكة االنترنيت ويكون حجر اساس في التعليم االفتراضي (1)

موزعين على عدد من   ليستفاد منه مدرسي ومدرسات مادة الجغرافية للصف االول المتوسط  مدينة الموصل 
لبرنامج تحت اشرافهم كمعلمين افتراضيين ليتم االستفادة منه من قبل عينة من طلبة الصف  ليكون تنفيذ ا المدارس

سنة في عدد من المدارس المتوسطة المختلفة في مدينة الموصل وتم تطبيق البرنامج  14-13االول المتوسط بعمر 
 المصمم على هذه العينة من الطلبة والمدرسين 

 

 

 
 

 للبرنامج التعليمي االفتراضي )جغرافية للصف االول المتوسط( ( الصفحة الرئيسية 1الشكل )
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 البرنامج التعليمي االفتراضي )جغرافية للصف االول المتوسط( ات اعداد و خط  6.1

 بما يلي: )جغرافية للصف االول المتوسط( مرت عملية اعداد البرنامج التعليمي االفتراضي   
عليمي االفتراضي بتصميم برنامج تعليمي افتراضي لتعليم مادة تحديد االهداف التعليمية للبرنامج الت •

 .الجغرافية للصف االول المتوسط

   )الصف االول المتوسط(. حديد مستوى المتعلمينت  •
 .د المادة التعليمية  وهي تعليم الجغرافيةتحدي •

 بحيث تتدرج من االسهل الى االصعب. تحديد نظام عرض المادة التعليمية للبرنامج  •

ابة اطارات البرنامج اي تقسيم المادة التعليمية الى وحدات صغيرة جدا يكون كال منها اطار او خطوة  كت  •
  وكل اطار يتكون من المعلومات والمثيرات واالستجابات التي يتبعها التغذية الراجعة والتعزيز الفوري.

 .صميم موقع للبرنامج التعليميت •

 .ASP.net  دة التعليمية باستخدام لغةبرمجة الموقع للبرنامج التعليمي و الما •

وتعديله وذلك من خالل تجريبه على عينةعشوائية من الطلبة كمعدل بناءا على   ريب الموقع التعليمي تج  •
 ما يحصل عليه من تغذية راجعة من الطلبة. 

  على االنترنت. لموقعنشر ا  •

 .استنساخ )الموقع التعليمي( البرنامج التعليمي االفتراضي •

 
 
 

 

 ( صفحة االختبارات للبرنامج التعليمي االفتراضي )جغرافية للصف االول المتوسط( 2الشكل )
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 لمتوسط( ااالفتراضي )الجغرافية للصف االول  نامج التعليميمخطط يوضح المراحل الرئيسية العداد البر (3الشكل )
 فتراضية ي األقسام المقترحة للمدرسة االوفيما يل

هناك  كما يكون ، قع ذات الصلة على اإلنترنتروابط للموا جغرافية : كشرح للمادة العلمية ، ال :الدراسية أوال : المواد
اعضاء الهيئة   . ويشرف على هذا القسمواختبار للطلبة  مجال للطالب لطرح األسئلة وتلقي اإلجابات عليها

  جغرافيةالتدريسية المتخصصين بموضوع ال

، ت الصلة على اإلنترنتروابط للمواقع ذا ، مشكالت وحلول ، التربوي  الدليل  و يضم :الطالبي ثانيا : اإلرشاد
استفسارات أو مشكالت )عامة  يستطيع الطالب اإلطالع على ما هو موجود ، كما يمكنه أن يطرح أي تساؤالت أو

   .طريق وضع االستفسارات وانتظار الرد ، أو عن أو خاصة( عن طريق التحاور اآلني

  .االستفسارات ……… الخ ،راتبالطالب واالختبا األنظمة المتعلقة  :ويضم بون الطالؤ : شثالثا  

طرق ، الغير تجارب ،دروس مثالية ويضم القسم خاص بالمعلمين واإلداريين والمشرفين فقط هذا:  : المعلمرابعا  
  .روابط للمواقع ذات الصلة على اإلنترنت ، واستفسارات اقتراحات،تدريس

 . مناقشة النتائج7
للصف االول المتوسط من قبل عينة من مدرسي وطالب  جغرافيةاللمادة تم تنفيذ البرنامج التعليمي  

 تم عملقد ف من البرنامج التعليمي  جغرافيةمدى استفادة مدرسي مادة الوحتى نتبين المرحلة االولى المتوسطة 

مختلفة. يبين الجدول   متوسطة  دارسمن م درس ومدرسة م 25 استبانة تم توزيعها على عينة عشوائية بلغ عددها
 تائجها. ( أهم ن1)
 
 

 

تحديـــــــــــــد االهـــــــــــــداف التعليميـــــــــــــة 
  للبرنامج التعليمي االفتراضي

 تحديد المادة التعليمية تحديد مستوى المتعلمين

تصميم موقع للبرنامج 
 التعليمي االفتراضي

 كتابة اطارات البرنامج

 التعليمي االفتراضي

تحديد نظام عرض المادة  
 التعليمية

برمجة الموقع للبرنامج 
 التعليمي االفتراضي

نشر الموقع على   تجريب الموقع التعليمي 
 االنترنت

 
استنساخ )الموقع التعليمي( 
البرنامج التعليمي االفتراضي 

 وتوزيعه

 البداية 

 النهاية
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 النسبة الى العدد الكلي العدد العبارة ت
 %84 21 في العملية التعليمية  يؤيدون استخدام التعليم االفتراضي 1

 %16 4 ال يؤيدون استخدام التعليم االفتراضي في العملية التعليمية  2
 %88 22 يؤيدون استخدام الحاسوب في العملية التعليمية خارج الصف  3
 %88 22 استخدام االنترنيت في العملية التعليمية خارج الصف  يؤيدون  4
 %76 19 يمتلكون جهاز حاسوب من اعضاء الهيئة التدريسية 5

 %84 21 يعتقدون ان التعامل مع الحاسوب غير صعب 6
 %60 15 التدريسية شبكة االنترنيت من اعضاء الهيئة  يمتلكون االتصال مع 7
 %84 21 االنترنيت غير صعبيعتقدون ان التعامل مع  8

 جغرافيةلمادة العضاء الهيئة التدريسية نتائج استبانة ا (1) جدول

في العملية واالنترنيت   وإيجابية بشكل عام فيما يخص االستفادة من الحاسوب ستبانة مشجعةالان نتائج انالحظ 
لية التعليمية في العالم العربي بصورة عامة واعتبار التعليم االفتراضي خطوة مهمة وفعالة في تطوير العم التعليمية

 .  والعراق بصورة خاصة
.  طالب من عشر مدارس  100وزعت على  ،المرحلة المتوسطةاستبانة لطالب  تم عمل ولنتبين موقف الطالب فقد

ة  في العملي لتعليم االفتراضيول ، فإن النتائج في صالح ا( أهم نتائجها. وكما يتضح من الجد2الجدول ) يبين
  التعليمية.

 
 النسبة الى العدد الكلي العدد العبارة ت
 %85 85 لديهم اجهزة حاسوب في المنزل 1

 %73 73 لديهم خدمة شبكة االنترنيت 2

 %91 91   سيسهل العمليةالتعليمية د ان  استخدام الحاسوب داخل الصفيعتق 3
 %91 91 ليميةيعتقد ان  استخدام االنترنيت داخل الصف سيسهل العمليةالتع 4
 %80 80 سيسهل العمليةالتعليمية د ان  استخدام الحاسوب خارج الصفيعتق 5
 %80 80 يعتقد ان  استخدام االنترنيت خارج الصف سيسهل العمليةالتعليمية 6
 %93 93 غير صعبيعتقدون ان التعامل مع الحاسوب  7
 %92 92 (مفيدجغرافيةال)البرنامج التعليمي لمادة يعتقد ان التعليم االفتراضي  8
 %8 8 )البرنامج التعليمي لمادة الجغرافية( غيرمفيديعتقد ان التعليم االفتراضي  9

 نتائج استبانة الطالب ( 2) جدول
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 االستنتاجات8. 
المجموعات التجريبية )التي   من خالل االطالع على تجارب دول العالم والدول العربية تم االستنتاج بان  
 التي لم تستخدم فكرة التعليم ( قد تفوقت على المجموعات واالنترنيت )التعليم االفتراضي(  ستخدام الحاسوبدرست با

 .االفتراضي
مادة في تدريس  حول التعليم االفتراضي( 2)و(1) في الجدول  ةاالستبيان الموضح  توصلت نتائج كما 

لتعليم االفتراضي للعملية التعليمية من اعضاء الهيئة يد ادخال اؤ والتي ت وتصميم مجتمع تعليمي افتراضي  جغرافيةال
التعليم  كما ان التعليم بالحاسوب و االنترنيت في الوقت الراهن أمرًا مسلمًا به. الى اهميته واصبح  %(84التدريسية )
للتخلص  للطالب  نوع من التوازن في توصيل المعلوماتايجاد بعضاء الهيئة التدريسية المساندة ال وفراالفتراضي 
المرونة في التعلم من خالل مراعاة الفروق   توفير، و على توصيل المادة مدرسيناالختالف في قدرات المن مشكلة 

نوعًا من االنترنيت توجد  شبكةاستخدام  ، كذلك فانالذين يختارهما فالطالب يتعلم بالسرعة والوقتللطلبة  الفردية
ل مشكالت ح ،اتد مصدر المعلوميالب وذلك من خالل توحالتي يراد إيصالها للط التوحيد في الموضوعات

وخصوصا في الظروف التي يعيشها الطالب في    الطالب الذين يتخلفون عن زمالئهم لظروف قاهرة كالمرض
 زيادة حصيلة الطالب العلمية من. كما يساعد التعليم االفتراضي في حيث يمكنهم المتابعة في وقت آخر العراق 

 .الخصوصية جزءًا من عالج الدروس التعليم االفتراضي  كما يعتبر مشوقة ومشجعة على التعلم خالل إيجاد بيئة
وبهذا يعتبر الحاسوب واالنترنيت والتعليم االفتراضي واقعا يجب االخذ به في تطوير العلمية التعليمية   

 على مستوى العراق. 

 . االعمال المستقبلية9
 عتماد النظامي لشهاداتها. الكترونية وتحديد اال ة مدرستصميم 
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