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              *ظريفة أبو فخر.د                                                
 א

  
م االفتراضي يف حتصيل طلبة دبلوم التأهيل التربـوي يف           التعلٌ أثرف  عردف هذه الدراسة إىل ت    

 تكونت عينـة الدراسـة مـن      مادة طرائق تدريس  علم االجتماع مقارنة بالطريقة التقليدية، وقد           
ختصص علم اجتماع   /هيل التربوي    وطالبة من طلبة دبلوم التأ     طالباً) ٣٠(مؤلفة من   جمموعة جتريبية   

وجمموعة ضـابطة مكونـة مـن       ،  م االفتراضي  التعلٌ يفتعلموا  ممن  يف  اجلامعة االفتراضية السورية      
ختصص علم اجتماع يف كلية التربيـة جامعـة         /طالباً وطالبة من طلبة دبلوم التأهيل التربوي      )٣٠(

وقامت الباحثـة بتـصميم     .ق التقليدية    وباستخدام الطرائ   التقليدية  الصفوف يف تعلموا   ممن،  دمشق
بنداً من نوع الصح واخلطأ     ) ١٥( مؤلف من     طرائق تدريس علم االجتماع    اختباٍر حتصيلي يف مقرر   

  .ة مقاليةبنداً من نوع االختيار من متعدد وثالثة أسئل) ٢٠(و
ربـوي يف   فاعلية التعلم االفتراضي يف حتصيل طلبة دبلوم التأهيـل الت :إىلأشارت نتائج البحث  

 ةالتربية من جامع  تحصيل طلبة دبلوم التأهيل التربوي يف كلية        بمقارنة  ،  اجلامعة االفتراضية السورية  
بني حتصيل   )٠،٠١(  الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة     يظهر ذلك من خالل الفرق ذ     . دمشق  

، لصاحل  )اإلناثذكور و ال(وحتصيل طلبة اموعة الضابطة   ) الذكور واإلناث (طلبة اموعة التجريبية  
 حصائية عند مستوى  إ داللة   وفرق ذ ومل يظهر   اموعة التجريبية اليت استخدمت التعلم االفتراضي،       

)٠،٠١  (  داللـة إحـصائية عنـد       ي فرق ذ  بروز إىل النتائج   أشارت كما   .ر اجلنس يعود إىل متغي 
موعة التجريبيـة، لـصاحل     يف ا بني التطبيقني القبلي والبعدي الختبار التحصيل       ) ٠،٠١(مستوى  

 التجريبيـة يف     تفوق اموعة الضابطة على اموعة      بينما أشارت نتائج البحث إىل     .التطبيق البعدي 
  .األسئلة املقالية

  
  
  
  
  
  .، سورية جامعة دمشق،كلية التربية* 
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١− :
ورة تكنولوجية ومعرفية    أدى التغري السريع الذي فرضته الثورة الصناعية ومن مث ثورة املعلومات إىل ث            

تعتمد على املعرفة العلمية املتقدمة وحتتاج إىل عقل بشري قادر على التحكم ذه املعلومات وتوظيفهـا           
املركز (يف كتابه حنو بناء حضارة جديدة     )ألفن توفلر   (وختزينها واالستفادة منها يف جماالت احلياة، وأشار      

، إىل مامساه املوجة الثالثة حيث تتنامى فيها احلـضارة           )٤،  ١٩٩٥،  القومي للبحوث التربوية والتنمية   
بسرعة كبرية و جتلب معها أساليب جديدة وطرائق متغرية للعمل واملعيشة، و اقتصاداً جديداً وصراعات           

  .ادرة على مواكبة كل هذه التطوراتسياسية جديدة وأساليب تعليم حديثة ومتطورة ق
قافة الذاكرة إىل ثقافة اإلبداع والتفكري، والعمل على إجيـاد          وقد ساعد هذا كله على االنتقال من ث       

حلول عاجلة ألساليب التعليم التقليدية اليت ال تساير املتغريات املعاصرة باعتمادها على أسلوب اإللقـاء             
هذا األسلوب الذي أفرز شخصيات تقليدية ذات طابع تقليدي غري قادرة على اقتحام سـوق               ،  واحلفظ
ت تتجاوز  اليت أصبح ،  درة على التعامل مع تكنولوجيا العصر وخاصة تكنولوجيا التعليم        وغري قا ،  العمل

  .أسلوب احلفظ واالستظهار
ويعد احلاسوب التقنية املناسبة لكل من عملييت التعليم والتعلم ذات الفاعلية العالية والكلفة القليلـة               

طريقة لنشر  :  و التعلٌم عن بعد الذي عده بريز      اليت متكن الدارسني  من التعلم الذايت والتعلم االفتراضي            
وذلك بتكثيف العمل يف تنظيم مشتمالت الـتعلٌم        ،  املعرفة واكتساب املهارات واالجتاهات ذات املغزى     

 التقنية املتعددة من أجل إنتاج مادة تعليمية ذات جودة عالية ميكن            لعن بعد إدارياً وفنياً بوساطة الوسائ     
، وهي بالتايل متكن الدارسني يف أماكن إقامتهم مـن حتـصيل            عملية التعليم والتعلم  ة منها يف    االستفاد

  ).١٥، ٢٠٠١، بكر. ١٧، ٢٠٠٠الفار، (املعرفة بوساطة أنظمة االتصال الشبكي احمللية والعاملية 
وقد  أدى انتشار احلواسيب  وتكنولوجيا املعلومات إىل طرح إشكاليات تربوية جديدة غري مسبوقة               

 فرصاً جديدة لتطوير أساليب التعلم ورفع إنتاجية املعلمني والطلبة وزيادة فاعليتـهم  وحتـسني                وأتاح
  .عائدام

ونتيجة لالنتشار الواسع الستخدام تكنولوجيا املعلومات ظهرت أشكال جديدة يف التعلم كـالتعلم             
 أساسـاً   شيءأن لكل   : "حلقيقةوا. ، التعلم االفتراضي  التعلم  باستخدام االنترنت   ،  ، التعلم املفتوح  لذايتا

، إذ انتقل اإلنسان األول مـن       تطور املعريف والفلسفي لإلنسانية   وأساس التعلم االفتراضي قدمي يتعلق بال     
 اًوأخـري ،  عصر اإلشارات إىل الشفاهة والكتابية املخطوطة واآللية واستخدام الوسائل السمعية البصرية          

وتصور أوغست كونت وغريه من الفالسـفة تطـور         دخول عصر املعلومات قبل حنو من نصف قرن،         
إذ تصور اإلنسان يف كل عصر افتراضـات حتـل          ،  اإلنسانية من مراحل الالهوتية وامليتافيزيقية والعلمية     

 قدميا أن األرواح جمسدة كمـا هـي يف كهـف            ضمشكالته يف التعليم والفكر، واالتصال، فقد افتر      
وهي افتراضات  ،   اخلري والشر والكائنات االفتراضية اليت متثلها      أفالطون والثنائية بني اجلسد والروح وبني     

  أما افتراضات عصر الصناعة يف الوسائل البصرية املتحركة وافتراضات عصر . ة ختيليةـديدة ومهيـع
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   ) .٣٤٨-٣٤٧، ٢٠٠٦، اجلمل، القال،  ناصر(املعلومات فقد أفادت يف التعليم وتقدم العلم 
ة واملكتبات واملختربات االفتراضية تستقبل الطالب االفتراضـي واملعلـم      وهاهي الصفوف االفتراضي  

االفتراضي وحتتضن التعلُم االفتراضي الذي كان له الدور الكبري يف إتاحة الفرصة أمام أكرب عدد ممكـن                 
من راغيب التعليم يف أي جمال ويف أي بلد متجاوزاً تأثريات العوامل السكانية والتوسـعات العمرانيـة،                 

العوائق اليت حتد من إمكانات االلتحاق بالتعلم النظامي، مثل ضرورة االنتظام يف الدراسة وتوقيتـات               و
األداء ومكان الدراسة وحمددات القبول، ومتيز هذا النوع من التعلم أيضا باستجابته لعدد مـن مبـادئ     

ومراعـاة أسـاليب    ،   بيئة التعلم  توافر التعزيز والتغذية الرجعة، والدافعية للتعلم، واملرونة يف       : التعلم مثل 
  . التعلم احلديثة، وطرائقه، وتعدد املصادر والتقانات

الـتعلم  (وقد أدركت  وزارة التربية يف القطر العريب السوري ضرورة االستفادة مـن إمكانـات                
عملت التكاليف وقدرته يف حماكاة الواقع احلقيقي،  ف        من دور يف توفري الوقت واجلهد و       ملا له ) االفتراضي

على إيفاد عدد من املدرسني ممن هم على رأس عملهم إىل برنامج دبلوم التأهيل التربـوي يف اجلامعـة                   
االفتراضية السورية لالرتقاء مبهارام وكفايتهم املهنية، و يف هذا الربنامج يدرس الطلبة مـواد دبلـوم                

  .جتماعمنها مادة طرائق تدريس علم االأهيل التربوي بوساطة االنترنت، والت
:א −٢

تنطلق مشكلة البحث من االهتمام املتزايد الذي حيض به التعلم االفتراضي  بوصـفه شـكالً مـن                  
  : هذا االهتمام إىلى  التكنولوجيا املتطورة، ويعزىأشكال التعلم احلديث املعتمد عل

اإلسـقاطية  االتساع الكمي يف أعداد امللتحقني بالتعليم العايل، فقد أكـدت الدراسـات              -١-٢
 ٧٩وصل إىل   ) ٢٠٠٠(املستقبلية اليت قامت ا اليونسكو أن أعداد الطلبة امللتحقني بالتعليم العايل عام             

مليون طالب وطالبـة ويف     ٩٧إىل   )٢٠١٥( من املتوقع أن يصل هذا الرقم  عام       مليون طالب وطالبة و   
ن هذا يتضح أن هـذه      م )٢٩٧،  ٢٠٠٤،  سنبل( مليون طالب وطالبة     ١٠٠سيصل إىل    )٢٠٢٥(عام  

الزيادة يف عدد الراغبني يف مواصلة تعليمهم العايل، ستشكل عبئاً على مؤسسات التعليم التقليدية ممـا                
  .االفتراضييستدعي التفكري يف فتح جماالت جديدة للتعليم، ومن أبرزها التعلُم 

 على طرائق التـدريس       االنتقادات الكثرية اليت توجه إىل التعليم التقليدي من حيث اعتماده          -٢-٢
  .التقليدية وتركيزه على احلفظ والتلقني وإمهال جوانب التعلم األخرى

 تأكيد العديد من الدراسات و املؤمترات التربوية ضرورة االهتمام بالتعلٌم عن بعد و ضرورة               -٣-٢
اءات ذا  حيث صدرت توصيات وقرارات وإجر    ،  إدخال الوسائل والتقنيات احلديثة يف النظم التعليمية      

  : اخلصوص منها
اليت نظمها مركز املعلومات القومي     ) املعلومات سبيلنا إىل التقدم   ( أصدرت ندوة املعلوماتية الثالثة      -

توصيات تتعلق باستخدام احلاسوب يف التعليم كان منها السعي لتحديث املناهج التعليمية يف             ) ١٩٩٦(
ة تعليمية، ويئة اجليل اجلديد من املتعلمني، ليكـون         خمتلف مستوياا وتوظيف املعلوماتية بوصفها أدا     
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العامل واملوظف والباحث الكفء القادر على التفاعل مع التطورات العلمية والتقنية القادمة مع بدايـة               
 ).٣٠، ١٩٩٦مركز املعلومات القومي، (القرن احلادي والعشرين 

عشرين يف تقرير قدمته إىل اليونـسكو عـام          دعت اللجنة الدولية املعنية بالتربية للقرن احلادي وال        -
إىل ضرورة حتويل كـل جامعـة إىل جامعـة          " العلم ذلك الكرت املكنون   " اسم   حتت) ١١٧،  ١٩٩٩(

مفتوحة تتيح فرص التعليم عن بعد يف أوقات خمتلفة من حيث الزمان واملكان، وقد بينت جتربة التعلـيم             
صال القائمة علـى اسـتخدام احلاسـوب واالنترنـت       عن بعد أا جتربة مناسبة جتمع بني وسائل االت        

م العـايل بتكـاليف زهيـدة       واالتصاالت الشخصية اليت متكنها من زيادة الفرص اليت يتيحها التعلـي          
  .اليونسكو

إىل ضرورة استغالل التقانات التربوية احلديثة       )٢٠٠٢(أشار تقرير التنمية اإلنسانية العربية  للعام         -
 واسع يف نشر التعلٌم عن      ملا هلا من دور   ،  يف التعلٌم ..) احلاسوب  ،  االنترنت(ورة  ووسائل االتصال املتط  

تقرير التنمية اإلنـسانية    ( يف تزويد املتعلم بأدوات قوية قادرة تساعده على أن يكون معلم نفسه           بعد  و  
  ).٥٤، ٢٠٠٤العربية، 

ـ          - شاركة مـع الربنـامج القـومي       أوصى مؤمتر املعلوماتية وتطوير التعليم املنعقد يف القاهرة بامل
لتكنولوجيا التعليم، بضرورة تدريب املدرسني على استخدام احلاسوب، كما أوصى أيـضاً بـضرورة              
استخدام التكنولوجيا احلديثة يف التدريس مثل احلاسوب وصفحات االنترنت، وكذلك أوصى بضرورة            

  ).٢٥١، ٢٠٠٤، ا التعليمالربنامج القومي لتكنولوجي(توفري املكتبات االلكترونية للطلبة 
اجلامعات املفتوحة والتعلٌم عن بعد  يف الوطن        "  خلصت ورشة العمل اليت نفذا اليونسكو حول       - 
توصيات تدعو إىل زيادة االهتمام بالتعلٌم عن بعد  ملواجهه الزيادة املطردة يف أعـداد الطـالب                 "العريب

ممن مل تستوعبهم املؤسسات اجلامعيـة احلكوميـة        والطالبات الراغبني يف استكمال تعليمهم اجلامعي،       
ضرورة م عن بعد  إلثراء هذا النظام و       احلالية، والتأكيد على إجراء البحوث يف جمال التعلم املفتوح والتعلٌ         

ة والسعي  يف الدراسات العليا والبحوث العلمية وتعميمها يف اجلامعات العربي        (استثمار التعلٌم االفتراضي    
  ).٢٥، ٥/٧/٢٠٠٦، ، القاهرةاليونسكو(إىل تفعيلها  

 تأكيد العديد من البحوث والدراسات أمهية استخدام االنترنت و احلاسوب يف تدريس العلـوم               -
) Bruce،  1999 بروس(و) ٢٠٠١،  إمساعيل(دراسة كل من    : منها)   التاريخ واجلغرافية (االجتماعية  

ـ ــفري) ٢٠٠٠عبد احلميد، ( ) Caroline  ،2004( ولنيوكـار  )Frederick)  ،2000كـدري
  ).Deanne ،2004(ووديان ) ١٩٩٩املصطفى، (، )٢٠٠٠الل، (و

االنترنـت،  ( الدراسات اليت تناولت استخدام وسـائل االتـصال احلديثـة         األحباث و  الندرة يف    -
األساس يف جناح التعلم    ، مع العلم أن استخدام هذه الوسائل يعد         يف تدريس علم االجتماع   )  احلاسوب
  .اضياالفتر
  ، وذلك عرب صوغ  االفتراضي يف  التحصيلمالتعلُد أدى هذا كله إىل حفز الباحثة لتقصي أثر ـوق
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 : مشكلة حبثها  احلايل على النحو األيت
االفتراضي يف حتصيل طلبة علم االجتماع املنتسبني لربنامج دبلوم التأهيل التربـوي            م  التعلُ  ما أثر  -

  باجلامعة االفتراضية السورية ؟
م االفتراضي يف حتصيل طلبة دبلوم التأهيل التربوي يف مادة طرائـق تـدريس علـم                 التعلُ ما أثر   -

  ؟متغري الطريقة وفق االجتماع 
م االفتراضي يف حتصيل طلبة دبلوم التأهيل التربوي يف مادة طرائـق تـدريس  علـم                  التعلُ ما أثر   -

  ؟متغري اجلنس وفق االجتماع 
:א−٣

  : مما يأيتالبحث  أمهية تنبع 
ويف تـدريس علـم     ،  من جهـة   يف التدريس    اً جديد اًأسلوببوصفه   االفتراضي   مالتعلُ أمهية   -١-٣

 املعلومات  لواستقبا،  االتصال يف   ة الوسائط املتعدد  من جهة أخرى، ويستخدم هذا األسلوب     االجتماع  
هذا البحث القائمني علـى هـذا       لذا ميكن أن يفيد     . نيواكتساب املهارات والتفاعل بني املعلم واملتعلم     

 عن التعلم االفتراضي ودوره يف      همبا عرض ) املعلم، املتعلم، املسؤولني عن هذه العملية     (النوع من التعلم      
  .تنمية التحصيل

لعصر السرعة وتدفق املعلومات الـذي      ،  االجتماع أمهية مواكبة الواقع احلايل لتدريس علم        -٢-٣
وأشكال التعليم اليت تـوفر الوقـت واجلهـد         ،  ن أساليب التدريس  يتطلب البحث عن أفضل البدائل م     

  .والكلفة
 أمهية  علم االجتماع ؛ حيث يعىن بدراسة التفاعل االجتماعي بـني كـل مـن اتمـع                   -٣-٣

ويـسهم يف   ،  كما يهتم بتنمية الوعي الثقايف واالجتماعي والفلسفي لدى الطالب        ،  والشخصية والثقافة 
  م ونظرتمع وقضاياه       تشكيل اجتاهابالدراسـة   وختصـصه ،  م للحياة؛ نظراً الهتمامه بدراسة ثقافة ا 

ـ  وعنايتـه ،  )٤١٩،ص١٩٩٦صالح حممـد فـوال،    ( العلمية للسلوك االجتماعي اإلنساين    الظواهر ب
وتعدد اآلراء ووجهات النظـر     ،  واملوضوعات االجتماعية ذات الطبيعة اخلالفية والقضايا املثرية للنقاش       

  ٠طالب على التفكري فيما حييط به اجتماعياًاليت حتفز ال
א−٤ :א

  : يهدف هذا البحث إىل
م االفتراضي يف حتصيل طلبة دبلوم التأهيل التربوي يف مادة طرائق تـدريس              التعلُ  أثر عرفت -١-٤

  .متغري الطريقةوفق علم االجتماع 
   بوي يف مادة طرائق تدريسهيل الترم االفتراضي يف حتصيل طلبة دبلوم التأالتعلُ أثر رفـعت -٢-٤

  .متغري اجلنسوفق علم االجتماع 
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:א−٥
   ): ٠،٠١( اآلتية عند مستوى داللة ياتضحياول البحث اختبار صحة الفر

الـذكور  ( فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط درجات طلبة اموعة التجريبية            ليس هناك  -١-٥
الـذكور  (ومتوسط درجات طلبة اموعة الضابطة      ،   االفتراضي مالتعلُ  اليت درست باستخدام   )واإلناث
وذلـك يف التطبيـق     ،  يف مادة طرائق تدريس   علم االجتماع        اليت درست بالطريقة املتبعة،      )واإلناث

  .البعدي الختبار التحصيل 
 فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط درجـات طـالب اموعـة التجريبيـة               ليس هناك  -٢-٥

يف مادة طرائـق تـدريس علـم        ،  )اإلناث(ومتوسط درجات طالبات اموعة التجريبية      ،  )كورالذ(
  .التحصيل البعدي الختباروذلك يف التطبيق ، االجتماع
الذكور ( فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات طلبة اموعة التجريبية            ليس هناك  -٣-٥

وذلـك يف   ،  يف مادة طرائق تدريس علم االجتماع     ،  ضياليت درست باستخدام التعلُم االفترا     )واإلناث
  .التطبيقني القبلي والبعدي الختبار التحصيل

:א−٦
  :علىيعتمد منهج البحث 

 الـتعلم   أ ثـر  ىل  إيدانية هلذا البحث؛ دف التعـرف        وذلك يف الدراسة امل    : التجرييب  شبه املنهج
  .التحصيلاالفتراضي يف 

א−٧ :א
  . طرائق تدريس علم االجتماعملقرر  م افتراضياًمنامج املصالرب - 
  . طرائق تدريس علم االجتماعملقررالبعدي  /اختبار التحصيل القبلي - 
:א−٨

  :يلتزم البحث باحلدود اآلتية
א−١−٨ ختصص علـم   ،  طُبق البحث على عينة من طلبة دبلوم التأهيل التربوي         :א

  .جامعة دمشق، كلية التربيةيف و ، لجامعة االفتراضية السورية مراكز النفاذ التابعة لاجتماع  يف
א−٢−٨  علم االجتماع  طرائق تدريسقرراخلاص مب احملتوى االلكتروين     تدريس   :א

 ،١٥/٥/٢٠٠٧ إىل  ١٥/٣ من   لطلبة دبلوم التأهيل التربوي يف اجلامعة االفتراضية ختصص علم اجتماع         
 مـن قبـل اجلامعـة       ةوهذه الفترة حمـدد   ،  ٢٠/٦/٢٠٠٧إىل  ١٤/٦ من    لاختبار التحصي ومت تطبيق   

  .هاالفتراضية لتدريس املقرر وتقومي
א−٣−٨   موضوعات مادة طرائق تدريس علم االجتماع املقررة على طلبة دبلوم  :א
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  .كلية التربية،  وجامعة دمشق السوريةالتأهيل التربوي يف اجلامعة االفتراضية
א−٤−٨ جامعـة دمـشق    السورية وطلبة كلية التربية      ةطلبة اجلامعة االفتراضي   :א
  .ختصص علم اجتماع، التربية
:א−٩
للعـام  ( ميثل طلبة دبلوم التأهيل التربوي يف اجلامعة االفتراضية السورية         :א−١−٩

دبلوم التأهيل   وطلبةطالباً وطالبة،    )١٦٠٠( عددهم   غقد بل وتمع الدراسة   جم )٢٠٠٦/٢٠٠٧الدراسي  
لعـام الدراسـي    يف ا ( طالبـاً وطالبـة   ) ١٠٢٨( عددهم   بلغجامعة دمشق و  /يف كلية التربية   التربوي
٢٠٠٦/٢٠٠٧.(   
يف   علـم االجتمـاع     ختـصص  دبلوم التأهيل التربوي   طلبة   كل مت اختيار  :א−٢−٩

 هم  طالباً وطالبة ) ٣٠ (هم  حيث بلغ عدد  ،  جامعة دمشق /كلية التربية من  و،  فتراضية السورية اجلامعة اال 
   .اموعة التجريبية

وبلغ عدد أفـراد اموعـة      ،  االفتراضيم  يدرسون يف اجلامعة االفتراضية السورية من خال ل التعلُ        
 دمشق  جامعة/ع يف كلية التربية   طالباً وطالبة يد رسون مادة طرائق تدريس علم االجتما        ) ٣٠(الضابطة  

فضالً  اموعتني من حيث العدد واملقرر واالختصاص        وهذا يعين متاثل  ،  من خال ل التعليم التقليدي    
  .عن الباحثة اليت درست كلتا اموعتني

א−٣−٩ :א
א−١−٣−٩ ـ طريقة التعلم   (الطريقة  ،  )الذكور و اإلناث    (  اجلنس :אא ، ياالفتراض

  ).التقليديةوطريقة التعليم 
א−٢−٣−٩   . التحصيل:א

א−١٠ א א :א
אא−١−١٠  والذي يعتمد علـى مبـادئ  التعلٌم عن بعد    هو اجليل األحدث من      :א
للتفاعل والتواصـل بـني    يح االألنه يت، التعلٌم عن بعد عن طريق الشبكة وهو أكثر تقدماً من التعلٌم

اجلامعـــة ( املتـــزامن التواصـــل الطلبـــة واألســـاتذة مـــن خـــالل طرائـــق
   www.svuonline.org.)٢٠٠٣،االفتراضية
وقد ،  ىل درجة خييل معها أنه واقع     ظره إ كل ما حياكي الواقع أو ينا      :א−٢−١٠

ويتم التعامل معه على أنه يف حكم الفعلـي القـائم         ،  ولكنه يؤخذ مأخذ الواقعي   ،  يتجاوز الواقع أحيانا  
م الذي يتم فيه التفاعل بني املعلم واملتعلم عـن  التعلٌ: وتعين به الباحثة  ) ٣٤٨،  ٢٠٠٦،  القال وآخرون (
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حتقـق أهـداف    ) فيديو كـونفرنس  اسوب، انترنت،   ح(ة عالية   بعد من خالل أجهزة ذات تكنولوجي     
  .الجتماع يف دبلوم التأهيل التربويتدريس علم ا
א −٣−١٠ א   :) (Virtual Class Room :א
 . الوقت نفسهيف  املساحة املخصصة للطلبة واملدرس على شبكة االنترنيت ليتواصلوا مع بعضهمهو

   :علىمكونات الصف االفتراضي األساسية وتشتمل 
التقليدية الـيت تتـيح    وهو نسخة الكترونية من األلواح املستخدمة يف الصفوف: اللوح األبيض -

   .الطالب للمتعلم يف الصف االفتراضي أن يرى ما يكتبه املدرس أو بقية
رؤيـة  يف الصف  يتم باستخدام وسائل مسعية وبصرية تتيح للحاضرين :قاء السمعي، البصريالل -

   .ملا يقولونه مباشرةًبعضهم واالستماع 
تستخدم هذه .  الوقت نفسهيفوهي الطريقة اليت يتواصل ا الطالب مع بعضهم كتابةً  :الدردشة -

   .الطالب بتقييمهم  تزويد عنالًضفالوسيلة لطرح األسئلة واالستفسار والنقاش 
أماكن متنوعة أن يتشاركوا  وهي ميزة تسمح للمشاركني يف :التشارك بسطح املكتب والربامج -

  . )٢٠٠٣، اجلامعة االفتراضية(عن بعد مبلفات دراسية
 جمموعة اإلمكانيات املادية والزمانية واملكانية اليت يوفرها التعلٌم االفتراضي للمتعلم           :وتعين به الباحثة  

خلاصة بطرائق تدريس علـم     من خالل األجهزة والربامج والتفاعل واالتصال مع املعلم واملادة املعرفية ا          
  .االجتماع
א−٤−١٠ א يـة  املاديـة واملبن تعين  االفتراضية غري ):Virtual University( א

، )اجلامعـة املاديـة   (امعة التقليدية   تتبع منوذج اجل   مفهوم جديد ملعىن اجلامعة اليت ال     على أساس الويب،    
نات املادية مـن    وحتتوي على أقل ما ميكن من املكو      من خالل االنترنت،    التعلٌم عن بعد      وهي مؤسسة   
وذلك ،  طة االنترنت وعن بعد   اس بو ة تنفيذها مباشر  راضية يتم كما أن معظم نشاطاا افت    ،  املباين اجلامعية 

وتتكون اجلامعة االفتراضـية مـن      . على النقيض من النشاطات املادية املوجودة يف اجلامعات التقليدية        
وذج اتصال بني املعلم واملتعلم ومكتب للقبول والتـسجيل،         ومساقات ومن ،  مكتبات وصفوف تعليمية  

    ).٤٠٩، ٢٠٠٧، احليلة( اضيعها افترلكن مجي..ومكتب للمالية 
 بقرار من   ٢٠٠٢اجلامعة اليت أنشئت يف اجلمهورية العربية السورية يف أيلول عام           : وتعين به الباحثة  

  . الدراسة فيها عن بعدرية وتضم عدداً من التخصصات وتكونرئيس اجلمهو
راسـة موضـوع أو     نتيجة لد بوصفها  املعلومات واملهارات املكتسبة من قبل املتعلمني       " :التحصيل

  ).٤٥، ١٩٩٨، عليالسيد (وحدة دراسية حمددة 
   نتيجة لدراسةبوصفها ن قبل املتعلمني ـارات املكتسبة مـات و املهـاملعلوم : عين به الباحثةـوت

  .موضوعات مقرر طرائق تدريس علم االجتماع
  تربوي ختصص علم يدرس هذا املقرر لطلبة دبلوم التأهيل ال: رر طرائق تدريس علم االجتماعـمق
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  . جامعة دمشق  ويف اجلامعة االفتراضية السورية اجتماع
لطلبة  طرائق تدريس علم االجتماع    جمموعة املعارف واملهارات اليت يتناوهلا مقرر      : وتعين به الباحثة  

  . جامعة دمشق  ويف اجلامعة االفتراضية السورية دبلوم التأهيل التربوي ختصص علم اجتماع
وقد  ،قدميةهي الطريقة األكثر انتشاراً يف التعليم وتعتمد غالباً على فلسفة تربوية            : قليديةالطريقة الت 

تخللـها  ت، كما ميكن أن     مل على عدد من الطرائق اليت تعرف بالطرائق الشائعة كاإللقاء واملناقشة          تتش
الباً ما يكـون اجلهـد      وغستقرائية واالستنتاجية واجلمعية،    طرائق التفكري العامة كالطرائق احلدسية واال     

  ).١١٥، ١٩٨٤، سعادة(أما املتعلم فهو جمرد متلٍق للمعلومات من املعلم  على املعلم مقتصراًاملبذول 
لطلبة دبلوم التأهيل    تدريس علم االجتماع  الطريقة املتبعة يف تدريس مقرر طرائق       : وتعين به الباحثة  

  .جامعة دمشق يف التربوي ختصص علم اجتماع
:אא−١١

  . من أشكال التعلم يف العصر احلديثم االفتراضي شكالًيعد التعلُ
אא−١−١١ م االفتراضي ذلك النوع من التعلم الـذي يعتمـد          يعد التعلُ  :א

والتفاعـل  ،  واكتساب املهارات ،  واستقبال املعلومات ،  كترونية يف االتصال  لإلاعلى استخدام الوسائط    
، ويلغي مجيع املكونات املادية للتعليم    ،  واملدرسة ورمبا بني املدرسة واملعلم    املتعلم  واملعلم وبني   لم  املتعبني  
كترونيـة  لإلايرتبط بالوسـائل    إن هذا التعلم    : ميكن القول لتعلم االفتراضي   لح الصورة احلقيقية    يوضتول

 اليت أصبحت وسـيطاً   ) نتانتر(وأشهرها شبكة املعلومات الدولية     ،  وشبكات املعلومات واالتصاالت  
لتفاعل ويتم التعلم عن طريق االتصال والتواصل بني املعلم واملتعلم وعن طريق ا            .لكتروينإلم ا  للتعل فاعالً

 كترونيـة واملكتبـة االلكترونيـة     لإلا كترونية األخـرى كالـدروس    لإلام  م ووسائل التعل  ـبني املتعل 
)Preston, 2004, 215-218 ( فالتعلم االفتراضي)Virtual Learning(اجلامعة االفتراضية  أو 
)Virtual University ( الطلبة يف قاعـات  وال تقتضي جتميعدران جب حمدودةال حتتاج إىل صفوف 

 الطلبة لغرض التسجيل بل يـتم       يأتيها وال املتعلم من املعلم إىل     اً مباشر اً تلقين تقدم كما أا ال   امتحانيه
ت مـع إمكانيـة    موقع على شبكة االنترنعربهم تم التواصل فيما بين   وي،  مجع الطلبة يف قاعات افتراضية    

كما يتم أجراء عملية االختبارات عن بعد من خالل تقومي          ،  صادر التعلم مل  املتعددة راكزاملاالستفادة من     
مع م االفتراضي    مفهوم التعلُ  ومن هنا يتداخل قليالً   . ما املنتسبون هلذا النوع من التعل     األحباث اليت يقدمه  

 ، لكـن  م املفتوح ذ من التعل  م االفتراضي قد أخ   واحلقيقة أن الكثري من فكرة التعلٌ     ،  م املفتوح التعلٌمفهوم  
صـفوف  (مـن   االفتراضي يكون   م   احلصول على خدمات التعلٌ     هذين النوعني يتجلى يف أن     الفرق بني 

م التعلعلى خدمات    احلصولبينما يتم   ،  ا عرب االنترنت،  تتم كله ) ومكتبات وخدمات طالبية وتدريس   
 أن الـتعلم    الحـظ  ومن خالل ما تقدم ن     .املفتوح من خالل أشرطة الفيديو والكتب الدراسية التقليدية       

، كتـب (م اإللكتروين يتيح للمتعلم االستفادة من خدمات الدراسة التقليديـة           االفتراضي نوع من التعلٌ   



  أبو فخر.د................ ……...................أثر التعليم االفتراضي في تحصيل مادة طرائق تدريس علم االجتماع

  
 

 ٤٩

ـ     يحه شبكا  عن كل ما تت    فضالً،  )تدريس وامتحانات ،  خدمات طالبية  ، تت املعلومات علـى االنترن
 الـروتني  كالتوجينب املتعلم مـش ، وخيتصر بطريقة فعالة فترة البحث عن املعلومة يف التعليم التقليدي        

كما يوفر إمكانات اقتصادية هائلة من خالل اختصار       ،  التقليدية األخرى من تسجيل ومراجعات وغريها     
  .)٢٠٠٣، احمليسن( خدمات وعمالة إدارية وفنيةها من عمليات البناء للجامعات واملكتبات وما يتبع

א−٢−١١ א :(Virtual Learner)א
 وحجرة الدراسـة  (Virtual University)   وكما شاع استخدام مصطلح اجلامعة االفتراضية 

وقد  يكـون مـن    .شاع استخدام مصطلح املتعلّم االفتراضي، (Virtual Classroom)االفتراضية 
 اإلشارة إىل أن مصطلح املتعلم االفتراضي مصطلح غري مستقر فقد يطلق هذا املصطلح ويراد               الضروري

 (Virtual Learner) وقد يطلق ويراد به املتعلّم االفتراضي ، (Actual Learner) به املتعلم احلقيقي
الوكيـل  ويف هذه احلال فإن املقصود هنا هو ما يعرف ، (Virtual Student)االفتراضي  الطالب أو

الذي حيل حمل الطالب يف اجللسات التعليمية  عند عدم متكنـه مـن    (Virtual Agent) االفتراضي
 ليسوا طالبـاً  وهؤالء يف احلقيقة، Virtual Companion)(، أو رفيق الدراسة االفتراضي، احضوره

ـ فالطالب أو الرفيق االفتراضي  هنا  عبارة عن برنامج إرشادي و           ،  وال رفقاء حقيقيني   ي ذكـي   تعليم
ـ فبدالً من  اختيار طالب حقيقي  ميكنه اختيـار ط          ،  يتفاعل معه الطالب احلقيقي    الب افتراضـي   ــ

ـ وكمـا أن هن   ويتبادل معه األدوار،    ،  يتشارك معه يف الوصول إىل حلول للمشكالت       اك طالبـاً   ــ
ـ  ومساعد املعلم الشخـصي ا (Virtual Tutor)افتراضياً فهناك أيضاً املرشد االفتراضي  راضي ـالفت

(Virtual Personal Teacher Assistant).   (Chan et al, 1997, 609)     
א−٣−١١ א :(Virtual Teacher)א

ويتوىل أعباء اإلشراف التعليمي علـى حـسن سـري    ، لكترونياًاوهو املعلم الذي يتفاعل مع املتعلم       
 ال يرتبط هذا املعلم بوقت حمدد       وغالباً،   أو يف مرتله   وقد يكون هذا املعلم داخل مؤسسة تعليمية      ،  التعلم

 عنـها   الًؤوللعمل وإمنا يكون تعامله مع املؤسسة التعليمية بعدد املقررات اليت يشرف عليها ويكون مس             
  ).٢٠٠٣، احملسني (وعدد الطالب املسجلني لديه

  : بينها،  أن ميتلك جمموعة من مهارات االتصاليقوم املعلم ذا الدور البدلكي و
ومعرفة كيفية اسـتخدام األجهـزة      ،  معرفة أنواع وسائل االتصال األساسية وكيفية استخدامها       -

 وسـائل االتـصال   ومعرفة مصادر  .كترونية واألفالم والشرائح والتسجيالتلإلاالضرورية مثل الربامج   
  .وأدوااالتعليمية وتكنولوجيا التعليم 

ومـدى  ،  م االفتراضي ئط التعليمية املستخدمة يف التعلُ    مي الوسا وجيب أن يكون لديه مهارة يف تقو       -
   ). ٣١ – ٣٠، ٢٠٠٤، فهيم مصطفى(مصادر للتعلم بوصفها استفادة املتعلمني من استخدامها 

א−٤−١١ א א א :א
  حبيث تكون فعالة يف م رجميات صممت هلذا النمط من التعلم االفتراضي على أنظمة وبد التعلٌـيعتم
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وهي ببساطة تتكون من عناصر مسعيـة       ،  )الالمتزامنة(ت أو غري احلية     دمي احملاضرات احلية عرب االنترن    تق
ولكـي  ،  وأخرى بصرية مع جمموعة ارتباطات لتوفري مستلزمات احملاضرة من بيانات ومعلومات نصية           

مع جمريات احملاضرة من طرح     له بالتفاعل     كلمة مرور خاصة به تسمح     ىل، حيتاج إ   احملاضرة تعلميدخل امل 
 تداخل األسئلة    يتم تنظيم احملاضرة وعدم    لكي، و وما إىل ذلك  ،  ومشاهدة صور ،  واستالم بيانات ،  أسئلة

تم اإلجابة عنها يف    تأمام املشتركني على الشاشة حبيث      م االفتراضي إلظهار األسئلة     صممت أنظمة التعلٌ  
 الذين ال يستطيعون املـشاركة يف       الطلبة ماأ. تمرار احملاضرة إىل النهاية   اية احملاضرة كي تتاح فرصة اس     

وطـرح  ،   صممت هلم أنظمة النمط الالمتزامن لغرض زيادة تـسهيالت احملادثـة           فقد احملاضرات احلية 
مث توثق احملاضرة كاملة وختزن يف حقل خـاص         ،  وخزا ومن مث اإلجابة عنها يف وقت الحق       ،  األسئلة

 مـتعلم  كترونية خاصة بكـل     لاكما صممت غرف    . ن رغبوا يف ذلك   من العودة إليها إ    ةطلبليتمكن ال 
عة االرتباطـات علـى     وتتضمن جممو . يستطيع استخدامها للحديث مع أستاذه لالستفسار أو املناقشة       

كترونية على شبكة البحث اخلاصة باملادة املطروحة للدراسـة حبيـث           لإلالصفحة الرئيسة كل املناطق ا    
وبـذلك خيتـصر    ،   من الرجوع إىل هذه املوضوعات لزيادة املعرفة يف حماضرة ذلك اليوم           املتعلميتمكن  

. وخاصة يف جمال البحوث والدراسات السابقة     ،  جهد هائل كان من املتعذر إجنازه يف الدراسة التقليدية        
ى كل مـستلزمات     عل املتعلمم االفتراضي هو حصول     بية يف احملاضرات احلية يف التعلُ     ومن النقاط اإلجيا  

كمـا  . احملاضرة مسبقا كي يتمكن من التهيئة للمحاضرة وتكوين فكرة عن منط األسئلة وما إىل ذلك              
، صمم نظام خاص لالمتحانات يقوم على أساس الوقت احملدد لإلجابة يقترب من طريقة التعليم املربمج              

من خـالل   .)٢٠٠١،٣،  خرونسيد عبد احلليم وآ   ( كترونيةلإلاوهو نظام متعارف عليه يف الدراسات       
التعليم  تضح لنا أوجه االختالف بينه وبني     تم االفتراضي   هذا العرض لكيفية العمل اليت تتم به عملية التعلٌ        

ـ ،  التقليدي  مـن  تعلممن حيث مكان الدراسة وإعداد املقررات واستخدام الوسائط التعليمية وفعالية امل
على عكس  ،  وره االجيايب يف املوقف التعليمي     ود سية واحل  حواسه السمعية والبصرية   مجيعخالل إشغال   

  . واإلصغاء للمعلم فقطاإللقاءالتعليم التقليدي الذي  يكون دوره فيه سلبياً يقتصر على احلفظ و
אא−٥−١١ :א
   دراستها من ال يقتصر عمل اجلامعات االفتراضية على تقدمي موادها اجلديدة املتطورة ل-١-٥-١١

م هلم شهادات معتمـدة مـن       بل تقد ،  مهارام وتطوير أدائهم ألعماهلم   سني و راأجل زيادة معارف الد   
، املاجـستري ،  البكالوريوس: ة العاملية الرمسية واملستويات متعددة الشهادات     قعتماد واملصاد االجامعات  
  . الدكتوراه
 متكنهم مـن التفاعـل مـع         توفر اجلامعات االفتراضية للدارسني فيها الوسائل اليت       -٢-٥-١١
  .التفاعل مع اموعات ومثل التفاعل مع األفراد: كليام
 واحملرومني مـن    املهمشني واملعوقني جميع والسيما املتعلمني    م لل فرص التعلٌ يف   يزيد   -٣-٥-١١

بـة يف   الرغتوافر لديهم    ت ، أي الذين  جلميع الناس القادرين  وهذا ما جيعل التعليم متاحا ً     ،  التعليم النظامي 
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 احلاسـوبية أو    وهي جزء من حمو األمية    ،   تشبه مهارة قيادة السيارة    اليت قيادة احلاسوب     وحيسنون التعلم
  .قافة احلاسوبية لدى كل إنسان متعلمثال

م االفتراضي حملاكاة جتارب يصعب ممارسة املتعلم هلـا بـالواقع مثـل              يستخدم التعلٌ  -٤-٥-١١
ع را شـو  الذرية والتدريب على الطريان املعقد أو قيادة السيارة يف        التجارب املعقدة واخلطرة يف األفران    

كل تدريب افتراضي حياكي املمارسات احلقيقية      ف وعلى هذا ،  أو عيادات افتراضية ملرضى اإليدز    مزدمحة  
 من  وقد يكون أكثر إتقاناً   ،  وأجور املدربني املتخصصني  ،   ويوفر السفر واإلقامة واألجهزة    إىل حد كبري  

  . ويف الوقت نفسه أقل كلفة ،الواقع
 مـن احلـسي  إىل       وبالتايل فإنه ال يسري   ،  م االفتراضي باإلحساس بالواقع    يسهم التعلٌ  -٥-٥-١١
ويزداد ،  باالجتاهني،  ي أي أنه جيمع بني ارد واحلسي      بل من ارد إىل الومهي إىل احلسي الواقع       ،  ارد

، القـال وآخـرون   ( حياكي فيه حركة يديه ورجليه       نياًهذا اإلحساس عندما يلبس املتعلم لباساً الكترو      
٣٥٤- ٣٥٣، ٢٠٠٦( .  
 تأيت   إذ م االفتراضي تعلٌلل، مسوغات   عدم عن ب  تعليم باملراسلة والتعلٌ    تعد مسوغات ال    –٦-٥-١١

 عندما يكون عـدد      من أن يذهب إليها وبفاعلية عالية وكلفة قليلة للفرد         الربامج التعليمية للمتعلم بدالً   
فـة  وبالتـايل تقـل الكل  ، ة اليت تصرفها اجلامعة على الفرد     فتقل النفق ،  كبرياً م االفتراضي سبني للتعلٌ املنت

  .واألقساط اليت يدفعها املتعلم
أي يف الوقت نفسه الـذي جيـري      م االفتراضي مبرونته يف التعلم املتزامن،       تعلٌ يتميز ال  -٧-٥-١١
علـى  ة تسجيل مسعية أو مسعية بصرية ويسمعها املـتعلم          أي املسجل بآل  ، والتعليم غري املتزامن،     بالواقع
أيضاً  يف مكان التعلم     تعليمية املناسبة حلاجات املتعلم، واملرونة    وكذلك يف اختيار املواد ال    ،  ظروفه حسب

 رعاية أطفاهلن يف البيت،     اللوايت يضطررن إىل  تراضي مناسباً للسيدات املتزوجات،     م االف قد يكون التعلُ  ف
 املكان والزمان أو    يفيف البيئات اليت حتظر على املرأة االنتقال احلر         أيضاً    املقيمات لسيداتاناسب  يوهذا  

  .  تقيدها بعقبات ثقافية تعرقل تعلمها
أو معـاً بطريقـة   ، االفتراضي يتم التعلم االفتراضي بطريقة تفاعلية بني املتعلم واملعلم  -٨-٥-١١
  .لم ذايتوهذا احلوار ضروري لكل تع، بينهمااحلوار 
 ستجابة أو العمل ال ينـتج     الالن اخلطأ يف ا   من الواقعي،    قد يكون االفتراضي أفضل      -٩-٥-١١

 يـبني   إذ، واملناورات العسكرية،    كما حيصل يف التشريح وهندسة اإلنشاءات     عنه خطر على الشخص،     
وهذا يوفر اجلهـد    ،  نتائج اخلطأ يف املمارسة، فتظهر النتائج مسبقاً، ولذلك يتجنبها املتدرب يف الواقع           

  . الناشئة عن اخلطأواملال واملصاعب
م االفتراضي تطورات العلم والتقنيات بسرعة خالفاً ملا يرد يف الكتب            يواكب التعلٌ  -١٠-٥-١١

باحلاسوب قد  فاملعلومات  ات وفق الكشوفات العلمية اجلديدة،      اليت حتتاج إىل زمن طويل لتعديل املعلوم      
  ويسهل نسخها فوراً ، ة املبدعة باحلاسوبـكذلك تتغري بالكشوف العمليود، ـوم الواحـتتغري بالي
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  .والتدريب على مواكبة التغريات
املـستمر والتـدريب    م  ن الفجوة الكبرية يف عملية الـتعل      م االفتراضي م   يقلل التعلٌ  -١١-٥-١١

 دون احلاجة إىل    م مدى احلياة بتقدميها خدمات عالية اجلودة للعاملني يف مواقع عملهم          التخصصي والتعل 
  .ق التقليدية واملكلفة املتبعة حالياًائالطر

 عن اجلديد يف    م االفتراضي من فرص هجرة العقول الشابة من بلداا حبثاً          يقلل التعلٌ  -١٢-٥-١١
 فـرص   يف مما يزيد     عدة امعاتجبو ميكن ربط هذه التقنية      ،   يف العامل  دول عديدة املعرفة الذي تفتقر له     

  .ى من اخلربات املتنوعة اليت متتلكها هذه اجلامعاتستفادة القصوالا
م االفتراضي وجود قاعات دراسية تقليدية بل قاعات افتراضية ميكن           ال يتطلب التعلٌ   -١٣-٥-١١

كما ال يتطلب وجود مكتبات كبرية وموظفني وعمال وهيئـات          .  غري حمدود من الطلبة    أن تضم عدداً  
فهذا يؤدي إىل    .ت وبأعداد ال حصر هلا    بات يف شبكات االنترن   د هذه املكت  لوجو،  إدارية وما شابه ذلك   

ـ خنفاض تكلفته مقارنـة     إ  ةالتعليم التقليـدي الـذي حيتـاج إىل األبنيـة والتجهيـزات املتعـدد             ب
   ).١٢٥-٢٠٠١،١٢٤،بكر(

א−٦−١١ א  :א
ات العمـل ـا منـذ بدايـة         إمكانطوير  هتم العامل املتقدم ذه التقنية التربوية اجلديدة وسعى لت        ا

 من أبنائها   د امللتحقني اليت بلغ عد  ،   يف الواليات املتحدة األمريكية    السيما القرن املاضي و   يفات  يالتسعين
ويطلـق  ،  م مليون ونصف املليون طالب يتلقون دروسهم يف البيوت وأماكن العمل          التعلٌذا النوع من    

د عقإىل  اهتمت كندا ذا النوع من التعلم وسعت كما، )home schooling(سم اعلى هذا النظام 
 مندوب من خمتلف دول أوربـا وأمريكـا         ٣٠٠ضم أكثر من    ،  ٢٠٠٠مؤمتر علمي متخصص يف عام      

 الراغبني يف الـتعلم     لبةاملفتوحة يف مدينة كيبك الكندية للط     ) لالفا(وافتتحت على أثره جامعة     ،  وكندا
 م  عن بتحت اجلامعة املفتوحة الربيطانية اليت مت التخطيط هلا بـشكل مفـصل            وافت،  عد ملواصلة ختصصا

 ١٠٠جت  خر١٩٩٠ويف عام   عد،  م عن ب   التعلٌ لبةات وكانت رائدة يف جذب ط     يلكنه خيايل يف الستين   
، أسـابر يغـز   (  جامعة اهلواء يف اليابان على غرار اجلامعة املفتوحة        وأسست أيضاً  وطالبة،   ألف طالبٍ 
 دراستهم  يتابعون حالياًلبة من الط آالفاً"ن  إ) رون بيللي : (شأن يقول ويف هذا ال   ،)٤٠٤-٤٠٠،  ٢٠٠٥

 عدعن ب  ،   وجناحهم رمبا يكون أفضل من     ،  ت والربيد اإللكتروين  م عرب االنترن  وهم يتواصلون مع أساتذ
ومل يقتصر األمر على الدول األوربية فقط بل تعدى ذلك          ) .١٠١ ، ٢٠٠٢، حويلي("املدارس النظامية 

ليت انتـشرت يف دول     متالك هذه التقنية ا   ال العربية اليت سارعت     ل الدو السيماوإىل بلدان العامل الثالث     
ـ اليت فتحـت ا ، مارة ديب إ يف   إلنترنت بناء مدينة خاصة ل    ، ولعل أمهها  اخلليج العريب   اًال واسـع ــ

ـ  ــ ومنها التعليم على وج    ةاالت احليا جمشىت  ت يف   نترناإلتنشيط استخدام   ل ـ ،  ديدـه التح ا ـكم
ـ    ٢٠٠٢ يف أيلول من عـام       لعريبافتتحت يف سورية أول جامعة افتراضية يف الشرق ا         ا ـ أطلـق عليه

)Syrian Virtual University( األوىل يف حركـة عـدها ن اليت ميك، اجلامعة االفتراضية السورية  
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 من الطلبـة داخـل سـورية        هتماماًا و وقد شهدت اجلامعة إقباالً   ،  املباشر يف املنطقة   م اإللكتروين التعل
 توفري أحـدث اخلـدمات      عربلكتروين  إلالقيام بأعمال التدريس ا   : وكان من أهم أهدافها   ،  وخارجها

والعرب داخـل    عدد غري حمدود من الطلبة السوريني        ، وقبول عليمية من مكتبات وصفوف افتراضية    الت
ملعرفة مبا فـيهم العقـول   سورية وخارجها واالستفادة من جهود األساتذة املتخصصني يف شىت حقول ا         

 عـرب شـبكات     لكترونية كبرية جـداً   إوتوفري مكتبات    ،لكترونياًإواعتمادها املناهج املعدة      املهاجرة،  
 للعـامل   تحت مصر جممعـاً    افت ا نفسه الفترةويف  ،  )٢٣٥-٢٢٨،  ٢٠٠٣،  السكيف،  البيطار(االنترنت  

وتسعى من خالل هذا امع إىل      ،  االفتراضي ضمن املباين اإلعالمية اجلديدة امللحقة بالتلفزيون املصري       
وقد سبقت أفريقيا العامل العريب     . إنتاج األفالم والربجميات اخلاصة بالعامل االفتراضي وتطبيقاته يف التعليم        

 اجلامعة األفريقية غري املنظورة بتمويل من البنك الدويل         ما افتتحت عند،  يف اعتماد هذا النوع من التعليم     
 يعول  و،  ويئته للمزيد من املعرفة   ،   بدافع التقليل من اهلجرات الواسعة للشباب األفريقي       ١٩٩٥يف عام   

يم التعلـيم اجلـامعي بـني        األمثل لتعم  لاحلبوصفها   على مستقبل هذه اجلامعة      اخلرباء الدوليون كثرياً  
وتأهيل الشباب منهم بعلوم العصر وتقنياته ومتكينهم من ختطي أزمات البطالة والفقر واهلجرة             ،  فارقةاأل
  )..١٠٢، ٢٠٠٢ ، حويلي(

אא−٧−١١ :א
  :منها، املعوقاتواجهة حتديات العصر إال انه يواجه بعض م االفتراضي يف مأمهية التعلٌب مع التسليم 

وارتفاع ،  ا سرعته بطءونترنت  إل وتغطية ا  وب أجهزة احلاس  مثل قلة  :אא−١−٧−١١
  .سعرها
واستخدام " م االلكتروينفن التعل "ون جييدعدد املعلمني الذينن أل :אא−٢−٧−١١
 يستطيعون أن يسامهوا يف هذا النوع مـن         هممجيع  اخلطأ التفكري بأن املعلمني    وإنه من ،   حمدود االنترنت
   ).٢٤٠ -٢٣٩، ٢٠٠٣، سعادة و السر طاوي(التعليم
ومازالت كلفة النماذج االفتراضـية     .م االفتراضي كبرية     كلفة شبكة املعلومات باالنترنت والتعلُ     -
  .كبرية
  .إىل أخرىادية أو حرية التحول من كلية عتماال مازالت هناك صعوبة يف نظام التقومي و-
  .إضافة للتعلم ببيئة افتراضية،  التعليم باملواجهةلبة يطالب بعض الط-
  . من البطالة بسبب التعلم باحلاسوب تعلماً ذاتياً قلق املدرسني-
    . احلاجة إىل مزيد من التحضري والتصميم والتطوير يف بيئة افتراضية مفتوحة قبل البدء بالدراسة -
  .جيدة صعوبة إعداد مادة علمية -
  . ) ٣٥٥، ٢٠٠٦، القال وآخرون( مشكلة مواجهة حقوق املؤلف عند تدريس مؤلفاته -
  .عد جلميع الناس عن بياالفتراضم  التعلُ ال حيتاجرمبا -
  .االفتراضية اجلامعات رجييقد تظهر مشكالت يف معادلة الشهادات املمنوحة خل -
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ة الكثري من مشاكل التعليم  اليت       ق أمهية التعلم االفتراضي وضرورته يف معاجل      يالحظ من كل ما سب    
جميع والسـيما   م لل  فرص التعلٌ  تتعلق بالبعد املكاين وزيادة أعداد املتعلمني، ناهيك عن دوره يف زيادة          

  .املهمشني واملعوقني واحملرومني من التعليم النظامياملتعلمني 
א−١٢ א :א
א−١−١٢ א :א
  ):١٩٩٩(دراسة املصطفى  -

 األولفاعلية استخدام برنامج حاسويب يف تدريس اجلغرافية الطبيعيـة يف الـصف             : عنوان الدراسة 
  .الثانوي يف القطر العريب السوري

استخدام برنامج حاسويب يف تدريس اجلغرافيـة الطبيعيـة يف           فاعلية   عرفتاستهدفت هذه الدراسة    
وتكونت عينة الدراسة من جمموعة من طلبـة الـصف    الثانوي يف القطر العريب السوري،       الصف األول 

ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة زيادة متوسط حتـصيل طلبـة اموعـة                الثانوي،   األول
طة اليت درسـت بالطريقـة      التجريبية اليت استخدمت الربنامج احلاسويب مقارنة بتحصيل اموعة الضاب        

كما أظهرت الدراسة زيادة يف معدل احتفاظ املتعلمني يف اموعة التجريبية علـى معـدل               لتقليدية،  ا
 داللة إحصائية يف حتصيل الذكور واإلناث       وفرق ذ ليس هناك   وظ املتعلمني يف اموعة الضابطة،      احتفا

  .لدى أفراد اموعة التجريبية
  : )٢٠٠٠(دراسة الل  -

أمهية استخدام االنترنت يف العملية التعليمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التـدريس              :عنوان الدراسة 
  .باجلامعات السعودية

استهدفت هذه الدراسة الكشف عن أمهية استخدام االنترنت يف العملية التعليمية من وجهـة نظـر             
أعضاء هيئـة   عضواً من   ) ١٤٠(وتكونت عينة الدراسة من   هيئة التدريس باجلامعات السعودية،     أعضاء  

: ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسـة       معات السعودية من خمتلف التخصصات،      التدريس باجلا 
وفقاً ملستويات العمر والتخصص واملرتبـة       )اً وإناث اًذكور( أعضاء هيئة التدريس     عدم وجود فروق بني   

 يف العملية   أن لالنترنت أثراً كبرياً   يرى الذكور   ،  األكادميية حول استخدام االنترنت يف العملية التعليمية      
  .التعليمية عن اإلناث عضوات هيئة التدريس

  ): ٢٠٠١(دراسة إبراهيم  -
 دراسة ميدانيـة    :األحياءفاعلية برنامج حاسويب تفاعلي متعدد الوسائط يف علم          : عنوان الدراسة 

   .على طلبة الصف الثاين الثانوي العلمي يف حمافظة القنيطرة
، تعدد الوسائط يف علـم األحيـاء       فاعلية برنامج حاسويب تفاعلي م     فعرته الدراسة   استهدفت هذ 

) ١٢٠(وتكونت عينة الدراسة من     ،  ف اجتاهات املتعلمني حنو استخدام الربنامج احلاسويب التفاعلي       تعرو
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ت إليهـا   ومن أهم النتائج اليت توصل     يف مدارس حمافظة القنيطرة،       الثانوي طالباً وطالبة من الصف الثاين    
، تفوق  طلبة اموعة التجريبية على طلبة اموعة الضابطة يف اختبار التحصيل النهائي املباشر             : الدراسة

وتكونت لدى أفـراد اموعـة      ،   فرق يف التحصيل دال إحصائياً يعود إىل متغري اجلنس         مل يكن هناك  و
فروق دالة  وليس هناك   ،  تفاعلي متعدد الوسائط  م بالربنامج احلاسويب ال   التجريبية اجتاهات اجيابية حنو التعلُ    

  .متغري اجلنس ىلإاً يف االجتاه تعود إحصائي
   : )٢٠٠١(دراسة إمساعيل  -

برنامج مقترح لتنمية بعض مهارات التفكري املنطقي يف مادة املنطـق باسـتخدام             : عنوان الدراسة 
  .الكمبيوتر للمرحلة الثانوية

 يف تدريس مـادة املنطـق يف        احلاسوبلية استخدام برامج    استهدفت هذه الدراسة الكشف عن فعا     
من طلبـة مـدارس     تكونت عينة الدراسة من جمموعة      ، و املرحلة الثانوية لتنمية مهارات التفكري املنطقي     

تفوق طلبة اموعـة التجريبيـة الـيت        : ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة      الزقازيق الثانوية،   
اسويب على طلبة اموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التقليديـة يف اختبـار             استخدمت الربنامج احل  

مهية استخدام احلاسوب والتكنولوجيـا احلديثـة يف        أ هذه الدراسة    ظهرتوأ املنطقي،   مهارات التفكري 
  .ريس املواد الفلسفية واالجتماعيةتد

  ): ٢٠٠٣(دراسة إمساعيل  -
يف تنمية مهارات القـراءة الوظيفيـة مبـساعدة احلاسـوب     فعالية برنامج مقترح   : عنوان الدراسة 

  . من املرحلة الثانوية مبملكة البحرين حنوهااألولواجتاهات طالب املستوى 
لقراءة الوظيفيـة مبـساعدة      فاعلية برنامج مقترح يف تنمية مهارات ا       عرفتستهدفت هذه الدراسة    ا

و تكونت  ،  ة الثانوية مبملكة البحرين حنوها    تعرف اجتاهات طلبة املستوى األول من املرحل      احلاسوب، و 
ومن أهم النتائج اليت توصلت     ،   من طلبة املستوى األول من املرحلة الثانوية       طالباً )٦٩(عينة الدراسة من    

تفوق أداء طلبة اموعة التجريبية اليت درست برنامج تنمية مهارات القـراءة الوظيفيـة              : إليها الدراسة 
منو مهارات القراءة   و،  لبة اموعة الضابطة يف مجيع مهارات القراءة الوظيفية       مبساعدة احلاسوب على ط   

جريبية حنو القـراءة بعـد      وحتسن اجتاه طلبة اموعة الت    ،   لدى طلبة اموعة التجريبية    مجيعهاالوظيفية  
  .أياهمبستوى اجتاهام قبل دراستهم لربنامج املقترح مبساعدة احلاسوب مقارنة ادراستهم 

 ):٢٠٠٥(دراسة شباط  -
فاعلية التدريب االفتراضي باحلاسوب وكفايته يف التدريب على بعض التجـارب            : عنوان الدراسة 

 حتـصيل الطـالب     يفثانوي العلمي يف حمافظة درعـا وأثـره         الاملخربية يف علم األحياء للصف الثاين       
  .واجتاهام حنوه

الفتراضي باحلاسوب وكفايته يف حتصيل طلبـة       ىل فاعلية التدريب ا   إاستهدفت هذه الدراسة التعرف     
وتكونت عينة الدراسة   خربية يف علم األحياء واجتاهام،      بعض التجارب امل  ي العلمي   الصف الثاين الثانو  
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ومن أهم النتائج اليت توصـلت      ف الثاين الثانوي يف حمافظة درعا،       طالباً وطالبة من طلبة الص     )٤٨(من  
موعة التجريبية على طلبة اموعة الضابطة يف اختبار التحصيل النـهائي           تفوق  طلبة ا   : إليها الدراسة 

 وتكونـت لـدى أفـراد       ،   فرق يف التحصيل دال إحصائياً يعود إىل متغري اجلنس         ليس هناك ، و املباشر
 فروق  وليس هناك يب للتدريب االفتراضي    م بالربنامج احلاسو  حنو التعلُ  اجتاهات اجيابية    ،اموعة التجريبية 

  .متغري اجلنس ىلإدالة إحصائياً يف االجتاه تعود 
א−٢−١٢ א :א
  :)Bruce، 1999(دراسة بروس  -

مهارات الـتفكري الناقـد يف      يف تنمية    والتكنولوجيا،  استخدام املدخل االنضباطي  : عنوان الدراسة 
  . الصف الرابع االبتدائيتالميذ  لدىالدراسات االجتماعية
 مهارات التفكري الناقد يف الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصف          الدراسة تنمية  استهدفت هذه   

وتكونـت   ).إنترنت، حاسوب(والتكنولوجيا ،  من خالل استخدام املدخل االنضباطي    ،الرابع االبتدائي 
  MECC’Sبرنـامج   : واستخدم الباحث .  الصف الرابع االبتدائي   تالميذعينة الدراسة من جمموعة من      

مت فيه دمج منهج الدراسات االجتماعية من أجل تنمية مهارات التفكري الناقد ومهـارات  ،  اسوباحليف  
 ستراتيجيةاواستخدام اإلنترنت و  .  اجلغرافية  يف مادة  التالميذلدى  ،  التحليل والتقومي والتركيب والتطبيق   

يف اسـوب  مج املصمم على احل   فاعلية الربنا : ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة      ،  التعلم التعاوين 
  . الصف الرابع يف مادة الدراسات االجتماعيةتالميذتنمية مهارات التفكري الناقد لدى 

  :)Frederick، 2000( يدريكدراسة فر -
 الدراسـات   شبكة االنترنت من قبـل معلمـي      استخدام صفحات الويب على     :  عنوان الدراسة 

  .االجتماعية
على شبكة االنترنـت مـن      ىل كيفية استخدام صفحات الويب      إ استهدفت هذه الدراسة التعرف     

ـ     ماليني )٥(و تكونت عينة الدراسة من      ،   وطالا  الدراسات االجتماعية  معلمي  ة موقع انترنت خاص
ومن أهم النتـائج    ،  بالدراسات االجتماعية ومت تدريب جمموعة من الطالب واملعلمني على استخدامها         

يـة  وأكـدت الدراسـة أمه    ،  لية استخدام شبكة االنترنت يف التدريس     فعا: اليت توصلت إليها الدراسة   
  . استخدام هذا النوع من التعليم

  :Williams, 2000)( دراسة وليمز -
فاعلية استخدام شبكة اإلنترنت يف تنمية مهارات التفكري الناقد وحل املـشكالت            : عنوان الدراسة 

  .لدى طالب املرحلة الثانوية
 فاعلية استخدام شبكة اإلنترنت يف تنمية مهارات التفكري الناقد وحل           عرفتاستهدفت هذه الدراسة    

وأشارت الدراسة إىل أمهية هذه التقنية لدى التربويني ومصممي         ،  املشكالت لدى طالب املرحلة الثانوية    
وامتـدت  ، صفحة إنترنـت ومخسة وعشرين ) ٢٥(، وتكونت عينة الدراسة من مخسة طالب   . املناهج
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ضرورة اسـتخدام   : ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة      ،  مدى عام دراسي كامل   التجربة على   
وفعالية شبكة اإلنترنت يف تنمية مهارات الـتفكري        . هذه التقنية داخل الفصل وخارجه من قبل الطالب       

  . وإجيابية آراء الطالب حول قيمة التدريس،  اموعة التجريبيةطالبالعليا لدى 
  : )Lisa  Frederick&، 2000(ريك و ليزا دراسة فريد  -

 يف تنمية مهارات التفكري العلمي لدى طلبة        حلاسوب  فاعلية  استخدام االنترنت وا     : عنوان الدراسة 
  .املدارس العليا يف أمريكا

 يف تنمية مهارات الـتفكري      حلاسوب   فاعلية  استخدام االنترنت وا     عرفت استهدفت هذه الدراسة    
 من طلبة هذه    طالباًثالثني  ) ٣٠(وتكونت عينة الدراسة من     ،  املدارس العليا يف أمريكا   ى طلبة   العلمي لد 
 يف تنميـة    حلاسـوب ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فعالية استخدام االنترنت وا          ،  املدارس

  .  أيضاً إىل زيادة التفاعل داخل الصف، وأدى استخدام االنترنتمهارات التفكري العلمي
  ): Coleman ,2001(ن سة كوملادرا

يف تنمية مهارات التفكري العليا     )  الكمبيوتر –اإلنترنت  ( لية برنامج يعتمد على   عاف : عنوان الدراسة 
  . الصف الرابعتالميذلدى 

يف تنميـة   )  الكمبيـوتر  –اإلنترنت  (لية برنامج يعتمد على   عاذه الدراسة الكشف عن ف    استهدفت ه 
 الـصف  تالميذو مهارة التفكري الناقد لدى  ،   مهارة التفكري اإلبداعي   : مثلة يف مهارات التفكري العليا املت   

ومـن  ،  Illinois يز الصف الرابع يف مشال اللينو     تالميذوتكونت عينة الدراسة من جمموعة من       ،  الرابع
ميـة  فاعلية الربنامج املعتمد على التكنولوجيـا التعليميـة يف تن         :أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة     

  . ليا لدى طلبة اموعة التجريبيةمهارات التفكري الع
  : )Su-Huei , 20001(دراسة سوهوا  -

 مهارة حـل املـشكالت       يف تنمية  يولهيمي مصمم يف صورة مود    لية إطار مفا  عاف: عنوان الدراسة 
  .لدى الطالب يف املرحلة الثانوية

يـتم  ،  )مـود يـول   (م يف صورة    لية إطار مفاهيمي مصم   عااستهدفت هذه الدراسة الكشف عن ف     
وتكونت عينة  ،  تدريسه بواسطة اإلنترنت؛ لتنمية مهارة حل املشكالت لدى الطالب يف املرحلة الثانوية           

ليـة  عاف: ائج اليت توصلت إليها الدراسـة     ومن أهم النت  . الدراسة من جمموعة من طالب املرحلة الثانوية      
وضرورة استخدام التكنولوجيـا احلديثـة يف       . باملوديول يف تنمية مهارات حل املشكالت لدى الطال       

 وأوصت الدراسة بضرورة تنمية مهارة حل املشكالت من خـالل بـرامج واسـتراتيجيات           .التدريس
  .تدريس فعالة تعتمد على تكنولوجيا حديثة

  ): Nada ,2002(دراسة ندى  -
ديـوالت لتنميـة    استخدام صفحات الويب أو الشبكة العنكبوتية يف تـصميم مو         : عنوان الدراسة 

  .مهارات حل املشكالت االجتماعية عند الطلبة
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تعرف كيفية استخدام صفحات الويب أو الشبكة العنكبوتيـة يف تـصميم           استهدفت هذه الدراسة    
طالب )٦(وتكونت عينة الدراسة من     ،  موديوالت لتنمية مهارات حل املشكالت االجتماعية عند الطلبة       

ا بتصميم موديوالت تتضمن العديد من املشكالت االجتماعية اليت ميكن          من طلبة اجلامعة يف أمريكا قامو     
ومن أهم  ،  طرق الشبكة بحلول هلذه املشكالت    وحياول الطلبة تقدمي    ،  تدريسها على صفحات االنترنت   

  .ات حل املشكالت لدى طلبة اجلامعةالنتائج اليت أسفرت عنها الدراسة فعالية االنترنت يف تنمية مهار
  : )Deanne، 2004(ان  دراسة دي-

  . وتعليمهاستخدام املصادر األساسية لالنترنت يف تدريس التاريخ: عنوان الدراسة
 كيفية استخدام املصادر األساسية لالنترنـت يف تـدريس التـاريخ          استهدفت هذه الدراسة تعرف     

ليها من قبل   وكيفية احلصول ع   استخدام املصادر األساسية يف االنترنت       طرائق كذلكوناقشت  ،  وتعليمه
 يوضح كيفية تزويد شبكات الويـب العامليـة         اًوقدمت الدراسة منوذج  ومعلميها،   مادة التاريخ    طالب

صفحة ويب خاصـة مبـادة      ) ١١٠( واحتوى هذا النموذج على   ،  باملصادر األساسية اخلاصة بالتاريخ   
  . مادة التاريخيسومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فعالية االنترنت يف تدر، التاريخ
  ):Caroline، 2004( دراسة كار ولني -

تنميـة   نار األسبوعية مياسطة شبكة اإلنترنت، وجلسات الس    استخدام املناقشة  بو    : عنوان الدراسة 
  .مهارات التفكري الناقد والفهم العميق لدى الطالب

طـالب مـن خـالل      استهدفت هذه الدراسة تنمية مهارات التفكري الناقد والفهم العميق لدى ال          
 األسبوعية حول قضايا علم االجتماع      )نارميالس(طة شبكة اإلنترنت، وجلسات     اساستخدام املناقشة  بو   

وتطرح خالل هذه اجللسات األسئلة اليت تـثري        ،  املرتبطة بالقضايا االجتماعية والتربوية اليت م الطالب      
 استخدام االنترنت واملناقشة يف     اعلية الدراسة ف  ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها     ،  احلوار وتنمي التفكري  

وأوصت الدراسة بضرورة استخدام الوسـائل احلديثـة يف         ،  هارات التفكري الناقد لدى الطالب    تنمية م 
  . تدريس مادة علم االجتماع والبعد عن الطرائق اليت تعتمد على اإللقاء

  ):   Stevens   2007( دراسة ستيفن -
  ة تطوير البيئة التعليمية االفتراضية يف زيادة وتشجيع استخدام االنترنت داخل أمهي : عنوان الدراسة

  .املدارس والصفوف الدراسية يف تشجيع التواصل اجلماعي
استهدفت هذه الدراسة الكشف عن أمهية تطوير البيئة التعليمية االفتراضـية يف زيـادة اسـتخدام                

وتكونـت عينـة   ية يف تشجيع التواصل اجلماعي، دراس داخل املدارس والصفوف الهاالنترنت وتشجيع 
، رياضـيات بيولوجيـا،   (مدارس ثانوية  يف كندا وجمموعة من املواد الدراسية          مثاين  ) ٨(الدراسة من   

 ومن أهم النتائج اليت توصلت إليهـا        بواسطة شبكة انترنت  اليت مت تدريسها    ) دراسات اجتماعية فيزياء،  
ـ  االنترنت بسبب حتويل البيئـة  زيادة عدد مستخدمي شبكة   : الدراسة   إىل بيئـة  ةالتدريـسية احلقيقي

  .لعديد من املواد الدراسيةفعالية استخدام االنترنت يف تدريس اافتراضية، 
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א−٣−١٢ א א א :א
ن اطلعت الباحثة على  الدراسات املتعلقة باستخدام احلاسوب واالنترنت يف التـدريس نظـراً أل         -

  . التقنيتني يف العملية التدريسيةالتعلُم االفتراضي يتطلب توظيف هاتني
  :  وقد متيزت هذه الدراسات ب-
 اهتمام العديد من الدراسات السابقة بدراسة فاعلية احلاسوب يف التحصيل وتكوين االجتاهـات             -

  .قبل اجلامعي ليم مايف مرحليت التعالتعلم والتعليم  جيابية حنو استخدام احلاسوب يف عملييتإلا
اقتصرت الدراسات السابقة على دراسة فاعلية استخدام االنترنت يف تنمية مهارات التفكري وحل              -

دبلوم التأهيل التربوي   مرحليت التعليم األساسية والثانوية واملرحلة اجلامعية دون أن يكون          املشكالت يف   
  .بينها

 البيئة التعليمية االفتراضـية يف زيـادة        ية تطوير أمه اقتصرت بعض الدراسات السابقة على دراسة        -
 تتناول فاعلية التعلم االفتراضي يف      ومل،  الدراسية داخل املدارس والصفوف     هاستخدام االنترنت وتشجيع  

  .التحصيل
 البحث  ، وذا يكون  م االفتراضي يف التحصيل   إىل دراسة فاعلية التعلُ    فقد رمى     البحث احلايل  أما -

دبلوم التأهيـل   بة   طل يف حتصيل م االفتراضي    فاعلية التعلُ   يتناول )الباحثة علم   حدود(  يفاحلايل أول حبث    
  .  االجتماعتدريس علمالتربوي يف مادة طرائق 

املواد مبا فيها طرائق تدريس علم االجتمـاع مـن          مجيع   طُبق البحث احلايل على طلبة يدرسون        -
 مـن   اآلخرين، ويتواصلون مع    بكل مكوناا ية  ضيتعاملون مع صفوف افترا   وم االفتراضي،   خالل التعلُ 

  .خالل شبكة حاسوبية تعمل وفق برنامج تعلم افتراضي خاص مل تتطرق له الدراسات السابقة
א−١٤ :א
א−١−١٤ א א א :א
- رمعـة  لكتروين اخلاص مبقرر طرائق تدريس علم االجتمـاع املُـصمم مـن اجلا            إلس احملتوى ا  د

 من خالل التواصـل بـني       علم االجتماع   ختصص ة دبلوم التأهيل التربوي   طلب  على االفتراضية السورية 
االنترنت واحلاسوب والفيديو كونفرسس مبعدل أربع جلسات يتـراوح         املعلم واملتعلم عن بعد بوساطة      

  ختصص وم التأهيل التربوي  طلبة دبل  بالطريقة املعتادة  ل    ه، ودرس املقرر نفس   زمن اجللسة ساعتني أسبوعياً   
  . يف كلية التربية جامعة دمشقعلم االجتماع

- تباع اخلطوات اآلتيةامن خالل التحصيل اختبار مم ص :  
  .صيل طلبة دبلوم التأهيل التربويم االفتراضي يف حت التعلُ أثرعرفت  :اهلدف من االختبار -
 )٢٠(و، أ من منط صح وخط بنداً )١٥(ن   تكون االختبار يف صورته النهائية م      : مفردات االختبار  -
  .وثالثة أسئلة مقالية،  من منط االختيار من متعددبنداً
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مت عرض االختبار على جمموعة من احملكمني يف كلية التربية دف حتديد مدى              :االختبار صدق   -
  أجريت التعديالت الالزمـة الـيت أوصـى ـا          دوق،  أجلهمناسبته ومالءمته للهدف الذي وضع من       

 ومت التحقق من صدق االختبار حبـساب        .لالستخدامومت إعداد االختبار يف صورته الصاحلة       ،  احملكمون
  وهذا ) ٥١٧، ٠(، فكانت قيمة املعامل كرونباخلق معامل ألفا ـصدق االتساق الداخلي وفل ـمعام

  . املعامل يشري إىل أن االختبار صادق
البعدي من خـالل إعـادة      / بار  التحصيلي القبلي    مت  التحقق من ثبات االخت       :ثبات االختبار  -

إذ ،  طالباً وطالبة ) ٣٠( بلغ عددها     اجلامعة االفتراضية السورية    طلبة من تطبيقه على جمموعة استطالعية   
  .، وهذه القيمة مناسبة)٠,٧٦٨( بلغ معامل الثبات باإلعادة

 يف أكد مـن تكـافؤ امـوعتني      طبق االختبار قبلياً على أفراد عينة البحث للت        :االختبارتطبيق   -
                             ):١( رقم  كما هو موضح يف اجلدولالتحصيل

  )١(دول رقم اجل
  الفروق بني متوسطات درجات اموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق القبلي الختبار التحصيل

  القرار الداللة مستوى دح ت االحنراف املعياري املتوسط العدد جمموعة 
 غري دالة ٠,٤٥٢ ٥٨ ٠,٧٥٧ ٣,٥٣٦ ٥,٣٣ ٣٠ التجريبية خطأ صح

      ٣,٢٨٠ ٦,٠٠ ٣٠ الضابطة 

 غري دالة ٠,٤٨٨ ٥٨ ٠,٦٩٧ ٣,٥٢٧ ٥,٦٧ ٣٠ التجريبية متعدد من

     ٣,٥٠٨ ٥,٠٣ ٣٠ الضابطة 

 غري دالة ٠,٦٠٧ ٥٨ ٠,٥١٧ ١,٥٩٦ ٢,٢٧ ٣٠ التجريبية مقايل
     ١,٨٨٩ ٢,٥٠ ٣٠ الضابطة 

 غري دالة ٠,٩٣٨ ٥٨ ٠,٠٧٨ ٦,٨٧٠ ١٣,٢٠ ٣٠ التجريبية جمموع

      ٦,٢٨٨ ١٣,٣٣ ٣٠ الضابطة 

تكافؤ اموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق القبلـي الختبـار          ) ١(رقم  يتضح من اجلدول     -
ختبـار  احملسوبة يف كل أجزاء اال    " ت"حيث كانت قيمة    " ٠,٠١" عند مستوى داللة     يةكلالالتحصيل  

وهذا يؤكد عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني امـوعتني           .اموعتني  أقل من قيمتها اجلدولية     عند  
وبعـد ذلـك طُبـق     ،  )٠،٠١( عند مستوى    يالتجريبية والضابطة يف التطبيق القبلي لالختبار التحصيل      

  . االختبار بعديا على اموعتني التجريبية والضابطة يف اية التجربة
  : وتفسريها عرض النتائج-

قامت الباحثة باملعاجلة اإلحصائية لـدرجات      ،  لإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة فروضه       
ومعاجلة درجات التطبيقني القبلـي     ،  اموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل       

   أسئلة( ولكل جزء منه مبفرده، يكلالتبار  معاجلة الدرجات لالختومت، والبعدي للمجموعة التجريبية
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   ).مقاليه أسئلة -  أسئلة اختيار من متعدد-صح وخطأ
 فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط درجات طلبـة اموعـة التجريبيـة              ليس مثة : الفرض األول 

 يف مادة طرائق تـدريس    ،  )الذكور واإلناث (موعة الضابطة   ومتوسط درجات ا  ،  )الذكور واإلناث (
  .  التطبيق البعدي الختبار التحصيلوذلك يف، علم االجتماع

للفروق بني متوسطات درجـات امـوعتني       ) ت( قيمة   بتسح للتحقق من صحة هذا الفرض      
يف التطبيق البعدي لكل نوع مـن األسـئلة         ) الذكور واإلناث (والتجريبية  ،  )الذكور واإلناث (الضابطة
) ت( قيمة   بتسحومن مثَّ   ،  )األسئلة املقالية   -االختيار من متعدد      اسئلة –أسئلة الصح واخلطأ    (مبفرده  

ىل مقدار النمو الذي حققه استخدام      إللتعرف  ،  يكلالللفروق بني املتوسطات يف أسئلة اختبار التحصيل        
                ):٢(رقم وهذا ما يوضحه اجلدول م االفتراضي يف التحصيل، التعلُ

   )٢(دول رقم اجل
  للمجموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل) ت(لدرجات واالحنراف املعياري وقيمةمتوسطات ا

 
االحنراف  املتوسط العدد جمموعة

  مستوى دح ت املعياري
 القرار الداللة

 ٠,٠١دالة عند  ٠,٠٠٠ ٥٨ ٦,١٨١ ٥,٧٨٨ ٢٤,٥٧ ٣٠ التجريبية خطأ صح
     ٤,٣٤٤ ١٦,٤٠ ٣٠ الضابطة 
 ٠,٠١دالة عند  ٠,٠٠٠ ٥٨ ٨,٩٣٨ ٥,٣٥٤ ٣٣,٤٠ ٣٠ التجريبية متعدد من
     ٥,١٥٩ ٢١,٢٧ ٣٠ الضابطة 

 ٠,٠١دالة عند  ٠,٠٠٠ ٥٨ ٦,٦٥٦ ٤,٤٦٧ ١٧,٩٠ ٣٠ التجريبية مقايل
     ٢,٦٣١ ٢٤,٢٠ ٣٠ الضابطة 

 ٠,٠١دالة عند  ٠,٠٠٠ ٥٨ ٦,٥٩٦ ٧,٨٧٢  ٧٥,٩٠ ٣٠ التجريبية جمموع
     ٨,٦٠١ ٦١,٨٧ ٣٠ الضابطة 

  : )٢(رقم  اجلدول يتضح من 
م االفتراضي أعلى مـن متوسـط     متوسط درجات اموعة التجريبية اليت درست باستخدام التعلُ        -

، )الصح واخلطـأ  (درجات اموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية يف أسئلة اختبار التحصيل            
، عنـد   درجة وكان الفرق داالً إحصائياً    ) ١,٤٤٤(والبالغ  ،  ويظهر ذلك الفرق يف املتوسطني احلسابيني     

 .)٦,١٨١(احملسوبة  )ت(حيث كانت  قيمة، ٠,٠١ مستوى
م االفتراضي أعلى مـن متوسـط     متوسط درجات اموعة التجريبية اليت درست باستخدام التعلُ        -

االختيـار مـن    (لتحـصيل   تبار ا درجات اموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية يف أسئلة اخ         
درجـة وكـان الفـرق داالً       ) ٠,١٩٥(والبالغ  ،  ويظهر ذلك الفرق يف املتوسطني احلسابيني     ،  )متعدد
  .)٨,٩٣٨(احملسوبة )ت(كانت قيمةحيث ، ٠,٠١مستوى عند ، إحصائيا

  م االفتراضي أدىن من متوسط ط درجات اموعة التجريبية اليت درست باستخدام التعلُـوسـ مت-
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ويظهـر  ،  )املقالية(ت اموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية يف أسئلة اختبار التحصيل            درجا
عند مستوى  ،  درجة وكان الفرق داالً إحصائيا    ) ١,٨٦٣(والبالغ  ،  ذلك الفرق يف املتوسطني احلسابيني    

  ).٦,٦٥٦(احملسوبة )ت(حيث كانت قيمة ، ٠,٠١
   على الشاشة مقارنة بالكتابة على الورق أي ضعف لصعوبة الكتابة وترجع الباحثة ذلك 

وميكن التغلب على   ،   مع الورقة والقلم   هم  مبهارات تعامل   قارنةًمالطلبة مع احلاسوب    تعامل  مهارات  
 .طلبة لدورات تدريبية على احلاسوبذلك من خالل إخضاع ال

اضي أعلى مـن متوسـط   م االفتر  متوسط درجات اموعة التجريبية اليت درست باستخدام التعلُ        -
ويظهر ذلك  ،  يلكالليدية يف أسئلة اختبار التحصيل      درجات اموعة الضابطة اليت درست بالطريقة التق      

عنـد مـستوى    ،  وكان الفرق داالً إحصائيا   ،  درجة) ٠,٧٣٩(والبالغ  ،  الفرق يف املتوسطني احلسابيني   
  .)٦,٥٩٦(احملسوبة  )ت(حيث كانت قيمة ، ٠,٠١
 فرق بني متوسط درجات طلبة اموعة التجريبيـة         بروز فرضية العدم وتأكيد      يستدعي رفض  وهذا

 –يف أسئلة الصح واخلطـأ      ) الذكور واإلناث (ومتوسط درجات اموعة الضابطة     ،  )الذكور واإلناث (
 فرق بني متوسطات امـوعتني يف األسـئلة         بروزاالختيار من متعدد لصاحل اموعة التجريبية و       اسئلة
  .  التطبيق البعدي الختبار التحصيلية لصاحل اموعة الضابطة يفاملقال
دراسة كل  ،   مع نتائج عدد من الدراسات السابقة اليت عرضها البحث منها          هبذا تتفق هذه النتائج   و

) ٢٠٠٠الل (و ) 1999Bruceبــروس(و)  ٢٠٠١، آمــال أمحــد إمساعيــل  (: مــن
ومجعـة  ) Caroline 2004 كارو لني (و) Deanne 2004ديان  (و )Frederick2000يدريكفر(و

 وسـتيفن ) ٢٠٠٤(بيـان   و )٢٠٠٥(وحممد فـارس شـباط      ) ١٩٩٩املصطفى() ٢٠٠١(إبراهيم  
)Stevens ،2007(  وعلي إمساعيل)٢٠٠٣.(  

  اموعة الضابطة اليت  تفوق اموعة التجريبية اليت درست بالتعلُم االفتراضي على: وترجع الباحثة
لألسـباب  ،  )االختيار من متعدد   أسئلة –الصح واخلطأ   (اختبار التحصيل    يف   ديةدرست بالطريقة التقلي  

  :اآلتية
، ومرونة القـوائم  ،  التصميم الفين الذي متيز به برنامج التعلم االفتراضي من حيث سهولة تشغيله            -

 .م افتراضياًمصامللكتروين إل حملتوى مادة طرائق تدريس علم االجتماع االشائقوالعرض املثري و
 - صور -حركة   -صوت  ( :مثلوجود وسائط حديثة ومتنوعة تتطلب من املتعلم التعامل معها           -
 ....)اسوب كتابة على احل-نصوص

:  مثل )التقليدي( يف الصف    ال تتوافر   ق متنوعة للتفاعل مع املعلم يف الصف االفتراضي         ائتوفري طر  -
 ........)كتابة على الشاشة -كالم  -رسم (

لكتـروين والعـودة إىل   إلهم استخدام الربيـد ا إليأنشطة غري صفية تتطلب بتنفيذ بة   تكليف الطل  -
 . لكتروينإل اطريق الربيداملعلم عن  من  هذه التكليفاتتقوميو يتم ، صفحات االنترنت
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 بـال خـوف      من خالل الشبكة     اً ومع بعضهم بعض   من جهة مع املعلم   الطلبة  تواصل  احلرية يف    -
 .دون قيدو

 طريقة جديدة للتقومي    ريوفتو،   االختبارات البنائية والتغذية الراجعة الفورية والتعزيز      ىد عل االعتما -
  . اية االختبار عن درجات الطلبةمع ظهور تقرير مفصل يف،  احلاسوبةطريقب

 فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط درجات طالب اموعـة التجريبيـة             ليس مثة : الفرض الثاين 
يف مادة طرائـق تـدريس علـم        ،  )اإلناث(ط درجات طالبات اموعة التجريبية      ومتوس،  )الذكور(

  .يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل، االجتماع
ـ     ) ت( قيمة   بتسللتحقق من صحة هذا الفرض ح     و ات اموعـة   للفروق بني متوسـطات درج

 التطبيق البعدي لكل نوع     يف) اإلناث(ومتوسط درجات طالبات اموعة التجريبية      )  الذكور( التجريبية
 قيمة  بتس ح ، مث )األسئلة املقالية   - أسئلة االختيار من متعدد      –أسئلة الصح واخلطأ    (من األسئلة مبفرده    

ىل مقدار النمو الـذي     إ، وذلك للتعرف    يكلالختبار التحصيل   للفروق بني املتوسطات يف أسئلة ا     ) ت(
 : )٣(رقم ا ما يوضحه اجلدول حققه استخدام التعلم االفتراضي يف التحصيل وهذ
   )٣(دول رقم اجل

  يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل) الذكور واإلناث( للمجموعة التجريبية) ت( متوسطات الدرجات واالحنراف املعياري وقيمة 
 القرار  الداللةمستوى دح  ت االحنراف املعياري املتوسط العدد جمموعة 
 غري دالة ٠,٦٤٤ ٢٨ ٠,٤٦٧ ٥,٢٣٠ ٢٥,٠٧ ١٥ الذكور خطأ صح

       ٦,٤٤٢ ٢٤,٠٧ ١٥ اإلناث 
 غري دالة ٠,٨٤٢ ٢٨ ٠,٢٠١ ٦,١٨٥ ٣٣,٦٠ ١٥ الذكور متعدد من
       ٤,٥٨٦ ٣٣,٢٠ ١٥ اإلناث 

 غري دالة ٠,٤٠٠ ٢٨ -٠,٨٥٤ ٤,٤٥٩ ١٧,٢٠ ١٥ الذكور مقايل
       ٤,٥١٧ ١٨,٦٠ ١٥ اإلناث 

 غري دالة ٠,٩٨٢ ٢٨ -٠,٠٢٣ ٨,١٠٥ ٧٥,٨٧ ١٥ الذكور جمموع
  ٠,٦٤٤    ٧,٨٩٦ ٧٥,٩٣ ١٥ اإلناث 

  : أن) ٣(يتضح من اجلدول 
 بلـغ ) الصح واخلطـأ  (يف أسئلة اختبار التحصيل     )الذكور  ( متوسط درجات اموعة التجريبية      -

درجـة   )١(بينهما والفرق  ٢٤,٠٧ )اإلناث(التجريبية  متوسط درجات اموعة بلغبينما ، ٢٥,٠٧
) ٠,٤٦٧(احملسوبة  )ت(حيث كانت قيمة    ،  ٠,٠١ عند مستوى    وهذا الفرق غري دال إحصائياً    ،  واحدة

   .٢,٧٦٣أصغر من قيمتها اجلد ولية 
  ) االختيار من متعدد( يف أسئلة اختبار التحصيل) الذكور( متوسط درجات اموعة التجريبية بلغ -

، ةدرج) ٠,٤( بينهما   ق والفر ٣٣,٢٠ )ناثاإل(التجريبية   متوسط درجات اموعة     بلغبينما  ،  ٣٣,٦٠
  .)٠,٢٠١(احملسوبة )ت(حيث كانت قيمة ، ٠,٠١وهذا الفرق غري دال إحصائيا عند مستوى 

، ١٧,٢٠ )املقاليـة ( أسئلة اختبار التحصيل     يف) الذكور( متوسط درجات اموعة التجريبية      بلغ -
ـ ) ١,٤(بينهما  قوالفر١٨,٦٠ )اإلناث(التجريبية  متوسط درجات اموعة بلغبينما  وهـذا  ، ةدرج
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أصغر مـن   ) ٠,٨٥٤ (ةاحملسوب) ت(حيث كانت قيمة    ،  ٠,٠١ عند مستوى    الفرق غري دال إحصائياً   
 . ٢,٧٦٣قيمتها اجلد ولية 

بينما ، ٧٥,٨٧ي كلاليف أسئلة اختبار التحصيل    ) الذكور( متوسط درجات اموعة التجريبية      بلغ -
وهذا الفرق غري   ،  درجة)٠,٠٦(والفرق بينهما   ٧٥,٩٣ )اإلناث(تجريبية متوسط درجات اموعة ال    بلغ

قبـول  وهذا يدعو إىل    ). ٠,٠٢٣(احملسوبة  )ت(حيث كانت قيمة    ،  ٠,٠١ عند مستوى      دال إحصائياً 
، )الـذكور (فرق بني متوسط درجات طالب اموعـة التجريبيـة          والقول بأنه ليس مثة     فرضية العدم   

   يف،  يف مادة طرائق تدريس علـم االجتمـاع       ،  )اإلناث  (موعة التجريبية   ومتوسط درجات طالبات ا 
  .التطبيق البعدي الختبار التحصيل

يف كل أجزاء    بني حتصيل اإلناث وحتصيل الذكور       اًلة إحصائي ادالفروق  ال  غياب  وترجع الباحثة 
  : دراسة كل من يف النتائج يتفق مع هذاو، م االفتراضي تعلم اجلنسني من خالل التعلُإىل، االختبار
حممـد فـارس شـباط    ، )٢٠٠٣(علـي إمساعيـل   ، )٢٠٠١(مجعة إبراهيم ،  )٢٠٠٤(بيان  

)٢٠٠٥.( 
 فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات طلبة اموعـة التجريبيـة             ليس مثة  :الفرض الثالث 

  ، )الذكور واإلناث(
  .بعدي الختبار التحصيلاليف التطبيقني القبلي و،  يف مادة طرائق تدريس علم االجتماع

للفروق بني متوسـطات درجـات اموعـة        ) ت( قيمة   بتسح للتحقق من صحة هذا الفرض    و
أسـئلة الـصح    ( البعدي لكل نوع من األسئلة مبفرده     يف التطبيقني القبلي و   )  واإلناث الذكور( التجريبية
للفروق بني املتوسطات يف  ) ت ( قيمة بتسح  ، مث )األسئلة املقالية  - أسئلة االختيار من متعدد      –واخلطأ  

م االفتراضـي يف    ىل مقدار النمو الذي حققه اسـتخدام الـتعلُ        إللتعرف  ،  يكلالأسئلة اختبار التحصيل    
  : )٤(رقم وهذا ما يوضحه اجلدول ، التحصيل

  )٤(دول رقم اجل
التطبيقني  يف) ناثالذكور واإل(للمجموعة التجريبية) ت(الفروق ملتوسطات الدرجات واالحنراف املعياري وقيمة

  القبلي و البعدي الختبار التحصيل

متوسط   املقارنة
 الفروق

االحنراف 
مستوى  دح ت املعياري للفروق

 القرار الداللة

 خطـأ  صح - قبلي خطأ صح
 بعدي

 ٠,٠١دالة عند  ٠,٠٠٠ ٢٩ ١٤,٨٩١ ٧,٠٧٤ -١٩,٢٣

 متعـدد  من - قبلي متعدد من
 بعدي

 ٠,٠١ة عند دال ٠,٠٠٠ ٢٩ ٢٠,٩٢٨ ٧,٢٥٨ -٢٧,٧٣

 ٠,٠١دالة عند  ٠,٠٠٠ ٢٩ ١٩,٣٣٢  ٤,٤٢٩ -١٥,٦٣ بعدي مقايل - قبلي مقايل

 ٠,٠١دالة عند  ٠,٠٠٠ ٢٩ ٢٩,٨٤٣ ١١,٥٠٨ -٦٢,٧٠ بعدي جمموع - قبلي جمموع
  : أن) ٤(يتضح من اجلدول 
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ـ              -  ئلةمتوسط الفروق بني التطبيقني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار التحـصيل أس
حيـث كانـت قيمـة      ،  ٠,٠١وهذا الفرق دال إحصائيا عند مستوى       ،  ١٩,٢٣ بلغ )الصح واخلطأ (
  ).٢,٧٥٦ (اكرب من قيمتها) ١٤٨٩١(احملسوبة )ت(

   روق بني التطبيقني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار التحصيل أسئلةـوسط الفـ مت-
حيث كانـت   ،  ٠,٠١لفرق دال إحصائيا عند مستوى      وهذا ا ،  )-٢٧,٧٣( بلغ )االختيار من متعدد  (

  ).٢,٧٥٦ (اكرب من قيمتها) ٢٠,٩٢٨(احملسوبة)ت(قيمة 
  متوسط الفروق بني التطبيقني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار التحـصيل أسـئلة              -

) ت(حيـث كانـت قيمـة       ،  ٠,٠١مستوى  وهذا الفرق دال إحصائيا عند      ) ٢٧,٧٣ (بلغ )املقالية(
  ).٢,٧٥٦ ( قيمتهان ماكرب) ١٩,٣٣٢( ةاحملسوب
بلغ الكلي   متوسط الفروق بني التطبيقني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار التحصيل             -

 ةاحملـسوب ) ت(حيـث كانـت قيمـة       ،  ٠,٠١ وهذا الفرق دال إحصائيا عند مستوى     ،  )٦٢,٧٠(
 فرق بني التطبيقني بروز فرضية العدم وتأكيد مما يستدعي رفض،  ٢,٧٥٦  اكرب من قيمتها  ) ٢٩,٨٤٣(

م  الـتعلُ  وترجع الباحثة ذلك لفاعليـة       . التجريبية لصاحل التطبيق البعدي    القبلي والبعدي للمجموعة  
  . يف تنمية التحصيلاالفتراضي
:א−١٥
شـبكة  ،  حاسـوب ( م االفتراضـي  هتمام بتدريب الطلبة على استخدام تقنيات التعلُ      الا -١-١٥

لكتروين والعودة إىل صـفحات     إل أنشطة تتطلب من الطلبة استخدام الربيد ا       إعدادل  خالمن  ...)نترنتإ
  .االنترنت
 أثناء اخلدمة على استخدام تقنيات الـتعلم         يف هتمام بإعداد دورات لتدريب املعلمني    الا -٢-١٥

  .االفتراضي يف إعداد املناهج وتدريسها
 .اضي وخصوصاً يف املرحلة اجلامعيةلم االفترالتوسع يف االعتماد على التع -٣-١٥
إجراء مزيد من البحوث األكادميية لتحديد أثر التعلم االفتراضي على متغريات أخرى مثل              -٤-١٥

  .مهارام ومستويام األكادمييةاجتاهات الطلبة و
ـ تنمي   ضرورة األخذ بنظم تقومي حديثة تتمشى مع تطور التعلم االفتراضي اليت             -٥-١٥ درة الق

   .اإللقاء من احلفظ وعلى حل املشكالت بدالً
:א−١٦
 . االختصاصاتمجيعيف  االفتراضيم  جمال التعليفالتأكيد على أجراء البحوث  -١-١٦
الدراسات العليا والبحـوث   املراحل التعليمية ومجيع يف االفتراضيم استثمار التعلٌ ضرورة   -٢-١٦
  .العلمية
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 مـن   النظـامي  حتول ظروفها من التعلـيم       اليت املرأةلتمكني  االفتراضي   االهتمام بالتعلم  -٣-١٦
 تربيـة   يف للحصول على شهادات أو اكتساب مهارات تساعدها          االفتراضي م برامج التعلٌ  يفاالخنراط  

  .أبنائها وتنمية مواردها
 إنشاء شبكة معلومات حملية تربط بني اجلامعات لتبـادل اخلـربات واملعلومـات بـني                -٤-١٦

  .ملتخصصني واملهتمني بأعمال البحث العلميا
  . إىل اكرب عدد ممكن من املتعلمنيم االفتراضي للوصولع مصادر املعرفة املرتبطة بالتعل تنوي-٥-١٦
  . تنويع التخصصات يف التعلٌم االفتراضي وزيادة عددها -٦-١٦
ضـية  ي اجلامعـة االفترا    يف اتمع حىت يكون خلرجي     االفتراضيم  التعلٌ زيادة الوعي بأمهية     -٧-١٦

  .مكام املناسب يف سوق العمل
دي إىل زيادة فاعليتها بشكل      االهتمام بالبنية التحتية املرتبطة باجلامعة االفتراضية اليت ستؤ        -٨-١٦
  .أكرب
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 دراسة  :األحياءائط يف علم    فاعلية برنامج حاسويب تفاعلي متعدد الوس      .)٢٠٠١(. مجعة،  إبراهيم -
 غري منشورة كليـة     دكتوراهرسالة   .ميدانية على طلبة الصف الثاين الثانوي العلمي يف حمافظة القنيطرة         

  . جامعة دمشق، التربية
برنامج تدريسي مقترح لتنمية بعض مهارات التفكري لدى طـالب           .)٢٠٠٥ (.ظريفة،  أبو فخر  -

معهد الدراسات  ،   يف التربية غري منشورة    دكتوراهرسالة   . االجتماع املرحلة الثانوية من خالل مادة علم     
  .القاهرة، جامعة القاهرة، التربوية
 ).مـصطفى قاسـم    :ترجمم( .التاريخ االجتماعي للوسائط   .)٢٠٠٥ (.بيتر بورك ،   أسا بر يغز   -

  .)٣١٥(مايو  ،عامل املعرفة: الكويت
 لتنمية بعض مهارات التفكري املنطقي يف مادة        برنامج مقترح  .)٢٠٠١(. آمـال أمحـد ،   إمساعيل -

، جامعة الزقازيق  ،رسالة ماجستري غري منشورة كلية التربية      .املنطق باستخدام الكمبيوتر للمرحلة الثانوية    
  .ع.م.ج، فرع بنها

فعالية برنامج مقترح يف تنمية مهـارات القـراءة الوظيفيـة            .)٢٠٠٣ (.علي إبراهيم ،   إمساعيل -
رسـالة   . من املرحلة الثانوية مبملكة البحرين حنوها      األولسوب واجتاهات طالب املستوى     مبساعدة احلا 
  .القاهرة، جامعة القاهرة، معهد الدراسات التربوية ، يف التربية غري منشورةدكتوراه

  .دار الوفاء للطباعة: اإلسكندرية، )١ط( .بعدم عن قراءات يف التعلُ .)٢٠٠١( .عبد اجلواد، بكر -
اثر برنامج حاسويب للتربية املرورية مصمم وفق مدخل النظم         . )٢٠٠٤ (.حممد سعد الدين  ،  نبيا -
  .جامعة دمشق، كلية التربية ،رسالة ماجستري غري منشورة . املعلمني يف التحصيل واالجتاهاتإلعداد
عـصر  عد واجلامعة االفتراضية يف     م عن ب  أفاق التعلُ  .)٢٠٠٣ (.ميس،  السكيفو هيثم،  البيطار  -

  . دار الرضا للنشر:دمشق، )١ط( .تقنيات املعلومات واالتصاالت
سلـسلة   . سياسات املوجة الثالثـة    : حنو بناء حضارة جديدة     .)١٩٩٥ (.الفن وها يدي  ،   توفلر -

  .القاهرة، القومي للبحوث التربوية والتنميةتلخيص وتعليق املركز ، الكتب املترمجة
، االفتراضـية الـسورية   اجلامعة   .إحصائيةنشرة   . )٢٠٠٦/٢٠٠٧ (.االفتراضية السورية اجلامعة   -
  .دمشق
  .١/٢/٢٠٠٨بتاريخ ، org.svuonline.www،  )٢٠٠٣ (.االفتراضية السوريةاجلامعة  -
 .تطوير التعليم  املعلوماتية و  رمؤمت .)٢٠٠٤ (.الربنامج القومي التكنولوجيا التعليم   ،  القاهرة ةجامع -
  .التربوية الدراسات دمعه: القاهرة

جملة  .عد يسهم يف حل أزمات البطالة والفقر واهلجرة       م عن ب  نظام التعلُ  . )٢٠٠٢(. علي،  حويلي -
  .١٠٢-١٠١،)١٢٤(  ،النور
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 :، األردن عمان،  )٥ط( .والتطبيق التعليم بني النظرية     اتكنولوجي .)٢٠٠٧(.  حممد دحممو،  احليلة -
  .ملسرية للنشر والتوزيعدار ا
، )٤ط( .تطبيقاته-تقومي نتائجه -أساليبه-أسسه-أهدافه-التدريس . )١٩٩٩( .ريان فكري حسن   -
  .عامل الكتب :القاهرة

 تالدراسا . احلقائب التعليمية يف ميدان الدراسات االجتماعية      قتطبي .) ١٩٨٤ (.تجود،  سعادة -
  .١٥٤- ١٥٢، )٢(، ١٢ :الكويتاالجتماعية،

استخدامات احلاسوب واالنترنت يف ميـادين       . )٢٠٠٣ (. عادل ،السرطاويو جودت،  ادة سع -
  .دار الشروق: األردن، عمان .التربية والتعليم

التربية والتعليم يف الوطن العريب على مشارف القـرن          .)٢٠٠٤ (.عبد اهللا  ا لعزيز بن     دعب،  سنبل -
  .الثقافة وزارة تمنشورا :قدمش .والعشريناحلادي 

  .ممركز مصادر التعلُ :القاهرة .ثورة املعلومات والتعلم .)٢٠٠١ (.فتح الباب، سيد عبد احلليم -
 رعام: املنصورة. ع.م.ج .التدريسق  ائ يف املناهج وطر   تمصطلحا .)١٩٩٨ (.حممد،  السيد علي  -

  .والنشرللطباعة 
 يف التدريب علـى    فاعلية التدريب االفتراضي باحلاسوب وكفايته     .)٢٠٠٥ (.حممد فارس ،  شباط -

بعض التجارب املخربية يف علم األحياء للصف الثاين ثانوي العلمي يف حمافظة درعا وأثره على حتـصيل                
  .جامعة دمشق، كلية التربية ،رة رسالة ماجستري غري منشو.الطالب واجتاهام حنوه

: هرة القـا  .جتماعيةرؤية نقدية يف مناهج املواد الفلسفية واال       .)٢٠٠٠ (.اهلام فرج ،  عبد احلميد  -
  .احملروسة للطباعة والنشر

 .املواد االجتماعية والتدريس النـاجح     .)١٩٩٥ (.سعد مرسي أمحد  ،  فؤاد إبراهيم ،  اللطيفعبد   -
  .مكتبة النهضة املصرية :القاهرة، )١ط(

تربويات احلاسوب وحتـديات مطلـع القـرن احلـادي        .)٢٠٠٠ (.عبد الوكيل إبراهيم  ،  الفار -
  . مكتبة النهضة املصرية :القاهرة، )٢ط( .والعشرين

  .دار الفكر العريب: القاهرة . االجتماع، املفهوم، املوضوع، املنهجمعل .)١٩٨٢( .صالح، الفوال -
  .دار الفكر العريب:القاهرة. علم االجتماع يف عامل متغري .) ١٩٩٦ (. حممدحصال، الفوال -
، كلية التربيـة  ،  مديرية الكتب اجلامعية   .ليم الكبار حمو األمية وتع   . )١٩٩٣ (.فخر الدين ،   القال -

  .دمشق، منشورات جامعة دمشق
طرائق التـدريس العامـة يف عـصر         . )٢٠٠٦( .، يونس ناصر، جهاد اجلمل    فخر الدين ،  القال -

 .دار الكتاب اجلامعي :اإلمارات العربية املتحدة، العني .املعلومات
دام االنترنت يف العملية التعليمية من وجهة نظر أعـضاء          أمهية استخ  .)٢٠٠٠ (.حيىي زكريا ،  الل -

  .١٥١ -١٤٠ ،)٥٢ (،، الرياضرباكتو ،جملة التعاون .هيئة التدريس باجلامعات السعودية
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ورقة عمـل    .؟...ترف أم ضرورة  ... م االلكتروين التعلُ .)٢٠٠٣ (.عبدا هللا إبراهيم بن   ،  احمليسن -
  .اململكة السعودية، ضالريا، مللك سعودجامعة ا .مدرسة املستقبل: لندوة مقدمة
  .دمشق .)املعلومات سبيلنا للتقدم (ثالثة ندوة املعلومات ال .)١٩٩٦ (.مركز املعلومات القومي -
 سياسات املوجة   –حنو بناء حضارة جديدة      . )١٩٩٥ (. القومي للبحوث التربوية والتنمية    املركز -
  . القاهرة.الثالثة
، )١ط( .مهارات القراءة االلكترونية وعالقتها بتطوير أساليب التفكري       .)٢٠٠٤(. فهيم،  مصطفى -
 .دار الفكر العريب :القاهرة

دار الفكر   :القاهرة ،)١ط( .م عن بعد  مدرسة املستقبل وجماالت التعلُ    .)٢٠٠٥ (.فهيم،  مصطفى -
  .العريب
 اجلغرافية الطبيعية   فاعلية استخدام برنامج حاسويب يف تدريس      .)١٩٩٩ (.حممود،  حممد،  املصطفى -

، دكتـوراه رسالة  .دراسة جتريبية يف حمافظة القنيطرة،  الثانوي يف القطر العريب السوري    األوليف الصف   
  .دمشق، جامعة دمشق، كلية التربية

تقرير التنمية اإلنسانية    . األمم املتحدة اإلمنائي   برنامج،  )٢٠٠٢(.  املكتب اإلقليمي للدول العربية    -
  .ناألرد، نعما ."العربية
  .دار املعرفة:اإلسكندرية. ع.م.ج .أسس علم االجتماع . )١٩٩٥( . خمتار عادلياهلوا ر -
اجلمهوريـة العربيـة     .طرائق تدريس املعلوماتية باحلاسوب والشبكات    ،  )٢٠٠٢(وزارة التربية    -

   .السورية
ة بالتربية للقـرن    ية املعن  قدمته اللجنة الدولي   رتقري .نالكرت املكنو  ذلك   مالتعل )١٩٩٩( اليونسكو -

  .القاهرة، احلادي والعشرين
 الـوطن   عد يف م عن ب  ورشة عمل إقليمية حول اجلامعات املفتوحة والتعلُ       .)٢٠٠٦ ( .اليونسكو -
  . يونيو٧-٥القاهرة  .العريب
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