
 م0103/كانون ثاني        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

72 

 التعميم في المناطق الريفية البعيدة باستخدام التقنيات الحديثة
 النواس انور عدنان مزىر

 الناصرية/ المعيد التقني
 المقدمة 

تكقع اف تحؿ الصكر المتحركة يكما ما بدؿ الكتب  ُِِٗسكف الصكر المتحركة في عاـ عندما اخترع ثكماس ادي
خبلؿ الحرب العالمية الثانية استخدمت ، مع ذلؾ فاف الكتب المدرسية ال تزاؿ ىي الطريقة التقميدية في التعمـ المطبكعة،

برامج التمفزيكف ككسيمة اتصاؿ ك  الفديك االفبلـ لمتدريب، بعد تمؾ الحقبة بدات الجامعات المفتكحة استخداـ اشرطة
ككسيمة تفاعمية في  computer-based training (CBT)بدات استخداـ  َُٖٗبدايات ك  َُٕٗلمتعميـ.خبلؿ نيايات 

automatic training بدا استخداـ تكنمكجيا الكسائط المتعددة َُٗٗ. في multimedia technologies  في تعزيز
مع ازدياد شعبية االنترنت بدات حقبة جديدة في تكنمكجيا التعمـ عف بعد ك  َُٗٗاكاسط  فيك  .محتكيات التدريب

distance learning—distributed learning and collaborative learning )LI, LAU, SHIH, & LI, 
التعميـ لمطمبة  اصبح اكثر انتشارا لما يقدمو مف مركنة اليصاؿ Distance Education (DE). التعمـ عف بعد (2008

 ,Islam & Snow( في جميع االعمار كمف ام مكاف خصكصا في البمداف النامية كالتي تكاجيو نمك بطيء في التعميـ
يمتحقكف الى المدارس ك  اف يترككا اعماليـ كيعتبر التعمـ عف بعد مف الطرؽ الفعالة لبلشخاص المذيف ال يستطيعكف.(2011

في المناطؽ الريفية.كما انو مفيد لبلفراد الذيف ال يستطيعكف تغير نمط المعيشتيـ كما اف مثؿ المزارعيف اك ربات البيكت 
التعمـ عف بعد يفيد في صقؿ الميارات مف خبلؿ التماريف المكجية حكؿ مينة معينة ،ففي ىذه الحالة يستطيع الفرد 

يقـك عمى  Distance Learningبعد التعميـ عف . (DONGE, 1995( التعمـ في نفس الكقتك  المستيدؼ ممارسة عممو
ثـ ، كالذم بدأ تاريخيا منذ أكثر مف مئة عاـ كأخذ شكؿ المراسبلت الكرقية، انفصاؿ المحاضر عف الطبلب مكانيان كزمانيان 

مكٌفران لمتعميـ عف بعد طرائؽ جديدة تعتمد عمى الحكاسيب كتقانات  Electronic Learningظير التعميـ االلكتركني 
تكفر فرص تعميـ ميمة لبلفراد الذيف ال تتكفر في  فتقانات الشبكات البلسمكية كالنقالة يمكف أف، الحاسكبيةالشبكات 

مناطقيـ البنية التحتية البلزمة لتحقيؽ فرص التعميـ االلكتركني مثؿ المناطؽ الريفية أك لبلفراد المتنقميف دائمان بسبب نمط 
عد يجعؿ المعمـ مديرا لممعمكمات المعطاة بدؿ مف ممقي لمدرس.اف تقنيات نقؿ التعمـ عف ب عمميـ كالراغبيف في التعمـ.

خدمات المكبايؿ كصمت ك  منتشرة بصكرة كبيرة في المناطؽ الريفية ،االنترنتك  تكنمكجيا المعمكمات اصبحت متكفرةك  البيانات
تعمـ ك  طؽ،مع ازدياد الرغبة في امتبلؾاصبح استخداميا متاحا مف قبؿ اغمب سكاف تمؾ المناك  الى اغمب المناطؽ الريفية

تسرب مف المدارس مما سبب زيادة في نسبة االمية خصكصا عند االناث حيث  في المقابؿ يكجد .استخداـ تمؾ التقنيات
 كالريؼ الحضر بيف كاضح كبشكؿ ىذه النسب كتتفاكت، سنكات 10 بعمر السكاف إجمالي مف % 28 بمغت نسبة االمية

غياب الدعـ الحككمي لبناء مدارس .)ََِٗ، كزارة التخطيط( .لمذككر % 19ك لئلناث % 46 تتبمغالمحافظات ك  كبيف
خاصتا البعيدة منيا حيث اف بعد المدارس عف التجمعات السكانية الريفية ساىـ بشكؿ كبير ك  جديدة في المناطؽ الريفية

كما اف سيطرة الثقافة .ات المناخ في تمؾ المناطؽتقمبك  كسائؿ النقؿك  بعدـ التحاؽ الطمبة الى المدارس بسبب غياب طرؽ
 االجتماعية في المناطؽ الريفية قممت مف اقباؿ الطمبة الى المدارس. 

 مشكمة البحث  .ٔ
خصكصا.حيث اظير آخر  في المناطؽ الريفيةك  الطمبة المتسربيف مف المدارس في العراؽ عمكماك  ازدياد نسبة االمية

ية عف كاقع التعميـ في العراؽ كجكد زيادة غير طبيعية في أعداد الطمبة المتسربيف مف استطبلع لكزارة التخطيط العراق
كأكضح استطبلع التخطيط الذم شمؿ كؿ مناطؽ العراؽ أف نسبة الممتحقيف بالدراسة مف ، االبتدائيةكبخاصة ، المدارس

 ٔكع األطفاؿ الذيف تبمغ أعمارىـ فيما كانت نسبة االلتحاؽ مف مجم، % فقطٓٓمجمكع السكاف الكاجب التحاقيـ ىي 
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% ٔٓكترتفع ىذه النسبة إلى أكثر مف ، % بيف األطفاؿُْأم أف ىناؾ نسبة عدـ التحاؽ تصؿ إلى ، % فقطٗٓسنكات 
بالتأكيد فاف ىؤالء المتسربيف سنة بعد سنة مف مقاعد ك  .كتنخفض لدل ذكم األعمار األكبر، سنةُِبيف مف ىـ في عمر 

سبع سنكات مف الظركؼ الصعبة أكجد شريحة أمية شابة جدان كانت في السابؽ مقصكرة فقط عمى كبار  بعد مركرك  الدراسة
% مف مجمكع السكاف فكؽ ُْأنيا بمغت ، السف. كأضافت اإلحصائية حكؿ نسبة االلتحاؽ الصافي بالمدارس المتكسطة

% في المناطؽ َٓكانت نسبة الذككر%. كبالنسبة لممناطؽ ّٔ% كاإلناث ْٕككانت نسبة الذككر ، عامان  ُِعمر 
 .% في الريؼُّ% في المناطؽ الحضرية مقابؿ ْْكنسبة اإلناث كانت ، % في المناطؽ الريفيةّٕالحضرية مقارنة بػ 

% ِٔأم أف ، %ْٕسنة بمغ  ِٓإلى  ُٓكما أشارت اإلحصائيات إلى أف معدؿ معرفة القراءة كالكتابة بيف الشباب بعمر
كما لكحظ تقمص الفجكة في التعميـ بيف الرجاؿ ، إلى شريحة األمييف التي يعاني منيا العراؽ أصبلن مف ىذه الفئة تضاؼ 

 .)ََِٗ، كزارة التخطيط( بؿ تراجع مستكل الذككر، كالغريب أف ذلؾ لـ يكف يعكس تحسف مستكل اإلناث، كاإلناث
 اىداف البحث  .ٕ

في المناطؽ الريفية باستخداـ  )ريت في بمداف مختمفةباالعتماد عمى دراسات سابقة اج( عرض طرؽ جديدة لمتعميـ
العديد  المتسربيف مف المدارس) مف كبل الجنسيف، حيث اظيرتك  مف لـ يمتحؽ بالدراسة( تستيدؼ االمييف الحديثةالتكنمكجيا 

عية العامة لبلمـ الجم( كثير مف البمداف اف التعميـ ىك اكثر الكسائؿ فعالية لمحد مف الفقر مف الدراسات التي اجريت في
  .)ََِٓ، المتحدة

 أسئمة البحث .ٖ
 االجابة عف االسئمة المطركحة التالية. سيتـفي ىذا البحث  

 كيؼ يمكف استخداـ التقنيات الحديثة في التعمـ ؟ -ُ
 ماىي الطرؽ المناسبة لمتعمـ في المناطؽ الريفية ؟ -ِ
 ؟نجاز العديد مف المياـ التعميميةمف خبلليا إ ما الخدمات التي تكفرىا تكنمكجيا المعمكمات الحديثة كالتي يمكف -ّ

 حدود البحث  .ٗ
 مناطؽ االىكار( االمييف ممف لـ يمتحقكا بالدراسة اك المتسربيف مف المدارس كلكبل الجنسيف في المناطؽ الريفية

 محافظة ذم قار) في العراؽ  \في ناحية الحمار  السكانيةالتجمعات ك 
 منيجية البحث  .٘

التعمـ في المناطؽ ك  عمى تجميع التجارب السابقة في دكؿ مختمفة عف طرؽ التعمـ عف بعد تعتمد منيجية البحث
 التركيز عمى التجارب الناجحة في تمؾ البمداف.ك  الريفية،
 استعراض طرؽ التعمـ عف بعد. .ُ
 .استعراض التكنمكجيا المستخدمة في التعمـ عف بعد .ِ
 ديثة في التعمـ عف بعد.تحديد التحديات التي ستكاجو تطبيؽ التكنمكجيا الح .ّ
 تسجيؿ النتائج.ك  تطبيؽ تكنكلكجيا التعميـ الحديث عمى عينة مف السكاف  .ْ
 استعراض أىـ نتائج تطبيؽ تمؾ التكنكلكجيا. .ٓ

 طرق التعمم عن بعد  .ٚ
 الطرق التفاعمية  .ٔ.ٚ

اتصاؿ مباشر في المتعمـ عمى ك  ):يقصد بو التعمـ الذم يككف فيو المعمـinteractive education( التعمـ التفاعمي
نفس الكقت.حيث يمكف لممتعمـ اف يساؿ اك يستفسر عف المعمكمة المعطاة مف قبؿ المعمـ ليجد الجكاب فب نفس الكقت 

المتعمـ ك  في طرؼ معيف حيث يككف المعمـ( )الصفحات التفاعمية( التعمـ باستخداـ االنترنت( كمف امثمو ىذا النكع مف التعمـ
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مف  )Conference calls( كذلؾ تعتبر المحادثات الجماعية عبر الياتؼ، فاعؿ بيف الطرفيفىنالؾ تك  في الطرؼ االخر
 الطرؽ التفاعمية.

 استخدام شبكات الياتف النقال كوسيمة لمتعيمم .ٔ.ٔ.ٚ
الياتؼ النقاؿ اصبح جزء ميـ ال يمكف تجاكزه عند ذكر ك  التعمـ عف بعد بمفيكمو الحديث يستخدـ التقنيات الحديثة

مف جية اخرل نرل اف الياتؼ النقاؿ اصبح جزء ال يتجزاء مف حياة المكاطف.ك نرل ازديادا ممحكظا في ، حديثةالتقنيات ال
استخداـ الياتؼ النقاؿ، حيث أفادت دراسة كضعيا مكتب "ستراتيدجي اناليتيكس" أف عدد االشتراكات في الخطكط 

. لقد تطكر الياتؼ في العقكد الثبلثة )ََِٗ، يكنسك  افالدىش( َُِّمميارات العاـ  ٔ.ٓالمحمكلة سيرتفع عالمينا إلي 
الكظائؼ فاصبح الياتؼ النقاؿ االداة التي ال تفارؽ يد مستخدمييا ك  الشكؿك  الكزفك  االخيرة تطكرا ممحكظا،مف حيث الحجـ

ا يمكف تشغيؿ في الميؿ اك النيار،كىذه االجيزة بدات تتطكر مف حيث التقنية فاصبحت تحتكم عمى الكامرات الرقمية كم
 استبلـ الرسائؿ النصيةك  تثبيت برامج متكافقة معيا،ىذا كما يمكف مف خبلليا ارساؿك  النصية عميياك  الممفات الصكتية

.كما اف Wireless Application Protocol (WAP( الصكت اك تصفح مكاقع االنترنت مف خبلؿ تقنيةك  ممفات الفديكك 
العشريف ك  االجتماعية. في بدايات القرف الحادم تنييا المستخدـ مف مختمؼ الطبقاتاسعار ىذه االجيزة اصبحت مناسبة ليق

-mأك  Mobile Learningكفي الدكؿ الغربية تحديدا بدا استخداـ مصطمح جديد في مجاؿ التعميـ يطمؽ عميو 
Learning الندكات الظيار اىميةك  راتحيث بدا االىتماـ باستخداـ الياتؼ النقاؿ ككسيمة لمتعمـ كعقدت العديد مف المؤتم 

 كيفية استخدامو في تكفير خدمة تعميمية لبعض الفئات.كما تـ التركيز عمى استخدامو ككسيمة لتطكير نظـ التعميـ التقميديةك 
استخدامو كمصدر مف مصادر التعمـ عف بعد.اف اىمية التعميـ ك ، االستفادة مف تطبيقاتو المتاحة في مجاؿ التعميـك 

 القراءة كالكتابة كالحساب) كالجانب التربكم( اتؼ النقاؿ تكمف في انو يمكف تطبيقو في مجالي التعميـ المعرفيباستخداـ الي
قد اجريت دراسات عديدة الغرض منيا اعطاء ارشادات ك  الحافز لمتعمـ)، تغيير السمكؾ كاكتساب ميارات الحياة كتنمية(

مف الباحثيف  حيف اعتنى فريؽ آخر لنقاؿ اكثر حيكية بالنسبة لبلطفاؿ،فيتطبيقية في كيفية جعؿ التعميـ باستخداـ الياتؼ ا
 غير التقميدم كالتعميـ عف بعد كالتعميـ االلكتركني بقياس فاعمية التعميـ النقاؿ عمى المتعمميف البالغيف في أنماط التعمـ

 رة كالبيجة كالحيكية عمى أداء الطرفيفأف تضيؼ عنصر اإلثا كاثبتت ىذه الدراسات قدرة ىذه التقنيات .)ََُِ، الدىشاف(
فإنيـ استطاعكا في ذات الكقت ، ففي الكقت الذم مكث فيو الطبلب كقتا أكبر إلنجاز المادة العممية، المعمـ)ك  الطالب(

كبالنسبة لممعمميف فقد أعطت ، تحقيؽ المشاركة مع بعضيـ البعض ككانت محصمة النتائج النيائية ليـ أفضؿ مف المعتاد
بمعنى ، في تكليد قناعة التغيير المستمر كالثرم في طرؽ التدريس التقنيات حيكية جديدة لطرقيـ التدريسية ككانت سببا ىذه

األمر الذم ، بإبراز إبداعاتيـ استخداـ ىذه األجيزة في العممية التعميمية سمح لكؿ مف المعمميف كالطبلب أكثر اختصارا فإف
تطبيؽ ك  كأدكات تعميمية يستخدميا المتعمـ إلدخاؿ البيانات داـ األجيزة المحمكلةيجعمنا نعتقد أنو مف الممكف استخ

كما أظيرتو نتائج العديد مف البحكث فى ، كاالستخداـ الكاسع ليا، خاصة بعد انتشار ىذه األجيزة بنسبة كبيرة، المعمكمات
تخداميا قد حقؽ نجاحا كأثبت فاعمية في العممية كالتي أكدت أف اس، الدكؿ المتقدمة التي استخدمت ىذه األجيزة فى التعميـ

، الحمامي( األمر الذم يييئ كيبرر ضركرة االستفادة منيا في عممية التعميـ كالتعمـ فى مجتمعاتنا العربية، التعميمية
ََِٔ(. 

 خصائص التعمم باستخدام الياتف النقال. .ٔ.ٔ.ٔ.ٚ
 مب ضركرة التكاجد في أماكف محددة أك الجمكس التعمـ النقاؿ ال يتحدد بمكاف اك زماف. حيث ال يشترط اك يتط

 أماـ أجيزة الحاسكب المكتبية أك المحمكلة في أماكف محددة اك أكقات معينة لكي يتـ التعمـ
 ك ذلؾ مف خبلؿ خدمة الكاب .التعمـ النقاؿ يتيح لممتعمـ التكاصؿ السريع مع شبكة المعمكمات الدكليةWireless 

Application Protocol (WAP)،  كىذا يتـ في أم مكاف دكف االلتزاـ بالتكاجد في أماكف محددة مما يسيؿ
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 ,AbouEl-Seoud, Ahmad, & El-Sofany( عممية الدخكؿ إلى اإلنترنت كتصفحو في أم كقت كأم مكاف
2009). 

 .ئؿ رساعف طريؽ استخداـ تقنيات  يمتاز التعمـ المتنقؿ بسيكلة تبادؿ الرسائؿ بيف المتعمميف بعضيـ البعض
SMS  أكMMS ، عف طريؽ تقنية البمكتكث، تبادؿ الممفات كالكتب اإللكتركنية بيف المتعمميف -أيضا –كيسيؿ 

)Bluetoothأك باستخداـ األشعة تحت الحمراء ( )Infrared( ، كىذا ال يتكفر في أنماط التعمـ اإللكتركني
 .(AbouEl-Seoud, Ahmad, & El-Sofany, 2009) األخرل

 األجيزة الرقمية المتنقمة بانخفاض  ث تتمتع غالبيةحي ه التقنية منخفضة نسبيا كىي رخيصة كمتداكلة.أف تكمفة ىذ
  (PC’s desktop( المكتبية في الكمفة الشرائية بالمقارنة مع الحكاسيب

 تككف أخؼ كزنا كأصغر حجما كأسيؿ حمبل مف حيث  .الحجـ الصغير لتمؾ التقنية مما يسيؿ عممية التنقؿ بيا
  لحقائب المميئة بالممفات كالكتب أك مف الحاسبات المحمكلة أيضا.ا

 .حيث يمكف الحصكؿ كالكصكؿ إلى المعمكمات كالخبرات التعميمية بصكرة أسرع مف  قدرات كصكؿ عالية كسريعة
 .)ََِٗ، يكنسك  الدىشاف( خبلؿ الخدمات المتكافرة في اليكاتؼ المحمكلة خاصة الحديثة منيا

  يسيـ في تقديـ خبرات تعميمية مرنة كمناسبة لمنكعيات  فير أنمكذجا جديدا لمعممية التعميمية. النوالمساىمة في تك
 (AYBAR & GOKALILER, 2011( المختمفة مف المتعمميف،

 الخدمات التي يوفرىا الياتف النقال في التعمم عن بعد  .ٕ.ٔ.ٔ.ٚ
 Shortخدمات مثؿ خدمة الرسائؿ القصيرة التعمـ النقاؿ يتـ مف خبلؿ اليكاتؼ المحمكلة مف خبلؿ ما تكفره مف 

Message Service (SMS)  كخدمة الكسائط المتعددةMMS  خدمة الكابك )WAP) Wireless Application 
Protocol خدمة التراسؿ بالحـز العامة لمراديك )GPRS)  خدمة البمكتكثك Bluetooth Wireless Technology 

 :دمة مف ىذه الخدمات في التعمـ النقاؿك سنتطرؽ لكيفية استخداـ كؿ خ.كغيرىا
 :Short Messages Service (SMS)خدمة الرسائل القصيرة  .ٔ.ٕ.ٔ.ٔ.ٚ

كىي خدمة يستطيع المستخدـ مف خبلليا كتابة  Short Message Service (SMS)الرسالة النصية القصيرة 
الرسالة الكاحدة ال يتجاكز ك  ،رساؿرسالة باستخداـ لكحة المفاتيح المكجكدة في الياتؼ المحمكؿ ثـ ترسؿ عبر شبكات اال

ك تمتاز بعدـ التسبب بازعاج .كك تككف مناسبة مف الناحية المادية لرخص ىذه الخدمة.حرؼ َُٔعدد الجركؼ فييا 
فاف ، . باإلضافة إلى ذلؾ.أك في اجتماع، أك مطعـ، كىي خدمة مثالية لبلستخداـ عندما تككف في دار السينما .االخريف

أك إذا كاف ىاتفيـ ، حتى عندما تككف مكالماتو محكلة إلى رقـ آخر ة القصيرة تصؿ إلى الطرؼ اآلخرالرسائؿ النصي
الرسالة النصية  يتـ استبلـ( كاف الياتؼ المحمكؿ الذم ترسؿ لو الرسالة النصية القصيرة مقفبلن  أك حتى إذا، مشغكالن 

 .)ََِٖ، )Short Message Service (SMS( القصيرة بمجرد تشغيؿ الياتؼ مرة أخرل)
ففي مبادرة مف إدارة التعميـ النيكزلندية ، كقد أخذت إدارات التعميـ فى بعض الدكؿ بتمؾ الخدمة فى نظاميا التعميمي 

النصية القصيرة  قامت اإلدارة بتفعيؿ خاصية التعمـ عف طريؽ الرسائؿ (Mobile Learning( التعمـ النقاؿ لتفعيؿ استخداـ
 بحيث يقـك الطالب بإرساؿ رسالة محمكؿ لرقـ خدمةStudyTXT (www.studytxt.com ) )يعبر مكقع أطمقت عم

كقد القت تمؾ الخدمة ركاجان كبيرا بيف المدارس كالطبلب في ، المكقع طالبا بعض المعمكمات البسيطة عف معمكمة معينة
المدرسيف بعمؿ ممخص  بيؿ المثاؿ قياـ أحدمنيا عمى س، كأثبتت فاعميتيا في عدد مف السيناريكىات التعميمية، نيكزيمندا

الطالب بعدىا بإرساؿ رسالة نصية قصيرة لجمب ىذه  ليقـك، ألىـ عشر كممات درسيا الطبلب خبلؿ األسبكع في مادتو
حيث يقـك  كسيناريك آخر قاـ بو مدرس لمعمـك لشحذ ىمة طمبتو في البحث كالتقصي عف طريؽ لعبة، الكممات كمراجعتيا

طريؽ رسائؿ المحمكؿ لمكقع الخدمة ليرجع  بداية كؿ درس بطرح سؤاؿ لمطمبة كيطمب منيـ إرساؿ إجاباتيـ عف المعمـ في
كما أف المعمـ قد كعد الطبلب بجكائز قيمة ألكؿ مف يقـك بإرساؿ ، رسالة نصية تبيف مدل صحة إجابتو، لمطالب بعد ذلؾ
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حيث  ,الستفادة مف الرسائؿ النصية في التعميـ فكرة جيدة كفعالةكفى ذلؾ ترل ىند الخميفة أف فكرة ا، اإلجابة الصحيحة
فالمتعمـ يمكف أف يحصؿ مف ، فى العممية التعميمية ألداء مياـ عديدة SMSيمكف استخداـ خدمات الرسائؿ القصيرة 

عيد المحاضرات أك خبلليا عمى المعمكمات بشكؿ أسيؿ كأسرع مف المحادثات الياتفية أك البريد اإللكتركني مثؿ جداكؿ مكا
كما يمكف التكاصؿ بحرية مع المعمـ فى أم كقت ، جداكؿ االختبارات كخاصة مع إجراء تعديبلت طارئة عمى ىذه الجداكؿ

كبينيـ كبيف المعمـ سكاء ما تعمؽ ، كتبادؿ الرسائؿ بيف المتعمميف بعضيـ البعض، كطرح األسئمة كتمؽ اإلجابات بسيكلة
 . (Ramli, Ismail, & Idrus, 2010( ك االجتماعيةمنيا باألمكر التعميمية أ

 Wireless Application Protocol (WAP) خدمة الواب .ٕ.ٕ.ٔ.ٔ.ٚ
اكمكاصفة )ىك عبارة عف بيئة استخداـ كمجمكعة قكاعد اتصاؿ Wireless Application Protocol (WAP) الكاب

كطريقة  ت معيارية مف أجؿ تكحيد أسمكب عمؿبمكاصفا تصميمياتـ ، البلسمكية خاصة بأجيزة االتصاؿ( قياسية لبركتكككؿ
، خبلؿ ربط أىـ شبكتيف في العالـ شبكة الياتؼ الجكاؿ كشبكة االنترنتمف ، كصكؿ األجيزة البلسمكية إلى االنترنت

شاشات اليكاتؼ" المحمكلة أك  فالكاب "برنامج يحكؿ صفحات االنترنت المصممة لمكمبيكتر ليجعميا صغيرة بشكؿ يناسب
كمما يقدمو االنترنت مف خدمات ، فيستفيد المستخدـ لمياتؼ مف خاصية التجكاؿ، ة االلكتركنية المحمكلة األخرلاألجيز 

 يسيؿ عممية نقؿ كتبادؿ البيانات كاالستفادة مف بقية خدماتيا المختمفة مثؿ البريد اإللكتركني األمر الذم، كمعمكمات
لمعمكمات المختمفة ككسائؿ التسمية كالثقافة كأعماؿ البنكؾ كاألسيـ ا كالشبكة العنكبكتية كمجمكعات األخبار كخدمات

فيك ضركرم لمدخكؿ إلى اإلنترنت عف طريؽ األجيزة النقالة ، كالشراء عبر اإلنترنت كمعرفة األحكاؿ الجكية كغيرىا كالتجارة
كما انو يكفر لؤلجيزة النقالة القدرة  ،كيمكف االتصاؿ لفترات طكيمة باإلنترنت دكف انقطاع، ألنو يناسب الشبكات البلسمكية
؛ فاألكؿ ىك خاص باألجيزة النقالة كأجيزة (Web( عف الكيب WAP كيختمؼ الكاب، عمى االنتقاؿ إلى أجيزة تفاعمية

أما الثاني فيك خاص بأجيزة الحاسكب ، اليكاتؼ النقالة كحاسبات الجيب كاألجيزة الذكية في الدخكؿ إلى اإلنترنت
 (Wireless Application Protocol ،2010( كاإلنترنت
 -فى مجاؿ التعميـ فاننا نعمـ ما قدمتو شبكة االنترنت مف خدمات عديدة فى مجاؿ التعميـ مف ىذه الخدمة لبلستفادةك 

-حيث اتاحت ىذه التقنية لكؿ شخص يمتمؾ الياتؼ النقاؿ  -خاصة إذا ماتـ ذلؾ مف خبلؿ اليكاتؼ المحمكلة بيف أيدينا
مكانياتو بغض النظر عف  -يـ الطبلب كمف بين إمكانية الدراسة كالتعمـ بطريقة تسمح ليـ بالتحكـ في ذلؾ كفؽ حاجاتو كا 

كقكاعد البيانات عند الحاجة ، كالكتب االلكتركنية، كمكنت مف االستفادة مف المكتبات االلكتركنية، الزمنيك  مكقعو الجغرافي
مف خبلؿ قياـ العديد مف ، خدمات المعمكمات األخرل كالبرامج الثقافية المختمفةكالمحادثات ذات االتصاؿ المباشر ك ، الييا

، االنترنت)( االلكتركنية) بتكفير برامج عديدة عمى الشبكة االلكتركنية( معاىد التعميـ االلكتركنية كالجامعات االفتراضية
كيدخؿ معمكمات ، ـ إال أف يفتح مكقعان معينان كما عمى الدارس مني، يمكف لمدارسيف مف جميع أنحاء العالـ االلتحاؽ بيا

كما يمكف إجراء االختبارات كالمشاركة في ، فيحصؿ عمى نص المحاضرة كاألسئمة التي يجيب عمييا اشتراكو في المكقع
 .)ََِٗ، يكنسك  الدىشاف( الحكار مع الدارسيف اآلخريف كالمحاضريف

 الريفية كوسيمة لمتعميم ذات محتوى متزامن( في المناطق ) استخدام االنترنت .ٕ.ٔ.ٚ
 Web-based اك E-learning( الشبكة العالمية ،التعمـ عف بعد باستخداـ االنترنتك  مع ظيكر االنترنت

learningخبلؿ العشر سنكات الماضية طكرت بعض المؤسسات التجارية انطمة التعميـ  .) اتاح حقبة جديدة مف التعميـ
ىذه االنطمة تمكف المعمميف مف ادارة  .الدعـ لمطمبة تعميـ لدييا تكفر درجة مفااللكتركني عف بعد حيث اصبحت انظمة ال

كما تتيح لمطالب الكصكؿ الى ىذه االنظمة .تتبع تقدـ الطمبة في الدراسة باالضافة الى التكاصؿ مع الطمبةك  المكاد الدراسية
ة كصكؿ سيمة لممكاد الدراسية بمختمؼ في الكقت المناسب ليـ مف خبلؿ االنترنت. ىذه االنظمة تكفر لمطبلب خاصي

فاف ىذه االنطمة قد تتضمف المنتديات لممناقشة اك ، المكاد الدراسيةك  كمع التكزيع الجغرافي الحاصؿ بيف الطمبة .المكاضيع
 / /:Blackboard (httpك WebCT المعممييف مف التفاعؿ فيما بينيـ.ك  البريد االلكتركني لتمكف الطمبة
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www.blackboard.com) اظافت ليا بعض الخصائص مثؿك  طكرت انظمة تفاعمية )text-based chatting 
function)  فضبل عف الصفكؼ االفتراضيةvirtual classroom) )لتسييؿ التعاكف المتزامف )synchronous 

collaborative learningك اسيؿ مف التعميـ التقميد ).اف التعميـ باستخداـ االنترنت يمتمؾ قدرة كبيرة في التعميـ الدائـ كى
 self-learning than( االستجابة الذاتيةك  صكتية. كما انو يحث عمى التعميـ الذاتيك  لما يكفره مف مؤثرات صكرية

teaching, self- responsibilityالطالب كما ال يكجد اتصاؿ مباشر بينيماك  ) حيث انو يكجد بعد جغرافي بيف المعمـ 
)no face to face communication( )ISMAN, ALTINAY, & ALTINAY, 2004). 

كضعت عدة قكاعد لتبلفي المشاكؿ التي قد تكاجو المنظمات  تسييؿ تصميـ انظمة تعمـ تعاكني متزامفك  لتحقيؽ
 :ىي عمى النحك االتيك  المصممة لبلنظمة

 المعايير الحالية Current standardsتسيؿ التبادؿك  ميـ،حيث تشجع: المعايير تكفر المكجو لتطكير منياج التع 
 (SCORM) Shareable Content Object( المصادر لمناىج التعميـ، كمف اشير المعايير معيارك 

(Reference Model  التشغيؿ البيني لمناىج التعميـك  الذم كحد معايير اعادة استخداـك )reusability and 
interoperability(. SCORM الرئيسية، اكليا انيا تعرؼ نمكذج لتجميع المحتكل  ركز عمى العديد مف القضايا

الثانية يحدد معيار مكحد النظمة التعميـ االلكتركني ، ) لتسييؿ ايصاؿ المحتكلpackaging learning( التعميمي
، فإنو يتطمب إدراج البيانات الكصفية لكصؼ محتكل الفصؿ الدراسيفي التكاصؿ البعض فيما بينيـ،ك الثالثة 

 .(LI, LAU, SHIH, & LI, 2008( حديد كفاءة كفعالية مكاد المنيج الدراسي المناسبكتسييؿ ت
 نظاـ االستظافة )System hosting(الكثير مف المستخدميف ك  : أنظمة التعمـ اإللكتركني أصبحت أكثر شعبية

 ة عدد كبير مفلذا ىناؾ طمبا متزايدا عمى بنية النظاـ مف شأنيا أف تستكعب إدار ، يصمكف الى تمؾ االنظمة
اف نظاـ التعميـ اإللكتركني يحتاج إلى صيانة كتكصيؿ مكاد ، عادة .بما في ذلؾ سيطرة الكصكؿ، المستخدميف

قد تشمؿ ىذه المياـ أعباء كبيرة عندما يككف عدد المستخدميف  .كالدعـ التعاكني، متابعة تقدـ الطبلب، دراسية
طريقة كاحدة لمتصدم ليذه المشكمة ىك  .يتـ تكزيعيا لممستخدميف كبيركالكسائط المتعددة كالمكاد التعميمية التي س

كيقدـ لمستخدمي ، كالذم يجمع بيف مجمكعة مف أجيزة الكمبيكتر، مف خبلؿ اعتماد تكنمكجيا االنظمة المكزعة
  .(LI, LAU, SHIH, & LI, 2008( كنظاـ كاحد

  نظاـ دعـ اليصاؿ المحتكلSystem support for content delivery المحتكيات قد يتـ طمبيا مف خبلؿ :
فعاليات التعميـ االلكتركني المختمفة. مشاكؿ التكصيؿ ممكف اف تحدث عندما يككف المحتكل المطمكب لبليصاؿ 

كنظاـ ، يانات الكسائط المتعددة عادة ما تككف كبيرة في الحجـ، )multimedia data( عبارة عف كسائط متعددة
د تككف متصبل بالمستخدميف مف خبلؿ شبكات مختمفة في سرعات االتصاؿ كأجيزة الكمبيكتر التعمـ اإللكتركني ق

المحمية العميمة تككف ذات معالجة مختمفؼ كمساحة التخزيف قميمة، كيمكف أف يتـ ىذا مف خبلؿ النظر في حجـ 
 ,LI( عممية التحسيف لمبيانات فضبل عف النطاؽ الترددم لمشبكة في، كأىميتيا، كنكعية الكسائط المتعددة، البيانات

LAU, SHIH, & LI, 2008). 
  الدعـ لنمكذج التعميـ المتزامفSupport for synchronous learning mode:  نمكذج التعميـ المتزامف يسمح

 فيك يكفر كسيمة اتصاؿ تفاعمي، لممستخدـ باالستفادة مف التعميـ التعاكني في مناطؽ مختمفة كفي نفس الكقت
عالية في ظؿ ىذا النكع مف مشاكميـ ممكف اف تحؿ بسرعة ك  استفسارات الطبلبك  كرية عف مياـ التعميـردكد فك 

 ,electronic whiteboard. اف تنفيذ ىذا النكع مف التعمـ يتطمب اختيار برامج االتصاؿ المناسبة مثؿ التعمـ
instant messaging, video conferencing )LI, LAU, SHIH, & LI, 2008). 
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 الطرق غير التفاعمية .ٕ.ٚ
المعمـ غير متصميف ك  يقصد بو التعمـ الذم يككف فيو المتعمـ:)non-interactive education( التفاعميالتعمـ غير 

 ) اك درس يبث بكاسطة الراديكCD( في نفس الكقت.حيث اف المتعمـ يصغي الى درس مسجؿ مسبقا عمى قرص مضغكط
  الغير تفاعمي).(

 ات الراديوية االرضية لغرض التعميم استخدام االذاع .ٔ.ٕ.ٚ
انما يستخدـ كذلؾ الغراض التعمـ، حيث بدا باستخداـ الراديك ك  المعمكمات فقطك  الراديك ال يستخدـ الغراض التسمية

ككسيمة لنقؿ  فائدة االذاعات الراديكية، الغمراض التعمـ في العالـ ،في الباكستاف استعمؿ الراديك الغراض التعمـ عف بعد
في العديد مف  .كما يمكف استخدامة في فعاليات تطكير االعماؿ، معمكمات الخاصة بتنمية المناطؽ الريفية حكؿ العالـال

) Pakistan broadcasting corporation( البمداف بدا استخداـ الراديك ككسيمة لمتعمـ عف بعد. ىيئة االذاعة الباكستانية
تستيدؼ المناطؽ الريفية التي يصعب عمى سكانيا الكصكؿ الى المدارس لمتعمـ  بدات ببث برامج تعميمية مف خبلؿ الراديك

عمى ( الكتابة اكك  كانت البرامج التي تبث مكجية لمف ال يعرفكف القراءةك  .(JUMANI, 2009( اك الكماؿ دراستيـ فييا
باكقات تمكنيـ ك  لتعميـ لمستكيات مختمفةاستخدـ الراديك كاداة لبث برامج اك ، االقؿ) يعرفكف القراءة كلكف لـ يكممك دراستيـ

مف االستفادة مف ىذه البرامج. العديد مف القرل يمكف اف تستمـ المعمكمات مف البث الراديكم ،الراديك يستخدـ في التعمـ عف 
العديد مف  ىنالؾ .تحسيف الببلد.ك يعتبر البث الراديكم مف التكنمكجيا الرخيصةك  الغير تقميدم الى حد بعيد في تطكيرك  بعد

قبؿ اختيار ام مف ىذه ك ، الستراتيجيات التي يمكف اختيار الستراتيجية المناسبة منيا مف اجؿ التغيير المرغكب
البرامج االذاعية تتطمب تنفيذ الستراتيجية  .مصالح كاحتياجات كرغبات السكاف المستيدفيف الستراتيجيات يجب اف نعرؼ

تقع عمى عاتؽ الحككمة مف خبلؿ خدمات  تنظيـ انشطة تطكير الريؼك  حديدالغرض منيا.اف تك  التي تمتمؾ الترتيب
تطكير الزراعة اك الخدمات ، التي عادتا ما تاخذ احدل اشكاؿ برامج محك االميةك  المؤسساتك  الكزاراتك  المعمكمات
 .الصحية

 استراتيجيات البث اإلذاعي  .ٔ.ٔ.ٕ.ٚ
  البث المفتكحOpen broadcasting: لجميع االغراضك  الفئات العمرية يستيدؼ جميع  
  االذاعة التعميميةInstructional radio: لو ك  يدعـ ببرامج اخرلك  مستمعيف خاصييفك  يستيدؼ جماعات معينة

 .عبلقة بالمناىج الدراسية
  منتديات االذاعة الريفيةRadio rural forums: الغرض منو ىك محاكاة ك  محددةك  يستيدؼ جماعات منظمة

 لجماعية. النقاشات ا
  االذاعة المدرسيةRadio schools: لو عبلقة بالمناىج  .يستيدؼ الجماعات الغير نظامية الراغبة بالتعميـ

  .الدراسية
 المكثرات ك  االذاعةRadio and animation: تستيدؼ مجاميع المشاركة ،ك يككف المستمعيف جزءا مف البرامج 

  .) ككسيمة رئيسيةfeedback( خدـ التغذية التراجعيةك ىذه الستراتيجية تستك  جزء مف المستمعييف)(
 محددات البحث  .ٛ

اف التعمـ عف بعد ال يمكف اف يتـ إال مف خبلؿ تطبيقات تكنكلكجية متعددة الكسائط كمنخفضة التكاليؼ لمغاية 
لمناىج المبتكرة فيما كتطبيقات مناسبة ألصكؿ التدريس كالمساندة اإلدارية كالمالية. كما ينبغي أف تؤخذ بعيف االعتبار ا

يتعمؽ بإدارة جميع برامج التعٌمـ عف بيعد كما يتصؿ بيا مف عمميات كخدمات أخرل ضركرية.ك تعتبر البنى التحتية مف 
سرعة انترنت معينة لتكاكب متطمبات البرامجيات ك  التحديات التي تكاجو التعمـ عف بعد لما يتطمبو مف اتصاالت خاصة

فيجب تكفر البنى التحتية مف اتصاالت حديثة لمياتؼ النقاؿ اك خدمات انترنت سريعة ، عف بعد المتاحة في نظـ التعميـ
تحديد تنفيذ ىذه المشاريع فبغياب  يمعب الدعـ المادم دكرا ميما فيك  كي ال تصبح عائقا اما تنفيذ مشاريع التعمـ عف بعد.
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لحؿ ىذه المشكمة يجب ك  ر في تقديـ خدمات التعمـ عف بعد،ىذا الجانب تفقد ىذه المشاريع القدرة عمى البدء اك االستمرا
الشركات كشريؾ اساسي مع الحككمة لعدـ قدرة االخيرة في الكقت الراىف لتقديـ خدمات البنى ك  دخكؿ المنظمات الدكلية

 التحتية في المناطؽ الريفية.
 

 االستنتاجات و  المناقشة .ٜ
كما ، اىدافوك  عمـ التقميدم في ىذا البحث استعرضنا اىـ ىذه االسباباف لمتعمـ عف بعد اسباب تكجب استعمالو دكف الت
بعض المعايير الكاجب تطبيقيا مع ك  خصائص كؿ نكع كمميزاتوك  استعرضنا اىـ التقنيات المستخدمة في التعمـ عف بعد

ف النكعيف كام مف التقنيات كمعرفة مزايا ىذيي )غير التفاعميةك  التفاعمية( كما تـ تكضيح نكعيف مف طرؽ التعميـ، التقنيات
تقنية البث ك  .االنترنتك  كطرؽ التفاعمية ىما الياتؼ النقاؿ باالضافة الى عرض تقنيتيف تستخدـ .تستخدـ مع كؿ نكع

الراديكم كطريقة غير تفاعمية. اف تطبيؽ ام مف ىذه التقنيات في المناطؽ الريفية تعتمد عمى تكفر البنى التحتية باالضافة 
لدعـ المادم لتكفير االجيزة الشخصية مع االخذ بنظر االعتبار المحددات المذككرة انفا لتبلفي المشاكؿ التي قد الى كجكد ا

مف كبار السف ( جد مف خبلؿ تطبيؽ التعمـ بكاسطة ىذه التقنيات إف غالبية العينةك  تحصؿ عند الشركع بتطبيقيا.حيث
الذم يتميز برخص الثمف مقارنتا ك  ىي البث الراديكك  ي االستخداـاألمييف) تميؿ إلى اختيار الكسائؿ األكثر سيكلة ف

بالتقنيات األخرل، لكف في نفس الكقت تفتقر ىذه التقنية إلى الجانب التفاعمي. كما لكحظ إف صغار السف في العينة 
الستخداـ التقنيات  ) في الياتؼ النقاؿ. المخطط أدناه يستعرض ميكؿ المستخدميفSMS( المختارة يميمكف الستخداـ تقنية

 في التعمـ. 

 
 : نسب ميكؿ المستخدميف الستخداـ التقنيات الحديثة في التعمـ.ُمخطط 
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